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Preparaty płynne, sypkie i granulowane

Zakiszanie traw pod kontrolą
Nadszedł czas sianokosów, dlatego
warto przypomnieć sobie działania
gwarantujące prawidłowe sporządzenie
wysokiej jakości pasz z runi łąkowopastwiskowej.
Izabela Mikuło
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Najważniejszą zasadą produkcji kiszonek jest przede
wszystkim jak najszybsze zakwaszenie materiału roślinnego. Proces umożliwiają intensywnie namnażające się
mikroorganizmy wytwarzające kwas mlekowy obniżający pH i hamujący rozwój niepożądanej flory bakteryjnej.
Energię do rozwoju drobnoustroje czerpią z cukrów
skoncentrowanych w zielonej masie, dlatego tak ważnym czynnikiem jest odpowiedni czas koszenia traw.
Ścinanie najlepiej dokonać
w godzinach popołudniowych
w fazie kłoszenia się traw
przewodnich, kiedy wartość
pokarmowa młodych roślin
jest najwyższa.

Gdy za dużo
deszczu
Sianokiszonki chętnie zjadane przez zwierzęta o optymalnej zawartości składników pokarmowych w swym
składzie, to te podsuszane do
zawartości 35-40 procent suchej masy w zakiszonym surowcu. Niestety nie zawsze
jest możliwe uzyskanie bardzo
dobrych efektów szczególnie,
gdy pojawia się któryś z niekorzystnych czynników:
– deszczowa pogoda,
– zbytnie przesuszenie skoszonej trawy,
– dodatek ubogiej w cukry
a bogatej w białko lucerny
czy koniczyny,
– kiszenie roślin słabo rozdrobnionych,
– intensywne nawożenie
trwałych użytków zielonych,
– za długi czas napełniania
i brak szczelności silosów, itp.
Sprawiają, że surowiec zakisza się gorzej. W takich
przypadkach najlepiej zastosować dodatki wspomagające
zakiszanie. Preparaty dostępne są w postaci płynnej, syp-

kiej bądź też granulowanej.
Obejmują dwie podstawowe
grupy. Naturalne zawierające
bakterie wspomagające fermentacje mlekową i chemiczne na bazie kwasów organicznych i mineralnych.

Hamowanie wzrostu
niewłaściwych bakterii
Jeżeli nadchodzi ostateczny
czas na koszenie łąk, a
deszczowa pogoda utrudnia
podsuszenie zielonej masy
nie tyle warto, co należy zastosować dodatek do zakiszania. W przypadku wilgotnego surowca sprawdzają się
preparaty chemiczne (kwasy
organiczne, mineralne) szybko zakwaszające środowisko.
Działanie mieszaniny kwasów organicznych, polega na
hamowaniu wzrostu bakterii
(Clostridium i Bacillus) odpowiedzialnych za rozkład
białka w pierwszej fazie zakiszania.

Dodatki wspomagające konserwowanie
pasz działają skutecznie, jednak nigdy nie
zastąpią prawidłowej
technologii kiszenia
Bakterie te są niepożądane
i powodują psucie się paszy
podwyższając pH kiszonki.
Niskie koszenie i zanieczyszczenia kiszonki ziemią, czy też
w późniejszym etapie konserwacji źle ubity materiał może
być też przyczyną występowania tego rodzaju bakterii.
Warto wspomnieć, że przetrwalniki bakterii kwasu masłowego mogą przedostawać
się później do mleka. Dodatkową zaletą tych preparatów
jest ograniczenie zużycia i zachowanie w kiszonce cukrów,
które zwiększają jej smakowi-

Sianokosy najlepiej przeprowadzać w fazie
kłoszenia się traw przewodnich, kiedy wartość pokarmowa młodych roślin jest najwyższa Fot. Anna Uranowska

tość a tym samym i chęć jej pobrania przez zwierzęta.

Lucerna i koniczyna
W przypadku zakiszania
traw z dodatkiem bogatej
w białko lucerny czy koniczyny, albo roślin obficie nawożonych gnojówką czy nieprzefermentowanym obornikiem warto dodać preparaty
zawierające szczepy bakterii
odpowiedzialnych za fermentację mlekową. Preparaty te często są wzbogacone dodatkiem enzymów redukujących cukry złożone do prostych, dzięki czemu następuje jeszcze wyższa produkcja
kwasu mlekowego i szybszy
spadek pH. Czasem jednak
wystarczy dodatek surowców
zasobnych w cukry (melasy,
susz buraczany czy np.: śruty
zbożowej). Przykładowo bardzo dobrze stymuluje fermentacje mlekową dodatek
melasy rozcieńczonej z wodą
w stosunku 1:1 w dawce około 20-40 kg/tonę zakiszanej
masy.

Zbyt przesuszony
materiał
W trakcie podsuszania warto podjąć się kontroli zawartości suchej masy w zielonkach. Zdarzyć się może sytuacja, że zbyt przesuszymy
materiał roślinny. W takim

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów i pleśni. Dobrym rozwiązaniem może być dodatek
kwasu propionowego, benzoesanu sodu lub nawet szczepu bakterii kwasu mlekowego. Jeżeli pojawiają się częste
sytuacje zagrzewania kiszonki w oborze warto poprawić
jej stabilność i zawsze zastosować dodatek choćby preparatów mikrobiologicznych.

Dawkowanie zgodne
z zaleceniami
Bardzo ważną rzeczą jest,
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aby dawka preparatu, który
chcemy zaaplikować była
zgodna z zaleceniami producenta. Zbytnie rozcieńczanie lub oszczędzanie
w postaci dozowania mniejszych ilości preparatu
zmniejsza skuteczność dodatków do zakiszania bądź
powoduje, że nie spełniają
swej roli.
Dodatki do zakiszania najlepiej rozprowadzać przy pomocy aplikatorów podczas
pracy sieczkarni, pras czy
przyczep lub spryskać nimi
zakiszany surowiec w czasie

tworzenia pryzm i silosów.
W przypadku braku specjalistycznego aplikatora, preparat możemy dozować przy
pomocy ręcznego opryskiwacza. W trakcie powyższych
czynności należy pamiętać
o odzieży ochronnej.
Dodatki wspomagające konserwowanie pasz działają skutecznie, jednak nigdy nie zastąpią prawidłowej technologii kiszenia, a na pewno
ułatwią przebieg procesu fermentacji, zwiększą wartość
pokarmową i chęć pobierania
paszy przez bydło.
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E-usługi – zakończenie
projektu
Na przestrzeni wielu lat
funkcjonowania, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dostosowywał się do zmieniającej się
sytuacji w kraju i do nowych
oczekiwań rolników. Obecna
potrzeba świadczenia usług
wysokiej jakości w oparciu
o najnowsze technologie cyfrowe wyznaczyła nowy kierunek rozwoju Ośrodka.
Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
Ośrodek mógł zrealizować
projekt pn. „Wprowadzenie
e-usług publicznych dla
mieszkańców obszarów wiejskich Warmii i Mazur oraz
Powiśla poprzez budowę systemu informatycznego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie”. Projekt obejmował dwa zakresy działalności: wewnętrzne usprawnienia organizacji firmy
i stworzenie e-usług.
Codzienna praca doradcza
w dużej mierze polega na wizytach w gospodarstwach
rolnych. Na każdego z pośród
172 doradców terenowych
przypada średnio 64 gospodarstwa. Mnogość problemów z jakimi spotyka się doradca sprawia, że musi wiedzieć gdzie szukać właściwych informacji. Nieocenionym źródłem wiedzy jest internet, a potrzebą każdego
doradcy terenowego jest
możliwość skorzystania
z niego w każdym momencie
pracy. — Jak wynika z przeprowadzanych badań statystycznych, dostęp do internetu na obszarach wiejskich
jest znacznie ograniczony —
wyjaśnia Marcin Cyrankowski, p.o. kierownika Działu
Zastosowań Teleinformatyki
WMODR w Olsztynie.
— Doradca świadcząc usługę
w siedzibie gospodarstwa powinien mieć dostęp do internetu i drukarkę, aby móc
również wydrukować wypełnione dokumenty. Dodatkowo wnioski o płatności mogą
być składane przez internet.
Wyposażenie każdego doradcy w laptop oraz przynajmniej części w mobilny internet stało się więc niezbędne.
Poza udogodnieniami dla
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doradców usprawnieniu musiała ulec również sprawozdawczość Ośrodka. Stworzono system, który generuje raporty w różnych konfiguracjach i pozwala na nieograniczone możliwości uzyskania informacji o stanie realizacji zadań poszczególnych
doradców i całego Ośrodka.
Wprowadzono również wideokonferencje, w których
udział mogą brać wszystkie
powiatowe zespoły doradztwa Ośrodka równocześnie.
To znaczna oszczędność czasu oraz środków finansowych przeznaczanych na delegacje.
Trzecim elementem skutecznego i efektywnego zarządzania stał się rozbudowany
moduł administracyjny.
Zdalna pomoc, diagnozowanie i rozwiązywania problemów informatycznych w poszczególnych biurach powiatowych bez konieczności wizytowania, to również
ogromna oszczędność czasu
i pieniędzy.
E-usługi – to drugą część zakończonego projektu.
W jego ramach powstały trzy
nowe, zintegrowane z dotychczasową stroną internetową WMODR wortale internetowe oraz możliwość zakupu wydawnictw w formie
elektronicznej. Teraz po przesłaniu SMS-a można pobrać
ze strony www.wmodr.pl kolejne wydanie miesięcznika
Bieżące Informacje. Wortal
www.agroturystyka.warmiamazury.net zawiera obecnie
ofertę ponad 700 gospodarstw rolnych świadczących
w naszym regionie usługi turystyczne. Wortal agrorynek
jest bazą bezpłatnych ogłoszeń rolniczych, a wortal
www.oze.warmiamazury.net
to informacje o odnawialnych źródłach energii.
— Zastosowane w projekcie
urządzenia i system informatyczny są nowatorskie,
a stworzone e-usługi są
pierwszym krokiem do informatyzacji wsi. Wszystko
z zapewnieniem pełnego
bezpieczeństwa i poufności
przepływu informacji — zapewnia Marcin Cyrankowski. Zakończony w marcu
projekt trwał 22 miesiące,
a jego wartość wyniosła
1 175 091,19 zł, w tym środki
europejskie to 813 695,96 zł.

---------------------------------------------Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 089 526 44 39, 089 526 82 29
tel./fax 089 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 087 520 30 31, 087 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
6211otpn-a-G

Dobre prognozy obniżą
ceny na giełdach
Doniesienia z zeszłego miesiąca o słabej kondycji zimujących odmian zbóż w dużej
części upraw krajowych i na świecie, zaowocowały szybkim i silnym wzrostem cen
skupu zbóż na giełdach.
Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Wysokie
temperatury
i sprzyjające warunki wegetacyjne panujące od połowy
kwietnia powinny jednak
w ciągu najbliższego czasu
osłabić tempo wzrostu cen
w kraju i na świecie. Równoczesne pozytywne prognozy
wielkości globalnych zbiorów
oraz rezerw i zapasów zbóż
u głównych światowych producentów w sezonie 20112012 powinny wpłynąć uspokajająco na zachowania rynku zbóż.

Wzrost cen zbóż
W przypadku pszenicy konsumpcyjnej cena skupu na
koniec miesiąca kwietnia
kształtowała się na poziomie
930 złotych za tonę, co oznaczało wzrost w ciągu miesiąca o 11,75 proc. W odniesieniu
do adekwatnego okresu roku
poprzedniego cena skupu była
natomiast niższa o 6,02 proc.
Cena żyta konsumpcyjnego
w kolejnym miesiąc ulegała
obniżce i na koniec kwietnia
osiągnęła wartość 877 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem poprzedniego miesiąca była to cena niższa
o 0,57 proc., jednak w porównaniu do końca kwietnia
roku ubiegłego była wyższa
o 9,35 proc.
Podobne trendy cenowe jak
w zbożach konsumpcyjnych
można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Średnie
ceny skupu kukurydzy wzrosły z poziomu 756 do 840
złotych za tonę (wzrost o 7,7
proc.). Jest to jednak cena
o 10,83 proc. niższa od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego
wzrost średniej ceny w skupie
z 821 do 840 zł/t oznaczał
przyrost o 7,75 proc. w okresie miesiąca, oraz o 13,37
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Ceny skupu
podstawowych zbóż
oraz żywca
wołowego,
wieprzowego
i drobiowego
w IV kwartale
2011 roku
oraz I półrocza 2012 roku

Oprac.
Robert
Stopa

proc. w stosunku do przełomu
kwietnia i maja ubiegłego
roku.
Na rynkach światowych
obrotu zbożami odnotowano
lekki wzrost cen zbóż konsumpcyjnych. W przypadku
zbóż paszowych giełdy światowe zarejestrowały niewielki spadek.

Cena rzepaku
przekroczyła 2 tys.
Poważne obawy dotyczące
tegorocznych zbiorów i cen roślin oleistych z końca ubiegłego miesiąca znalazły również
w kwietniu odzwierciedlenie
w postaci podwyżki cen skupu tego surowca. W ostatnim
tygodniu kwietnia ceny skupu
rzepaku przekroczyły granicę
2 tys. i osiągnęły wartość 2 071
złotych za tonę. Była to cena
wyższa o 4,15 proc. niż przed
miesiącem. Porównanie z ceną
sprzed roku wykazuje wzrost
o 16,85 proc.

Indycze w miejscu
a reszta w górę
Kwiecień nie przyniósł
zmian w tendencjach cenowych
odnotowywanych
w skupie żywca indyczego.
Inaczej w cenach skupu wieprzowiny, wołowiny i brojlerów.
Uzyskiwane w skupie ceny
za żywiec wieprzowy po wa-

haniach na koniec kwietnia
wzrosły i osiągnęły wartość
5,30 złotych za kilogram masy
ciepłej poubojowej. Wzrost
ceny w skali miesiąca wyniósł
3,21 proc., natomiast w skali
roku jest to cena niższa o 4,53
proc. niż rok wcześniej.
Również notowania cenowe
w skupie żywca wołowego
w okresie ostatniego miesiąca ulegały niewielkiemu
wzrostowi z poziomu 6,28 do
6,37 zł/kg wagi żywej. Jest to
więc wzrost o 1,41 proc. w skali miesiąca. Osiagnięta na koniec kwietnia cena wołowiny
jest jednocześnie o 14,44 proc.
wyższa niż w w tym samym
okresie roku ubiegłego (5,45
zł/kg wagi żywej).
Średnia wartość cen skupu
żywca drobiowego, brojlera
kurzego, w kwietniu podlegała ciągłemu, lekkiemu
wzrostowi. Ceny brojlerów
wzrosły z poziomu 3,68 do
3,79 zł/kg wagi żywej, co
oznacza wzrost o 2,90 proc.
W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta była jednak niższa o 3,43 proc. Inaczej w skupie żywca indyczego. Odnotowano w tym okresie dalszy
spadek cen z 5,49 na 5,38
zł/kg wagi żywej. Różnica
w cenach w okresie miesięcznym wyniosła zatem o 2,04
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proc. Również w porównaniu
do cen notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku cena z końca kwietnia
była 4,09 proc. niższa.

Artykuły mleczarskie
znów staniały
Zrówno na rynkach krajowych i zagranicznych w dalszym ciągu przeważają spadkowe tendencje w cenach
podstawowych produktów
mleczarskich. Na koniec
kwietnia w zakładach przetwórczych objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej
Informacji Rynkowej ceny
obrotu masłem konfekcjonowanym zmalała z 14,68 zł/kg
na koniec marca do 13,98
zł/kg. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym
okresie zmalała z 12,07 do
10,61 zł/kg. Było to odpowiednio o 5,01 proc. i 13,76
proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku
cena na masło konfekcjonowane spadła o 10,01 proc., natomiast na masło w blokach
spadła o 35,25 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku również
uległy dalszemu obniżeniu.
Za kg mleka pełnego w proszku na koniec kwietnia oferowano 11,02 zł, czyli o 8,44
proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Za mleko odtluszczone
w proszku na koniec kwietnia
płacono 8,54 zł/kg , czyli aż
o 3,86 proc. mniej niż przed
miesiącem. W porównaniu
do końca kwietnia ubiegłego
roku mleko pełne kosztuje
o 14,61 proc. mniej, a odtłuszczone o 12,06 proc. mniej
niż rok temu.
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Usługi bankowe
w komplecie

Fot. Zbigniew Woźniak

Rolnictwo – a to polska wieś
wie najlepiej – to dziedzina
gospodarki, która opiera się
na sezonowości produkcji, a
więc także na sezonowości
przychodów i kosztów. Kieruje się naczelną zasadą – najpierw należy poważnie zainwestować, by później czerpać
z tego zyski. Aby więc praca
rolników przebiegała jak należy, czyli niosła ze sobą korzyści materialne, obrót środków finansowych musi być
płynny i stabilny.
W trakcie ostatnich 8 lat
polskie rolnictwo przeszło
niemałą przemianę. Integracja z Unią Europejską
wymogła szereg zmian
agrarnych, które w konsekwencji z polskich gospodarstw uczyniły imponujący
sektor agrobiznesu, konkurencyjny na rynku europejskim. Obecnie, na terenie
całej Polski, funkcjonuje
ponad półtora miliona gospodarstw rolnych. Są
mniejsze i większe, zmodernizowane i nowoczesne.
Niektóre, organizacyjnie
przypominają naprawdę
prężnie działające przedsiębiorstwa. Wszystkie jednak,
zarówno te duże, jak i małe,
by się rozwijać, potrzebują
stałego i pewnego dostępu
do środków finansowych.
Teraz już rolnictwo, podobnie jak segment przedsiębiorczy, uzależnione jest od
banków. I cała sztuka w
tym, aby ta współpraca budowana była w symbiozie.
Produkty bankowe kierowane do rolników, powinny
działać na rzecz postępu, a
nie hamować rozwój polskiej wsi.
Jeszcze kilka lat temu, rolnictwo w poczuciu przedstawicieli sektora bankowego nie było odpowiednim
partnerem do budowania
stałych relacji finansowych
– rozwój działalności rolnej
był powolny, inwestycje nikłe, a więc i nakłady znikome. Na przestrzeni ostatnich lat i przemian gospodarczych, banki zmieniły
jednak swoją strategię i
obecnie są otwarte na
wspieranie produkcji rolnej.
Nauczyły się dostrzegać po-

trzeby nowoczesnego rolnika i dostosowują swoją
ofertę do jego wymagań.
Biorąc pod uwagę to, jak
dużą grupą przedsiębiorców
są rolnicy, jasnym staje się
fakt, że propozycje banków
stają się coraz bardziej
otwarte na priorytety gospodarstw rolnych.
Nie jest tajemnicą, że za
zmianą tych stosunków stoją unijne zasady wspierania
rolnictwa. Od 2004 roku
polscy rolnicy mają szanse
na dopłaty z Unii Europejskiej i chętnie z nich korzystają. Jednym z oczywistych
warunków ich otrzymania
jest posiadanie rachunku
bankowego, na którym
mogłyby być lokowane
wpłaty. Ale konto to od
dawna nie wszystko. Dla
rolników liczy się partnerskie i indywidualne podejście do klienta, przejrzysty
system opłat bez ukrytych
kosztów oraz łatwy i szybki
dostęp do środków finansowych. Obecnie rolnicy stawiają wyższe wymagania, co
skłania banki do specjalizowania się w obsłudze agrobiznesu i jeszcze większej
dbałości o jakość usług
skierowanych do producentów rolnych. Rozumie to
Bank BGŻ obsługujący sektor rolno-spożywczy. Swoim
klientom, rolnikom prowadzącym działalność gospodarczą i grupom producenckim, oferuje konta Agro
Lider i Agro Lider Prestiż.
To rachunki, które przypominają konta firmowe. Łączą kilka produktów naraz i
zapewniają kompleksową
obsługę działalności opartej
o obrót gotówkowy przy minimum formalności. Bank,
oprócz prowadzenia rachunku, w pakiecie oferuje
dodatkowo kartę debetową,
obsługę przez telefon i internet, dzięki którym dostęp do pieniędzy jest natychmiastowy. W pakiecie
jest także konto oszczędnościowe, które umożliwia dokonywanie wypłat i wpłat w
dowolnym czasie bez utraty
odsetek i bez dodatkowych
kosztów.
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SKRÓTEM
NOWY PREZES
WMZHK W OLSZTYNIE
18 kwietnia odbył się Walny
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku
Hodowców Koni w Olsztynie. Podczas obrad wybrano
nowego prezesa Związku,
którym został dotychczasowy wiceprezes Henryk
Kuhn.
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni jest organizacja społeczno-zawodową, której celem jest reprezentowanie i obrona
REKLAMA

praw i interesów hodowców
koni. Jednym z elementów
działalności Związku jest organizowanie imprez hodowlanych i pokazów koni. Odbywają się one na terenie całego województwa i cieszą
się dużym zainteresowaniem
nie tylko wystawców i hodowców, ale też miłośników
koni. Tegoroczny kalendarz
imprez jest niezwykle bogaty. 17 czerwca w Smolajnach
odbędzie się IX Dzień Woźnicy wraz z przeglądem młodzieży rasy polski koń zimnokrwisty. 8 lipca warto wy-

brać się do Janowa na VI
Wystawę Koni Hodowlanych tej samej rasy. Z kolei
w dniach 21-22 lipca odbędzie się Czempionat Młodzieży rasy polski koń zimnokrwisty w Kętrzynie.
MAŁO CZASU
NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW
Rolnicy, którzy starają się
o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2012 rok mają
już niewiele czasu. Tylko do
15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski

o dopłaty. Jest to tzw. termin
podstawowy — kto złoży
wniosek do 15 maja, otrzyma
dopłaty w pełnej wysokości.
Spóźnialscy będą mogli składać wnioski po terminie, aż
do 11 czerwca. Jednak w tym
przypadku płatności będą
pomniejszone o 1 proc. za
każdy roboczy dzień opóźnienia.
Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR, a także wysłać
za pośrednictwem poczty lub
przez internet. AB

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

Oprac. Dominika Studniak
151812otbr-A -S
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Racjonalne wykorzystanie pastwisk w żywieniu bydła mięsnego

Kuszący zapach pastwiska
W obecnej dobie żywność przestaje być postrzegana
wyłącznie jako źródło składników odżywczych służących
zaspokojeniu potrzeb organizmu człowieka. Główne
zainteresowanie budzi natomiast możliwość oddziaływania
poprzez żywność na stan naszego zdrowia.
Jerzy Terlikowski, ITP Elbląg
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dotychczas sądzono, że produkty spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, w tym mięso
uzyskiwane od bydła, z uwagi na wysoki udział tłuszczu i
niekorzystny jego skład, stanowią główny czynnik po

karmowy podwyższonego ryzyka chorób układu krążenia
i chorób nowotworowych.
Tymczasem wołowina, w porównaniu z innymi rodzajami
mięsa (drób, wieprzowina),
jest nie tylko źródłem pełnowartościowego białka odznaczającego się wysoką przyswajalnością przez organizm

          

ludzki. Zawiera ona także
więcej niż inne rodzaje mięsa witamin z grupy B, składników mineralnych z grupy
antyutleniaczy (żelazo, cynk
miedź, magnez, selen) oraz
substancji biologicznych o
właściwościach prozdrowotnych. Zatem wołowina jest
naturalnym i cennym źród-

łem substancji odżywczych
odgrywających istotną rolę w
racjonalnym żywieniu człowieka.

Wyjątkowe pastwiska
Zawartość tych składników
zależy od wielu czynników
związanych z rasą, intensywnością żywienia i rodzajem skarmianych pasz. Wołowina pozyskiwana w warunkach naturalnych, jakie
producenci bydła mięsnego
mają na terenie Warmii i
Mazur, szczególnie w warunkach żywienia pastwiskowego, charakteryzuje się
większą zawartością pożąda-

Zasady prawidłowej gospodarki pastwiskowej
1. Krótki okres spasania wydzielonej dla opasów powierzchni – zbyt długie przebywanie zwierząt na tej samej
kwaterze stwarza niebezpieczeństwo wielokrotnego przygryzania runi, osłabia jej żywotność, opóźnia odrost, prowadzi do degradacji i zwiększa nakłady na renowację runi.
2. Pozostawienie roślin po wypasie na odpowiednio długi
okres spoczynku między kolejnymi wypasami, aby dać w ten
sposób możliwość roślinności na regenerację.
3. Stosowanie użytkowania kośno-pastwiskowego zapobiega degradacji runi. Trzy rotacje na wyznaczonej powierzchni pastwiska są spasane a czwarty odrost koszony.

nych kwasów tłuszczowych i
substancji biologicznie czynnych w porównaniu z mięsem uzyskanym od zwierząt
żywionych – w końcowym
okresie opasania – dawkami
z wysokim udziałem pasz
treściwych.
Zatem żywienie pastwiskowe bydła mięsnego jest nie
tylko najtańszym sposobem
żywienia letniego, ale również gwarantuje uzyskanie
wysokiej jakości wołowiny
kulinarnej o właściwościach
prozdrowotnych.

Zwierzęta kierują się
zmysłem powonienia
W prawidłowym żywieniu
pastwiskowym młodego
bydła opasowego należy
uwzględnić wiele czynników,
które decydują o końcowym
wyniku opasu. Ważna jest
wiedza dotycząca zachowania
zwierząt na pastwisku. Młode bydło opasowe pasie się
około 8-10 godzin na dobę.
Jest to czas stały i niewiele się
zmienia w zależności od dostępności, czy smakowitości
paszy. Przy pobieraniu paszy
pastwiskowej zwierzęta kie-

rują się zmysłem powonienia.
Zapach roślin zależy od gatunku a nawet odmiany tworzącej ruń pastwiskową. Dobór odmian traw i roślin motylkowatych do podsiewu
zdegradowanych pastwisk
ma tu więc istotne znaczenie.
Warto zwrócić uwagę na fakt,
że smakowitość poszczególnych gatunków tworzących
ruń pastwiskową nie jest stała i zmienia się w zależności
od warunków siedliskowych,
stadium wegetacji, czasu odrostu, możliwości stosowania
nawodnień.
Aby ograniczyć do minimum straty (nie więcej niż 20
proc. plonu) należy spasać
ruń w momencie jej dojrzałości pastwiskowej. W warunkach klimatycznych Warmii i Mazur ruń jest zdatna
do spasania, gdy osiągnie
wysokość 15-20 cm (rys. 1).
Należy również podkreślić, że
spasanie runi nadmiernie
wyrośniętej o wysokości powyżej 30 cm, sprawia zwierzętom trudności w jej pobieraniu. Zatem zwierzęta
będą mogły najlepiej zaspokoić swoje wymagania po-

Choroby i szkodniki roślin warzywnych

Zaraza ziemniaczana na pomidorach
Andrzej Bandyk,
Beata Wielkopolan, IOR-PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Na podstawie szacunkowych
danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego
w ubiegłym roku zbiory wa-

rzyw gruntowych wynosiły ok
4,8 mln ton. W porównaniu
do roku 2010 produkcja warzyw gruntowych była wyższa
o około 11,6 proc. Wyższe
zbiory notowano w przypadku
wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych.

     
    
     
        
 
      

 
 
  
  
+ 
 
  ,
3 ,
, 4
  &5 
+ 
 

/ 
, 
#;, 5
, 
# < 
  

  
  !"#
#  '
)   *( !"#
- ,*#!"#
/ 0 %''12!"#
2 %'#!"#
2 %'#!"#
2 ,.6%12!"#
2 ,26%#!"#
)   *( !"#
#  ' !"#
"
7('#!"#
8  6('92
:,''92
3 , '%'21
8  6('92
3 , '%'21
1 ''92
=  ,%'12
8  6('92
= %%92

   
   
$!$%&
$!(&
$$%&
$!.&
$%!.%&
$%!.&
$%!.&
6
$%&
$%&
$&
$%&
'
''!''
'$
'
'$
'$!'.
'>&
%
'%














,

   
  

%

.
.




6
%
6
$


$


6
6


   ,
,        
  ?,  7    &
     ,             
, ?     ,     "# 
     " ,&  ?
# ?

Zbiory te mogłyby być jeszcze
większe gdyby nie patogeny
wpływające na jakość warzyw
i wielkość zbioru.
Z podstawowych chorób
mogących znacząco ograniczyć plon pomidorów jest
zaraza ziemniaczana występująca na pomidorze. Objawy choroby widoczne są na
pędach, liściach i owocach.

Zaraza nie tylko na
ziemniakach
W początkowej fazie choroby na liściach powstają stalowoszare, z czasem zielonobrunatne, nekrotyczne
plamy obejmujące swoim
zasięgiem całą blaszkę doprowadzając do zamierania
liści. Na pędach także widoczne są brunatne plamy,
które najczęściej powstają
od ogonka liściowego i rozprzestrzeniają się na całą
roślinę doprowadzając do
jej obumarcia. Owoce są
szczególnie narażone, gdyż
na ich wierzchołkach powstają ciemnobrunatne plamy, przez co nie nadają się
do spożycia. Często nawet
nie dojrzewają i gniją.

W ubiegłym roku zwiększyło się nasilenie tej choroby
z 5,1 do 5,6 proc. porażonych owoców pomidora.
Średni procent porażenia
owoców w 2011 roku był
mniejszy od wartości średniej wieloletniej, czyli obserwowanej w latach 1991-2011
i wyniósł 15 proc.
Największe zagrożenie dla
upraw pomidora ze strony
patogena odnotowano
w województwie lubuskim,
gdzie średnio porażonych
zostało 16 proc. owoców,
a lokalnie w rejonie Nowej
Soli nawet 30 proc.
W rejonach intensywnej
uprawy pomidora należy
w br. przeprowadzać systematyczne kontrole upraw.
Obserwując pierwsze objawy wystąpienia zarazy ziemniaka powinniśmy zapobiegać dalszym stratom w plonie owoców pomidora.
W przypadku wystąpienia
korzystnych warunków, czyli
ciepłej i wilgotnej pogody
patogen może bardzo szybko
rozprzestrzeniać się na kolejne rośliny w plantacji.

Mączniak rzekomy
dyniowatych
To najgroźniejsza powszechnie występująca choroba
ogórka w uprawie gruntowej
i pod osłonami. Pierwsze
objawy choroby występują
głównie na najstarszych liściach, są to kanciaste, żółtawe plamy na górnej stronie blaszki liściowej, ograniczone nerwami. Liście
w miejscu plam szybko zamierają i stają się brunatne.
W ubiegłym roku odnotowano większą szkodliwość
mączniaka rzekomego na
ogórku jak w roku wcześniejszym. Średnio w skali
kraju porażonych zostało
27,4 proc. roślin ogórka
i było to o 12,3 proc. więcej
roślin niż w roku 2010.
Średnia z wielolecia dla tego
patogena wynosi 31 proc.
Największe nasilenie występowania choroby odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie porażonych
zostało średnio 93 proc. roślin ogórka, a lokalnie
w Mielcu nawet 100 proc.
W bieżącym sezonie plantacje ogórka zagrożone będą

najbardziej w rejonach stałego, większego nasilenia
występowania choroby. Konieczny, więc będzie systematyczny monitoring plantacji pod kątem oceny ich
zagrożenia ze strony patogena, zwłaszcza w przypadku
wystąpienia korzystnych dla
rozwoju infekcji warunków
meteorologicznych.

Kanciasta plamistość
liści ogórka
Choroba częściej występuje
na ogórkach uprawianych
w polu niż pod osłonami.
Objawy to dość liczne, drobne początkowo wodniste
plamy o średnicy do 0,5 cm
ograniczone nerwami.
W ubiegłym roku nastąpiło
zwiększenie nasilenia występowania kanciastej plamistości liści ogórka w porównaniu do roku 2010 i wzrosło o 7,3 proc. Średnio
w skali kraju stwierdzono
14,8 proc. porażonych liści
i była to wartość nieznacznie
większa od średniej wieloletniej, która wynosi 14 proc.
Największe nasilenie choroby odnotowano na terenie

ŚRODA 9.05.2012

GAZETA OLSZTYŃSKA

PRODUKCJA ZWIERZĘCA • OCHRONA ROŚLIN

rolnicze abc
karmowe, gdy wysokość runi
pastwiskowej będzie się wahać od 15 do 25 cm.

Systemy i sposoby
wypasu
W Polsce powszechnie stosowanym jest system wypasu
kwaterowego (rotacyjny). Jest
to jednocześnie system najbardziej efektywny. System
ciągły jest mniej znany, dlatego rzadziej stosowany. Wymaga ciągłej kontroli wysokości
spasanej runi. Wypas kwaterowy wymaga podzielenia pastwiska na kwatery. Liczba kwater jest ustalana na podstawie
okresu, jaki jest potrzebny do
odrostu runi na żądaną wysokość, najlepiej na wysokość
15-18 cm. Czas odrostu runi zależy od ilości i rozkładu opadów atmosferycznych, nawożenia mineralnego, szczególnie
nawożenia azotem, a przede
wszystkim od rotacji. Każda
kolejna rotacja wymaga innego czasu na regenerację roślinności (tabela 1).
Młode bydło opasowe może
przebywać na jednej kwaterze
w rotacji nawet 7-8 dni (tabela
2). Najwyższe dzienne przyrosty uzyskano przy podziale
pastwiska na cztery kwatery.

Bieżąca pielęgnacja
pastwisk
Z chwilą wypędzenia zwierząt na pastwisko najważniejszą czynnością pielęgnacyjną jest wykoszenie niedojadów. Najbardziej racjonal-

województwa małopolskiego, gdzie porażonych zostało
średnio 35,5 proc. liści ogórka, a lokalnie w Nowy Sączu
nawet 100 proc.
W bieżącym roku plantacje
ogórka zagrożone będą najbardziej w rejonach stałego,
większego nasilenia występowania choroby. Koniecznie trzeba więc będzie przeprowadzać w tych rejonach
dokładne lustracje plantacji
oceniające zagrożenie ze
strony patogena.

Mączniak rzekomy
cebuli
Na porażonych liściach i pędach nasiennych, pojawia
się szary lub fioletowy nalot
grzyba. W ubiegłym roku na
terenie kraju wykazano
większą szkodliwość tego
patogena. Odnotowano
średnio w skali kraju 8,7
proc. porażonych roślin,
a w roku 2010 6,3 proc. Od
roku 2003 porażenie roślin
cebuli kształtuje się poniżej
wartości średniej wieloletniej w wynosi 13,9 proc.
Największe zagrożenie dla
plantacji cebuli odnotowano
w województwie świętokrzyskim, gdzie porażonych zostało średnio 22,5 proc. roślin.
W bieżącym roku podobnie
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ne jest wykaszanie po drugiej
i czwartej rotacji. Problem
likwidacji łajniaków najlepiej
można rozwiązać, gdy stosowany jest system kośno-pastwiskowy. Wówczas „rozcieranie” łajniaków jest wskazane, gdy ruń będzie przeznaczona na siano lub kiszonkę.

Żywienie pastwiskowe bydła mięsnego
jest najtańszym
sposobem żywienia
letniego
Nawożenie
mineralne
Jest podstawową czynnością,
która gwarantuje równomierne odrosty runi pastwiskowej.
Zaleca się, aby na intensywne
pastwiska stosowane były azot,
fosfor i potas. Wielkość dawki fosforu i potasu jest uzależniona od zawartości ich form
przyswajalnych w glebie natomiast azotu – m.in. od udziału w runi roślin motylkowatych. Gdy udział koniczyn w
runi wynosi 25-50 proc., roczna dawka azotu, w przeliczeniu
na 1 ha, może być obniżona ze
150 kg N/ha do 90 kg N/ha.
Roczną dawkę azotu należy
dzielić pod każdy odrost. Na
przykład przy 4 rotacjach pod
odrost zastosujemy ¼ część z
rocznej dawki.

jak w latach ubiegłych, plantacje cebuli zagrożone będą
najbardziej w rejonach stałego, większego nasilenia
występowania choroby. Należy przeprowadzać w tych
rejonach dokładne lustracje,
aby ocenić zagrożenie dla
roślin ze strony patogena.

Bielinek kapustnik
Gąsienice koloru żółtego,
pokryte licznymi, ciemnymi
plamkami z wyraźnie widoczną głową, mają długości
do 4,5 cm. Przy masowym
wystąpieniu szkieletują liście powodując tzw. gołożery. Średnio w Polsce uszkodzonych zostało 5 proc. roślin kapustnych. W porównaniu do jego szkodliwości
ocenianej w roku 2010 procent uszkodzonych roślin
zwiększył się o 0,9 proc.
i nadal kształtuje się poniżej
wartości średniej wieloletniej wynoszącej 11,5 proc.
W roku 2012 nie przewiduje
się większej szkodliwości
bielinka kapustnika. Należy
jednak przeprowadzać systematyczne kontrole plantacji pod względem obecności
szkodnika w uprawach roślin kapustnych, zwłaszcza
w przypadku wystąpienia
ciepłego i suchego lata, które jest korzystne dla jego

Młode bydło opasowe pasie się około 8-10 godzin na dobę Fot. Jerzy Terlikowski
Nawożenie fosforowo-potasowe można stosować jesienią
pod warunkiem, że pastwiska
nie są położone na terenach
zalewowych.
Należy także sprawdzić odczyn gleby, na której zorganizowano pastwisko. Utrzymanie odczynu lekko kwaśnego
zapewnia dobrą jakość pastewną runi.

rozwoju. Gdy na 10 wybranych roślinach stwierdzi się
10 gąsienic lub 3-4 złoża jaj,
to znak, że trzeba rozpocząć
walkę z ty szkodnikiem.

Piętnówka kapustnica
To najgroźniejszy szkodnik
średnio wczesnych i późnych
odmian kapusty. Młode gąsienice uszkadzają zewnętrzne liście wygryzając
otwory pomiędzy nerwami,
starsze wgryzają się do
wnętrza główek kapusty, róż
kalafiora i brokuła. Charakterystyczną cechą świadczącą o występowaniu piętnówki, jest obecność baryłkowatych odchodów w środkowej
części roślin.
Podobnie jak w latach
ubiegłych szkodliwość piętnówki kapustnicy była mała
i spowodowała uszkodzenie
2,5 proc. roślin kapustnych.
Dla porównania średnia
wieloletnia wynosi 9,1 proc.
W bieżącym roku nie przewiduje się dużych zmian
w poziomie szkodliwości.
Większą uwagę na piętnówkę kapustnicę należy zwrócić w tych miejscach, w których w roku 2011 spowodowała znaczne szkody. Próg
ekonomicznej szkodliwości
to 4-5 gąsienic na 100 roślin
na odmianach wczesnych

  
 
      














lub 8-9 gąsienic na 100 roślin na odmianach późnych.

Połyśnica marchwianka
Szkody w warzywach wyrządzają larwy. Najbardziej niebezpieczne dla roślin w okresie wschodów są larwy
pierwszego pokolenia. Jedna
larwa potrafi zniszczyć do 10
młodych roślin. Drugie pokolenie żeruje w korzeniach
aż do zbiorów. Drążą chodniki, które z czasem są wypełniane czarno-rdzawymi
płynnymi odchodami.
REKLAMA
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W ubiegłym roku nieznacznie zwiększyła się liczebność
szkodnika w uprawach
marchwi. Średni procent
uszkodzonych korzeni wyniósł w skali kraju 3,3 proc.
i był o 1,4 proc. większy
w porównaniu do analogicznej wartości z roku 2010.
Mimo to, wartość ta była
niższa od średniej wieloletniej, która wyniosła 4,8 proc.
W tym roku nie przewiduje
się większych zmian w poziomie szkodliwości agrofaga. Plantatorzy powinni jed-
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nak unikać sąsiedztwa
ubiegłorocznych plantacji
marchwi i innych roślin żywicielskich, zwłaszcza w rejonach większej liczebności
połyśnicy marchwianki
w roku ubiegłym. Progiem
ekonomicznej szkodliwości
jest odłowienie na żółtych
tablicach lepnych przez 3
kolejne dni średnio 1 muchówki na dzień. Najczęściej, pierwszy zabieg należy
wykonać w trzeciej dekadzie
lipca lub na początku sierpnia.

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

zaprasza 18 i 19 maja 2012
do siedziby swojej ﬁrmy
w Cedrach Małych na uroczyste
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Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami

Gdy kukurydza jest już wysiana
Szacuje się, że łączne wystąpienie chorób i szkodników
w warunkach sprzyjających ich rozwojowi może prowadzić do
bezpośrednich strat w plonach kukurydzy w wysokości od 20
do 40 procent. Dodatkowe ubytki to spadek jakości produktu
finalnego lub surowca do dalszej obróbki, w tym możliwości
jego skażenia mikotoksynami.
Paweł K. Bereś,
Katarzyna Pado, IOR-PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Każdy sezon wegetacyjny
kukurydzy jest inny i trudno
jest dokładnie prognozować
z jakimi gatunkami przyjdzie
się zmierzyć w kolejnym roku
uprawy tej rośliny. W takiej
sytuacji ogromnego znaczenia
nadbierają więc działania
profilaktyczne, które pozwalają ograniczać masowy pojaw niektórych chorób
i szkodników. Poprzez profilaktykę rozumie się zastosowanie metod niechemicznych, a także przedsiewne
zaprawianie materiału siewnego fungicydem i/lub insektycydem, a które to metody są podstawą w integrowanej ochronie roślin jaka będzie obligatoryjnie obowiązywać w Unii Europejskiej
od 2014 roku. Ważne jest
jednak, aby poszczególne metody stosować łącznie, co
znacznie zwiększa ich oddziaływanie ochronne.

Zmianowanie
i terminowe zabiegi
W metodzie niechemicznej
bardzo ważną rolę spełnia
optymalna agrotechnika,
a zwłaszcza zmianowanie, które pozwala obniżyć nasilenie
występowania wielu chorób m.in. fuzariozy łodyg,
głowni guzowatej, głowni pylącej, drobnej plamistości liści,
choroby crazy top (szalonych
wiech) oraz szkodników:
omacnicy prosowianki, urazka kukurydzianego, a zwłaszcza stonki kukurydzianej.

Zmianowanie
pozwala obniżyć
nasilenie
występowania
wielu chorób
W tym miejscu należy zaznaczyć, że to monokultury kukurydzy są głównym miejscem
namnażania się stonki kuku-

rydzianej w Polsce, gdyż gatunek ten masowo rozwija się
tylko wtedy, gdy kukurydza
uprawiana jest na tym samym stanowisku przez co najmniej dwa lata. Dodatkowo,
jedynie na monokulturach
stwierdza się występowanie
larw tego chrząszcza, które
żerując w glebie uszkadzając
system korzeniowy roślin.
Jednym z czynników mogących wpływać na obniżenie
nasilenia występowania,
a zwłaszcza szkodliwości niektórych agrofagów jest zapewnienie roślinom dobrych
warunków dla rozwoju. Gdy
tylko pozwala na to temperatura gleby wskazany jest
dość wczesny siew kukurydzy, który powinien odbyć
się od 20 kwietnia do 5 maja.
Dodatkowo staranna uprawa
gleby, zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotowe),
zwalczanie chwastów oraz
terminowe wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, pozwalają roślinom (pod warunkiem, że

Omacnica prosowianka i stonka kukurydziana

Omacnica prosowianka

Stonka kukurydziana
czynniki pogodowe będą
sprzyjające) na bardzo szybki wzrost, dzięki czemu mogą
„uciec” przed silniejszym atakiem niektórych chorób
i szkodników, bądź też lepiej
przezwyciężają skutki ich wystąpienia.
Na bardzo małych plantacjach kukurydzy można także
przeprowadzić mechaniczne
wycinanie i niszczenie (poza
obrębem pola) roślin porażonych przez głownię guzowatą, głownię pylącą oraz chorobę crazy top, co ma na celu
ograniczenie ilości zarodników dostających się do gleby,
które w kolejnym sezonie we-

W ostatnich kilku latach ku granicom województwa warmińsko-mazurskiego zmierzają te dwa
groźne szkodniki kukurydzy. Omacnica prosowianka występuje już w województwach ościennych tj. podlaskim, mazowieckim oraz kujawskopomorskim, a ponadto we wszystkich pozostałych
za wyjątkiem woj. pomorskiego. Natomiast
stonka kukurydziana po kilku latach względnej
stabilizacji występowania, w 2011 roku zaczął aktywnie przemieszczać się ku północy i dotarła już
do powiatu Grodzisk Mazowiecki. Aktualnie
stonka kukurydziana zasiedla obszar dziewięciu
województw, przy czym jej zasięg koncentruje się
na południu kraju. Można przypuszczać, że w najbliższych latach oba gatunki wkroczą na Warmię i
Mazury, zwłaszcza, że uprawa kukurydzy coraz
bardziej zyskuje tu na znaczeniu.

getacyjnym będą rezerwuarem sprawców chorób.

Rozdrobnienie
resztek pożniwnych
i głęboka orka
Stopień uszkodzenia roślin
przez fuzariozę łodyg, fuzariozę kolb, głownię, omacnicę
prosowiankę, rolnice, urazka
kukurydzianego, ptaki, zwierzynę leśną itp. można ograniczyć poprzez terminowy
zbiór plonu. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę,
aby dokładnie rozdrobnić resztki pożniwne, co pozwala zniszczyć mechanicznie znaczną
ilość gąsienic omacnicy pro-

sowianki oraz część zarodników grzybów chorobotwórczych. Rozdrobnione resztki
pożniwne należy głęboko przyorać jeszcze przed nastaniem
zimy, by pozostałe przy życiu
gąsienice oraz zarodniki grzybów i bakterie nie mogły wiosną wydostać się na powierzchnię gleby.

Szkodniki ułatwiają
rozwój chorób
W sytuacji, kiedy metody profilaktyczne takie jak zaprawianie nasion przed siewem i zabiegi agrotechniczne okażą się
niewystarczające a plonom kukurydzy poważnie zagrożą cho-

Wymarznięcia ozimin w naszym regionie
Tegoroczna zima oszczędziła
większość ozimin w województwie warmińsko-mazurskim.
Producenci rolni, którzy jednak
odnotowali straty, mogą ubiegać się o pomoc w postaci ponownej dopłaty do materiału
siewnego elitarny lub kwalifikowany i do powtórnego obsiania wymarzniętych pól.
Wojewoda warmińsko-mazurski powołał 13 komisji,
które zajmują się szacowaniem strat spowodowanych
wymarznięciem upraw.
W naszym regionie straty
zgłosiły 24 gminy, m.in. Bartoszyce, Bisztynek, Braniewo, Budry, Kisielice, Lubawa, Kętrzyn. Producenci rolni zgłosili szkody w 321 gospodarstwach na powierzchni
33,7 tys. ha. Szkody wystąpiły głównie w uprawach zbóż
ozimych i rzepaku ozimego.

Od 2 maja Agencja
przyjmuje wnioski
W związku z wymarznięciem upraw rolnych, rząd

ustanowił na początku
kwietnia program pomocy
dla rolników i producentów
rolnych. Umożliwia on
udzielenie poszkodowanym
rolnikom pomocy finansowej, między innymi na ponowne obsianie powierzchni
upraw. Stawka tej pomocy
będzie wynosiła 100 zł za jeden hektar powierzchni.
Uprawy objęte pomocą to:
pszenica, żyto, pszenżyto,
jęczmień, rzepak lub rzepik,
trwałe użytki zielone i ozime
uprawy nasienne.
Poszkodowanym rolnikom
pomocy będzie udzielać
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
a wnioski można składać od
2 maja do 1 czerwca 2012
roku w biurach powiatowych Agencji. Do takiego
wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych
wymagających ponownego
obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie

musi być potwierdzone
przez komisję powołaną
przez wojewodę. Ponadto
producent rolny ubiegający
się o pomoc de minimis jest
zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz
z wnioskiem oświadczeń
o wysokości dotychczasowej
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej lub nieotrzymaniu takiej pomocy.
Oświadczenia zawarte są we
wniosku.

Dopłaty do
oprocentowania
Rządowy program umożliwi
również udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyty
są oprocentowane w wysokości 0,1 proc. w skali roku,
jeżeli ubezpieczona była co
najmniej połowa powierzchni upraw, albo na 3,85 proc.

w razie braku ubezpieczenia
lub mniejszej objętej nim
powierzchni.

Kwalifikowany lub
elitarny – jeszcze raz
Nadzwyczajne okoliczności
powodujące zniszczenie
uprawy nie pozbawia też
producentów rolnych możliwości ubiegania się i uzyskania dopłaty do zużytego do
ponownego siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy
de minimis w rolnictwie.
Wnioski o dopłaty przyjmuje Agencja Rynku Rolnego
do 25 czerwca 2012 roku.
Także w przypadku uzyskania dopłaty i późniejszym
zaistnieniu szkody w uprawach należy niezwłocznie
poinformować o tym fakcie
Oddział Terenowy w Olsztynie.
Działanie siły wyższej lub
wystąpienie nadzwyczajnych
okoliczności, które spowo-

dowały szkody w uprawach,
można wykazać składając
jeden z poniższych dokumentów:
— Protokół oszacowania
szkód w uprawach rolnych
spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, sporządzony
przez komisję powołaną
przez wojewodę właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
— Dokument potwierdzający
wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na
których wystąpiła szkoda,
sporządzony przez zakład
ubezpieczeń, z którym rolnik
zawarł umowę ubezpieczenia
upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk.

— Zaświadczenie wystawione
przez odpowiedni organ administracji sporządzone
w przypadku, gdy nie została
powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkód oraz uprawy nie zostały
objęte umową ubezpieczenia.
— Pisemne oświadczenie
potwierdzające wystąpienie
szkody w uprawach rolnych,
spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia oraz zgodne ze wzorem sporządzonym przez
ARR i podpisane przez
dwóch świadków, którzy nie
są domownikami rolnika,
w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
Oprac. Anna Banaszkiewicz
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roby i szkodniki, wówczas do
ich zwalczania trzeba użyć metod interwencyjnych tj. metody
biologicznej oraz chemicznej.
Z racji tego, że do zwalczania
sprawców chorób nie zarejestrowano żadnych preparatów
stosowanych do opryskiwania
roślin, stąd też jedyną możliwością pośredniego ograniczania ich pojawu i szkodliwości
jest walka ze szkodnikami, które ułatwiają im rozwój i opanowywanie roślin.

Sprawdź raz w tygodniu
Przy stosowaniu metod bezpośredniego zwalczania agrofagów, kluczem do sukcesu
jest termin wykonania zabiegów ochronnych. W tym celu
wskazana jest przynajmniej
jeden raz w tygodniu bieżąca
kontrola pojawu i występowania chorób oraz szkodników. Stosuje się tutaj zarówno
bezpośrednie obserwacje roślin
na obecność gatunku zwalczanego lub uszkodzeń jakie
powoduje, bądź też specjalne
pułapki feromonowe lub świetlne przeznaczone do odłowu m.in. omacnicy prosowianki, rolnic, słonecznicy orężówki oraz stonki kukurydzianej.
Metoda biologiczna w kukurydzy skierowana jest jedynie przeciwko omacnicy prosowiance, a pośrednio także
rolnicom i słonecznicy orężówce żerującym na kolbach.
Polega na wyłożeniu w okresie
składania jaj przez motyle, czyli pod koniec czerwca lub na
początku lipca, biopreparatów
zawierających poczwarki kruszynka (Trichogramma). Na
polskim rynku można zakupić
kilka biopreparatów np.: Tri-

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
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Opryski chemiczne
podczas wegetacji
Metoda chemiczna (obok zapraw nasiennych) skierowana jest przeciwko ploniarce
zbożówce, rolnicom, piętnówkom, mszycom, omacnicy prosowiance oraz stonce kukurydzianej. Jeżeli zabiegi nalisREKLAMA
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choplus, Trichocap, które stosuje się od 1 do 3 razy w sezonie wegetacyjnym (według zaleceń producenta).

tne będą wykonywane we
wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy, wówczas
standardowe opryskiwacze
ciągnikowe będą wystarczające. Natomiast, gdy zabiegi
ochronne będą wykonywane
w pełni okresu wegetacji, wówczas konieczne jest użycie opryskiwaczy szczudłowych bądź
tradycyjnych acz odpowiednio zmodernizowanych dla potrzeb opryskiwania roślin wysokich.
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Obok wymienionych preparatów chemicznych przeznaczonych do aplikacji, dobór
środków ochrony roślin do
stosowania w kukurydzy może
się zmieniać. Jest to związane
z możliwością przeprowadzania tzw. importu równoległego
preparatów stosowanych w innych krajach, a także krajową
rejestracją nowych preparatów chemicznych bądź też rozszerzaniem zakresu stosowania
już dopuszczonych.

Na bardzo małych plantacjach kukurydzy, poza obrębem
pola, można przeprowadzić mechaniczne wycinanie i niszczenie roślin porażonych przez głownię guzowatą, głownię
pylącą oraz chorobę crazy top Fot. Paweł Bereś

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NALEPSZE mieszanki paszowe uzupełniajace/ BAZI OLSZTYNEK, (89)519-14-15.

LOSZKI, knury hodowlane, transport
GRATIS, 608-59-1474.
ŁADOWACZE czołowe do wszystkich marek ciągników rolniczych, osprzęt, inne
maszyny. Sprzedaż,
montaż, serwis. 510763-736, 87/429-8023.

NASIONA kwalifikowane- kukurydza/
BAZI OLSZTYNEK,
(89)519-14-15, 605780-852.

śr. 50cm. Strug -szerokość robocza 40cm,
604-41-00-14.

KUPIĘ zboże, rzepak,
kukurydzę, bobik,
609-521-837.

NAWOZY rolnicze i
ogrodnicze/ BAZI
OLSZTYNEK, (89)51914-15, 605-780-852.
PILARKO -STRUGARKA 5AM, 5,5 KW,
380V, 1455 obr./min.
Piła -węgliki spiekane

W gospodarstwie,
782-265-594.
1112otpn-a -W

W roku szkolnym
2012/2013 oferujemy
gimnazjalistom
zdobycie kwalifikacji
w zawodzie
TECHNIK ROLNIK
w 4-letnim cyklu
nauczania – 24 miejsca

rolnicze abc
Następne wydanie
13 czerwca

Zapraszamy
-------------------

!Ubojnia

do 2zł
za kg
5KUPI

BYDŁO WYBRAKOWANE
na wagę żywą lub WBC.
•Knury, maciory•

o specjalizacjach:

Sprzedaż Maszyn Rolniczych
Serwis - Części Zamienne
PHZ KALCHEM Sp. z o.o.

Płatne gotówką 662-105-371

Wielki Głęboczek 150, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie

Odbiór w dniu zgłoszenia.

e-mail: biuro@kalchem.com.pl, tel.: 56 49 358 40

91012otba-a -w
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tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
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Zespół Szkół Rolniczych

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach
Dyrektor szkoły mgr inż. Michał Otton Bukowski
Smolajny 43, 11-040 Dobre Miasto,
tel./fax: 89 616-13-19, zsr43@wp.pl, www.smolajny.pl

Szkoła wymieniona w rankingu
„NAJLEPSZE TECHNIKA
W POLSCE” w 2011 r.

•obsługa ruchu
turystycznego lub
•hodowla koni oraz
Technik architektury
krajobrazu
w 4-letnim cyklu
nauczania – 24 miejsca
1312otpn-a -J
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W harmonii z pejzażem

WE DWOJE

Perełki małych miejscowości
Filip Gawliński, historyk sztuki
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Urocze są stare wsie naszego
regionu. Rozłożone na pagórkach i w dolinach układają się
jak tkanina przykrywając nierówności wzorzystością czerwonej dachówki. Dwuspadowe dachy, ceglane ściany,
mury pruskie z pociemniałych
belek kaskadowo wznoszą się
i opadają na falującym terenie poprzeplatanym lasami.
Chrońmy te pejzaże, aby kolejne pokolenia mogły się
nimi cieszyć.
Architektura także łagodzi
obyczaje – owe widoki ludzkich mieszkań harmonizujących z naturą, dają radość
oczom i przez to także duszy. Jakże dotkliwym zgrzytem jest w takim miejscu
klocek z gazobetonu, oklejony styropianem, zwany domem. Nie jest to bynajmniej
zarzut dla nowoczesnej architektury o ile to, co powstaje na naszych oczach
jest architekturą, a nie tylko
budownictwem. Już przed
II wojną światową modne
stały się formy najprostsze,
geometryzujące, które za cel
podstawowy miały użyteczność, podobnie jak współczesne budowle. Jednak zawsze starano się nawet
awangardową architekturę
kształtować w taki sposób,
aby nie kolidowała z estetyką już istniejącej zabudowy.

Na drodze z Łukty
do Morąga
Malowniczość mazurska
opierać się wydaje na delikatności zabudowy wiejskiej, drobnej, dość prostej,
lecz przemyślanej. Tym
większym zaskoczeniem jest
odkryć nagle, w miejscu
nieznanym, dzieło architektury godne dużego miasta
europejskiego. Kiedy jedziemy przez wieś Florczaki na
samym jej końcu, pojawia
się dom zbudowany prawdopodobnie w początkach
XX wieku. Jest to forma na
wskroś nowoczesna i uznana może być za taką również dzisiaj.
Mimo

D

rodzy Czytelnicy,
rubrykę naszą dedykujemy wszystkim
poszukującym swojej
drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub
chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wy-

starczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło
ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i
numer rubryki. W tym wydaniu jest to numer
10/2012. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,55 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na
kuponie zamieszczonym poniżej. Listy zwią-

Panowie
31-45 LAT
CZARNOWŁOSY
38-letni, szczupły, kawaler, domator,
pozna panią, chętnie z dzieckiem.
SAMOTNY RAK
43-letni kawaler, samotny, bezdzietny, pracujący, niezależny finansowo, domator, poznam panią,
która ceni w związku szczerość i zaufanie. Pani może być z dzieckiem.

Półokrągłe dachy willi we Florczakach Fot. Filip Gawliński
jednak owej odmienności
od typowych zabudowań
harmonijnie wplata się w
krajobraz.

Niczym
grzbiet ryby
Dom we Florczakach zasługuje na uwagę jako dzieło
architektoniczne głównie ze
względu na finezyjny układ
dachów przykrywających
poszczególne elementy willi.
Półokrągłe dachy, splecione
wzajemnie, upodabniające
się do grzbietu ryby i nawiązują do dachu dwuspadowego będąc jednocześnie
zupełnie odrębną ciekawą
formą. Dachówka karpiówka niczym czerwone łuski
nadaje tym kształtom wzorzystości.
Elewacje willi urozmaicone
są dwiema loggiami w formie narożnych alkierzy ze
szkarpami, które wydają się
jednak zbyt masywne w stosunku do całej bryły budynku. Okna wyznaczają rytm i
wprowadzają podziały elewacji tak, że będąc na zewnątrz rozpoznajemy charakter pomieszczeń: np. dwa
wąskie okna
wskazują
korytarz,
bardziej

doświetlona część salon. Jedynie obramienie wejścia
głównego wydaje się nieco
zbyt toporne. Na uwagę zasługuje również budynek
gospodarczy stojący w pobliżu, który ewidentnie zaprojektowany został jako
dopełnienie wyjątkowej willi.

Może promować
region
Całe niewielkie założenie z
pewnością potrzebuje
ochrony, ponieważ odświeżone i zabezpieczone w momencie, kiedy jego stan nie
jest jeszcze tragiczny może
stanowić perełkę okolicznego krajobrazu. Pani, która
jest właścicielką domu wyznała, że próbuje podjąć
prace renowacyjne, lecz w
związku ze skomplikowanym charakterem bryły budynku, koszty są znaczne.
Pomoc w podjęciu koniecznych prac remontowych z
pewnością pozwoliłaby wykorzystać walory tego zabytku m.in. dla promocji regionu.

46-60 LAT
ROZWIEDZIONY
Po 50-tce, jestem samotny po rozwodzie, mieszkam w małej miejscowości blisko Olsztyna, poznam panią
w odpowiednim wieku.
SZATYN
Wysoki, rencista z Pisza, niepijący,
katolik, tolerancyjny, po 50-tce,
pozna panią do 60 lat, niezależną finansowo, bezdzietną, która może
zmienić miejsce zamieszkania.
SAMOTNY Z EŁKU
(59/164/60) Poznam miłą panią,
jestem niepalący, pracuję, posiadam
dom. Cel – stały związek.
SKORPION
Rozwiedziony, skromny, niezależny,

zane z naszą rubryką, należy wysłać na adres
redakcji: „Rolnicze ABC”, ul. Tracka 5, 10-364
Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego
pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 13 czerwca.
Jadwiga Gliniewicz
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zadbany, lubiący przyrodę, niepijący, nie szuka przygód, lecz sensu
życia opartego na uczciwości i wzajemnym szacunku do drugiej
osoby.
POWYŻEJ 60 LAT
SKROMNY KAWALER
Domator, rencista, bez nałogów i zobowiązań, wierzący, odpowiedzialny,
uczciwy, własny domek, pozna panią
do lat 56, bez zobowiązań i nałogów, niezależną finansowo, wierzącą, uczciwą, szczerą, zaradną,
która lubi dobrą kuchnię. Cel – stały
związek.
OPTYMISTA
(65/167/64) Bez problemów, wolny,
pogodny, aktywny i czuły, wykształcenie średnie, pozna niezależną,
zgrabną panią, chętnie z okolic Iławy
lub Ostródy.
BYK
67-letni, niezależny mieszkaniowo,
niepalący, zmotoryzowany, emeryt,
poznam panią wolną do 62 lat. Cel –
stały związek.
EMERYT Z OSTRÓDY
(170/94) Samotny, bez nałogów,

niekonfliktowy, dobrego serca.
PO 60-TCE
(61/170/70) Mieszkam na wsi, mam
własny domek, jestem rencistą, poznam panią w swoim wieku, lubiącą
ciszę i spokój, a także wieś, domatorkę, szczerą, uczciwą, która nie
szuka przygód.
SAMOTNA WAGA
Pracujący emeryt z Mrągowa, bez
nałogów, średnie wykształcenie, katolik, poznam panią do 56, która
lubi spacery, prace na działce, taniec.
SAMOTNY
Po sześćdziesiątce, bez nałogów, niezależny finansowo i mieszkaniowo,
pozna miłą panią, niskiego wzrostu,
bez nałogów, do lat 67.
SKROMNY WDOWIEC
(75/176/82) Niezależny, spokojny, opiekuńczy, bez nałogów,
lubi taniec, przyrodę, zwierzęta,
wielbiciel malarstwa i sztuk pięknych, poznam panią spokojną,
opiekuńczą, wesołą, o dobrym
sercu i podobnych zainteresowaniach. Cel – stały związek lub
przyjaźń.

Panie
31-45 LAT
BRUNETKA
(40/160) O brązowych oczach, miłym wyglądzie, lubi przyrodę i szczerość, pozna pana do 50 lat, szczerego, z mieszkaniem.
ROZWIEDZIONA
(40/165/65) Poznam miłego pana,
o dobrym sercu, jestem rozwiedziona i wychowuję synka.
46-60 LAT
SKROMNA WDOWA
(49/176/83) Domatorka na rencie,
paląca, spokojna, wdowa bez zobowiązań, katoliczka, poznam pana
bez problemu alkoholowego, cenię
miłość, wierność, szacunek, uczciwość, zaufanie.
SAMOTNA RYBA
Po 50-tce, domatorka, spokojna, z
poczuciem humoru, ugodowa, lubi
przyrodę, pozna pana w zbliżonym

wieku, bez nałogów, zaradnego, bez
zobowiązań.
POGODNA
(58/164/60) Z Olsztyna, o miłym
wyglądzie, bez nałogów, niezależna
finansowo i mieszkaniowo, wychowana na wsi, pozna uczciwego pana
w zbliżonym wieku, bez nałogów.
DOMATORKA
60-letnia, rozwiedziona, skromna,
niezależna, zadbana, lubiąca przyrodę, poznam pana bez nałogów,
który nie szuka przygód lecz sensu
życia, opartego na uczciwości i wzajemnym szacunku do drugiej osoby.
POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA
Mieszkam sama na wsi, pragnę poznać pana bez nałogów, najchętniej
wdowca lub starszego kawalera.
SAMOTNA Z MRĄGOWA
(61/163/67) Wykształcenie śred-

e dwoje
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nie, na emeryturze, własne M,
wszechstronne zainteresowania,
miła aparycja, szczera, uczciwa, lubię przyrodę, prace na działce,
zdrową kuchnię, dobrą rozrywkę,
taniec i spokój domowego zacisza.
Poznam pana wolnego.
ZADBANA WDOWA
(po 70/164) Szczupła, niezależna,
blondynka, z własnym M, bez nałogów i zobowiązań, atrakcyjna,
opiekuńcza, gospodarna, lubię
czystość, pozna pana z własnym
M, zmotoryzowanego, Cel – stały
związek.
KOZIOROŻEC
Jestem wdową, mam powyżej 70
lat, abstynentka, poznam pana chętnie mieszkającego na wsi.
WDOWA Z EŁKU
Po siedemdziesiątce, niekonfliktowa,
z własnym M, pozna pana wysokiego, niepalącego, kulturalnego.
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