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Odmiany zalecane w województwie warmińsko-mazurskim

Zboża ozime
Małgorzata Gazda, COBORU
SDOO we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Wśród wielu czynników
wpływających na powodzenie uprawy zbóż ozimych, jednym z najważniejszych jest
dobór odpowiedniej odmiany.
Krajowy rejestr odmian zawiera obecnie: 83 odmiany
pszenicy ozimej (41 odmian
w grupie A – jakościowe, 31
odmian w grupie B – chlebowe, 2 odmiany w grupie K –
na ciastka oraz 9 odmian
w grupie C – pozostałe). Jęczmień ozimy reprezentuje 27
odmian (24 odmiany pastewne i 3 odmiany browarne),
dalej 38 odmian pszenżyta
ozimego (26 odmian tradycyjnych oraz 12 odmian krótkosłomych) i 36 odmian żyta
ozimego (18 odmian populacyjnych, 2 odmiany syntetyczne, 15 odmian mieszańcowych i 1 odmiana zielonkowa).

Nowe odmiany
W 2012 roku zarejestrowano 9 nowych odmian pszeni-

cy ozimej: Astoria, Estivus,
Praktik – odmiany jakościowe; Forum, KWS Magic, Patras, Platin, Speedway, Tulecka – odmiany chlebowe.
W tym roku również do Krajowego Rejestru trafiła po raz
pierwszy pszenica ozima orkisz – odmiana Rokosz.
Mamy również dwie odmiany
żyta ozimego odmian mieszańcowych: SU Allawi, SU
Stakkato. A pszenżyto ozime
wzbogaciło się o sześć nowych odmian: Amorozo, Subito, Tomko, Torino – odmiany
tradycyjne; Twingo i Wiarus
– odmiany krótkosłome. Zarejestrowano też jedną odmianę pastewną jęczmienia
ozimego – Titus.

Najważniejsze cechy
Rolnikowi często w tym
gąszczu nazw wielu odmian
trudno się poruszać. Niełatwym jest wybranie jednej lub
kilku odmian najbardziej wpisujących się w specyfikę danego gospodarstwa. W takim
przypadku naprzeciw praktyce rolniczej wychodzi Porejestrowe Doświadczalnictwo

Odmianowe i Rolnicze (PDO
i R). Jest to system badań
nad odmianami roślin uprawnych mających na celu wyłonienie tych najlepszych i najbardziej przydatnych dla danego rejonu Polski. W oparciu
o wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach PDOiR,
co roku tworzona jest tzw. Lista Zalecanych Odmian (LZO).
Również dla naszego województwa (warmińsko-mazurskiego) corocznie takie listy powstają. Korzystanie
z nich jest gwarantem powodzenia w uprawie zbóż ozimych. Rolnik poza cechą najważniejszą odmiany, jaką jest
potencjał plonotwórczy i kierunek użytkowania, powinien
zwrócić uwagę na inne nie
ważne cechy jak: mrozoodporność, odporność na wyleganie, odporność na choroby.
W warunkach Polski północno-wschodniej wytrzymałość
na niskie temperatury w okresie zimowym nabiera szczególnego znaczenia.
Więcej szczegółowych informacji na stronie www.wrocikowo.coboru.pl
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Fot. Anna Uranowska

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, uprawa
pięciu podstawowych zbóż — pszenicy, żyta, jęczmienia,
pszenżyta i owsa — w Polsce w 2010 roku zajmowała
powierzchnię ponad 6 mln ha. W uprawie zbóż przeważają
formy ozime, gdyż charakteryzują się wyższym potencjałem
plonotwórczym i większą niezawodnością w uprawie.
Plonowanie odmian zbóż ozimych
z Listy Zalecanych Odmian 2012
woj. warmińsko-mazurskiego
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Konferencja wdrożeniowa
perzu energetycznego
Na początku miesiąca, 2 lipca
w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się
ogólnopolska konferencja,
której głównym celem była
kampania edukacyjno-informacyjna wspomagająca
wdrożenie do produkcji krajowej perzu energetycznego.
Nowa odmiana trawy jest rośliną wszechstronną o zastosowaniu również w energetyce, co szczególnie interesowało przybyłych z całej Polski
gości. W grudniu 2008 roku
Unia Europejska przyjęła Pakiet klimatyczno-energetyczny, co zobowiązuje kraje
członkowskie, w tym również
Polskę, do działań proekologicznych. Na rok 2020 Pakiet
wyznacza nam cele ilościowe,
tzw. 3 x 20 proc., czyli
zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych właśnie o 20
proc. w stosunku do roku
1990, zmniejszenie zużycia
energii również o 20 proc.
w porównaniu z prognozami
dla UE na 2020 r. oraz
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20
proc. całkowitego zużycia
energii w UE — wyjaśnia
Urszula Anculewicz specjalistka z WMODR.
Obecnie produkcja energii
oparta jest głównie (w 90
proc.) na paliwach kopalnianych, czyli węglu i ropie naftowej – emitujących znaczne
ilości dwutlenku węgla. Niestety po roku 2013 koszty
energii w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 30-50 proc. na
skutek wprowadzenia podatku za emisję CO2. Rozwiązania problemu upatruje się
w zwiększeniu udziału biomasy, głównie biomasy nieleśnej w bilansie energetycznym. Alternatywną grupą
biomasy nieleśnej mogą być
właśnie wieloletnie trawy,
w tym nowość perz wydłużony odmiany Bamar z Hodowli Roślin w Bartążku.
Rozpowszechnieniu informacji i zainteresowaniu potencjalnych plantatorów perzem
energetycznym, przysłużyła
się ogólnopolska konferencja
zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie przy współpracy
z właścicielem odmiany –
Hodowlą Roślin Bartążek
Grupą IHAR, a Warmińsko-

RYNKI ROLNE

Zboża i artykuły mleczarskie
coraz tańsze

Praktyczna część konferencji
na polach Hodowli Roślin
w Bartążku Fot. WMODR
-Mazurską Agencję Energetyczną oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Konferencja objęta była patronatem podsekretarza stanu
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka, który na początku
spotkania skierował do zebranych kilka słów i wyraził
uznanie dla organizatorów
w podejmowaniu takich inicjatyw.
Wśród zaproszonych gości
obecnych na konferencji byli:
prof. dr hab. Ryszard Górecki, który w pracy naukowej
zajmuje się agrotechniką
i biotechnologią roślin, jak
również przedstawiciele instytucji działających na rzecz
rolnictwa i obszarów wiejskich, m.in. Krzysztof Mościcki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Jan Heichel, prezes
Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej, Jolanta Marozas,
dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz Andrzej Milkiewicz, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.
Przeważnie tego typu spotkania skupiają ścisłą grupę odbiorców, dlatego w tej konferencji uczestniczyli reprezentanci Ośrodków Doradztwa
Rolniczego, Izb Rolniczych,
przedsiębiorstw działających
na rzecz ochrony środowiska
i poszanowania energii oraz
wykorzystujących w swojej
działalności odnawialne
źródła energii, a także rolnicy.
Konferencja była niepowtarzalną okazją wymiany doświadczeń z członkami zespołu pracującymi nad adaptacją
do polskich warunków odmiany Bamar perzu wydłużonego — dr. inż. Danutą Martyniak oraz z dr hab. Grzegorzem Żurkiem, którzy prowadzili część merytoryczną konferencji.
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Na krajowych rynkach zbóż w ostatnich tygodniach utrzymywały się tendencje spadkowe
zarówno cen ziarna zbóż konsumpcyjnych, jak i paszowych. Wynika to ze zmniejszonego
zainteresowania obrotem zbożami i wyczekiwaniem na wyniki tegorocznych zbiorów.
Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na zboża konsumpcyjne, cena w skupie na koniec
czerwca pszenicy konsumpcyjnej kształtowała się na poziomie
927,86 złotych za tonę. Oznaczało to w ciągu miesiąca dalszy
spadek o kolejne 2,08 proc.,
a w odniesieniu do roku poprzedniego cena skupu była niższa o 9,23 proc. Także cena żyta
konsumpcyjnego po majowych
wzrostach, ponownie uległa
spadkowi i na koniec czerwca
osiągnęła poziom 854,52 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem poprzedniego miesiąca cena tego zboża zmniejszyła
się o 7,79 proc., jednak w porównaniu do końca czerwca
roku ubiegłego, osiągnięta cena
była wyższa o 7,56 proc.

W kraju spadki,
na świecie wzrost
Podobne trendy cenowe jak
w zbożach konsumpcyjnych
można było zauważyć w skupie
zbóż paszowych. Średnie ceny
skupu kukurydzy zmalały z poziomu 885,15 do 880,99 zł/t –
spadek o 0,47 proc. Jest to
również cena o 11,20 proc.
niższa od notowanej rok
wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego spadek cen
w skupie był wyższy. Miesięczna różnica w cenie tego
zboża sięgnęła -4,91 proc., czyli z 846,78 do 807,14 zł/t.
W porównaniu jednak do notowań z przełomu czerwca
i lipca ubiegłego roku, była to
cena wyższa o 6,98 proc.
Odwrotnie niż na krajowym
rynku zbóż na rynkach obrotu
zbożami w krajach Unii Europejskiej i rynkach światowych
odnotowano niespodziewane
zwyżki cen zbóż konsumpcyjnych. Prognozuje się, że spowodowane zostało to m.in. spodziewanymi niższymi zbiorami
kukurydzy w USA.
Pomimo utrzymujących się
wysokich ceny roślin oleistych.
W ostatnim tygodniu czerwca
zanotowano znaczny spadek
wartości skupu rzepaku. Pomimo, że ceny nadal utrzymywały
się ponad granicę 2 000 zł/t,
jednak w kolejnym miesiącu ich
wartość uległa spadkowi o następne 2,94 proc. Z 2 066 zł/t.
wartości notowanej w końcu
maja do 2 007 zł/t na koniec
czerwca. Porównanie z ceną

Oprac. Robert Stopa
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sprzed roku wykazuje jednak
znaczny wzrost wynoszący 16,99
proc.

Mocniejsza wołowina,
wieprzowina i drób
Ostatni miesiąc przyniósł zmiany w cenach odnotowywanych
w skupie żywca wołowego. Po
chwilowym spadku ceny wołowiny ulegly ponownemu wzrostowi. Z notowanej na koniec
maja ceny 6,16 zł/kg w przeciągu miesiąca nastąpił wzrost do
wartości 6,39 kg/kg wagi żywej.
Oznacza to wzrost o 3,64 proc.
w skali miesiąca. Jest to zarazem
cena wyższa o 15,63 proc. niż
w tym samym okresie roku 2011
(5,39 zł/kg wagi żywej).
Także ceny skupu wieprzowiny i brojlerów kurzych w ciągu
ostatniego miesiąca wzrosły.
Uzyskiwane w skupie ceny za żywiec wieprzowy po wahaniach
na koniec czerwca, osiągnęły
wartość 5,53 zł/ kg masy ciepłej
poubojowej. W porównaniu do
końca poprzedniego miesiąca
wrost ten wynósł około 2,16
proc., natomiast w skali roku aż
13,72 proc.
Wartości średnich cen skupu
żywca drobiowego (brojlery ku
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rze) w okresie czerwca podlegały wahaniom również. Ostatecznie ceny wzrosły z poziomu
3,93 do 4,02 zł/kg wagi żywej, co
oznacza wzrost o 2,18 proc.
w skali miesiąca. W porównaiu
do analogicznego okresu roku
poprzedniego cena ta była jednak niższa aż o 32,97 proc.

Żywiec indyczy
nadal tanieje
Jedynie mięso indycze, podtrzymując panujący od początku roku trend, ciągle taniało.
W skupie żywca indyczego na
koniec czerwca utrzymywała się
cena 5,23 zł/kg wagi żywe. W porównaniu z ceną z końca maja br.
w wysokości 5,28 zł/kg wagi żywej, spadek wynosił 0,93 proc.
W porównaniu do cen z końca
czerwca ubiegłego roku kwota
była aż o 14,64 proc. niższa.

Dalszy spadek cen
przetworów mlecznych
Pomimo wzrostu w naszym
kraju skupu mleka w pierwszym półroczu br., na rynku krajowym w dalszym ciągu przeważają spadkowe tendencje
w cenach większości podstawowych produktów mleczarskich.

Spośród notowanych w Zintegrowanym Systemie Rolniczej
Informacji Rynkowej artykułów jedynie ceny obrotu masłem w blokach wzrosły. W okresie ostatniego miesiąca wzrosła
z 10,22 do 11,16 zł/kg. Cena masła konfekcjonowanego w tym
samym okresie uległa niewielkiemu obniżeniu z 12,82 do
12,75 zł/kg. Było to odpowiednio
o 8,42 proc. więcej i o 0,53 proc.
mniej niż miesiąc temu. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena za masło
konfekcjonowane spadła o 21,81
proc., natomiast za masło w blokach o 33,85 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku w dalszym
ciągu ulegały obniżeniu. Za kg
mleka pełnego w proszku na
koniec czerwca oferowano
10,58 zł, a więc o 2,28 proc.
mniej niż miesiąc wcześniej.
Natomiast za mleko odtłuszczone w proszku płacono 8,49
zł/kg, a więc aż o 0,07 proc.
mniej niż przed miesiącem.
W porównaniu do końca
czerwca ubiegłego roku, mleko
pełne kosztowało o 14,51 proc.
mniej, a odtłuszczone o 10,12
proc. mniej niż rok temu.
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Ochrona upraw przed zwierzętami łownymi

Dzik, największy sprawca szkód
W ostatnich latach
zwiększyła się
powierzchnia
upraw kukurydzy
i rzepaku. Zmiany
struktury zasiewów
przyczyniły się do
gwałtownego
wzrostu populacji
dzikich zwierząt.
Dzięki sprzyjającym
warunkom
obserwujemy
obecnie gwałtowny
wzrost populacji
dwóch głównych
gatunków zwierząt
łownych, z którymi
rolnicy mają
najwięcej
problemów – jest
to dzik oraz jeleń
europejski.

czajają do nowych zapachów
i obiektów pozostawionych na
polach (strach na wróble).
W związku z tym zaleca się
różne metody przeciwdziałania
powodowanym przez nie szkodom. W porównaniu z innymi
szkodnikami różnica polega na
tym, że w stosunku do zwierząt
łownych niedopuszczalne jest
ograniczanie ich liczebności
poprzez stosowanie toksyn,
środków hormonalnych lub feromonów wpływających hamująco na rozrodczość. Nie
wolno też używać środków biologicznych wywołujących epidemie chorób zakaźnych
u zwierząt.
Do dyspozycji mamy kilka
metod ochrony roślin uprawnych:
– metoda mechaniczna,
– metoda agrotechniczna,
– metoda chemiczna,
– metoda integrowana.

Metoda
mechaniczna
To zastosowanie różnego
rodzaju urządzeń wizualnych, akustycznych, ogro-

powstania szkód np. zasiewy i wschody.
Stosowanie
ogrodzeń
z siatki najlepiej zabezpiecza
uprawy, ale jest to kosztowna metoda i pracochłonna,
jednocześnie niekorzystnym
jej następstwem jest zwiększenie liczby uszkodzeń na
polach sąsiadujących z chronionymi.

Metoda
agrotechniczna
Polega na właściwym doborze miejsc siewu lub sadzenia roślin szczególnie atrakcyjnych dla zwierząt.
W miarę możliwości uprawy
takie należy zakładać z dala
od lasów lub miejsc ostojowych. Należy też zwrócić
uwagę na dokładne usunięcie
z pól resztek po kukurydzy,
okopowych, których przeoranie prowokuje powstawanie szkód. Ważną rzeczą
jest też niszczenie rolnic, drutowców, pędraków i gryzoni
polnych, które są przysmakiem dzików w okresie wiosennym i jesiennym.

SZKODY ŁOWIECKIE
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez dziki ponosi dzierżawca obwodu łowieckiego, a poza obwodem Marszałek Województwa lub Lasy Państwowe.
Procedura, jaką właściciel gruntu musi wykonać, aby ubiegać się o odszkodowanie:
1. Obowiązek zgłoszenia szkody na piśmie
w ciągu 7 dni od wystąpienia szkody osobie
wskazanej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego. Powtarzające się w okresie wegetacyjnym szkody na danej uprawie można zgłaszać dowolną ilość razy.
2. Obowiązek współdziałania z dzierżawcą
obwodu łowieckiego na rzecz ograniczania
szkód łowieckich. Odmowa współdziałania
może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania.
3. Obowiązek zgłoszenia na piśmie planowanego terminu zbioru roślin – przy szkodach
niecałkowitych – na 7 dni przed tym terminem osobie wskazanej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego. Należy zwrócić uwagę, że
zarządy województw w swoich dziennikach
urzędowych publikują uchwały określające

łów lękowych w celu zniechęcenia ich do żerowania

terminy zakończenia zbioru poszczególnych
roślin (różne dla poszczególnych województw). Jeśli zbiór danej rośliny nastąpi po
upływie 14 dni od takiego terminu – odszkodowanie nie przysługuje.
Dzierżawca lub zarządca może nie wypłacić
odszkodowania w przypadku, gdy:
1. szkody wystąpiły na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, przyznanych
jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
2. szkody nie przekraczają wartości 100 kg
żyta/ha,
3. szkody zaistniały w płodach złożonych
w sterty, kopce i stogi w sąsiedztwie lasu,
4. straty powstały w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
5. szkody powstałe w uprawach, które zostały zebrane w terminie dłuższym niż 14 dni
od ogłoszonego terminu zakończenia zbioru
danego gatunku w regionie,
6. straty zaistniały u osób, które wcześniej
nie wyraziły zgody na współpracę z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego
w celu ograniczenia szkód.

centach chronionych upraw.
Jednak w okresie szczegól-
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Największe szkody w uprawach rolniczych tj. kukurydzy, rzepaku, pszenicy, burakach, ziemniakach oraz użytkach zielonych wyrządzane są
przez dziki. Szkody jakie wyrządza ten gatunek stanowią
80 proc. wszystkich szkód łowieckich. Dzik o średniej wadze 45 kg. zjada w ciągu doby
około 1,5-2 kg. kukurydzy. Podobne jest jego zapotrzebowanie na nasiona innych zbóż.
Mnożąc to przez 180 dni,
w których dzik może uszkadzać
rośliny uprawne, otrzymuje
się około 270-360 kg. nasion
na jednego dzika. i przynajmniej dwa, trzy razy tyle zniszczeń dodatkowych. Dodatkowe
zniszczenia związane są z tym,
że dziki powodują poważne
szkody poprzez tratowanie,
deptanie, tworzenie legowisk
oraz „niechlujne” odżywianie
się. Podobne szkody, ale
w mniejszym stopniu wyrządza
jeleń europejski. Inny gatunek – sarna europejska mimo
najliczniejszej populacji nie
stanowi większego zagrożenia
dla upraw rolniczych.

Jak ograniczyć szkody
łowieckie?
Ochrona upraw przed tymi
agrofagami wcale nie jest łatwa.
Zwierzęta szybko się przyzwy-

nymi metodami. Dlatego
też w ochronie upraw przed
zwierzyną łowną powinniśmy stosować metodę integrowaną, czyli łączenie kilku metod odstraszania
np. chemiczne i mechanicznie lub chemiczna odstraszająca smakiem i zapachem.
W różnych porach roku zwierzęta łowne mają różne preferencje żerowe, dlatego obecnie
powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na uprawy:
– pola z rzepakiem do zbioru,
– pola z pszenicą ozimą
i owsem od fazy kłoszenia do
zbioru,
– pola z kukurydzą od wykształcenia wiech i kolb do
zbioru,
– pola z ziemniakami do
zbioru,
– pola z burakami do zbioru.

Współpracuj
z myśliwymi!
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dzenia z siatką oraz elektryczne pastuchy. Do urządzenia wizualnych i akustycznych zwierzęta szybko
się przyzwyczajają. Okres
skutecznego działania to
około 2-3 tygodni i dlatego
urządzenia te najlepiej nadają się do zabezpieczenia
roślin w krytycznym okresie

Metoda
chemiczna
Polega na stosowaniu
środków odstraszających
i zniechęcających, czyli
tzw. repelentów. Środki odstraszające dzielimy na smakowe i zapachowe. Zadaniem repelentów jest wywołanie u zwierząt sygna-

i przebywania w obrębie
działania środka. Obecnie
na rynku dostępnych jest
kilka środków odstraszających: Wildgranix, Stop Dzik
GR Quinolen 73 AL, Kieferle-Hukinol 75 AL, Wildrepent AL. Mimo łatwości
stosowania tej metody nie
zabezpiecza ona w stu pro-

nie ważnym takim jak siew,
wschód roślin, czy okres poprzedzający zbiory – środki
te mogą być bardzo pomocne. Także pamiętając, że
zwierzęta mogą po 2 do 6
tygodniach przyzwyczaić się
do zapachów powinniśmy
stosować repelenty wymiennie i równolegle z in-

Mimo różnych dostępnych
metod odstraszania zwierząt, nie należy zapominać
o współpracy z myśliwymi,
którzy z chęcią pomogą
w ograniczaniu szkód. Ułatwiając polowania myśliwym,
rolnicy posiadający pola
w bezpośrednim sąsiedztwie
lasu lub z innymi miejscami
ostojowymi, powinni obsiewać niższymi zbożami lub
zostawić tam wolny od zasiewów pas. Pasy zaporowe
skutecznie zatrzymują zwierzęta w lesie, a co za tym
idzie zmniejszają szkody na
polach.
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Pasożyty zewnętrzne zwierząt gospodarskich

Kłują, gryzą, trują i zarażają
Wśród kilkudziesięciu tysięcy gatunków zwierząt żyjących w Europie, ponad
25 proc. to pasożyty. Oddziaływanie tej grupy zwierząt ściśle związane jest
z człowiekiem oraz jego środowiskiem. Podobnie jak zwierzęta gospodarskie,
sam człowiek może być gospodarzem nawet kilkudziesięciu gatunków pasożytów.
Wojciech Słomka, PWSZ
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Pasożyty zewnętrzne to wysoko wyspecjalizowana grupa
organizmów, która dostosowała swoje wymagania życiowe do korzystania z materii i energii innych zwierząt –
gospodarzy. Wśród pasożytów zewnętrznych, najliczniej spotykane są pajęczaki
i owady. To właśnie one zdominowały skórę, otwory nosowe oraz słuchowe swoich
żywicieli.

Na chwilę,
czy na zawsze?
Pasożyty wpływając zawsze
ujemnie na kondycję i zdrowotność żywiciela. Ze względu na czas kontaktu z żywicielem, pasożyty podzielono
na bytujące czasowo lub sta-

le. Wśród pasożytów zewnętrznych okresowych są
kleszcze, komary i liczne
meszki, które po pobraniu
określonej dawki krwi, opuszczają żywiciela i kontynuują
swój rozwój. Grupa ta obejmuje znaczny procent zwierząt pasożytniczych w odróżnieniu od pasożytów zewnętrzne bytujących stale.
Do tej drugiej grupy należy
świerzb, który skrajnie przystosowały się do korzystania
z organizmu żywiciela.

Trują i zarażają
żywicieli
Negatywne oddziaływanie
pasożytów zewnętrznych, to
nie tylko żerowanie na żywicielu, ale również groźne oddziaływanie toksyczno-epidemiologiczne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przeka-

zywania patogenów chorobotwórczych.
Przykładem jest świerzb pęcinowy, który przenosi pałeczkę ropnego zapalenia skóry szczególnie atakującego
konie. W przeszłości, ze
względu na militarne znaczenie koni oraz ogromne szkody wyrządzane w stadach zarodowych, był on zwalczany
z urzędu. Objawy zewnętrzne
żerowania świerzba pęcinowego skupiają się wokół tworzących się wycieków ropnych oraz łuszczenia się skóry. Wywołuje również niepokój i wzmaga agresje, przez co
kopytne mogą reagować nerwowo na właścicieli. Zaniepokojone konie tupią, wierzgają oraz ocierają kończyny
o siebie lub je ogryzają. Obecność świerzbowców może
również przyczynić się do

okresowej niepłodności klaczy
lub nawet poronień. Nadmiernie osłabiony organizm
gospodarza, przez oddziaływanie pasożytów, nie jest
w stanie utrzymać rozwijającego nie płodu.
Natomiast oddziaływanie
toksyczne oparte jest na reakcjach uczuleniowych na ślinę,
kał oraz wylinki pasożytów.
Toksyna wprowadzona do
krwioobiegu wraz z śliną,
może wywoływać obrzęk śluzówek nosowo-gardłowych,
zaburzenia w łaknieniu, czy
nawet ślepotę. Znane są również przypadki śmiertelnych
reakcji na określone alergeny.

Pchły, muchy i kleszcze
Niewątpliwie najpospolitszym utrapieniem zwierząt
gospodarskich są pchły i muchy. Pchły potrafią głodować

nawet rok, a po udanym ataku, przystępują natychmiast
do rozmnażania. Pobudzone
do życia po głodówce piją
ogromne ilości krwi zwierzęcia, na którym żerują. Ich
ogromna ruchliwość sprawia,
że problem zapchlenia jest
stale obecny. Atakują one najczęściej zwierzęta o zwartej
strukturze sierści i stanowią
nie mały problem wśród hodowców owiec, kóz czy nawet
bydła.

Obecność świerzbowców może również
przyczynić się do niepłodności klaczy lub
nawet poronień
Kolejnym pasożytem zewnętrznym, stale obecnym
w hodowlach, są wspomniane już świerzbowce. Nie tylko świerzb pęcinowy atakujący konie stanowi aktualny
problem. Obecność dwóch

kolejnych gatunków świerzba drążącego oraz świerzba
naskórnego końskiego nakłada na właścicieli obowiązek walki z pasożytami. Objawy obecności wymienionych gatunków świerzbów,
są podobne. Reakcje skórne
w postaci zaczerwienień,
obrzęków, wycieków ropnosurowiczych oraz ocieranie
ciałem, świadczą o ataku pasożytów. Bezpośrednie oddziaływanie świerzbowców
wpływa również na spadek
jakości pogłowia. W przypadku świń, atak świerzbowców zmniejsza masę ciała tuczników o około 9 proc.,
a zużycie paszy wzrasta
o około nawet 13 proc.

Groźne kleszcze
Dość powszechną grupą pasożytów zwierzęcych są również kleszcze i owady, a wśród
nich muchy. W szczególny
sposób na atak kleszczy powinni zwracać uwagę hodowcy bydła i koni wypasanych na
terenach zielonych. Wśród
kleszczy, najczęściej spotyka-
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nym jest kleszcz łąkowy preferujący obszary otwarte o niezbyt wysokiej roślinności krzewiastej. Wzmożoną aktywność tego pasożyta można obserwować już od kwietnia,
chociaż nie obce są przypadki ataku w marcu. Wysokie
pobudzenie kleszczy notowane jest do przełomu maja
i czerwca. Miesiące letnie charakteryzują się spadkiem inwazyjności kleszczy. Sporadyczne ożywienie można zaobserwować we wrześniu, jednak dotyczy ono jedynie kleszcza pospolitego odpowiedzialnego w większości przypadków za przenoszenie wirusowego kleszczowego zapalenia mózgu.
Najrzadziej jednak obserwowany jest kleszcz jeżowy,
charakterystyczny dla obszarów łąk śródpolnych i użytków zielonych graniczących
z lasem.

Bzyczą – muchy
i komary
Podobnie jak dla człowieka,
dla zwierząt uciążliwa jest
obecność komarów i much.
Jeśli idzie o komary to głównym pasożytem jest komar
widliszek oraz komar kłujący.
W przypadku hodowli bydła
ich ataki mogą być obserwowane nawet cały rok. W okresie od maja do września, komary nalatują znad cieków
wodnych bądź terenów bagiennych.
W miesiącach jesiennych
i zimowych ich ataki związane są ze stanem sanitarnych
pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta gospodarskie. Nieuregulowane odpływy gnojówki, czy nieczystości
zapewniają odpowiednie środowisko dla rozwoju lar komarów. W takim przypadku,
nawet podczas mrozów bydło, czy konie mogą zostać pokąsane przez komary w szczególności przez komara kłującego. Komar ten w swojej
biologii ma ścisłe powiązanie
z pasożytami krwi, których
jest przenosicielem.

Dokuczliwe meszki
Szkodliwość innych owadów to zmasowany atak lub
wysoko wyspecjalizowane pasożytnictwo. Meszki pospolicie występujące w Polsce, atakując wielotysięcznymi grupami, pobierają jednorazowo zbyt dużą ilość krwi gospodarza, co może przyczynić
się do natychmiastowej śmierci zwierzęcia. Owady także
wnikają w nozdrza zwierzęcia
powodując jego uduszenie.
W przypadku ataku pojedynczych egzemplarzy meszek,
silnie zaznaczona jest opuchlizna stawów oraz puchnięcie
powłok ciała, włącznie z możliwością przerwania ciągłości tkanek skóry. Ekonomiczne konsekwencje kontaktu
bydła z meszkami to spadek
jakości i ilości mleka oraz po-
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dobnie jak w przypadku ataku świerzbowców, problemy
z utrzymaniem płodu.

Mogą wpadać w szał
Innymi równie uciążliwymi
pasożytami zwierząt gospodarskich są gzy. Wyglądem
przypominają wyrośnięte muchy, o czarno-żółtych lub szarych odwłokach. Latają szybko i zwinnie. Są niesamowicie
natrętne. Skupiają się wokół
otworów nosowych, odbytu,
potrafią również atakować
powieki i gałki oczne zwierząt.
Do najczęściej występujących zaliczamy gza jelitowego
i gza bydlęcego dużego. Składają one jaja bezpośrednio
na skórę i sierść koni i krów,
a wylęgające się larwy wgryzają się do tkanek żywicieli.
W przypadku gza jelitowego, zlizane jaja dostają się do
jamy gębowej, w której wylęgają się larwy. Następnie przebijają przełyk żywiciela i przemieszczają się do żołądka,
w którym zostają do osiągnięcia dojrzałości. W pełni
rozwinięte postaci wydalane
są z kałem.
Inaczej zarysowuje się cykl
życiowy gza bydlęcego dużego. Wylęgłe larwy, przebijają
skórę i dostają się do tkanki
podskórnej, spod której rozpoczynają wędrówkę do kanału kręgowego zwierzęcia.
Pozostają tam około czterech
miesięcy, a następnie przemieszczają się pod skórę.
W miejscu ulokowania larwy
gza, powstaje guz pasożytniczy z otworem, przez który widać elementy oddechowe larwy. Po dojrzeniu, larwa wypada na ziemię, w której przepoczwarza się.
Doglądając koni warto
zwrócić uwagę na ich zachowanie. Jeśli zwierzęta są zaniepokojone, nerwowo omiatają ogonem tułów, a do tego
tupią lub nagle zaczynają biec
może świadczyć to o zbytniej
natarczywości much. Warto
również dodać, że konie, jako
zwierzęta wrażliwe na dotyk
i pozostawione bez ochrony
przed muchami podczas wypasu, w chwili ataku tych
owadów potrafią wpadać
w szał, czego objawem mogą
być poturbowania, poranienia, czy nawet atak na inne
zwierzęta i ludzi.

dwukrotne powtórzenie zabiegu ochronnego, a w przypadku świerzbowców stałe
stosowanie przez cały cykl
hodowli.
W walce z pasożytami popularne są opryski owadobójcze
bezpośrednio aplikowane na
skórę zwierząt. Warto jednak
dodać, że sukces w walce z pasożytami będzie osiągnięty jedynie wtedy, gdy odkażone zostanie środowiska, w którym
przebywają zwierzęta. Odpowiednio dobrany insektycyd,
można również rozpylać wewnątrz pomieszczeń gospodarskich, bądź aplikować na terenach zielonych, na których
wypasane jest bydło.
Znaczenie ma również higiena opiekunów zwierząt.
Ubrania pracowników, będące w bezpośrednim kontakcie
z pasożytami, pomagają
w przenoszeniu ich na kolejne zwierzęta. Dlatego zaleca
się częste pranie odzieży i prasowanie jej w wysokich temperaturach.

Co możemy zrobić
jeszcze?
Hodowcy koni oprócz chemicznych metod walki z pasożytami zewnętrznymi, stosują
również maski ochronne dla
zwierząt. Chronią one nie tylko przed kurzem, ale również
wnikaniem owadów do nozdrzy zwierząt gospodarskich
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Doglądając koni warto zwrócić uwagę na ich zachowanie. Jeśli zwierzęta są zaniepokojone,
nerwowo omiatają ogonem tułów, a do tego tupią lub nagle zaczynają biec może świadczyć
to o zbytniej natarczywości much Fot. Beata Szymańska
Nie zapominajmy również
o stworzeniu wypasanym
zwierzętom, zacienionego
miejsca, gdzie będą mogły
schronić się w upalne dni.
W cieniu jest przecież chłodniej, a uciążliwe muchy nie lubią takich miejsc. Polecane są
również zakrzewienia i zadrzewienia spełniające taka
rolę. O ile gzy nie odwiedzają zarośli, to istnieje jednak
pewne ryzyko wystąpienia
kleszczy w takich miejscach.

Czysta i świeża woda
Dobra praktyka w ochronie
zwierząt przed pasożytami to
stosowanie środków bójczych,
wyznaczenie zacienionych
miejsc dla zwierząt oraz stały dostęp do świeżej wody –
wymienianej w poidle minimum, co dwa dni. Zabezpieczy to przed lęgnięciem się komarów.
Warto również dezynfekować powstałe po ukąszeniach
i ugryzieniach pasożytów

rany. W szczególności muchy
mogą przyczynić się do wielu niebezpiecznych chorób
bydła i koni, takich jak gorączka krwotoczna, zapalenie
opon mózgowych czy ropne
zapalenie skóry. Dlatego należy np. używać środki homeopatyczne przygotowane
z kłącza tataraku, macierzanki, piołunu czy bagna
zwyczajnego, służąc do dezynfekcji skóry oraz również
do kąpieli zwierząt.
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Higiena
i systematyczna
ochrona
W sytuacji ataku pasożytów
zewnętrznych potrzebna jest
natychmiastowa pomoc weterynaryjna. Określenie atakującego gatunku i trafne dobranie metod ochrony, zapewni pełen sukces w walce
z pasożytami. Należy zapamiętać jednak, że jednorazowe zastosowanie insektycydu, nie gwarantuje sukcesu.
Szeroka gama dostępnych
środków owadobójczych, każdorazowo zaleca minimum
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Innowacje w biotechnice rozrodu ryb

Węgorza
w Europie zaczęto
rozmnażać
w latach 60.
ubiegłego wieku
i był to jeden
z pierwszych
gatunków ryb,
który próbowano
rozmnożyć
sztucznie.

Węgorz

Przemysław Wieczorek,
www.fotoferma.pl
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jako pierwsi podjęli próbę
badacze radzieccy. Nie potrafili jednak rozwiązać wielu problemów dotyczących
rozrodu i w rezultacie zarzucili ten pomysł. Drugą grupą,
która podjęła wyzwanie byli
polscy naukowcy z Krakowa –
prof. Krzysztof Bieniarz
i prof. Piotr Epler. Sukces był
blisko, jednak brak dostępu
do współczesnej nam technologii i wiedzy przesądził
o losach prowadzonych badań. Później próbowano zajmować się węgorzem także
w innych krajach Europy,
a nawet w Japonii. Postęp
został osiągnięty, ale powtarzalnej sprawdzonej technologii rozrodu węgorza w niewoli, opracować się nie udało. Tym bardziej, że jednym
z największych problemów
była bardzo niska przeżywalność tarlaków. Osiągnięty
podczas kilkumiesięcznych
stymulacji wynik wynosił zaledwie 10 proc. Przełom nastąpił dopiero teraz, gdy zespół badawczy z olsztyńskiej
uczelni osiągnął przeżywalność tarlaków na poziomie
ponad 95 procent.

Pierwsze badania węgorza europejskiego prowadzone przez zespół badawczy z olsztyńskiej
uczelni dotyczył m.in.: zasolenia i temperatury wody w jakiej żyje węgorz, fotoperiodu,
a także użycia środków hormonalnych w rozrodzie ryb w niewoli Fot. www.fotoferma.pl

Fundusze europejskie
na tropie węgorza
Dzięki funduszom unijnym
z programu operacyjnego „PO
Ryby 2007-2013" na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w latach
2010-2011 realizowano bardzo duży projekt. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie innowacyjnych badań
a następnie wdrożenie uzyskanych wyników do praktyki
rybackiej z zakresu chowu
i hodowli ryb w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. — Pilotażowy projekt zatytułowany „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym
uwzględnieniem biotechniki
rozrodu ryb”, prowadzony
przez Wydział Nauk o Środowisku obejmuje głównie kilkanaście gatunków ryb słodkowodnych, w tym również
węgorza — mówi kierownik
projektu prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk. — Oprócz
tego badamy także gatunki,

które mogą mieć bardzo duże
znaczenie w produkcji rybackiej i akwakulturze. Mówimy
tu między innymi o miętusie
i o okoniu. Generalnie gdybyśmy mieli wycenić wagowo
i czasowo nasze zaangażowanie w poszczególne badane
gatunki, to węgorz stanowi 10
proc. projektu, ale jest to temat, który najbardziej wszystkich interesuje — wyjaśnia
szef projektu.

Przez ostatnie 30 lat
nastąpił 10-, a nawet
30-krotny spadek
populacji węgorza
europejskiego
Jest to związane z kilkoma
faktami. Po pierwsze węgorz
nie rozmnaża się w wodach
Europy. Wędruje wiele tysię-

cy kilometrów na tarliska i do
dzisiaj nie wiadomo dokładnie, gdzie te tarliska się znajdują. Są na ten temat dwie
teorie. Miejsce jest podobne,
ale jedni twierdzą, że w Morzu
Sargasowym a drudzy, że przy
Morzu Sargasowym. Nikt jednak dotychczas nie złowił
w naturalnym środowisku
węgorzy tuż przed tarłem,
w trakcie tarła, ani po tarle.
Nie złowiono także ikry, ani
świeżo wyklutych larw. — Jeżeli łowi się larwy, które mają
np. 20 dni, to one w mojej
opinii mogły przebyć dystans
nawet kilku tysięcy kilometrów. Nie wiadomo więc, gdzie
właściwie odbyło się tarlisko
— tłumaczy profesor.

Mniej węgorza i więcej
niewiadomych
Nie wiadomo też, w jakich
warunkach trze się węgorz.
— Przez analogię do innych
gatunków ryb można przypuszczać, że na głębokości

między 100 a 700 metrów.
Przypuszczalnie w noce bezksiężycowe w tzw. nowiu, ale
nie wiemy, w jakiej temperaturze wody. Kolejna rzecz to
przy prowadzonych dotychczas próbach były bardzo duże
kłopoty z przeżywalnością tarlaków, z doprowadzeniem ich
do dojrzałości płciowej, z uzyskaniem ikry i z dalszymi etapami ich życia — wyjaśnia
profesor Dariusz Kucharczyk.
Węgorz japoński wędruje
w temperaturze wody 18-20oC
i w tej temperaturze się trze.
Węgorz europejski natomiast
początkowo wędruje w temperaturze między 8-13oC i nie
wiadomo w jakiej temperaturze się rozmnaża. Dlatego
wszyscy próbowali go rozmnażać metodą przeniesioną
z hodowli węgorza japońskiego. W przypadku węgorza japońskiego wszystko zostało już
zbadane. Wiadomo gdzie są
dokładnie tarliska. Naukowcy
wiedzą, jaka jest termika środowiska tego gatunku, kiedy się
trze węgorz japoński, a kiedy
nie. Natomiast u europejskiego kuzyna tego gatunku wiele
zagadnień jest ciągle wielką
niewiadomą.
Konieczność prowadzenia
badań węgorza europejskiego
wynika z faktu, że przez ostatnie 30 lat ilość tej ryby dramatycznie się zmniejszyła.
Przypuszcza się że spadek populacji jest 10, a nawet 30krotny. W całej Europie jest to
spadek znaczący.

Za małe i za słabe by
dopłynąć
Przez wiele lat młode węgorze z Europy były eksportowane do Azji w celu dalszego
podchowu. Poznana biologia
węgorza jest bardzo ciekawa
i wskazuje na duże różnice
między osobnikami obu płci.
Samice węgorza mogą osiągnąć masę powyżej dwóch kilogramów, a samce nie osiągają nawet pół kilograma
wagi. Samice bytują w wodach słodkich, a samce w wodach słonawych przyujściowych, czyli tam gdzie uchodzą
rzeki do mórz. Natomiast,
gdy się podchowuje w sztucznych warunkach ryby obu
płci w wodzie słodkiej, to
samce mimo tego, że generalnie są mniejsze nie osiągają prawidłowych rozmiarów.
Ze względu na panujący wśród
węgorzy kanibalizm większe
osobniki zjadały mniejsze. Dlatego też mniejsze sztuki, te które nie osiągnęły prawidłowych
rozmiarów były odławiane z hodowli. Część z nich sprzedawano z powrotem do Europy, jako
tzw. węgorz obsadowy. Węgorz
ten niestety trafiał do Europy już
z pasożytem. Nicień pochodzący zazjatyckich stawów, który bytuje w pęcherzu pławnym ryb,
znalazł sobie w Europie wszystkich potrzebnych żywicieli pośrednich i zadomowił się w naszych wodach na dobre. W wielu populacjach praktycznie
wszystkie ryby (węgorze) są już
zarażone.

Święto Rybaka w Łężanach
Uczniowie Jezusa po stracie
swego Mistrza nie bardzo wiedzieli, co dalej robić. W końcu
św. Piotr postanowił znów wypłynąć na ryby tak, jak czynił to
przed poznaniem Jezusa. Dlaczego Chrystus wybrał właśnie
rybaków na swych pierwszych
uczniów? Czyżby dlatego, że byli
to ludzie ufni i otwarci na nowe
wyzwania, romantyczni a jednocześnie prości i potrafiący cieszyć się z każdej chwili?
Św. Piotr, który im przewodził
oprócz tego, że został pierwszym namiestnikiem Chrystusa na Ziemi, stał się także
patronem rybaków. Dzień
jego imienin, 29 czerwca, jest
od wieków świętem rybaków,
podczas którego proszą
o wstawiennictwo i błogosławieństwo swojego patrona.
Już drugi raz z rzędu posta-

nowiono uczcić ten dzień organizując obchody Święta
Rybaka na Warmii i Mazurach. Tak jak w poprzednim
roku rybaków gościły Łężany
w powiecie kętrzyńskim. Pałac zbudowany przez Reinholda von Fishera (von „Rybaka”) oraz przystań rybacka
w Łężanach stały się tego
dnia miejscem spotkania ponad setki rybaków i ich sympatyków.
Organizatorem Święta Rybaka była trójka ludzi pochodząca z dwóch instytucji zajmujących się problemami rybactwa. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnik Rektora ds. rybackiego zagospodarowania wód,
dr hab. Jacek Kozłowski
i dr hab. Małgorzata Woźniak, prodziekan Wydziału

Nauk o Środowisku, a jednocześnie Kierownik Katedry
Biologii i Hodowli Ryb
UWM. Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentował
dr inż. Tomasz K. Czarkowski, główny specjalista ds. rybactwa.
Obchody święta rozpoczęła
konferencja „Rybactwo
w służbie ochrony środowiska”, a wykłady prowadziły tak
wybitne osobistości jak chociażby prof. Jan A. Szczerbowski – wielokrotny doktor
honoris causa oraz prof. Dariusz Kucharczyk – laureat
wielu prestiżowych nagród.
Po konferencji, z pałacowych
sal uczestnicy przenieśli się na
teren przystani rybackiej
w Łężanach, gdzie zgromadzeni goście mogli uczestni-

czyć w czterech pokazach rybackich. Na początku zapoznali się z nowoczesnym
sprzętem hydroakustycznym
służącym do lokalizacji i szacowania zasobów ichtiofauny.
Odbył się również pokaz tradycyjnych połowów rybackich. W tym samym czasie
uczestnicy spotkania mogli
zapoznać się z ofertą na
sprzęt rybacki, przetwórczy
oraz odzież ochronną. Ostatnim pokazem był pokaz tradycyjnego wędzenia sielawy.
Ciepła, uwędzona sielawka
szybko stała się kulinarnym
hitem Święta Rybaka wypierając ze stołów nawet grillowanego i wędzonego pstrąga,
lina i karpia. Po pokazach rozegrano „II Ogólnopolskie
Mistrzostwa w Trójboju Rybackim”. Zwycięzcą w tym

Na Święcie Rybaka spotkała się ponad setka osób z całej
Polski. Fot. www.fotoferma.pl
roku został Bartek Czarnecki,
reprezentujący Instytut Rybactwa Śródlądowego. Drugie miejsce zajął Adam Sudyk, Naczelnik Wydziału Rybactwa w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozmowy i biesiada braci rybackiej trwały do późnej nocy,

a właściwie do samego rana.
Utrwalały się stare przyjaźnie
oraz zawiązywały nowe. Na
wszystko patrzył z góry Święty Piotr i chyba tylko surowy
głos Pana powstrzymał go od
osobistego udziału w tym jakże wspaniałym i ważnym dla
wszystkich rybaków święcie.
pw
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,,z probówki”
— Własne badania, które
przeprowadziliśmy w kilku
przetwórniach dowodzą niestety, że ok. 50 proc. badanych
prób węgorza z terenu północno-wschodniej Polski było zarażona tym nicieniem. Z holenderskich badań wiemy, że
ryby zarażone gromadzą w ciele mniej tłuszczu. Z badań
szwedzkich opublikowanych
w 2011 roku wynika, że te które są małe i mają mało tłuszczu
nie mają szans na dopłynięcie
na tarlisko. Czyli węgorzy jest
mniej, a dodatkowo znaczna
ich część nie ma szans na dopłynięcie do miejsca, gdzie się
rozmnażają. Mają za mało sił
albo zużywają za dużo energii
podczas płynięcia — wyjaśnia
profesor Kucharczyk, szef zespołu badawczego.

Zmiany klimatyczne,
zapory i turbiny
Kolejny problem to ostatnie
zawirowania klimatyczne,
które powodują zmiany

DZIENNIK ELBLĄSKI

w prądach morskich. A węgorze przecież zarówno te
małe, jak i duże wykorzystują prądy morskie do płynięcia,
czyli oszczędzają energię płynąc z prądami morskimi. Jeżeli prąd morski zatrzymuje
się lub zmienia swój kierunek,
to ryby płynące w nim tracą
możliwość migracji do i ze
swoich tarlisk. Mogą być kierowane w inną stronę, niekoniecznie do Europy. Znacznie
wydłużająca się wędrówka
może zatem spowodować kolejne osłabienie gatunku.
— Nałożył się także kolejny
czynnik, czyli kwestia budowy
zapór i elektrowni wodnych
na rzekach. O ile małe węgorze w górę rzek przepływają
przez przeszkody, to duże
sztuki w drodze w dół rzek
często padają ofiarą turbin.
Niedawno nasi pracownicy
byli pod Olsztynem na małym
stopniu wodnym z turbiną
i wykonali zdjęcia zabitych
węgorzy. Jeżeli na rzece jest

np. pięć takich stopni i turbin
szansa, że węgorz przepłynie
przez nie jest minimalna —
tłumaczy olsztyński badacz.

Podjęte działania
i brak spójności
W 2011 roku kraje Wspólnoty Europejskiej, dzięki Konwencji o Międzynarodowym
Handlu Dzikimi Zwierzętami
i Roślinami Gatunków Zagrożonych, wpisały węgorza
europejskiego na listę gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES, tzw. Konwencja
Waszyngtońska). W związku
z tym w Europie węgorzy nie
można eksportować, ani importować. Młodych węgorzy
nie można także sprzedawać
do hodowli do Azji. Jest to
obecnie zabronione. Wprowadzono także w różnych
krajach okresy ochronne tego
gatunku. W Polsce jest to termin od 15 czerwca do 15 lipca, kiedy nie można odławiać
węgorza.

— Ale co z tego, że w Polsce
będziemy chronić węgorza,
kiedy w tym samym czasie
Duńczycy w Cieśninie Duńskiej mogą go odławiać. Czyli nawet, gdy węgorz u nas
przeżyje, przepłynie przez
stopnie wodne i turbiny, często osłabiony i obciążony pasożytem wpłynie do morza
kierując się w stronę tarlisk,
uniknie po drodze krajowych
rybaków, to ostatecznie zostanie odłowniony przez rybaków morskich, którzy mogą
odławiać węgorza na potęgę.
Jak widać w kwestii ochrony ryb w Unii
i nie ma jeszcze spójności
— wyjaśnia profesor.
To wszystko
wpłynęło na dramatyczną sytuację węgorza europejskiego, którego populacja drastycznie spadła. Jeżeli
w ciągu kilkunastu lat nie

opracuje się skutecznych metod rozmnażania tego gatunku w warunkach sztucznych,
to może się okazać że niebawem nie będziemy mieli co
chronić, gdyż węgorz europejski może po prostu całkowicie wyginąć.

Optymistyczne wyniki
olsztyńskich badań
Z tego też powodu podjęto
próby opracowania skutecznej biotechniki rozrodu węgorza. Pierwsze badania prowadzone przez zespół badawczy z olsztyńskiej uczelni
dotyczył kilku wybranych najistotniejszych czynników.
Między innymi zasolenia
i temperatury wody, fotoperiodu (wpływu okresu naświetlenia i ciemności), a także użycia środków hormonalnych w rozrodzie ryb
w niewoli. — Do tej pory
testowano tylko jeden środek
hormonalny, a teraz wiadomo już, że kombinacje róż-
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W efekcie kumulacji tych
różnych podstawowych czynników, udało nam się rozmnożyć węgorza — wyjaśnia szef zespołu z UWM.
— Badania są nadal w toku,
ale już teraz można stwierdzić
z całą stanowczością, że
wbrew opinii wielu osób, niezaznajomionych z tematyką
badań z zakresu sztucznego
rozrodu ryb, jest możliwe rozmnożenie węgorza w warunkach kontrolowanych — wyjaśnia w imieniu zespółu badawczego prof. Dariusz Kucharczyk.
Zgodnie z założeniami prowadzonego projektu badawczego „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym
uwzględnieniem biotechniki
rozrodu ryb”, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej,
uzyskane wyniki mają zostać
wdrożone do polskiej praktyki rybackiej oraz rozpowszechnione na terenie kraju
oraz Unii Europejskiej.

Jeżeli w ciągu kilkunastu
lat nie opracuje się skutecznych metod rozmnażania w sztucznych
warunkach węgorza europejskiego, to gatunek ten
może całkowicie wyginąć
Fot. www.fotoferma.pl
nych preparatów działają
lepiej niż pojedynczy środek.
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Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Wykorzystanie pomocy unijnej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera sektor rybacki, przekazując miliony złotych w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Program ten został podzielony na trzy osie tematyczne. Szczególnie ważną dla rozwoju całego sektora rybackiego jest 3. oś
priorytetowa pod nazwą „Środki służące wspólnemu interesowi”.
Wspólny interes sektora rybackiego oznacza tu działania podejmowane dla
zwiększenia konkurencyjności polskiego rybołówstwa i by umożliwić jego
dalszy rozwój. Wspierane są projekty, które mają na celu poprawę organizacji i kwalifikacji zawodowych uczestników sektora rybackiego, ochronę i
rozwój fauny i flory wodnej oraz modernizację portów rybackich. Także finansowanie kampanii promocyjnych zwiększających spożycie produktów
rybołówstwa to jedna z form aktywności wspierana przez środki unijne.
Ostatnią grupą projektów finansowanych z 3. osi PO RYBY 2007-2013 są
projekty mające na celu zdobywanie i rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Na co i dla kogo wsparcie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje unikatowy projekt na temat „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki
rozrodu ryb”, który uzyskał wsparcie w ramach tak zwanego środka 3.5 „Projekty pilotażowe” i jest przykładem projektu realizującego wspólny interes
sektora rybackiego. Z tej puli o pomoc mogą ubiegać się podmioty realizujące zadania z dziedziny rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.
Będą to placówki kształcące takie jak szkoły wyższe i szkoły ponadgimnazjalne, jednostki badawczo-rozwojowe, Polska Akademia Nauk, także organizacje producentów, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku
publicznego oraz inne podmioty prowadzące działalność okołorybacką.

Cele, które mogą być zrealizowane dzięki tym funduszom, to:
1. Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko.
2. Poprawa oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem.
3. Doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego.
4. Poprawa stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym
systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc, wiedzą już instytucje, które finalizują swoje pomysły. W tym przypadku chodzi głównie o badania naukowe
prowadzone przez wymienione wcześniej podmioty. W efekcie ich działalności naukowej powstaną rozwiązania, które bezpośrednio trafią do sektora rybackiego, a docelowo skorzystamy na tym my – konsumenci.

Nawet do 100 procent kosztów!
Celem nadrzędnym tak pomyślanego programu jest wspieranie nowych
rozwiązań, przełomowych dla dotychczas stosowanych technologii. To
dzięki takim rozwiązaniom sektor rybactwa zyskuje szansę rozwoju. Pomoc
finansowa udzielana jest w tym przypadku w formie zwrotu poniesionych
kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100 proc. tych wydatków. Ułatwieniem dla realizacji projektu, w obliczu bardzo wysokich nakładów na
prowadzone działania, jest możliwość uzyskania zaliczki. W ten sposób została już wykorzystana pomoc przeznaczona na ten cel, a jest to niebagatelna kwota niemal 70 mln zł.

Natomiast od 6 lipca do 3 sierpnia 2012 r.
oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski w ramach
innego środka z osi priorytetowej 3 – 3.1 „Działania wspólne”.

Niezbędne formalności i terminy
Dla skutecznego wykorzystania możliwości, jakie dają środki unijne, ważne
jest poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, by w terminie
ogłoszenia naboru złożyć go w oddziale regionalnym Agencji. W tym
celu służą formularze udostępnione przez ARiMR (na przykład na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl). Wnioski należy przygotować z uwzględnieniem niezbędnych załączników dotyczących operacji, wśród których
najważniejsza jest pozytywna opinia instytutu naukowo-badawczego
prowadzącego działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub śródlądowego albo przetwórstwa produktów rybnych, stwierdzająca innowacyjność projektu.

W ramach Programu Operacyjnego w skrócie nazwanego RYBY
2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim, wraz
z projektem UWM, realizowanych jest obecnie 5 projektów,
spośród 10 realizowanych na terenie całego kraju.
Wartość projektów z naszego terenu to ponad 52 mln zł.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo Publikacja opracowana przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucja Zarządzająca Programem Operacji Ryby
na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2712otpn-a -G
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OBSŁUGA KLIMATYZACJI
◊SAMOCHODOWYCH
◊MASZYN

rolnicze abc
ul. 1 Maja 78, 11-130 Orneta
tel. 55-242-11-62,
fax 55-242-29-71

ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

www.nazalinaft.pl

◊AUTOBUSÓW

G

◊naprawy mechaniczne

◊możliwość wyjazdu w teren

Dostawa gratis w ciągu 48 h

2 604-528-946

PALIWA GRUPY

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

Panowie
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!Ubojnia

do 2zł
za kg
5KUPI

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

Płatne gotówką 662-105-371
Odbiór w dniu zgłoszenia.

OFERTA SEZONOWA NA DOSTAWY
OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO
JEDNORAZOWO MIN. 1000 LITRÓW

Letnia promocja paliw!!!
CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA CENĘ? ZAPLANUJ DOSTAWĘ WCZEŚNIEJ!
Dział sprzedaży: tel. 600-073-717
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PPHU Mirtrans Płoskinia, tel. 55 243-13-10, 600-254-100, 600-254-200

Zatrudnimy do nowo otwartego punktu w Kętrzynie:
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AC
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- Przedstawiciela handlowego
- Serwisanta
- Handlowca części zamiennych
- Asystentkę punktu obsługi klienta

Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony
poniżej kupon, w którym należy napisać
hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z
MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu
jest to numer 12/2012. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy
za 1,55 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczo-

PANOWIE PONIŻEJ 30 LAT
SZCZERY KAWALER
(29/172/75) Niezależny mieszkaniowo, pracujący, szczery
i uczciwy, poważnie myślący o życiu, pozna panią, może być
z dzieckiem, z Giżycka lub okolic.
PANOWIE 31-45 LAT
RAK
(44/170) Pracowity kawaler, zmotoryzowany, katolik, uczciwy, poważnie myślący o życiu we dwoje, poznam panią o dobrym sercu, pani
może być z dzieckiem, chętnie z Bartoszyc lub okolic. Cel – stały związek.
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
SYMPATYCZNY
(48/178) Pracowity, szczery, zmotoryzowany, katolik, zaradny, z mieszkaniem, dobrze sytuowany, opiekuńczy, niezależny, o dobrym sercu,
poważnie myślący o życiu we
dwoje, pozna spokojną, miłą,
szczerą i niezależną, niepalącą
pannę do lat 44.

nym poniżej. Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie
kącika matrymonialnego w „Rolniczym
ABC” 8 sierpnia. Jadwiga Gliniewicz

WE DWOJE NR 12/2012

WYSOKI SZATYN
Po pięćdziesiątce, rencista, katolik, domator, niepijący i niepalący,
niezmotoryzowany, poznam
wdowę lub pannę, do lat 60, niezależną finansowo, zdecydowaną
zamieszkać ze mną. Tylko poważne oferty.
RYBA
Po 50-tce, bez nałogów, na rencie, pozna panią na rencie,
szczupłą, niską, bez nałogów, lubię spacery i jazdę na rowerze.
OPIEKUŃCZY STRZELEC
(59/175/95) Wdowiec niepalący,
emeryt, tolerancyjny, o wielu zainteresowaniach, młody duchem,
zadbany, zamieszkały w domku
w okolicach Olsztyna, pozna panią o kobiecych kształtach, najchętniej z Olsztyna lub okolic,
która pragnie ciepła domowego
ogniska. Cel – stały związek.
PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
ROZWIEDZIONY
Po 60-tce, niekarany, niezależny

finansowo, mieszka na wsi, pozna
panią samotną, miłą, o dobrym
sercu, do lat 60.
Z AUSTRALII
Jestem z Australii, bez nałogów, niekonfliktowy, obecnie
mieszkam w Olsztynie. Poznam
panią do lat 40, może być pani
niepełnosprawna, pani może
być z dzieckiem, które jest mile
widziane. Zapewnię jej utrzymanie do końca życia. Cel –
stały związek.
Z UROCZEJ WSI
(62/171/80) Skromny, spokojny,
domator, mieszkaniec uroczej
wsi, pozna atrakcyjną panią. Posiadam domek z piękną działką,
samochód.
ZADBANY WDOWIEC
Pracujący, zadbany, zaradny,
własne M, zmotoryzowany,
bez nałogów i zobowiązań,
poznam panią do lat 49, bez
zobowiązań i nadwagi. Cel –
stały związek.
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Panie
PANIE 31-45 LAT
DOMATORKA
39-letnia, samotna z małym dzieckiem, z Olsztyna, pozna odpowiedzialnego pana bez nałogów. Nie szukam
przygód, jestem spokojna i uczciwa.
Cel – stały związek.
SZCZUPŁA BRUNETKA
(40/160) O brązowych oczach, miłym
wyglądzie, lubi przyrodę i szczerość,
pozna pana do 50 lat, szczerego, z
mieszkaniem.
PANIE 46-60 LAT
MIŁA I SKROMNA
Niezależna, bez zobowiązań i nałogów, po 50-tce, pozna pana w podobnym wieku, bez nałogów. Mogę zmienić miejsce zamieszkania.
SZCZUPŁA
Po 50-tce, wolna, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów, bez zobowiązań, z poczuciem humoru, cenię
spokój i ciepłą domową atmosferę,
brak mi tylko odpowiedzialnego, zwyczajnego, ciepłego i prawnie wolnego
partnera, z którym mogłabym godnie
przejść przez dalsze lata życia. Mogę
zmienić miejsce zamieszkania.

SAMOTNA WDOWA
(55/160/75) O dobrym sercu, domatorka, niezależna finansowo i mieszkaniowo, lubię przyrodę i towarzystwo
drugiej osoby, poznam pana do lat
60, zadbanego, z poczuciem humoru,
nie nadużywającego alkoholu, nie
szukającego przygód. Tylko poważne
oferty.
WRAŻLIWA
Samotna, rozwiedziona, niezależna
finansowo i mieszkaniowo, cenię
towarzystwo drugiego człowieka,
lubię przyrodę i zacisze domowe,
poznam pana do lat 65, zadbanego, z poczuciem humoru, nie
nadużywającego alkoholu i nie szukającego przygód.
WOLNA RYBKA
60-letnia, średniego wzrostu, miła
domatorka, nie szukam przygód, ale
pana o dobrym sercu, w zbliżonym
wieku, bez nałogów i zobowiązań. Cel
– stały związek.
PANIE POWYŻEJ 60 LAT
STRZELEC
(po 60/168/68) Emerytka, domatorka, niezależna finansowo i miesz-

e dwoje

Nr 12/2012
hasło

kaniowo, bardzo samotna, lubi taniec, muzykę, spacery, pozna pana
wolnego, emeryta, wyrozumiałego,
do 75 lat.
SPOKOJNA
(65/164) Samotna, średniej budowy,
poznam pana do lat 70, nie szukam
przygód, jestem spokojna i uczciwa,
mieszkam na wsi.
SAMOTNA Z KĘTRZYNA
(170/75) Bez zobowiązań, niezależna
finansowo i mieszkaniowo, pozna
pana do 65 lat, z własnym M, zmotoryzowanego.
ZADBANA WDOWA
Z własnym M, 166 cm wzrostu, miła,
uśmiechnięta, poznam pana kulturalnego, opiekuńczego, lubiącego podróże, do 70 lat, wysokiego do 176 cm
wzrostu, bez nałogów, z własnym M,
chętnie zmotoryzowanego.
Z WIELBARKA
74-letnia wdowa i emerytka, bez nałogów, uczciwa, spokojna, cenię wierność i uczciwość, poznam pana do lat
80, któremu dokucza samotność i
który mógłby zmienić miejsce zamieszkania. Nie szukam przygód. Cel
– stały związek.
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Po gradobiciu – będzie pomoc
z ARiMR
Rolnicy z Bisztynka liczą straty po nawałnicy i gradobiciu, które w ubiegłym tygodniu przeszły nad miastem
i okolicami. Powołano już
specjalną komisję do szacowania strat w uprawach.
Według wstępnych szacunków, zniszczeniu uległo
około 3,5 tys. ha upraw na
kolonii Bisztynka oraz we
wsiach Wozławki, Paluzy,
Warmiany, Grzęda i Nowa
Wieś Reszelska. Straty
w nawałnicy poniosły
w sumie 56 gospodarstwa
rolne, w których uprawiane były przede wszystkim
zboża (pszenica, mieszanki) oraz rzepak.
Na razie nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób będzie
szacowana wysokość strat
rolników – według średniego plonu z hektara, czy
według dochodu danego
gospodarstwa.
Rolnicy powinni niezwłocznie zgłaszać do
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
szkody spowodowane
przez ostatnie nawałnice
i gradobicia w gospodarstwach, które uniemożli-

wiają im wywiązanie się ze
zobowiązań dotyczących
płatności bezpośrednich
i wsparcia obszarowego.
Mają na to 10 dni. Podczas
zgłoszenia powinni przedstawić dowody potwierdzające straty, np. protokół
oszacowania szkód.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
nie zostawi poszkodowanych bez pomocy. W najbliższym czasie ogłosi termin naboru wniosków
o przyznanie pomocy
z działania „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działań zapobiegawczych”, należącego do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Właściciele gospodarstw zniszczonych przez kataklizmy, by
otrzymać taką pomoc muszą mieć opinię wojewody
określającą zakres i wysokość strat w danym gospodarstwie. Taki dokument
sporządzany jest na podstawie protokołu strat

DZIENNIK ELBLĄSKI

przygotowanego przez komisję powołaną przez wojewodę z terenu, gdzie miały miejsce klęski żywiołowe. Pomoc na odbudowę
zniszczonego potencjału
produkcji rolnej można
otrzymać w przypadku, gdy
straty w majątku trwałym
wynoszą, co najmniej 10
tys. zł i jednocześnie szkody w uprawach rolnych są
wyższe niż 30 proc. ab

GDZIE NAS
SZUKAĆ?

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

REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska

23

KOPANIE stawów, melioracje,
tel.601-68-68-27.
LOSZKI, knury hodowlane, transport GRATIS, 608-59-14-74.

ROZBIÓRKA ZABUDOWAŃ,
PRZYJMĘ GRUZ, TEL. 601-6868-27.

ZATRUDNIĘ kobietę i mężczyznęw gospodarstwie rolnym (wyżywienie, zakwaterowanie), 504764-460, 501-596-518.

tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

rolnicze abc
Następne wydanie
8 sierpnia

Zapraszamy

REKLAMA

Uprzejmie informujemy
Szanownych Dostawców,
że ﬁrma MIRPOL prowadzi

SKUP CZARNEJ
i CZERWONEJ PORZECZKI
miejsce skupu:
MIRPOL ORNETA, ul. Przemysłowa 37
tel. 55-242-21-27, 600-050-034

Sprzedaż Maszyn Rolniczych
Serwis - Części Zamienne
PHZ KALCHEM Sp. z o.o.
Wielki Głęboczek 150, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
e-mail: biuro@kalchem.com.pl, tel.: 56 49 358 40

REKLAMA
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Informujemy, że w nadchodzącym
sezonie będziemy prowadzić skup:
• jabłek przemysłowych • czarnego bzu
• aronii • rabarbaru
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na Polski
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PPHZ „Ziarn-Pol” Sp. z o.o.
Działamy na rynku od 1998 r.

Oferujemy:
- całoroczną kontraktację zbóż, rzepaku, strączkowych
- skup zbóż z możliwością odbioru od Producenta
- sprzedaż środków do produkcji rolnej:
6511otpn-c -G

• nawozy azotowe i wieloskładnikowe
• nawozy dolistne
• materiał siewny
• komponenty paszowe

- sprzedaż paliw (oleju napędowego i opałowego)
z dostawą do Klienta
- wynajem powierzchni magazynowej – 12 000 m2
Elewator Górki 22B, 82-500 Kwidzyn, tel./fax 55 261 28 55
- Dział AGRO, tel./fax 55 261 00 06
- Dział PALIW, tel./fax 55 261 00 07
Elewator Dąbrówka 18, 14-240 Susz, tel./fax 55 278 78 58

Zadzwoń – przyjedziemy!
www.ziarnpol.pl
1112otpn-b -W
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