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rolnicze abc
Co udało się osiągnąć w ciągu 10 lat przynależności do Unii Europejskiej?

Nasi rolnicy w unijnej czołówce
Jak wyglądałyby warmińsko-mazurskie
wsie i rolnictwo, gdyby nie pieniądze
pozyskane z Unii Europejskiej? Na tak
postawione pytanie Stanisław
Żelichowski, poseł na Sejm RP, prezes
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Olsztynie,
odpowiada: — Zdecydowanie gorzej.
Anna Szapiel-Danylczuk
a.szapiel@gazetaolsztynska.pl

Z danych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wynika, że płatności bezpośrednie przyznane tym rolnikom,
którzy prowadzą działalność
rolniczą na użytkach rolnych
o powierzchni co najmniej 1 ha
oraz utrzymują je w dobrej
kulturze rolnej, w województwie warmińsko-mazurskim
w latach 2004–2014 sięgnęły ponad 6,8 mld zł. Głównym celem tych płatności
jest zapewnienie większej
stabilności dochodów rolników. Gdyby nie środki z Unii
Europejskiej, to rodziny rolników byłyby uboższe właśnie o tę kwotę.

Największy program
W województwie warmińsko-mazurskim, podobnie jak
w całym kraju, prowadzone są
liczne działania ukierunkowane na skuteczną pomoc rolnikom, rozwój produkcji, modernizację gospodarstw. Wynikają
one z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013. Jest to największy program realizowany
w krajach Unii Europejskiej
(budżet wynosi ponad 17 mld
euro, czyli ok. 70 mld zł). Polska jest liderem w wykorzystaniu jego środków.
— Ważnym elementem tego
programu było finansowe ułatwianie startu młodym rolnikom — mówi Stanisław Żelichowski. — Miało to wpływ na
stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania
lub zakładania gospodarstw
rolnych przez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. W naszym re-

gionie złożono prawie 1500
wniosków. Dominującą grupą
wśród młodych rolników były
osoby z wykształceniem średnim rolniczym, w wieku od
18 do 25 lat, a ponad 31 proc.
gospodarstw zostało utworzonych w wyniku przekazania
ich przez osoby ubiegające się
o renty strukturalne.
Zwiększeniu efektywności gospodarstw poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji,
w tym wprowadzenie nowych
technologii oraz poprawę jakości produkcji, a także zharmonizowanie jej warunków z wymogami dotyczącymi ochrony
środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
warunków utrzymania zwierząt, służyła modernizacja gospodarstw rolnych. Na Warmii
i Mazurach ponad 3200 rolników aplikowało o przyznanie
dotacji, a podpisano ponad
2700 umów. Dzięki temu rolnicy zakupili maszyny rolnicze,

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski i Stanisław Żelichowski, poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Olsztynie Fot. archiwum WMUW
narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej,
wybudowano i zmodernizowano budynki gospodarcze
— szklarnie i budynki inwentarskie, założono plantacje wieloletnie oraz ulepszono infra-

strukturę techniczną gospodarstw poprzez utwardzenie
dróg dojazdowych i placów manewrowych. Średnia wartość
inwestycji deklarowanych przez
beneficjentów wyniosła ponad
310 tys. zł.

W województwie warmińsko-mazurskim płatności bezpośrednie przyznane rolnikom w latach 2004–2014 sięgnęły ponad 6,8 mld zł Fot. JL

Bezpieczeństwo i ochrona
Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski
zwraca uwagę na kolejny obszar działań w zakresie wsi
i rolnictwa.
— Naszego regionu nie
omijają, niestety, klęski żywiołowe, takie jak wichury,
gradobicia, powodzie —
szczególnie na Żuławach Elbląskich — mówi Marian Podziewski. — W 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu, który ma niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Żuław. Jego całkowity koszt to 86,5 mln zł,
z czego ze środków unijnych
pochodzi 85 proc. tej kwoty.
Ważne jest przywracanie
potencjału produkcji rolnej,
zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych. Jest to ukierunkowane na odtworzenie
majątku w gospodarstwach
rolnych, w tym inwentarza
żywego oraz plantacji wieloletnich. Inwestycje dotyczyły
w większości zakupu maszyn
i urządzeń oraz wyposażenia, a także budowy lub remontu budynków oraz ele-

mentów infrastruktury, wpływających bezpośrednio na
warunki działalności rolniczej — w szczególności dróg
wewnętrznych, ujęć wody,
instalacji elektrycznych.

Różnorodność biologiczna
Wiele gospodarstw jest położonych na obszarach, gdzie
produkcja rolnicza jest
utrudniona ze względu na
warunki naturalne. I tutaj
można było ubiegać się
o stosowne dopłaty. Na Warmii i Mazurach corocznie
w latach 2007–2013 o te
pieniądze ubiegało się ponad
31,5 tys. rolników. Ponadto
jest realizowany tzw. program rolnośrodowiskowy.
Przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania
różnorodności biologicznej.
Promowana jest produkcja
rolna oparta na metodach
zgodnych z wymogami
ochrony środowiska przyrodniczego. Tylko w 2013 r.
ponad 9 tys. rolników otrzymało wsparcie finansowe
w tym zakresie.
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Dla polskich rolników sposobem na wyrównanie szans

10 lat płatności
bezpośrednich
W tym roku rolnicy już po raz 11. składają wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich. W biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie
warmińsko-mazurskim wnioski o przyznanie dopłat
bezpośrednich składają 43 tysiące rolników. Wśród nich 32
tysiące ubiega się również o wsparcie ONW, a 9,2 tysiąca —
o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.
Wnioski o tegoroczne płatności bezpośrednie można składać jeszcze do 9 czerwca, najlepiej
jednak zdążyć do 15 maja Fot. archiwum ARiMR
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolszynska.pl

Zgodnie z unijnymi zasadami ARiMR przyjmuje
wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW (obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania), płatności rol-

nośrodowiskowych oraz
wnioski o wypłatę pomocy
na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych
niż rolne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 za rok 2014. Do
wszystkich rolników, którzy
w ubiegłym roku korzystali
z płatności bezpośrednich,

rolnośrodowiskowych i ONW
ARiMR wysłała spersonalizowane wnioski z załącznikami graficznymi. Kto po raz
pierwszy chce skorzystać z tej
formy pomocy, może otrzymać formularz w powiatowym biurze ARiMR lub pobrać go ze strony internetowej
agencji (www.arimr.gov.pl).

Wyrównane szanse
Płatności bezpośrednie co
roku są przyznawane tym rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na użytkach
rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha oraz utrzymują je
w dobrej kulturze rolnej. —
Płatności bezpośrednie są dla
polskich rolników sposobem na
wyrównanie szans w stosunku
do rolników z innych krajów

Unii Europejskiej — mówi Kazimierz Gutowski, właściciel
gospodarstwa rolnego w Koszelewkach obok Działdowa. —
Tak naprawdę, gdyby nie płatności bezpośrednie, nic nam by
się nie opłacało produkować,
a wiele gospodarstw nie przetrwałoby do dziś. Sam od samego początku korzystam
z płatności bezpośrednich.
Składanie wniosku jest bar-

dzo proste, wystarczy wypełnić
puste rubryczki w gotowym
dokumencie i, oczywiście, podać prawidłowo wyliczoną powierzchnię użytków rolnych.
Kiedyś rolnicy mieli z tym problemy, gdyż podawali powierzchnię znajdującą się
w ewidencji gruntów, a nie
faktyczną. Teraz, po 10 latach
składania wniosków nikt już
nie ma z tym problemu.

E K S P E R T R A D Z I : Rolnik pod opieką prawnika
Rolnik z racji prowadzenia gospodarstwa narażony jest na szereg zagrożeń, które w dużej mierze zależą od pogody. To jednak
niejedyne kłopoty, jakie mogą
dotknąć jego gospodarstwo.

Co zrobić, kiedy pomoc
prawnika w konflikcie z nieuczciwym kontrahentem wydaje się jedynym rozwiązaniem? Jak dotrzeć do adwokata i jak nie ponieść

olbrzymich kosztów? Problemy te rozwiązać może
oferowana przez Concordię
Ubezpieczenia polisa Ochrona Prawna Agro.

Dla prowadzących
działalność rolniczą
Ubezpieczyciel pokrywa wynagrodzenie prawników,
koszty sądowe, postępowania egzekucyjnego, a także

REKLAMA

ewentualne koszty, jakie należy zwrócić stronie przeciwnej w razie przegrania sporu.
Poza tym gwarantuje podmiotom równość w dochodzeniu swych praw w sporach z ekonomicznie silniejszymi przeciwnikami (duże
koncerny, organy państwa).
— Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej cieszy się rosnącym
zainteresowaniem klientów
firm ubezpieczeniowych, również z branży rolnej. Sporów
prawnych, związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, jest wiele — począwszy
od problemów z odbiorcami
płodów rolnych lub zwierząt,
po spory z pracownikami, kołami Polskiego Związku Łowieckiego, KRUS-em, sąsiadami. Rolnik narażony jest
więc na różne sytuacje sporne, w których pomoc profesjonalnego doradcy: adwokata lub radcy prawnego okazuje się nieoceniona — mówi
Marta Kożuch-Wieczorek, dyrektor oddziału Concordii
w Olsztynie.

Łatwiej dochodzić
swoich praw

203714otbr-a-M

Większość sporów nie trafia
jednak na wokandę. Powodem jest obawa ze strony rolników o wysokie koszty sądowe, zawiłość zapisów prawa
i długo trwające procesy.

Marta Wieczorek-Kożuch,
dyrektor Oddziału Olsztyn
Concordia Ubezpieczenia
Fot. archiwum prywatne

— Z ubezpieczenia skorzystać mogą rolnicy indywidualni, ale także firmy z sektora
agro. Warunkiem jest prowadzenie działalności rolniczej.
Ochronę można również rozszerzyć o sferę komunikacji
czy życie prywatne rolnika —
wskazuje Marta Kożuch-Wieczorek. — Zakres ochrony
ubezpieczeniowej oferowanej
w OP Agro obejmuje również
spory dotyczące wynajmu pokoi i sprzedaży turystom posiłków domowych w ramach
agroturystyki czy też spory
z ARiMR dotyczące dopłat
bezpośrednich z budżetu państwa — dodaje Marta Kożuch-Wieczorek.
Pojawienie się na polskim
rynku OP pozwala łatwiej do-
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Mniejsze dopłaty
za spóźnienie
Wnioski o tegoroczne płatności bezpośrednie można
składać od 15 marca do 15
maja. Zostało już więc niewiele czasu, a warto się pospieszyć. Spóźnialscy, którzy
nie zdążą złożyć wniosków
do 15 maja mają jeszcze czas
do 9 czerwca. Muszą się jednak liczyć z tym, że z każdym
dniem roboczym spóźnienia
wysokość ich płatności będzie malała o jeden procent.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności

Z każdym dniem
roboczym spóźnienia
wysokość płatności
będzie malała
o jeden procent
obszarowych można składać
do 2 czerwca. Zmiany do
wniosku mogą być złożone także od
3 do

9 czerwca, spowoduje to jednak zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych,
dla których dokonano zmian
lub do powierzchni działek
rolnych, które zostały dodane, o jeden procent za każdy
dzień roboczy opóźnienia.
Rolnicy którzy złożą wnioski
po 9 czerwca nie otrzymają
płatności za 2014 r.

Do wszystkich rolników,
ARiMR wysłała spersonalizowane wnioski z załącznikami graficznymi
Fot. Anna Uranowska

Owoców będzie mniej,
zapłacimy więcej
Mróz tym razem zaskoczył nie
drogowców, a sadowników
i działkowców. Na początku
maja temperatury spadły
mocno poniżej zera. Wiele
drzew i krzewów owocowych,
upraw i roślin ogrodowych
zmarzło i w tym roku nie
wyda plonów.
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Rolnicy i sadownicy nie
mają w tym roku powodów
do radości. Tegoroczna wiosna przyszła wcześniej, dlatego też szybciej obsiali pola.
Wegetacja również zaczęła
się szybciej. Nikt się nie spodziewał, że jeszcze w maju
zima po raz kolejny pogrozi
palcem. Najzimniej było
w okolicach Kętrzyna (-9
stopni) oraz Barczewa (-7
stopni). Choć minusowa temperatura pojawiła się tylko
przez kilka nocy, straty są naprawdę poważne.

Poszkodowane
drzewka owocowe

Gdy reklamacja nie
zostanie uwzględniona
Koszt ubezpieczenia nie jest
więc wysoki, a pozwala w niespodziewanej sytuacji uchronić się od wysokich wydatków,
o czym mógł przekonać się
rolnik z okolic Wielkopolski.
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej,
zakupił wysokiej jakości
sprzęt do dojenia krów i przechowywania mleka o wartości
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Po kilku miesiącach użytkowania nastąpiła awaria. Rolnik
zgłosił reklamację, jednak nie
została ona uznana przez producenta, który stwierdził, iż
uszkodzenia były spowodo-

wane niezgodnym z instrukcją
użytkowaniem sprzętu. Za
sprawę w sądzie musiałby zapłacić 2 903 złote (500 zł —
koszty rzeczoznawcy, 150 zł
— pisma wzywające do uznania reklamacji, 360 zł + 17 zł —
koszty sądowe, 400 zł zaliczka na koszty świadków i biegłych i 1 476 zł za wynagrodzenie adwokata).
Gdyby rolnik posiadał OP
Agro wszelkie wydatki pokryte
zostałyby z polisy, a jedyną
czynność jaką musiałby wykonać jest spotkanie się z własnym
lub poleconym przez Concordię
Ubezpieczenia adwokatem. Ten
w pierwszej kolejności sporządziłby pismo, w odpowiedzi na
nieuznaną reklamację. W piśmie tym wezwałby producenta do uznania żądania
rolnika i naprawienie sprzętu lub ewentualnie wymianę

sprzętu na nowy. Sprawa zostałaby skierowana do sądu
dopiero wtedy, gdyby producent nie udzielił odpowiedzi na to pismo lub żądania
nie uznał.
— Wysokie sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie,
nawet do 100 000 zł, pozwalają pokryć koszty związane
z prowadzeniem sprawy w sądzie, nawet w najbardziej
skomplikowanych przypadkach — mówi Marta KożuchWieczorek.
Wykupienie polisy w znaczący sposób przyczynia się
więc do ograniczenia strat finansowych gospodarstwa lub
firmy rolnej, a przejrzyste
i jasne warunki sprawiają, że
ubezpieczony jest w pełni
świadomy zakresu ochrony
i nie obawia się ryzyk natury
prawnej.
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Zła wiadomość nie tylko dla sadowników

Anna Banaszkiewicz

chodzić swoich praw, a co więcej zrobić to z pomocą profesjonalisty. Concordia Ubezpieczenia mając podpisaną umowę z Naczelną Radą Adwokacką daje możliwość dotarcia
do adwokatów w całym kraju.
— W Concordii składka za
ubezpieczenie OP Agro jest
uzależniona od powierzchni
gospodarstwa rolnego oraz
od sumy ubezpieczenia. Ceny
zaczynają się już od 95 zł
rocznie przy sumie ubezpieczenia 10 tys. zł i węższym
zakresie ubezpieczenia. Cena
za pełen zakres to 190 zł
rocznie za gospodarstwo rolne do 10 ha powierzchni —
wyjaśnia Marta KożuchWieczorek.
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Szczególnie dotkliwe mrozy
okazały się dla drzew, które
z tego powodu w tym roku
wydadzą znikome plony. Całkowicie zmrożone były kwiaty jabłoni i śliw. W okolicach
Lubawy wymarzły też wiśnie
i czereśnie. Plantatorzy szacują, że w niektórych sadach
na sto kwiatów tylko jeden
wyda plon w postaci owoców.
Mocno ucierpiały też wczesne
odmiany jabłoni, nie ma

a więc co liczyć na zbyt wiele
popularnych papierówek.
Przepalone od mrozu są także orzechy. Największe straty
odnotowano w przypadku
młodych odmian drzew —
stare odmiany są bardziej odporne i zbiory z nich będą na
pewno większe.

Kwiaty wykwitną,
jadalnych łodyg
nie będzie
Oprócz drzew owocowych,
mrozy zadziałały niszcząco
także na porzeczki i truskawki. Podobnie, jak w przypadku drzew, najbardziej ucierpiały wczesne odmiany. Tam,
gdzie mróz był największy,
straty mogą sięgać nawet 3040 procent upraw.
To zła wiadomość nie tylko
dla sadowników, ale też konsumentów. Już teraz możemy
być pewni, że ceny warzyw
i owoców w tym roku będą
dużo wyższe niż w latach
ubiegłych.
Niepokojącym zjawiskiem
może być też jarowizacja
pewnych odmian roślin kapustowatych, zwłaszcza brokuła i kalafiora. Jarowizacja
oznacza, że roślina wytwarza
tylko kwiat, ale nie wyda plonu — wykwitnie, ale jadalnej
łodygi nie utworzy.
Ucierpieć mogły też uprawy
zbóż, szczególnie rzepaku.

Mniej miodu,
a więc podrożeje
W wyniku sporych przymrozków ucierpiały także

pszczoły, co oznacza, że w tym
sezonie miodu będzie zdecydowanie mniej i na pewno
w górę powędrują jego ceny.
A wszystko dlatego, że rośliny będące w szoku termicznym nie nektarowały, czyli
pszczoły nie miały czego zbierać. Z powodu przymrozków
później też wyleciały na pola
i łąki. Wiele kwiatów zdążyło
w tym czasie przekwitnąć.
Majowe przymrozki zdenerwowały też działkowców
i ogrodników, którzy hobbystycznie uprawiają swój kawałek ziemi. Zdążyli już oni
oporządzić po zimie swoje
działki, które pięknie zakwitły kwiatami, a po pojawieniu
się mrozu wiele z nich zwiędło lub poczerniało. W przypadku działkowców najbardziej ucierpiały rośliny jednoroczne.

Czy można mówić
już o klęsce?
Na tym etapie jeszcze nie,
gdyż skala wymarznięć nie
jest jeszcze znana. W niektórych przypadkach roślinom uda się zregenerować
i trzeba trochę czasu żeby
się o tym przekonać, ale są
też przypadki, w których
z całą pewnością można powiedzieć o braku plonów
w tym sezonie. Dlatego o zaistniałych szkodach najlepiej
powiadomić wójta, czy burmistrza. Jeśli zaistnieje taka
konieczność władze wojewódzkie powołają komisje
szacujące straty.

UBEZPIECZENIE OP AGRO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ W SYTUACJI,
GDY DOJDZIE NP. DO:
— wypadku przy pracy,
— przymusowego uboju zwierząt,
— zniszczenia upraw lub mienia,
— konieczności dochodzenia praw z umowy gwarancji czy rękojmi,
— zarzutów o niewypełnianie przepisów BHP,
— naruszenia praw pracowników,
— sporu z pracownikiem gospodarstwa dotyczącego zwolnienia z pracy lub wynagrodzenia,
— sporu z KRUS-em
— zanieczyszczenia środowiska,
— konfliktu z ubezpieczycielem lub kontrahentem.

Po majowych przymrozkach, w tym sezonie będzie niestety mniej owoców Fot. archiwum
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Omacnica prosowianka i stonka kukurydziana w 2014 roku

Interwencyjna ochrona kukurydzy
Gąsienice omacnicy prosowianki oraz
chrząszcze stonki kukurydzianej to
szkodniki pojawiające się w zależności
od regionu kraju od czerwca lub lipca
i występujące aż do końca okresu
wegetacji kukurydzy. W zależności
jednak od czynników agrotechnicznych,
odmianowych oraz meteorologicznych,
rozwój kukurydzy w tym czasie jest
bardzo zróżnicowany, co niestety
komplikuje zabiegi ochrony roślin.
dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
IOR – PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Omacnica prosowianka to
bez wątpienia szkodnik numer jeden na polach produkcyjnych kukurydzy w kraju.
W ostatnich kilkunastu latach gatunek znacząco rozprzestrzenił się po kraju, w rezultacie czego jest już obecny
we wszystkich województwach, ale nie we wszystkich
jeszcze powiatach.

Omacnica jest już
w całym kraju
Nadal szkodliwość gąsienic
jest najwyższa na południu
kraju, ale diametralnie zaczęło się to zmieniać. Najlepszym przykładem jest ubiegłoroczny sezon wegetacyjny,
w którym w centralnej części
kraju spotykano lokalnie plantacje, na których uszkodzenia
obejmowały 100 proc. roślin.
Z kolei wizytacja piszącego te
słowa na polach w okolicach
Bydgoszczy, wykazała w 2013
roku uszkodzenie nawet do
80 proc. roślin na niektórych
plantacjach, czego jeszcze nigdy nie obserwowano w tej
części kraju. Z kolei w województwach
północnych
w ubiegłym roku nierzadko gąsienice uszkadzały do 30 proc.
roślin. Powstaje zatem pytanie
skąd tak duża szkodliwość
omacnicy prosowianki w Polsce w 2014 roku?
Powodów jest wiele, ale za
najważniejszy należy uznać
warunki pogodowe, które
sprzyjały rozprzestrzenianiu
się szkodnika i żerowaniu
jego gąsienic, a także wszechobecność kukurydzy niemal
w każdym zakątku kraju. Obserwując postępujące zmiany
klimatyczne, które sprzyjają
rozwojowi gatunków ciepłolubnych należy mieć świadomość, że coraz częściej może
dochodzić do silnego uszkadzania kukurydzy przez
omacnicę prosowiankę, bez
względu na region kraju.

Ekonomiczne
rozmiary strat
Omacnica prosowianka to
jedyny szkodnik kukurydzy
w Polsce, który uszkadza niemal wszystkie nadziemne części kukurydzy. Z ekonomicznego punktu widzenia najgroźniejsze jest wyjadanie ziarniaków z kolb, podgryzanie
kolb u nasady prowadzące do
ich obrywania się, a także łamanie się łodyg, zwłaszcza poniżej miejsca osadzenia kolby.
O rozmiarach strat decyduje przede wszystkim kierunek
produkcji kukurydzy. Mniejsze
obserwuje się dla kukurydzy
zbieranej na kiszonkę (średnio
w skali kraju około 10 proc.),
a większe w produkcji na ziarno (średnio 20 proc.). Jest to
spowodowane tym, że rośliny
dłużej pozostają na polu i oddziałuje na nie zarówno szkodnik, jak i warunki pogodowe
pogłębiające obraz uszkodzeń.
Dodatkowa szkodliwość
omacnicy prosowianki polega
na zwiększaniu podatności
uszkodzonych roślin na choroby, zwłaszcza powodowane
przez grzyby z rodzaju Fusarium, które obniżają wysokość
i jakość plonu, w tym mogą
skazić go mikotoksynami.

Stonka już
bez kwarantanny
Stonka kukurydziana to specyficzny szkodnik kukurydzy.
Pojawiła się w Polsce po raz
pierwszy w 2005 roku i szybko rozprzestrzeniła na całą
południową oraz częściowo
centralną i północną część
kraju. Do końca 2013 roku
osobniki tego gatunku wykryto na obszarze 11 województw:
lubelskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego,
dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.
Ze stonką kukurydzianą wiązał się problem. W Unii Europejskiej był to szkodnik kwarantannowy, a więc jego zwalczanie było obligatoryjne

Optymalny termin chemicznego zwalczania omacnicy
prosowianki nie pokrywa
się z optymalnym terminem zwalczania chrząszczy
stonki kukurydzianej
Młoda gąsienica omacnicy prosowianki Fot. Paweł Bereś
i nadzorowane u nas przez
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Od
połowy 2014 roku wykreślono
tego owada z listy organizmów kwarantannowych,
w związku z czym to od samego rolnika zależy czy będzie
prowadził działania zwalczające szkodnika, czy też nie.

Jedzą korzenie roślin
i znamiona kolb
Najgroźniejszym stadium
rozwojowym stonki kukurydzianej są larwy spotykane na
plantacjach prowadzonych
w monokulturze, zwłaszcza
wieloletniej. Przebywając
w glebie żerują na systemie korzeniowym, nieraz znacząco
go redukując, co prowadzi do
wylegania roślin.
Aktualnie nie ma potwierdzonych sygnałów z kraju jakoby larwy powodowały straty w plonach kukurydzy. Z wysoką szkodliwość stadium larwalnego można spotkać się

tylko na polach doświadczalnych IOR–PIB w okolicach
Rzeszowa, gdzie testuje się
metody niechemicznego i chemicznego zwalczania gatunku.
W odniesieniu do chrząszczy
należy mieć świadomość, że są
to owady bardzo aktywne,
dzięki czemu mogą migrować
na duże odległości. Nie można
się uchronić przed ich nalotem,
gdyż do przemieszczania się
obok skrzydeł wykorzystują
także różne środki transportu,
stąd mogą pojawić się w dowolnym miejscu kraju. Dzięki
tej zdolności stonka kukurydziana w szybkim tempie opanowała aż 22 kraje europejskie.
Szkodliwość chrząszczy polega głównie na przegryzaniu
świeżych znamion kolb, co
prowadzi do słabszego zaziarnienia tych organów. Aby jednak ich żerowanie istotnie obniżyło plon ziarna muszą występować masowo na kolbach,
czego się jeszcze w Polsce nie
obserwuje.

Złomy łodyg powstałę wskutek żerowania omacnicy
prosowianki Fot. Paweł Bereś
Dokładny
monitoring plantacji
Dla potrzeb ograniczenia
liczebności oraz szkodliwości
obu gatunków prowadzi się
ich integrowane zwalczanie
z wykorzystaniem metod niechemicznych i chemicznych.
W pełni okresu wegetacji kukurydzy, paleta możliwych
do zastosowania ulega znacznemu ograniczeniu, niemniej
w tym okresie, w zależności
od zagrożenia, można zastosować metodę interwencyjną: walkę biologiczną lub
preparaty chemiczne. Aby
metody te odznaczały się wysoką skutecznością należy
precyzyjnie ustalić termin
zwalczania szkodników. Można tego dokonać tylko wtedy,
gdy prowadzi się dokładny
monitoring plantacji, a którego wykonywanie jest koniecznością od 2014 roku.
W celu wykrycia obecności
omacnicy prosowianki w zasiewie należy od początku

czerwca wystawić albo pułapki świetlne albo pułapki
feromonowe do odłowu motyli. Można także od drugiej dekady czerwca aż do
końca lipca szczegółowo
przeglądać rośliny na obecność złóż jaj lub wylęgających się gąsienic.
W odniesieniu do chrząszczy stonki kukurydzianej zaleca się od początku lipca
obserwować ich nalot za pomocą pułapek feromonowych, bądź bezpośrednich
obserwacji roślin. Pomocne
przy podejmowaniu decyzji
o terminie zabiegu są także
komunikaty sygnalizacyjne
podawane na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (omacnica prosowianka), Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (omacnica prosowianka i stonka
kukurydziana) oraz niektórych firm z branży rolniczej
(omacnica prosowianka).

Ochrona biologiczna kukurydzy
KRUSZYNEK NA OMACNICĘ PROSOWIANKĘ
Ochrona biologiczna kukurydzy jest skierowana przeciwko
omacnicy prosowiance. Polega na zastosowaniu biopreparatów zawierających błonkówki kruszynka (Trichogramma
spp.), który jest pasożytem jaj różnych owadów. Pasożyt najintensywniej zasiedla świeżo złożone jaja omacnicy prosowianki do wnętrza których składa od jednego do kilkunastu
swoich jaj. Wylęgające się larwy kruszynka wyjadają treść
jaja żywiciela, następnie przepoczwarczają się w nim, po
czym wylatują z nich błonkówki nowego pokolenia, które poszukują kolejnych jaj omacnicy prosowianki. W sprzyjających
warunkach termicznych, cały cykl rozwojowy kruszynka
w jaju żywiciela, trwa około 15 dni. Jaja omacnicy prosowianki spasożytowane przez kruszynka przyjmują barwę
ciemnobrązową lub czarną, dzięki czemu z łatwością można
sprawdzić czy kruszynek aktywnie działa w zasiewie.
W 2014 roku na krajowym rynku dostępnych jest kilka biopreparatów zawierających od jednego do dwóch gatunków
kruszynka. Biopreparaty Trichocap (zawiera: Trichogramma

brassicae), Trichopus (T. evanescens + T. pintoi) oraz Trichosafe-zawieszki (T. evanescens) mają postać albo kartoników
albo polistyrenowych kapsułek, które zwiesza się na najlepiej
rozwiniętym liściu kukurydzy tuż przy łodydze. Biopreparat
Tricholet (T. evanescens) ma postać sypką i przeznaczony jest
do zabiegów agrolotniczych z wykorzystaniem m.in. wiatrakowców, natomiast biopreparat Trichosafe-kulki (T. evanescens) jak sama nazwa wskazuje ma postać kul, które za pomocą specjalnego rozrzutnika aplikuje się na glebę w pobliżu
roślin kukurydzy. Dwa ostatnie biopreparaty są przeznaczone
do ochrony wielkoobszarowych plantacji kukurydzy.
W zależności od zaleceń producenta zaleca się wykonać od 1
do 2 wyłożeń kruszynka w sezonie wegetacyjnym kukurydzy.
Pierwszą introdukcję wykonuje się zwykle po 4-6 dniach od
momentu zauważenia pierwszego motyla omacnicy prosowianki w pułapce feromonowej lub świetlnej, bądź też natychmiast po stwierdzeniu pierwszych złóż jaj szkodnika. Termin ten najczęściej przypada od drugiej połowy czerwca do
pierwszej dekady lipca. Drugie wyłożenie wykonuje się
zwykle 7–10 dni później.
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Od połowy 2014 roku stonkę kukurydzianą wykreślono z listy organizmów
kwarantannowych

Znamiona kolb przegryzione
przez chrząszcze stonki
kukurydzianej Fot. Paweł Bereś
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Preparaty
przeznaczone
do zwalczania
szkodników
kukurydzy
OMACNICA PROSOWIANKA:

hrząszcze stonki kukurydzianej
Fot. Paweł Bereś

Ochrona chemiczna
POTRZEBNE OPRYSKI PONAD
WIERZCHOŁKAMI ROŚLIN
Zastosowanie insektycydów do zwalczania
omacnicy prosowianki i chrząszczy stonki kukurydzianej wymaga dostępu gospodarstwa
do odpowiedniego sprzętu, który pozwalałby
opryskiwać wysoki łan. Pomocne są tutaj
opryskiwacze szczudłowe, lecz gdy ich nie ma,
wówczas pozostawia się drogi przejazdowe
dla ciągnika z opryskiwaczem o belkach podnoszonych ponad wierzchołkami roślin.
OMACNICA PROSOWIANKA
W odniesieniu do omacnicy prosowianki za pomocą ochrony chemicznej prowadzi się zwalczanie wylęgających się z jaj gąsienic, zanim te
zdążą ukryć się w zakamarkach rośliny.
W rejonach wysokiego nasilenia występowa-

nia omacnicy prosowianki zaleca się wykonanie 2 zabiegów ochronnych. Pierwsze opryskiwanie kukurydzy (dodatkowe) przeprowadza
się pod koniec pierwszej lub na początku drugiej dekady lipca, gdy rozpoczyna się masowy
wylęg gąsienic. Drugi zabieg (najważniejszy)
wykonuje się 7-10 dni później, tj. w drugiej
lub na początku trzeciej dekady lipca, gdy następuje masowy wylęg szkodnika. Decydując
się na dwa zabiegi ochronne należy pamiętać
o rotacji substancji czynnych z różnych grup
chemicznych. Na plantacjach słabiej opanowanych przez omacnicę prosowiankę wystarczające jest jednokrotne opryskiwanie roślin
w okresie szczytu wylęgu gąsienic. Ochrona
chemiczna jest uzasadniona na tych plantacjach, na których w roku wcześniejszym gąsienice uszkodziły 15 proc. roślin w uprawie na
ziarno i CCM lub 30-40 poc. w uprawie na kiszonkę, bądź też jeżeli w trakcie bieżących
analiz stwierdzi się 6-8 złóż jaj/100 roślin.

STONKA KUKURYDZIANA
Zwalczanie chrząszczy stonki kukurydzianej ma
na celu ograniczenie liczby samic, które składając jaja do gleby dadzą początek nowemu pokoleniu szkodnika. Zaleca się wykonanie 1-2
zabiegów. Problemem jest jednak to, że optymalny termin zwalczania omacnicy prosowianki nie pokrywa się z optymalnym terminem zwalczania chrząszczy stonki
kukurydzianej, który ma miejsce zwykle
w pierwszej połowie sierpnia, stąd też zazwyczaj konieczne jest odrębne zwalczanie obu
gatunków, co podwyższa koszty ochrony.
Pierwsze opryskiwanie roślin należy wykonać
w okresie od drugiej połowy lipca do połowy
sierpnia, natomiast drugie (jeżeli będzie konieczne) wykonuje się 7–14 dni później. Termin ten jest zbieżny z okresem licznego występowania chrząszczy. Przy stosowaniu dwóch
zabiegów chemicznych należy rotować insektycydy z różnych grup chemicznych.

• Substancja czynna — lambda-cyhalotryna; grupa chemiczna — pyretroidy;
optymalna temp. działania — do 20oC:
— Arkan 050 CS, dawka — 0,2 l/ha
— Karate Zeon 050 CS, dawka — 0,2 l/ha
— Karate 2,5 WG, dawka — 0,2-0,4 kg/ha
— LambdaCe Z 050 CS, dawka — 0,2 l/ha
— Sparviero, dawka — 0,125 l/ha
— Wojownik 050 CS, dawka — 0,2 l/ha
• Substancja czynna — tiachlopryd + deltametryna; grupa chemiczna — chloronikotynyle + pyretroidy; optymalna temp. działania — niezależny:
— Proteus 110 OD, dawka — 0,5 l/ha
• Substancja czynna — indoksakarb; grupa
chemiczna — oksadiazyny; optymalna
temp. działania — niezależny:
— Rumo 30 WG , dawka — 0,125-0,15 kg/ha
— Steward 30 WG, dawka — 0,125-0,15 kg/ha
— Sakarb 30 WG, dawka — 0,125-0,15 kg/ha
STONKA KUKURYDZIANA:
• Substancja czynna — tiachlopryd + deltametryna; grupa chemiczna — chloronikotynyle + pyretroidy; optymalna temp.
działania — niezależny:
— Proteus 110 OD, dawka — 0,75 l/ha
• Substancja czynna — indoksakarb;
grupa chemiczna — oksadiazyny; optymalna temp. działania — niezależny:
— Rumo 30 WG , dawka — 0,125-0,15 kg/ha
— Steward 30 WG, dawka — 0,125-0,15 kg/ha
— Sakarb 30 WG, dawka — 0,125-0,15 kg/ha
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Szczególnie niebezpieczne dla koni i krów

Konieć
łąkowa

Co za ziółko?
Świeża, soczysta ruń łąk i pastwisk to dla zwierząt przeżuwających
pokusa nie do odparcia. Żywienie pastwiskowe przynosi same
korzyści zarówno hodowcy jak i jego zwierzętom. Niestety, pod
warunkiem, że użytki zielone są odpowiednio pielęgnowane.

Jaskier
rozłogowy
mgr inż. Izabela Mikuło
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ostatnio, bardzo dużą uwagę przywiązuje się do produkcji ekologicznej czy ekstensywnej na trwałych użytkach zielonych. Łąki i pastwiska tego rodzaju są bardziej zaniedbane, niż te użytkowane półintensywnie i intensywnie. Występują na nich

większe ilości chwastów, które mogą pogarszać strawność,
smakowitość i wartość pokarmową zielonej paszy.

Dlaczego się pojawiają?
Rozrastaniu się niepożądanej flory sprzyja najczęściej
jednostronne użytkowanie;
jedno wykaszanie bądź jego
brak; czy spasa się użytki zielone; ograniczenie lub wręcz

Wilczomlecz sosnka
Fot. Aleksander Kiryluk (6)

brak zmiennego mineralnoorganicznego nawożenia (np:
coroczne nawożenie tylko
obornikiem); brak wykaszania
niedojadów, w których składzie znajdują się chwasty; nieuregulowane stosunki wodne.
Wymienione czynniki mogą
przyczynić się do pojawienia
się chwastów zawierających
groźne dla zdrowia spasanych
koni i krów związki (alkaloidy,
glikozydy, saponiny, toksalbuminy, olejki eteryczne).
W praktyce zwierzęta omijają takie rośliny, jednak przy
niedoborze odpowiedniej ilości wartościowej paszy zwierzęta szukają pożywienia
i może dojść do zatruć.
Niektóre niekorzystne substancje rozkładane są pod
wpływem wysokiej temperatury czy procesu suszenia, stąd
ich obecność w sianie jest bezpieczna. Istnieją, również
chwasty szkodliwe w każdej
postaci lub takie, które wydają nasiona bardziej trujące, niż
same rośliny. Oto krótka charakterystyka niektórych z nich.

Mali truciciele
Na zaniedbanych łąkach
i pastwiskach, zwłaszcza ich
zacienionych brzegach pojawić się może podobny do
marchwi, czy pietruszki
szczwół plamisty (Conium
maculatum). Wszystkie organy wegetatywne rośliny są
trujące. Toksyczność chwastu
zmniejsza się po skoszeniu
i wysuszeniu. Objawami zatrucia są najczęściej krwawe
odchody, wymioty, paraliż
a nawet śmierć przez uduszenie. Krowy omijają szczwół
plamisty, jednak przy niedoborze sycącej roślinności pastwiskowej może okazać się
źródłem poważnych zatruć.
Podobnym przykładem
mogą być jaskry: jaskier ostry
(Ranunculus acer), jaskier
rozłogowy (Ranunculus regens), jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus), jaskier
płomiennik (Ranunculus
flammula). Występują przeważnie na ekstensywnych,
wilgotnych i umiarkowanie
wilgotnych łąkach. Szkodliwe
dla zdrowia są jedynie w postaci zielonki. Wysoka temperatura i suszenie powoduje rozkład substancji trujących. Objawy po zjedzeniu

pojawiają się w postaci zapalenia błony śluzowej jamy gębowej i przewodu pokarmowego, ślinotoku, kolki czy biegunki. Bydło unika tego zielska. Należy jednak podkreślić,
że zaniechanie koszenia niedojadów, w skład których
wchodzą jaskry, przyczynia
się do intensywnego rozsiewania ich nasion. W krótkim
czasie nowe rośliny potrafią
opanować bardzo dużą powierzchnię pastwiska. Wtedy
prawdopodobieństwo zatrucia wzrasta, zwłaszcza, gdy
chwasty wypierają z pastwiska cenne gatunki traw. Niestety, czarne plamy krów
wśród kwitnących, wysokich
traw i żółtych jaskrów, to jeszcze częsty widok.

Dowiedz się
– z którego pastwiska
Wskaźnikiem nieprawidłowego użytkowania TUZ-ów
jest równie trujący i niepożądany w runi świetlik wyprężony (Euphrasia stricta), czy
knieć błotna (Caltha palustris), występująca zwłaszcza na
bagnistych łąkach czy rowach
melioracyjnych. Na użytkach
o nieuregulowanych stosunkach wodnych pojawić się
może, też bardzo niebezpieczny szalej jadowity (Cicuta virosa). Już dawka kilkudziesięciu gram jest dla bydła dawką śmiertelną, nawet
suchych kiści. Na szczęście
skuteczne zabiegi w kierunku
jego tępienia, doprowadziły
do zmniejszenia liczebności
tego ziela (oczywiście powrót
zawsze jest możliwy).
Najczęstszą przyczyną zatruć
są chwasty zjadane z sianem,
lub sianokiszonką. Suszenie,
czy kiszenie nie pozbawia właściwości toksycznych roślin takich jak wilczomlecz sosnkę
(Euphorbia cyparissias) o charakterystycznym miodowym
zapachu i bielunia dziędzierzawę (Datura stramonium)
wywołującego rozszerzenie źrenic, silne pragnienie, częste
oddawanie moczu, konwulsje
a nawet śmierć.

UWAGA! Hodowco, warto,
abyś wcześniej przed podaniem bydłu, dowiedział się
z jakiej łąki było zbierane siano, czy podsuszona zielonka
na kiszonkę.

Po jakimś czasie
Ciekawostką jest fakt, że
niektóre rośliny mogą wywoływać objawy chorobowe dopiero po jakimś czasie
od ich spożycia. Na przykład, parę tygodni po zjedzeniu paproci orlicy pospolitej (Pteridium aquilium) u bydła pojawia się
krwiomocz, krwiste wybroczyny na całym ciele, wysoka temperatura, a nawet
śmierć. Cała roślina jest

szkodliwa, zarówno w stanie
świeżym jak i suchym.
Podobnym przykładem
może być starzec jakubek trujący w każdej postaci. Znajdująca się w nim niepożądana substancja kumuluje się
w organizmie, dając objawy
po jakimś czasie, w postaci
trwale uszkodzonej wątroby.
Jest szczególnie niebezpieczny dla koni.
Przykładów jest więcej: lulek
czarny, glistnik jaskółcze ziele, tasznik pospolity, których
wyjątkowo groźne dla zdrowia
zwierząt nasiona mogą występować w sianie, powinny
być bez problemu rozpoznawane przez hodowców użytkujących łąki i pastwiska.

Glistnik jaskółcze ziele

Zaniechanie koszenia niedojadów, w skład
których wchodzą jaskry, przyczynia się do
intensywnego rozsiewania ich nasion
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la leśna. Wymienione rośliny
dodatkowo wytwarzają niebezpieczny glikozyd tzw: kwas
pruski, który w organizmie
zaburza transport tlenu przez
krwinki czerwone. Typowymi
objawami zatrucia jest nadmierne wydzielanie śliny,
przyspieszone oddychanie
i porażenie mięśni. Na szczęście zielonka o dużej zawartości tego glikozydu, poddana
zakiszeniu jest paszą bezpieczną.

Jaskier
ostry

Szczwół
plamiasty
Za dużo azotu i potasu
Warto, wspomnieć o przenawożeniu pastwisk azotem
i niebezpieczeństwie zatrucia zwierząt azotanami. Azotany w sianie nie ulegają rozkładowi. Ich duża zawartość
może powodować poważne
stany chorobowe a nawet
upadki zwierząt. Istnieją
chwasty, które mogą być
wskaźnikiem zbyt dużej ilości
azotu i potasu w glebie. Takie
tereny często porastają
barszcz zwyczajny, czy trybuREKLAMA

Serdecznie dziękujemy panu
Aleksandrowi Kirylukowi za
udostępnienie zdjęć ilustrujących opisane w artykule gatunki roślin trujących. Redakcja

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:

• Pasze • Koncentraty • Premiksy
• Dodatki paszowe • Karmy dla psów
i kotów • Preparaty dezynfekcyjne

Prowadzimy hotel dla psów
66014otbr-a-M

KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE
BUDYNKÓW
INWENTARSKICH

Lepiej sprawdzić
Mając na uwadze produkcję
paszy bezpiecznej dla zdrowia
i życia zwierząt, warto rozważyć stan swoich użytków
zielonych. Zachęcam do sięgania po odpowiednią literaturę i prób rozpoznawania
wyżej wymienionych roślin.
Warto rozważyć stosowanie
ogrodzeń uniemożliwiającym
zwierzętom dostęp do terenów, gdzie nie ma możliwości
przeprowadzenia zabiegów
agrotechnicznych a mogą występować rośliny trujące, oraz
przede wszystkim do zakładania intensywnych pastwisk,
dostarczających wysokiej jakości paszy.

A G R O - S YS T E M

WARKAŁY 28A, 11-041 OLSZTYN , tel./fax 089 512 80 74

• Doradztwo • Projekty technologiczne
• Montaż • Serwis
Systemy wentylacji
Systemy pojenia, żywienia
Systemy utrzymania trzody chlewnej

Istnieją chwasty szkodliwe dla zwierząt
w każdej postaci lub takie, które wydają
nasiona bardziej trujące, niż same rośliny

Zaufaj profesjonalistom – żądaj jakości
TerraExim – Agroimpex Spółka z o.o.
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 20, 62-070 Dopiewo
tel./fax: 0-61 875 42 33, 722-372-059
e-mail: marketing@terraexim.pl, www.terraexim.pl
86914otbr-a -W

481913otbr-a -C
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Otwarcie biogazowni w Giżach koło Olecka

Czysta
energia
Pogłębiające się zmiany klimatu
i rosnące zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego sprawiają, że coraz
większą uwagę zwracamy na działania
ograniczające emisję tych zanieczyszczeń.
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
to nie tylko wybór wynikający z dbałości
o środowisko, ale też obowiązek
nałożony przez Unię Europejską.
Anna Szapiel-Danylczuk
a.szapiel@gazetaolsztynska.pl

Korzyści społeczne, które są
związane z funkcjonowaniem
biogazowni, są wielorakie: począwszy od stworzenia nowego rynku zbytu dla substratów
rolniczych oraz produkcji
energii, skończywszy zaś na
aspektach środowiskowych.

Przykład unijnej pomocy
— Niedawno miałem okazję
uczestniczyć, wspólnie z wojewodą Marianem Podziewskim, w otwarciu biogazowni
rolniczej w Giżach koło Olecka — mówi poseł na Sejm RP,
prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Olsztynie Stanisław Żelichowski. — Ta biogazownia to kolejny przykład
unijnej pomocy. Kosztowała
ponad 22 mln zł, ale jedna
trzecia tej kwoty pochodziła ze
środków unijnych.
Produktami finalnymi funkcjonowania jednomegawatowej instalacji będą: energia
elektryczna, ciepło potrzebne
do utrzymania procesu fermentacji w biogazowni, a także poferment jako nawóz na-

turalny. Do tego celu jest wykorzystywana biomasa roślinna i zwierzęca — kiszonka z kukurydzy i gnojowica.

Szansa regionu
Wojewoda Marian Podziewski uważa, że rynek biogazowni jest nadal jednym
z najbardziej niedocenianych,
a przecież jednocześnie jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów rynku
energetycznego.
— Biogazownie i inne odnawialne źródła energii
— mówi Marian Podziewski
— stwarzają kolejną szansę
na szybszy rozwój gospodarczy naszego regionu. Przypomnę, że we wrześniu
2013 r. wszedł w życie
tzw. mały trójpak energetyczny, który w pełniejszy niż
dotychczas sposób wdraża
przepisy unijne, które promują wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.
Oby znaczące dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej zachęciło biznesmenów do inwestowania na
Warmii i Mazurach.

Uroczyste otwarcie biogazowni w Giżach odbyło się 15 kwietnia Fot. archiwum GO (3)
skim funkcjonuje osiem biogazowni, a pierwszą — otwartą w 2012 r. — była ta w Boleszynie w powiecie nowomiejskim. Obecnie trwa jej
rozbudowa do mocy 2 MW.
Pierwotny koszt biogazowni to
prawie 20 mln zł, z czego ponad 11 mln zł to dotacja ze
środków unijnych.
Warto również wspomnieć,
że do końca 2014 r. w miejscowości Guja w gminie Węgorzewo powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy
1 MW. Koszt inwestycji oszacowano na prawie 6,2 mln zł,
z czego 2,5 mln zł stanowiły
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007–2013.
Elektrownia powstaje na powierzchni ok. 2 ha, a cała wyprodukowana energia będzie
przekazywana do sieci. Instalacja fotowoltaiczna będzie
się składać z 4,2 tys. modułów.

Do produkcji energii wykorzystane będą m.in. kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica

Powstają kolejne
Przypomnijmy, że w województwie warmińsko-mazur-

— Biogazownia w Giżach koło Olecka to kolejny przykład unijnej
pomocy. Kosztowała
ponad 22 mln zł, ale
jedna trzecia tej kwoty
pochodziła ze środków
unijnych – mówi poseł
na Sejm RP Stanisław
Żelichowski. Fot. WMUW

Biogazownia w Giżach to instalacja o mocy 1 MW
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Pieniądze służą wsparciu hodowli i rybactwa śródlądowego

„Ryby 2007-2013”
Kolejnym programem realizowanym w naszym regionie jest Program
Operacyjny „Ryby 2007-2013”. Program jest finansowany z Europejskiego
Funduszu Rybackiego. Na jego realizację w krajach unijnych przeznaczono
4,3 mld euro. Polska i Hiszpania są największymi beneficjentami pomocy
w ramach tego funduszu. W naszym województwie podpisano 383
umowy na kwotę ponad 185 mln zł, z czego wypłacono już ponad
143 mln zł. Pieniądze służą wsparciu m.in. adaptacji
i modernizacji statków, hodowli i rybactwa
śródlądowego, poprawie standardów portów
i zakładów przetwórstwa rybnego, a także
aktywizacji społeczności lokalnych.

W ramach PO „Ryby
2007-2013”w województwie warmińskomazurskim podpisano
383 umowy na kwotę
ponad 185 mln zł

Fot. WM UW

Wszystko dla rolników
Stanisław Żelichowski podkreśla, że nie można „osiąść
na laurach”, lecz trzeba wykazywać jeszcze większą aktywność na unijnych forach.
— Szczególnie ważnym obszarem naszej aktywności,

wręcz determinacji, musi być
wspólna polityka rolna
— mówi Stanisław Żelichowski.
— Chodzi przecież o wzmocnienie pozycji polskich, a więc
i warmińsko-mazurskich rolników, na wielce konkurencyjnym unijnym rynku.

Stanisław Żelichowski, poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Olsztynie
Fot. GC
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Nowy zawód, nowe możliwości?

Zarządca
w rolnictwie
Prowadzenie dużego gospodarstwa rolnego to wymagająca
praca, którą trzeba nieustannie nadzorować. A co wtedy, gdy
właściciel gospodarstwa zachoruje lub chce wyjechać na urlop?
Czy jego działalność musi być pozostawiona sama sobie?
Niekoniecznie. Jak pokazuje przykład naszych niemieckich
sąsiadów, doskonałym rozwiązaniem jest zarządca w rolnictwie
— zawód, który w Niemczech funkcjonuje od dawna. Może warto
sprawdzone know-how przenieść na grunt polskiego rolnictwa?
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Zarządca w rolnictwie — pomocnik (niem. Betriebshelfer)
— to osoba pełniąca kierowniczą rolę w gospodarstwie
rolnym, na czas nieobecności
właściciela (choroba, urlop,
wypadek), który nie może czuwać nad potrzebnymi pracami.
Zadaniem zarządcy jest planowanie i organizowanie
wszelkich działań związanych
z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Na czas nieobecności właściciela odpowiada za wszelkie decyzje, które w tym czasie podejmie.
Pomocnicy to doświadczeni
i wykwalifikowani rolnicy, którzy zatrudnieni są w tzw. kółkach rolniczych, które funkcjonują u naszych zachodnich
sąsiadów na szczeblu powiatów. Pomocnicy pracują 40
godzin tygodniowo w gospodarstwach położonych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, dlatego na nocleg
wracają do swoich domów.
Natomiast w przypadku, gdy

pomocnik zostanie oddelegowany do gospodarstwa dość
odległego od swojego domu,
może bez problemu nocować
u gospodarza. Jeśli aktualnie
nie ma pracy dla pomocnika
w danym kółku, często jest
zatrudniany w sąsiednich powiatowych kółkach rolniczych.

Zarządcy w ramach
świadczenia
Na terenie Niemiec wszystkie
związki rolników mają podpisaną umowę z rolniczą kasą
emerytalną. To oznacza, że
kasa pokrywa wszystkie koszty pomocnika, który w przypadku socjalnej pomocy pracuje na gospodarstwie. Takie
nieodpłatne świadczenie w formie zarządcy w rolnictwie jest
możliwe w przypadku choroby,
nieszczęśliwego wypadku czy
sanatorium właściciela gospodarstwa rolnego. Wtedy nie
ponosi on żadnych kosztów.
Jeśli natomiast zarządca-pomocnik pracuje w gospodarstwie w czasie urlopu gospodarza, ten ostatni musi ponieść
wszystkie koszty jego zatrud-

nienia. W Niemczech roboczogodzina pomocnika kosztuje 17,5 euro brutto.

Doświadczeni
i wykształceni
Pracownicy, którzy przyjeżdżają na zastępstwo, są doskonale wykształceni, mają
dużą motywację do pracy i jeszcze większe doświadczenie.
Bez problemu mogą kierować
pracownikami zatrudnionymi
w gospodarstwie i wydawać
im polecenia. Dla właściciela
gospodarstwa rolnego istnienie pomocników daje komfort psychiczny i pewność, że
nawet jeśli z pewnych powodów nie będą mogli kierować
gospodarstwem, będzie w nim
osoba, która wszystkiego dopilnuje i zagwarantuje ciągłość wszystkich prac.

Najważniejsze praktyczne
umiejętności
Praca zarządcy w rolnictwie
to ciekawa profesja, ale wymagająca odpowiedniego wykształcenia. W Niemczech
podstawowym warunkiem jest

Dla właścicieli gospodarstw rolnych zarządca w rolnictwie to gwarancja, że podczas
ich nieobecności gospodarstwo funkcjonowałoby bez zarzutu Fot. Zbigniew Woźniak
wykształcenie rolnicze oraz
zdany egzamin na pomocnika
przed Izbą PrzemysłowoHandlową. Trzeba też być osobą w pełni sprawną i zdrową.
Niezbędnym warunkiem jest
też posiadanie prawa jazdy kategorii B, T lub CE. Kształcenie zarządców rolnych na terenie Niemiec ma bardzo długą tradycję. Dla ludzi, którzy
wykonują odpowiedzialne zadania w gospodarstwach rolnych, przewidziane jest bardzo
intensywne kształcenie, które
odbywa się w szkołach rolniczych oraz specjalnych centrach kształceniowych. Najważniejsze jest praktyczne wykształcenie zarządców na nowoczesnym poziomie. Model
kształcenia w Niemczech wygląda ciekawie — przyszli zarządcy przez pierwsze trzy lata
przechodzą intensywne praktyczne szkolenie, a dopiero
później uczęszczają na specjalistyczne seminaria.

Zawód nie tylko
dla młodych
Czy zarządca w rolnictwie to
zawód przyszłości? Bardzo
możliwe — w Niemczech
z roku na rok wzrasta liczba
rolników, którzy korzystają
z usług profesjonalnych zarządców. Trzeba pamiętać, że
właściciele gospodarstw rolnych z każdym rokiem są starsi i coraz mniej sprawni, a ich

REKLAMA

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

REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
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Kontakt:

Następne wydanie
11 czerwca 2014

tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789
fax (81) 85-23-612
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
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dzieci i wnuki nie zawsze widzą
siebie jako kontynuatorów
działalności rolniczej. Pamiętajmy też, że stale postępuje
specjalizacja i powiększanie
się gospodarstw rolnych —
w takich przypadkach niezwykle ważne jest posiadanie
dobrego zastępcy w gospodarstwie. Zarządca w rolnictwie to
niezwykle odpowiedzialna profesja, a dla osób, które ją wykonują — duże wyzwanie,
z którym radzą sobie znakomicie. Dodatkową motywacją
jest wysokie wynagrodzenie,
odpowiednie do posiadanych
kwalifikacji. Zawód zarządcy
w rolnictwie w Niemczech wykonują młodzi rolnicy, w wieku od 25 do 40 lat. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań,
aby zawód wykonywały osoby
starsze, po 50. roku życia.

Na gruncie polskim
Czy można wprowadzić zawód zarządcy w rolnictwie
w Polsce? Z dobrych niemieckich praktyk skorzystała już
Lokalna Grupa Działania Małe
Morze, która podjęła się realizacji projektu „PI-PWP Zarządca w rolnictwie — transfer
i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie”.
Projekt realizowany był we
współpracy z polskimi i niemieckimi partnerami: Centrum Doradztwa Europejskiego Euro-Fundusz s.c. oraz
Samtgemeinde Oldendorf.
Projekt, który jest obecnie
na etapie upowszechniania
i wdrażania, skierowany był do
osób powyżej 50. roku życia,
które są bezrobotne, a jednocześnie mają doświadczenie
w pracy w rolnictwie. Realizację przedsięwzięcia poprzedziły badania, które potwierdziły, że polscy rolnicy są zainteresowani zatrudnieniem
osób posiadających kwalifikacje zarządcy w rolnictwie. Przeanalizowano również, jakie
umiejętności i kwalifikacje powinien mieć, według właścicieli
gospodarstw rolnych, dobry
zarządca w rolnictwie. Był to
punkt wyjścia do adaptacji
niemieckich doświadczeń
w tym zakresie na polski grunt.
Realizatorzy projektu jako

grupę docelową obrali osoby
w wieku powyżej 50. lat. Co
prawda, w Niemczech funkcję
zarządców w rolnictwie pełnią
głównie osoby młode, jednak
nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten zawód wykonywali nieco starsi, za to bardzo
doświadczeni rolnicy. Mają tę
przewagę nad młodszymi, że
posiadają ogromne, kilkudziesięcioletnie doświadczenie
zawodowe. Wymagają jednak
uaktualnienia swojej wiedzy
oraz szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii rolniczych. W tym celu zaplanowano szereg działań i szkoleń,
aby przystosować osoby
w wieku 50+ do pracy w nowoczesnym rolnictwie, pełnym innowacyjnych technologii i w dużym stopniu zautomatyzowanym.

Polscy rolnicy potrzebują
zarządców?
Zarządca w rolnictwie to
nowy zawód, a co za tym idzie
— nowe możliwości. Jest szansą dla wielu bezrobotnych rolników na pracę, w której wykorzystaliby swoje wieloletnie
doświadczenie i umiejętności.
Natomiast dla właścicieli gospodarstw rolnych zarządca
w rolnictwie to gwarancja, że
nawet podczas ich nieobecności gospodarstwo funkcjonowałoby bez zarzutu. To
szczególnie ważne w sytuacji,
gdy wielu młodych ludzi nie
decyduje się na kontynuację rodzinnych tradycji rolniczych.
Zarządca w rolnictwie to
kompetentny i wykwalifikowany zastępca. Pomysł jest dobry, jednak zanim zostanie
wprowadzony w życie, konieczne jest zainteresowanie
nim instytucji rolniczych (izb
rolniczych, ODR-ów, placówek kształcących przyszłych
rolników) oraz powiatowych
urzędów pracy. Pojawia się bowiem kwestia, na jakiej zasadzie zarządcy w rolnictwie byliby zatrudniani i kto byłby
ich pracodawcą. Zainteresowanie zawodem zarządcy jest
jednak na tyle duże, że warto
wypracowane przez lata niemieckie praktyki przenieść na
grunt polskiego rolnictwa.
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Nowe zasady w „Ułatwianiu startu młodym rolnikom”

Pula wzrosła — 100 tysięcy na osobę
Jesteś świeżo upieczonym posiadaczem gospodarstwa rolnego? A może chcesz przejąć
działalność rolniczą po rodzicach? Skorzystaj z działania
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom” — w tym roku pula
na nie została zwiększona,
a każdy młody rolnik może
otrzymać 100 tysięcy złotych.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolszynska.pl

Tegoroczne działanie finansowane jest jeszcze z poprzedniego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Aktualną pulę środków
powiększono o około 189 milionów złotych. Premii w wysokości 100 tysięcy złotych wystarczy dla około 7,8 tysiąca
wnioskodawców — tych, którzy
uzyskają najwięcej punktów
podczas rozpatrywania wniosków. Nie ma więc znaczenia,
kiedy złoży się wniosek – w tym
przypadku nie działa zasada:
kto pierwszy, ten lepszy.
Rolnicy, którzy chcą skorzystać w pomocy finansowej
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
muszą mieć nie ukończone 40
lat. Dodatkowym kryterium
jest planowanie prowadzenia
działalności rolniczej lub posiadanie gospodarstwa rolnego krócej niż 15 miesięcy. Liczy
się też powierzchnia gospodarstwa. W województwach
jak warmińsko-mazurskie,
w których średnia powierzchnia gruntów jest większa niż
krajowa powierzchnia gospodarstwa, nie może być większa
niż 300 ha, ani mniejsza od
średniej powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym w Polsce w roku, który poprzedza złożenie wniosku. Osoby, które chcą prowadzić gospodarstwo i uzyskać premię,
muszą też mieć wykształcenie
rolnicze lub zobowiązać się do
kształcenia w tym kierunku.
Jeśli ktoś myśli, że złożenie

wniosku to świetny sposób na
uzyskanie sporego zastrzyku
gotówki, jest w błędzie. Pomoc
finansowa w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom” jest monitorowana,
czyli nie można wydać tych
pieniędzy na co się chce. Aż 70
procent tej kwoty trzeba przeznaczyć na realizację inwestycji zawartych w biznesplanie.
Plan rozwoju gospodarstwa
jest niezbędny, aby w ogóle
móc się ubiegać o przyznanie
pomocy. Powinien być profesjonalnie przygotowany, zawierać wszystkie aspekty prowadzonej w gospodarstwie działalności oraz pomysły i cele do
osiągnięcia w kolejnych latach.
Jeśli biznesplan będzie źle napisany, może to mieć wpływ na
nie uzyskanie pomocy. Warto
pamiętać, że premia w ramach
działania dla młodych rolników
jest przyznawana na inwestycje
planowane. Rolnik, który poniósł wydatki przed dniem złożenia, nie uzyska ich zwrotu
w ramach „Ułatwiania startu
młodym rolnikom”.
W tym roku weszły w życie
nowe przepisy dotyczące
„Ułatwiania startu młodym
rolnikom”. A wraz z nimi złagodzono, między innymi sankcje za nieterminowe złożenie
dokumentów potwierdzających wypełnienie poszczególnych zobowiązań wynikających z otrzymanej decyzji
przyznającej pomoc. Kara finansowa za ww. uchybienie
może stanowić 3 procent
otrzymanej wcześniej premii.
Wiele osób, które chcą skorzystać z pomocy w ramach
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„Ułatwiania startu młodym rolnikom”, nie ma wykształcenia
rolniczego i formalnie nie powinni nazywać się rolnikami.
Nawet, jeśli rodzice czy dziadkowie prowadzili gospodarstwo, młodzi ludzie raczej wybierają inne kierunki kształcenia. Większe zainteresowanie
edukacją rolniczą zbiegło się
w czasie z pojawieniem się działania, które ułatwi młodym rolnikom rozpoczęcie działalności.
Nie wystarczy bowiem, że osoba, która złoży wniosek o po-

moc, będzie spełniać warunki
wiekowe i zapewni o swojej
ogromnej chęci do gospodarowania na roli. Musi udowodnić,
że oprócz dobrych chęci ma
też podstawy merytoryczne,
wiedzę i wykształcenie. Na
szczęście brak wykształcenia
rolniczego nie przekreśla szans
wnioskującego na uzyskanie
pomocy. Trzeba jednak pamiętać, że za wykształcenie rolnicze
można uzyskać więcej punktów,
które potem się liczą przy rozpatrywaniu wniosku.

W myśl starych zasad przyznawania pomocy w ramach
działania dla młodych rolników, na uzupełnienie wykształcenia mieli oni 3 lata od
momentu uzyskania premii.
Doświadczenie pokazało jednak, że 3 lata na uzyskanie
wykształcenia rolniczego to
czasami za mało, szczególnie
gdy młody rolnik nie wpasuje się w cykl edukacyjny danej
szkoły czy uczelni. Dlatego
termin dostarczenia do
ARiMR dokumentu potwierdzającego nowe kwalifikacje
zawodowe wydłużono o dziewięć miesięcy.

Ten dziewięciomiesięczny
wydłużony okres nie oznacza, że rolnik może odpuścić sobie na razie naukę, bo
ma jeszcze sporo czasu. Od
razu po przyznaniu pomocy
ma on obowiązek podjęcia
nauki w szkole lub na uczelni rolniczej w najbliższym
z możliwych terminie. Dziewięć miesięcy więcej na
uzupełnienie wykształcenia
nie mają bowiem wszyscy,
a jedynie te osoby, które
z usprawiedliwionych i udokumentowanych przyczyn
nie wyrobią się w trzyletnim
terminie.

REKLAMA

Pieniądze na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Tegoroczna premia wyniesie 100 tys. zł (poprzednio było to 75 tys. zł).

W zbliżającym się naborze ARiMR
ma do rozdzielenia 796,47 mln zł
Z pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” mogą
korzystać osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (po
raz pierwszy), a także posiadacze gospodarstw, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż
15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
(poprzednio okres ten wynosił 12 miesięcy). Wydłużony też
został termin na uzupełnienie wykształcenia przez młodych
rolników, jeśli ukończenie nauki było niemożliwe z powodu
wystąpienia tzw. siły wyższej (np. zamknięcia szkoły, do której uczęszczał rolnik). Dotychczas rolnicy mieli na to 3 lata
na od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia.
Teraz termin ten został wydłużony o 9 miesięcy (w udokumentowanych przypadkach). Zmiana ta dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych.
Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki
(w przypadku, gdy to właściwe, także w odniesieniu do małżonka):
1) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych
osobowych;
2) biznesplan;
3) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy lub
4) oświadczenie o sposobie uzupełnienia wykształcenia;
5) oświadczenie, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa
do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy;
6) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstwa;
7) dokumenty potwierdzające dzień rozpoczęcia prowadze-

nia działalności rolniczej;
8) zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o okresach
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako
rolnik lub małżonek rolnika lub z tytułu prowadzenia
działów specjalnych produkcji rolnej bądź potwierdzające, że do dnia wydania zaświadczenia nie podlegał takiemu ubezpieczeniu;
9) zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia
ww. działów specjalnych produkcji rolnej bądź potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników tego podatku;
10) oświadczenie dotyczące spełniania wymagań w zakresie
ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania
zwierząt w gospodarstwie.
Liczba punktów zdobytych przez wnioskujących zadecyduje
o kolejności przysługiwania wsparcia. Punkty będą przyznawane na podstawie trzech kryteriów:
• powierzchnia użytków rolnych – maksymalnie można
otrzymać 16 pkt (im większe gospodarstwo rozpoczynające swoją samodzielną działalność, tym więcej punktów);
• wykształcenie młodego rolnika – maksymalnie 5 pkt
(im wyższe wykształcenie rolnicze, tym więcej punktów);
• stopa bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo – maksymalnie 5 pkt (oznacza to priorytet dla
rolników gospodarujących na terenach, na których panuje
wysokie bezrobocie).
Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie co najmniej 7 punktów przez wnioskującego o premię rolnika.
Wzory wszystkich oświadczeń oraz planu rozwoju gospodarstwa wraz z instrukcją ich wypełniania oraz wszelkie niezbędne
informacje umieszczone są na stronie www.arimr.gov.pl.
W woj. warmińsko-mazurskim wnioski
należy składać do Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR
10-038 Olsztyn, ul. św. Wojciecha 2
tel. 89 521 09 20 lub 89 521 09 60.

28414ocwo-a-M

600-134-258., 600-134258.

GOSPODARSTWO
Rolne, (85)650-13-21,
519-102-907.
PRZY krowach, 604211-735.
W gospodarstwie, 782-

BIZON Rekord 35000zł,

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
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Afrykański pomór świń to bardzo zakaźna i zaraźliwa choroba zwierząt

Lepiej być przygotowanym
— W regionie warmińsko-mazurskim nie mamy potwierdzonego żadnego
przypadku zakażenia afrykańskim pomorem świń, lecz nie wykluczamy, że takie
zagrożenie może przyjść wraz z migrującymi dzikami — uważa Ludwik
Bartoszewicz, warmińsko-mazurski wojewódzki lekarz weterynarii. Czarny
scenariusz przedostania się wirusa afrykańskiego pomoru do wielkotowarowej
hodowli świń ćwiczono w Osówku w gminie Biskupiec Pomorski.
Drogi dojazdowe w rejonie ogniska zarazy były zabezpieczone matami dezynfekcyjnymi, a przejeżdżające pojazdy —
ewidencjonowane

Odkażać należy obuwie i zmieniać ubrania. Obowiązuje też
zakaz wstępu osobom postronnym na teren gospodarstwa

Stanisław R. Ulatowski
s.ulatowski@gazetaolsztynska.pl

Drogi dojazdowe w rejonie
ogniska zarazy były zabezpieczone matami dezynfekcyjnymi, a przejeżdżające
pojazdy — ewidencjonowane. Strażacy zorganizowali
tzw. kurtyny wodne. Cała
akcja wzbudzała niepokój
okolicznych mieszkańców,
bowiem wszystko wyglądało
bardzo realistycznie.

Ważnym jest solidne
zabezpieczenie kopców z kiszonką, by wykluczyć przedostanie
się dzików do składowanej paszy
Pobierali
próbki narządów

Głównym punktem ćwiczeń był pokaz pobierania próbek narządów wewnętrznych świni do badań laboratoryjnych
Odwiezienie
pobranego materiału do badań w PIW —
PIB w Puławach. Taka podróż w warunkach
stwierdzonej
zarazy odbywa
się w eskorcie
policji

— Zarażenie trzody hodowanej w gospodarstwie pochodziło od dzików, które
miały kontakt z kiszonką z kukurydzy. Proszę się zachowywać, jakby pomór w tym miejscu naprawdę istniał. Apeluję o zachowanie wszystkich
rygorów i stosowanie się do
poleceń kierujących akcją
— mówił na początku ćwiczeń
Jan B. Liedtke, powiatowy
lekarz weterynarii z Nowego
Miasta Lubawskiego, współorganizator przedsięwzięcia.
Głównym punktem ćwiczeń
był pokaz pobierania próbek
narządów wewnętrznych świni i następnie odwiezienie
materiału do Państwowego
Instytutu Weterynarii w Puławach. Taka podróż w warunkach stwierdzonej zarazy
odbywa się w eskorcie policji.

Powtórka sprzed
dwóch lat

Odkażanie gospodarstwa, w którym stwierdzono wystąpienie zachorowań na ASF Fot. Stanisław R. Ulatowski (6)

Akcja zorganizowana 25
kwietnia w Osówku była powtórką ćwiczeń, które odbywały się w tym samym miejscu dwa lata temu. Niewątpliwie inspiracją do tegorocznych „manewrów” było

znalezienie martwego, zarażonego dzika przy wschodniej
granicy naszego kraju.
Tomasz Siódmiak, lekarz
weterynarii z Biskupca przestrzega, że nasza czujność nie
może być uśpiona i ważną
rzeczą, by ustrzec się zakażenia stada, jest odpowiednie
zabezpieczenie gospodarstwa.

Weterynarz
przypomina...
— Wektor przenoszenia
choroby jest na linii dzik-świnia. Pod żadnym pozorem nie
można wpuszczać osób postronnych na teren obiektów
inwentarskich. Stosować trzeba maty ze środkami dezynfekcyjnymi, odkażać należy
obuwie i zmieniać ubrania.
Ważnym jest również solidne
zabezpieczenie kopców z kiszonką, by wykluczyć przedostanie się dzików do składowanej paszy. Niezachowanie

bioasekuracji może doprowadzić do ewentualnego przeniesienia wirusa do stada świń
— przypomina weterynarz.

Myśliwi muszą
być czujni
Do wzmożonej czujności
zobowiązani są również myśliwi, którzy natychmiast
zgłaszają fakt znalezienia
martwych dzików. Również
każde odstrzelone zwierzę
ma pobieraną krew do badań
laboratoryjnych.
— Odnotowaliśmy niedawno przypadek znalezienia
dwóch padłych dzików.
Szczególnie jeden z nich, który leżał koło Leśnictwa Lipowa Góra, wzbudzał nasze
podejrzenia, bowiem było to
blisko zabudowań, co jest
zjawiskiem nietypowym dla
tego zwierzęcia. Zazwyczaj
w przypadkach, kiedy czują
swój koniec, dziki chowają się

gdzieś głęboko w kniei. Po
badaniach próbek okazało
się, że jest wszystko w porządku — mówi Tadeusz Susek z Koła Łowieckiego Pełnia w Łąkorzu.

Kampania
informacyjna
Ludwik Bartoszewicz, wojewódzki lekarz weterynarii
potwierdza, że przede wszystkim badane są wszystkie przypadki padłych dzików, które
mogą być źródłem zakażeń.
— Prowadzimy również
kampanię informacyjną i badamy zabezpieczenie gospodarstw wielkotowarowych.
Trafiamy też do wszystkich innych hodowców świń, sprawdzamy aby trzoda była trzymana w zamknięciu, bez kontaktu ze zwierzętami dzikimi
— bezpośrednio jak i poprzez
paszę — wyjaśnia Ludwik
Bartoszewicz.

WSPÓŁDZIAŁANIE W LIKWIDACJI ZAGROŻENIA

Jan B. Liedtke, powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Miasta Lubawskiego
— Nasze ćwiczenia w Osówku dotyczyły
zwalczania ASF u świń i dzików, a ich celem
było pokazanie współpracy służb inspekcji
i straży w ramach Powiatowego Zespołu Za-

rządzania Kryzysowego w razie wystąpienia
takiego zagrożenia. Każda ze służb biorących udział w ćwiczeniach miała do wykonania odpowiednie działania tworzące harmonię i współdziałanie w likwidacji zagrożenia.
W trakcie ćwiczeń pobrano próby krwi, migdałków, wycinki śledziony, nerek oraz węzłów chłonnych od warchlaka, do badań laboratoryjnych w Państwowym Instytucie
Weterynaryjnym — Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Dodam, że
w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej
hodowca zwierząt jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia się do powiatowego lekarza weterynarii, albo za pośrednictwem wójta, burmistrza, bądź
policji. Po zgłoszeniu, do czasu przybycia lekarza weterynarii lub wyznaczonego urzędowego lekarza, hodowca zwierząt zobowiązany jest do wyłożenia mat
dezynfekcyjnych w bramie wjazdowej do
gospodarstwa oraz przed wejściem do budynków, gdzie znajdują się świnie.
Powinien wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywania czegokolwiek z gospodarstwa, a w szczególności mięsa, zwłok
zwierząt, środków żywienia zwierząt, wody,
ściółki, obornika i gnojowicy. Obowiązuje też
zakaz wstępu osobom postronnym na teren
gospodarstwa — informuje Jan B. Liedtke,
powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim.
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Niezbędny składnik żywienia zwierząt

Ile krowy
lubią pić
wody?
Od stopnia pokrycia zapotrzebowania na
wodę, w dużej mierze zależy wzrost
i rozwój zwierzęcia. Podawanie młodym
zwierzętom niedostatecznej ilości płynów
wywołuje stan odwodnienia organizmu
bez początkowo widocznych objawów.
Później jednak widoczne są jego skutki
przynosząc wymierne straty ekonomiczne.
inż. Barbara Skowronek,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W organizmie zwierzęcym
woda spełnia różnorakie
funkcje. Wypełnia jego komórki, stanowi środowisko,
w którym toczą się procesy
przemiany materii. W wodzie rozpuszczalne są substancje odżywcze i dzięki niej
rozprowadzane są po całym
organizmie. Z wodą wydalane są na zewnątrz metabolity,
czyli produkty odpadowe powstające w wyniku przemian
metabolicznych, a których organizm musi się pozbyć, aby
nie doszło do zatrucia.

Woda jest
nieustannie w ruchu
Organizm prowadzi bardzo
oszczędną gospodarkę wodą.
Magazynuje ją, odprowadza
jej odzysk, a jednocześnie pozbywa się z konieczności roz-

cieńczenia wydalanych z organizmu metabolitów, oraz
z konieczności ratowania się
przed przegrzaniem. Wysoka
pojemność cieplna wody, jak
również duży wydatek energetyczny przy jej parowaniu
sprawiają, że jest doskonałym regulatorem temperatury zwierząt stałocieplnych.
Woda w organizmie ulega
ciągłej wymianie: część wydalana jest wraz z moczem,
część z kałem, część wyparowywana jest z powierzchni
skóry i dróg oddechowych,
a u krów mlecznych wydalana jest dodatkowo jako
składnik mleka. Musimy pamiętać, że przy wydajności
20 litrów mleka dziennie,
wraz z nim wydalane jest aż
16 litrów wody.
U krowy dorosłej, zasuszonej, w ciągu doby wymianie
ulega około 10 proc. całej ilości wody, natomiast u cieląt aż
25 proc.

KROWY — ILOŚĆ WODY W ORGANIZMIE ZWIERZĘCIA
ZALEŻY OD JEGO WIEKU:
– nowo narodzone cielę
— 72-75 proc.
– czteromiesięczne cielę — 68-71 proc.
– krowa dorosła — 48-75 proc.
– bydło opasowe — 48-56 proc.
ZAPOTRZEBOWANIE KRÓW NA WODĘ
UZALEŻNIONE JEST OD:
– wieku
– ciężaru ciała
– stanu fizjologicznego
– wydajności mlecznej
– składu dawki pokarmowej
– wilgotności paszy
– pogody (temperatury i wilgotności powietrza)
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
USTALAMY NA PODSTAWIE:
– produkcji mleka – 3 l wody na 1 kg produkcji mleka
– ilości suchej masy spożywanej karmy – 4-6 l na 1 kg s.m

Przy dłuższym niedoborze wody następuje obniżenie apetytu krów. Zwierzęta przestają pobierać paszę, co w konsekwencji
powoduje dalszy spadek mleczności Fot. Grzegorz Czykwin

Niedobór w żywieniu
wody powoduje spadek mleczności krów
Zapotrzebowanie
krów na wodę
Musimy pamiętać, że swobodny dostęp do czystej wody
jest jednym z warunków wysokiej mleczności krów. Jak
należy liczyć zapotrzebowanie
na wodę przez krowę? Ilość
wypijanej wody zależy
w głównej mierze od składu
dawki pokarmowej. Tabela
przedstawia wyliczenie zapotrzebowania na wodę.
Przyjmując, że na 1 kg suchej masy potrzeba 5 litrów
wody, to zapotrzebowanie
w tym przypadku na wodę
wynosi 20,5 x 5 = 102,5 l
W paszy pobrała 27,3 l wody,
w związku z tym krowie należy dostarczyć jeszcze 102,5 l
– 27,3 l = 75,2 l wody.

w pewnych warunkach mogą
one utracić nawet do 10 proc.
całkowitej ilości wody bez
zagrożenie dla życia. Inaczej
jest u cieląt, które nie mają
rozwiniętych przedżołądków
i są pozbawione takich rezerw wody.
Woda dostarczana krowom
do woli wpływa na wzrost
mleczności nawet o 10-15
proc., u opasów wzrost przyrostów o 3-5 proc. Niedobór
wody wpływa bardzo negatywnie na produkcję. Pierwszym objawem jest oczywiście spadek mleczności krów,
a przy dłuższym niedopojeniu
krów następuje obniżenie apetytu, krowy przestają pobierać
paszę, co w konsekwencji powoduje dalszy spadek mlecz-

Niebezpieczne
niedobory
Dorosłe przeżuwacze posiadają w przewodzie pokarmowym duże rezerwy wody,
głównie w żwaczu. Dlatego

ności. Krowy ryczą, są niespokojne, rzadziej oddają
mocz, który staje się bardzo
żółty i zagęszczony.
Utrata wody do 15 proc. z organizmu zwierzęcia powoduje śmierć w ciągu kilku dni.

Jaka woda
dla krów?
Woda przeznaczona dla
zwierząt powinna pochodzić albo z sieci wodociągowej albo z własnych ujęć
wodnych. W gospodarstwie
mlecznym musimy mieć badania wody — raz w roku
z sieci wodociągowej,
z własnego ujęcia — dwa
razy w roku. Woda powinna
być pozbawiona zapachu
i smaku.

Temperatura wody do pojenia zwierząt powinna mieścić się w granicach 8-150C.
Wskazane jest aby zimą woda
miała temperaturę nawet
170C. Trudno jest to osiągnąć,
ale niektóre gospodarstwa
mają ciekawe rozwiązania,
np. prostym sposobem podgrzania wody jest jej gromadzenie w pośrednich zbiornikach przepływowych zainstalowanych w instalacji wodociągowej. Zbiorniki takie
umieszczane są w oborze, albo
w innym pomieszczeniu,
a woda w nich ma temperaturę otoczenia.
Właściwa temperatura wody
jest szczególnie ważna dla
krów o wysokiej wydajności
mlecznej.

Zapotrzebowanie krów na wodę
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Impreza targowa, Wystawa Zwierząt i konferencja

Targi Rolne w Ostródzie już w czerwcu
Trzy bloki tematyczne
konferencji

Już po raz kolejny Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie z ramienia Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego organizuje XXI Targi Rolne, które
odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2014 r. w nowoczesnym
Centrum Targowym Arena w Ostródzie.
— Przedsięwzięcie wpisuje
się w strategię rozwoju społeczno-gospodarczego woj.
warmińsko-mazurskiego,
a także jest wspaniałą okazją
do promocji rolnictwa Warmii,
Mazur i Powiśla. To również
możliwość zaprezentowania
bogactw dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na-

szego regionu — mówi Mirosław Fesnak, przedstawiciel
WMODR i komisarz Targów.

Fachowe porady
i bogata oferta
Na tegorocznych Targach zobaczymy stoiska z urządzeniami i maszynami rolniczymi,
nasionami, nawozami i środ-

REKLAMA

5514otbr-b -C

kami ochrony roślin, wyposażeniem budynków inwentarskich, paszami i dodatkami
paszowymi, budownictwem,
instalacjami wykorzystującymi
odnawialne źródła energii oraz
roślinami ogrodowymi.
Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można skorzystać
z porad fachowców. Swoją radą
i pomocą będą też służyć przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem,
na czele z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie. Na
ich stoiskach będzie można
poszerzyć swoją wiedzę na temat interesujących nas kwestii, zapytać o programy pomocowe i dopłaty dla rolników,
skorzystać z porad ekspertów.

Targi Rolne już po raz drugi odbędą się w ostródzkiej Arenie
Fot. WMODR

Dziedzictwo Kulinarne
i Wystawa Zwierząt
Zgodnie z tradycją targową
nie zabraknie oferty twórców
rękodzieła, sztuki ludowej oraz
smacznej kuchni regionalnej.
Na miłośników swojskiego jedzenia czekać będą domowe
wędliny, smalec ze skwarkami
i świeży, wiejski chleb
— wszystko według tradycyjnych, regionalnych receptur,
prezentowane przez członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Po-

wiśle. Wystawcom i zwiedzającym czas umilać będą zespoły folklorystyczne z Warmii i Mazur.
Równocześnie z targami
odbywać się będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych, na
której swój dorobek zaprezentują najlepsi hodowcy
bydła mlecznego, bydła mięsnego, trzody chlewnej, koni
oraz owiec. Zwierzęta najlepszych hodowców otrzymają tytuły Championów.

Podczas Targów odbędzie się
również szereg imprez towarzyszących. W czasie ich trwania 21 czerwca odbędzie się
organizowana przez WMODR
w Olsztynie konferencja „Rozwój technologii rolniczych
w kontekście idei zrównoważonego rolnictwa”, obejmująca
trzy bloki tematyczne: Ekologia – moda czy konieczność;
Problemy w świetle integrowanej ochrony roślin; Rozwój
biogazowi rolniczych na obszarach wiejskich. — Zapraszamy wszystkich chętnych do
bezpłatnego udziału w tym
spotkaniu, które rozpocznie
się o godzinie 10 — zachęca Mirosław Fesnak. Więcej informacji o Targach Rolnych znajdą Państwo na stronie www.wmodr.pl w zakładce Targi. Zachęcamy wszystkich wystawców i zwiedzających do aktywnego uczestniczenia w tym
wyjątkowym wydarzeniu w sobotę 21 czerwca i niedzielę 22
czerwca w godzinach 9-17.

WE DWOJE

Panie WE DWOJE NR 34/2014
PANIE 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 rencie, 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, nieza-

leżna mieszkaniowo i finansowo,
pozna pana do 65 lat, bez nałogów
i zobowiązań, poważnie myślącego
o życiu we dwoje. Mile widziane prawo
jazdy.
PANIE 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, mieszkającego na wsi, który
nie szuka przygód lecz stałego związku.
SYMPATYCZNA
Romantyczka, bez nałogów, lubi taniec, przyrodę, niezależna finansowo,

poznam pana samotnego, niezależnego, któremu dokucza samotność, na
dobre i na złe, bez nałogów, chętnie
zamieszkałego na wsi.
Z OKOLIC IŁAWY
(63/160/58) Samotna wdowa, mieszkam na wsi, mam poczucie 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.
ZADBANA
Bez nałogów i zobowiązań, inteligentna, wykształcona, uczuciowa,
wrażliwa, pogodnego usposobienia,
niekonfliktowa, kochająca przyrodę
i zwierzęta, pozna pana o bogatym
wnętrzu, w wieku po siedemdziesiątce.
POGODNA WDOWA
Uczciwa, bez nałogów, katoliczka,
z własnym M, bardzo dokucza mi sa-
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PANOWIE WWIEKU 46-60 LAT
RAK
(47/170/69) Uczciwy, samotny, pracowity,
ceni uczciwość i wierność, palący, pozna
panią uczciwą, wierną, do lat 50, najchętniej z okolic Bartoszyc lub Górowa Iławec-

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
OPIEKUŃCZY
Jestem po sześćdziesiątce, niekarany, bez
nałogów, mieszkam na wsi, poznam panią do lat 60.
ZARADNY
Poznam panią do 60 lat, rozwiedzioną
lub wdowę, jestem niekarany, bez nałogów, mieszkam na wsi.
WYSOKI WDOWIEC
Zmotoryzowany, pozna samotną panią
do lat 58, atrakcyjną, szczupłą, uczciwą,
niematerialistkę, która mieszka na wsi,
w okolicach Elbląga.

WODNIK
Zaradny, niekarany, bez nałogów, rozwiedziony, mieszkaniec wsi, pozna panią
w wieku do 60 lat.
UCZUCIOWY
Opiekuńczy, z własnym M, niekarany, rozwiedziony, bez nałogów, poznam panią
w wieku do 60 lat, ciepłą, niematerialistkę.
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.

matrymonialnego w „Rolniczym
ABC” 11 czerwca 2014 roku.

hasło

szukuje 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.

kuje drugiej połowy, pozna panią w podobnym wieku, najchętniej z Morąga lub
okolic. Cel — stały związek.

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

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

PANOWIE 31-45 LAT
Z OKOLIC GÓROWA IŁAWECKIEGO
(32/170) Katolik, bez nałogów, z mieszkaniem, poznam panią, może być z dzieckiem, która tak jak ja poszukuje partnera
na dalsze lata życia.
SPOKOJNY KAWALER
Kawaler, bez nałogów, spokojny, pracowity, poznam panią do lat 45, z okolic
Szczytna, uczciwą, lubiącą wieś. Cel —
stały związek.
RENCISTA
40-letni kawaler, samotny, z dobrym sercem i charakterem, spod znaku byka, po-

kiego. Pani może być z dzieckiem.
ZOKOLIC 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.
SAMOTNY KAWALER
54-letni, poznam panią samotną, wolną,
która chciałaby zamieszkać razem ze mną.
Z OKOLIC MORĄGA
60-letni, niezależny finansowo i mieszkaniowo, zmotoryzowany, na rencie, poszu-

by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,60 zł. Ogłoszenia są
bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym
poniżej. Listy związane z naszą
rubryką, należy wysłać na adres

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

Panowie

słać zamieszczony poniżej kupon,
w którym należy napisać hasło
ogłaszającego się (np. KAWALER
Z MAZUR) i numer rubryki. W
tym wydaniu jest to numer
34/2014. Należy też pamiętać,

e dwoje

swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach
wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wy-

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

D

rodzy Czytelnicy,
rubrykę
naszą dedykujemy wszystkim
poszukującym

motność, pragnę poznać pana, wolnego, uczciwego, któremu dokucza samotność, chętnie zmotoryzowanego.
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PATRONAT PRASOWY

Karolewo. Konkurs kulinarny „Smaki wsi”

rolnicze abc

Tradycja
i regionalizm
na talerzach
Było tradycyjnie, swojsko i, co najważniejsze,
smacznie. W Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbył
się, już po raz trzeci, Ogólnopolski Konkurs
Kulinarny „Smaki wsi”.
Andrzej Adamiak
a.adamiak@gazetaolsztynska.pl

W tegorocznej edycji Smaków wsi wzięło udział 21 drużyn ze szkół gastronomicznych podległych Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozsianych po całej Polsce. Ale
nie tylko, bo swoich reprezentantów wysłały również
trzy szkoły gastronomiczne
z naszego regionu. „Smaki
wsi” to konkurs, dzięki któremu młodzi adepci sztuki gotowania poznają różnice kulturalne różnych regionów Polski, poznają tradycyjną, wiejską i staropolską kuchnię,
a także rozwijają kulinarne zainteresowania i umiejętności. W rolę jurorów wcielili się
właściciele lokalnych restauracji serwujących staropolskie specjały, a także Dariusz
Klimek, przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego.

Podlasie najlepsze
Młodzi kucharze w tym roku
za zadanie mieli przyrządzenie
potrawy pod hasłem: potrawy
półmięsne z wiejskiej chaty.
Na stworzenie wyjątkowego
dania zespoły miały nieco ponad pięć godzin. Z postawionym przed uczestnikami zadaniem najlepiej poradzili sobie reprezentanci szkół z Podlasia. I miejsce i „Złotą patelnię” otrzymali uczniowie
ZSCKR w Sejnach, natomiast
„Srebrna patelnia” trafiła

w ręce uczniów ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. Na III
miejscu uplasowali się przedstawiciele ZSCKR w Kowalu.
— Poziom potraw był bardzo wysoki, podkreślali to
także jurorzy. Różnice punktowe były niewielkie, dlatego
postanowiliśmy wszystkim
pozostałym drużynom przyznać wyróżnienia. Uczestnicy
otrzymali także upominki
— mówi Anna Skrzypa, jedna
z organizatorek konkursu.

Pokazali tradycję
Uczestnicy, którzy przyjechali do Karolewa z gotowaniem chcą wiązać swoją przyszłość. — To nie był przypadkowy wybór, poszłam na kierunek gastronomiczny, ponieważ kiedyś chciałabym zostać kucharzem. Konkursy takie, jak ten pozwalają się rozwijać. Możemy tu podpatrzeć
sposoby stosowane w innych
regionach, nauczyć się czegoś, poznać nowych ludzi.
Cieszę się, że tu jestem — mówiła na gorąco, tuż po przygotowaniu potrawy Ania, jedna z uczestniczek konkursu.
Swoją reprezentację wystawiła też szkoła w Karolewie.
— W punktacji zajęli czwarte miejsce, tuż za podium.
Jednak patrząc na to, że
w konkursie wzięli udział
uczniowie klas I to myślę, że
nie jest to zły wynik. Dla nich
to cenne doświadczenia i nauka — oceniła Anna Skrzypa.

W III edycji „Smaków wsi” wzięło udział 21 drużyn ze szkół gastronomicznych z całej Polski i trzy szkoły z naszego regionu
Fot. Andrzej Adamiak (4)

W przygotowanych przez
siebie potrawach uczniowie
pokazywali regionalizm i lokalne tradycje. — Młodzież
starała się nawiązać swoimi
pracami do lokalnej kultury
i tradycji. Najlepszym przykładem są bliny litewskie
przygotowane przez zwycięski
zespół z Sejn. Na Podlasiu
kultury Polska i Litewska mieszają się, dla nich takie potrawy to element tradycji i historii — wyjaśnia Anna Skrzypa z ZSCKR w Karolewie.

Nie tylko gotowanie
Zmaganiom konkursowym
towarzyszyły imprezy integracyjne. Uczestnicy skorzystali z uroków Warmii i Mazur
— udali się w rejs mazurskimi jeziorami, zwiedzili także
park miniatur w Gierłoży. Organizatorzy zadbali też o nagrody dla wszystkich uczestników. — Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają „Smaki
wsi”, a w szczególności Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewodzie warmińskomazurskiemu, warmińskomazurskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, Ośrodkowi
Doradztwa Rolniczego, Bur-

I MIEJSCE W KONKURSIE
— BLINY LITEWSKIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SEJNACH
Farsz:
– 0,5 kg mięsa mielonego
(wieprzowego)
– 1 cebula
– przyprawy (majeranek,
sól, pieprz, czosnek)
Cebulę obrać, drobno posiekać, podsmażyć. Połączyć z mięsem mielonym,
przyprawić, wyrobić.
Ciasto:
– 1,5 kg ziemniaków
– 2 jaja
– 2 cebule
– 2 łyżki mąki kukurydzianej
– przyprawy (sól, pieprz)
– olej do smażenia
– śmietana,
– szczypiorek
Ziemianki i cebulę obrać,
zetrzeć na drobnej tarce.
Zlać nadmiar soku z ziemniaków. Dodać mąkę, jaja,
wyrobić ciasto jak na placki
ziemniaczane, doprawić
solą i pieprzem. Na roz-

grzany na patelni olej, nakładać cienkie placki
z masy ziemniaczanej, na
nie farsz z mięsa i kolejną
warstwę masy ziemniacza-

nej. Smażyć 4-5 min z każdej strony na złoty kolor.
Podawać z kwaśną śmietaną, posypaną siekanym
szczypiorkiem.

mistrzowi miasta Kętrzyn
i Gminie Kętrzyn, a także
przedsiębiorstwom: „Majonezy” Kętrzyn, Zakłady Mięsne „Warmia”, Cukiernia Piecki, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska z Giżycka — wylicza sponsorów Ryszard

Kawczyński, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Karolewie.
— Trzecia edycja za nami,
z każdym rokiem konkurs
cieszy się coraz większym powodzeniem, my także jesteśmy bogatsi o nowe doświad-

czenia. Myślimy już nie tylko
o IV, ale także o V edycji, którą chcemy zakończyć wydaniem książki ze zbiorem przepisów na przygotowane przez
uczniów potrawy — mówi
Anna Skrzypa, jedna z organizatorek konkursu.

II MIEJSCE W KONKURSIE — PIEROGI Z MIĘSEM, ZSCKR W SOKOŁOWIE PODLASKIM
III MIEJSCE W KONKURSIE
— KOTLETY KOWALSKIE Z KASZĄ JAGLANĄ W WARZYWACH, ZSCKR W KOWALU
Składniki:
– 500 g piersi z kurczaka,
– 250 g sera żółtego,
– 100 g borowików świeżych lub suszonych,
– 1 szt. sucha bułka/chleb
tostowy,
– 2 jajka,
– 30 g bułki tartej,
– łyżka masła,
– sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Surowe piersi i ser przekręcić przez maszynkę, dodać
rozpuszczone masło, żółtka
i namoczoną w wodzie
bułkę oraz przyprawy.
Wszystkie składniki wyrobić
na jednolitą masę. Formować kotlety, do środka nakładać farsz grzybowy (smażone na maśle borowiki,
drobno pokrojone, przyprawione solą i pieprzem), ob-

taczać w bułce tartej i smażyć na oleju. Podawać z dodatkami — surówką.

Ciasto:
– mąka 500 g
– woda 250 cm
– 1 jajko
Z podanych składników
sporządzić ciasto zgodnie
z techniką sporządzania
ciasta pierogowego. Podzielić ciasto na porcje i rozwałkować na grubość
2 mm, wykrawać krążki.
Farsz:
– mięso z rosołu 400 g
– słonina 100 g

– 1 cebula
– 1 jajko
– gałka muszkatołowa,
solą, pieprz
Mięso i słoninę zmielić
w maszynce, cebulę
drobno pokroić i zeszklić
na maśle. Połączyć mięso
z cebulą, dodać jajo, przyprawić gałką muszkatołową, solą i pieprzem do
smaku. Nakładać na każdy
krążek ciasta farsz i formować pierogi. Gotować

w osolonej wodzie przez
3 min od wypłynięcia. Gotowe pierogi podawać polane tłuszczem ze smażonymi skwarkami.
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Wzrost cen zbóż i lekka
zwyżka w skupie żywca
Doniesienia z kwietnia o słabej kondycji
zbóż ozimych w dużej części kraju i na
świecie, zaowocowały szybkim i mocnym
wzrostem cen skupu zbóż na giełdach
krajowych i światowych. Wysokie
temperatury i sprzyjające warunki
wegetacyjne panujące od połowy
kwietnia, powinny jednak osłabić tempo
wzrostu cen w ciągu najbliższego czasu.
mgr inż. Robert Stopa,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nałożenie się tych warunków
na pozytywne prognozy globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2013-2014 oraz wysokość
rezerw i zapasów głównych
producentów na świecie, powinny wpłynąć uspokajająco
na zachowania rynku zbóż.

Znaczący wzrost
cen zbóż
W przypadku pszenicy konsumpcyjnej cena skupu na koniec kwietnia to 789,29 zł/t, co
oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 1,70 proc. W odniesieniu do poprzedniego roku,
cena ta jest niższa o 24,81
proc. Cena żyta konsumpcyjnego również wzrosła i na
koniec kwietnia osiągnęła
wartość 589,26 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem marca jest to cena wyższa
o 3,57 proc., a w porównaniu
do końca kwietnia z 2013
roku jest niższa o 19,08 proc.
Podobny trend można zauważyć w skupie zbóż paszowych. Średnie ceny kukurydzy
wzrosły z 690,11 do 711,29 zł/t.
To wzrost o 2,98 proc. Jest to
jednak cena o 25,46 proc.
niższa od notowanej rok
wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego wzrost
średniej ceny w skupie
z 678,99 do 778,11 zł/t oznacza przyrost o 1,17 proc. w skali miesiąca. W stosunku do
przełomu kwietnia i maja
2013 roku, cena ta jest jednak
o 5,53 proc. niższa.
Na rynkach światowych
odnotowano lekki wzrost
cen zbóż konsumpcyjnych.
W przypadku zbóż paszowych jest to niewielki spadek.
Poważne obawy dotyczące
zbiorów i cen roślin oleistych
z końca marca znalazły również w kwietniu odzwiercied-

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

lenie w postaci podwyżki cen
skupu. Na przestrzeni kwietnia
ceny stale rosły i w ostatnim tygodniu osiągnęły wartość 1 760
zł/t rzepaku. Jest to cena wyższa o 3,35 proc. niż w marcu.
Porównanie z ceną sprzed roku
wykazuje spadek o 14,03 proc.

Poza cenami brojlerów
wzrost cen żywca
Kwiecień nie przyniósł
zmian w tendencjach w skupie żywca drobiowego, wołowego i wieprzowego. Uzyskiwane ceny za żywiec
wieprzowy po wahaniach na
koniec kwietnia osiągnęły
wartość 5,15 zł/kg masy ciepłej poubojowej. Wzrost wyniósł kolejne 3,41 proc, natomiast w skali roku jest to
cena niższa o 1,12 proc.
Również notowania w skupie żywca wołowego w kwietniu, ulegały niewielkiemu
wzrostowi z poziomu 5,97
do 5,98 zł/kg wagi żywej.
Jest to wzrost zaledwie
o 0,09 proc. w skali miesiąca. Osiągnięta na koniec
kwietnia cena wołowiny jest
jednocześnie o 2,86 proc.
niższa niż w tym samym
okresie roku 2013, gdy wynosiła 6,15 zł/kg wagi żywej.
Wartość średnich cen skupu
żywca drobiowego (brojlery
kurze) w kwietniu podlegały
ciągłemu, lekkiemu spadkowi.
Ceny tego żywca spadły z 3,67
do 3,65 zł/kg wagi żywej, co
oznacza obniżkę o 0,52 proc.
W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego, cena ta jest również
niższa o 4,93 proc. Natomiast
w skupie żywca indyczego odnotowano dalszy wzrost —
z 5,58 na 5,68 zł/kg wagi żywej. Różnica w cenach w okresie miesięcznym wyniosła zatem 1,8 proc. Również w porównaniu do cen z roku 2013,
cena z końca kwietnia jest
1,13 proc. wyższa.

Znaczny spadek
cen jaj spożywczych
Kwiecień przyniósł poważne
obniżki cen za oferowany
asortymentem jaj spożywczych w poszczególnych klasach wielkości (poza klasą
„XL”). Średnia cena w notowaniach na koniec kwietnia
wynosiła 31,58 zł/100 sztuk,
co oznaczało wzrost o zaledwie 0,16 proc. w skali miesiąca. W porównaniu do ubieg-

łego roku ceny są jednak niższe o 5,30 proc.
Analizując ceny w poszczególnych klasach wiekości jedynie w klasie „XL” odnotowano znaczny wzrost cen.
Jaja w pozostałych klasach
gwałtownie spadały.

Artykuły mleczarskie
znacznie staniały
Zrówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych

w dalszym ciągu przeważają
tendencje spadkowe podstawowych produktów mleczarskich. Od końca marca do
końca kwietnia w zakładach
przetwórczych, objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej,
ceny obrotu masłem konfekcjonowanym zmalały z 16,21
do 15,98 zł/kg. Cena masła
w blokach, w tym samym czasie
zmalała z 14,75 do 14,42 zł/kg.

Notowania cenowe jaj spo ywczych w skali miesica i roku
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Jest to odpowiednio o 1,46
i 2,30 proc. mniej niż w marcu. W odniesieniu do kwietnia
2013 roku, cena na masło
konfekcjonowane wzrosła
o 4,54 proc., natomiast na
masło w blokach spadła
o 1,65 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku również
uległy dalszemu obniżeniu.
Za kg mleka pełnego w proszku na koniec kwietnia oferowano 14,37 zł, a więc
o 5,67 proc. mniej niż w marcu. Za mleko odtłuszczone
w proszku na koniec kwietnia natomiast płacono 12,26
zł/kg, a więc o 5,85 proc.
mniej niż w marcu. W porównaniu do końca kwietnia
2013 roku mleko pełne kosztuje obecnie o 7,04 proc.
więcej, a odtłuszczone o 3,43
proc. więcej niż rok temu.
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