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Podczas Wystawy Rolniczej odbywającej się 4-5 września w Olsztynie,
W-MODR zadbał także o najmłodszych odwiedzających wystawę. Na specjalnie wydzielonym terenie maluchy mogły zjeżdżać na olbrzymiej zjeżdżalni, skakać na trampolinie, a nawet nauczyć się dojenia krowy. Krowa
co prawda była sztuczna, za to dawała prawdziwą radość z nabycia nowych umiejętności Fot. Anna Uranowska
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ROLNICZE ABC

Drodzy Czytelnicy
Wrzesień zaczął się dość intensywnie dla wszystkich. Początek
szkoły, imprezy branżowe i gmin-

ne dożynki, ostatni termin składania wniosków na renty strukturalne, a równolegle zmagania
z niekończącymi się z powodu złej
pogody żniwami. Niestety, jak widać nie wszyscy podczas tegorocznych dożynek będą z radością
świętować.
Bądźmy jednak dobrej myśli
i miejmy nadzieję, że przyszłe żniwa potoczą się lepiej niż tegoroczne, a z dobrej ceny na skupie skorzystają wszyscy.
Koniec roku, to dobry czas na
planowanie produkcji na przyszły sezon. Dłuższe wieczory możemy poświęcić na lekturę kolejnych wydań „Rolniczego ABC”, co

3

mam nadzieje zaowocuje lepszymi
rozwiązaniami na przyszły rok.
W tym numerze wraz z organizatorami szczególnie zapraszamy
23 września na konferencję poświęconą odnawialnym źródłom
energii do olsztyńskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. Zamontowanie solarów, małej siłowni wiatrowej, czy poważniejsza inwestycja
dotycząca budowy większych instalacji, to coraz częstszy temat
naszych rozmów. Nieuniknione
są zmiany w naszym krajobrazie
wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy
zobligowani do 2020 roku do wytwarzania 15 procent energii właś-

nie z odnawialnych surowców.
Warto wiedzieć na ten temat więcej. Warto też mieć swoją indywidualną drogę realizacji tych założeń, uwzględniającą walory krajobrazowe naszego regionu.
Czy możemy powiedzieć stanowcze nie? Lepiej wiedzieć więcej,
wybrać swoje rozwiązania i skorzystać na zmianach, tym bardziej, że może wzmocnić to nasze finanse. Zachęcam do uczestnictwa
w konferencji.
Zapraszam do lektury
Anna Uranowska

redaktor naczelny „Rolniczego ABC”
a.uranowska@rolniczeabc.pl
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PRENUMERATA
• „Rolnicze ABC” jest dostępne w rocznej
prenumeracie redakcyjnej. Poniższy kupon
należy wypełnić, opłacić i wysłać pocztą lub
faksem na adres redakcji. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu pieniędzy na
konto wydawcy.
• Roczna prenumerata kosztuje 45 zł brutto.
• Przyjmujemy prenumeratę roczną
przedłużaną automatycznie, aż do momentu rezygnacji pisemnej lub telefonicz-
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NIP

nej (wraz z ostatnim zaprenumerowanym
numerem „Rolniczego ABC” otrzymają
Państwo blankiet wpłaty na następny rok).
Przy zakupie prenumeraty przez firmę
prosimy o podanie NIP-u.
• Prenumeratę instytucjonalną można
zamawiać w oddziałach firmy Kolporter S.A.
na terenie całego kraju. Informacje pod
numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej http://sa.kolporter.com.pl/
• Na obszarze woj. warmińsko-mazur-

skiego „Rolnicze ABC” jest sprzedawane
w wybranych punktach kolportażu gazet
oraz w oddziałach terenowych „Gazety
Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”
(redakcje tygodników). W Olsztynie „Rolnicze ABC” jest dostępne w Biurach Ogłoszeń „Gazety Olsztyńskiej” (ul. Partyzantów 71, ul. Barcza 3A).
• Egzemplarze archiwalne można nabyć
w Biurze Ogłoszeń „Gazety Olsztyńskiej”
przy ul. Partyzantów 71.
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Przyszedł czas, kiedy rolnicy
mogą świętować zakończenie zbioru plonów. Początek jesieni jest
uwieńczeniem ich całorocznej pracy i okazją do świętowania, choć w
tym roku nie wszyscy rolnicy mają
powody do zadowolenia. Sytuacja
rolników szczególnie w południowej Polsce jest wyjątkowo trudna,
wystarczy wspomnieć o falach powodzi, które przeszły przez wiele
regionów kraju. Mimo niekorzystnej aury, która uniemożliwiła w
niektórych gospodarstwach zakończenie żniw uniknęliśmy jednak zalania upraw i całkowitego
zniszczenia owoców ziemi.

Dożynki w Lidzbarku
Warmińskim
Dlatego już od sierpnia gminy i
powiaty całego województwa urządzają uroczyste dożynki, czyli największe w roku święto gospodarskie. Centralną imprezą są jednak
Dożynki Wojewódzkie, które po
Iławie — gospodarzu dożynek w
2009 r., odbędą się w tym roku w
Lidzbarku Warmińskim. Tegoroczne „Święto Plonów” 19 września 2010 roku zorganizuje Powiat Lidzbarski wraz z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego.

Część oficjalna
O randze uroczystości świadczy

fakt, że pojawią się na niej najwięksi oficjele krajowych i lokalnych władz: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, parlamentarzyści Warmii i
Mazur, przedstawiciele Samorządu Województwa, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, samorządy powiatowe oraz samorządy gminne.
Wydarzenie rozpocznie się w południe uroczystą Mszą Świętą, po
niej odbędzie się cykl przemówień, które swoim podsumowaniem zainicjuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego — Jacek Protas, a następnie na
koniec ogłoszone zostaną wyniki
tradycyjnych już konkursów.

Świętowanie , konkursy i
zabawy
Po części oficjalnej, jak na każdych dożynkach będzie oczywiście
czas na zabawę i zasłużone świętowanie. W części artystycznej
wystąpią zespoły muzyczne, grupy folklorystyczne i kabarety. Po
nich rozpocznie się huczna biesiada dożynkowa, a późnym wieczorem — dyskoteka. Na gości
będą czekały też dodatkowe atrakcje na Starym Rynku — kiermasze, konkursy, pikniki i zabawy
dla dzieci to tylko niektóre z nich.
Obowiązkowo odbędą się również wystawy maszyn rolniczych i
zwierząt gospodarskich.
r
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URZĄD WOJEWÓDZKI

Bocian i ... brawa dla ministra
Anna Banaszkiewicz Gazeta Olsztyńska

Sala Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie 19 sierpnia br. podczas spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z rolnikami pękała
w szwach. Minister odwiedził
nasz region na zaproszenie wojewody Mariana Podziewskiego.
Obecny był również poseł Stanisław Żelichowski, który na co
dzień mieszka w Iłowie w powiecie działdowskim.

Dodatkowe 100 mln euro
Minister Marek Sawicki miał
mocne wejście. Na samym początku spotkania poinformował
o podjęciu dwóch bardzo ważnych
decyzji. — Programy „Młody rolnik” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, że podjąłem decyzję
o podwojeniu alokacji finansowej
na te dwa programy na rok 2010 —
powiedział minister. Ich popularność rzeczywiście musi być znacząca, skoro minister dostał gromkie brawa. I nie ma się czemu dziwić takiej reakcji, ponieważ ogłoszenie zwiększenia puli pieniędzy
przeznaczonej na tegoroczny nabór, zwiększy również liczbę beneficjentów z 5 do 10 tysięcy młodych rolników, którzy właśnie rozpoczną swoją działalność w przejmowanych gospodarstwach.

Polska lepiej korzysta
z funduszy
O co chodzi w tych programach? Otóż realizacja pierwszego
z nich zdecydowanie ułatwia start
młodym rolnikom. Ta pomoc jest
kierowana do rolników, którzy nie
ukończyli 40 lat oraz mają zamiar przejąć gospodarstwo rolne
i prowadzić działalność na własny
rachunek.
Rolnicy zgodnie komentowali,

że lepiej jest przeznaczać pieniądze
na rozwój rolnictwa, na wsparcie
rolników w tych działaniach, niż
dokładać do rent i emerytur strukturalnych.
Drugi program też ma służyć
rozwojowi rolnictwa. Chodzi bowiem o to, aby rolnicy mogli znaleźć dodatkowe źródła dochodów,
rozwijając jednocześnie opłacalną
działalność pozarolniczą, na przykład agroturystykę.
A skąd więcej pieniędzy? Okazuje się, że Polska wykorzystuje
znacznie lepiej niż inne kraje unijne fundusze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jeśli będzie
tak dalej, jest szansa na dodatkowe pieniądze w kolejnych latach.

Wojewoda też działa
Nasz region ominęły wielkie
klęski żywiołowe, które dotknęły
zdecydowaną większość województw. Chodzi tu oczywiście o tegoroczne powodzie. Nie znaczy
to jednak, że u nas nie było strat,
szczególnie w rolnictwie.
— Zgodnie z moim wnioskiem,
minister rolnictwa i rozwoju wsi
wyraził zgodę na uruchomienie
preferencyjnej linii kredytowej na
wznowienie produkcji dla 41 gospodarstw poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania upraw w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim –
poinformował wojewoda Marian
Podziewski. – Straty, które wystąpiły na powierzchni niemal
dwóch i pół tysiąca hektarów, wyniosły 2,4 mln zł.
Obecnie powołane przez wojewodę komisje szacują straty
w uprawach rolnych, które zostały spowodowane przez letnie nawałnice i gradobicie w 90 gospodarstwach w powiatach oleckim,
piskim, ełckim i nidzickim. Po zakończeniu szacowania strat wojewoda wystąpi do ministra o uru-

Na programy „Młody rolnik” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w tym roku przeznaczono podwójną ilość pieniędzy, co ogłosił w Olsztynie minister Marek Sawicki Fot. Beata Szymańska

chomienie kolejnej preferencyjnej linii kredytowej.
— Jest też dobra wiadomość dla
weterynarii i rolników – mówi
wojewoda. — Zgodnie ze złożonym wnioskiem, minister finansów zwiększył budżet wojewody
o 5,3 mln zł dla inspekcji weterynaryjnej na zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt. To bardzo
ważne dla całego rynku, a w szczególności dla rolników, zwłaszcza
w trakcie realizacji krajowego
programu zwalczania choroby
Aujeszkyego.

Rolnictwo ma się dobrze?
Z pewnym zdziwieniem rolnicy
wysłuchali informacji ministra
Marka Sawickiego o tym, że nasz
eksport produktów żywnościowych, mimo światowego kryzysu,
ma się dobrze.
Okazuje się bowiem, że na przykład w kryzysowym dla świata
roku 2009 wartość eksportu tych
towarów wyniosła ponad 12 miliardów euro, a dodatni bilans
w wymianie zagranicznej zamknęliśmy w kwocie 1,6 miliarda euro.

— Musimy utrzymać konkurencyjność na trudnym rynku europejskim — ocenia minister. —
Rok 2009, a także tegoroczne wyniki wskazują, że polski rolnik
skutecznie konkuruje z innymi.

Znalazł się… bocian
Minister Marek Sawicki, poseł
Stanisław Żelichowski i wojewoda
Marian Podziewski odpowiadali
na liczne pytania. Dotyczyły one
kwestii dopłat bezpośrednich, rolnicy zgłaszali też obawy przed prywatyzacją części rynku mięsnego,
narzekali na słabą jakość części zamiennych do maszyn. Odpowiedzi
padały konkretne, co rolnicy przyjmowali z uznaniem.
A skąd wziął się … bocian?
Otóż minister dostał w prezencie
od wojewódzkich samorządowców maskotkę bociana. Zadowolony z podarunku, tak to skomentował: — Czy ten bocian
oznacza, że mam już odlecieć do
ciepłych krajów, czy też to, że
mam wiosną powrócić?
Jeśli z dobrymi wieściami – to
na pewno.
r
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RYNKI ROLNE

Unijna grupa ekspertów do spraw mleka
mgr Magdalena Kleitz-Osmańska

starszy specjalista działu Ekonomiki W-MODR

W pierwszej połowie 2009 roku, Komisja Europejska podjęła działania interwencyjne mające na celu zatrzymanie drastycznego spadku cen mleka surowego i przetworów mlecznych Fot. Beata Szymańska

Od 1984 roku wprowadzone
zostały w UE: systemy kwotowania produkcji mleka oraz mechanizmy interwencji rynkowej, a w
nich określenie cen interwencyjnych dla masła, zakupy interwencyjne produktów mleczarskich,
dopłaty do prywatnego przechowywania produktów mleczarskich,
dopłaty do spożycia i przetwórstwa
produktów mleczarskich, dopłaty
bezpośrednie dla producentów
mleka i refundacje do produktów
mleczarskich wywożonych na rynki krajów nie należących do UE.

Zatrzymanie spadku
cen mleka
Mechanizmy interwencyjne na
rynku mleka były stopniowo ograniczane wraz z kolejnymi reformami Wspólnej Polityki Rolnej. W
efekcie pogłębiającego się w pierwszej połowie 2009 roku kryzysu
rolnego, Komisja Europejska pod-

jęła działania interwencyjne mające na celu zatrzymanie drastycznego spadku cen mleka surowego i przetworów mlecznych,
a także ochronę dochodów rolników w sektorze mleczarskim.

wencyjnych. Ceny te w czerwcu
bieżącego roku wyniosły: dla masła – 3362 euro za tonę, natomiast
średnia cena skupu mleka kształtowała się na poziomie 27,7
euro/100 kg. Notowany jest spadek dostaw mleka w stosunku do
ubiegłego roku kwotowego o 0,6
proc. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że nastąpił również
spadek produkcji masła – o 9,6
proc. i mleka surowego do skupu
– 1,3 proc., natomiast nieznacznie
wzrosła produkcja mleka fermentowanego i serów (do 1,5 proc.).
Korzystny jest bilans handlowy
produktami mleczarskimi UE – w
pierwszym kwartale 2010 roku
dokonano wywozu 201 600 t sera,
114 200 t serwatki w proszku i
41 600 t masła. Mniejszy wywóz
odnotowano w odniesieniu do
mleka skoncentrowanego (77 500
to o 0,2 proc. mniej) i oleju maślanego (7600 t, o 3 proc. mniej).

Stabilizacja rynku
Obecnie mechanizmy interwencyjnej regulacji rynku mleczarskiego UE stosowane przez
Komisję Europejską to: interwencyjny zakup i sprzedaż masła,
prywatne przechowywanie masła, a także refundacje wywozowe
do produktów mleczarskich.
Po okresie zachwiania równowagi na rynku mleka, spadku cen
mleka i produktów mleczarskich w
czasie kryzysu, druga połowa 2009
roku i dwa pierwsze kwartały 2010
roku przyniosły stabilizację. Obecnie ceny rynkowe głównych towarów mleczarskich w UE kształtują się powyżej poziomów inter-

Przewaga popytu nad
podażą
Ze względu na korzystną sytuację cenową – wysokie ceny rynkowe przetworów mlecznych i
przewaga popytu nad podażą –
mechanizmy interwencyjne UE
nie są w pełni wykorzystywane. W
odniesieniu do mechanizmu interwencyjnego zakupu masła do
połowy czerwca niewykorzystane
pozostały roczne unijne limity
skupu po cenie interwencyjnej, w
magazynach interwencyjnych UE
znajdują się obecnie wyłącznie
zapasy z ubiegłego roku.
Spada również w porównaniu z
tym samym okresem 2009 roku,
zainteresowanie mechanizmem
prywatnego przechowywania masła. Obecnie dopłatami w ramach
tego mechanizmu objęte są
72 622 t masła w kilku państwach
członkowskich (Francji, Holandii
i w Niemczech). Polska nie posiada żadnych zapasów masła składowanego w ramach mechanizmu
prywatnego przechowywania.

Grupa ekspertów ds. mleka
W październiku 2009 roku została powołana Grupa Ekspertów
Wysokiego Szczebla ds. Mleka w
celu ustabilizowania kryzysowej
sytuacji na rynku mleka i utrzymania tej stabilizacji, a także analizy możliwości przystosowania
sektora mleczarskiego UE do okresu po wygaśnięciu kwot mlecznych
w 2015 roku.
26 marca 2010 roku zorganizowana została w Brukseli konferencja podczas której przeprowadzono debatę z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej,
organizacji mleczarskich i innych
środowisk związanych z sektorem
mleczarskim. Grupa Ekspertów
Wysokiego Szczebla ds. Mleka
opracowała raport, obejmujący
szereg zaleceń stanowiących punkt
odniesienia do prac Komisji Europejskiej nad przyszłym kształtem
polityki regulującej sektor mleczarski.
Uwagi dotyczące kierunku przyszłej polityki, w raporcie z dnia 12
Źródło: W-MODR

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) na dzień 31.08.2010 r.
Targowisko/towar

Pszenica (dt)

Jęczmień (dt)

Pszenżyto (dt)

Biskupiec

–

–

–

Elbląg

–

–

–

60-70

50-60

–

80-100

0,35-0,50

–

Giżycko

60

50

50

130-150

0,32-0,50

220-240

Olecko

60-70

–

50-60

100-170

0,40-0,45

220-260

Orneta

57

–

–

110

0,40

–

Pisz

–

–

–

150

0,40-0,45

–

Szczytno

–

–

–

150-160

0,30-0,50

–

52,95

54,55

–

175,50

–

280,34

Ełk

GUS

Ziemniaki (dt)

Jaja (szt)

Prosięta (para)

130

0,35-0,55

220

85-90

0,39-0,54

–

ROLNICZE_ABC_09_2010:ROLNICZE_ABC

9/14/10

2:07 PM

Page 7

AKTUALNOŚCI
lipca 2010 r. wskazują, iż w zakresie przyszłego pakietu legislacyjnego powinny się znaleźć trzy
elementy rekomendacji Grupy:
• ramy prawne UE dla kontraktów w sektorze mleka,
• zmiana przepisów dotyczących konkurencji (ma służyć
wzmocnieniu kolektywnej siły
przetargowej) oraz
• przegląd roli pełnionej przez
organizacje międzybranżowe.
Na podstawie analizy raportu
Komisja Europejska zobowiązała
się do końca 2010 roku przedstawić pakiet legislacyjny obejmujący działania regulacyjne, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania sektora mleczarskiego.

Kształt cen produktów
rolnych w lipcu 2010 r
Główny Urząd Statystyczny po-

dał, iż na rynku rolnym w lipcu
2010 r., w porównaniu z czerwcem
odnotowano zarówno w skupie jak
i w obrocie targowiskowym wzrost
cen zbóż pszenicy o około 4 proc.,
na targowiskach o 1 proc. i żyta o 2
proc. i 1 proc., a jęczmienia ponad
5 proc. i 2 proc. Wyższe były też
ceny skupu: ziemniaków, żywca
drobiowego oraz mleka.

Rynek zbóż
W odniesieniu do lipca ubiegłego roku odnotowano w skupie
wzrost ceny pszenicy o 5,2 proc. i o
3,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 45,43 zł/dt.
Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 54,85 zł, o 1,6 proc.
mniej niż przed miesiącem i o 10,3
proc. mniej niż przed rokiem.
Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 59,86 zł, o 1 proc.

więcej niż przed miesiącem i o 4,8
proc. więcej niż przed rokiem.
Za żyto w skupie płacono 36,69
zł/dt, o 1,8 proc. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem i
o 4 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W
obrocie targowiskowym ceny żyta
wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,7 proc. do
42,62 zł/dt, i na przestrzeni roku
obniżyły się o 5,5 proc.

Rynek wołowiny
W lipcu ceny skupu 4,31 zł/kg
spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6 proc., i w
skali roku o 10 proc. Ceny bydła
rzeźnego na targowiskach wynosiły
4,62 zł/kg i były o 4,3 proc. niższe
w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4 proc. w odniesieniu do
lipca 2009 r.

7
Rynek wieprzowiny
Cena żywca wieprzowego w
skupie wynosiły średnio 4,32
zł/kg i były niższe o 1,2 proc. w
porównaniu z poprzednim miesiącem i o 14,9 proc. w stosunku
do lipca 2009 r. Na targowiskach
za 1 kg żywca wieprzowego płacono średnio 3,93 zł, o 3,1 proc.
więcej niż przed miesiącem, i o
17,8 proc. mniej niż przed rokiem.
Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 128,67 zł/szt., o
3,5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 31,5 proc. mniej niż przed
rokiem.

Rynek mleka
Za 1 hl mleka płacono w skupie
102,59 zł, tj. o 0,5 proc. więcej niż
przed miesiącem i o 19,6 proc. więcej niż przed rokiem.
r

PASYM

Zboże na polu — rolnicy szacują straty
Iwona Pietrzak-Jędrzejczyk Gazeta Olsztyńska

Na podmokłe pola nie mogą
wjechać kombajny. — Zboża zebraliśmy z około pięćdziesięciu
procent powierzchni — mówi Romulad Tański, rolnik z gminy Pasym. — A to co zebraliśmy nie
kwalifikuje się jako konsumpcyjne — dodaje.
W powiecie szczycieńskim w
kilku gminach odbyły się już dożynki, a tymczasem same żniwa
jeszcze się nie skończyły. A to
wszystko z powodu pogody, która
spowodowała zniszczenia upraw
na polach.

Kombajny grzęzną w ziemi
— Około pięćdziesiąt procent
zbóż jest na polach i na razie po
ulewnych deszczach, które przeszły
nad powiatem, nie możemy tego
zebrać, bo kombajny grzęzną w
ziemi — mówi Romulad Tański,
rolnik z gminy Pasym. Jak twierdzi, potrzeba teraz kilku dni słonecznej wietrznej pogody, by kontynuować żniwa, a i tak koszt
zbioru przewyższa w tej chwili
wartość zboża. — Jesteśmy producentami zbóż konsumpcyjnych
i rzepaku, ale to co zebraliśmy w
tym roku nie kwalifikuje się jako
konsumpcyjne, a to dla nas oznacza ogromne straty. Można powiedzieć, że w tej chwili na polach
mamy jeszcze ponad trzysta tysięcy
złotych — mówi Tański.

Mąki z tego zboża nie będzie
Okazuje się, że część zbóż kiełkuje już w kłosach, co oznacza, że

Zbóże kiełkuje już w kłosach, co oznacza, że mąki na chleb z niego nie będzie. Problem, który dotkną już kilku rolników w
gminie Pasym, może dotyczyć również większej liczby producentów rolnych Fot. Iwona Pietrzak-Jędrzejczyk

mąki na chleb z niego nie będzie,
wyklucza to też wykorzystanie go
na pasze. Tegoroczne żniwa do
udanych nie zaliczy też innych
trzech rolników z gminy Pasym, w
tym sam burmistrz Pasymia Bernard Mius. — Przez niesprzyjającą pogodę żniwa się przeciągają w
czasie — mówi Mius. Gospodarze
w pozostałych gminach intensywnie pracują, ale przelotne,
ulewne deszcze powodują, że nie
codziennie mogą popracować na
polu. — Uprawiam ponad sześćdziesiąt hektarów, a do tej pory
może połowę skosiłem — mówi

Waldemar Samsel, rolnik z gminy
Jedwabno. W jeszcze trudniejszej
sytuacji jest Krzystof Ronkiewicz,
rolnik z gminy Dźwierzuty, który
ma jeszcze do zebrania zboża z
około 350 ha. — To oznacza
ogromne straty — mówi nam Ronkiewicz. — Dobrze, że chociaż
jedną trzecia obejmuje ubezpieczenie.

Wnioski o umorzenie
podatku i czynszu
W tej sytuacji dla rolników ratunkiem byłoby np. umorzenie
podatku rolnego. — Złożę wniosek

z prośbą o to — mówi Tański. —
Oprócz tego będę ubiegał się w
Agencji Nieruchomości Rolnej o
umorzenie czynszu dzierżawnego — dodaje. Burmistrz Pasymia
zapewnia, że zgłosił do wojewody
warmińsko-mazurskiego wniosek
o powołanie komisji do spraw szacowania strat. Komisja odwiedziła już trzech rolników z gminy
Pasym, na podanie wysokości strat
jest jednak jeszcze za wcześnie. W
innych gminach w powiecie szczycieńskim nie było zgłoszeń odnośnie utrudnień w pracach żniwnych.
r
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

PATRONAT PRASOWY

Konferencja – energia dla domu i biznesu

rolnicze abc

Dominika Studniak

Od roku trwa realizowany na terenie całego kraju projekt „Odnawialne źródła energii dla domu
i biznesu”. Jego inicjatorem jest
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W województwie warmińsko-mazurskim wcielaniem projektu zajmuje się WarmińskoMazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie.

getyczny. Ciągle jednak zostajemy
daleko w tyle za innymi krajami
zjednoczonej Europy. Maksymalnie wykorzystując nasze możliwości możemy w ten sposób uzupełnić zapotrzebowanie na energię
elektryczną nawet o kilkadziesiąt
procent. Dzięki temu wzrośnie
poziom ochrony środowiska i pewność, że zasoby energii nigdy się
nie skończą.

Unijny Pakiet Klimatyczny
Cel i idea projektu
Projektowi przyświeca jeden
najważniejszy cel: uświadomienie rolnikom i właścicielom gospodarstw rolnych, a także władzom lokalnym i regionalnym
przedsiębiorcom ze wszystkich regionów Polski jak wielkie znaczenie ma wykorzystywanie i tworzenie odnawialnych źródeł energii. Wdrażanie nowych rozwiązań leży zarówno w interesie samych użytkowników, jak i państwa. Niestety, co oczywiste, tradycyjne źródła energii kiedyś się
wyczerpią. Dlatego już teraz należy znaleźć dla nich alternatywę,
trzeba nauczyć się wykorzystywać
naturalne zasoby w celu zabezpieczenia i uzupełnienia źródeł
energii.

Odnawialne źródła energii
A możliwości jest wiele i są na
wyciągnięcie ręki. Energia wiatru,
słońca, wody i energia geotermalna mogą być wykorzystane na
wiele sposobów i w różny sposób
przekształcane na energię elektryczną. Najczęściej są siłą napędową dla elektrowni wiatrowych,
systemów solarnych (np. kolektorów słonecznych), elektrowni wodnych czy ciepłowni geotermalnych. Takie obiekty zasilane energią naturalną powstają w Polsce
coraz częściej, w większości są dofinansowywane z funduszy Unii
Europejskiej. To dobry znak, bo
nasz kraj ma spory potencjał ener-

Co ważne Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej zobligowana jest do szukania i wprowadzania nowych, ekologicznych
rozwiązań, oszczędzanego wykorzystywania tradycyjnych źródeł
energii oraz minimalizowania
emisji dwutlenku węgla. Narzuca
nam to unijny Pakiet Klimatyczny
ustanowiony w 2008 roku. W myśl
jego postanowień, do 2020 roku
musimy o 20 proc. zmniejszyć
ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Do tego czasu
odnawialne źródła energii powinny stanowić już 15 proc. całego
rynku energetycznego.

Przebieg etapów projektu
Nie będzie to możliwe bez odpowiedniej w tym zakresie edukacji i akcji informacyjnych. Dlatego też powstał projekt „Odnawialne źródła energii dla domu
i biznesu”. Jego przebieg zaplanowano na kilka etapów i cykli szkoleniowych. Początek datuje się na
wrzesień 2009 roku, wtedy miała
miejsce konferencja promująca
publikację „Odnawialne źródła
energii i działania adaptacyjne do
zmian klimatu w rolnictwie. Przykłady doświadczeń w UE”. Od
tamtej pory przeprowadzono szkolenia trenerów OZE, powołano
Powiatowe Punkty Konsultacyjne
ds. OZE i W ramach promocji
zorganizowano kilkanaście regionalnych konferencji informacyjnych.

REKLAMA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Konferencje w Olecku
i w Olsztynie
Ostatnia miała miejsce zaledwie
16 września. Odbyła się w Olecku
i zgromadziła lokalnych rolników,
właścicieli miejscowych przedsiębiorstw, przedstawicieli lokalnych
samorządów i innych instytucji, organizacji interesujących się wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii oraz media. W trakcie
spotkania przedstawiono możliwości wdrażania odnawialnych
źródeł energii i wyniki ich opłacalności. Nie zabrakło tutaj przykładów opartych na regionalnym
doświadczeniu. takich jak farma
wiatrowa w Kisielicach. Mówiono
też o perspektywach dla biogazowni na terenie Warmii i Mazur
oraz ogólnie o możliwościach energetycznych w rolnictwie. Dyskutowano też na temat istotnych
uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z wprowadzaniem odnawialnych źródeł
energii zachodzących w Polsce
i na terenie całej UE, a także
o sposobach finansowania nowoczesnych, ekologicznych inwestycji tak, by maksymalnie podnieść
świadomość uczestników konferencji w dziedzinie OZE.

Zamknięcie projektu
Kolejna konferencja, w której
będą mogli wziąć udział wszyscy,
którym problemy klimatyczne i sytuacja energetyczna Polski nie są
obojętne, odbędzie się już 23 wrześ-

Do 2020 roku musimy o 20 proc.
zmniejszyć ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery Fot. Anna Uranowska

nia w Olsztynie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Cały projekt
zakończy się oficjalnie w styczniu
2011 roku. Zamknie go konferencja „OZE dla domu i biznesu”, którą wypełnią wykłady ekspertów
oraz prezentacje dwóch najlepszych prac opracowanych w trakcie
szkolenia dla trenerów.
r

REKLAMA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gospodarstwo Agroturystyczne
i Ekofarma
14-420 MŁYNARY, ZASTAWNO 37, TEL. 55 221 45 19
www.vitalis.elblag.pl, e-mail:agroturystyka@vitalis.elblag.pl

Zapraszamy Państwa do Gospodarstwa Agroturystycznego i Ekofarmy
malowniczo położonego w sercu Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
Zapewniamy komfortowe warunki wypoczynku, pokoje o wysokim standardzie z łazienkami, przygotowujemy posiłki według oryginalnych przepisów w oparciu o własne ekologiczne
wyroby.
Ceny usług bardzo przystępne, na każdą kieszeń, bo w Vitalisie drogi jest tylko KLIENT.
Ponadto organizujemy:
f imprezy okolicznościowe (wesela, przyjęcia nawet do 300 osób)
f imprezy integracyjne
f kursokonferencje (zapewniamy sprzęt audiowizualny)
f warsztaty, plenery tematyczne
f kolonie, półkolonie, biwaki, zielone szkoły, ogniska plenerowe

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
zaprasza na konferencje

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA DOMU I BIZNESU”
Konferencje odbędą się:
16.09.2010 r., Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Skarpa”, ul. Sembrzyckiego 20, Olecko

„Do zobaczenia, czekamy, co najlepsze damy
i coś dla ciała, i coś dla ducha, szczęśliwy ten, kto nas posłucha“

23.09.2010 r., Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Jagiellońska 91, Olsztyn
Konferencje są organizowane w ramach projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, współﬁnansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4210otpn-a -A

80610otbs-a -C
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POL-MOT Warfama Spółka Akcyjna
ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
tel. +48 89 615 34 00, sekretariat@warfama.pl
dz. handlowy, tel. +48 89 615 34 32, handel@warfama.pl
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PALIWO ROLNICZE

Zwrot podatku akcyzowego
Dominika Studniak

Podobnie jak w latach ubiegłych
rolnikom, którzy posiadają lub
współposiadają gospodarstwo rolne i prowadzą w nim aktywną
produkcję rolną, przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Wystarczy tylko, że złożą oni
odpowiedni wniosek i spełnią kilka niezbędnych warunków.

Do 30 września
Wnioski można składać przez
miesiąc od 1 września 2010 do 30
września 2010 roku. Powinny być
kierowane do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, sprawujących władzę na obszarze, na
którym znajduje się dane gospodarstwo rolne. Zwrot podatku
przyznany będzie za paliwo wykorzystane w produkcji rolniczej
w czasie od 1 marca 2010 do 31
sierpnia 2010 roku. Wzór formularza do ubiegania się o zwrot
można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Przykładowe
wnioski w wersji papierowej można dostać również w urzędach

gmin czy lokalnych ośrodkach
doradztwa rolniczego. Pieniądze
będą wypłacane możliwie najszybciej, od 2 listopada 2010 roku
do 30 listopada 2010 roku – gotówką bądź przelewem na konto
bankowe.

Zwrot tylko dla jednego
właściciela
Jednak zanim do tego dojdzie,
rolnik musi wypełnić wniosek i zebrać komplet załączników. Pieniądze zostaną zwrócone jeśli gospodarstwo rolne, na terenie którego wykorzystano olej napędowy,
znajdowało się w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia 2007 zapisane jako użytki rolne. Należy spełnić też szereg formalności. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zwrot jest przyznawany tylko jednej osobie, nawet
wtedy, kiedy gospodarstwo ma
kilku współwłaścicieli. W takiej sytuacji muszą oni wyznaczyć jednego i wydać mu pisemną zgodę
na ubieganie się o podatek. Potrzebny będzie również odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego, o

ile wnioskujący producent rolny
jest w jego ewidencji.

Konieczne faktury
Oczywiście wniosek będzie nieważny bez załączonych faktur,
stwierdzających fakt zakupu rolniczego oleju napędowego. Preferowane są oryginały dokumentów jednak dopuszczalne jest
również złożenie ich kopii. W
drugim przypadku muszą być
one jednak urzędowo potwierdzone przez upoważnionych do
tego pracowników urzędu miasta lub gminy, że są zgodne z oryginałami. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością
wniesienia opłaty skarbowej. Faktura powinna być poprawnie wypełniona. To znaczy, że powinna
zawierać:
• imię i nazwisko nabywcy paliwa wraz z jego danymi adresowymi,
• imię i nazwisku lub nazwę
oraz adres podmiotu, który wystawia fakturę,
• NIP wnioskodawcy i NIP
sprzedawcy,
• datę dokonania sprzedaży oraz
datę wystawienia faktury (wystarczy tylko miesiąc i rok, jeśli
sprzedaż paliwa jest ciągła),
• numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”,

ŻUŁAWY WIŚLANE

Przechowalnia warzyw otwarta
mgr inż. Stanisław Bawoł

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Jadąc z Elbląga w kierunku
Malborka w miejscowości Wikrowo wśród zielonych pól marchwi,
selerów, kalafiora i brokułu dostrzegamy imponujących rozmiarów biało-zielony budynek, który
wyrósł w ciągu jednego roku. To
właśnie tutaj w dniu 3 września br.
została uroczyście otwarta nowa
siedziba firmy Greengrow z przechowalnią i innowacyjną linią mycia i pakowania warzyw. Hala
przechowalnicza ma 9600 m2 powierzchni o pojemności 9000 ton
jest największą halą tego typu w
Polsce, a linia produkcyjna jedną
z najnowocześniejszych w Europie.

Bezpieczeństwo zdrowotne
– po pierwsze
Cały proces przygotowania warzyw zanim trafią do konsumenta
przebiega pod bardzo ścisłym nadzorem video-foto-separatorów,
które służą do przebierania i rozkalibrowywania warzyw, co jest
nowatorskim rozwiązaniem w
technologii mycia i sortowania

marchwi. Produkty, które trafią do
sprzedaży zawsze mają być świeże i schłodzone do temperatury
50C i dostarczane własnym transportem chłodniczym, bezpośrednio do odbiorcy. Proces produkcyjny warzyw w gospodarstwie
„od pola do stołu” jest pod całkowitą kontrolą opartą na systemie
GLOBAL G.A.P., który jest gwarantem na bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość produktu.
Jednym z głównych celów tego systemu jest ograniczenie do minimum stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

dzy udało się stworzyć gospodarstwo na skałę europejską. Doświadczenie i jakość przyciągnęły
do współpracy najlepszych i w
marcu 2008 roku powstała właśnie firma Greengrow, która posiada statut Wstępnie Uznanej
Grupy Producentów Warzyw.

Za unijne pieniądze
Wiele instytucji pomogło w realizacji inwestycji, która powstała

• pełną nazwę towaru,
• jednostkę miary i ilość zakupionego paliwa rolniczego,
• cenę jednostkową oleju napędowego bez kwoty podatku (cenę
jednostkową netto),
• wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
• stawkę naliczanego podatku
• sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na poszczególne
stawki podatku i sprzedaży towaru niepodlegającego opodatkowaniu,
• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z
podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku,
• koszt zakupionych towarów
razem z wliczoną kwotą podatku
(wartość brutto), z podziałem na
kwoty dotyczące poszczególnych
stawek podatku lub zwolnionych
od podatku, lub niepodlegających
opodatkowaniu,
• całkowitą wartość należności
ogółem wraz z należnym podatkiem, zapisaną na dwa sposoby
cyframi i słownie.
Tylko taki pełny komplet dokumentów będzie w ogóle brany pod
uwagę. Prawidłowo wypełnione
wnioski zostaną rozpatrzone w
ciągu miesiąca.
r
przy wsparciu Unii Europejskiej,
jako pomoc finansowana w ramach
wspólnej organizacji rynku owoców
i warzyw UE – po reformie. Instytucją wdrażającą program była
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a pomoc objęła 75
proc. kosztów kwalifikowanych, tj.
projekt techniczny inwestycji, budowę i wyposażenie.
Dziś pola uprawne grupy producenckiej stanowią powierzchnię
prawie 460 ha. Są to gleby cenne,
gwarantujące wysoką produkcję, a
najnowsze technologie w uprawie, zbiorze i przechowywaniu
będą sytuować spółkę jako pionierską w branży warzywniczej w
Polsce i UE.
r

Kiedyś sami, dziś w grupie
producenckiej
Wojciech Bednarczuk, prezes
firmy Greengrow w dniu otwarcia
przechowalni w pierwszych słowach z wielkim szacunkiem mówił
o swoich rodzicach Marii i Tadeuszu Bednarczukach, którzy w
1982 roku rozpoczęli produkcję
warzyw. Przez wiele lat pracy, ich
ogromnego zaangażowania i wie-

3 września w Wikrowie koło Elbląga, została otwarta hala przechowalnicza,
która ma 9600 m2 powierzchni o pojemności 9000 ton – jest to największą halą
tego typu w Polsce Fot. Stanisław Bawoł
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WYSTAWA ROLNICZA W OLSZTYNIE

PATRONAT PRASOWY

Pokazali rolnictwo od najlepszej strony

rolnicze abc

Anna Banaszkiewicz Gazeta Olsztyńska

Maszyny rolnicze, płody rolne,
wystawa zwierząt hodowlanych
czy doradztwo rolnicze — to jedynie część oferty, jaką zaproponowali zwiedzającym organizatorzy Wystawy Rolniczej, która 4
i 5 września odbyła się na terenie
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie.

Targi w tym roku jako
Wystawa
Jesienna impreza rolnicza odbyła się w W-MODR już po raz
siedemnasty, jednak w tym roku
w nieco zmienionej formie. Wystawa Rolnicza zastąpiła tradycyjne Jesienne Targi Rolnicze, do
których zdążyli się już przyzwyczaić mieszkańcy Olsztyna i okolic. Nieco zawiedzeni mogli być
miłośnicy swojskiego jedzenia,
które w tym samym czasie można
było degustować i kupić na odbywających się równolegle imprezach: Ekologicznych Targach
Chłopskich w Olsztynku, targach
żywności tradycyjnej przy olsztyńskim zamku i pokazach kulinarnych w CEiIK-u. Wystawa Rolnicza była bowiem częścią większej
imprezy — Festiwalu Dziedzictwo
Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla. Wbrew początkowym obawom, nie straciła na swej popularności, o czym świadczą liczne
tłumy odwiedzających.

Prezentacja płodów rolnych
W tym roku organizatorzy skupili się na prezentacji produkowanych przez warmińsko-mazurskich rolników płodów rolnych, jako surowców do wyrobu
żywności. I faktycznie, w porównaniu do lat ubiegłych, można
było obejrzeć dużo więcej stoisk
producentów rolnych. Tegoroczna
impreza miała bardziej specjalistyczny charakter, co przypadło do
gustu odwiedzającym ją rolnikom i osobom związanym z branżą rolniczą.
Jak co roku swoją ofertę przedstawili producenci imponujących
maszyn i urządzeń rolniczych,
które zajmowały aż 4,5 hektara
powierzchni wystawowej. Swoje
stoiska mieli też dystrybutorzy
nawozów, pasz i środków ochrony roślin. Zwiedzający mogli kupić sadzonki drzew i krzewów
oraz nasiona. Na wystawie nie zabrakło też producentów niekonwencjonalnych i odnawialnych

źródeł energii, które w ostatnich
latach stają się coraz bardziej
popularne.
Podczas wystawy, podobnie jak
w latach poprzednich, odbyła się
Wystawa Zwierząt, prezentująca
osiągnięcia regionalnych hodowców. Szeroko rozbudowany był
też sektor instytucji i firm zajmujących się doradztwem rolniczym,
gdzie każdy zainteresowany mógł
zasięgnąć fachowej porady eksperta w sprawie dopłat dla rolników, kredytów i programów pomocowych. Wystawa była świetną
okazją do spotkania rolników,
producentów, handlowców i naukowców, umożliwiała wymianę
doświadczeń, nawiązanie kontaktów i poznanie najnowszych
technologii w rolnictwie.

Atrakcje dla małych
i dużych
Choć w tym roku zabrakło żywności tradycyjnej, miłośnicy swojskiego jedzenia nie mogli narzekać. Odbywały się bowiem degustacje mięsa wieprzowego, wołowego, a nawet jagnięciny, do
których ustawiały się gigantyczne
kolejki. Atrakcją wystawy była
także „Szklanka mleka” — kto
chciał, mógł bezpłatnie otrzymać
szklankę świeżego mleka, prosto
z udoju.
W-MODR zadbał w tym roku
także o najmłodszych odwiedzających wystawę. Na specjalnie wydzielonym terenie maluchy mogły

Choć w tym roku zabrakło żywności tradycyjnej, miłośnicy swojskiego jedzenia nie
mogli narzekać. Odbywały się bowiem degustacje mięsa wieprzowego, wołowego,
a nawet jagnięciny, do których ustawiały się gigantyczne kolejki Fot. Anna Uranowska

zjeżdżać na olbrzymiej zjeżdżalni,
skakać na trampolinie, a nawet
nauczyć się dojenia krowy. Krowa
co prawda była sztuczna, za to dawała prawdziwą radość z nabycia
nowych umiejętności. Nieco starsi zwiedzający mogli zrobić zakupy
na licznych stoiskach z rękodziełem,

sztuką ludową, ozdobami i przeróżnymi drobiazgami. Na imprezie,
tradycyjnie nie zabrakło występów
artystycznych i konkursów dla publiczności, a na zakończenie wystawowych dni zaśpiewał zespół Horpyna w sobotę oraz Krystyna Giżowska w niedzielę.
r
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OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

Laureaci

Ochrona środowiska i BHP w rolnictwie
mgr inż. Grażyna Kuczyńska

W-MODR Olsztyn Oddział Olecko

lorów środowiska wiejskiego, jako
miejsca pracy i życia na wsi, a zarazem uczy szczególnej dbałości o
jego ochronę.
Udział w olimpiadzie może
wziąć każda osoba, oprócz uczniów
i studentów dziennych szkół rolniczych, w wieku 18 do 35 lat prowadząca, samodzielnie lub z rodzicami, gospodarstwo rolne.

Dwa etapy olimpiady

Wręczenie nagród laureatom Olimpiady nastąpiło podczas tegorocznej Wystawy
Rolniczej w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

4 września 2010 roku w Olsztynie podczas Wystawy Rolniczej
zorganizowanej przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie, podsumowano tegoroczną edycję Olimpiady Wiedzy
Rolniczej, Ochrony Środowiska i
BHP w Rolnictwie.
Olimpiada odbyła się 30 czerwca 2010 roku, w W-MODR w
Olsztynie. Młodzi ludzie, którzy z
zawodem rolnika wiążą swoją
przyszłość stanęli do rywalizacji.

42 rolników z całego województwa
warmińsko-mazurskiego wzięło
udział w rozgrywkach.

Wieś miejscem pracy i życia
Olimpiada ma ugruntowaną,
uznawana jest za najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy rolniczej.
Jej ideą jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, rozwijanie wśród młodych rolników zainteresowań twórczych i rozbudzanie ambicji dążenia do doskonalenia swoich umiejętności.
Olimpiada sprzyja okazaniu wa-

RESZEL

Pszczelarze mieli swój dzień
Robert Izdebski Gazeta Olsztyńska

W Reszlu odbył się VII Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Impreza ściągnęła miłośników i zapaleńców, którzy na co dzień zajmują się tą tak istotną dla naszej
gospodarki naturalnej dziedziną.
Był czas na podsumowanie działalności i rozmowy o problemach.
Ci, którzy smakują się w miodzie mieli w czym wybierać. Reszelski rynek zastawiony bowiem
został stoiskami z produktami
naszych lokalnych pasiek. Do wyboru mieliśmy przeróżne rodzaje
miodów. Od rzepakowego poprzez gryczany i wielokwiatowy aż
nawet do miodu malinowego,
który sprzedał się najszybciej jako
przysmak każdego dziecka. Ci,
którzy bardziej znają walory pro-

duktów z pasiek polowali na kit
pszczeli. Inni degustowali nalewki i miody pitne.

Przebieg tegorocznej olimpiady
przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się od
rozwiązania testu składającego się
z 40 pytań. Do każdego pytania w
zostały podane 3 odpowiedzi. Od
uczestników wymagano jednej,
prawidłowej. Na trafność odpowiedzi miały wpływ znajomość
zagadnień z ogólnie pojętego rolnictwa, a także wiedza poszerzona
o nowości publikowane w czasopismach rolniczych. Najlepszą
„siódemkę” zakwalifikowano do
etapu ustnego, w którym należało odpowiedzieć na cztery wylosowane pytania. Dwa z nich –
problemowe, łączyły wiedzę z zakresu rolnictwa z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy w
gospodarstwie. Kolejne dwa miały wymiar praktyczny. Uczestnicy
po obejrzeniu zdjęcia przedstawiającego rośliny trujące i ekoznaki musieli wykazać się prawidłową wiedzą.
i omawianie bardzo ważnych problemów, które nękają hodowców
pszczół. Między innymi dlatego
zorganizowano warsztaty w pasiece Jerzego Sikory w Świętej
Lipce. Dotyczyły one praktycznego rozpoznania i zwalczania zgnilca amerykańskiego.

Warroza jest wszędzie
Warsztaty w pasiece
Gości przywitali Zdzisław Szypulski, burmistrz Reszla oraz Ryszard Pałach, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. — Jestem bardzo dumny, że akurat tu
w Reszlu gościmy przedstawicieli tak ważnej dziedziny jaką jest
pszczczelarstwo. Dla nas to dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne i witamy was z otwartymi rękoma — nie krył zadowolenia burmistrz Reszla. Dzień Pszczczelarza,
to jednak nie tylko okazja do zabawy, degustacji czy zakupów miodu. To także czas na dyskusję

— Oczywiście jako Związek
znamy zagrożenia, jakie istnieją
w pasiekach. Znamy też ich rozmiary. Jednymi z najważniejszych
chorób wyniszczających rodziny
pszczele jest pasożyt warrozy oraz
zgnilec amerykański atakujący
już od fazy czerwiu ale też i wiele
innych bardzo uciążliwych —
mówi Ryszard Pałach, prezes
WZP. — Najboleśniejsze jest to, że
jedna chora na zgnilec rodzina
pszczela potrafi błyskawicznie zarazić inne i dlatego potrzebne są
tu dobrze zaplanowane, kompleksowe działania. Z kolei na dzień

O zajęciu kolejnych miejsc w
olimpiadzie zadecydowała suma
punktów z części pisemnej i ustnej.
Razem każdy zawodnik miał możliwość zdobycia 140 punktów. Najwięcej, bo 112 punktów zdobył Eryk
Wąsowski z miejscowości Drynki w
gminie Małdyty, który z rodzicami
w 50-hektarowym gospodarstwie
zajmuje się chowem bydła mlecznego, uprawą zbóż i rzepaku.
Oprócz działalności rolniczej prowadzi też pozarolniczą działalność
gospodarczą. Drugie, 100-punktowe, miejsce przypadło Leszkowi
Kordalskiemu, z miejscowości Rożental w gminie Lubawa, gdzie
prowadzi rodzinne gospodarstwo
specjalizujące się w hodowli bydła.
Na 42 hektarach uprawia rośliny z
przeznaczeniem na paszę. Trzecie
nagrodzone miejsce zdobyła Danuta Puchalska z miejscowości Tarczyny w gminie Lidzbark Welski,
gdzie samodzielnie prowadzi gospodarstwo ekologiczne.
Pozostali finaliści uplasowali się
według kolejności: Mioskowski Karol z Łodwigowa, gmina Grunwald;
Mentel Marcin z Rogajn, gmina
Dubeninki, Dłutowski Paweł, z Patryk, gmina Purda i Sadłowski Ignacy
z Gąsek, gminia Olecko.
Każdy z uczestników olimpiady,
tuż po zakończeniu rozgrywek,
otrzymał dyplom uczestnika i zestaw upominkowy. Dla zwycięzców
przygotowano nagrody rzeczowe
na łączną kwotę 9 250 zł ufundowane przez samorządy terytorialne, instytucje pracujące na rzecz
rolnictwa oraz prywatną firmę.
Laureatom jeszcze raz gratulujemy.
r
dzisiejszy warroza jest wszędzie.
Bez względu na liczebność pasieki czy też jej położenie regionalne.
Pszczelarze walczą z chorobami
wszystkimi dostępnymi na naszym rynku środkami. Jest to bardzo ciężka walka, która w przypadku zgnilca nie raz zmusza niestety pszczelarza do zniszczenia
rodziny pszczelej poprzez jej zasiarkowanie i spalenie wraz z ulem
— stwierdza nasz rozmówca.

Miód, który nie jest miodem
Kolejnym bolesnym problemem, który ma wpływ na rynek
miodu w naszym regionie jak
i całym kraju jest fałszowanie
miodu, czyli sprzedaż produktów, które w ogóle z miodem nic
wspólnego nie mają. Niestety, są
w sprzedaży takie produkty, które występują pod nazwą „miód
sztuczny”.
— Jest to niewłaściwe określenie,
ponieważ skład miodu określają
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konkretne parametry i wskazanie, że wytworzony został przez
pszczoły z nektaru lub spadzi. Produkt nazywany „miodem sztucznym” i sprzedawany zarówno
w sklepach osiedlowych jak i w dużych sieciach handlowych nie jest
miodem. Pragnę to podkreślić.
Jest to produkt, który nie ma nic
wspólnego z pasieką, bo powstał
w fabrycznej kadzi. O walorach
zdrowotnych takiego typu mazi
trudno się wypowiadać — nie ma
wątpliwości Ryszard Pałach.

Z warrozą jak z grypą
Jak z chorobami radzą sobie
pszczelarze? Marek Mielniczek,
który jest właścicielem pasieki
pod Srokowem (pow. kętrzyński) potwierdza słowa Ryszarda
Pałacha. — Warroza i zgnilec
były, są i będą. Można jedynie
ograniczać ich niszczycielskie
skutki oraz wyhamowywać rozprzestrzenianie się. To tak jak
z grypą u ludzi — zawsze będzie
atakowała i mutowała się — nie
ma wątpliwości Marek Mielniczek. — Osobiście nie zauważyłem w tym roku jakiegoś szczególnego nasilenia się tych chorób.
Dużym zagrożeniem są pszczelarze, którzy nigdzie nie są zrzeszeni. Posiadają najczęściej po
kilka lub kilkanaście uli i zbytnio
nie dbają o kondycję rodzin
pszczelich. Są nastawieni na produkcję miodu jedynie na własne
potrzeby. To ich pszczoły najczęściej przenoszą choroby. To zła
polityka. Ci ludzie dopuszczają
do wyginięcia poszczególnych
rodzin pszczelich nie dbając o nie
a później zakupują nowe.
W ogólnym rozrachunku ekonomia jest jednak bezlitosna.
Lepiej zapobiegać chorobom niż
później odbudowywać stan rodzin pszczelich.

Lipowy, rzepakowy, gryczany, czy
spadziowy? Fot. Anna Uranowska

krajobrazie będą ogromne, jeżeli
okaże się, że populacja pszczół
drastycznie spadnie — informuje
Ryszard Pałach, prezes WZP. —
Zachęcam szczególnie młodych
ludzi do podjęcia się kultywowania
tej pasji jaką jest pszczelarstwo. To
bardzo ciekawe zajęcie ale też
i zajmujące sporo czasu. Nasz
Związek jednak zawsze służy pomocą w formie porad doświadczonych pszczelarzy. Wystarczy
wstąpić w nasze szeregi— zapewnia nasz rozmówca.
r

Warroza
To bardzo niebezpieczna choroba atakująca pszczoły. Przyczyną jest
maleńki pajęczak (roztocze) żywiący się hemolimfą, przez co bardzo
osłabia osobniki dorosłe. Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań cała rodzina pszczela dosyć szybko osłabnie i wyginie. Warroza
atakuje również larwy pszczół i poczwarki (czerw), powodując, że wychowane w takich warunkach dorosłe owady są potem najczęściej
bardzo słabe lub zdeformowane. Warroza dosyć łatwo się przenosi
pomiędzy rodzinami pszczelimi. Dorosłe szkodniki ulokowują się na
„plecach” pszczół i z nimi wylatują z ula. W momencie gdy pszczoła
siada na kwiat, warroza schodzi z jej grzbietu i czeka spokojnie na
nowego żywiciela. W ten sposób bardzo szybko rozprzestrzenia się w
okolicy. Dużo pasożytów przemieszcza się między rodzinami wskutek
błądzenia robotnic i trutni oraz występowania rabusiów, które w
słabszych rodzinach poszukują łatwego źródła pokarmu.
OGŁOSZENIA DROBNE – – – – – – – – – – – –

Zgnilec amerykański
Jest to bakteryjna choroba czerwiu wywoływana przez Paenibacillus
larvae, która wytwarza przetrwalniki. Największe jej nasilenie przypada na drugą połowę lata. Głównym źródłem zakażenia są obumarłe larwy, miód, pyłek, mleczko pszczele zanieczyszczone endosporami oraz plastry. Rozprzestrzenianie choroby na inne rodziny
w pasiece może odbywać się poprzez rabunki, przez szkodniki ulowe,
a także przestawianie plastrów z rodzin chorych do zdrowych.
KWOTĘ mleczną, 791-860-495.

REKLAMA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRASĘ Class 120x 120, (89)7181-788.
PRZEDNI NAPĘD DO CIĄGNIKA URSUS ZETOR, KOMPLETNY; MOŻLIWA W ROZLICZENIU OŚ ZWYKŁA -NIENAPĘDOWA;
CENA OD 9800ZŁ, 601-478-051.

Gospodarka odczuje brak
pszczół

URSUSY, ZETORY, ŁADOWACZE, KOMBAJNY,
CYKLOP UNHZ, SADZARKI, ROZSIEWACZE,
ORKAN i inne maszyny, 601-478-051.

Marek Mielniczek uważa, że
podrabianie miodu jest zjawiskiem dość powszechnym, więc jedynie ostre przeciwdziałanie mu
włącznie ze ściganiem „podrabiaczy” i karami jest w stanie powstrzymać ten preceder. — Czasem biorąc do ust łyżeczkę miodu
warto zastanowić się nad tym czy
to w ogóle jest miód — stwierdza
nasz rozmówca. — Najlepiej więc
robić zakupy w prawdziwej pasiece, gdzie można zawsze podejrzeć
jak wygląda praca pszczół. Ochrona rodzin pszczelich leży w interesie nas wszystkich. Gdy zabraknie pszczół, nasza rodzima gospodarka może bardzo boleśnie to
odczuć. — Straty w rolnictwie i sadownictwie a nawet w naszym

UŻYWANE CZĘŚCI, PODZESPOŁY URSUS ZETOR; możliwość ekspresowej wysyłki, 601478-051.

GRYKĘ, łubin, peluszkę, groch, proso,
bobik, wykę, 502-522-700, (43)67-66-132.
KWOTĘ mleczną, 510-208-510.
NASIONA traw: kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita, koniczyna czerwona, 608-583-518
SŁOMĘ w kostkach dla koni -duża ilość.
513-124-053; 505-035-042.
KUPIĘ URSUSY -ZETORY, MOŻE BYĆ W
GORSZYM STANIE LUB DO REMONTU
ORAZ INNE MASZYNY, 601-478-051.

TRAKTORZYSTĘ, 85-650-13-61
1110otpn-d -F
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Tytoń
mgr inż. Zdzisław Grabowski

specjalista ds. produkcji roślinnej i programów rolnośrodowiskowych

O

jczyzną tytoniu jest Ameryka
Południowa, gdzie był uprawiany jeszcze przed przybyciem Europejczyków jako roślina
ozdobna i rytualna. Do Europy
sprowadził go w XVI w. francuski
lekarz i podróżnik Jean Nicot, od
którego nazwiska pochodzi łacińska
nazwa tytoniu oraz nazwa alkaloidu – nikotyna.
Jako surowiec w obecnym znaczeniu, tj. palenie papierosów i cygar, sprowadzony został i wprowadzony do uprawy w Polsce w wieku XVII, w trakcie kupieckich kontaktów handlowych z Turcją.
Główne przeznaczenie liści tytoniu jest powszechnie znane – jako
surowiec przemysłu tytoniowego
na użytek krajowy, jak i częściowo
na eksport. Po przeróbce liście są
używane do produkcji tytoniu, z którego wytwarza się papierosy i cygara, a po sproszkowaniu surowca
tabakę i snus.
Ta kontrowersyjna roślina była i
jest źródłem dochodu w niektórych
gospodarstwach rolnych, a szczególnie dla przedsiębiorstw branży
tytoniowej.

Grupy, typy użytkowe i
odmiany
Spośród wielu podziałów tytoniu
najważniejszy i od wielu lat stosowany na świecie jest podział na
następujące grupy:
Tytonie papierosowe jasne (lekkie) – używane są do wyrobu papierosów lekkich. Zawartość nikotyny w surowcu w tej grupie wynosi 1-1,5%. Uprawiane są w USA, Polsce, Włoszech. Z uprawianych u nas
wyliczyć należy odmiany drobno i
średniolistne oraz wielkolistne typu
Virginia. Do tego typu należą odmiany: Wirginia Wiślica, Wisła,
Wirgo, Wenus, Wilia, VRG1 oraz
odmiany typu Burley: Bartek, Bazyl, Bis, Boruta, Brawo, Burley 165,
Bursan, BSK1.
Tytonie papierosowe ciemne
(ciężkie) – służą do wyrobu gorszej
jakości papierosów tzw. mocnych i
tytoniu fajkowego. Zawartość nikotyny jest w tej grupie wyższa, na
poziomie 1,5-3%. W Polsce uprawiane są (lub były) odmiany typu
Skroniowski: Komandor, Major,
odmiany typu Puławski: Pegaz,
Piast, Polan oraz typu Kentucky z

odmianami: Kentucky, Koral, Krakowski.
Tytonie cygarowe – o małej zawartości nikotyny, zawierają tylko
około 1% nikotyny. Posiadają duże,
delikatne liście, które suszy się powietrznie. Uprawiane są głównie w
Brazylii, Indonezji i na Kubie, natomiast w Polsce są mało popularne – uprawia się w małym zakresie
odmianę Havana 2000.

przeznacza się pole po zbożach lub
po kukurydzy na kiszonkę. Rośliny
okopowe, strączkowe oraz motylkowe drobnonasienne są również
dobrymi przedplonami, szczególnie
na glebach słabszych. Natomiast są
one najlepszymi przedplonami pod
tytonie papierosowe ciemne. Dla tytoni cygarowych najlepszymi przedplonami są rzepak, pszenica i owies.
Tytoniu nie zaleca się uprawiać po
ziemniakach i pomidorach, gdyż są
one spokrewnione z tytoniem i
podlegają porażeniu tymi samymi
chorobami. Tytoń, jako nieliczna roślina spośród upraw, znosi dosyć dobrze uprawę po sobie. Natomiast
uprawa jego w monokulturze przez
kilka lat nie jest wskazana, gdyż
stwarza niebezpieczeństwo rozpowszechniania się chorób i szkodników.

Uprawa roli
Wymagania glebowe i
klimatyczne
Tytoń ma bardzo zróżnicowane
wymagania siedliskowe, mianowicie: wysokie wymagania cieplne,
dość znaczne wymagania wodne
oraz wymagania glebowe raczej
średnie, ale w dużym stopniu uzależnione od typu i odmiany. Tytoń
jest wrażliwy na przymrozki. Ponadto niskie temperatury w okresie
dojrzewania liści ujemnie wpływają na jakość surowca. Dobre wyniki w uprawie tytoniu papierosowego jasnego uzyskuje się na glebach
średnio żyznych, przewiewnych,
także na piaszczysto-gliniastych,
Wtedy liście są delikatne, mają słabo wykształcone nerwy, jasną barwę i przyjemny aromat. Na glebach
zasobnych plony są wyższe, ale
wartość technologiczna i ekonomiczna surowca jest mniejsza.
Wskazane jest sadzenie tytoniu na
glebach o odczynie lekko kwaśnym, gdyż odczyn obojętny i zasadowy pogarszają jakość liści. Tytoń
papierosowy ciemny najlepiej plonuje na glebach zwięzłych i zasobnych w składniki pokarmowe, dostatecznie głębokich. Odmiany typu
Burley wymagają gleb głębokich i
urodzajnych, ewentualnie średnio
zwięzłych.
Największe zapotrzebowanie na
wodę występuje w okresie tworzenia się pąków kwiatowych i kwitnienia tytoniu. Bardzo szkodliwe dla
wszystkich form tytoniu są opady
gradowe i silne wiatry, gdyż powodują one uszkodzenia mechaniczne
liści. Na plantacje tytoniu należy wybierać miejsca zaciszne lub też obsiewać brzegi plantacji od strony
najczęściej występujących wiatrów
na przykład słonecznikiem.

Stanowisko w zmianowaniu
W praktyce najczęściej pod tytoń

O uprawie roli pod tytoń powinno się zastanowić już w okresie
pożniwnym. W stanowisku po zbożach, najczęściej wybieranym,
wkrótce po zbiorze roślin zbożowych zaleca się wykonanie zespołu
uprawek pożniwnych, a jesienią
przedzimowych. Uprawki te mają
duże znaczenie, ponieważ ograniczają o ponad połowę zachwaszczenie oraz ułatwiają wykonanie
dalszych zabiegów uprawowych Po
wzejściu chwastów należy wykonać
dwu- lub trzykrotne bronowanie
niszczące wschodzące chwasty.
Po roślinach okopowych korze-

niowych należy wykonać tylko orkę
przedzimową na średnią głębokość,
która najczęściej przykrywa zastosowany jesienią obornik. Uprawę
wiosenną przeprowadza się tak, jak
pod wszystkie rośliny późniejszego
siewu lub sadzenia. jak pod kukurydzę, ziemniaki czy buraki. Wiosenne zabiegu uprawowe powinny
zapewniać zachowanie zapasów wilgoci w glebie. W miarę możliwości,
jak najwcześniej rolę należy zabronować. Bezpośrednio przed sadzeniem tytoniu pole należy doprawić
za pomocą agregatu uprawowego
lub używając kultywatora i brony. Zaplanowane przedsiewne dawki nawożenia azotowego należy zastosować przed tymi zabiegami.

Nawożenie tytoniu
Bardzo ważny jest wybór rodzaju i dobór dawki nawozu, bo to on
decyduje nie tylko o wielkości plonów, ale także o ich jakości, a zatem
o opłacalności uprawy. Obornik w
uprawie korzystnie oddziałuje na
właściwości fizyko-chemiczne gleby. Stosuje się go jesienią, na gleby
słabsze pod tytonie papierosowe
jasne niezbyt wysoką dawkę 15-20
t/ha, natomiast wyższą dawkę 3040 t/ha należy zastosować pod odmiany papierosowe ciemne oraz
pod odmianę Burley.
Również nawożenie mineralne
różni się w zależności od typu użytkowego. Pod tytonie papierosowe
jasne zaleca się zastosować azot w
formie amonowej, w dawce 25-34
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kg N/ha, przed wysadzaniem rozsady. Wyższe dawki należy zastosować pod tytonie typu papierosowe ciemne w ilości 80-110 kg N/ha.
Dla odmiany Burley dawkę około
100 kg N/ha zaleca się podzielić na
2/3 przed sadzeniem (66 kg N) oraz
1/3 pogłównie (34 kg N). Należy pamiętać, iż nadmiar nawozów azotowych wpływa niekorzystnie na tytonie papierosowe jasne i cygarowe,
gdyż wpływa to na wzrost zawartości azotu ogólnego i nikotyny, a
zmniejszenie ilość węglowodanów
w liściach.
Nawożenie fosforowe i potasowe
również zależy od typu tytoniu –
pod tytonie papierosowe jasne stosuje się średnio do 80 kg P2O5 oraz
110-140 kg K2O na 1 ha, natomiast pod wszystkie ciemne tytonie
90-120 kg P2O5 i 120-160 kg K2O
na 1 ha. Szczegółowe dawki będą zależały od zasobności gleby w te
makroelementy. Z nawozów potasowych nie zaleca się soli potasowej,
z uwagi na zawartość chloru, źle tolerowanego przez tytoń i pogarszający jakość surowca. Potas zalecany w postaci siarczanu potasu korzystnie wpływa na jakość surowca
tytoniowego, gdyż zwiększa elastyczność liści, ich zasobność w
węglowodany oraz wydłuża czas
żarzenia się tytoniu. Tytonie papierosowe jasne uprawiane z reguły na glebach lżejszych, zaleca się
nawozić magnezem (ok.15kg MgO
na 1 ha) i borem (ok.10 kg boraksu
na 1 ha), co korzystnie wpływa na jakość surowca.

Termin i sposób sadzenia
Sadzonki tytoniu, czyli rozsadę,
można zakupić lub wyprodukować
w inspekcie gospodarczym sposobem. Inspekt musi spełniać określone warunki: cieplne, glebowe i
sanitarne. Ma być ciepły, a gleba
pulchna o odczynie lekko kwaśnym,
pH 6,0-6,2. Przed wysiewem nasion
do inspektu, wskazane jest umieścić
w wodzie na 2-3 dni, gdy pokażą się
kiełki, po czym wsadzić je delikatnie do ziemi. Nasiona tytoniu który w inspektach rośnie około 7 tygodni, wysiewa się w pierwszej dekadzie marca. Na okno inspektowe
o wymiarach 1,0 x 1,3 m zaleca się
wysiać około 0,5 g nasion tytoniu.
Na przygotowanie rozsady na 1 ha
planacji potrzeba zaledwie około
6-8 g drobnych nasion tytoniu. Zalecany jest siew rzędowy, przy użyciu specjalnego szablonu, w rozstawie rzędów np. co 3 cm. W fazie
tzw. krzyżyka, tj. po wykształceniu
się liścieni i pierwszej pary liści
rozsadę dokonać przerywki zagęszczonych siewek. Zalecane jest
pikowanie rozsady w rozstawie 4 x
4 cm. Z powierzchni 1 m2 okna inspektu można uzyskać około 1500
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sztuk rozsady. Planując potrzebną
ilość rozsady do sadzenia polowego, trzeba uwzględnić rezerwę 50%.
Przed sadzeniem tytoniu, przez
okres około 2 tygodni rozsadę hartuje. Prawidłowo wyhodowana rozsada powinna posiadać 5-6 liści o
barwie intensywnie zielonej i dobrze
rozwinięty system korzeniowy.
Sadzenie tytoniu z rozsady do
gruntu zaleca się względnie wcześnie, po siewach zbóż i buraków, ale
przed siewem kukurydzy i sadzeniem ziemniaków – po przymrozkach wiosennych. W zależności od
roku i rejonu, może to być okres
końca kwietnia i pierwszej dekady
maja. Rozstawa w jakiej sadzi się tytoń, zależy w dużym stopniu od odmiany. Generalnie zaleca się większą obsadę roślin tytoniu typu papierosowego jasnego, do 47-48 tys.
sztuk na 1 ha, w rozstawie 60 x 30
cm, natomiast mniejszą dla typu
Kentucky, 18-20 tys. sztuk na 1 ha,
w rozstawie 80 x 70 cm.

Pielęgnacja i ochrona
plantacji
W celu utrzymania dobrych warunków glebowych na plantacji, to
jest roli pozbawionej chwastów,
spulchnionej i z dostępem powietrza do systemu korzeniowego, zalecane jest kilkakrotne przeprowadzenie uprawy międzyrzędowej
oraz dodatkowe spulchnienie ziemi
wokół sadzonek. Na glebach zwięźlejszych zalecało się dwukrotne obsypywanie roślin: w około miesiąc
po sadzeniu oraz drugie podczas
ostatniej uprawy międzyrzędowej,
przed zwarciem międzyrzędzi. Należy również usuwać nieużyteczne
liście dolne, tzw. spadaki, a w fazie
przed kwitnieniem lub po kwitnieniu, zależnie od odmiany – tu powinny być szczegółowe instrukcje
inspektora, przeprowadza się zabieg
ogławiania roślin tytoniu. Jest to
prosty zabieg, polegający na obcinaniu wierzchołków roślin. Zabieg
taki jest korzystny, gdyż powoduje,
że liście stają się większe i o lepszej
wartości technologicznej uzyskiwanego surowca. Również nieodzownym zabiegiem pielęgnacyjnym jest tzw. pasynkowanie – usuwanie słabych pędów bocznych,
które wyrastają u nasady ogonka
blaszek liściowych.
Plantacje tytoniu ulegają porażeniu przez różne patogeny: choroby grzybowe, wirusy a także
szkodniki, powodując uszkodzenia liści, a w konsekwencji więdnięcie i zamieranie roślin. Ważną
rolę odgrywa profilaktyka i dobre
przygotowanie zarówno pola, jak i
sadzonek. Zapobieganie czy zmniejszenie inwazji patogenów, to także
sadzenie odmian odpornych, również wczesne usuwanie chorych

Tytonie papierosowe jasne (lekkie) – używane są do wyrobu papierosów lekkich.
Zawartość nikotyny w surowcu w tej grupie wynosi 1-1,5% Fot. Zdzisław Grabowski

roślin z plantacji, zwalczanie szkodników przenoszących wirusy, mianowicie mszycy brzoskwiniowoziemniaczanej i wciornastka tytoniowca. Najczęściej występujące
choroby grzybowe, to: zgorzel siewek tytoniu – powoduje obumieranie roślin już w inspekcie, czarna
zgnilizna korzeni oraz mączniak
rzekomy – dolna strona liści rozsady porażona niebieskoszarym nalotem, co niszczy sadzonki. Tabela
nr 1 zawiera zalecane do ochrony
plantacji tytoniu środki chemiczne
dla najgroźniejszych patogenów.

Zbiór i suszenie tytoniu
Zbiór tytoniu przeprowadza się w
okresie dojrzałości technicznej, tzn.
kiedy liście odchylają się od łodygi,
blaszki lekko obwisają i stają się matowe, pofałdowane. Wówczas górna część liścia żółknie i zgina się, a
liście dają się łatwo odłamać od łodygi. W tym okresie na plantacji wyczuwa się aromatyczny zapach liści
tytoniu.
Zbiór liści z dolnych pięter i liści
tytoniu cygarowego przeprowadza
się przed wystąpieniem wyraźnych
objawów dojrzałości technicznej,
natomiast liście wierzchołkowe –
nieco później, w miarę ich dojrzewania. Jeżeli dojrzewająca plantacja na przykład po deszczu wejdzie
w przejściową fazę fizjologiczną
tzw. odmłodzenia się, wówczas trzeba odłożyć zbiór do ponownego
wystąpienia objawów dojrzałości
technicznej. Liście trzeba obrywać
w czasie ładnej i ciepłej pogody, po
obeschnięciu rosy, ostrożnie, aby ich
nie uszkodzić. Przenosi się je do zacienionego pomieszczenia i nawle-

ka na druty albo szpagat. Zbiór liści przeprowadza się wielokrotnie,
4-6 razy a w korzystnych warunkach wegetacji i przy niektórych odmianach, nawet 7-9 krotnie.
Suszenie liści tytoniu zależy od
typu użytkowego i odmian. W suszarniach ogniowych zaleca się
suszyć tytonie papierosowe jasne.
Przy suszeniu ogniowym rozróżnia
się cztery okresy. Początkowo przeprowadza się tzw. fermentację
wstępną, czyli żółcenie liści w temperaturze 30-32°C. Wówczas następuje zmiana ich barwy z zielonej na seledynowo żółtą. Drugi
etap to suszenie blaszki liściowej w
temperaturze nieco wyższej, stopniowo zwiększanej do 50°C. W
etapie trzecim ma nastąpić szybki
wzrost temperatury do 60°C, co
powoduje dosuszanie nerwów blaski liściowej. Oznaką dobrego wysuszenia jest gdy podczas zginania
liście pękają. Wtedy zawierają one
tylko około 7% wody. W ostatnim, czwartym okresie należy przerwać ogrzewanie suszarni i pozostawić tytoń przy otwartych
oknach i wentylatorach, co powinno uchronić liście przed ich
kruszeniem się. Przed dostarczeniem surowca do skupu, liście tytoniu powinny być posortowane
według jakości oraz ułożone w
wiązki o grubości liczonej w nasadzie blaszki liściowej: 4 cm dla tytoniu typu jasnego oraz 5 cm dla
innych typów użytkowych. Dopuszczalna wilgotność liści w partii nie może przekraczać 18-19%. Z
jednego hektara można uzyskać
plon na poziomie 2,5-3,5 ton suchego surowca tytoniowego. r
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Ochrona kukurydzy przed stonką kukurydzianą
dr inż. Paweł K. Bereś

Instytut Ochrony Roślin-PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

S

tonka kukurydziana należy do
najgroźniejszych szkodników
kukurydzy na świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych straty w plonach powstające
w następstwie żerowania larw i
chrząszczy tego gatunku wraz z nakładami ponoszonymi na ich zwalczanie (głównie chemiczne) wynoszą średnio miliard dolarów
rocznie.
W Europie, gdzie stonka kukurydziana została przypadkowo zawleczona w latach 80-tych ubiegłego wieku rozmiary szkód są nieporównywalnie niższe. Aktualnie
straty ekonomiczne związane z
żerowaniem larw notowane są na
terytorium Serbii, Chorwacji,
Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny
oraz na Węgrzech, a więc w tych
krajach, w których szkodnik pojawił się najwcześniej.
Stonka kukurydziana począwszy
od momentu jest odkrycia w Serbii w 1992 roku aż do końca 2009
r. wystąpiła już w 20 państwach
europejskich, przy czym ostatnio
po raz pierwszy na Białorusi.

Stonka już w Polsce
W Polsce gatunek ten pojawił się
w 2005 roku na obszarze województwa Podkarpackiego. Choć
aktualnie w kraju nie notuje się
strat gospodarczych w plonach
kukurydzy związanych z żerowaniem szkodnika, to nie można bagatelizować jego szkodliwości.
Najlepszym dowodem pokazującym, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej ekspansywnych
gatunków jaki pojawił się w ostatnich latach w Polsce jest fakt, iż zaledwie w ciągu 4 lat występowania
opanował (w zależności od roku)
od 6 do 10 województw w południowej oraz centralnej części kraju. Do końca ubiegłego roku
chrząszcze stonki kukurydzianej
zostały stwierdzone w 8 województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, mazowieckim, małopolskim, śląskim,
opolskim oraz dolnośląskim. Ponadto na Podkarpaciu zaobserwowano po raz pierwszy żerowanie larw na monokulturze kukurydzy.

Najlepszy płodozmian
Pomimo, że stonka kukurydziana zasiedla znaczną część krajów europejskich nadal pozostaje
na liście organizmów kwarantannowych UE. Oznacza to, że w każ-

dym z tych państw jej zwalczanie
jest obligatoryjne. Bez względu
jednak na to w jakim kraju szkodnik występuje jego zwalczanie
opiera się na tych samych metodach, przy czym niektóre z nich
mogą być mniej lub bardziej zaawansowane.
Aktualnie w Europie najskuteczniejszym sposobem ograniczania liczebności oraz szkodliwości stonki kukurydzianej jest
stosowanie płodozmianu. Aby nastąpił bowiem cały cykl rozwojowy (czyli przejście od stadium jaja
do stadium chrząszcza) szkodnika,
kukurydza musi być uprawiana na
tym samym stanowisku przez co
najmniej dwa lata pod rząd. Stosowanie zmianowania przerywa
cykl rozwojowy szkodnika, a ponieważ wylęg z larw jest stymulowany przez specjalne substancje
wydzielane przez system korzeniowy kukurydz, stąd też często w
ogóle nie dochodzi do ich wylęgu.
Te larwy, które jednak się wylęgną
nie mając dostępu do rośliny żywicielskiej giną wkrótce z głodu,
bowiem nie potrafią przemieszczać
się w glebie na duże odległości w
poszukiwaniu pól obsianych kukurydzą.

żadnych zabiegów zwalczających
tak larwy jak i osobniki dorosłe.
Warto także wiedzieć, że problematyka związana z żerowaniem larw i wyleganiem roślin
kukurydzy dotyczy jedynie zasiewów monokulturowych. To
właśnie na nich powinny być
skupione główne działania zwalczające szkodnika. Chrząszcze
natomiast jako stadium wybitnie
mobilne, mogące przemieszczać
się na duże odległości tak samodzielnie jak i poprzez środki
transportu, zasiedlają rośliny bez
względu w jakim systemie są
uprawiane. Aby jednak stanowiły zagrożenie ekonomiczne dla
roślin ich liczebność musi być
bardzo duża, czego w Polsce jeszcze się nie obserwuje.

Prawidłowe zabiegi
agrotechniczne
Dzięki temu, że aktualnie nasilenie występowania stonki kukurydzianej w porównaniu do na-

szych południowych sąsiadów jest
jeszcze niewielkie, jej szkodliwość
można ograniczać poprzez stosowanie szeregu różnych niechemicznych czynności. Bardzo ważne jest utrzymanie wysokiego dobrostanu roślin, dzięki czemu szybciej rosną, są zdrowe, a przez to łatwiej przezwyciężają skutki słabszego żerowania larw. Aby kukurydza miała zapewnione optymalne warunki do rozwoju należy
przede wszystkim do uprawy dobierać odmiany dostosowane do
lokalnych warunków glebowo-klimatycznych, odpowiednio przygotować glebę pod uprawę z pominięciem uproszczeń agrotechnicznych, dość wcześnie wykonać
siew (najlepiej w kwietniu), zastosować zbilansowane nawożenie
oraz zwalczanie chwastów, których występowanie osłabia rośliny.
Na tych zasiewach, które prowadzone są w monokulturze, a
więc tym samym narażone są na
żerowanie larw zaleca się dobieranie do uprawy odmian charakteryzujących się szybkim wzrostem
oraz dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym. Odmiany
takie łatwiej sobie radzą z atakiem
nielicznych larw i zwykle nie reagują spadkiem plonu. Jeżeli ich li-

REKLAMA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niekorzystna monokultura
W tym miejscu należy także zaznaczyć, że w Europie to właśnie
plantacje kukurydzy prowadzone
w monokulturze są główną przyczyną rosnącej ekspansji szkodnika, a sprzyja temu jego duża płodność (samice składają od 300 do
ponad 1000 jaj), która sprawia że
z roku na rok stonka zwiększa
swoją liczebność i migruje zasiedlając coraz to nowsze obszary.
Badania wykonane w Szwajcarii wykazały, że na kilkuletniej
monokulturze jest do 10-ciu razy
więcej chrząszczy aniżeli na porównywalnym zasiewie prowadzonym w płodozmianie. Również krajowe badania prowadzone
na Podkarpaciu przez Instytut
Ochrony Roślin-PIB w Rzeszowie potwierdziły tą zależność. Na
3-letniej monokulturze odłowiono
bowiem w 2009 r. łącznie od lipca do pierwszej dekady października 9276 chrząszczy, podczas,
gdy na polu w zmianowaniu jedynie 1038 sztuk. Już sama ta dysproporcja wskazuje, że monokultura to dosłowna „wylęgarnia”
szkodnika, ale tylko pod warunkiem, że nie prowadzi się na niej
105110ilzi-A -S
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Larwy choć są niepozorne stanowią poważne wyzwanie dla ochrony roślin

czebność będzie natomiast duża,
wówczas nawet najlepiej rozbudowany system korzeniowy nie
będzie w stanie poradzić sobie ze
szkodnikiem. Aby jednak nasilenie
larw było tak duże kukurydza
musi być uprawiana na tym samym stanowisku przez co najmniej kilka lat, a ponadto warunki glebowo-klimatyczne muszą
być sprzyjające dla ich rozwoju. W
Polsce nie obserwuje się masowego żerowania larw tego chrząszcza.
Na Węgrzech natomiast, w niektóre lata na systemie korzeniowym tylko jednej rośliny kukurydzy uprawianej w monokulturze
nierzadko spotyka się nawet powyżej 10 larw szkodnika. Przy tak
dużym ich nasileniu z systemu
korzeniowego praktycznie nic nie
pozostaje.

Przed zimą wskazana
głęboka orka
Jednym ze sposobów ograniczania liczebności stonki kukurydzianej jest także zastosowanie
po zbiorze plonu rozdrabniacza resztek oraz wykonanie jeszcze przed
nastaniem zimy głębokiej orki.
Stadium zimującym są bowiem
jaja, które samice od początku
lata składają do gleby na głębokość
do 15-20 cm. Rozdrobnienie oraz
przyoranie słomy pozwala zniszczyć warstwę izolacyjną, która
podczas dni bezśnieżnych chroniłaby znajdujące się w glebie jaja
przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych. Ponadto pokrywa z
materiału roślinnego utrzymywałaby dużą wilgotność gleby, a to
tym samym zwiększałoby szansę
jaj na przetrwanie. Z kolei głęboka orka jesienna pozwala z jednej
strony przykryć resztki pożniwne
glebą, a z drugiej strony wydobywa (przynajmniej część) jaja
szkodnika na powierzchnię lub
przynajmniej przesuwa je ku górze, gdzie są w większym stopniu
narażone na wpływ warunków
meteorologicznych oraz zniszczenie przez drapieżniki np.: chrząszcze z rodziny biegaczowatych.
Warto wiedzieć, że jaja stonki kukurydzianej są stosunkowo odpornym na niekorzystne warunki

pogodowe stadium rozwojowym
szkodnika. Niemniej jak wykazały badania choć stosunkowo rzadko przemarzają (aby temperatury
ujemne np.: -15oC mogły je zniszczyć muszą oddziaływać bezpośrednio na jaja przez co najmniej
7-14 dni), to jednak są bardzo podatne na przesuszenie. To właśnie
susza jest głównym czynnikiem
ograniczającym ich liczebność, a
tym także pierwszego stadium
larwalnego, które jest bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany termiczno-wilgotnościowe.

Szkodnik kwarantannowy
Z uwagi na to, że stonka kukurydziana pomimo stosunkowo powszechnego już występowania w
Europie nadal jest uznawana przez
Komisję Europejską i EPPO za organizm kwarantannowy sprawia,
że jej zwalczanie jest obligatoryjne na obszarze Wspólnoty.
W Polsce kwestię zwalczania
tego gatunku reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i
zapobiegania rozprzestrzenianiu
się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. W myśl tego rozporządzenia obszar kraju został
podzielony na dwie główne strefy:
strefę zasiedlenia (w której szkodnik przechodzi przez cały cykl rozwojowy) oraz strefę ryzyka (która
jest bezpośrednio zagrożona jego
pojawieniem się, gdyż przylega
do strefy zasiedlenia). Pozostały
obszar kraju jest uznawany za
wolny od stonki kukurydzianej,
lecz z chwilą gdy w 2010 roku zostanie stwierdzone jej występowanie wówczas zostaną utworzone przez odpowiednich wojewódzkich inspektorów ochrony
roślin i nasiennictwa kolejne strefy tzw. porażenia oraz bezpieczeństwa, a w wyjątkowych przypadkach strefy buforowe.

Zwalczanie chemiczne
Ważną kwestią jest możliwość
chemicznego zwalczania szkodnika na tych plantacjach kukurydzy, które są uprawiane w monokulturze, a w szczególności na
tych na których pojawi się po raz

Aby nie dopuścić do wylegania roślin konieczne jest stosowanie płodozmianu
lub zabiegów chemicznego zwalczania larw

Chrząszcze szczególnie chętnie żerują na świeżych znamionach kolb

pierwszy i będzie istniała realna
szansa zniszczenia jego pierwszych ognisk.
W tych krajach, w których larwy stanowią zagrożenie dla kukurydzy uprawianej w monokulturze do ich zwalczania stosuje się
głównie dwa rodzaje preparatów:
insektycydy doglebowe oraz zaprawy owadobójcze.
O ile w 2009 roku w Polsce istniała jeszcze możliwość przed-

siewnego zaprawiania materiału
siewnego przeciwko stonce kukurydzianej (preparat Poncho 600
FS), o tyle w 2010 roku nie ma zarejestrowanej żadnej zaprawy owadobójczej. W tym miejscu należy
wspomnieć, że użycie zapraw insektycydowych jest jednym z bardziej proekologicznych zabiegów,
gdyż spektrum oddziaływania preDokończenie na str. 18
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Zapłodnione samice wypełnione jajami to główny cel chemicznych zabiegów nalistnych

Jedna samica może znieść ponad 1000 jaj
Dokończenie ze str. 17

paratu jest niewielkie, skupione na
ziarniaku i jego najbliższym otoczeniu.
Odmienna sytuacja ma miejsce
przy stosowaniu insektycydów doglebowych, które penetrują nie
tylko okolice samego ziarniaka,
lecz również wnikają w głąb gleby
i tam niszczą żerujące larwy do
których zaprawa nasienna zwykle nie dociera. W 2010 roku istniała możliwość zastosowania tego
typu preparatu, gdyż w okresie
od 3 marca do 30 czerwca tymczasowo MRiRW dopuściło do
stosowania granulat Force 1,5 G w
dawce 95 g środka na 100 metrów
bieżących rzędu.
W USA, gdzie szkodliwość larw
jest bardzo duża bardzo często
zastosowanie pojedynczego środka ochrony roślin nie rozwiązuje
problemu. W zależności więc od
stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego w roku wcześniejszym, ocenianego za pomocą tzw.
6-cio stopniowej skali IOWA

(gdzie 1 – to niewielkie ślady żerowania, a 6 – to całkowite zniszczenie korzeni) niekiedy łączy się
insektycyd doglebowy z zaprawianiem ziarna siewnego preparatem owadobójczym, a w późniejszym okresie również z zastosowaniem preparatu (-ów) do
zwalczania chrząszczy.

Przeciw chrząszczom
Aktualnie w Polsce najpowszechniej spotykanym stadium
rozwojowym stonki kukurydzianej
są chrząszcze. Wielu producentów
kukurydzy zadaje sobie pytanie po
co zwalczać osobniki dorosłe skoro zaraz nalecą nowe. Jest to oczywiście prawda, że poprzez dużą
mobilność chrząszcze tego gatunku przelatują z plantacji na plantację i nie ma praktycznie możliwości przy ich licznym występowaniu aby je całkowicie zniszczyć.
Niemniej ich zwalczanie ma jeden
bardzo ważny cel – otóż pozwala
ograniczyć liczebność gatunku w
kolejnych sezonach wegetacyjnych. Głównym obiektem podej-

mowanych działań chemicznych są
bowiem zapłodnione samice, które składając od sierpnia aż do
października jaja dadzą początek
nowemu, liczniejszemu pokoleniu szkodnika. Należy bowiem
zdać sobie sprawę, że jedna tylko
samica w ciągu swojego około 60cio dniowego życia może złożyć od
100 do ponad 1000 jaj (średnio od
400-600 sztuk), co przy licznym
ich pojawie stanowi poważne zagrożenie dla przyszłorocznych zasiewów, zwłaszcza wtedy, gdy będą
uprawiane w monokulturze.
Podstawowe
zwalczanie
chrząszczy należy prowadzić w
okresie licznego ich występowania.
Badania Instytutu Ochrony Roślin–PIB wykazały, że w Polsce
południowej (czyli strefie zasiedlenia) okres ten przypada od końca lipca aż do początku trzeciej dekady sierpnia. Szczyt liczebności
samic jest natomiast obserwowany najczęściej w pierwszej połowie
sierpnia i wówczas należałoby
przeprowadzić podstawowe zwalczanie tego gatunku.
W 2010 roku producenci kukurydzy mogą wykorzystać do
zwalczania osobników dorosłych
preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha, który jest mieszaniną
dwóch substancji aktywnych:
tiachloprydu oraz deltametryny.
Preparat ten posiada już stałą rejestrację w ochronie kukurydzy
przed stonką kukurydzianą, omacnicą prosowianką oraz ploniarką
zbożówką.
We wspominanych już strefach
zasiedlenia oraz ryzyka zaleca się
wykonywanie od 1 do 2 zabiegów
zwalczających chrząszcze. Pierwszy należy wykonać w okresie od
drugiej połowy lipca do połowy
sierpnia, natomiast drugi ( jeśli
będzie konieczny) przeprowadza
się 7-14 dni później.
Z kolei w strefie porażenia albo
bezpieczeństwa jakie mogą zostać
wyznaczone w tym roku, zabieg
wykonuje się niezwłocznie po wyznaczeniu tychże stref zgodnie z
sygnalizacją występowania szkodnika.
Należy pamiętać, że preparat
Proteus 110 OD należy stosować
tylko jeden raz w sezonie. W przypadku konieczności wykonania
dwóch zabiegów, jeden z nich
musi być przeprowadzony z użyciem innego insektycydu jaki będzie dopuszczony do zwalczania
tego gatunku (aktualnie stosowne
wnioski o tymczasowe zarejestrowanie wybranych preparatów czekają na rozpatrzenie przez
MRiRW).
Badania Instytutu Ochrony Roślin-PIB wykazały ponadto, że
optymalny termin zwalczania

stonki kukurydzianej (występujący w pierwszej połowie sierpnia)
nie pokrywa się z optymalnym
terminem zwalczania omacnicy
prosowianki (występuje w drugiej
oraz częściowo trzeciej dekadzie
lipca) nie pokrywają się ze sobą.
W takiej sytuacji wzorem innych
krajów europejskich zagrożonych
przez powyższe szkodniki ich
zwalczanie musi być prowadzone
odrębnie. Niemniej z uwagi na to,
że chrząszcze zaczynają nalatywać
na zasiewy kukurydzy od początku drugiej dekady lipca, to pewna część ich populacji może być
pośrednio niszczona przez zabiegi wykonywane przeciwko omacnicy prosowiance. Zwalczanie gąsienic omacnicy prosowianki pozwala więc (a wynika to m.in. z
badań IOR-PIB) częściowo ograniczyć liczebność chrząszczy stonki kukurydzianej, a zwłaszcza
opóźnić ich liczne naloty.
Chcąc jednak skutecznie zabezpieczyć plony kukurydzy przed
stonką kukurydzianą należy wykorzystać wszystkie dostępne metody ograniczania jej liczebności, a zwłaszcza, te które pozwalają przerwać jej cykl życiowy. W
chwili obecnej znajdujemy się w
o tyle dobrej sytuacji, że w Europie stonka kukurydziana nie przełamała jeszcze płodozmianu, a
więc jedyną rośliną zapewniającą
jej masowy rozwój jest kukurydza.
W USA obok kukurydzy gatunek ten w pełni przystosował się
do żerowania na soi, która jest powszechnie stosowana w płodozmianie.

Konieczna obserwacja
W sytuacji kiedy wymagane jest
interwencyjne zwalczanie szkodnika za pomocą dostępnych środków chemicznych konieczne jest
stałe monitorowanie jego liczebności oraz szkodliwości. Można to
czynić poprzez obserwacje gleby
oraz roślin na obecność larw oraz
chrząszczy, lub też z wykorzystaniem bogatej palety pułapek feromonowych, które są bardzo pomocne przy sygnalizowaniu terminu wykonania zabiegu chemicznego przeciwko osobnikom
dorosłym.
W ramach prowadzonej walki
ze stonką kukurydzianą należy
dołożyć wszelkich starań aby
utrzymać jej liczebność na takim
poziomie, który nie będzie stanowił zagrożenia dla plonów kukurydzy. Bardzo niebezpieczną sytuacją byłoby bowiem gdyby
uszkodzenia powodowane przez
larwy oraz chrząszcze stonki kukurydzianej nałożyły się na te,
które powodują już gąsienice
omacnicy prosowianki.
r
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Zdrowa żywność – od pola do stołu
Dlaczego chce się tu żyć i mieszkać?
Jacek Protas
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych regionów Europy,
ciągle nie do końca odkryty.
Bywa, że nie jest doceniany tak,
jak na to zasługuje. Rzadkie to
miejsce w Europie, gdzie można
otrzeć się jeszcze o dziką naturę,
gdzie licznie występują zwierzęta i ptaki niespotykane gdzie
indziej. 2700 jezior na tak
w sumie małym obszarze – to

przecież niepowtarzalne. Chyba
jednak najcenniejsze jest to, że
mieszkają tu ludzie o różnym rodowodzie narodowościowym
i kulturowym, co daje wspaniałe efekty w postaci otwartości i gościnności wobec
przybyszów; gościnności, która
skłoni do ponownych przyjazdów. Często jednak zapominamy, że połowa województwa
to użytki rolne. Dlatego stawiamy sobie za główny cel tworzenie korzystnych warunków
dla rozwoju produkcji żywności

ekologicznej, naturalnej i tradycyjnej, bo to nakręca i gospodarkę, i turystykę. Po wojnie
rzemiosło prawie upadło, gospodarka była uspołeczniona.
Mieszkańcy wsi produkowali
wprawdzie żywność dla siebie
oraz może dla rodziny i znajomych w mieście i to samozaopatrzenie funkcjonuje do dziś.
Ale nasz cel to wprowadzenie
tradycyjnej żywności do obrotu,
nie tylko w Polsce, ale i na rynek
europejski. Jest to możliwe,
o ile żywność spełnia odpo-

wiednie wymogi. Poznajemy te
wymogi i przekazujemy je producentom. Planujemy także
wydać specjalne przewodniki,
w których otrzymają oni jednolitą interpretację przepisów
prawnych, tak, by mogli spełnić
wszelkie wymagania produkcji
bezpiecznej, naturalnej, lokalnej żywności. Cykl imprez, promujących produkty, ma z jednej
strony promować tę część naszej gospodarki, a z drugiej –
przybliżyć regionalne smaki i receptury mieszkańcom.

Budujemy konkurencyjną gospodarkę
Jarosław Słoma
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nasze województwo ma duży
potencjał i możliwości w rolnictwie, rybactwie i łowiectwie. Te obszary gospodarki
są podstawą wytwarzania żywności w naszym regionie,

zarówno tej przemysłowej, jak
i naturalnej, tradycyjnej i lokalnej. Mamy wiele dużych
zakładów przetwórstwa, których wyroby trafiają do
sklepów nie tylko w województwie, ale też w całej Polsce
i poza jej granicami. Korzystają
one jednak tylko częściowo
z
lokalnych
surowców.
Widoczna jest potrzeba uru-

chamiania i rozwijania przetwórstwa żywności na małą i
średnią skalę, w oparciu o
lokalne surowce i tradycyjne
metody przetwórstwa. Ten
obszar produkcji żywności jest
jeszcze w Polsce słabo rozwinięty, a to ogromna szansa dla
rozwoju obszarów wiejskich,
miedzy innymi na Warmii i
Mazurach. Posiadając dobrze

prosperującą sieć producentów dobrej jakości żywności,
będziemy regionem konkurencyjnym
i
atrakcyjnym
turystycznie. Obecność na
rynku żywnościowym takich
produktów ma bowiem bezpośrednie przełożenie na jakość
oferty turystycznej naszego
regionu.

żywność metodą rzemieślniczą, opartą na tradycyjnych
recepturach
i
świeżych,
lokalnych surowcach. Dla
Warmii i Mazur to szansa na
odnalezienie swojego miejsca
na rynku zdrowej żywności,
która może stać się atutem
naszego regionu, przyciągnąć
do nas turystów, a rolnikom i
przetwórcom z naszego regionu dać możliwość zaist-

nienia. Aby powstała zdrowa
i wysokiej jakości żywność,
niezbędna jest współpraca rolników, przetwórców oraz restauratorów.
Coraz
bardziej
popularna jest zasada „od pola
do stołu”. Bardzo ważne jest, by
droga od pola do stołu była jak
najkrótsza. Konsument powinien
mieć świadomość tego, co je,
oraz skąd pochodzą produkty do
przygotowania żywności.

Festiwal smaków regionalnych
Prezentacja płodów rolnych, tradycyjnej żywności i regionalnych
potraw przygotowanych przez mistrzów kuchni — 4 i 5 września
2010 w Olsztynie i w Olsztynku – miłośnicy tradycyjnej żywności
mieli w czym wybierać. Odbywający się po raz pierwszy Festiwal
Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla przyciągnął
wystawców i smakoszy z całego regionu.
Celem festiwalu była promocja
żywności tradycyjnej, naturalnej, regionalnej i lokalnej
z województwa warmińskomazurskiego oraz propagowanie tradycji kulinarnej
naszego regionu. Można było
poznać tajniki regionalnej
kuchni oraz spróbować jedynych w swoim rodzaju produktów
żywnościowych,
specyﬁcznych dla Warmii,
Mazur i Powiśla. Organizatorzy
chcieli pokazać powiązanie
między producentami surowców na terenach wiejskich
a lokalnym przetwórstwem
i gastronomią. Restauracje,
zakłady
gastronomiczne,
gospodarstwa agroturystyczne
i wytwórcy regionalnych produktów żywnościowych przedstawili swoją ofertę opartą na
surowcach z regionu. Impreza
odbywała się w czterech miejscach: płody rolne promowano

na
Wystawie
Rolniczej
w W-MODR, tradycyjna żywność regionalna królowała
przy olsztyńskim zamku, a po
ekologiczne produkty trzeba
było się wybrać do skansenu
w Olsztynku na Ekologiczne
Targi Chłopskie. W Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie można było
natomiast spróbować tradycyjnych, regionalnych potraw
przyrządzonych przez zwycięzców konkursów kulinarnych, odbywających się
w ciągu roku na Warmii
i Mazurach.

stanowiącej alternatywę dla
produktów wytwarzanych na
skalę przemysłową. To właśnie
jakość, bogaty smak i tradycyjne receptury są coraz częściej
poszukiwane
przez
konsumentów.
Widoczny
powrót do korzeni ma swoje
odzwierciedlenie w licznie
powstających gospodarstwach
ekologicznych
i
małych
wytwórniach, które produkują

Dziedzictwo Kulinarne daje
wiedzę – co jemy
Warmia i Mazury, dzięki swojemu naturalnemu bogactwu
w postaci czystych jezior, pól
i łąk, są idealnym regionem
do produkcji zdrowej oraz
wysokiej jakości żywności,
3510otpn-e -F
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Targi Produktów Żywnościowych Pochodzenia Regionalnego i Lokalnego
– Muzeum Warmii i Mazur oraz CEiIK w Olsztynie

Kurki zielononóżki bez cholesterolu
Małgorzata Nienartowicz
Gospodarstwo rolne „Zielona Dolina”
z Łęgna koło Dobrego Miast
Gospodarstwo „Zielona Dolina” ma
ponad 100 ha powierzchni, prowadzone jest już od 20 lat. W 2009 roku przestawiliśmy się na produkcję ekologiczną:
roślinną (orkisz) i zwierzęcą (hodowla
koni zimnokrwistych oraz kur). Od
dwóch lat hodujemy w gospodarstwie
kury zielononóżki kuropatwiane. Rasa ta
zainteresowała mnie ze względu na
walory smakowe jaj i delikatne mięso.
Zielononóżki kuropatwiane to typowo
polska rasa, obecna na naszych terenach
od dawna. Za czasów zaborów, posiadanie tych kurek świadczyło o patrio-

tyzmie właściciela. Obecnie hodowla zielononóżek staje się coraz bardziej popularna. Są idealne do niewielkich gospodarstw, gdyż nadają się jedynie do
chowu drobnostadkowego, do 350
osobników. Nie wykorzystuje się ich w
chowie bezwybiegowym, w zamkniętych i zagęszczonych kurnikach. Zielononóżki wymagają zapewnienia im wybiegów: pastwisk, sadów, łąk, dlatego tereny naszego regionu są dla nich idealnym miejscem do życia. Ich wymagania
przekładają się na jakość znoszonych jaj.
Zawierają one 30 procent mniej cholesterolu oraz dużo więcej witamin niż jajka „zwykłych” kur. Są więc produktem
nie tylko zdrowym i naturalnym, ale też
dietetycznym. Ze względu na te walory,

ich jaja mogą być wykorzystywane do
produkcji żywności wysokiej jakości.

Receptury jeszcze przedwojenne
Wiesław Dreszler
„Wytwórnia Wędlin
Wiesław Dreszler”
z Nowego Miasta
Lubawskiego
Wytwórnia wędlin jest firmą rodzinną, prowadził
ją najpierw mój ojciec, później masarskie
tradycje kontynuowałem ja. Od samego
początku naszej działalności stawialiśmy
na jakość wytwarzanych wyrobów. Su-

rowce potrzebne do produkcji wędlin
uzyskujemy od okolicznych dostawców,
mamy więc pewność, że jest to zdrowe,
świeże mięso. Do wyrobu wędlin stosuję
wyłącznie mięso, żadnych sztucznych
wypełniaczy, chemicznych dodatków czy
konserwantów. Moje wędliny to gwarancja stu procent mięsa w mięsie. Receptury, na których pracujemy, pamiętają
jeszcze czasy przedwojenne. Oparte są
na naturalnych przyprawach i sposobie
wytwarzania. Nasza szynka wędzona po
staropolsku, wędzony schab, karkówka

czy półgęski są chętnie kupowane przez
klientów, którzy chcą wiedzieć, co jedzą.
Dobrych wędlin nie kupimy w markecie.
U mnie, choć mam nowoczesny sprzęt,
nie ma produkcji na skalę przemysłową.
Zależy mi na produkcji towaru wysokiej
jakości. Przy tym nie zawsze jest on droższy od wyrobu produkowanego w skali
przemysłowej. Kupując u mnie kilogram
szynki czy schabu, klient ma pewność, że
dostaje tylko mięso, a nie płaci za wypełniacze.

Z dobrej mąki dobry chleb
Joanna Myszkowska
Firma „Młynomag”
z Grodzkiego Młyna
Nasz młyn leży
w samym sercu
Warmii, pośród
żyznych upraw
wysokiej jakości zboża. To położenie
pozwala nam na produkcję mąki z na-

jlepszych zbóż. Nasza mąka jest w stu
procentach naturalna, bez żadnych dodatków. Zarówno pszenica, jak i żyto są
specjalnie selekcjonowane, dzięki czemu
mąka, która z nich powstaje ma wysoką
jakość wypiekową. Choć firma istnieje od
15 lat, nasz młyn ma ponad 600 lat tradycji. Być może właśnie w tym tkwi sekret
doskonałej mąki. Zaopatrujemy wiele
piekarni, szczególnie tych, które kultywując tradycję, wypiekają pieczywo

metodami naturalnymi i tradycyjnymi,
bez używania spulchniaczy i sztucznych
dodatków. Choć nasza mąka jest nieco
droższa od innych istniejących na rynku,
nie narzekamy na brak odbiorców.
Wysoka jakość się opłaca. Pieczywo
wypiekane z naszej mąki ma doskonałe
walory smakowe i odżywcze, a ponadto jest naturalne i zdrowe. Tego właśnie
coraz częściej poszukują współcześni
konsumenci.

Własne pasze, świnie i wędliny
Sławomir Olender
Rzemieślnicza
Przetwórnia Wędlin
„Mazurskie Smaki”
z Marcinkowa koło
Mrągowa
Od początku
swojej działalności
staram się hołdować zasadzie „od pola do
stołu”. Produkując wędliny staramy się
czerpać wyłącznie z własnych zasobów.
Uprawiamy zboże na paszę dla naszych

świń, dzięki czemu mamy pewność, że
mięso będzie naturalne i zdrowe. Stawiamy na produkty wysokiej jakości, tradycyjnie przyrządzane według starych
sprawdzonych receptur, bo widać na nie
coraz większe zapotrzebowanie. Wszystkie wędliny wytwarzamy domowym sposobem. Mięso przeznaczone do wędzenia peklujemy przez dwa tygodnie, a następnie wędzimy w tradycyjnej wędzarni, opalanej drewnem olchowym. Staramy się, aby nasze wyroby były jak najwyższej jakości, bo takie są oczekiwania

klientów. Ludzie powoli wracają do starych, tradycyjnych smaków i swojskiej, naturalnej żywności. Jakość i smak produktów kupowanych w supermarketach
pozostawia wiele do życzenia. „Mazurskie
Smaki” wykorzystują popyt na tradycyjną,
regionalną żywność. Niedawno otworzyliśmy przy gospodarstwie sklepik
z naszymi wędlinami, które cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. Naturalna
i tradycyjna żywność jest szansą na znalezienie swojego miejsca na rynku dla takich niewielkich gospodarstw jak nasze.
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Tradycja kulinarna atrakcją turystyczną
Wiesław Mergalski
Karczma
„Nad Sandelą”
z Lubawy
— Największym
atutem Karczmy
„Nad Sandelą” są
tradycyjne
potrawy kuchni polskiej, których wybór
mamy naprawdę ogromny. Podstawą
ich przyrządzania są naturalne, lokalne

surowce. Czerpiemy pełnymi garściami
z bogactwa naszych pól, lasów i jezior
oraz ze starych, sprawdzonych przepisów. Jestem prawdziwym pasjonatem
sztuki kulinarnej, lubię w kuchni eksperymentować, ale zawsze w zgodzie
z tradycją. Stale wyszukuję ciekawe receptury, których prawdziwą kopalnią są
starsi ludzie mieszkający w naszym regionie. Oni jeszcze pamiętają czasy
świetności naszej kuchni i swojskie polskie jedzenie. Regionalna tradycja kuli-

narna, bazująca na naturalnych produktach na pewno jest atrakcyjna turystycznie. Mamy się czym pochwalić
i dzielić z innymi regionami czy narodowościami. Ważne tylko, by tradycyjne
potrawy
przygotowywać
z wysokiej jakości produktów. Zdrowe,
naturalne surowce sprawiają, że nawet
proste i łatwe do przyrządzenia
potrawy smakują wyśmienicie. Ludzie
szukają smaku i bogactwa, tkwiących w
prostocie.

usmażone. Właśnie takie można zjeść
w naszej smażalni. Choć to niewielki lokalik, mamy wielu stałych klientów, którzy od lat doceniają nasze potrawy.
Oprócz ryb prosto z patelni, chętnie
wybierają także flaczki z lina, zupę
rybną z pomidorami oraz tradycyjnego
śledzika domowego, którego przyrządzam według przepisu mojej babci.
Uważam, że jedynie świeża ryba, prosto z wody, ma szansę zdobyć uznanie i
zaufanie klienta. U nas można zobaczyć, co trafia na patelnię. Konsumenci
coraz częściej szukają tradycyjnej, nieskażonej żywności, mając dość tej chemicznej, barwionej i konserwowanej.
Nastąpił renesans starych kulinarnych
receptur i działalność naszej smażalni

idzie właśnie tą drogą. Dzięki temu
udało nam się pozyskać klientów nie
tylko na lokalnym, olsztyńskim rynku,
ale też turystów, którzy wracając do
domu zabierają ze sobą paczuszkę
z warmińskimi rybami. Bo łososia
można dostać wszędzie, a świeża ryba
słodkowodna dostępna jest jedynie w
regionie występowania, między innymi
na Warmii i Mazurach. Tradycyjna
kuchnia ma coraz więcej amatorów, ludzie chcą jeść smaczne i zdrowe produkty. Uciekają od fast-foodów
i wielkich restauracji, bo żywność produkowana przemysłowo nie może być
ani zdrowa, ani dobrej jakości. Stąd być
może popularność niewielkich zakładów i punktów gastronomicznych.

Warmińskie ryby

Małgorzata Ołów
Smażalnia
„Sandacz” z Olsztyna
Smaczne ryby są znakiem rozpoznawczym naszego regionu. Najlepiej
smakują świeżo złowione i od razu

VII Ekologiczne Targi Chłopskie – Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Wyłącznie z natury

Mariusz Sekulski
Ekologiczne Gospodarstwo Rolne
Eko-Eden z Praslit koło Dobrego Masta
Na rolnictwo ekologiczne postawiliśmy od samego początku naszej
działalności. Gospodarstwo kupiliśmy
w 1994 roku i od razu wprowadziliśmy
uprawę roli i hodowlę zwierząt metodami ekologicznymi. Już rok później
otrzymaliśmy pełen certyﬁkat rolnictwa
ekologicznego. Nie korzystamy ze
sztucznych nawozów i syntetycznych
środków ochrony roślin, nie uznajemy
antybiotyków, hormonów wzrostu
i roślin modyﬁkowanych genetycznie.
To, co najlepsze, powinno pochodzić
wyłącznie z natury. W naszym gospo-

darstwie uprawiamy tradycyjne, znane
od tysięcy lat rośliny. Są to między
innymi orkisz i płaskurka — jedne
z najstarszych roślin wykorzystywanych
do wyrobu chleba. Rosną u nas także
łubiny i koniczyny, które przez stulecia
odgrywały ogromną rolę w tradycyjnym gospodarstwie rolnym. Na
30 hektarach prowadzimy działalność
w trzech kierunkach: hodowla kur
niosek, żywionych paszami gospodarskimi, uprawa warzyw gruntowych i
ziemniaków oraz uprawa zbóż chlebowych, przeznaczonych do wypieku
tradycyjnego chleba na naturalnym
zakwasie. Ekologiczna żywność wytwarzana w naszym gospodarstwie jest
najwyższej jakości.
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Festiwal Dziedzictwo Kulinarne Warmii
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Wystawa Rolnicza – Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Produkcja intensywna czy rolnictwo tradycyjne i naturalne?

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej

Na polskim rynku stale dominuje
żywność wysoko przetworzona, innowacyjna, bazująca na surowcach rolniczych. Systemy naszej produkcji rolnej
są różne. Jedne mają charakter oparty
o tradycyjne odmiany roślin, rasy zwierząt i techniki, inne natomiast wykorzystują nowoczesne technologie produkcji
roślinnej i zwierzęcej, z użyciem środków chemicznych, a nawet modyfikacji
genetycznych. Tymczasem na rynkach
Unii Europejskiej coraz większe znaczenie ma żywność lokalna, tradycyjna,
oparta o rolnictwo tradycyjne. Zapotrzebowanie konsumentów pociąga za
sobą potrzebę budowania u nas rynku
żywności wysokiej jakości.
Dzisiejszy rolnik stoi więc przed wyborem, czy stawiać na działalność intensywną, która wymaga dużych
powierzchni i ferm, czy wybrać produkcję surowców na potrzeby żywności wysokiej jakości, opartą na metodach
tradycyjnych, w małych i średnich gos-

podarstwach, ale z dużym nakładem
pracy ludzkiej. Tradycyjna, zdrowa żywność może stać się atutem Warmii
i Mazur. Jednak, by tak się stało, potrzeba wielu działań: ujednolicenia i interpretacji przepisów sanitarnych
i weterynaryjnych w zakresie sprzedaży
bezpośredniej, zwiększenie dopłat do
upraw ekologicznych, stworzenie ulg
podatkowych dla gospodarstw i przetwórców produkujących żywność tradycyjną, czy stworzenie planu promocji
produktów ekologicznych na Warmii
i Mazurach.
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
już od wielu lat prowadzi działania
w celu wspierania produkcji zdrowej
żywności, pochodzącej z upraw ekologicznych naszego regionu, wytwarzanej
w sposób naturalny. Chodzi nie tylko
o zaspokojenie zapotrzebowania konsumentów na tego rodzaju produkty, ale
też umożliwienie rolnikom uzyskania
dodatkowych dochodów.

Podczas Wystawy Rolniczej prezentowano bydło,
którego mleko wykorzystywane jest do produkcji
żywności naturalnej i tradycyjnej, charakterystycznej
dla naszego regionu. Wśród nich znalazły się
sympatyczne, o ciekawym umaszczeniu krowy
białogrzbiete. Za odtworzenie tej rasy hodowcy
Tadeuszowi Głażewskiemu przyznano tytuł „Hit
Wystawy Rolniczej”.

PUBLIKACJA FINANSOWANA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
3510otpn-d -S
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Projektowanie ogrodu – nawierzchnie

23
dwuletnie i jednoroczne, byliny
oraz pnącza.

Styl ogrodu

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Katedra Ogrodnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

K

ażdy z nas marzy o wypoczynku na świeżym powietrzu. W
zależności od naszych wymagań wypoczywać możemy na
ukwieconym balkonie, we własnym ogrodzie przydomowym lub
na działce. Osoby kupujące działkę, teren pod nowy dom z ogrodem nie zawsze zdają sobie sprawę, jak zagospodarować własne
otoczenie i często zwracają się do
firm projektujących ogrody. Założenie nowego ogrodu, czy rekonstrukcja starego związane są z dużym nakładem finansowym lub
własnej pracy. Większą frajdę na
pewno sprawi nam możliwość zaprojektowania naszego własnego
zakątka zieleni lecz nie jest to
proste, a popełnione błędy ujawniają się po latach. Większość
osób popełnia ten sam błąd zaczyna budowę domu, a dopiero po
wykończeniu i urządzeniu własnego kąta zaczyna myśleć o ogrodzie. Planowanie ogrodu warto
rozpocząć wraz z budową domu od

uwzględnienia lokalizacji działki i
domu, ukształtowania terenu, drenażu, ogrodzenia, elementów małej architektury, instalacji (wodnej,
elektrycznej, gazowej, kanalizacji), nawierzchni podjazdów, ścieżek, trawnika oraz roślin.

nieważ przez cały czas nie zmieniają one swojego wyglądu. Wybrane przez nas gatunki roślin
drzewiastych uzupełniamy roślinami mniej trwałymi lub sezonowymi takimi jak: rośliny cebulowe,

Przy planowaniu ogrodu powinniśmy zastanowić się nad stylem naszego ogrodu, czy to ma być
w stylu wiejskim, japońskim, czy
nowoczesnym oraz jak dużo czasu
pragniemy spędzić w naszym ogrodzie, czy w ogrodzie będą bawić się
nasze dzieci. Stworzenie pięknego
ogrodu nie powinno kojarzyć się

Wybór roślin
Przy doborze roślinności kierujemy się różnymi kryteriami, do
których należą wymagania siedliskowe, klimatyczne i glebowe gatunków, wysokość roślin, ich pokrój, zabarwienie pędów nadziemnych oraz przede wszystkim dekoracyjność gatunków –
rośliny ozdobne z kwiatów, liści,
owoców, całych pędów, roślin o
wonnych kwiatach. W naszym
ogrodzie nie powinno zabraknąć
drzew i krzewów liściastych w
tym owocowych, natomiast jak
najmniej powinniśmy sadzić
drzew i krzewów iglastych, poKostka granitowa Fot. Beata Płoszaj-Witkowska
Dokończenie na str. 24

REKLAMA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kostka brukowa Fot. Buszrem

Plastry z pnia drzewa Fot. Beata Płoszaj-Witkowska
4110otpn-c -A
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Dokończenie ze str. 23

nam z ciągłymi czynnościami wykonywanymi w nim takimi jak
grabienie, kopanie, odchwaszczanie, ochronie chemicznej, czy też
pielęgnowaniu kilku zagonów z roślinami.

Podjazdy i ścieżki
Ważnym elementem kompozycji otoczenia domu są podjazdy dla
samochodów, ścieżki, dlatego powinny być wykonane z materiału
trwałego. Przy projektowaniu jednego głównego wejścia, wjazdu
na działkę lub domu od strony drogi publicznej wykorzystuje się nawierzchnię z kostki granitowej,
brukowej, kamienia naturalnego
oraz różnych rodzajów skał: piaskowca, wapienia, granitu, bazaltu, sjenitu, gabra i innych lub kostkę brukową. Wybór materiału do
wykonania nawierzchni będzie zależał przede wszystkim od ceny, koloru oraz wielkości, grubości i faktury elementów.
Kostka brukowa jest jednym z
materiałów często stosowanym
do wykonania podjazdów dla samochodów oraz ścieżek. Postęp
technologiczny przyczynił się do
urozmaicenia oferty tego materiału
pod względem kształtu, kolorów,
faktury oraz wykończenia. Kostce
tej nadaje się poprzez uszlachetnienie wygląd i strukturę marmuru, terakoty lub granitu, dlatego jest chętnie wykorzystywana
przy zakładaniu nawierzchni w
ogrodzie.
W ogrodach przydomowych do
wykonania ścieżek lekkich możemy użyć materiałów mniej trwałych takich jak trawa, kora, trociny, plastry z pnia drewna bale

drewnianie, otoczaki, żwir, tłuczeń oraz cegły klinkierowe i płyty z piaskowca. Nawierzchnie wykonane z kamienia polnego, otoczaków oraz żwiru najczęściej stosujemy w obrębie ogródka ziołowego oraz w miejscu wypoczynkowym. Kamień polny jest doskonałym materiałem, znanym od
bardzo dawna przy zakładaniu
ogródków wiejskich, stosowany
był ze względu na jego łatwą dostępność oraz ze względów ekonomicznych, ponieważ jest najtańszym materiałem.

Dla osób
niepełnosprawnych
W ogrodach tzw. specjalnych
dla osób niepełnosprawnych dopieramy odpowiednią nawierzchnię na ścieżki. Człowiekowi niewidomemu i słabowidzącemu w
poruszaniu się w ogrodzie lub w
zieleni miejskiej pomaga zorganizowanie przestrzeni – im większy
panuje porządek, tym łatwiej wykorzystuje on wszelkie prawidłowości występujące w terenie, równoległości, oznaczenia, krawężniki oraz nawierzchnie ścieżek. Sposoby odbioru różnic w twardości
nawierzchni przez osoby niewidome i z uszkodzonym wzrokiem
ułatwiają poruszanie się w ogrodzie, dlatego możemy wykorzystać
różne materiały takie jak: asfalt,
cegłą, nawierzchnia betonowa, kamienna, gumowa, drewniana, trawa, lastriko, ziemia, kora, trociny.
Natomiast przy projektowaniu
ścieżek w ogrodzie, w którym ma
spędzać czas osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim
nawierzchnia ścieżek musi być
trwała, najczęściej nawierzchnia
betonowa lub asfaltowa.
r

Kamień naturalny Fot. Beata Płoszaj-Witkowska

Drewniane bale Fot. Beata Płoszaj-Witkowska

Jesienne zalecenia i porady dla sadowników
dr Bogdan Z .Jarociński

spec. I i II stopnia w zakresie sadownictwa
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Radomiu

W

e wszystkich gatunkach
drzew i krzewów owocowych przystępujemy do drugiego okresu dokarmiania roślin,
czyli okresu po zbiorze owoców.
Należy jeszcze przed opadnięciem liści zastosować nawozy dolistne, które będą miały pozytywny wpływ na wzrost i ich rozwój w roku przyszłym. Należy
przed opadnięciem liści wykonać oprysk stosując dolistnie bor
(np. Bormax lub Borvit i cynk (np.
Chelat cynku forte lub Mikrovit
Zn, względnie Cynko-Bor bądź
Zintrac i Bortrac) wraz z wodnym
roztworem mocznika.

Dokarmianie po zbiorze
owoców
Przypomnę, że bor odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu pąków
kwiatowych, a także wpływa na zapłodnienie po zapyleniu kwiatów
oraz dalszego rozwoju zawiązków
i owoców. Cynk natomiast wpływa
na poprawienie odporności roślin
drzewiastych, krzewów i bylin sadowniczych na chłody, przymrozki i niskie temperatury w okresie
zimy i przedwiośnia. Natomiast
w tych sadach czy plantacjach,
gdzie analiza chemiczna gleby wykazała duże niedobory składników pokarmowych np. potasu czy

fosforu to pamiętajmy, że jeżeli
teraz przed zimą opryskamy drzewa, krzewy stosując np. Plonochron zasadowy lub potasowy bądź
Alkaliny: Alkalin K+Si lub Alkalin
KB+Si to składniki te zostaną z liści odprowadzone do pędów, konarów i pni. Wiosną, gdy jeszcze
korzenie nie będą mogły ze względu na niską temperaturę gleby
(poniżej +120C-+150C) pobierać
tego składnia z gleby wówczas potas zawarty w roślinie bierze już
udział w procesach fizjologicznych
od chwili pękania i rozwijania się
pąków kwiatowych i liściowych.
Tak samo dzieje się z fosforem po

zastosowaniu go dolistnie stosując
np. Fostar lub Plonochron fosforowy bądź Acid PK lub Seniphos
i innych nawozów makro- i mikroelementowych.

Trudności
w przechowywaniu owoców
Sadownicy, którzy opóźnili się
w stosowaniu wapnia dolistnie
mają już kłopoty w tym roku w sadzie z chorobami fizjologicznymi
owoców i będą też mieli kłopoty
w przechowalni z np. gorzką plamistością podskórną, zbrązowieniem przygniezdnym i in. Wyraźne objawy braku wapnia na owocach, można było poznać zaraz po
wejściu do sadu po oparzeniach
słonecznych na owocach. Kto jeszcze nie rozpoczął lub kontynuuje
dolistne dokarmianie wapniem
to powinien wiedzieć, że w tym
roku musiał na wrażliwych od-
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mianach zastosować o 3-5 zabiegów wapniem i fosforem więcej by
można przechować te owoce
np. do kwietnia – czerwca przyszłego roku bez objawów chorób
fizjologicznych. Stosując np. Wapnovit lub Plonochron wapniowy
bądź Stopit, a także Fostar lub Plonochron fosforowy bądź Plonvit
Phospho lub Seniphos. Natomiast
w sadach, gdzie widoczne są niedobory potasu, to należy dokarmiać drzewa stosując np. Plonochron zasadowy lub potasowy
względnie Alkaliny: KB+Si, K+Si
bądź Plonvit Kali. By natomiast
utrzymać prawidłowe zabarwienie
owoców charakterystyczne dla danej odmiany nie zapominajmy
o opryskiwaniu drzew jabłoni
manganem stosując np. Mikrovit
Mn lub Chelat manganu forte,
w 2-3 zabiegach przed zbiorem
owoców.

Przed założeniem sadu
Wszystkim rolnikom sadownikom, którzy będą zakładali sady
lub plantacje roślin jagodowych
przypominam o konieczności wysiania nawozów fosforowo-potasowych-magnezowych na podstawie analiz chemicznych gleby na
makro- i mikroelementy, oznaczenie odczynu gleby i zawartości
materii organicznej przed głęboką
orką (ok. 60-80 cm). Nie wysianie
przed głęboką orką np. nawozów
fosforowych (przed założeniem
sadu, plantacji) nie ma możliwości dostarczenia fosforu w strefę
korzeni drzew, krzewów (w poziom
wymycia i wmycia i głębiej) po ich
wysadzeniu na miejsce stałe, ponieważ fosfor w glebie nie przemieszcza się w głębsze warstwy
gleby. By nie mieć z tym składnikiem (tak ważnym) w przyszłości
w sadzie lub na plantacji kłopotów,
lepiej wcześniej prawidłowo przygotować glebę przed wysadzeniem
drzewek lub krzewów owocowych
i bylin sadowniczych na miejsce
stałe.

Właściwa głębokość
sadzenia drzewek
Tym wszystkim, którzy będą
wysadzali drzewka owocowe jesienią czy też wiosną przypominam by zwracać uwagę na głębokość sadzenia drzewek. Miejsce
szczepienia (okulizacji) musi wyraźnie znajdować się nad powierzchnią gleby. Nadal spotykam sady, w których drzewka zostały za głęboko posadzone. W następnych latach dochodzi do ukorzeniania się, wypuszczania korzeni z pnia odmiany szlachetnej,
co z kolei prowadzi do silniejszego wzrostu wegetatywnego drzewka i spadku plonowania.

25

Kopczyki
Drzewka owocowe wysadzone
jesienią, muszą mieć koniecznie
zabezpieczone korzenie przed
przemarznięciem w okresie bezśnieżnych zim przez usypywanie
wokół drzewek kopczyków do wysokości 25-30 cm nad powierzchnią gleby biorąc glebę z międzyrzędzi, a nie z rzędu drzewek.

Zabezpieczania ran
po cięciu
W okresie jesienno zimowym
największym zagrożeniem w sadach (zwłaszcza w okresie łagodnych zim) drzew owocowych
jabłoni i grusz jest zgorzel kory
i rak drzew owocowych. W sadach jabłoniowych i gruszowych
blizny po opadłych liściach są
wrotami do infekcji grzyba. Uwaga, kto z sadowników w okresie
wegetacji stosuje w dokarmianiu dolistnym nawozy wysoko
zasadowe typu „U” zabezpiecza te
drzewka przed tymi chorobami,
tym bardziej stosując je w czasie
lub po opadzie jesiennym liści.
Polecam do zabezpieczenia ran
po cięciu i formowaniu drzew
lub po cięciu sanitarnym po zbiorze owoców stosowanie preparatu Funaben Plus 03 PA lub Funaben Eko. Czytaj dokładnie instrukcję ich stosowania w sadownictwie.

W drugim okresie dokarmiania roślin, czyli po zbiorze owoców należy jeszcze
przed opadnięciem liści zastosować nawozy dolistne, które będą miały pozytywny wpływ na wzrost i rozwój drzew w roku przyszłym Fot. Bogdan Jarociński

Zwierzyna leśna
Wysadzając drzewka jesienią,
musimy je zabezpieczyć przed
zwierzyną leśną, przez zakładanie
na pnie różnego rodzaju osłonek. Nie zalecam zakładania na
pnie drzewek folii (np. z worków
foliowych po nawozach), ze względu na złe oddziaływanie na stan
zdrowotny drzewek po okresie
zimowym. W nie ogrodzonych
sadach polecam do zabezpieczenia drzewek przed zwierzyną leśną stosowanie późną jesienią
i wiosną, w dniach o dodatnich
temperaturach powietrza Pellacol
10 PA. Tym preparatem można
(specjalnym opryskiwaczem plecakowym) opryskiwać drzewka.
Można też tym preparatem malować pnie i konary drzewek. Preparat ten działa na zmysł smaku
i powonienia zwierząt leśnych.
Ci wszyscy, co w ostatnich latach
wysadzili drzewka w nie ogrodzone pola, wiedzą jaką ponieśli
stratę nie zabezpieczając drzewka (pnie i koronkę) przed zwierzyną leśną.

Uwaga nornice
przypominam o konieczności
zabezpieczenia drzewek i drzew
starszych przed nornicami stosując preparat do ich zwalczania

np. Normix czytając dokładnie
instrukcję stosowania, która znajduje się na każdym opakowaniu.

i chwasty rosły wszędzie, także
i w rzędach drzew.

Nawożenie sadu
Sadzenie leszczyny
W dalszym ciągu przypominam,
że na nieużytkach nie należy sadzić
leszczynę. Informuję o tym ponieważ ten gatunek jest nadal modny
i ci wszyscy co mają słabe gleby myślą, że jak wysadzą leszczynę to będą
mieli bez nakładów pracy i środków
inwestycyjnych zyski. Takie osoby
są w wielkim błędzie ponieważ
leszczyna wymaga gleb ciepłych
i w miarę żyznych o dobrych stosunkach wodno-powietrznych. Nie
nadają się gleby kwaśne, ciężkie,
podmokłe i zimne, jak również
zbyt lekkie i suche. Leszczyna wymaga nawodnienia i prawidłowego nawożenia i dokarmiania dolistnego makro- i mikroelementami.

Jesienne zwalczanie
chwastów
Późną jesienią należy zwalczać
chwasty w sadach i na plantacjach krzewów jagodowych stosując np. Roundup (w sadach powyżej 3-go roku) lub Kerb 50WP
przy zastosowaniu osłon herbicydowych. W obecnym sezonie wegetacyjnym nie brakowało opadów

Jesienią należy przeprowadzić
nawożenie w sadach i plantacjach
roślin jagodowych nawozami fosforowo-potasowymi lub siarczanem magnezu względnie wapnowanie gleb na i tyko na podstawie
wyników zaleceń otrzymanych po
przeprowadzonej analizie chemicznej gleby z trzech poziomów
profilu glebowego. Przypominam,
że próbki gleby z pól przeznaczonych pod założenie sadu, plantacji,
czy w sadzie, bądź już na plantacjach już istniejących można pobierać w różnej porze roku, nawet
zimą jeśli gleba nie jest zamarznięta. Glebę należy pobierać
z trzech poziomów (nie ograniczając się tylko do poziomu ornopróchnicznego ponieważ korzenie
drzew czy krzewów zalegają głęboko), poziomu próchnicznego,
wymycia i wmycia składników pokarmowych. Podkreślam, że analizy gleby są niezastąpione przy określaniu potrzeb nawożenia sadu czy
plantacji krzewów roślin jagodowych oraz z pól przygotowywanych do założenia sadu bądź plantacji krzewów owocowych.
r
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Wybrane zakaźne choroby owiec i kóz – część II
mgr Bożena Zaleska, mgr Katarzyna Ząbek

Katedra Hodowli Owiec i Kóz, UW-M w Olsztynie

W

poprzednim numerze została przedstawiona część
chorób zakaźnych wywoływanych przez wirusy. W dalszej
części artykułu zostaną przedstawione bakteryjne i prionowe schorzenia zawarte w wykazie chorób
zakaźnych zwierząt podlegających
obowiązkowi zwalczania

Wąglik
Nie tylko wirusy mogą wywoływać choroby zakaźne, można jako
czynnik etiologiczny wymienić
bakterie oraz priony. Bakterią, o
której w ostatnich latach było bardzo głośno i o której wiele pisano
w gazetach była laseczka wąglika.
Wąglik występuje głównie u bydła, koni i owiec, rzadziej u kóz,
świń i zwierząt futerkowych. Bakteria ta wyróżnia się dużą trwałością i zjadliwością. Choroba ta
stanowi duże zagrożenie, gdyż w
swoim cyklu życiowym, aby dalej
się rozprzestrzeniać musi wpierw
zabić swoją ofiarę. Choroba nie
przenosi się pomiędzy osobnikami.
Zwierzęta zakażają się najczęściej
zjadając przetrwalniki z zanieczyszczoną paszą lub na skażonym
pastwisku. Rezerwuarem zarazków jest właśnie gleba, woda i roślinność. U ludzi bakterie mogą
wnikać przez skaleczenia przy
kontakcie z zakażonymi zwierzętami lub skórami, mięsem czy
wełną (postać skórna). Bardziej
niebezpieczne jest spożywanie zakażonego mięsa (zgon w 15-75%),
oraz wdychanie zarodników. Do
objawów wąglika u zwierząt należy m.in. powstawanie zapalnych
nacieków (tzw. karbunkułów) na
szyi, przedpiersiu i innych częściach organizmu oraz na nabłonkach śluzowych. Charakterystyczne jest ostre zapalne obrzmienie śledziony, której miąższ
przybiera wygląd czarnej, smołowatej masy. Przetrwalniki (spory)
są odporne na wysokie i niskie
temperatury, kwasy i zasady, wysychanie, promieniowanie jonizujące i wiele środków dezynfekcyjnych. Zapobieganie wąglikowi
sprowadza się do regularnej kontroli weterynaryjnej i ewentualnego szczepienia zagrożonych
zwierząt hodowlanych. Zwierzę
chore należy zabić. Ciekawostką
jest to, iż w roku 1997 w magazynie policyjnego muzeum w Trondheim znaleziono fiolkę z kostkami cukru, zawierającą bakterie
wąglika, niektóre jeszcze żywe.
Okazało się, że w styczniu 1917

Niemcy chcieli użyć go jako broni
biologicznej do dezorganizacji dostaw z Norwegii dla armii rosyjskiej. Wąglik ma też poczesne
miejsce w historii bakteriologii:
opracowanie metody hodowli jego
czystych kultur było pierwszym
słynnym osiągnięciem Roberta
Kocha, późniejszego noblisty.

Gruźlica
Kolejną, nie mniej znaną chorobą bakteryjną jest gruźlica. Chorobę powodują prątki, czyli cienkie, proste lub lekko zgięte pałeczki. Wykazują one dużą odporność na kwasy, zasady i alkohol,
jednakże są wrażliwe na promienie UV. W wydalinach zarówno
ludzkich jak i zwierzęcych wykazują one zdolności życiowe nawet
przez kilka miesięcy, podobnie i w
wodzie, gdzie przeżywają do 3
miesięcy. Gruźlica zwierząt jako
choroba jest znana od dawna, jednak aż do XIX wieku nie łączono
jej z gruźlicą ludzi. Owce chorują
stosunkowo rzadko, a choroba ma
przebieg przewlekły. Nie manifestuje się bardziej widocznymi
objawami klinicznymi, a zmiany
gruźlicze stwierdzane są przeważnie dopiero pośmiertnie. W miesiącach zimowo-wiosennych notuje się zwiększoną zachorowalność. Zarazek wnika do organizmu
najczęściej drogą przewodu pokarmowego (poprzez zakażoną
paszę i wodę) lub narządu oddechowego (obecność prątków w
środowisku). U owiec, podobnie
jak u innych gatunków zwierząt,
po wniknięciu prątka gruźlicy powstaje ognisko pierwotne w węzłach chłonnych atakowanego narządu. Okres inkubacji choroby
jest długi i dopiero przy jej znacznym rozwoju obserwuje się: osłabienie, apatię, suchość i łamliwość wełny oraz bladość błon śluzowych. Zejście śmiertelne następuje po długim czasie, w wyniku
daleko zaawansowanego wychudzenia. Zwierzęta gospodarskie
poddaje się okresowym badaniom,
w przypadku pozytywnej reakcji
zwierzę się izoluje i powtarza próbę (po 2 miesiącach). Zwierzę zakażone podlega eliminacji z stada.
Gdy u któregokolwiek zwierzęcia
uzyskano wynik dodatni ponownie
bada się pozostałe pogłowie.

Bruceloza
Choroba Banga, gorączka maltańska, gorączka falująca (falista),
gorączka kozia, gorączka skalna,

gorączka gibraltarska, gorączka
Rio-grande, gorączka śródziemnomorska, ronienie zakaźne to
nazwy jednej i tej samej choroby,
powszechnie znanej jako bruceloza, występującej w kilku postaciach. Pierwsza określenie pochodzi od nazwiska duńskiego lekarza
weterynarii B. L. F. Banga, który
w 1896 roku odkrył i opisał bakterię wywołującą zakaźne ronienie
bydła. Bruceloza owiec i kóz jest
dobrze znana i rozpowszechniona
w świecie gdzie powoduje znaczne straty ekonomiczne w krajach
z rozwiniętą hodowlą tych gatunków, co ciekawe za kraje wolne od
tej choroby uważa się jeszcze Amerykę północną, Australię i północno-wschodnią Azję. W Polsce
choroba ta u małych przeżuwaczy
występuje bardzo rzadko. Utrzymywanie i szerzenie zakażeń w stadach następuje za pośrednictwem
roniących samic, wydalających
bakterie z poronionymi płodami,
błonami płodowymi i wodami płodowymi, u których utrzymują się
one w wycieku z pochwy do 2
miesięcy po poronieniu. Choroba
może rozprzestrzeniać się także
podczas krycia oraz laktacji. Duża
rolę odgrywa zanieczyszczona
woda, ściółka i pasza gdyż zarazek
wykazuje znaczną odporność na
czynniki środowiskowe. Po wniknięciu do organizmu bakterie dostają się do węzłów chłonnych, a
następnie do krwi, z którą są przenoszone do narządów wewnętrznych. U ciężarnej samicy zarazki
umiejscawiają się w łożysku, powodując stan zapalny prowadzący
w konsekwencji do poronienia
bądź urodzenia słabego potomstwa. Po poronieniu brucele usadawiają się głównie w węzłach
chłonnych wymienia lub w samym wymieniu, gdzie mogą się
utrzymywać przez wiele miesięcy
a nawet lat. Głównymi objawami
choroby są poronienia stwierdzane u 5-10% ciężarnych samic oraz
stany zapalne wymion, u samców
wywołuje zapalenie najądrza i jąder, a nierzadko także stawów. U
owiec odsetek poronień jest niższy
niż u kóz. Szczyt poronień ma
miejsce w pierwszym roku po wybuchu choroby, w następnych latach mają już one charakter sporadyczny, występując u samic
nowo wprowadzanych do stad.
Podstawową metodą zwalczania
jest identyfikacja zwierząt zakażonych i chorych (poprzez regularne przeglądowe badania sero-

logiczne stad) oraz ich eliminacja
z stada.

Choroba prionowa – scrapie
Na początku XXI wieku głośno
było o zakaźnej chorobie bydła –
BSE, która należy do grupy chorób
prionowych sklasyfikowanych jako
przenośne gąbczaste encefalopatie
przeżuwaczy. W tej grupie znalazła
się także znana od połowy XVIII
wieku w wielu krajach Europy
choroba prionowa – scrapie, zwana trzęsawką owiec lub też chorobą kłusową. Powszechnie uważa
się, że czynnikiem wywołującym te
choroby są patogenne białka, prionowe, które powstają z produkowanego przez organizm gospodarza normalnego białka. Scrapie
atakuje centralny układ nerwowy
zwierzęcia. Objawia się nerwowym zachowaniem, zaburzeniami
koordynacji ruchowej ciała, skróceniem czasu przeżuwania, zwiększonym pragnieniem, swędzeniem
skóry, które niejako zmusza zwierzęta do ciągłego ocierania się o
drzewa, kojce, ogrodzenia, co z kolei prowadzi do powstawania licznych, rozległych ran. W ostatnich
stadiach choroba prowadzi do paraliżu a następnie do śmierci.
Struktura mózgu padłych zwierząt
przypomina gąbkę. Zakażenie następuje najprawdopodobniej drogą pokarmową, jagnięta mogą zarazić się od matek podczas porodu oraz w trakcie laktacji. Czynnik
trzęsawki namnaża się wpierw w
śledzionie i węzłach chłonnych, następnie w mózgu. Zachorowują
przeważnie owce w wieku 1,5-4,5
lat. Okres inkubacji po zakażeniu
doświadczalnym wynosi u owcy od
4 miesięcy do 2 lat albo więcej, natomiast u kozy przeciętnie 12 miesięcy. Choroba przebiega powoli,
ciągnie się przez wiele tygodni, a
nawet miesięcy i zawsze kończy się
zejściem śmiertelnym.
Powyższe choroby zakaźne występują lub wystąpiły w Polsce,
część nich nie jest już obecnie notowana.

Poza Polską – Gorączkę
Doliny Rift
Niektóre choroby zakaźne zwalczane z urzędu stwierdzono na
terenie innych krajów niż Polska.
Gorączkę Doliny Rift opisano jako
odrębną jednostkę chorobową w
1913 r., gdy spowodowała masowe
padania owiec na fermach w Kenii, natomiast wirus gorączki Doliny Rift (RVFV) wyizolowano w
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1931 r. Jest to choroba zakaźna
owiec, bydła i ludzi występująca
głównie w Afryce (włączając Madagaskar), Arabii Saudyjskiej i
Jemenie (pierwszy raz zanotowano ją w 2000 roku, spowodowała
ona tam 1700 zachorowań ludzi w
tym 216 przypadków śmiertelnych). Trochę wcześniej, bo w
1978 r. w Egipcie zanotowano masowe upadki u owiec oraz zachorowania ludzi, które na niektórych
terenach objęły aż 80% populacji.
W 2003 r. zdiagnozowano 9122
przypadki zachorowania ludzi w
USA. W Europie wirus Gorączki
Doliny Rift wyizolowano od komarów pospolitych, które podczas odżywiania się krwią zakażają zwierzęta oraz ludzi. Z miejsca
ukąszenia wirus jest transportowany za pośrednictwem krwi do
wątroby i śledziony, które są narządami jego docelowego działania. Okres inkubacji choroby u
owiec wynosi od 2 do 6 dni. Gorączka Doliny Rift może przebiegać bezobjawowo, jednak najczęściej ma postać ostrej grypopodobnej infekcji, charakteryzującej
się ogólnym osłabieniem, śluzoworopnym wypływem z nosa, biegunką, utratą apetytu, a u ciężarnych samic poronieniami. Śmiertelność u jagniąt sięga 95%, u dorosłych owiec do 20%, natomiast
u ludzi waha się w granicach 1%
przypadków. Gorączka Doliny Rift
należy do tzw. chorób egzotycznych, które dotychczas nie wystę-
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powały na terenie Polski, ale których pojawienie się jest możliwe ze
względu na globalizację gospodarki.

Pomór małych przeżuwaczy
W 2008 ogromne emocje
wzbudziła wiadomość o wystąpieniu w Maroku epidemii pomoru małych przeżuwaczy (owiec
i kóz). W kilku regionach kraju
choroba zainfekowała 2901 zwierząt, z których padło 1449 owiec.
Choroba ta obserwowana była
już wcześniej w Indiach, Pakistanie, Półwyspie Arabskim i Bliskim
Wschodzie. Pomór małych przeżuwaczy inaczej zwany księgosuszem rzekomym jest zakaźną
chorobą klinicznie przypominającą księgosusz występujący u
bydła. Choroba może być zwalczana za pomocą szczepionek.
Charakteryzuje się zapaleniem
ogólnym pokarmowym, zapaleniem płuc, występują duszności,
kaszel, rzężenie, często gorączka
i biegunka. U kóz przyjmuje ona
postać ostrą, objawy są bardziej
nasilone. W ciągu nawet 7 dni w
55-86% przypadków występuje
śmierć zakażonego zwierzęcia.
Owce przechodzą chorobę łagodniej (śmiertelność 10%), z reguły zdrowieją w ciągu 14 dni
zyskując odporność na całe życie.
Nowoczesna medycyna weterynaryjna wprowadziła i ciągle
usprawnia nie tylko metody leczenia, ale tez zapobiegania cho-

Wąglik nie przenosi się pomiędzy osobnikami. Zwierzęta zakażają się najczęściej zjadając przetrwalniki z zanieczyszczoną paszą lub na skażonym pastwisku
Fot. Anna Uranowska

robom. Ogromną rolę odgrywa
właśnie odpowiednia profilaktyka, której ważnym elementem
jest odpowiednie żywienie. Niezaspokajanie potrzeb pokarmowych może doprowadzić do zaburzeń zdolności organizmu do
zachowania równowagi czynności
poszczególnych układów. Właśnie
homeostaza jest niezbędnym warunkiem zdrowia. W zapobieganiu chorobom zakaźnym dużą
rolę odgrywają też właściwe warunki zoohigieniczne oraz szczepienia ochronne. Podanie szczepionki dla zwierząt wywołuje u
nich odporność na zachorowanie
na określoną chorobę. Jednak

nie na wszystkie choroby istnieją
możliwości szczepień, gdyż albo
jest brak na polskim rynku odpowiednich preparatów weterynaryjnych lub zakazano tego ustawą. Choroby zakaźne występujące u owiec i kóz podlegające zakazowi szczepień to: pryszczyca,
pęcherzykowe zapalenie jamy
ustnej, choroba niebieskiego języka, ospa, gruźlica, bruceloza, gorączka doliny Rift, pomór małych
przeżuwaczy. Prawidłowo prowadzona hodowla oraz fachowa
opieka weterynaryjna pozwolą
uchronić inwentarz od chorób
zakaźnych.
Piśmiennictwo u autorów.

Żywienie krów a skład mleka
mgr. inż. Izabela Mikuło

specjalista od bydła mlecznego, mięsnego i użytków zielonych
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

W

ydajność mleczna krów jak
i skład chemiczny mleka
uwarunkowane są wieloma
czynnikami. Należą do nich przede wszystkim czynniki typowo
żywieniowe i poza żywieniowe:
stadium laktacji, wiek krowy,
rasa i jej możliwości genetyczne.
Prekursorami syntezy związków
zawartych w mleku są składniki
pokarmowe dostarczane z paszą,
syntetyzowane endogennie w organizmie i dostarczane z krwią do
gruczołu mlekowego, oraz bezpośrednio wytwarzane w gruczole mlekowym (np.: kazeina,
laktoalbumina). Zdrowa krowa
H-F powinna dawać mleko o zawartości białka na poziomie 3,23,6% i tłuszczu 3,6-4,1%. Mniejsza bądź większa niż standardowa ilość poszczególnych składników mleka może świadczyć o

problemach zdrowotnych tych
zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza takich parametrów mleka jak białko, tłuszcz, mocznik i laktoza,
których normy ilościowe zależą
od możliwości genetycznych danej rasy. Przykładowo: zawartość 6% tłuszczu w mleku na początku laktacji u krowy rasy Jersey będzie normą, natomiast u
krowy H-F może wskazywać na
rozwijającą się ketozę.

Poziom tłuszczu w mleku
Zmiany zawartości składników
w mleku uwarunkowane czynnikami żywieniowymi są zależne od
rodzaju paszy, zawartej w niej ilości energii, białka, struktury fizycznej, czy stosunku pasz objętościowych do treściwych. Dawka
pokarmowa złożona z 2/3 pasz objętościowych i niewielkiej ilości

pasz treściwych to w żwaczu źródło kwasu octowego produkowanego przez bakterie. Powstający z
fermentacji włókna roślinnego
kwas octowy bierze udział głównie
w syntezie tłuszczu mleka. Warto
zwrócić uwagę na to, że nadmierne rozdrobnienie pasz objętościowych, czy granulowanie obniża
poziom tego kwasu w żwaczu. Na
wzrost poziomu tłuszczu w mleku
mają dodatkowo wpływ pasze takie jak makuch rzepakowy, słonecznikowy, dodatek drożdży, czy
śruta z nasion oleistych.

Za dużo śruty zbożowej
Zbyt niska zawartość tłuszczu w
mleku w pierwszych 100 dniach
laktacji może wywołać kwasicę
metaboliczną. Główną przyczyną
tego stanu chorobowego upatruje
się tu w jednorazowym skarmianiu

zbyt dużych ilości szybko fermentujących śrut zbożowych, niskiej
zawartości suchej masy w TMRrze, czy w nieprawidłowej strukturze fizycznej paszy. Natomiast
zbyt wysoka zawartość tłuszczu
w mleku w 100 pierwszych dniach
laktacji, zwłaszcza przy zbyt dobrej
kondycji krów w okresie zasuszenia i niskiej zawartości energii w
dawce pokarmowej na początku
laktacji, może być wskaźnikiem ketozy metabolicznej.

Niedobór białka w mleku
A jak zwiększyć zawartość białka w mleku? Zbyt niska jego ilość
może świadczyć o nadmiernej ilości węglowodanów strukturalnych
i niewystarczającej ilości paszy
treściwej (nadmierny udział słoDokończenie na str. 28
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28
Dokończenie ze str. 27

my, żywienie kiszonką z traw późno zebranych). Bardzo pomocny w
tym wypadku może okazać się
dodatek skrobi trudno rozkładalnej w żwaczu a dostępnej w jelicie
(np.: dodatek suszonego ziarna
kukurydzy). Przyczyną niedoboru
białka w mleku może być też mała
koncentracja białka w dawce pokarmowej, bądź nadmiar białka
szybko rozkładającego się w żwaczu (młoda zielonka pastwiskowa)
przy niedostatecznej ilości energii
potrzebnej do syntezy intensywnie
pracujących bakterii. W szczycie
laktacji konieczne jest zwiększenie
koncentracji białka poprzez dodatek paszy z małą tendencją do
rozkładu tego składnika w żwaczu
(np.: poekstrakcyjna śruta sojowa,
rzepakowa). W okresie rozdojenia
zalecane są dodatki białka chronionego lub aminokwasów chronionych (metioniny i lizyny) bezpośrednio wchłanianych w jelicie
cienkim.

Istotny poziom mocznika
Wskaźnikiem prawidłowego
stosunku białka do energii w

dawce pokarmowej jest poziom
mocznika w mleku. Warto go
wykorzystać. Wysoki poziom
mocznika świadczy o nieprawidłowym zbilansowaniu dawki. W
takim przypadku najlepiej
zmniejszyć ilość pasz białkowych
(kiszonki z lucerny, traw, nasion
roślin strączkowych) a zwiększyć
ilość węglowodanów fermentujących w żwaczu (śruty zbożowe,
kiszonka z kukurydzy, wysłodki
buraczane suszone). I odwrotnie w przypadku niskiego poziomu mocznika.

Ocena użytkowości mlecznej
krów
Prawidłowe parametry mleka
oraz zdrowie krów możemy osiągnąć poprzez:
• analizę chemiczną pasz,
• rozważne i umiejętne stosowanie dodatków paszowych, tłuszczu i białka chronionego,
• żywienie zgodnie ze współczesnymi normami,
• dbałość o strukturę fizyczną
dawki pokarmowej,
• monitorowanie pobrania suchej masy i dobry apetyt krów na
początku laktacji,

Zdrowa krowa H-F powinna dawać mleko o zawartości białka na poziomie 3,23,6% i tłuszczu 3,6-4,1%. Mniejsza bądź większa niż standardowa ilość poszczególnych składników mleka może świadczyć o problemach zdrowotnych tych
zwierząt Fot. Grzegorz Czykwin

• unikanie nagłych zmian paszy,
• stały dostęp do czystej wody,
• kontrolę kondycji krów,
• tworzenie grup technologicznych uwzględniających wydajność
mleczną krów w stadzie,
• czytanie parametrów mleka z
raportów próbnych udojów RW-1,
RW-2,

Dzięki precyzyjnej ocenie użytkowości mlecznej krów, możliwe
będzie podejmowanie decyzji, które uchroni hodowcę przed wieloma niepotrzebnymi problemami
zdrowotnymi jego stada, zwiększy
szansę na wzrost wydajności, zoptymalizuje koszty a tym samym
zwiększy zyski.
r

Ekologiczna uprawa cebuli zwyczajnej
mgr inż. Marcin Felczak

C

ebula zwyczajna (Allium
cepa L.) znana była już w starożytności. W Egipcie hodowano cebulę nie tylko do spożycia,
ale także umieszczano ją w krtani,
w miednicy lub w pobliżu oczu
podczas mumifikowania zwłok.
Pliniusz podaje, że Rzymianie
uprawiali jej sześć odmian. Cebulę ceniono za jej właściwości odkażające, różne ludy przypisywały jej magiczne moce. W Irlandii
stanowiła specyfik przywracający
łysym włosy: „Wcieraj sok zmieszany z miodem w łysinę, trzyj, aż
skóra się zaczerwieni. Mikstura ta,
odpowiednio zastosowana sprawi,
że włosy wyrosną nawet na kaczym
jaju”. W ostatnich stuleciach wyhodowano liczne odmiany różniące się wielkością, smakiem i zabarwieniem.

Opis botaniczny
Cebula jest rośliną dwuletnią.
W pierwszym roku przechodzi
fazę wegetatywną, natomiast
w drugim generatywną. W rozwoju wegetatywnym tworzy cebulę
(część jadalna) złożoną z piętki,
czyli skróconej łodygi i mięsistych pochew liściowych. W dolnej
części piętki wyrastają liczne drob-

ne korzenie przybyszowe tworzące wiązkowy system korzeniowy,
rozrastający się na głębokość do
20 cm. Z górnej części piętki wyrastają pochwy liściowe (łuski).
Wewnętrzne łuski są mięsiste i pełnią rolę magazynującą substancje
pokarmowe, natomiast zewnętrzne są suche i pełnią funkcję
ochronną. Blaszka liściowa to rurkowaty szczypior, pokryty nalotem
woskowym, wewnątrz pusty. Gdy
cebula osiągnie odpowiednią wielkość i zgromadzi substancje zapasowe następuje samoczynne załamanie szczypioru i wybarwianie
się zewnętrznych łusek. Cebula
przechodzi w stan spoczynku.
W drugim roku wegetacji wypuszcza pędy kwiatostanowe.
Kwiatostanem to kulisty baldach.
Jest rośliną obcopylną, zapylaną
przez owady. Owocem jest torebka, zawierająca czarne nasiona,
które zachowują zdolność kiełkowania 2-3 lata.

Wartość odżywcza
W cebuli występuje olejek drażniący śluzówkę oczu i drógi oddechowe. Ponadto zawiera cukry,
kwasy organiczne, flawonojdy, saponiny, glikozydy, enzymy, związ-

Ochrona cebuli przed chorobami i szkodnikami polega na przestrzeganiu zmianowania, współrzędnej uprawie cebuli z marchwią, stosowaniu naparów i wyciągów ze skrzypu polnego, bylicy pospolitej, krwawnika pospolitego, wrotycza
polnego do opryskiwania roślin w czasie wzrostu Fot. Marcin Felczak

ki azotowe, witaminę C, B1, B2
i prowitaminę A, sole potasu, fosforu, żelaza, fluoru, siarki i krzemionkę. Łuski cebuli zawierają
flawonojdy kwartecyny.

Wymagania klimatyczne
i glebowe
Cebulę można uprawiać na te-

renie całego kraju. Jest rośliną
światłolubną i wrażliwą na długość dnia. Do uprawy wiosennej
stosuje się odmiany dnia długiego, które tworzą zgrubienia cebulowe przy dniu wynoszącym co
najmniej 15-16 godzin. Optymalna temperatura do kiełkowania
nasion wynosi od 10 do 18°C. Po
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wschodach i w okresie wzrostu
szczypioru od 12 do 15°C oraz
krótki dzień. W okresie formowania się cebul optymalna temperatura od 16 do 20°C oraz długi dzień. Temperatura powyżej
20°C zalecana jest w fazie załamywania szczypioru i dojrzewania
cebul. Cebula korzeni się płytko,
dlatego wymaga gleb żyznych,
dobrze uprawionych, wilgotnych
z dużą zawartością próchnicy.
Gleba wczesną wiosną powinna
szybko się nagrzewać, pozwalając
na wczesne sadzenie dymki lub
siew nasion. Najlepsze są czarnoziemy, czarne ziemie, lessy oraz
mady średnie, nie nadają się gleby ciężkie, ilaste, podmokłe, piaszczyste, kamieniste i zakwaszone.
pH gleby optymalne to 6,5-7,0.
Dla cebuli najlepsza jest wczesna
i ciepła wiosna w fazie sadzenia
i siewu, następnie temperatura ok.
20°C i opady atmosferyczne,
w okresie zakończenia wzrostu
i dojrzewania cebuli sucha i słoneczna pogoda.

Odmiany
Do uprawy z dymki polecane są:
‘Wolska’, ‘Błońska’, ‘Rawska’, ‘Sochaczewska’, ‘Picko Bello’, ‘Jetset’
F1, ‘Centurion’ F1.
Do uprawy ozimej z siewu letniego: ‘Wolf ’ F1, ‘Amigo’ F1, ‘Labrador’. Odmiany przeznaczone do
uprawy z siewu ozimego powinny
charakteryzować się: wytrzymałością na niską temperaturę, brakiem skłonności do wybijania
w pędy kwiatostanowe, zdolnością
zawiązywania cebul w niskiej temperaturze, szybkim wzrostem po
zimie oraz wczesnym wykształcaniem cebul.

Przygotowanie stanowiska
Cebula i inne warzywa cebulowe nie powinny być uprawiane na
tym samym polu częściej niż co 5
lat. Dobrym przedplonem są rośliny pozostawiające stanowisko
wolne od chwastów i nie porażane przez niszczyka zjadliwego.
Najlepsze jest stanowisko po kalafiorze, rzepaku, fasoli, grochu,
wyce, peluszce, pomidorze, marchwi, kukurydzy, buraku i ogórku.
Nie można uprawiać cebuli po
koniczynie czerwonej, lucernie,
bobiku, selerze, ziemniaku, pietruszce i bobie.
W celu przygotowania pola
w uprawie ekologicznej glebę możemy jedynie spulchnić a nie należy
jej przewracać. Do tego celu możemy użyć: kultywator, bronę, bronę talerzową, glebogryzarkę i bronę wahadłową. W celu przykrycia
nawozów naturalnych i organicznych można użyć pługa, przykrywając nawozy na głębokość od 15
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Cebula zwyczajna znana była już w starożytności Fot. Marcin Felczak

do 20 cm w zależności od rodzaju
gleby i stosowanego nawozu. Przy
uprawie cebuli z siewu gleba powinna być przygotowana bardzo
starannie. Po zbiorze rośliny przedplonowej należy zastosować płytką podorywkę, np. po zbożach lub
talerzowanie po innych roślinach.
Następnie wysiać rośliny na zielony nawóz i przyorać je późną jesienią. Wiosną stosujemy jedynie
kultywatorowanie i bronowanie.

Nawożenie
Powinno opierać się na analizie
chemicznej gleby. Podstawowym
źródłem składników pokarmowych dla cebuli uprawianej ekologicznie są: obornik, kompost,
różnego rodzaju gnojówki i nawozy zielone. Dodatkowo w miarę potrzeby można zastosować:
mączkę fosforytową, węglan wapnia i siarczan magnezu. Stosowanie gnojówki, np. z pokrzywy zwyczajnej, bylicy pospolitej, mniszka
lekarskiego i bydlęcej jest uzasadnione tylko wtedy, gdy nie stosowano obornika. Stosujemy je
w czasie wegetacji co 7 dni.

Metody uprawy
Uprawa z siewu nasion jest najtrudniejszą metodą. Nasiona siejemy od końca marca do początku
kwietnia. Powinny pochodzić
z uprawy ekologicznej. Można je
siać rzędowo lub pasowo-rzędowo.
W uprawie rzędowej rozstawa rzędów co 30-45 cm. W systemie pasowo-rzędowym rozstawa powinna być dostosowana do maszyn
wykonujących zabiegi pielęgnacyjne. Nasiona umieszczamy w glebie na głębokość od 1 do 3 cm,
w zależności od rodzaju gleby. Na

jeden hektar należy przeznaczyć od
1 do 1,250 mln sztuk nasion.
Uprawa z rozsady pozwala uzyskać większy i lepszej jakości plon.
Rozsadę produkuje się w szklarni
lub tunelu foliowym. Nasiona siejemy pod koniec lutego lub na
początku marca. Okres produkcji
rozsady trwa 6-8 tygodni. Do obsadzenia 1 ha należy wysiać 3 kg
nasion. Nasiona siejemy do gruntu pomieszczeń, skrzynek lub wielodoniczek na głębokość 1 cm. Od
siewu do pojawienia się siewek
utrzymujemy temperaturę 1820°C. Po wschodach obniżamy
do 15-18°C w dzień i 10°C w nocy.
Dobra rozsada powinna mieć 3-4
liście i 4-5 mm grubości. Przed sadzeniem na miejsce stałe trzeba ją
zahartować. Sadzimy ją w rzędzie
co 5-8 cm, natomiast rzędy oddalone od siebie powinny być co
20 cm.
Uprawa z dymki może być stosowana na terenie całego kraju.
Jest najbardziej odporna na niesprzyjające warunki siedliskowe.
W pierwszym roku wysiewa się nasiona w celu uzyskania dymki
a w drugim roku sadzimy dymkę
w celu osiągnięcia przez nią rozmiarów handlowych. W celu uzyskania dymki nasiona sieje się gęsto w rzędy co 15-20 cm. Oznaką jej
dojrzałości jest załamywanie i zasychanie szczypioru. Po wyrwaniu
dymkę dosusza się i sortuje. Najlepsza jest o średnicy 11-20 mm.
Następnego roku sadzi się ją
w pole możliwie jak najwcześniej
wiosną. Rozstawa w rzędzie co 58 cm. Ilość dymki do obsadzenia
1 ha zależy od jej średnicy i rozstawy, może wahać się od 300 do
2000 kg.

Uprawa ozima daję możliwość
uzyskania najwcześniejszego zbioru. Nie jest jednak polecana w warunkach naszego województwa.

Zabiegi pielęgnacyjne
Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi w ekologicznej uprawie cebuli jest odchwaszczanie
ręczne lub mechaniczne połączone ze spulchnianiem gleby i nawadnianie w dawce 10-15 mm
w początkowym okresie wzrostu,
w późniejszym 20 mm. Ochrona
przed chorobami i szkodnikami
polega na przestrzeganiu zmianowania, współrzędnej uprawie
cebuli z marchwią, stosowaniu
naparów i wyciągów ze skrzypu
polnego, bylicy pospolitej, krwawnika pospolitego, wrotycza polnego do opryskiwania roślin w czasie wzrostu. Stosować zdrową
dymkę i nasiona do sadzenia i siewu. Zaprawiać nasiona Grevitem
200 SL i Bioseptem 33 SL.

Zbiór
Do zbioru przystępuje się gdy 7080% roślin ma załamany szczypior.
Po wykopaniu cebuli pozostawia się
na polu w celu dosuszenia. Następnie przewozi do przechowalni
w celu dalszego dosuszania i przechowywania. Dosuszanie w polu
powinno trwać 7-10 dni.

Przechowywanie
Cebulę przechowujemy w temperaturze 0°C, wilgotności względnej powietrza 65-75% i składzie
gazowym atmosfery 5% CO2 i 2%
O2. Można ją również przechowywać zamrożoną w temperaturze
-2 do -3°C. Długość okresu przechowywania do jednego roku. r
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Zastosowanie internetu w agroturystyce
mgr inż. Sebastian Waśkowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

W

dzisiejszych czasach internet jest źródłem informacji
o świecie. Za pomocą tego
medium można „załatwić” wiele
spraw nie ruszając się z domu
również te dotyczące oferty agroturystycznej. Bez oferty umieszczonej w internecie, strony www
poświęconej działalności turystycznej czy poczty elektronicznej
trudno prowadzić marketing
usług agroturystycznych. Warto
zauważyć, że po wpisaniu w przeglądarkę słowa „agroturystyka”
pojawia się ponad 6 milionów
wyników.
Pod względem wykorzystania
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza informatycznych turystyka plasuje
się w czołówce ich wykorzystania. Wynika to ze szczególnych
cech usług turystycznych, takich jak niematerialność, nietrwałość, szybkość przepływu
informacji, dotarcie do jak największej liczy potencjalnych
klientów oraz automatyzacja
procesów biznesowych. Wszystkie te elementy wpisują się
w sieć internetowych usług turystycznych.

Dobra strona www
Zalety Internetu jako narzędzia promocyjnego spowodowały, iż coraz częściej wykorzystywany jest w promowaniu gospodarstw agroturystycznych. Jest
to jedna z relatywnie tanich, łatwo dostępnych metod promocji
gospodarstwa agroturystycznego
i to nie tylko wśród mieszkańców
Polski, ale na całym świecie,
gdyż internet jest siecią globalną. Utworzenie dobrze przygotowanej technicznie i merytorycznie witryny internetowej,
która zajmuje widoczną pozycję
w wyszukiwarkach internetowych zwiększa szanse na pozyskanie klienta, na zwiększenie
obłożenia kwater i w konsekwencji osiągnięcie sukcesu. Dobra strona www nie tylko zarobi
na swoje utrzymanie, ale w istotny sposób zwiększy obroty
i dochody gospodarstwa. Sam
fakt posiadania strony internetowej nie gwarantuje sukcesu.
Strona musi być bardzo dobrze
przygotowana. Najważniejsza
jest zawartość merytoryczna witryn internetowych gospodarstw
agroturystycznych.

Na stronie gospodarstwa muszą się znaleźć:
• oferta agroturystyczna
• cena oferowanych usług
• zdjęcia pokoi, pensjonatu
• mapy dojazdu
• dokładny adres i kontakt
z właścicielami gospodarstwa.
W dalszej kolejności trzeba
zwrócić uwagę na czytelność
i przejrzystość witryny, oraz możliwość złożenia zamówienia lub
kontaktu z gospodarstwem agroturystycznym. Ważnym elementem dobrej witryny jest aktualizacja informacji o ofercie oraz
zamieszczonych zdjęć i relacji
z bieżących wydarzeń. Warto zadbać o to, aby witrynę można
było przeglądać w więcej niż
dwóch obcych językach, np. niemieckim i angielskim. Tak profesjonalnie przygotowana strona
doceniona zostanie przez użytkowników Internetu.
Mimo znacznego rozwoju informatyki i internetu, wciąż jest
zbyt mała świadomość znaczenia
marketingu
internetowego
wśród mieszkańców obszarów
wiejskich. Wynika to zarówno
z dużych ograniczeń w dostępie
do tego medium jak i często braku umiejętności wykorzystania
go dla celów gospodarstwa rolnego. Internet stanowi elastyczny i ekonomiczny kanał marketingowy, za pomocą, którego łatwo można dotrzeć do indywidualnego klienta. Pozwala to na
bycie konkurencyjnym w stosunku do gospodarstw agroturystycznych, które nie posiadają
witryny internetowej, nie oferują swoich usług w internecie,
przez co nie uczestniczą na
ogromnym, wciąż rozwijającym
się rynku ofert on-line, tracąc
ogromną liczbę potencjalnych
klientów, którzy dokonują wyboru i zakupu usług bądź produktów drogą elektronicną.

Poczta elektroniczna
Na stronach internetowych
kwaterodawcy zamieszczają dokładny adres swojego gospodarstwa oraz kontakt – najczęściej
w postaci numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
Nierzadko w ofercie usług agroturystycznych można znaleźć adres mailowy danego obiektu. Poczta elektroniczna jest najpopularniejszą usługą, z jakiej moż-

na skorzystać dzięki internetowi.
List elektroniczny dociera do
adresata, bez względu na to,
w jakim kraju mieszka, w kilka
sekund. Za pomocą poczty elektronicznej można przesłać nie
tylko teksty, ale także obrazy,
programy, dźwięki. Zalety poczty
elektronicznej są ogromne. Wiadomość można wysyłać do dowolnego użytkownika internetu
na całym świecie. Można wysłać list do wielu adresatów na
raz oraz w prosty sposób odpowiadać na list lub przekazać go
dalej. Adres e-mail stał się wizytówką gospodarstwa.
Ogromne możliwości, jakie
stwarza sieć nie są jednak w pełni wykorzystywane. Powodem
tego stanu rzeczy są: zbyt mała
umiejętność posługiwania się
komputerem, w tym internetem
przez konsumentów bazy turystycznej na wsi. Techniczne ograniczenia korzystania z sieci: brak
sprzętu komputerowego, problemy z łączami internetowymi. Kolejną przeszkodą to brak
świadomości możliwości, jakie
stwarza sieć (np. możliwość systematycznej aktualizacji). Inne
to rozproszenie oferty turystyki
wiejskiej w wyniku zamieszczenia jej w trudno dostępnych
gminnych, indywidualnych serwisach, często pod „abstrakcyjnymi” adresami. Brak wykorzystania poczty elektronicznej
dla procesu komunikowania się
z klientem oraz bardzo istotny
problem koszt korzystania z internetu.

Nieograniczone
możliwości
Wadą promocji przez internet jest brak możliwości dotarcia z ofertą do osób nie posługujących się technikami komputerowymi lub z przyczyn technicznych mających trudności
w korzystaniu z internetu. Zagrożenie atakami wirusów, groźba fałszowania treści przez hakerów, trudność w wypromowaniu strony. Zalety z takiej formy
promocji to: niski koszt zamieszczenia oferty, niski koszt
„dystrybucji”, nieograniczony zasięg, ciągłość reklamy, nieograniczone możliwości prezentacji
oferty – prezentacje multimedialne oraz stworzenie nowoczesnego wizerunku.

Świadome korzystanie z internetu pozwala zainteresowanym czerpać nieograniczone informacje jak prowadzić gospodarstwo, z jakich funduszy skorzystać i gdzie się udać z problemem. Doskonałą formą kontaktu są fora internetowe pozwalające na wymianę myśli
i nurtujących problemów.
Warto skorzystać też z dobrych
adresów internetowych, które polecam: www.fww.org.pl, www.witrynawiejska.pl (Serwisy Fundacji
Wspomagania Wsi zawierające
szereg informacji dotyczących
konkursów grantowych skierowanych do terenów wiejskich);
www.faow.org.pl (Serwis Forum
Organizacji Pozarządowych – propagujący ideę partnerstwa. Można tam znaleźć przydatne wiadomości na temat przygotowania
polskiej wsi do funkcjonowania
w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności
wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi);
www.cofund.org.pl (Serwis Funduszu Współpracy – organizacji,
która zarządza środkami pomocowymi i służy pomocą odbiorcom programów finansowanych
z pomocy zagranicznej. Można
tam znaleźć informacje odnośnie
realizacji programów i projektów wspierających określone sektory gospodarki i obszary życia
publicznego finansowane z środków unijnych); www.agroinfo.org.pl (Podstawowym celem
jest stworzenie sprawnego systemu, dostarczającego rolnikom
i społecznościom wiejskim informacji umożliwiających im funkcjonowanie po akcesji. Jest to
serwis mający ułatwić poszukiwanie wiadomości dotyczących
różnych inicjatyw związanych
z integracją europejską, rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich
w
Polsce);
www.batory.org.pl (Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest
wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Na stronach internetowych
znajdziemy informacje o programach krajowych i międzynarodowych prowadzonych przez Fundację); www.ngo.pl (Serwis przeznaczony dla organizacji pozarządowych zawierający wiele aktualnych informacji dotyczących
funduszy i szkoleń).
r
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Większość osób popełnia ten sam błąd – zaczyna budowę domu, a dopiero
po wykończeniu i urządzeniu własnego kąta zaczyna myśleć o ogrodzie.
Planowanie ogrodu warto rozpocząć wraz z budową domu od uwzględnienia lokalizacji działki i domu, ukształtowania terenu, drenażu, ogrodzenia,
elementów małej architektury, instalacji (wodnej, elektrycznej, gazowej,
kanalizacji), nawierzchni podjazdów, a w końcu ścieżek, trawnika oraz roślin Fot. Beata Płoszaj-Witkowska
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W poprzednim numerze została przedstawiona część
chorób zakaźnych owiec i kóz wywoływanych przez wirusy. W drugiej części artykułu publikowanej w niniejszym wydaniu przedstawiamy bakteryjne i prionowe
schorzenia zawarte w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Więcej na
stronie 26 Fot. Anna Uranowska

