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Ostróda. Warto dobrze przygotować się przed sezonem

Już w lutym pierwsza edycja
wystawy Arena Agro

W połowie lutego organizator ogólnopolskiej imprezy Agro Show zaprasza rolników na nową,
profesjonalną wystawę rolniczą — Arena Agro Fot. PIGMiUR
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolszynska.pl

W kalendarzu branżowych imprez rolniczych pojawi się
w przyszłym roku nowa impreza. Wystawa o nazwie Arena
Agro odbędzie się w dniach
14-15 lutego w Arenie Ostróda.
To pierwsza edycja imprezy,
dlatego nadal jeszcze trwają
prace nad ostateczną formułą
przedsięwzięcia.
Wystawa ma stanowić dla
producentów i dystrybutorów
profesjonalną płaszczyznę prezentacji maszyn i urządzeń
dla rolnictwa, a jednocześnie
ma być impulsem do rozwoju
tego sektora poprzez wskazanie nowoczesnych rozwiązań
jemu dedykowanych. Docelowo wystawa będzie ważnym
miejscem rozmów, wymiany
poglądów i zdobywania wiedzy
branżowej.

Kompleksowa wystawa
rolnicza
Pomysłodawcą i organizatorem wystawy jest Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. — Pomysł
na zorganizowanie Areny Agro
zrodził się we wrześniu tego
roku podczas spotkań zarządu
Izby z naszymi firmami członkowskimi — mówi Renata Arkuszewska, wiceprezes Polskiej
Izby Maszyn i Urządzeń Rolniczych. — Z zebranych przez
nas informacji wynika, że rol-

nicy oraz dystrybutorzy maszyn
rolniczych z północno-wschodniego rejonu Polski już od dłuższego czasu narzekają na brak
profesjonalnej imprezy rolniczej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W związku
z tym, postanowiliśmy wyjść
naprzeciw zapotrzebowaniu
i ich oczekiwaniom i zorganizować dla nich wystawę branżową jeszcze przed sezonem.
Chcemy pomóc rolnikom dobrze się przygotować do sezonu, celowo wybraliśmy więc
zimowy weekend 14-15 lutego,
by nie kolidował z ich codziennymi obowiązkami.

Najważniejsze
wydarzenia branżowe
w regionie
Przy
przygotowywaniu
pierwszej edycji Areny Agro,
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
korzysta ze swojej wieloletniej
praktyki w realizacji tego typu
wydarzeń. Jest bowiem doświadczonym organizatorem
Międzynarodowych Wystaw
Rolniczych Agro Show, czyli
największych w Europie plenerowych imprez o tematyce
rolniczej, które co roku gromadzą rekordowe liczby wystawców i zwiedzających
z kraju i zagranicy. W zamierzeniu Izby, odbywająca się
w Ostródzie Arena Agro stanie się najważniejszym wydarzeniem branżowym dedy-
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kowanym rolnikom z północno-wschodniej Polski.

Najnowsza oferta
producentów maszyn
i urządzeń
Podczas pierwszej edycji Arena Agro, w przede dniu kolejnego sezonu, zostanie zaprezentowana najnowsza oferta
czołowych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych.
Swoją obecność na wystawie zapowiedzieli już główni dealerzy
maszyn, którzy swoje siedziby
mają w północnej Polsce. Dla
nich będzie to również jedyna
okazja do bezpośredniego spotkania się z rolnikami z północno-wschodniej Polski i przeprowadzania z nimi rozmów
biznesowych. Debiut imprezy
zapowiada się spektakularnie,
zarówno pod względem ekspozycji, jak i liczby odwiedzających ją gości. Organizator
spodziewa się, że weźmie w niej
udział kilkanaście tysięcy osób.
Arena Agro odbędzie się
w Ostródzie w dniach 14-15 lutego 2015 roku. Ekspozycja
będzie czynna w godz. 9:0017:00. Organizator zapewnia
wstęp wolny dla zwiedzających oraz bezpłatny parking
i katalog wystawy. Grupy zorganizowane mogą liczyć na
dofinansowanie kosztów dojazdu na wystawę ze strony
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
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Ogranicza zieloną powierzchnię liści i proces fotosyntezy

Mączniak prawdziwy zbóż
Objawy choroby
pojawiły się
już tejże jesieni
na ozimych
pszenicach, ale
mączniak atakuje
wiele gatunków
zbóż i ma bardzo
duże znaczenie
gospodarcze
na wszystkich
obszarach
intensywnych
upraw.
mgr inż. Barbara Skowronek,
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Mączniak prawdziwy zbóż
może powodować straty w plonie pszenicy nawet do 30 procent. W fazie krzewienia, ekonomiczny próg szkodliwości
wynosi od 50 do 70 proc. roślin (pierwsze objawy porażenia). W fazie strzelania
źdźbła, próg ten równa się
10 proc. zakażonych źdźbeł
chorobą, natomiast podczas
kłoszenia, od 5 do 10 proc. porażonych roślin.

Poraża wiele
gatunków zbóż
Grzyb zimuje w postaci
grzybni na samosiewach, oziminach i na trawach. Rośliny
porażają zarodniki konidialne, przenoszone przez wiatr
na wyrastające rośliny. Dla
pszenic i jęczmienia jest jedną z groźniejszych chorób.
Żyto i owies są mniej porażane. Uprawy takie jak: proso,
sorgo, kukurydza nie ulegają
porażeniu.
Sprawcą mączniaka prawdziwego zbóż są grzyby z rodzaju Blumeria graminis (syn.
Erysiphe graminis). Podobnie
jak inne mączniaki prawdziwe
Blumeria graminis jest pasożytem bezwzględnym. Jest to
gatunek złożony, zróżnicowany biologicznie, o wysokim

stopniu specjalizacji, a w obrębie gatunku Blumeria graminis wyróżniamy formy specjalne, które są przystosowane
do określonych gatunków żywicieli, np.:
— Blumeria graminis f.
sp. tritici (syn. Erysiphe graminis f. sp. tritici) — poraża pszenicę, nie poraża jęczmienia i wielu innych gatunków zbóż,
— Blumeria graminis f.
sp. hordei (syn. Erysiphe
graminis f. sp. hordei) —
poraża jęczmień, nie poraża
pszenicy i wielu innych gatunków zbóż.

Mączniak atakuje
już jesienią
Pierwsze objawy mączniaka
prawdziwego występują i są
już zauważalne jesienią we
wcześniej wysiewanych zbożach. Ten pasożyt zewnętrzny
rozwija się wyłącznie na żywych roślinach. Do rośliny
przyczepia się za pomocą
przycisków. Najbardziej charakterystycznym objawem jest
biały lub jasnobrunatny nalot
na blaszkach liściowych i pochwach liściowych. Jesienią
naloty są zwykle nieliczne.
Na pierwszych liściach lub
pochwach liściowych mogą
pojawiać się białe skupiska
grzybni z niewidocznymi gołym okiem zarodnikami.

Na jęczmieniu grzybnia
jest delikatniejsza
Rośliny początkowo rozwijają się pozornie prawidłowo,
jednakże wraz z ruszeniem wiosennej wegetacji, głównie
w kwietniu liczba nalotów
wzrasta. Grzyb szybko opanowuje zdrowe liście i przemieszcza się w górę rośliny wraz z jej
wzrostem. Naloty mają zdolność łączenia się i pokrywania
znacznej powierzchni liścia. Na
zakażonej roślinie biały nalot to
mączne, kłaczkowate, watowate skupiska grzybni (z zarodnikami konidialnymi).
Grzybnia jęczmienia w porównaniu do grzybni pszenicy jest znacznie delikatniejsza.
Można ją łatwo usunąć paznokciem i zobaczyć ją gołym
okiem. W miarę rozwoju cho-
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roby patogen opanowuje coraz większą powierzchnię rośliny. Silnemu porażeniu ulegają z reguły najstarsze liście
roślin będących w fazie strzelania w źdźbło. Na roślinach
starszych nalot staje się bardziej zbity, wojłokowaty
i ciemnieje. W czerwcu pojawiają się w nim widoczne gołym okiem czarne punkty. Są
to owocniki grzyba — kleistotecja, obecnie nazywane
chasmotecjami, które występują także na górnych liściach, a nawet na kłosach.

Kiedy najbardziej
obniża plon?
Mączniak prawdziwy zbóż
ogranicza zieloną powierzchnię liści i proces fotosyntezy,
a także wzmaga transpirację.
Atakując od dołu rośliny
i wspina się ku górze, liście
stopniowo żółkną i zamierają. Przy silnym porażeniu roślin grzyb opanowuje również kłosy (u pszenicy w fazie
BBCH 51). Naloty na kłosach
tworzą się na ich wewnętrznej
stronie. Jeśli nalot zalega na
roślinach przez dłuższy czas,
przyjmuje barwę szarą. Jeśli
porażenie jest świeże, nalot
jest biały.
Spośród roślin zbożowych,
najsilniej na porażenie mączniakiem reaguje jęczmień
w fazie od końca krzewienia
do ukazania się liścia flagowego. Silnie porażana jest
również pszenica, z największą szkodliwością w okresie od
końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło.
W przypadku jęczmienia silne porażenie dolnych liści
bardziej obniża plon, niż
w uprawie pszenicy, gdzie
plon budują liście podflagowy
i flagowy. Nie oznacza to jednak, że nieistotny jest stan
zdrowotny dolnych liści, ponieważ ich silna infekcja przyczynia się do porażania górnych partii roślin, co powoduje obniżenie plonu i pogorszenie jego parametrów
jakościowych. Ziarno z roślin
zakażonych jest niedorodne.
W ziarniakach zmniejsza się
zawartość węglowodanów
i nieznacznie wzrasta zawartość białka.

A jak zapobiegać
tej chorobie?
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Nie należy prowadzić monokultur zbóż. Należy zastosować odpowiednie zmianowanie roślin, dobierać odpowiednie odmiany mniej
podatne na infekcje, stosować materiał kwalifikacyjny
zaprawiony. Musimy unikać

Na porażonej mączniakiem prawdziwym roślinie biały nalot to mączne, kłaczkowate,
watowate skupiska grzybni Fot. Maciej Gałęzewski
zbyt gęstego siewu i nie przesadzać z wczesnym terminem wysiewu. Bardzo istotne jest, aby nie przenawozić
azotem. I jak mawia profesor
Marek Korbas z Instytutu
Ochrony Roślin w Poznaniu
„…nie jest możliwe zrekompensowanie strat spowodowanych przez obecność
szkodników i sprawców chorób poprzez zwiększenie nawożenia azotem. Błędne jest
przekonanie, że lepiej dawać
nawóz niż np. fungicyd...”.
Duże znaczenie mają zabiegi agrotechniczne takie
jak szybkie wykonanie podorywki i staranna orka
w celu zniszczenia resztek
pożniwnych.

Konieczna zmiana
substancji czynnej
A jeśli już mączniak się
pojawi, należy stosować dwa
opryski fungicydami — podczas strzelania źdźbła i na
początku kłoszenia. Przy wykonywaniu oprysków należy
obserwować i mierzyć temperaturę, nie zalecane jest
bowiem stosowanie oprysku,
gdy temperatura wynosi poniżej 12oC.
Kolejną sprawą jest zapo-

bieganie uodpornienia się
mączniaka na fungicydy poprzez zmienność stosowanych
substancji czynnych. Mamy
do wyboru różnego rodzaju
fungicydy. I tak fungicydy zawierające związki benzimidazolowe blokują proces mitotyczny podziału jądra
u grzybów, nie dochodzi do
podziału komórki, która następnie powiększa się i zamiera. Działają zapobiegawczo i interwencyjnie. Ale z powodu częstego stosowania
wiele grzybów wytworzyło
odporność na środki ochrony
roślin z tej grupy.
Kolejne fungicydy, które
zawierają substancje biologicznie czynne karbendazym — zalecane są przeciwko chorobom zbóż, w tym
mączniakowi prawdziwemu
i łamliwości źdźbła.
Fungicydy zawierające
związki morfolinowe znajdują zastosowanie w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Hamują syntezę ergosterolu. Formy grzybów odporne na fungicydy triazolowe są odporne
na fungicydy imidazolowe,
ale są wrażliwe na fungicydy
morfolinowe. Fungicydy za-

wierające substancje biologicznie czynne fenpropimorf
oraz triforynę zalecane są
przeciwko grzybowym chorobom zbóż, takim jak rdza,
mączniak prawdziwy i inne
grzyby typu workowce.

Grzyb szybko
opanowuje zdrowe
liście i przemieszcza
się w górę rośliny
wraz z jej wzrostem
Fungicydy zawierające substancję tebukonazol stosowane są do opryskiwania roślin
w trakcie wegetacji a zwalczają
wiele patogenów w różnych
uprawach, m.in. mączniaka
prawdziwego. Stosujemy dawkę 200-250 g tebukonazolu
na 1 ha.
Uwaga: Należy śledzić wykaz środków ochrony roślin
dopuszczonych do stosowania
zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl/Informacje-Branżowe/Wyszukiwarka-środków-ochrony-roślin.
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Działania wdrażane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PROW 2007-2013 na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Działania wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
ukierunkowane zostały na wspieranie rolnictwa i poprawę konkurencyjności sektora rolnego.
Oprócz płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, są głównym źródłem funduszy
przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.
Ten rok zaowocował finalizacją wielu z nich, by już
wkrótce ustąpić miejsca nowej perspektywie finansowej.

Pomoc na start dla młodych

dukcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, mające na celu odnowienie i pielęgnację drzewostanów
oraz wdrożenie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom
miało wpływ na stymulowanie zmian strukturalnych
w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby
młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kwota pomocy w ramach tego działania wynosiła
w roku 2014 100 000 zł. W ramach wszystkich naborów złożono łącznie 2 808 wniosków, z czego w roku
2014 — blisko 1 300. 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 efekcie przekazania ich przez osoby ubiegające się o rentę strukturalną.

Aktywizacja ekonomiczna i społeczna polskiej wsi
W ramach PROW 2007-2013 można było ubiegać
się o dofinansowanie inwestycji związanych nie tylko
z rolnictwem i sektorem rolnym, ale także z inną
działalnością, np. gospodarczą. Były dwa działania
ukierunkowane na wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich — Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Ich wdrożenie przyczyniło się do poprawy jakości
życia, aktywizacji ekonomicznej i społecznej polskiej
wsi, która obok swojej tradycyjnej roli producenta
żywności, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako

przez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy,
przyczyniło się również Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach dwóch działań wdrażanych
przez ARiMR złożono ponad 600 wniosków.

PROW 2007-2013 Renty strukturalne. Działanie to
służy poprawie struktury agrarnej kraju, przyspieszeniu wymiany pokoleniowej osób prowadzących
gospodarstwa rolne oraz poprawie rentowności
i konkurencyjności gospodarstw rolnych.

ONW — niekorzystne warunki gospodarowania
Z działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 największym zainteresowaniem cieszyło się Wspieranie
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Działanie to wspiera finansowo
gospodarstwa rolne położone na obszarach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu
na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty dla gospodarstw rolnych położonych na ONW kompensują
istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw
położonych poza granicami ONW. W woj. warmińsko-mazurskim corocznie o te płatności ubiegało się
ponad 31,5 tys. rolników.

271 decyzji dla grup producentów rolnych

Inwestycje dla gospodarstw
Modernizacja gospodarstw rolnych miała na celu
zwiększenie 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 naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwierząt. Działanie to cieszyło się
zdecydowanie największym zainteresowaniem
wśród wnioskodawców w naszym regionie. Ponad
3 200 rolników aplikowało o przyznanie dotacji,
podpisano 2 726 umów.
Dzięki realizacji operacji rolnicy zakupili maszyny
rolnicze, narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, wybudowano i zmodernizowano
budynki gospodarcze — szklarnie i budynki inwentarskie, założono plantacje wieloletnie oraz ulepszono infrastrukturę techniczną gospodarstw
poprzez utwardzenie dróg dojazdowych i placów
manewrowych. Średnia wartość inwestycji deklarowanych przez beneficjentów działania wyniosła
ponad 310 000 zł.

Wsparcie po klęskach żywiołowych
Działanie Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych ukierunkowane było na odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, w tym inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich,
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Inwestycje dotyczyły w większości zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, a także budowy
lub remontu budynków i elementów infrastruktury
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym dróg wewnętrznych,
ujęć wody, instalacji elektrycznych.

Odnowienie drzewostanu
W oparciu o kompleksowe projekty obejmujące lasy,
realizowano działanie Odtwarzanie potencjału pro-

Pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy otrzymało
88 grup producentów rolnych. Grupy te złożyły 271
wniosków o przyznanie płatności. Wsparcie na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grup w
ciągu pierwszych pięciu lat ich istnienia, mogą uzyskać grupy producentów rolnych zarejestrowane
przez marszałka województwa w okresie 1.01.2007 r.
— 31.12.2013 r. Pomoc finansowa jest realizowana
w formie rocznych płatności w okresie pierwszych
pięciu lat od daty wpisania grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka. Kwota wsparcia jest naliczana w formie procentowego ryczałtu, na
podstawie rocznej wartości netto przychodów ze
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy. Płatności dla grup producentów rolnych są realizowane
po zakończeniu danego roku działalności grupy.

Udział w systemach jakości żywności
W ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności ponad 3,8 tys. rolników złożyło wnioski o pomoc. Celem działania jest poprawa
jakości produkcji i wzrost spożycia produktów rolnych objętych systemami jakości. Wsparcie dotyczy
dobrowolnego udziału rolników w następujących
systemach jakości żywności: Gwarantowane Tradycyjne Specjalności oraz Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, Rolnictwo
Ekologiczne oraz Integrowana Produkcja. Wysokość
pomocy uzależniona jest od systemu jakości żywności. W woj. warmińsko- mazurskim największym zainteresowaniem cieszyło się Rolnictwo ekologiczne.

ONW – Mazury Garbate, okolice miejscowości Piaski, gmina Ełk
przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej
z rolnictwem.
Pierwsze działanie, przeznaczone dla rolników, ich
małżonków lub domowników — umożliwiało tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu w gospodarstwie. Drugie — skierowane było do mieszkańców
obszarów wiejskich niezajmujących się rolnictwem,
czyli do aktywnych przedsiębiorców lub osób, które
zamierzały podjąć i rozwijać działalność gospodarczą. Oba działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Podpisano łącznie 1 615 umów,
a kwota wypłaconych dotychczas środków to ponad
165 000 000 zł. Dzięki udzielonemu wsparciu na terenach wiejskich oraz w małych miasteczkach utworzono ok. 1000 nowych miejsc pracy, powstały lub
rozwinęły się m.in. przedszkola, salony fryzjerskie,
restauracje, placówki handlowe, warsztaty samochodowe, fabryczki mebli, zakłady budowlane,
a także firmy świadczące usługi informatyczne czy
księgowe.
Do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich po-

Dla środowiska naturalnego
W 2014 r. o wsparcie w ramach działania Program
rolnośrodowiskowy ubiegało się prawie 9 tys. rolników. Realizacja programu rolnośrodowiskowego
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej. W ramach programu promowana jest
produkcja rolna oparta na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody. Działanie
obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych.
Także ponad 1 100 rolników skorzystało ze wsparcia
na Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów
innych niż rolne. Głównym celem tego działania jest
zwiększenie obszarów leśnych oraz ograniczenie
zmian klimatu poprzez zwiększenie udziału lasów
w globalnym bilansie węgla.

Wymiana pokoleniowa na wsi
Ponad 800 rolników zaprzestało działalności rolniczej i skorzystało ze wsparcia w ramach działania

Trwa jeszcze nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania PROW 2007-13:
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Dofinansowanie kosztu usług doradczych
W ramach działania Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów dofinansowany
jest koszt poniesionych przez beneficjenta usług doradczych w zakresie zrównoważonego zarządzania
gospodarstwem, w tym przestrzegania zasad wzajemnej zgodności, czyli tzw. cross-compliance (gospodarka gruntami, ochrona środowiska, dobrostan
zwierząt, zdrowotność roślin) oraz poprawy bezpieczeństwa pracy. Każdy z wnioskodawców był zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy o świadczenie
usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Usługi doradcze świadczą instytucje i podmioty doradcze, prywatne i publiczne, które
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą
działalność z zakresu doradztwa rolniczego (ośrodki
doradztwa rolniczego, izby rolnicze, inne podmioty,
które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi).

Materiał przygotowany przez
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
10-038 Olsztyn, ul. św. Wojciecha 2
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl
tel. 89 521 09 20, www.arimr.gov.pl
502514otbr-a -C

6r

GAZETA OLSZTYŃSKA

ŚRODA 10.12.2014

DZIENNIK ELBLĄSKI

PRODUKCJA ROŚLIN

rolnicze abc

Podczas pokazów polowych, konferencji i spotkań rolnicy zadają pytania

Jak strip-till odbudowuje naturalną
To zupełnie nowe
podejście do
uprawy nie tylko
dla rolników
tradycyjnie
uprawiających rolę
przy użyciu pługa,
ale nawet dla
zwolenników
upraw
bezorkowych,
tak zwanych
uproszczonych.
I jak każda nowość
strip-till budzi
zainteresowanie,
ale również
obawy.

dr inż. Tomasz Piechota
mgr inż. Mariusz Kowalski
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Rolnicy stawiają wiele pytań, które pojawiają się po
zapoznaniu z zasadami stosowania pasowej uprawy roli.
Są wątpliwości dotyczące
spraw czysto technicznych,
ale również pytania o daleką
przyszłość. Świadczy to niewątpliwie o zdrowym rozsądku naszych rolników, którzy nie przyjmują nowości
bezkrytycznie, ale też nie odrzucają ich bez przemyślenia.

Rolnicy
zadają pytania
W podsumowaniu cyklu artykułów o pasowej uprawie
roli, zostaną omówione różne
aspekty związane z wprowadzeniem strip-till w gospodarstwie, od spraw związanych ściśle z technologią,
przez spodziewane zmiany
w glebie, po funkcjonowanie
gospodarstwa jako całości. Są
to w większości zagadnienia
regularnie pojawiające się
w rozmowach z rolnikami na
wszelkiego rodzaju spotkaniach i pokazach maszyn.

Przykład pola, na którym pomimo uprawy kukurydzy na ziarno w monokulturze ilość ściółki pozostaje na niezbyt wysokim poziomie Fot. Tomasz Piechota
Niektóre są ściśle związane
z uprawą pasową inne natomiast dotyczą wszelkich technologii bezorkowych.

Odbudowa
struktury gleby
Często pojawia się pytanie,
czy jeśli przestaniemy orać, to
gleba nie będzie coraz bardziej
zbita, zwłaszcza w międzyrzędziach i czy nie trzeba będzie co kilka lat wykonać orki?
To pytanie dotyczy nie tylko
pasowej uprawy roli, ale praktycznie wszystkich technologii bezorkowych. W tradycyjnej, płużnej uprawie roli gleba jest corocznie spulchniana,
kruszona i doprawiana. W ten
sposób mechanicznie i niejako „sztucznie” nadajemy jej
pożądaną porowatość, obniżamy zwięzłość i generalnie
tworzymy warunki do wzrostu roślin. Jednocześnie jednak
niszczymy naturalnie powstające przestwory, kanaliki
po obumarłych korzeniach,

korytarze dżdżownic i innych
drobnych żyjątek. Rozkruszamy tworzące się naturalnie
agregaty glebowe i silnie przewietrzamy rolę, przyspieszając mineralizację próchnicy.
Ponieważ efekty uprawy mechanicznej są nietrwałe, czasem utrzymują się tylko do
pierwszej ulewy, muszą być
corocznie powtarzane.
Po zaprzestaniu orki i znacznemu ograniczeniu mechanicznej uprawy roli zaczyna się
proces odbudowy naturalnej
struktury gleb. Zwiększa się zawartość próchnicy, tworzą się
przestwory, których nieprzerwana sieć zapewnia łatwy
przepływ wody i powietrza
oraz wzrost korzeni. Proces
ten trwa wiele lat, w pierwszych 2-3 latach może nastąpić okresowe pogorszenie warunków do wzrostu roślin, natomiast później korzystne
zmiany właściwości gleby zaczynają przeważać nad brakiem uprawy roli i plony po-

nownie rosną. Przerwanie tego
procesu przez jednorazową
orkę niszczy uzyskaną strukturę i przemiany zaczynają się
ponownie od początku.

Po zaprzestaniu
orki i znacznemu
ograniczeniu
mechanicznej uprawy
roli zaczyna się proces
odbudowy naturalnej
struktury gleb
Czy jest spadek
plonu?
Pojawia się pytanie, jak dużej zniżki plonów należy oczekiwać w okresie przejściowym, zanim odbuduje się
struktura gleby? To zależy od
tego jakie uproszczenie zostało wprowadzone, od stanu
roli przed zmianami, od sto-

sowanego zmianowania, nawożenia, rodzaju gleby. Jeśli
gleba była wcześniej w dobrej
kondycji, systematycznie wapnowana, nawożona organicznie, w płodozmianie dominowały rośliny strukturotwórcze, to spadek plonu
może być praktycznie niezauważalny. Największe ryzyko związane z przejściem na
technologie bezorkowe występuje, jeśli ma być wprowadzony siew bezpośredni.
W Polsce bardzo rzadko stosowany lub zastosowana bardzo płytka uprawa roli
np. przez użycie różnego typu
bron talerzowych. Często występuje wtedy pogorszenie
wschodów roślin oraz spłycenie rozwoju korzeni.

Dobrze pocięta
i rozrzucona
Pasowa uprawa roli jest jedną z technologii, w których
okres przejściowy przebiega
łagodnie. Gleba jest wzrusza-

na w rzędzie na dużą głębokość, co ułatwia siew i wschody oraz stymuluje rozwój korzeni. Jednocześnie większa
część masy glebowej pozostaje
nienaruszona i zachodzą
w niej korzystne procesy odbudowy. Dodatkowo ściółka
pozostająca na powierzchni
chroni glebę przed niszczącym działaniem deszczu, wiatru i słońca. Wątpliwości rolników budzi mulcz pozostający na powierzchni roli. Często rozumieją jego znaczenie,
jako ochrony gleby, obawiają
się jednak, czy po kilku latach
nie nagromadzi się go zbyt
dużo i nie zacznie sprawiać
problemów. Prawidłowe gospodarowanie mulczem jest
jednym z ważniejszym warunków sukcesu w pasowej
uprawie roli. Jak wielokrotnie
wspominano w poprzednich
artykułach słoma musi być
dobrze pocięta i równo rozrzucona, jednak nie tylko po
to, aby nie było jej zbyt dużo,
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strukturę gleby?
ale również po to, aby w niektórych miejscach nie było
jej zbyt mało!
Gleba, która od dłuższego
czasu pozostaje bez intensywnej uprawy roli ma bardzo
dobre właściwości biologiczne. Rozkład resztek roślinnych następuje szybko nawet
na powierzchni roli i ściółki
ubywa. Nawet w takich sytuacjach, jak uprawa kukurydzy na ziarno w monokulturze, mulcz nie gromadzi się
nadmiernie. Jeśli jednak ściółki zaczyna przybywać
np. w pierwszych latach, gdy
gleba jeszcze nie nabrała odpowiednich właściwości a dopływ słomy jest bardzo duży,
można posłużyć się technikami przyspieszającymi jej rozkład np. nawożeniem słomy
mocznikiem. Jeśli ściółki jest
zbyt mało (rolnik zbiera słomę zbóż, uprawia dużo kukurydzy na kiszonkę itp., to
konieczne jest dostarczenie
jej w innej postaci. Uprawa
międzyplonów dostarcza dodatkowej ściółki, jednocześnie
spełnia wiele innych zadań
a w sumie przyspiesza proces
gromadzenia próchnicy w glebie i odbudowy jej struktury.

Czy słoma będzie
źródłem problemów?
Jaka ilość ściółki jest optymalna? Idealnie jeśli w międzyrzędziach pokrycie gleby
stanowi 100 proc., natomiast
minimum to 30 proc. całej
powierzchni pola, wliczając
w to rzędy roślin. Wtedy ściółka spełnia swoją rolę i można
mówić, że stosujemy uprawę
konserwującą. Takie technologie chronią glebę przed
erozją wietrzną i wodną, co
jednocześnie poprawia wartość gleby i chroni tereny nierolnicze, szczególnie zbiorni-

ki wodne. Sam fakt rezygnacji z pługa nie zapewnia automatycznie spełnienia tego
kryterium i wiele technologii
bezorkowych nie może być
uznana jako konserwujące.
Czy pozostająca na powierzchni słoma nie będzie
źródłem chorób i szkodników? Takie zagrożenie oczywiście istnieje, jednak zarówno doświadczenia naukowe, jak i praktyka rolnicza
pokazują, że bywa z tym bardzo różnie. Pomijając prawidłowe zmianowania, w których resztki przedplonu nie
stanowią zagrożenia dla rośliny następczej, to nawet
w uprawie zbóż po sobie występowanie jednych agrofagów jest częstsze a innych
rzadsze, niż w uprawie tradycyjnej. Zmiana programu
ochrony roślin zazwyczaj nie
pociąga za sobą zwiększonych kosztów, o ile preparaty
zostały prawidłowo dobrane
i zastosowane w odpowiednim terminie.

Odchwaszczanie
chemiczne
i mechaniczne
Czy bardzo wzrośnie zachwaszczenie i koszty herbicydów? Dodatkowy koszt herbicydu to preparat nieselektywny, najczęściej oparty o glifosat stosowany przed uprawą
i siewem do zwalczenia wszelkiej roślinności. Później odchwaszczanie opiera się o powszechnie stosowane preparaty selektywne. Ponieważ
zmiana warunków wzrostu
zmienia zarówno termin pojawienia się chwastów, jak
ich skład gatunkowy należy
obserwować pole, aby prawidłowo dobrać herbicyd. Zazwyczaj jednak nie oznacza to
wzrostu kosztów odchwasz-

czania. Ściółka pokrywająca
powierzchnię
ogranicza
wschody chwastów dodatkowo wspomagając działanie
herbicydów.
Czy jest możliwe mechaniczne odchwaszczanie, skoro powierzchnia roli powinna pozostać pokryta mulczem? Konieczne jest zastosowanie specjalnie skonstruowanych pielników, ponieważ tradycyjne konstrukcje nie radzą sobie zazwyczaj z nieuprawioną rolą
i warstwą ściółki. Dobrze natomiast sprawdzają się narzędzia aktywne, na bazie
glebogryzarek międzyrzędowych. Nie należy też obawiać się utraty mulczu, ponieważ tak płytko pracujące
narzędzia raczej go przemieszają, niż zagrzebią w ziemi.

Mieszane technologie
uprawy?
Czy pasową uprawę roli
można stosować naprzemiennie z uprawą tradycyjną
albo innymi technologiami
bezorkowymi? Pasowa uprawa roli może z powodzeniem
być stosowana pod niektóre
rośliny w zmianowaniu, choć
pod pozostałe stosowana jest
technologia tradycyjna. Typowym przykładem jest uprawa buraków cukrowych, które obecnie często uprawiane
są w różnych technologiach
mulczowych. Strip-till poszerzy paletę dostępnych rozwiązań, jednak znacznie lepiej
będzie współdziałać — uprawa pasowa w połączeniu z innymi, uproszczonymi technologiami bezorkowymi.
Można połączyć płytką uprawę całej powierzchni pod zboża z pasową uprawą roli pod
kukurydzę, buraki, rzepak.
Trzeba tylko dbać, aby pod

Na pokazach rolniczych agregaty do pasowej uprawy roli cieszą się dużym zainteresowaniem
Fot. Tomasz Piechota

uprawę pasową zapewnić wystarczającą ilość ściółki.
Takie mieszane technologie
pozwalają na rozwiązanie
problemu stosowania nawozów naturalnych, które muszą
być przykryte lub wymieszane z glebą. Ograniczeniu ulega również zjawisko akumulacji materii organicznej
i składników pokarmowych,
zwłaszcza fosforu, w przypowierzchniowej warstwie roli.
Dzięki uprawie pasowej możliwe jest bowiem aplikowanie
nawozów głębiej, co dodatkowo zwiększa masę korzeni
w głębszych warstwach roli.

Najlepszym
wskaźnikiem
są dżdżownice
Jak można poznać, że zmiany w glebie zachodzą w pożądanym kierunku, że gleba
osiągnęła już korzystne właściwości? Pierwszym objawem widocznym gołym
okiem jest brak zastoisk wody
po deszczu, co oznacza, że
już tworzy się system naturalnych kanalików i przesworów. Natomiast najlepszym
wskaźnikiem są dżdżownice.

Pojawiają się masowo
w strukturalnej, próchnicznej roli i od tego momentu
znacznie przyspiesza dalsza
odbudowa gleby. Trzeba tylko
dbać o tych małych robotników, karmić materią organiczną, której najlepszym
źródłem są resztki roślinne,
nie przeszkadzać w pracy, czyli nie ruszać niepotrzebnie
roli oraz chronić przed przegrzaniem w gorące dni, zapewniając dużo cienia z mulczu, czy międzyplonów.

Zanim zastosujesz
bliżej poznaj
Często w rozmowach z rolnikami poruszane są kwestie
ekonomiczne. Dostępne na
rynku agregaty pochodzą z zachodniej Europy lub Stanów
Zjednoczonych, pojawiają się
też polskie rozwiązania, ale
ich cena jest odpowiednio
wysoka. Czy oszczędności
w paliwie i robociźnie pokryją koszt zakupu takiej maszyny? Te kwestie są oczywiście bardzo indywidualne, zależą chociażby od obsiewanej
powierzchni pól. Kwestie, które na pewno należy rozważyć,

to korzyści dla gleby, które
trudno przeliczyć na pieniądze, możliwość bardziej terminowego wykonania zabiegów, szczególnie siewu i więcej czasu na inne prace w gospodarstwie.

Ściółka pokrywająca
powierzchnię gleby
ogranicza wschody
chwastów, dodatkowo
wspomagając
działanie herbicydów
Z nową technologią dobrze
się zapoznać bliżej przed zakupem maszyny. Rozmowy
z rolnikami, którzy już stosują strip-till, wizytacje pól, pokazy pracy maszyn, a w końcu może zamówienie usługi
siewu takim agregatem, co
już w niektórych rejonach
kraju jest możliwe, pozwalają lepiej wyrobić sobie opinię
o uprawie pasowej, ale również o naszych potrzebach
i wymaganiach wobec nowej
technologii.

REKLAMA

HIT!
głębosze
agregaty uprawowe-talerzowe

AGREGAT DO
UPRAWY PASOWEJ
agregaty ścierniskowe
ZADZWOŃ

TEL. 502-119-927

STRIP TILL

SIEW
BEZPOŚREDNIO
W ŚCIERNISKO
zbóż, buraków, kukurydzy
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Niepokój o zbyt i ceny płodów rolnych oraz warszawski protest producentów mleka

To nie był dobry rok dla rolników
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku.
To dobry czas na ocenę, jak wyglądały
minione miesiące z perspektywy branży
rolniczej. O podsumowanie 2014 roku
poprosiliśmy Jana Heichela, prezesa
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

— Na początku roku największe zamieszanie wywołały pierwsze w Polsce przypadki wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Jak to
się odbiło na rynku trzody
chlewnej?
— W lutym tego roku zostaliśmy zaskoczeni afrykańskim
pomorem świń. Te wydarzenia
wywołały spore zamieszanie

— Prawo łowieckie
jest tak skonstruowane, że podczas szacowania strat ten, kto
wyrządza szkody, sam
szacuje, jak dużo
zniszczył. Jest więc
oczywiste, że są to
szacunki na korzyść
myśliwych, a nie rolników — zauważa Jan
Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
na rynku trzody chlewnej,
a także wśród konsumentów.
Wiele czasu musiało upłynąć,
by przekonać tych ostatnich, że
wirus nie jest groźny dla ludzi.
Niemniej jednak, ceny wieprzowiny znacząco spadły —
o około 30 procent. Choć minęło już wiele miesięcy, także
teraz, pod koniec roku ceny
wieprzowiny utrzymują się na
dość niskim poziomie. Do
kiepskiej sytuacji na rynku
wieprzowiny przyczynia się

także embargo nałożone przez
Federację Rosyjską na kraje
Unii Europejskiej oraz import
z krajów zachodnich. Import
ten destabilizuje rynek trzody
chlewnej w Polsce. Pogłowie
i produkcja trzody chlewnej są
obecnie na poziomie naszego
wewnętrznego spożycia. Można mieć tu pretensje do naszych zakładów przetwórstwa
mięsnego, które zostały zmodernizowane za unijne pieniądze i były zobowiązane do zawarcia umów kontrakcyjnych
z naszymi rolnikami. Niestety,
z tych zobowiązań nie wywiązują się — wynika to ze zbyt
luźnych przepisów oraz małego nadzoru ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
— Czy afrykański pomór
świń to jedyne źródło kłopotów hodowców trzody
chlewnej?
— Na kiepską sytuację na
rynku trzody chlewnej ma
wpływ nie tylko afrykański pomór świń i obostrzenia z nim
związane, ale też gospodarka
łowiecka. Szczególnym problemem są dziki, które nie tylko są nosicielami ASF, ale też
stanowią źródło innych problemów dla rolników. Z roku
na rok jest ich w naszym kraju coraz więcej. W 2000 roku
mieliśmy w Polsce populację
około 100 tysięcy dzików.
Obecnie jest to aż trzy razy tyle,
co nie pozostaje bez wpływu na
pracę rolników. Dziki dość
znacząco niszczą uprawy, jednak rolnicy są w tym zakresie
bezradni. Prawo łowieckie jest
bowiem tak skonstruowane,
że podczas szacowania strat ten
kto wyrządza szkody (czyli
w tym wypadku koła łowieckie) sam szacuje, jak dużo
zniszczył. Jest więc oczywiste,
że są to szacunki na korzyść
myśliwych, a nie rolników.
— Czarno na białym widać,
że ustawodawca w prawie
łowieckim skupił się wyłącznie na prawach myśliwych,
jednocześnie zapominając
o potrzebach rolników. Czy
można tę kwestię jakoś rozwiązać?
— Jako Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza staramy
się wspólnie z Regionalną Dy-

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z trudną sytuacją w branży 27 listopada zorganizowała protest
rolników w Warszawie Fot. PFHBiPM
rekcją Lasów Państwowych
zwiększać plany odstrzału. Jednocześnie wydaliśmy około 3
tysięcy poradników w zakresie
szacowania szkód łowieckich,
by rolnicy mieli świadomość,
jak powinno wyglądać szacowanie szkód. Obecnie niezwykle istotne będą zmiany
w prawie łowieckim po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku. Trybunał stwierdził bowiem, że zapis w prawie łowieckim o szacowaniu szkód przez myśliwych jest ograniczeniem własności rolników. W związku
z tym jesteśmy zdania, że należy w całości zmienić prawo
łowieckie uwzględniając własność rolników. Pamiętajmy, że
aż 56 procent powierzchni naszego kraju stanowią użytki
rolne. Niestety, ustawodawcy
wydają się problemu nie zauważać. Do tej pory do prawa
łowieckiego zgłoszono zaledwie
jedną poprawkę — przygotowała ją grupa posłów w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Nie uwzględniono natomiast uwag zgłaszanych przez izby rolnicze.
— Hodowcy trzody chlewnej mieli wyjątkowo trudny
rok. A co z pozostałymi rynkami rolnymi?
— Sytuacja na pozostałych
rynkach rolnych również nie
wygląda optymistycznie.
W przypadku rynku zbóż,
przed żniwami ceny zbóż
spadły o około 20-30 procent i ta tendencja na razie
utrzymuje się. Warto też
zwrócić uwagę na rynek mięsa wołowego. Uchylone przez
Trybunał Konstytucyjny rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie uboju rytualnego
spowodowało spadek cen
o około 1-1,5 zł na kilogramie.
Przez ostatnie dwa, trzy lata
sukcesywnie zdobywaliśmy
z naszą wołowiną rynek turecki i pozostałych krajów
arabskich. Teraz sytuacja
zmieniła się na gorsze. Mimo
przygotowanego projektu, posłowie nie uchwalili ustawy
zezwalającej na ubój rytualny
i nasze bydło jest obecnie
przewożone do krajów sąsiednich (Słowacja, Czechy,
Litwa). Dopiero tam jest poddawane ubojowi rytualnemu,
a następnie eksportowane do
krajów arabskich. Oczywiście, tracą na tym nasi rodzimi rolnicy. Straty są szczególnie dotkliwe dla rolników
z naszego regionu. Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej Krajowa Rada
Izb Rolniczych podjęła
uchwałę o przygotowaniu
projektu obywatelskiego
w wyżej wymienionej sprawie.
W skali kraju nazbieraliśmy
około 140 tysięcy podpisów,
projekt został złożony w sejmie, ale jego pierwsze czytanie na razie jest odkładane.
Wszyscy czekają na wyrok
Trybunału Konstytucyjnego,
który miał zapaść 3 grudnia.
— W tym roku po raz ostatni obowiązują kwoty mleczne, w przyszłym roku zostaną one zniesione. Jak ta
wiedza wpływa na producentów mleka? Wydawać by
się mogło, że jest to dla nich
szansa na zwiększenie produkcji, a co za tym idzie, także dochodów?
— Tylko pozornie. W związku
z embargiem nałożonym przez

Federację Rosyjską w lipcu zaczęły spadać także ceny mleka.
Co prawda do Rosji eksportowaliśmy zaledwie 8 procent
wytwarzanych u nas produktów
mlecznych, jednak nie pozostało to bez wpływu na cały rynek mleka. Ceny w skupach
osiągnęły poziom średnio 1 zł za
litr, co jest kwotą znacznie poniżej opłacalności produkcji.
Do tego należy dodać, że
w związku ze zniesieniem kwotowania mleka w 2015 roku,
a tym samym zniesieniem
wszystkich regulacji, polscy rolnicy podjęli działania, które
miały na celu zwiększenie skali produkcji mleka w swoich
gospodarstwach. Przyrost produkcji mleka spowodował, że
Polska przekroczyła kwotę
mleczną o około 1,6 procent.
W związku z tym ci rolnicy,
którzy rozwijali się najbardziej
dynamicznie, zapłacili najwyższe kary. Na 8 400 dostawców
hurtowych w naszym województwie, około 3400 zapłaciło karę w łącznej wysokości 17
milionów złotych. Sytuacja jest
tym bardziej trudna, że mówimy o roku kwotowym, który
minął. Bieżący rok kwotowy
może w ostatecznym rozrachunku wyglądać jeszcze gorzej.
— Wyprodukujemy jeszcze
więcej mleka, za które zostaniemy ukarani?
— Na to wygląda. Szacuje się,
że przekroczymy kwoty mleczne o około 8 procent. To oznacza, że kary będą nawet dwa
i pół raza wyższe od tych, które rolnicy zapłacili za ubiegły
rok. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 27 listopada w Warszawie
zorganizowała protest przed

gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci żądali zniesienia kar bądź
rozłożenia ich w czasie, a także domagali się rekompensat
w wysokości 0,3 zł do każdego
litra mleka z tytułu posiadanych kwot hurtowych. Decyzje w sprawie kar są w rękach
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Z sygnałów, które do nas docierają
wynika jednak, że Bruksela
raczej sobie nie odpuści dodatkowych dochodów płynących od rolników.
— Jednym słowem, w tym
roku rolnicy nie mieli powodów do radości?
— Niestety tak. Rok bieżący
spowodował załamanie wszystkich rynków rolnych i spadek
dochodów rolników. Ten kryzys w branży stopniowo pogłębia się już od 2012 roku,
a jesteśmy przecież krajem,
który produkuje dużo żywności i eksportuje na około 20
mld złotych rocznie. Niestety
popyt wzrasta zaledwie o około 1 procent, a ubodzy konsumenci w kraju nie gwarantują
rynku zbytu dla żywności produkowanej przez naszych rolników, dlatego konieczne jest
w obecnej sytuacji poszukiwanie nowych rynków zbytu.
Częściową szansą na podniesienie dochodów rolników jest
sprzedaż bezpośrednia produktów w formie przetworzonej w gospodarstwach. Niestety, przygotowane w tej kwestii rozwiązania i uregulowania,
w miarę korzystne dla rolników, są obecnie blokowane
przez Ministerstwo Finansów
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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rodzy Czytelnicy,
rubrykę naszą dedykujemy wszystkim
poszukującym swojej
drugiej połowy wśród
osób mieszkających
lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich. Jak zamieścić swój anons lub wysłać

Panowie
PANOWIE 31-45 LAT
DOMATOR
(41/180/72) Rencista, pracujący,
o dobrym sercu, czuły, wrażliwy, rozwiedziony, ceniący, wierność i szczerość, pozna panią w wieku do 45 lat.
Cel — stały związek.
WAGA
Kawaler bez nałogów, pozna panią
w wieku do 40 lat, z okolic Olsztyna.
BRUNET
Wysoki, bez zobowiązań i nałogów,
o stałych dochodach, pracujący dorywczo, uczciwy, poza panią w swoim
wieku.
BYK
(44/191/100) Jestem bez nałogów
i zobowiązań, wykształcenie średnie,
mam zmechanizowane gospodarstwo rolne, w życiu cenię przyjaźń,
szczerość, prawdomówność. Poznam
panią do 45 lat.

PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
SZCZUPŁY KAWALER
(180/76) Blondyn, spokojny, wykształcenie niepełne wyższe, pracujący, zainteresowania przyroda, jazda
na rowerze, sport.
BLONDYN
(46/183/100) Z poczuciem humoru,
niezależny, własne M, zmotoryzowany, palący papierosy, pozna panią

poniżej. Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze
ABC”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy
do kontaktu telefonicznego pod numerem
89 539 76 48. Następne wydanie kącika
matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 14
stycznia 2015 roku. Jadwiga Gliniewicz

list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER
Z MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu
jest to numer 41/2014. Należy też pamiętać,
by do listu załączyć znaczek pocztowy za
1,60 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą
być napisane na kuponie zamieszczonym

WE DWOJE NR 41/2014

do 35 lat. Cel — stały związek. Tylko
oferty z foto. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
SZATYN
(51/176) Przystojny, niezależny finansowo, własny dom, domator, poznam
panią do lat 50.
SAMOTNY SZATYN
(53/182/90) Sympatyczny, pogodny,
o dobrym sercu, katolik, poznam wyrozumiałą panią, której nie będzie
przeszkadzało to, że obecnie przebywam w zakładzie karnym.
NIEZALEŻNY
(53/176/85) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, aktualnie mieszkam na wsi, poznam panią, która
chciałaby zamieszkać razem ze
mną. Nie szukam przygód. Cel
— stały związek.
Z OKOLIC BARCZEWA
(54/183/90) Poznam szczerą,
uczciwą panią, do lat 60, która chce
być kochana, doceniana, szanowana.
Lubię spacery, jazdę rowerem, nasze
jeziora i morze. Posiadam własne M.
Numer telefonu przyspieszy kontakt.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
WOLNY RENCISTA
Mieszkam na wsi, posiadam dom,
poznam panią, która chętnie zamieszka u mnie.

SPOKOJNY WDOWIEC
(62/176/84) Na rencie, finansowo
niezależny, własny dom, niepalący,
zmotoryzowany, poznam panią w odpowiednim wieku.
ZADBANY
(63/165/75) Emeryt, własne M, zmotoryzowany, bez zobowiązań, niezależny finansowo, na emeryturze, bez
nałogów, niepalący, poznam panią
do lat 63, pragnącą ciepła i miłości.
Pani może zamieszkać u mnie. Nie
szukam przygód. Cel — stały związek.
KOZIOROŻEC
(64/173/90) Wykształcenie średnie,
znam dwa języki obce, jestem na emeryturze, ugodowy, domator, niezależny
finansowo i mieszkaniowo, jestem
zmotoryzowany, muzykalny, lubię łowić ryby, spacery, cenię szczerość, wierność i uczciwość. Jestem katolikiem.
ZIUTEK
66-letni wdowiec, pozna panią samotną, opiekuńczą, która zechce zamieszkać razem ze mną.
WOLNY EMERYT
(68/176/94) Wdowiec, bez zobowiązań, zadbany, młody wygląd, bez nałogów, niezależny finansowo. Mieszkam w ładnej okolicy, las, łąki, woda,
posiadam ranczo, hoduję koniki, pieski, poznam panią, która mogłaby mi
pomagać.

Panie
PANIE 46-60 LAT
RYBA
54-letnia, samotna, sympatyczna,
zadbana, z poczuciem humoru, pracująca, własne M, bez zobowiązań,
poznam pana o podobnych zaletach, który nie szuka przygód, najchętniej z okolic Bartoszyc, ale niekoniecznie.
LWICA
(55/160) Wolna, niezależna finansowo i mieszkaniowo, szczupła, bez
nałogów, poznam pana w stosownym wieku, bez nałogów, uczciwego, bez zobowiązań. Cel — stały
związek.
ZADBANA WDOWA
59-letnia, energiczna, Zmotoryzowana, niezależna finansowo i
mieszkaniowo, pozna uczciwego
pana w wieku 55-65 lat, z okolic
Szczytna lub Mrągowa. Numer telefonu ułatwi kontakt.

ZE SZCZYTNA
57-letnia, rozwiedziona, niezależna
finansowo i mieszkaniowo, paląca,
szczupła, pozna uczciwego, szczerego, odpowiedzialnego pana.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
WYROZUMIAŁA
Bardzo samotna, rozwiedziona, cenię towarzystwo drugiego człowieka i domowe zacisze, poznam
pana do lat 70, zadbanego, z poczuciem humoru i wysokiej kulturze
osobistej, nie nadużywającego alkoholu.
MIŁA WDOWA
Mieszkam na wsi, bardzo dokucza
mi samotność, pragnę poznać
pana, który chętnie zamieszka razem ze mną. Jestem miła i spokojna.
WDOWA Z MAZUR
Uczciwa, na emeryturze, zaradna,

zadbana, niematerialistka, mieszkam sama. Poznam miłego, uczciwego wdowca, opiekuńczego, do
lat 65.
POGODNA WDOWA
Wdowa poznam pana o dobrym
sercu, który zamieszka razem ze
mną, bez zobowiązań, w wieku do
64 lat. Jestem uczciwa, miła, niezależna finansowo i mieszkaniowo,
cenię szczerość i uczciwość.
Z MAZUR
Jestem po sześćdziesiątce, wdowa,
o długich włosach, dobrej prezencji,
dobrym zdrowiu i sercu, bez nałogów i zobowiązań, poznam pana.
Cel — przyjaźń lub stały związek.
SAMOTNA WDOWA
(73/160/60) Niezależna mieszkaniowo i finansowo, bez nałogów,
spokojna, pozna pana bez nałogów,
najchętniej z okolic Elbląga. Numer
telefonu ułatwi kontakt.
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Dobrze rośnie na zdegradowanych glebach i jest tanim źródłem

Perz wydłużony
Wielokierunkowość wykorzystania tej trawy oraz duże zdolności
adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych
wskazują na możliwość wprowadzenia do uprawy na szeroką skalę.
mgr inż. Eugeniusz
Mystkowski, PODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Perz wydłużony jest nowym
gatunkiem trawy wieloletniej
zaaklimatyzowanej w Polsce.
Od kilku lat obecny w naszym
kraju, a właścicielem odmiany
jest Hodowla Roślin Bartążek.

Nie tworzy
rozłogów
Perz wydłużony jest rośliną,
która nie ma nic wspólnego
z perzem właściwym tj. z pospolitym chwastem naszych

pól. Jej system korzeniowy jest
bardzo dobrze rozwinięty. Są to
korzenie wiązkowe podobne
do traw. Jest to roślina wieloletnia, zbito kępkowa o silnym
systemie korzeniowym, sięgającym w poszukiwaniu wody
ponad 2 metry w głąb gleby.
Szczególnie istotne jest to, że
nie tworzy rozłogów, a więc
nie ma mowy o niekontrolowanym rozrastaniu się. Odmiana Bamar dorasta do 2 m
wysokości, a w sprzyjających
warunkach atmosferycznych
nawet ponad 2 m. Ma sztywne
źdźbło i szczeciniaste, długie do

40 cm szarozielone liście. Nie
wylega w łanie i obecnie nie ma
patogenów chorobotwórczych.

Ma niewielkie
wymagania glebowe
Perz wydłużony można
uprawiać we wszystkich regionach kraju, zwłaszcza na
glebach lekkich, a nawet skażonych — o ile będzie przeznaczony wyłącznie na cele
energetyczne. Ta roślina
w stanie naturalnym występuje na suchych, często zasolonych stanowiskach na granicy południowo-wschodniej

Wartość opałowa perzu Bamar przewyższa wartość energetyczną słomy zbożowej,
zbliża się do wierzby energetycznej i węgla brunatnego Fot. Eugeniusz Mystkowski

ŚRODA 10.12.2014

GAZETA OLSZTYŃSKA

DZIENNIK ELBLĄSKI

PRODUKCJA ROŚLINNA

rolnicze abc

9r

cennej biomasy

odmiany Bamar
Europy i Azji. Trwałość plantacji perzu wydłużonego, wielokierunkowość wykorzystania oraz duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych,
wskazują na możliwość wprowadzenia tego gatunku do
uprawy na szeroką skalę. Nadaje się na tereny odłogowane, zdegradowane tzw. gleby
marginalne, ubogie oraz
grunty dotychczas wyłączone
z użytkowania rolniczego.

Przed uprawą zastosuj
oprysk
Perz energetyczny może być
uprawiany na większości różnych gleb, w tym piaszczystych
V klasy lecz uwilgotnionych,
z wyjątkiem gleb podmokłych
i torfowych. Perz wytwarza
długi system korzeniowy sięgający do 2 metrów w głąb
gleby, który umożliwia pobieranie wody z głębszych warstw
gleby w okresie suszy. System
korzeniowy rośliny wytwarzają w przeciągu dwóch lat. Perz
wydłużony jako trawa wieloletnia, wymaga szczególnie starannego przygotowania pola
przed założeniem plantacji tak,
aby już w pierwszym roku zapewnić równomierny wysiew
nasion, ich dobre kiełkowanie
i wschody.
Decyzja o założeniu plantacji
powinna być podjęta w roku
poprzedzającym jej założenie.
Przed uprawą należy zastosować oprysk środkiem chwastobójczym zawierającym jako
substancję czynną glifosad
np. Roundap w ilości 3,5-5 l/ha
(150-300 l wody/ha). Najlepszymi przedplonami są tak, jak
dla innych traw rośliny motylkowe (drobnonasienne i strączkowe) oraz okopowe. Łatwiej
dostępne stanowiska po zbożach, przy właściwej strukturze
gleby i dobrej agrotechnice,
dają również dobre efekty. Gle-
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bę przygotowujemy jak pod
rzepak — wymagane jest wytworzenie dobrej struktury gruzełkowej gleby.

Wiosenny siew daje
równomierne wschody
Siew tej rośliny może być wykonany w terminie od wczesnej
wiosny do 15 sierpnia. Istnieje
możliwość opóźnienia siewu
do 31 sierpnia — roślina powinna wytworzyć 4-5 liści
przed zakończeniem wegetacji.
Na glebach piaszczystych zalecany jest siew wyłącznie wczesną wiosną ze względu na odpowiednią zawartość wody
w glebie.
Norma wysiewu uzależniona jest od zdolności kiełkowania nasion oraz terminu wysiewu i wynosi 20 kg/ha. Przy
opóźnionym terminie wysiewu do 31 sierpnia normę wysiewu nasion należy zwiększyć
o 20 proc. Nasiona mają duży
wigor i w skrajnych warunkach wschodzą nawet z większej głębokości 3-4 cm.
Termin siewu wiosenny od
kwietnia do połowy czerwca zapewnia bardziej równomierne
wschody niż termin letni lub
wczesnowiosenny z racji bardzo
dobrego rozkrzewienia i silniejszego ukorzenienia się roślin. Przy lepszej i pewniejszej
wilgotności gleby w okresie
wiosennym siewy są mniej zawodne.
Zasiewy wczesnowiosenne
stwarzają większe ryzyko nierównomiernych wschodów
i obniżenia plonu nasion w następnym roku. Natomiast siewy letnie ,,w przekropnym”
roku mogą być udane, jeżeli rośliny do końca wegetacji rozpoczną krzewienie i wytworzą
co najmniej 4-5 liści.
Dorodne nasiona, o bardzo
dobrej zdolności kiełkowania
(powyżej 85 proc.), dobrze wysiewają się zarówno redlicowym, jak talerzowym siewnikiem rzędowym. Rozstawa rzędów: 25-30 cm (np. co drugą
redlicą siewnika zbożowego).
Górna warstwa gleby nie może
być zbyt pulchna tak, aby naOGŁOSZENIA DROBNE

Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
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PRZY krowach, 782-265-594.

Zapraszamy

TRAKTORZYSTĘ /na paszowóz, 85-65013-61, 515-603-782.

siona znalazły się w niej nie głębiej niż na 2 cm.

Dokarmianie najlepiej
przedsiewne
Nawożenie przedsiewne jest
podstawowym nawożeniem
i ma ogromny wpływ na wysokość plonu biomasy, nie tylko w pierwszym roku, ale też
w następnych latach, ze względu na właściwy początkowy
rozwój roślin, a zwłaszcza na
ich ukorzenienie i rozkrzewienie. Nawożenie mineralne
azotem stosujemy w dawkach
dzielonych. Nawożenie pogłówne (zwłaszcza azotowe)
uzależnione jest od kierunku
użytkowania — na suchą biomasę do spalania, czy zieloną
z przeznaczeniem jako substrat do biogazowni rolniczej.
Nawożenie stosujemy wczesną wiosną jak najwcześniej
na przełomie marca i kwietnia
co najmniej w ilości do 60 kg
czystego składnika na 1 ha.
Wczesny wysiew nawozów
azotowych wpływa na wzrost
liczby pędów generatywnych,
co przyczynia się do zwyżki
plonu. Podobne dawki stosuje się w następnych 3-4 pokosach, a więc corocznie łącznie 120-160 kg/ha.

Ochrona
przed chwastami
Roślina ta nie wymaga szczególnej pielęgnacji, zwłaszcza
mechanicznej, w stosunku do
innych traw. Natomiast przy
mniej starannym przygotowaniu stanowiska, problemem
mogą być niektóre chwasty
jednoliścienne, rzadziej dwuliścienne, co zmusza do stosowania zabiegów chemicznych.
Szczególnie niepożądane są
inne gatunki traw takie jak:
perz właściwy (rozłogowy) oraz
trawy wysokie jak życica wielokwiatowa, czy kostrzewa
trzcinowa.
Pielęgnacja plantacji ma szczególne znaczenie w roku siewu,
ponieważ pozostawia ją zwykle wolną od chwastów także
w latach następnych. Dotyczy to
zwłaszcza takich chwastów jak
chwastnica jednostronna,
wiechlina roczna oraz włośnica
zielona. Chwasty te od fazy 2 liści do końca krzewienia, podobnie jak miotła i wyczyniec
polny są wrażliwe na działanie
środka chemicznego Puma Uniwersal, zastosowanego do oprysku w zalecanej dawce 0,8-1,0 litra na ha. Środek ten można zastosować, gdy rośliny perzu są
już dostatecznie rozkrzewione
(minimum 5-6 liści). Skuteczność oprysku jest większa, gdy
nasiona chwastów kiełkują,
a gleba jest wilgotna. W przy-

Lipiec 2012 —konferencja wdrożeniowa odmiany Bamar Fot. Anna Uranowska
padku jednoczesnego zwalczania chwastnicy jednostronnej
i chwastów dwuliściennych
można zastosować mieszaninę: Puma Uniwersal 1 l/ha +
ChwastoX Exstra 300 Sl 3 l/ha.

Wykorzystanie perzu jako
rośliny energetycznej
Biomasa tej nowej trawy
energetycznej, ze względu na
zawartość włókna i celulozy
stanowi nowe, obiecujące źródło energii do bezpośredniego
spalania w postaci brykietów
i peletu, czy też sprasowanych
kostek lub bel służących do
ogrzewania mieszkań, budynków użyteczności publicznej,
obiektów
rolniczych,
np. szklarni, tuneli itp.
Uzyskany w wyniku spalania popiół służy też do nawożenia gleb.
Ponadto zielona biomasa
wegetatywna perzu wydłużonego odmiany Bamar, o wysokiej zawartości węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie i znacznym współczynniku fermentacji, może przed
wykłoszeniem stanowić cenny
substrat do biogazowni rolniczej. Jednocześnie produkt
pofermentacyjny z biogazu (odpad organiczny)
można wykorzystać do
rekultywacji gleb słabych i ubogich
w celu zwiększenia
żyzności i wzbogacenia w masę organiczną.
Należy mieć nadzieję, że ta mało
wymagająca roślina znajdzie
swoje miejsce
w zagospodarowaniu słabych,
zdegradowanych
gleb i lokalnie jako
tanie źródło biomasy
wykorzystywane do celów energetycznych.
Wartość energetyczna
(opałowa) z tej rośliny prze-

wyższa wartość energetyczną
słomy zbożowej i wynosi 18
MJ i jest zbliżona do wierzby
energetycznej i węgla brunatnego. Wykorzystując tę roślinę
jako substrat do biogazowni
w procesie fermentacji beztlenowej otrzymujemy produkt
energetyczny (biogaz) o wysokiej wartości opałowej 18-24
MJ/m3.
Biorąc pod uwagę walory
energetyczne tej nowej trawy
należy stwierdzić, że jest to roślina bardziej konkurencyjna
jak rodzime gatunki traw (kost-

rzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, mozga trzcinowata, rajgras wyniosły, tymotka
łąkowa). Ważnym argumentem od strony patrząc wykorzystania tej rośliny w celach
energetycznych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej,
elektrociepłowniach i elektrowniach jest to, że ta roślina
w swoim składzie nie posiada
chloru, który przyśpiesza korozję
urządzeń. Tak więc jest to roślina, która może być wykorzystywana w energetyce cieplnej.

Czytelnikom
i Współpracownikom
składamy najserdeczniejsze
życzenia, szczęśliwych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym
2015 roku.
Zespół redakcji
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Wymiana rolników z Reszla i niemieckiego Legden-Asbeck

Energia odnawialna szansą dla rolnictwa?
Na początku października rolnicy
z Reszla i okolic wzięli udział
w wyjeździe studyjnym do niemieckiego
Legden-Asbeck leżącego w regionie
Münsterland. Była to okazja do
przyjrzenia się z bliska niemieckim
inwestycjom w energię odnawialną,
a także do stworzenia memorandum,
na którym opierać się będzie
współpraca pomiędzy obojgiem miast.
Marion Hölscher, Niemcy
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Podczas pobytu w Niemczech polscy rolnicy zwiedzili nowoczesne i doskonale rozwinięte gospodarstwa
rolne, biogazownię oraz farmę wiatraków. Mieli też
okazję spotkać się podczas
prelekcji i warsztatów z lokalnymi politykami. Tematyka prelekcji była dość szeroka i obejmowała: energię
odnawialną, przyjazne dla
środowiska rolnictwo, oraz
politykę rolną w Unii Europejskiej. Goście poznali też
bliżej zwyczaje i tradycję regionu. Program wymiany
polsko-niemieckiej
jest
wspierany przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz program unijny „Europa dla obywatelek
i obywateli”.

Dobre przykłady za
zachodnią granicą
Dlaczego akurat polski Reszel
i niemiecki Legden-Asbeck
spotkały się podczas tej wymiany? Bo nasi rodzimi rolnicy mogą od swoich niemieckich kolegów nauczyć się
i przejąć wiele dobrych praktyk. Reszel jest niewielkim
miasteczkiem w województwie warmińsko-mazurskim,

w którym dominującą gałęzią
gospodarki jest rolnictwo. Aby
jednak rolnicy mogli bez problemu utrzymać się ze swojej
działalności, bez konieczności
przebranżowienia, muszą poszukiwać dodatkowych źródeł
zysku. Duży wpływ na rozwój
sektora rolniczego miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu od dziesięciu lat rodzimi rolnicy mogą
korzystać z szerokiego i zróżnicowanego wsparcia funduszy
unijnych. Ma to na celu wyrównanie szans i zrównanie
polskiego rolnictwa do poziomu europejskiego. Jednak pieniądze to nie wszystko — potrzebne są też dobre wzorce
i przykłady, które można przenieść na rodzimy grunt. Te dobre przykłady możemy znaleźć właśnie u naszych zachodnich sąsiadów.

Gospodarstwa zarabiają
dodatkowo
Niemiecki okręg Borken, do
którego należy gmina LegdenAsbeck jest najsilniejszym okręgiem rolniczym w Nadrenii
Północnej-Westfalii. Hodowla bydła odbywa się tu na
ogromną skalę, dzięki czemu
region plasuje się na mocnej
pozycji w skali całej Europy.
Niemieccy hodowcy doskonale radzą sobie ze spełnianiem
wymogów unijnych, krajowych

Zwiedzanie nowoczesnej obory na 300 krów Fot. UG Reszel
oraz landowych zarówno pod
względem przepisów ochrony
środowiska, jak i norm weterynaryjnych. Co ciekawe, prawie 40 procent gospodarstw
w okręgu Borken prowadzonych jest jako dodatkowe źródło zarobku. Jak widać, niemiecki region może być doskonałym przykładem dla naszych rodzimych rolników.
Oczywiście, nie oznacza to, że
z tej współpracy korzyści będzie
miała wyłącznie strona polska. Jest wiele możliwości, aby
wzajemnie uczyć się od siebie,
z czego planują korzystać obie
strony.

Ekologia jako źródło
zarobku
Spotkania, które odbywały
się podczas wizyty polskich
rolników w Legden-Asbeck
Zaowocowały wypracowaniem wspólnego celu — koncepcji proekologicznego gos-

podarstwa. Takie gospodarstwa mają rację bytu zarówno
w Niemczech, jak i w Polsce.
Stanowiłyby doskonałe źródło dodatkowego dochodu dla
rolników. Zauważmy, że na
Warmii i Mazurach wiele jest
gospodarstw o niewielkiej powierzchni, które produkują
przede wszystkim na potrzeby własne lub maksymalnie na
potrzeby lokalnego rynku. Takie niewielkie gospodarstwa są
praktycznie niewidzialne dla
szerszego rynku, a ich właściciele nie mają środków finansowych lub możliwości powiększenia skali produkcji czy
zwiększenia sprzedaży. A skoro nie można zwiększyć produkcji, warto postawić dodatkowe możliwości zarobkowania, jakie niesie za sobą
instalacja urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł.

Szansa
na odmłodzenie wsi

Pobyt w Legden-Asbeck był doskonałą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i zwiedzania
nie tylko pod kątem rolnictwa Fot. UG Reszel

Dodatkowe dochody są niezbędne rolnikom zarówno
w Polsce, jak i w Niemczech.
Niewielkie gospodarstwa nie
są w stanie utrzymać się wyłącznie z tego, co wyprodukują. Rolnicy często muszą
chwytać się innych możliwości zarobienia pieniędzy i pracować w zawodach zupełnie
niezwiązanych z ich zainteresowaniami czy umiejętnościami. Na terenach rolniczych ogólnie jest bardzo trudno o pracę, dlatego od lat
można zaobserwować starzenie się regionów rolniczych.
Młodzi ludzie nie chcą bowiem wiązać się z ziemią, której płody nie pozwalają na

utrzymanie się na godziwym
poziomie. W poszukiwaniu
lepszej pracy uciekają do
miast, a gospodarstwa należące do rodziny z dziada pradziada są pozostawione same
sobie lub wyprzedawane. Gdyby ci sami młodzi ludzie widzieli perspektywy i realne
możliwości zarobku na wsi,
nie musieliby wyjeżdżać. I tu
pojawia się miejsce na energię
odnawialną — niemieccy rolnicy wykorzystują ją dość powszechnie, natomiast w Polsce
odnawialne źródła energii dopiero od niedawna leżą w kręgu zainteresowania zarówno
władz, jak i społeczeństwa.

Węgiel czy gaz
kiedyś się skończą
Unia Europejska odgrywa
ogromną rolę w popularyzowaniu odnawialnych źródeł
energii oraz finansowaniu
urządzeń przekształcających
energię z powietrza czy słońca w ciepło czy prąd. Chodzi
przede wszystkim o to, by
z roku na rok rosła ilość energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł — konwencjonalne zasoby, takie jak gaz,
węgiel, olej czy uran kiedyś
przecież się skończą. W założeniach Unii Europejskiej jest
więc, aby we wszystkich krajach członkowskich wzrósł
udział energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym.
Dla Polski to prawdziwe wyzwanie, tymczasem w niemieckim okręgu Borken to
stan obecny. Około 50 procent
energii potrzebnej w regionie
pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie z elek-

trowni wiatrowych oraz z biogazowni. Gmina Legden-Asbeck ma jeszcze wyższy
wskaźnik — aż 70 procent
energii pochodzi z odnawialnych źródeł.
W Polsce udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym powinien do 2020
roku wzrosnąć do 15 procent.
Niestety, nie ma jeszcze w naszych przepisów regulacji dotyczących bezpośredniego wynagrodzenia finansowego za
energię odprowadzaną do
sieci energetycznej. Tymczasem w Niemczech od dawna
są regulacje, dzięki którym
producenci energii odnawialnej są dofinansowywani
przez państwo.

Legden-Asbeck
jako wzór
W Reszlu funkcjonują trzy
elektrownie wodne. Zaplanowana jest renaturalizacja łąk,
które w XIX-tym wieku zostały
osuszone. Na tej powierzchni
ma powstać tama produkująca energię. Wprawdzie Reszel
nie jest jeszcze tak zaawansowany w obszarze energii odnawialnych, ale pierwsze kroki zostały poczynione. Rolnicy
z Reszla postrzegają LegdenAsbeck jako wzór w dziedzinie
energii odnawialnych. Chcą
korzystać z ich doświadczenia
i nie popełniać takich samych
błędów. Tematami, które wymagają szybkiego omówienia,
to w szczególności problem
sensownego zarządzania powierzchniami rolnymi z jednoczesnym uwzględnieniem
interesów mieszkańców tych
terenów oraz ochrona środowiska.
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Niskie notowania w skupie
produktów mleczarskich
Listopad w skupie ziarna podstawowych
zbóż konsumpcyjnych i paszowych
odznaczał się względną stabilizacją.
Gorzej na pozostałych rynkach, gdzie
największą zniżkę w skali roku
odnotowano w produktach mleczarskich.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
średnia cena płacona za pszenicę konsumpcyjną na koniec
listopada kształtowała się na
poziomie 678,64 złotych za
tonę. Jest to o dalsze 0,62 procent więcej niż w październiku.
Za żyto konsumpcyjne oferowano 501,78 zł/t, co stanowi
wartość niższą o 0,08 proc.
w stosunku do ceny notowanej
na koniec października 2014
roku. W porównaniu do roku
ubiegłego obie prezentowane
ceny są jednak niższe — o 11,92
proc. w przypadku pszenicy
konsumpcyjnej i o 5,50 proc.
w przypadku żyta konsumpcyjnego.

Roczne spadki cen
wszystkich produktów
mleczarskich wynoszą
od 22,54 do 57,72
procent
Kukurydza i pszenżyto
tańsze
Także w obrocie zbożami paszowymi w listopadzie średnie
ceny skupu kukurydzy i pszenżyta w dalszym ciągu spadały,
aby w ostatnim tygodniu miesiąca osiągnąć poziom 552,13
zł/t dla kukurydzy i 538,09
zł/t dla pszenżyta. Przedstawiane ceny są odpowiednio
o 1,33 proc. i 1,01 proc. niższe
niż przed miesiącem. Również
w odniesieniu do analogicznego okresu 2013 roku są to
wartości o 18,14 proc. i 21,80
proc. niższe.

Lepiej w jęczmieniu
i w cenie owsa
Inaczej w przypadku jęczmienia paszowego. Osiągnięta
w skupie na koniec listopada
cena 597,08 zł/t oznacza wzrost
o 3,38 proc. Jednakże w porównaniu do cen notowanych
przed rokiem jest to cena niższa o 27,38 proc.
W przypadku owsa sytuacja

jest podobna. Osiągnięcie
w skupie na koniec miesiąca
ceny 475,77 zł za tonę owsa
w porównaniu do końca października oznacza wzrost o 2,53
proc. W stosunku do cen z roku
2013, to cena niższa o 7,29
proc.
Na światowych rynkach obrotu zbożami, odnotowano odwrotne tendencje w cenach
zbóż konsumpcyjnych i paszowych.

Infografika: Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa, WMODR

Rzepak o prawie
3 procent droższy
W skupie nasion rzepaku
w listopadzie odnotowano systematyczny wzrost cen tego
surowca. Na koniec miesiąca
notowania osiągnęły wartość
1 388 zł/t, co oznacza miesięczny wzrost rzędu 2,38 proc.
Natomiast porównanie z ceną
sprzed roku wykazuje, że obecna jest niższa o 9,65 proc. od
ówczesnej.

Ceny żywca wciąż
spadają
Na krajowym, jak i unijnym
rynku mięsa w ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze
spadkami cen. Jest to potwierdzenie typowej jesiennej tendencji oraz konsekwencje zawirowań w handlu mięsem na
skutek embarga nałożonego
przez Rosję oraz odnotowanych przypadków zachorowań
na ASF (afrykański pomór
świń). Uzyskiwane w skupie
ceny za żywiec wieprzowy na
koniec listopada, według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej
MRiRW, kształtowały się na
poziomie 4,34 zł/kg masy ciepłej poubojowej. W tym przypadku spadek w skali miesiąca wynosi 5,48 proc. i jednocześnie jest to także cena niższa
o 22,34 proc. w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego.
Porównanie cen skupu żywca wołowego na koniec listopada w skali miesiąca wykazało niewielki wzrost. Zanotowana cena 5,68 zł/kg wagi żywej jest o 3,92 proc. wyższa niż
na koniec października, jednak
w dalszym ciągu jest o 3,15
proc. niższa niż w odpowiednim okresie roku 2013.

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2013 i 2014 roku
Także w skupie żywca drobiowego utrzymywał się spadek
cen skupu kurcząt brojlerów.
Na koniec listopada cena za
1 kg wagi żywej brojlerów kurzych wyniosła 3,46 zł i jest
o 0,33 proc. niższa niż miesiąc
wcześniej oraz o 0,06 proc.
wyższa niż cena notowana
w roku poprzednim.
Natomiast w skupie żywca indyczego odnotowano dalszy
minimalny wzrost. Notowania w listopadzie wykazały lekki wzrost z poziomu 5,92 do
5,93 zł/kg wagi żywej. Różnica
wynosi 0,11 proc. Cena ta jest
w dalszym ciągu o 1,73 proc.
wyższa w porówaniu do ubiegłego roku.

Niższe ceny w obrocie
jajami spożywczymi
Listopad przyniósł zmiany.
Asortyment w klasach „S” i „M”
a więc najmniejszych jaj, podlegał w skupie obniżkom, natomiast ceny skupu jaj dużych

(w klasach L i XL) podlegały
wzrostom. Średnia cena w notowaniach wyniosła 33,60
zł/100 sztuk, co oznacza spadek
o 1,12 proc. w skali miesiąca.
Jednak w porównaniu do
ubiegłego roku uzyskiwane
średnie ceny są wyższe o 4,61
proc.

Gorsze notowania
artykułów mleczarskich
W listopadzie w kraju odnotowano obniżki cen w obrocie
trwałymi produktami mleczarskimi. Tendencja ta nie
dotyczy jedynie masła oferowanego
w blokach,
które w ostatnim miesiącu
po początkowych wzrostach utrzymało się w cenie
z końca października. No-

towana cena wyniosła 12,65
zł/kg, natomiast masło konfekcjonowane oferowano za
14,32 zł/kg. Jest to odpowiednio o 0,18 proc. więcej dla masła w blokach oraz 0,81 proc.
mniej niż w październiku dla
masła konfecjonowanego.
Za kg mleka odtłuszczonego
w proszku oferowano 8,28 zł, to
o 5,62 proc. mniej niż w październiku, a za pełne mleko
w proszku płacono 10,74 zł/kg,
czyli o 4,87 proc. mniej niż
miesiąc temu.
Porównując ceny wszyst-

kich trwałych produktów
mleczarskich do notowań cenowych sprzed roku, można
stwierdzić, że we wszystkich
przypadkach notowania wypadały na niekorzyść cen tegorocznych. Obniżki kształtują się w przedziale od 22,54
proc. w przypadku masła
konfekcjonowanego, poprzez
35,37 proc. dla masła w blokach, 41,74 proc. dla sproszkowanego mleka odtłuszczonego, do 57,72 proc.
w przypadku sproszkowanego mleka pełnego.

