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Skorzystać mogą producenci i konsumenci

Jabłka dla szkół i szpitali
Po nałożeniu przez Federację Rosyjską embarga na wwóz
produktów rolno-spożywczych z krajów Unii Europejskiej polscy
producenci stanęli przed poważnym problemem. Okazało się, że
ogromna część naszej produkcji była eksportowana właśnie na
rosyjski rynek. Po jego zamknięciu szczególnie producenci jabłek
mają problem ze zbyciem swoich owoców.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Wsparcie dla producentów
owoców i warzyw uruchomiła Komisja Europejska, przeznaczając na ten cel 125 milionów euro. — Z pomocy
mogli skorzystać producenci
z całej Europy, którzy wycofali swoje warzywa i owoce
z rynku poprzez bezpłatną
dystrybucję, niezbieranie wytworzonych plonów lub przez
tak zwany „zielony zbiór” —
mówi Andrzej Milkiewicz,
dyrektor olsztyńskiego od-

działu Agencji Rynku Rolnego. — Z pierwszej transzy
pomocy w województwie
warmińsko-mazurskim skorzystało 10 producentów warzyw i owoców. Sześć wniosków o pomoc dotyczyło wycofania z rynku jabłek i pomidorów na bezpłatną dystrybucję do organizacji charytatywnych oraz innych jednostek uprawnionych, między
innymi placówek oświatowych i zakładów penitencjarnych. Łącznie wycofano
w ten sposób z rynku ponad
80 ton produktów. Pozostałe

— Owoce i warzywa z przeznaczeniem na
bezpłatną dystrybucję mogą otrzymać organizacje charytatywne oraz placówki oświatowe,
zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomocy społecznej, koła łowieckie czy
ogrody zoologiczne. Warunkiem jest ich dalsza
bezpłatna dystrybucja, czyli odbiorca nie może
otrzymanych jabłek sprzedawać
— mówi Andrzej Milkiewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału
Agencji Rynku Rolnego Fot. ARR

cztery wnioski o pomoc dotyczyły niezbierania. Tą formą
pomocy objęto 46 hektarów
upraw polowych oraz pod
osłonami o łącznej masie
2 300 ton. Producenci warzyw i owoców, którzy złożyli wnioski w ramach pierwszej
transzy pomocy, otrzymali
wsparcie w kwocie 364 tys. zł
a w całym kraju 25 mln zł.

Warzywa i owoce
z całej Polski
Kolejne wsparcie rynku
owoców i warzyw uruchomiono w tym roku. Limit,
jaki Komisja Europejska przydzieliła Polsce, to 155 700 ton
jabłek i gruszek oraz 18650 ton
pomidorów, ogórków, słodkiej papryki i marchwi. W ramach wsparcia producenci
złożyli trzy powiadomienia
na wycofanie około 200 ton
jabłek z rynku poprzez bezpłatną dystrybucję. W tej
transzy pomocy znacznie
przekroczono limity przyznane Polsce przez Komisję
Europejską. Był to efekt
ogromnego zainteresowania
ze strony producentów, szczególnie z centralnej Polski.
Producenci z Warmii i Mazur dość szybko poradzili sobie ze znalezieniem nowych
rynków zbytu dla swoich produktów. Dużo większy problem mają producenci z centralnej Polski, którzy produkują na dużo większą skalę.
Dlatego też do województwa
warmińsko-mazurskiego trafiają także warzywa i owoce
z innych województw.

Darmowe owoce
dla konsumentów
Ze wsparcia oferowanego
producentom owoców i warzyw mogą skorzystać nie
tylko sami producenci, ale
też jednostki uprawnione do
bezpłatnego odbioru tych
produktów, a docelowo —
konsumenci. — Owoce i wa-

Producenci warzyw i owoców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którzy złożyli wnioski
w ramach pierwszej transzy pomocy, otrzymali wsparcie w kwocie 364 tys. zł Fot. Anna Uranowska
rzywa z przeznaczeniem na
bezpłatną dystrybucję mogą
otrzymać organizacje charytatywne oraz placówki oświatowe, zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnej (szpitale, zakłady
opieki zdrowotnej) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomocy społecznej, koła łowieckie czy ogrody zoologiczne — wymienia
dyrektor Milkiewicz. — Warunkiem otrzymania wsparcia w postaci owoców i warzyw jest ich dalsza bezpłatna dystrybucja, czyli odbiorca nie może otrzymanych
jabłek sprzedawać.
Warto więc zastanowić się
nad konkretnymi potrzebami, aby nie zamawiać takiej
ilości owoców, której nie da
się skonsumować. Przepisy
mówią też, że owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie
od producentów nie mogą
zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę,
która te produkty otrzymała.
Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości. Chodzi
o to, by przy okazji wsparcia
dla poszkodowanych producentów nie rozregulować całego rynku owoców i warzyw.
Szkoła czy szpital przystę-

pując do programu darmowej dystrybucji, jednocześnie
nie mogą zrezygnować z kupowania jabłek od dotychczasowych dostawców.

Jak uzyskać
darmowe jabłka?
Do tej pory w Agencji Rynku Rolnego z woj. warmińskomazurskiego zarejestrowało
się 57 jednostek, w tym 8 organizacji charytatywnych. To
nadal niewiele zarówno w stosunku do ogromnej ilości produktów do rozdysponowania,
jak i w stosunku do liczby organizacji i jednostek organizacyjnych, które z takiej formy
pomocy mogą skorzystać.
Tymczasem cała procedura
jest prosta — szkoły, szpitale
i inne jednostki uprawnione
do pomocy powinny wypełnić
dwa nieskomplikowane dokumenty: wniosek rejestracyjny oraz wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej (oba można pobrać ze strony internetowej
Agencji Rynku Rolnego).
Z programu wsparcia będzie
można korzystać do końca
czerwca 2015 roku. Warto się
zarejestrować — jabłek na
pewno nie zabraknie.

Na horyzoncie
nowe rynki zbytu
Bezpłatna dystrybucja
i wsparcie dla producentów
owoców i warzyw to nie jedyne działania, jakie podejmuje nasz kraj w celu zmniejszenia skutków rosyjskiego
embarga. Producenci zaczęli zrzeszać się w organizacje
producentów, dzięki czemu
będą w stanie zaoferować odbiorcom duże ilość zestandaryzowanych produktów. Powoli kończą się czasy, gdy
pojedynczy sadownik handlował jabłkami na własną
rękę. Zrzeszenie producentów
może więcej i na większą skalę. — Stale poszukiwane są też
nowe rynki zbytu. Nie jest łatwo zastąpić tak dużego odbiorcę jak Federacja Rosyjska,
bo wszystkie etapy takiej
zmiany wymagają niezbędnego czasu — mówi Andrzej
Milkiewicz. — Widać już zainteresowanie polskimi owocami i warzywami ze strony
rynków arabskich, azjatyckich czy Kanady. Pojawiają się
nowe rynki zbytu, jest więc
szansa, że sytuacja polskich
producentów będzie z miesiąca na miesiąc poprawiała
się pomimo nadal trwającego
rosyjskiego embarga.
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Przemysłowe przeznaczenie naturalnych włókien

Uprawa konopi może się opłacać
W Polsce uprawa konopi włóknistych znana była od niepamiętnych czasów. Dawniej
nie budziła negatywnych emocji, konopie częściej kojarzono bowiem z przemysłem
włókienniczym niż narkomanią. Rozwój tego przemysłu uległ jednak załamaniu
w latach dziewięćdziesiątych m.in. z powodu wprowadzenia na rynek zamienników
włókien naturalnych na rzecz syntetycznych i z powodu obostrzeń prawa dotyczącego
uprawy drugiego rodzaju konopi jakim są konopie indyjskie.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
dostosował do warunków klimatyczno-glebowych Polski
wiele odmian konopi włóknistych Fot. IWNiRZ
mgr inż. Izabela Mikuło
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W tym czasie państwo rozpoczęło walkę z nielegalnymi
uprawami konopi indyjskich,
które ze względu na swoje
właściwości psychoaktywne
nie są bez znaczenia dla zdrowia ludzkiego, a jednocześnie
często mylone są z konopiami włóknistymi. Ustanowiono akty prawne mające na
celu przeciwdziałanie narkomani i od tego czasu ogólna
powierzchnia upraw konopi
włóknistych w kraju zmniejszyła się do wielkości marginalnych. Nawet skuteczne
prace hodowlane Instytutu
Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu nad
uzyskaniem odmian przystosowanych do warunków klimatyczno-glebowych Polski,
nieznacznie wpłynęły na
zwiększenie powierzchni zasiewów. Szkoda, bo wszyscy
na tym tracimy.

Szerokie zastosowanie
włókien konopi
Obecnie na świecie konopie włókniste wzbogacają zasoby rynkowie wielu państw,
mając szerokie zastosowanie
w formie całych roślin, włókna, bądź paździerzy (produkt
uboczny przerobu włókna) w:
— przemyśle spożywczym —
mleczko konopne podobne
do sojowego i ryżowego, olej
spożywczy;
— przemyśle włókienniczym
— odzież wysokiej jakości,
tkaniny techniczne, maty dezynfekcyjne, liny cumownicze
do statków;
— przemyśle papierniczym
— słoma konopna zawiera
ok. 30 proc. włókna, w którym może znajdować się do
80 proc. celulozy,
— budownictwie — np.: płyty
stolarskie typu płyt wiórowych,
materiały kompozytowe;

— motoryzacji — laminaty do
tworzenia dowolnych konstrukcji;
— energetyce — brykiety opałowe.

Niepożądane substancje
Konopie włókniste zawierają śladowe ilości niepożądanych substancji. W Polsce wysiew konopi włóknistych ograniczyć należy do
odmian, w których suma
zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetra-hydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących
wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie
przekracza 0,20 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Odmiany wpisane są do:
krajowego rejestru odmian
roślin rolniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) w Słupii Wielkiej. W roku 2014 były to odmiany: Beniko, Białobrzeska,
Rajan, Tygra, Wielkopolska
i Wojko;
Wspólnotowego Katalogu
Odmian Roślin Rolniczych
(CCA), który jest dostępny m.in. na stronie internetowej COBORU.

Jak odróżnić
konopie od konopi?
Nie jest łatwo odróżnić ziele konopi włóknistej np: od
indyjskiej na polu uprawnym. Najbardziej istotnymi
różnicami są wielkość roślin
(ale nie na każdym etapie
wzrostu) oraz rodzaj kwiatostanów. Kwiatostany męskie i żeńskie znajdujące się
na jednej roślinie to cecha
zwana jednopiennością, charakterystyczna dla konopi ze
znikomą zawarością substancji
narkotycznych.
W przypadku konopi indyj-

skich mamy do czynienia
z dwupiennością, czyli występowaniem żeńskich i męskich kwiatostanów na różnych osobnikach.

Przeznaczenie roślin
determinuje siew
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona
wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-pa-

czenia roślin. Przykładowo:
na włókno tekstylne do 60 kg
nasion na ha, na papier 2040 kg/ha, na materiały budowlane ok. 40 kg/h a na
materiał siewny ok. 10 kg.
Plon słomy konopi wahać się
może od 7-15 t/ha, plon nasion 300-1 000 kg/ha —
wszystko w zależności od zastosowanej odmiany i technologii zbioru konopi włóknistych.

Minimalna powierzchnia działki rolnej do
uzyskania dopłaty bezpośredniej z tytułu
uprawy konopi włóknistych wynosi 0,1 ha
pierniczego, spożywczego,
kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Materiał siewny konopi
włóknistych musi posiadać
kategorię elitarny albo kategorię kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Stosowanie tego
rodzaju materiału potwierdza się fakturą zakupu oraz
etykietą na opakowaniu z nasionami tych roślin.
Norma wysiewu nasion zależy od przyszłego przezna-

Cena słomy konopnej szacuje się na poziomie ok.
340-380 zł/t w skupie krajowym i ok. 400-420 w zagranicznym. Natomiast za
materiał siewny zapłacimy
od 7-12 zł/kg.

Dopłata bezpośrednie
do 200 euro
Plantatorom przysługują
dopłaty bezpośrednie, w tym
płatności do powierzchni
upraw konopi włóknistych,
które wg tzw. projektowej
stawki w roku 2015 mogą

wynieść do 200 euro/ha. Jednakże kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych
do produkcji konopi zależeć
będzie od wykorzystywania
nasion odmian wymienionych we wspólnym katalogu
odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca
roku, na który płatność została przyznana, i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ponadto, ostateczne
wysokości stawek płatności
określane będą co roku na
podstawie wielkości dostępnej koperty finansowej oraz
liczby hektarów zakwalifikowanych do wsparcia.
Należy zauważyć, że powierzchnia kwalifikowana
do płatności nie może być
większa niż powierzchnia
objęta zezwoleniem na uprawę, którą posiada producent
rolny. Aby uzyskać płatności,
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie
będzie wymagała zawarcia
umowy kontraktacyjnej, natomiast do wniosku o przyznanie płatności będzie trzeba dołączyć: oświadczenie
o uprawie konopi i etykiety
stosowane na opakowaniach
nasion konopi. Minimalna

powierzchnia działki rolnej
do uzyskania dopłaty z tego
tytułu wynosi 0,1 ha.

Konsultacje społeczne
i zezwolenia
Założenie plantacji konopi
włóknistych wiąże się z uzyskaniem obowiązkowych zezwoleń, zarówno po stronie
rolnika, jak i podmiotów skupujących włókno konopne.
Podstawowym aktem prawnym regulującym warunki
legalnej uprawy konopi jest
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.
124 z późn. zm.).
Sejmiki województw corocznie określają ogólną powierzchnię i rejonizację
upraw konopi włóknistych
na podstawie informacji
o planowanych kontraktacjach z rolnikami, deklarowanych przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Obecnie od 25 lutego do 25 marca 2015 r. trwają konsultacje projektu
uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną po-

Uprawa konopi włóknistych i maku w województwie warmińsko-mazurskim
Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w sprawie powierzchni przeznaczonej pod uprawy
maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku
2015 z uwagi, na brak podmiotów zainteresowanych uprawą czy
też prowadzeniem działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego (na cele spożywcze i nasiennictwa) oraz maku innego niż
niskomorfinowy (na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa), powierzchnia zasiewów maku na 2015 rok jest równa
zeru. Skutkuje to całkowitym zakazem uprawy maku na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.
Skup konopi włóknistych w 2015 r. dokonywany będzie przez
podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego na prowadzenie działalności w zakresie
skupu konopi włóknistych na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego, tj. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu, HemPoland z siedzibą w Elblągu oraz Lobotomia
z siedzibą w Tczewie.
W projekcie uchwały określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2015 na 158 hektarów. Jednocześnie, pod uprawę
konopi włóknistych w 2015 r. proponuje się przeznaczyć powierzchnię 158 ha w obrębie gmin: Banie Mazurskie – 2 ha,
Zalewo — 4 ha, Biskupiec — 10 ha, Dąbrówno — 10 ha, Tolkmicko — 0,5 ha, Elbląg — 103,5 ha, miasto Olsztyn — 1 ha,
Braniewo — 4 ha, Płoskinia — 3 ha, Dobre Miasto — 10 ha,
Jeziorany — 5 ha i Barczewo — 5 ha.
Od 25 lutego do 25 marca 2015 r. trwają konsultacje powyższego projektu uchwały sejmiku województwa. Źródło: www.bip.warmia.mazury.pl
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wierzchnię przeznaczoną pod
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych
upraw w 2015 roku w województwie warmińsko-mazurskim. Do zgłaszania opinii
i uwag w konsultowanej sprawie Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje wójt
(burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji na wniosek zawierający: dane osobowe, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę firmy oraz
jej siedzibę, informację o odmianie konopi, powierzchni
uprawy, numerze działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, informację
o rodzaju umowy, oświadczenie wnioskodawcy, że nie
był karany za popełnienie
przestępstwa dot. uprawy
i zbioru ziela konopi innych
niż włókniste oraz uprawy
konopi włóknistych wbrew
przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

Uprawa i skup
pod ścisłą kontrolą
Nadzór nad uprawami,
również sprawuje wójt (bur-

mistrz, prezydent miasta)
właściwy ze względu na
miejsce zasiewu, który
uprawniony jest do wejścia na
grunty, na których prowadzona jest uprawa, bądź dojścia do tych gruntów przez
inne nieruchomości, kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw
konopi włóknistych a w razie
konieczności, żądania wyjaśnień od prowadzącego
uprawy. Osoby upoważnione
do wykonywania czynności
kontrolnych są obowiązane
do okazania upoważnienia
wydanego przez organ sprawujący nadzór. W przypadku
stwierdzenia nielegalnych
upraw organ nadzorujący
wydaje nakaz zniszczenia
tych upraw przez zaoranie,
przekopanie gruntu albo
w inny sposób. Wszystko
oczywiście na koszt prowadzącego uprawę.
Oprócz zezwolenia na uprawę producent konopi włóknistych musi posiadać umowę kontraktacyjną, zawartą
z podmiotem posiadającym
zezwolenie wydawane przez
marszałka województwa na
prowadzenie działalności
w zakresie skupu konopi
włóknistych. W województwie warmińsko-mazurskim
od 2014 r. przedmiotowe pozwolenie posiadają cztery
podmioty, ale skup w 2015

roku będą prowadzić trzy
podmioty.
Decyzję administracyjną
o wydaniu powyższego zezwolenia marszałek wydaje na
wniosek podmiotu ubiegającego się. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe i adres
albo nazwę firmy wraz z siedzibą i adresem wnioskodawcy, numer NIP albo REGON,
adres miejsca wykonywania
działalności w zakresie skupu,
informację o zakresie i celu podejmowanej działalności. Dodatkowo dołączyć należy
oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu
prowadzonej działalności.

Uwaga na surowe prawo
Na koniec warto nadmienić,
że przepisy karne stanowią,
że kto wbrew przepisom ustawy uprawia lub zbiera ziele
konopi inne niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jednocześnie
stanowi, że jeżeli sprawca prowadzi uprawę, która może dostarczyć znacznej ilości słomy
makowej lub ziela konopi innych niż włókniste podlega
karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast, kto wbrew przepisom
ustawy, uprawia konopie włókniste podlega karze grzywny.

REKLAMA

106515otbr-a-M

48315otbr-A -S
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Wybór odmiany do sadzenia w 2015 rok

Ziemniak
Krajowy rejestr w 2014 roku zawierał szeroki wybór odmian.
Wpisane były 122 odmiany ziemniaka. Większość z nich tzn. 73 należy
do odmian jadalnych, 21 odmian przeznaczonych do przetwórstwa
na frytki lub chipsy oraz 28 odmian to odmiany skrobiowe.
mgr Małgorzata Gazda, COBORU SDOO we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Odmiany z krajowego rejestru (KR) podzielono również na grupy wczesności: 13

bardzo wczesnych, 27 wczesnych, 55 średniowczesnych,
14 średniopóźnych i 13 odmian późnych. Wśród wszystkich odmian wpisanych do
Krajowego rejestru odmiany
zagraniczne stanowią 43 proc.

Poszczególne odmiany będące na liście KR różnią się
między sobą szeregiem istotnych cech. Do najważniejszych należy zaliczyć:
potencjał plonotwórczy,
wczesność, zawartość skrobi.
Ponadto odmiany jadalne
przeznaczone do konsumpcji powinny wyróżniać się
dobrym smakiem, regularnym kształtem, płytkimi
oczkami, gładką skórką oraz
małą skłonnością do ciemnienia miąższu. Należy również zwrócić uwagę na typ
konsumpcyjny, a także kolor
miąższu bulw.

14 odmian ziemniaka
Producenci, konsumenci
i przetwórcy poszukują ciągle nowych odmian spełniających ich oczekiwania. W wyborze odpowiedniej odmiany
pomóc może Porejestrowe
Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR),
badające odmiany na potrzeby rolnictwa. Od ubiegłego
roku tworzona jest Lista Odmian Zalecanych (LOZ)
ziemniaka dla województwa
warmińsko-mazurskiego.
REKLAMA

Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno
woj. zachodniopomorskie
tel. +48 94 316 12 95

www.pmhz.pl

Oferujemy najlepsze polskie odmiany w wysokich stopniach kwaliﬁkacji:
odmiany jadalne: BRYZA, TAJFUN, GAWIN, IGNACY, OWACJA, ALTESSE, IRYS, IRGA, AMETYST
odmiany skrobiowe: HINGA, HARPUN, GLADA, JUBILAT, BORYNA, KASZUB, INWESTOR
dział sprzedaży i marketingu:
marek@pmhz.pl, kom. +48 694 494 427
radek@pmhz.pl, kom. +48 609 665 225

Fot. Anna Uranowska

Pożądane cechy ziemniaka

Oddział Szyldak, ul. Gdańska 10,
14-106 Szyldak, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 647 66 64, szyldak@pmhz.pl
104415otbr-a-M

W bieżącym roku na listę
wpisano 14 odmian ziemniaka z różnych grup wczesności.
Zaproponowane trzy odmiany bardzo wczesne nadają
się do uprawy zarówno na
zbiór główny, jak również na
zbiór wczesny tzn. po 60
dniach od posadzenia. Istotne jest aby sadzeniaki odmian przeznaczonych na
wczesny zbiór były przed wysadzeniem podkiełkowywane
przez okres około 6-8 tygodni. Z odmian wczesnych na
LOZ wpisano cztery odmiany. Wszystkie odmiany zarówno bardzo wczesne jak
i wczesne kolejny rok potwierdzają swoją obecność
na liście w naszym województwie. Natomiast do grupy odmian średniowczesnych
dołączono odmianę Oberon,
a w grupie odmian późnych
po raz pierwszy znalazła się
odmiana Mondeo.
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Soja bogate źródło białka
W grupie roślin bobowatych znajduje się również
soja. Wysoka wartość nasion tego gatunku, po odpowiedniej obróbce termicznej, daje możliwość wykorzystania ich w żywieniu ludzi i zwierząt.
Nasiona soi są źródłem dużych ilości białka oraz tłuszczu. Uprawa soi w naszym
kraju zyskuje na popularności, jednak duże wymagania cieplne ograniczają
możliwości jej uprawy.
Optymalny termin wysiewu
nasion przypada na okres,
gdy temperatura gleby wynosi 8-10oC.
Soja jest rośliną dnia krótkiego o dużych wymaga-

niach termicznych, dlatego
też większość odmian zagranicznych w polskich warunkach nie dojrzewa. Najbardziej przystosowane do
uprawy w naszych warunkach klimatycznych są odmiany wyhodowane w Polsce. Rośliny wymagają gleb
niezaskorupiających się,
szczególnie podczas wschodów, oraz żyznych. Bardzo
istotnym czynnikiem przy
uprawie soi jest równomierny rozkład opadów
w okresie wegetacji. Obecnie Krajowy rejestr zawiera
trzy odmiany.
Jadwiga Nowicka, COBORU
SDOO we Wrócikowie

REKLAMA

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE
ZAOPATRZENIE ROLNICTWA
DAWNA AGROMA CIECHANÓW

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANA MOC W GOSPODARSTWIE
ROLNYM 62 – 72 KM

DEUTZ FAHR Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM
OD 83 000 ZŁ NETTO!!!

REKLAMA

MASZYNY ROLNICZE
(23) 672 20 95, 783 260 783 lub 507 688 838
CZĘŚCI ZAMIENNE (23) 672 20 94
CIECHANÓW, UL. MŁAWSKA 1
SERWIS......(23) 672 28 04
www.stomilagro.pl
111915otbr-a-M

106315otbr-a-M
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Stosowanie herbicydów
w terminie powschodowym jest prostsze.
W tej fazie wegetacji
łatwiej bowiem zidentyfikować chwasty, co pozwala
wybrać konkretny herbicyd
pod występujący gatunek.

rolnicze abc
Ograniczanie zachwaszczania upraw ziemniaka w terminie

Ochrona plantacji
Ziemniak jest bardzo wrażliwą rośliną. Ze względu na powolny
wzrost na początku wegetacji i uprawę w szerokim rozstawie
rzędów jest podatny na zachwaszczenie i wymaga szczególnej
ochrony.
dr inż. Janusz Urbanowicz,
IHAR – PIB, ZNiOZ w Boninie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Czas od posadzenia do
wschodów może wynosić nawet do 60 dni, co daje przewagę chwastom, ale również
daje możliwość mechanicznego ich zwalczania. W łanie
ziemniaka może występować
nawet do 30 gatunków
chwastów, a o ich ilości i nasileniu decyduje intensywność zabiegów ograniczających zachwaszczenie w całym
płodozmianie.

Najpierw bez chemii

Objawy fitotoksycznej reakcji na różnych odmianach — 7 dni po zabiegu metrybuzyną,
w zwalczaniu powschodowym Fot. Janusz Urbanowicz

Uciążliwość chwastów dla
ziemniaka jest największa
w dwóch okresach. Na początku wegetacji to tzw. zachwaszczenie pierwotne i zachwaszczenie wtórne pod koniec wegetacji, które utrudnia zbiór,
pogarsza jakość bulw i wpływa
na ich przechowywanie.
Chwasty w ziemniaku można zwalczać podstawowymi
sposobami, do których należą metody: mechaniczna
i mechaniczno-chemiczna.
Zasadnicze terminy stosowania tych metod, to: przed
wschodami i po, które różnią
się ze względu na różne fazy
wzrostu i rozwoju ziemniaka.
Należy pamiętać, że od dnia
1 stycznia 2014 r. obowiązuje
w Polsce i we wszystkich państwach Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu i Rady
Europy 2009/128/WE, której
głównym celem jest zrównoważone stosowanie środków
ochrony roślin przez tzw. profesjonalnych użytkowników,
czyli producentów płodów
rolnych wprowadzających je
na rynek.
Podstawowym założeniem
integrowanej ochrony roślin
jest utrzymanie wszystkich

organizmów zagrażających
uprawom (agrofagów) na poziomie, który nie wpłynie na
obniżenie jakości i wielkości
plonu. W pierwszej kolejności należy stosować wszystkie
dostępne metody ograniczania agrofagów tj. płodozmian,
nawożenie, przestrzeganie
zasad prawidłowej agrotechniki, a dopiero w ostateczności stosować środki ochrony
roślin. Aplikacja tych substancji powinna być poprzedzona stwierdzeniem orga-

W uprawie ziemniaka
na najwcześniejszy
zbiór, nie wolno stosować herbicydów
w terminie po wschodach ziemniaków!
nizmów szkodliwych w uprawie lub na wyraźne zagrożenie w oparciu o sygnalizację,
czy też systemy decyzyjne,
mające potwierdzić konieczność i ekonomiczne uzasadnienie zastosowania środków
chemicznych.

Mechaniczne metoda
bywa zawodna
Podstawowa, jednocześnie
najbardziej praco i kosztochłonna mechaniczna metoda zwalczania chwastów
w pełni odpowiada zaleceniom integrowanej ochrony
roślin. Polega na prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych za pomocą dostępnych
maszyn, tj. brony, obsypnika,
pielnika itp. W praktyce bywa
zawodna, zwłaszcza w latach
o podwyższonej wilgotności
gleby i wówczas, gdy chwasty
są zbyt rozwinięte. Najwyższą

skuteczność można osiągnąć,
gdy chwasty są w fazie siewek, nawet ponad 90 proc.
skuteczności. Wraz z rozwojem chwastów skuteczność
ta spada do 40 proc. W terminie przed wschodami
ziemniaka należy wykonać
od 3 do 6 zabiegów w odstępach 6-8 dniowych.
Metoda mechaniczno-chemiczna, w której liczba zabiegów mechanicznych ogranicza się do jedno lub dwukrotnego obsypywania, a następnie
wykonuje
się
tzw. ostateczne formowanie
redlin, po którym nie prowadzi się żadnych uprawek mechanicznych, a wykonuje się
oprysk herbicydem.

Herbicydy do
przedwschodowego
stosowania
Stosowanie herbicydów
w tym terminie może przysporzyć trudności w integrowanym systemie ochrony roślin, gdyż na tym etapie najczęściej na polu nie są jeszcze
widoczne chwasty lub wschodzące ich siewki. Wskazaniem
do wykonania tego zabiegu
może być znajomość „historii”
pola, którą można odtworzyć
z ewidencji zabiegów z lat poprzednich (obowiązek jej prowadzenia i przechowywania!),
w której należy podać co było
przyczyną stosowania danego
środka ochrony roślin. Może
to być podstawą do pewności
jakie gatunki chwastów mogą
wystąpić w roku bieżącym na
danym polu.
Istnieje również możliwość
zastosowania tzw. metody
uproszczonej, która polega na
zastosowaniu herbicydu nieselektywnego (substancja aktywna — glifosat). O jej przeprowadzeniu decyduje obecność na plantacji chwastów

Uwaga na wrażliwość na metrybuzynę
Po wschodach ziemniaka bardzo często są stosowane herbicydy zawierające substancję aktywną —
metrybuzynę (Maestro 70 WG, Mistral 70 WG), które mogą wywoływać u niektórych odmian objawy
fitotoksycznej reakcji. Ma ona postać chlorotycznych lub nekrotycznych przebarwień, które w produkcji nasiennej mogą utrudnić lub uniemożliwić selekcję negatywną poprzez maskowanie objawów chorób wirusowych (utrudnienia w ich identyfikacji), a w uprawie towarowej — spowodować spadek
plonowania i wzrost udziału bulw o najmniejszym kalibrażu (tzw. zdrobnienie bulw). W zależności od
stopnia wrażliwości odmian plonowanie może obniżyć się o 5 do 60 proc., a u odmian o najwyższym
stopniu wrażliwości może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji.
W uprawie odmian o podwyższonej lub nieznanej wrażliwości na metrybuzynę stosowaną po wschodach oraz na plantacjach nasiennych zabieg herbicydami, które ją zawierają, należy wykonać na 10
dni przed przewidywanym terminem wschodów!
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przedwschodowym i powschodowym

ziemniaka przed chwastami
(glifosat pobierany jest tylko
przez zielone części roślin), nie
może być wschodzących roślin
ziemniaka, gdyż zniszczeniu
uległaby plantacja! Stosując
herbicydy należy zawsze przestrzegać zasad BHP oraz należy
pamiętać, że herbicydy przedwschodowe (doglebowe) powinny być stosowane na wilgotną glebę, a po ich aplikacji
nie wykonuje się żadnych uprawek. Zawsze należy zapoznać
się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin,
których pełne brzmienie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl
w zakładce „ochrona roślin”.
Wszelkie mieszaniny herbicydowe powinny być przygotowane bezpośrednio przed ich
zastosowaniem i według wskazań zawartych w etykietach. Na
podstawie rejestru środków
ochrony roślin (z dn.
02.03.2015 r.).

Zwalczanie w terminie
powschodowym
Stosowanie herbicydów
w terminie powschodowym
jest prostsze, gdyż w tej fazie
wegetacji łatwiej zidentyfikować chwasty, co pozwoli
wybrać konkretny herbicyd
pod występujące gatunki.
Ułatwiona jest także sprawa
z podaniem przyczyny wykonania zabiegu przy użyciu
herbicydu. W tym terminie
aplikacji również należy
przestrzegać kilku zasad, co
może uchronić plantację
przed uszkodzeniem, a nawet całkowitym zniszczeniem. Herbicydy powinny
być stosowane, gdy rośliny
ziemniaka osiągną wysokość
od 10 cm do 15 cm. Wszystkie zabiegi herbicydowe powinny być zakończone do
momentu zwierania rzędów,
by herbicyd mógł dotrzeć
do chwastów, a nie zatrzymywać się na ziemniakach.
Należy także zwrócić uwagę

na możliwość wystąpienia
zjawiska fitotoksyczności
(zmiany zabarwienia liści:
żółknięcie — chlorozy, brązowienie — zamieranie tkanek) w przypadku niektórych substancji aktywnych.
W uprawie ziemniaka na
najwcześniejszy zbiór, nie
wolno stosować herbicydów
w terminie po wschodach
ziemniaków!

Herbicydy do stosowania
w terminie po wschodach
ziemniaka
Gatunki chwastów z klasy
jednoliściennych, potocznie
nazywanych trawami zwalcza
się za pomocą herbicydów,
które bywają nazywane graminicydami. W ziemniaku
typowe graminicydy stosuje
się w terminie powschodowym.
Najwyższą skuteczność
zwalczania gatunków chwastów jednoliściennych można
osiągnąć, gdy termin zabie-

gu będzie dostosowany do
ich fazy rozwojowej: gatunki prosowate powinny być
w fazie od 2 do 6 liści, a perz

właściwy od 3 do 6, ale nie
później niż do momentu ich
krzewienia się. Bardzo ważna jest długość okresu ka-

rencji (czas od zabiegu do
zbioru), który dla niektórych graminicydów wynosi
nawet 69 dni!
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KRUS opublikował dane za 2014 rok Przeprowadzenie prostego testu ułatwi ocenę kondycji roślin

Wypadki w rolnictwie

Przezimowanie
pszenicy ozimej
Przezimowanie pszenicy, podobnie jak innych zbóż ozimych, zależy
od kilku czynników, a przede wszystkim od wyboru dobrego terminu
siewu oraz właściwej odmiany, a także od nawożenia i ochrony
jesienią oraz oczywiście od warunków pogodowych panujących zimą.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W rolnictwie w 2014 roku na skutek wypadku
w województwie warmińsko-mazurskim zmarły dwie osoby
a 12 w województwie mazowieckim Fot. Zbigniew Woźniak
Nieznacznie, ale maleje liczba wypadków w rolnictwie.
Krajowa Kasa Ubezpieczenia
Rolniczego opublikowała
dane za cały ubiegły rok. Wynika z nich, że w 2014 roku
zgłoszono 21 939 wypadków,
czyli o około 6 procent mniej
niż w 2013 roku.
Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wypadkiem przy pracy
rolniczej nazywamy nagłe
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub czynności związanych z wykonywaniem tych czynności.
Choć ta definicja brzmi
dość skomplikowanie,
w rzeczywistości zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy rolniczej
nie jest trudne. Spośród
wszystkich zgłoszonych
w 2014 roku wypadków
aż 20 609 zdarzeń uznano

jako wypadki w rolnictwie.
W województwie warmińsko-mazurskim zgłoszono
1 070 zdarzeń, z czego 962
zaklasyfikowano jako wypadki w rolnictwie. W województwie mazowieckim
sytuacja była gorsza, gdyż
zgłoszono aż 2 806 zdarzeń,
z czego 2 635 uznano za wypadki przy pracy rolniczej.
W skali całego kraju aż
77 osób poniosło śmierć
w wyniku wypadku przy
pracy rolniczej, z czego
dwie osoby w województwie warmińsko-mazurskim i 12 osób w województwie mazowieckim.
Spośród wszystkich zdarzeń
zaklasyfikowanych jako wypadki w rolnictwie, najwięcej osób odniosło obrażenia
wskutek upadku osób, pochwyceń lub uderzeń przez
części ruchome maszyn
i urządzeń oraz w efekcie
uderzeń, przygnieceń bądź
pogryzień przez zwierzęta.
Abc

Wiadomo, że pszenica ozima przetrwa zimę najlepiej,
jeśli jesienią będzie pogoda
zarówno wilgotna, jak i słoneczna, ale nie będzie dochodziło do lokalnych podtopień. A jaka zima jest pożądana? Łagodna.

Późny czy wczesny siew?
Zalecane w Krajowym Rejestrze odmiany pszenicy ozimej różnią się mrozoodpornością. W warunkach województwa warmińsko-mazurskiego zaleca się zawsze te
oceniane na 6 lub 6,5 w 9–
stopniowej skali mrozoodporności. Te zawsze lepiej przezimują i w efekcie będą lepiej
plonowały. W naszym kraju
siewy pszenic to terminy od II,
III dekady września aż do początku października. Wczesne
siewy to ryzyko infekcji grzybami patogenicznymi, które
pojawiły się jesienią ubiegłego
roku (zgorzel podstawy źdźbła,
mączniak prawdziwy), ataku
szkodników (mszyce, rolnice,
ślimaki) oraz ryzyko zachwaszczenia. Późne siewy
z kolei poprawiają zdrowotność roślin, zmniejszają zachwaszczenie, ale wpływają
na słabszy wzrost i rozwój roślin, słabszy też rozwój i roz-

krzewienie systemu korzeniowego, a ten spełnia przecież
najważniejszą rolę, co w konsekwencji może dać niższe
plony. Zatem wcześniejsze siewy wpływają korzystnie na
przezimowanie pszenic.

Konieczna lustracja
plantacji
Tegoroczną zimę charakteryzowały duże spadki temperatury powietrza występujące często w warunkach braku lub przy niewielkiej okry-

Miernikiem przeżycia
roślin jest zachowanie
żywotności węzła
krzewienia
wie śnieżnej. Takie warunki
mogły być przyczyną szkód na
plantacjach pszenic i innych
zbóż ozimych. Dlatego rolnicy powinni dokonać lustracji
swoich plantacji i ocenić nie
tylko obsadę żywych roślin na
jednostce powierzchni gleby, ale także określić równomierność obsady roślin na
powierzchni plantacji.

Najważniejszy węzeł
krzewienia
Zawsze miernikiem przeżycia roślin jest zachowanie
żywotności węzła krzewie-

nia. Na podstawie oceny obsady żywych roślin możliwe
będzie podjęcie decyzji dotyczącej postępowania wobec
plantacji i co do dalszych zabiegów na danym polu.
Przeprowadzenie prostego
testu może ułatwić ocenę stanu plantacji. I tak należy pobrać około 10-20 sztuk roślin z kilku miejsc szczególnie
z tych budzących nasze wątpliwości. Pobieramy rośliny
z każdego miejsca szczególnie
uważając na węzeł krzewienia.
Rośliny należy obmyć i oczyścić z gleby. Ostrym nożem lub
nożyczkami należy przyciąć
pędy na wysokości około 1,5
centymetra nad węzłem krzewienia, a jeśli korzenie są zbyt
długie też można je lekko
przyciąć. Przygotowane rośliny przekładamy do pojemnika, wcześniej wyłożonego papierem lub gazą. Potem należy papier czy gazę namoczyć
wodą, przykryć folią i tak przygotowany pojemnik wraz z roślinami przenieść do ciepłego
i ciemnego pomieszczenia
o temperaturze 22-240C.
Już po 4-5 godzinach zobaczyć można, które rośliny przeżyły. Po dobie można zaś dokonać ostatecznej oceny i podzielić rośliny na te bez przyrostu, czyli rośliny nieżywe,
te które przyrosły do 4 mm to
rośliny słabe, te które przyrosły od 5-9 mm to rośliny do-

brze zimujące, natomiast te
powyżej 10 mm przyrostu to
rośliny bardzo dobrze zimujące. Wyliczamy procent roślin
przezimowanych. Jest to podstawa do podjęcia decyzji związanej z nawożeniem azotowym, głównie ustaleniem wysokości oraz terminu pierwszej
dawki oraz ze stosowaniem
regulatorów wzrostu.

Gdy mniejsza obsada
to więcej azotu
Na plantacjach o dużej
i średniej obsadzie roślin
pszenicy ozimej zabiegi
w technologii produkcji nie
powinny ulec zmianie. Natomiast na plantacjach o małej
obsadzie roślin należy zwiększyć pierwszą dawkę azotu
o około 20 kg N/ha w stosunku do dawki zalecanej
i koniecznie zastosować ją
w okresie ruszenia wegetacji,
a następnie kontrolować zachwaszczenie.
W przypadku zbyt małej
obsady roślin dyskwalifikującej plantację należy dokonać przesiewu ze względu na
niemożność uzyskania zadawalającego plonu ziarna.

Przesiew pszenicą jarą
lub jęczmieniem
Po przepadłej pszenicy ozimej najlepiej jest wysiać

P rawo. Wykroczenia traktorzystów

Półtora tysiąca za zanieczyszczenie drogi
Krzysztof Napierski
k.napierski@mazowieckiemedia.pl

Kierujący ciągnikami mogą
dostać od policji mandat nie
tylko za brak oświetlenia czy
jazdę na podwójnym gazie. Na
obszarze działania Komendy
Powiatowej Policji w Przasnyszu popularne są zupełnie inne
rodzaje wykroczeń.
— Jeśli chodzi o wykroczenia
popełniane przez rolników,
najczęstsze interwencje dotyczą zanieczyszczania drogi
sprzętem jadącym z pól — informuje młodszy aspirant Ewa

Śniadowska, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Przasnyszu. Winowajcy są
karani przez tamtejszych mundurowych najczęściej na mocy
art. 91 kodeksu wykroczeń,
w którym czytamy, że „kto zanieczyszcza drogę publiczną
lub na tej drodze pozostawia
pojazd lub inny przedmiot
albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo
lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze
grzywny do 1 500 złotych albo
karze nagany”. Można się tu

jednak posłużyć także prawem o ruchu drogowym, które również zabrania „zaśmiecania lub zanieczyszczania
drogi” (art. 45, ust. 1, pkt 9).
Warto więc pamiętać, aby jadąc na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Na
przykład przy transporcie
obornika lub gnojowicy powinniśmy zadbać o to, aby
nic na jezdnię nie spadało
i nie skapywało. Przy przewożeniu słomy lub siana tak je
docisnąć do przyczepy, abyśmy
przy silniejszych podmuchach

wiatru bądź jeździe po wybojach nie pozostawiali po sobie
pamiątek na drodze również,
gdy słoma i siano są transportowane niesprasowane
i luzem. Zwróćmy też uwagę
na to, że te ostatnie mogą
również po nas zostać na ogrodzeniach mijanych posesji, jeśli ułożony przez nas luźny ładunek będzie znacznie wystawał poza przyczepę, a my
będziemy jechać bardzo blisko
pobocza. Podobnie przy zwożeniu do gospodarstwa płodów rolnych — np. zbóż i roślin okopowych — zatroszcz-

my się o to, aby przyczepę
odpowiednio uszczelnić i nie
usypujmy na niej zbyt wysokich gór materiałów, z których
łatwo mogłyby się stoczyć na
jezdnię.
Zanieczyścić jezdnię łatwo
też samymi kołami ciągnika
i przyczepy, na przykład gdy
wracamy z pola, na którym
rozrzucaliśmy obornik. Warto
więc w podobnych okolicznościach wozić ze sobą np. miotłę lub szczotkę, którą przed
wjechaniem na drogę zgarniemy z kół poprzyklejane do
nich nieczystości.

Przed wyjazdem na drogę
uszczelnijmy przyczepę lub
wóz tak, aby ładunek się nie
wysypywał Fot. Dariusz Kućman
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Rolnicy powinni ocenić nie tylko obsadę żywych roślin na
jednostce powierzchni gleby, ale także określić równomierność
obsady roślin na powierzchni całej plantacji Fot. Anna Uranowska
pszenicę jarą lub jęczmień.
Jeżeli ziarno zbóż jarych będzie wykorzystane na cele
paszowe uprawa przedsiewna może być ograniczona do
rozsiania nawozu azotowego
i kultywatorowania lub użycia wieloczynnościowej uprawy przedsiewnej agregatem
uprawowym.
W przypadku uprawy odmian jakościowych pszenicy
jarej lub jęczmienia browarnego wskazana jest płytka orka, nawożenie azotem
i bronowanie lub zespół
uprawek przedsiewnych. Jesienne stosowanie herbicydów na pszenicę ozimą nie
REKLAMA

limituje możliwości dokonania przesiewu pszenicą
jarą i jęczmieniem jarym.
Na polach, gdzie stosowano
zabiegi odchwaszczające jesienią stanowisko powinno
być całkowicie lub w przeważającej części pozbawione chwastów zimujących.
Dlatego zwalczanie ich
w nowym zasiewie po wykonaniu uprawy przedsiewnej powinno nie być potrzebne. Celowe będzie
ograniczanie występowania
w łanie chwastów form jarych przez stosowanie
w późniejszym okresie zabiegów chemicznych zgod-

nie z zaleceniami Instytutu
Ochrony Roślin.
Jak dotychczas dane dotyczące przezimowania zbóż
ozimych opublikowane będą
przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec kwietnia.
Jednakże na podstawie tego
co już widać można stwierdzić, że stan ozimin jest dobry. Stosowane w kraju odmiany zbóż ozimych zazwyczaj dobrze znoszą niskie
temperatury. Tak więc dopóki nie rozpocznie się wegetacja roślin, nie można stwierdzić w jakiej kondycji w nowy
okres wegetacji wchodzą
plantacje zbóż ozimych.
32515otbr-a-m

85415otbr-a-M
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Wzbogaca ruń łąkową i korzystnie wpływa na glebę

Zalety koniczyny łąkowej
Rośliny motylkowe drobnonasienne są bardzo ważnym składnikiem runi zarówno łąk,
pastwisk jak i przemiennych użytków zielonych. Wartość tej grupy roślin wynika
z korzystnego wpływu na jakość uzyskiwanej masy zielonej, siana, sianokiszonki czy kiszonki.

Koniczyna łąkowa wiosną rozwija się
wcześnie, zakwita w końcu maja i szybko
odrasta po skoszeniu Fot. Anna Uranowska
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Obecność roślin motylkowych drobnonasiennych
wzbogaca paszę w składniki
niezbędne dla metabolizmu
zwierząt takich jak: dobrze
przyswajalne białko, wapń,
fosfor, magnez i dodatkowo
zwiększając smakowitość
runi. Następną zaletą motylkowych jest zdolność wykorzystywania azotu atmosferycznego, co w praktyce oznacza oszczędności w nawożeniu azotem. Zostawiają po
sobie bardzo dobre stanowisko w płodozmianie bogate
w składniki organiczne i azot.

Najczęściej uprawiana
w warunkach polowych
Koniczyna łąkowa należy
do roślin pastewnych z ro-

dziny bobowatych (Fabaceae), wcześniej motylkowate (Papilionaceae). Jest gatunkiem najczęściej uprawianym w warunkach polowych, zarówno w monokul-

Zdolność wykorzystywania azotu atmosferycznego oznacza
oszczędności
w nawożeniu
turze jak i w mieszankach
z trawami. Jest rośliną wysoką około 70 cm, o głębokim
systemie
korzeniowym.
Wiosną rozwija się wcześnie, zakwita w końcu maja,
szybko odrasta po skoszeniu. Znajduje zastosowanie
na łąkach i użytkach prze-

REKLAMA

Spec-Drob
dystrybutor ﬁrmy De heus
oferuje nasiona traw
ﬁrmy Barenbrug

94314otbr-D -S

miennych. Wyróżnia się dużą
wartością pokarmową.

Wymagania glebowe
koniczyny
Koniczyna łąkowa nadaje
się na gleby żyzne i umiarkowano wilgotne. Jest rośliną
wieloletnią. Najodpowiedniejszymi glebami dla koniczyny łąkowej są gleby żyzne,
zwięzłe lub średnio zwięzłe,
zasobne w wapń i mające
obojętny odczyn gleby. Koniczynę łąkową można uprawiać na glebach kompleksu
pszennego, żytniego bardzo
dobrego i dobrego a także
pastewnego mocnego i słabego.

Najlepszy
wczesnowiosenny siew
Najlepszym przedplonem
są rośliny okopowe na oborniku oraz rzepaki a także mieszanki pastewne, które uprawiane są na zielonkę, ale bez
udziału w nich roślin motylkowatych. Jeżeli rośliną
ochronną — czyli rośliną stanowiącą plon główny, wcześnie zbieraną, w którą wsiewa
się roślinę pozostającą na
polu po jej zbiorze w tym wypadku koniczynę (red.) — będzie zboże ozime, wówczas

można stosować skróconą
uprawę tj. orkę siewną na
głębokość 16-20 cm, wał
Cambella oraz brony. Jeżeli
rośliną ochronną będzie zboże jare, wtedy jesienią należy
wykonać orkę przedzimową,
a na wiosnę przed siewem
glebę zwłókować i zabronować lekką broną.
Najkorzystniejszym a zarazem najpewniejszym sposobem jest siew wczesnowiosenny w roślinę ochronną
jarą. Na głębokość 1-2 cm
wysiewamy w rozstawie
10-15 cm koniczynę w ilości
12-16 kg/ha Jeżeli gleby są
ubogie w wapń należy po
wzejściu przedplonu przeprowadzić wapnowanie w ilości 2-3 t/ha. Natomiast zaleca się wysiew nawozów fosforowo-potasowych przed orką
zimową lub wiosenną w ilości
80-100 kg P2O5 oraz 100 kg
K2O na 1 hektar. Jeśli chodzi
o nawożenie azotem, to należy stosować w wysokości 3060 kg/ha tylko wtedy, kiedy
koniczynę uprawiamy jako
wsiewkę w roślinie ochronnej.
W przypadku wystąpienia
oprzędzików należy zastosować
oprysk. Do zwalczania chwastów dwuliściennych i prosowatych stosujemy herbicydy.

Seminarium o roślinach bobowatych
12 marca w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbędzie się seminarium o roślinach bobowatych. Z uwagi na ważność zagadnienia WMODR zorganizował seminarium na temat „Ulepszanie krajowych źródeł białka
roślinnego, ich produkcji, systemu
obrotu i wykorzystania w paszach”.
rolnicze abc
Rozpoczęcie o godzinie 10-tej.
patronat prasowy

Informacja prasowa Grupy Azoty PUŁAWY

AZOT NAJ
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA
wytwarza nawozy azotowe w formie granulowanej (Pulrea® — mocznik, Pulan® — saletra
amonowa, Pulsar® — siarczan amonu) oraz
w formie płynnej (RSM® — roztwór saletrzanomocznikowy). Azot zawarty w tych nawozach
stanowi główny stymulator wzrostu roślin
uprawnych. Pulrea®, Pulan® i RSM® są nawozami uniwersalnymi, nadającymi się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Mocznik
i saletra są najszerzej stosowanymi prostymi
nawozami azotowymi na świecie, nadającymi
się pod wszystkie uprawy polowe. Saletra
amonowa jako nawóz jest stosowana głównie
w regionach umiarkowanych (Ameryka Północna i Europa), gdzie występuje korzystne
połączenie warunków glebowych, rodzajów
upraw i krótkiego sezonu wzrostu. Polska jest
trzecim co do wielkości konsumentem saletry
amonowej w Unii Europejskiej. Ze względu na
warunki klimatyczne (krótki okres wegetacji)
i strukturę zasiewów saletra amonowa jest jak
najbardziej wskazanym i wyjątkowo popularnym nawozem azotowym w kraju.
Grupa Azoty PUŁAWY oferuje szeroki asortyment nawozów azotowych:
Nawozy Grupy Azoty PUŁAWY to:
– forma stała i płynna,
– wysoka zawartość i wszystkie formy azotu (N),
– szybkie i powolne działanie,
– niska cena czystego składnika N,
– sprawdzone w kraju i za granicą,
– markowa jakość.
EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA AZOTEM
Azot ma najważniejsze znaczenie spośród wszystkich pobieranych przez rośliny uprawne składników pokarmowych. W celu uzupełnienia azotu w glebie konieczne jest
coroczne stosowanie nawozów azotowych. Nawozy azotowe powodują intensywny wzrost i rozwój roślin. Stosowanie azotu wpływa na wyższy plon ziarna, masy
zielonej, korzeni, dłuższy okres wegetacji, wyższą zawartość i jakość białka. Niedobór azotu hamuje wzrost roślin, co może doprowadzić do znacznego zmniejszenia
plonu.
Rośliny pobierają azot prawie w całości z gleby poprzez
system korzeniowy. Natomiast dokarmianie dolistne
azotem, chociaż często praktykowane, nie zastępuje nawożenia doglebowego — przedsiewnego oraz pogłównego. Celem uzyskania wysokiego i jakościowo
odpowiedniego plonu konieczne jest doglebowe stosowanie azotu.
Rośliny mogą pobierać azot przez system korzeniowy zarówno w formie amonowej, jak i azotanowej. Azot z połączeń organicznych może być pobierany w bardzo małej
ilości w postaci amidowej lub aminokwasów (jednak te
formy nie mają praktycznie większego znaczenia w odżywianiu roślin). Forma azotanowa i amonowa mogą być
traktowane jako równorzędne w żywieniu rośliny, a to,
którą formę pobierają rośliny, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od gatunku rośliny, jej stanu fizjologicznego oraz formy azotu w zastosowanych
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JWAŻNIEJSZY NA WIOSNĘ!

ży wpływ na proces pobierania azotu ma
pH) gleby.

Straty azotu stosowanego z nawożeniem mineralnym
mogą wynosić od 30 do 50%.

NOWY
WANA FORMA AZOTU
ach może być dostarczony do gleby w forj (NO3−), amonowej (NH4+) lub amido−
2)2). Forma azotanowa (NO3 ) jest
rmą azotu pobieraną z gleby przez rośliny
łanie nawozów azotowych zawierających
formie azotanowej (np. Pulan® i RSM®)
tomiast pozostałych — wolniejsze, co spot tym, że rośliny pobierają głównie jony
mniejszym stopniu jony amonowe. Amowe formy azotu ulegają w glebie przemiaów i dopiero wtedy mogą być pobierane
est to proces wymagający czasu i dlatego
h nawozów jest wolniejsze. Forma moczwa) ulega w glebie przemianie do formy
z kolei w procesie nitryfikacji przechodzi
nową. Jednakże przy obniżonej temperaej lub zbyt wysokiej wilgotności aktywność
ych udział w procesie nitryfikacji spada,
o ilość azotu ulegającego przemianom do
wej będzie niewystarczająca dla zaspokoroślin.

Straty amoniaku następują z mocznika stosowanego
przedsiewnie i dlatego też należy ten nawóz po zastosowaniu natychmiast wymieszać z glebą. Wg Kodeksu dobrych praktyk rolniczych jedynym w praktyce sposobem
ograniczenia strat azotu z gleby w formie gazowej jest
stosowanie nawozów azotowych w sposób dostosowany
do aktualnego zapotrzebowania roślin.
Wg publikacji „Współczesna problematyka odorów”,
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010,
straty w postaci amoniaku NH3 w Polsce wynoszą 1025%, co odpowiada do 166 tys. ton azotu rocznie. Średnie straty gazowego NH3 z nawozów azotowych wynoszą
20%. Dotyczą one głównie mocznika i nawozów z jego
dodatkiem — mogą one wynosić w skali roku do 91 tys.
ton azotu. Autorzy publikacji zaznaczają, że straty NH3
z mocznika zastosowanego na powierzchnię gleby lub
dolistnie są znacznie większe i w warunkach ekstremalnych mogą dochodzić do 50% dawki azotu.
Z opublikowanej pracy habilitacyjnej A. Winiarskiego
„Badania nad ograniczeniem strat azotu z mocznika poprzez stosowanie inhibitorów urolizy”, wyd. IUNG, Puławy 1990 r., z porównania strat NH3 z mocznika i saletry
amonowej na glebach lekkich i ciężkich wynika, że straty
w przypadku mocznika są na poziomie 40-50%, a w
przypadku saletry amonowej wynoszą 8-10%.

OZU AZOTOWEGO
rdziej plonotwórczym makroskładnikiem
i jako składnik łatwo wymywany z gleby
tosowany w ilości i w formie, która zoszybko pobrana przez rośliny.
ru nawozu azotowego należy wziąć pod
ości nawozu, jak i gleby, na której będzie
żny jest odczyn gleby). Na wybór nawozu
ływa również termin stosowania: przedgłównie, temperatura otoczenia, wilgotNajczęściej preferowaną przez rośliny
ą azotu wydaje się forma kombinowana,
amonowa, inaczej saletrzano-amonowa

ano-amonowa stanowi najbardziej unię nawozów azotowych.
gleb kwaśnych lepiej pobierana jest forma
otanowa) — blisko 60% gleb w Polsce to

gleb obojętnych lepiej może być pobieonowa.
na jest typową formą pogłówną, gdyż barierana jest w niskich temperaturach.
wa jest typową formą przedsiewną, jest
ana oraz lepiej pobierana w niższych tem-

owej roślin ozimych zalecane są nawozy
ce, np. Pulan® lub RSM®.
iosennego zbóż zaleca się azot w formie
zczalnej w wodzie (azotanowej i amono-

nawozów mineralnych mogą być spowo-

ą azotu, czyli włączeniem go w glebową
aniczną, co oznacza, że azot pozostaje

ą w postaci wolnego azotu (odbywa się
unkach beztlenowych, które normalnie
rawnych nie powinny istnieć),
m azotanów,
się amoniaku.

p. z o.o., ul. Spichrzowa 13
e Miasto, www.agrochemdm.pl
93015otbr-a-M
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Dziś wiemy, że w 2015 r. rolnik może ubiegać się o wsparcie bezpośrednie z tytułu:
— jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz płatności za zazielenienie
— płatności dodatkowej (redystrybucyjnej)
— płatności dla młodych
rolników
— dobrowolnego wsparcia
powiązanego z produkcją:
płatności do powierzchni
uprawy buraków cukrowych,
płatności do powierzchni
uprawy konopi włóknistych,
płatności do powierzchni
upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności
do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub
malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do
powierzchni uprawy chmielu,
płatności do bydła, płatności
do krów, płatności do owiec,
płatności do kóz
— płatności niezwiązanej
do tytoniu
Należy pamiętać, że tylko
w 2015 r. rolnik może przystąpić do systemu dla małych
gospodarstw.
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W trzecim tygodniu marca startuje nabór wniosków

Wsparcie bezpośrednie
i ONW w roku 2015
Już za moment, bo od 15 marca 2015
będzie można złożyć wniosek o dopłaty
bezpośrednie, ale nie będzie to takie
proste, jak w latach poprzednich. Projekty
rozporządzeń szykują wiele zmian.
Do jednolitej płatności obszarowej zaliczają się
także powierzchnie zajmowane przez elementy
krajobrazu, położone w obrębie gruntów
deklarowanych do płatności Fot. Anna Uranowska

Dla rolnika aktywnego
zawodowo
A komu przysługuje Jednolita Płatność Obszarowa? Rolnikowi aktywnemu zawodowo, który nie stwarza sztucznie warunków wymaganych
do uzyskania wsparcia
w sprzeczności z celami prawa
UE i przestrzegającemu przepisów dotyczących zasady
wzajemnej zgodności (tj. norm

i wymogów podstawowych
w zakresie zarządzania). Płatność przysługuje do każdego
„kwalifikującego się hektara”,
za który uznaje się: wszelkie
użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które
w dniu 30 czerwca 2003 r. nie
były utrzymywane w dobrej
kulturze rolnej, a także każdy
obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płat-

ności obszarowej w 2008 r.
Obszar ten również nie spełnia warunków kwalifikowalności ze względu na objęcie
tego terenu ochroną na mocy
dyrektyw w sprawie: ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory, ramowej
dyrektywy wodnej, dyrektywy
w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa oraz zalesienie tego
obszaru w ramach PROW

2007-2013 (zalesienie od jesieni 2008), PROW 20142020 (z wyjątkiem zalesień na
gruntach innych niż rolne).
Ponadto, jednolita płatność
obszarowa przysługiwać będzie do: obszarów kwalifikowanych pozostających
w posiadaniu rolnika (aktywnego zawodowo) w dniu
31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek. JOP

przysługiwać będzie do kwalifikowanych obszarów, na
których prowadzona jest
działalność rolnicza przez
cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.
Płatność będzie dotyczyć
użytków rolnych (łącznie
z gruntami, które nie są już
wykorzystywane do celów
produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze
rolnej zgodnej z ochroną
środowiska, obszarów, które
zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria
kwalifikowalności lub inne
obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy. Także obszary wykorzystywane do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2 proc. tetrahydrokanabinolu (THC)
w suchej masie rośliny, przy
czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych
do produkcji konopi zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian wymienionych we wspólnym
katalogu odmian gatunków
roślin rolniczych w dniu
15 marca roku, na który płatność została przyznana
i opublikowanych w Dzien-

Do 25 czerwca — wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego

Dobre ziarno z dofinansowaniem
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Kwalifikowany materiał siewny cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród rolników, nie tylko dlatego, że
można otrzymać do niego dofinansowanie z Agencji Rynku
Rolnego. Chodzi przede
wszystkim o to, że kwalifikowane ziarno daje większe
i lepszej jakości plony.
Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego coraz
chętniej korzystają z możliwości dofinansowania do
kwalifikowanego materiału
siewnego. W ubiegłym roku
złożono 3 040 prawidłowo
wypełnionych wniosków. To
blisko o jedną czwartą więcej
niż w 2010 roku. W porównaniu z 2010 rokiem znacznie
wzrosła też powierzchnia objęta dopłatami — w przypadku zbóż wzrosła o ponad 50
procent, w przypadku roślin
strączkowych — o ponad 70
procent, a w przypadku ziemniaków ponad dwukrotnie.

Zalety materiału
kwalifikowanego
Choć zalety kwalifikowanego materiału siewnego są nie
do przecenienia, nadal jednak

wielu rolników w poszukiwaniu oszczędności kupuje
materiał tańszy i nielicencjonowany. Oszczędności są, ale
chwilowe. Natomiast wykorzystanie kwalifikowanego
ziarna daje zyski długofalowe,
choć trzeba na nie poczekać
przynajmniej do pierwszych
zbiorów.
Czym różni się kwalifikowany materiał siewny od nielicencjonowanego ziarna?
Przede wszystkim jakością
i sprawdzonym pochodzeniem. Owszem, może być
dwa, a nawet trzy razy droższy niż nielicencjonowane
ziarno, jednak jest to inwestycja w jakość, która przynosi
długoterminowe zyski. Kwalifikowany materiał siewny
pochodzi od sprawdzonego
producenta, ma wysoką wydajność i przebadane, ściśle
określone parametry. Nie
trzeba go też zaprawiać, wystarczy wysiać na polu. Skraca więc rolnikowi także czas,
jaki musi przeznaczyć na prace polowe.

Od 100 do 500 złotych
do hektara
Wysokość dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego jest zróżnicowana w za-

leżności od grupy roślin. Do
każdego hektara zboża oraz
mieszanek zbożowych i pastewnych producent rolny
może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 złotych. Do hektara roślin strączkowych dofinansowanie wynosi 160 złotych. Najwięcej,
bo aż 500 złotych dofinansowania rolnik może uzyskać do
uprawy ziemniaków z materiału kwalifikowanego.
Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego mają
charakter pomocy de minimis
w rolnictwie — łączna kwota
pomocy nie może przekroczyć
15 tysięcy euro w ciągu trzech
lat podatkowych. Trzeba pamiętać, że chodzi tu nie tylko
o pomoc przyznawaną przez
Agencję Rynku Rolnego, ale
też Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
Agencję Nieruchomości Rolnych czy inne instytucje.

Jaki materiał
obejmują dopłaty?
Wnioski o dopłaty mogą
składać producenci rolni objęci krajowym systemem ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, jeżeli posiadają działki rolne, na

których uprawiają rośliny objęte dopłatami do materiału
siewnego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż
1 ha. Natomiast zużyty do
siewu lub sadzenia materiał
siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany może być objęty dopłatą, jeżeli został kupiony od przedsiębiorców
wpisanych do ewidencji
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo od podmiotów wpisanych do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym wytworzonym we własnym gospodarstwie. Elitarny lub kwalifikowany materiał siewny
może być objęty dopłata także wtedy, jeśli został wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców albo
przez podmiot wpisany do
ewidencji rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Niezbędne dokumenty
Wnioski o przyznanie dopłat, a także wszystkie niezbędne załączniki i instrukcje
dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku

Rolnego lub w oddziałach terenowych ARR. Wnioski należy składać do 25 czerwca
2015 roku. Dofinansowanie
można otrzymać za materiał
siewny elitarny lub kwalifikowany, który został wysiany
lub wysadzony w okresie od
15 lipca 2014 do 15 czerwca
2015 roku.
Do wniosku o przyznanie
dopłaty producent rolny ma
obowiązek dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów na kwalifikowany materiał siewny.
Mogą to być oryginały lub kopie, które są potwierdzone
jako zgodne z oryginałem
przez notariusza lub upoważnionego pracownika właściwego oddziału terenowego
Agencji Rynku Rolnego. Dokumenty akceptowane przez
Agencję Rynku Rolnego to
przede wszystkim faktury zakupu materiału siewnego elitarnego lub kwalifikowanego,
dokumenty jego wydania
z magazynu, jeżeli materiał
ten został wyprodukowany
przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji producentów lub rolników i zużyty
do siewu lub sadzenia w posiadanym przez wnioskodawcę gospodarstwie rolnym.

W każdym z tych dokumentów musi być podana data
sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
nazwa gatunku i odmiany,
kategoria lub stopień kwalifikacji, nr partii materiału
siewnego.

Aby nie przekroczyć
pomocy de minimis
Każdy rolnik składający
wniosek ma obowiązek poinformować ARR o pomocy
innej niż pomoc de minimis
w rolnictwie, którą producent otrzymał w odniesieniu
do materiału siewnego, którego wniosek dotyczy. Szczególną ostrożność powinni zachować ci rolnicy, którzy
w zbliżonym czasie złożyli
wniosek o dopłatę do materiału siewnego do Agencji
Rynku Rolnego oraz o przyznanie innej formy pomocy
w innej instytucji (także
udzielanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie).
Jeśli istnieje ryzyko, że po
otrzymaniu obu form pomocy kwota przekroczy 15 tysięcy euro, trzeba o tym natychmiast powiadomić właściwy
dla prowadzenia działalności
oddział terenowy Agencji
Rynku Rolnego.

gazetaolsztynska.pl / dziennikelblaski.pl

ŚRODA 11.03.2015

AKTUALNOŚCI

rolnicze abc
niku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
Do jednolitej płatności obszarowej zaliczają się także
powierzchnie zajmowane
przez elementy krajobrazu,
położone w obrębie gruntów
deklarowanych do płatności.

Lotniska, boiska,
pola golfowe
Jako „kwalifikujące się hektary” nie zostaną uznane obszary wykorzystywane głównie do działalności pozarolniczej, takie jak: lotniska, boiska sportowe, pola golfowe,
chyba że zostanie udowodnione, że płatności z dopłat
stanowią co najmniej 5 proc.
ich całkowitego dochodu.
Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać
rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o przyznanie płatności,
wyniesie mniej niż 1 ha, jednakże zasada ta nie będzie
jednak dotyczyć rolników,
którzy otrzymają płatność
związaną do zwierząt, a łączna należna kwota płatności
bezpośrednich za dany rok
nie będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty
200 euro. Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej (JPO) w 2015 r ma
wynieść około 107 EUR/ha.
REKLAMA

A komu należą się
płatności ONW?
Projekt rozporządzenia zwiera także zmiany. Płatność
ONW przysługuje rolnikowi
aktywnemu zawodowo, który
prowadzi działalność rolniczą
na użytkach rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. W przypadku, gdy
rolnik nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej dowody pozwalające
uznać go za rolnika aktywnego zawodowo będzie zobowiązany dołączyć do wniosku
o przyznanie płatności ONW.
Do płatności ONW kwalifikują się: grunty orne, trwałe
użytki zielone oraz uprawy
trwałe, powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Minimalna powierzchnia
działki rolnej deklarowanej do
płatności ONW wynosi 0,1 ha,
a minimalna powierzchnia
użytków rolnych kwalifikujących się do tej płatności wynosi
1 ha, położonych na obszarach ONW. Płatność ONW
może być przyznana maksymalnie do powierzchni 75 ha.
Do płatności nie kwalifikują
się użytki rolne, które zostały
zalesione (dotyczy to także zalesień wykonanych w ramach
PROW 2007-2013 po 2008 r.)

oraz użytki rolne położone na
obszarach objętych dyrektywą
ptasią, wodną i siedliskową, na
których nie jest prowadzona
działalność rolnicza.
W ramach płatności ONW
wyróżnia się: płatności dla
obszarów górskich (ONW typ
górski), płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się
znaczącymi ograniczeniami
naturalnymi (ONW typ nizinny I i ONW typ nizinny
II), płatności dla innych obszarów charakteryzujących

Płatność ONW może
być przyznana
maksymalnie do
powierzchni 75 ha
się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny). Planowane są stawki:
typ górski — 450 zł/ha/rok,
typ nizinny: strefa nizinna
I — 179 zł/ha/rok, strefa nizinna II — 264 zł/ha/rok, typ
specyficzny — 264 zł/ha/rok.
Płatność ONW jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW
w gospodarstwie: 100 proc.
stawki przysługuje do powierzchni 25 ha, 50 proc.
stawki przysługuje do po-

wierzchni powyżej 25 ha i nie
większej niż 50 ha, 25 proc.
stawki przysługuje do powierzchni powyżej 50 i nie
większej niż 75 ha. Kwotę
płatności ONW oblicza się
biorąc pod uwagę działki
rolne położone na obszarach
ONW, dla których obowiązują stawki podstawowe —
od najwyższej do najniższej.

Płatność ONW i kontynuacja
5-letnich zobowiązań
Do rolników realizujących
5-letnie zobowiązania, podjęte
w ramach PROW 2007-2013
(tzn. otrzymali po raz pierwszy
płatność ONW po dniu
1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz
pierwszy przyznano płatność
ONW na podstawie wniosku
złożonego w roku 2014) mają
zastosowanie dotychczasowe
warunki w zakresie wysokości
stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach
degresywności stawek, tj. te,
jakie obowiązywały w chwili
podjęcia zobowiązania. Rolnicy realizujący 5-letnie zobowiązania mogą otrzymać
płatność do powierzchni nieprzekraczającej 300 ha. Stawki płatności dla tych rolników wynoszą: typ górski
— 320 zł/ha/rok, typ nizinny: strefa nizinna I —
179 zł/ha/rok, strefa nizin-

na II — 264 zł/ha/rok, typ
specyficzny — 264 zł/ha/rok.
Płatność ONW jest przyznawana w zależności od
powierzchni obszarów ONW
w gospodarstwie: 100 proc.
stawki przysługuje do powierzchni do 50 ha, 50 proc.
stawki przysługuje do powierzchni powyżej 50 ha
i nie większej niż 100 ha,
25 proc. stawki przysługuje
do powierzchni powyżej 100
i nie większej niż 300 ha.
Rolnicy, którzy otrzymali po
raz pierwszy płatność ONW
po dniu 1 stycznia 2010 r.,
z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na
podstawie wniosku złożonego w roku 2014, są zobowiązani do prowadzenia
działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej od
tej, za którą otrzymali
w pierwszym roku płatność
ONW, przez okres 5 lat od
dnia otrzymania tej płatności.
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Uwaga na sankcje
i niezbędne dokumenty
W każdym przypadku bardzo ważne jest nieprzedeklarowanie powierzchni wskazywanej w składanym wniosku, ponieważ z tytułu takich
pomyłek przewidziane są
sankcje finansowe.
Jeżeli rolnik nie ubiega się
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, do wniosku dołącza podpisane załączniki graficzne, na których wyrysowane są działki
rolne deklarowane do płatności ONW. W wypadku gdy
ubiega się o JPO dodatkowo
wyrysowane elementy krajobrazu podlegające zachowaniu oraz dołącza oświadczenie o wyrażeniu zgody
współposiadacza na przyznanie płatności, jeżeli deklarowane działki rolne są
przedmiotem współposiadania. Nie dotyczy to małżonków.
Na podstawie projektów
rozporządzeń.

REKLAMA

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 526 44 39, 89 526 82 29
tel./fax 89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 87 520 30 31, 87 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
104015otbr-A-S
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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? Wystarczy wypełnić i wy-

słać zamieszczony poniżej kupon,
w którym należy napisać hasło
ogłaszającego się (np. KAWALER
Z MAZUR) i numer rubryki. W tym
wydaniu jest to numer 44/2014.
Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za
1,75 zł. Ogłoszenia są bezpłatne,
ale muszą być napisane na kuponie
zamieszczonym poniżej. Listy zwią-

Panowie
PANOWIE 31-45 LAT
BRUNET
(31/180/73) Miły, zadbany, uczuciowy, bez zobowiązań, szczupły,
kawaler, poznam panią w wieku do
40 lat. Cel — stały związek.
RAK
(38/180) O dobrym sercu, pozna
miłą panią w wieku 35-45 lat. Cel
— stały związek lub przyjaźń.
Z PODLASIA
39-letni kawaler, (185/73) oczy niebieskie, poznam panią w wieku do
40 lat. Mogę zmienić miejsce zamieszkania. Cel — stały związek.
Z WIELKOPOLSKI
(40/180) Kulturalny, bardzo uczuciowy, inteligentny, bez nałogów, kawaler pozna wrażliwą, niezależną panią, w swoim wieku.
MIŁY
43-letni, poznam panią w wieku 3042 lata, której dokucza samotność.
Cel — stały związek. Numer telefonu
przyspieszy kontakt.
NIEZALEŻNY
(43/176/70) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, bez zobowiązań,
niepalący, lubi aktywnie spędzać
czas wolny, zadbany, nie szuka
przygód, pozna panią w wieku
40-55 lat. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
Z OKOLIC OSTRÓDY
Miły, poznam panią w wieku do 45
lat, która myśli o założeniu rodziny.
Cel — stały związek. Numer telefonu
przyspieszy kontakt.

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” 14 kwietnia 2015 roku.
Jadwiga Gliniewicz
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PANOWIE 46-60 LAT

Z OKOLIC MAKOWA MAZ.
61-letni wdowiec, emeryt, bez problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, finansowych, zmotoryzowany, z poczuciem humoru, pozna
panią w wieku 54-61 lat, z poczu-

ciem humoru, ze Szczytna lub bliskich okolic.
WYSOKI WDOWIEC
Na emeryturze, mieszkający na wsi,
własny domek, działka, lasek, lubię
pracę na działce, nie palę, poznam panią, która mieszka w mieście lub na wsi.
SZATYN
(po 60/172/82) O dobrym sercu, pracujący, zmotoryzowany, wykształcenie budowlane, uzdolniony, samotny,
zdrowy, bez nałogów, poznam panią
w wieku 50-60 lat, o wzroście 168
cm, szczupłą blondynkę, o dobrym
sercu, z Ostródy lub okolic. Numer
telefonu przyspieszy kontakt.
SAMOTNY EMERYT
(61/172/80) Emeryt, z poczuciem
humoru, wdowiec, z własnym M,
poznam panią w odpowiednim
wieku, z okolic Olsztyna.
EMERYT
(64/165/78) Bez nałogów, niezależny
finansowo, własne M, zmotoryzowany, jestem tzw. „złotą rączką”, niepalący, poznam panią do lat 63,
pragnącą ciepła i miłości. Nie szukam przygód tylko stałego związku
opartego na zaufaniu i szczerości.
ZMOTORYZOWANY
Wdowiec na emeryturze, z mieszkaniem, mieszkam samotnie w okolicach Olsztyna, poznam miłą panią.
Z OKOLIC OLSZTYNA
70-letni wdowiec, na emeryturze,
miły, zadbany, szczupły, średniego
wzrostu, lubię taniec, przyrodę, dokucza mi samotność.

pełna ciepła i miłości, bez nałogów,
poznam pana wysokiego, do 65 lat,
bez zobowiązań i nałogów, o dobrym
sercu, który czuje się samotny i potrafi
z wzajemnością otoczyć ramieniem
drugą osobę, najchętniej wdowca.
Z OKOLIC PIENIĘŻNA
Miła, ładna i bardzo samotna, pragnę
poznać miłego pana w średnim
wieku, tak samo samotnego jak ja.
ZADBANA
59-letnia wdowa, energiczna, zmotoryzowana, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna uczciwego
pana w wieku 55-65 lat, ze
Szczytna, Mrągowa lub okolic. Numer telefonu przyspieszy kontakt.

SAMOTNA WDOWA
(62/160) Na emeryturze, bez nałogów, z własnym M, pragnie poznać
uczciwego, dobrego przyjaciela, lubiącego zwierzęta i pracę w ogrodzie, chciałby ze mną przywitać
wiosnę. Mile widziany pan ze wsi,
do 65 lat. Cel — stały związek.
Z OSTRÓDY
(62/164) Zaradna wdowa, szczupła,
zadbana, z Ostródy, niezależna finansowo i mieszkaniowo, poznam
pana samotnego tak jak ja. Nie szukam przygód. Cel — przyjaźń lub
stały związek. Proszę o numer telefonu.

ZARADNY BLONDYN
(46/183/100) Z poczuciem humoru,
kawaler, niezależny, własne M, zmotoryzowany, katolik, palący, mistrz
sztuk walk, pozna panią do 35 lat,
mądrą, z poczuciem humoru. Cel
— stały związek. Proszę o oferty
z foto i numerem telefonu.
Z MAZOWSZA
Wysoki kawaler, pozna panią do lat
50. Cel — stały związek.
SAMOTNY KAWALER
48-letni, palący, pracujący, uczciwy,
lubi zacisze domowe, pozna panią
w wieku do 50 lat, która ma dość
samotności. Pani może być
z dziećmi, chętnie z Górowa Iławeckiego lub okolic.
JERZY
(53/176/85) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów, katolik
poznam panią, która zamieszka razem ze mną. Cel — stały związek.
UCZCIWY
(55/173/80) Rencista, z poczuciem
humoru, wolny, bez zobowiązań,
z własnościowym M, poznam panią
do 60 lat, chętnie z okolic Bartoszyc,
ale niekoniecznie.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT

Panie
PANIE 31-45 LAT
CIEMNA BLONDYNKA
34-letnia panna, pragnie poznać kawalera w wieku 34-40 lat, bez nałogów
i zobowiązań, w celu założenia rodziny.
Numer telefonu ułatwi kontakt.

PANIE 46-60 LAT
SZCZUPŁA
57-letnia, rozwiedziona, paląca,
szczupła, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, pozna pana uczciwego,
szczerego, odpowiedzialnego, niematerialistę.
WYSOKA WDOWA
Romantyczka, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, zmotoryzowana,

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
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Prognozy rynku mleka po zniesieniu kwotowania

Kar nie zniosą,
Województwo warmińsko-mazurskie od dwóch lat ma największą
dynamikę skupu mleka na tle całego kraju.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Producenci mleka w naszym regionie w ostatnich
latach bardzo się rozwinęli,
zainwestowali w sprzęt
i nowe technologie. Średnia
kwota mleczna przypadająca
na jedno gospodarstwo to
104 tysiące kilogramów mleka — to aż o 2,5 krotnie więcej w porównaniu z pierwszym rokiem kwotowym. Nastąpił znaczny postęp produkcji zarówno jeśli chodzi
o jakość, jak i ilość. Stąd
znaczne przekroczenie kwot
mlecznych i widmo wysokich
kar nakładanych w kończącym się roku kwotowym na
polskich hodowców przez
Unię Europejską.

— Dynamika skupu mleka
w ostatnim czasie nieco zwolniła, aktualnie kwoty mleczne są przekroczone o około 7
procent — informuje Andrzej
Milkiewicz, dyrektor olsztyń-

W województwie
warmińsko-mazurskim jest około
7 800 aktywnych
producentów mleka
skiego oddziału Agencji Rynku Rolnego. Jeśli nadal produkcja mleka będzie wykazywać tendencję hamującą,
być może ten rok kwotowy
zakończymy z karami dużo

niższymi niż wstępnie przewidywano.
Jeszcze kilka miesięcy temu
przypuszczano, że kary za
przekroczenie kwot mlecznych będą utrzymywać się
na poziomie około 0,8 zł za
każdy przekroczony kilogram
mleka. Dziś już wiadomo, że
– jeżeli spadkowa tendencja
skupu mleka utrzyma się –
może być to poniżej 60 groszy za kilogram. Aktualnie
Komisja Europejska rozważa
rozłożenie kar dla producentów mleka na nieoprocentowane raty. Choć strona polska
wnioskowała o możliwość
spłaty kar przez pięć lat, najprawdopodobniej termin ten
będzie krótszy. Najbardziej
realnym terminem są trzy
lata. Nie jest natomiast bra-
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KUPIĘ: ciagniki,
maszyny, tel.787915-626

ale rozłożą na raty
ne pod uwagę całkowite zniesienie kar za przekroczenie
kwot mlecznych.

— Wraz ze zniesieniem kwot mlecznych zostanie wprowadzony tzw. pakiet mleczny, który
pozwoli na tworzenie organizacji producentów
na rynku mleka

Kary dla producentów
czy skupujących?
Sytuacja nie jest do końca jasna, gdyż nie wiadomo, jak interpretować rozłożenie kar na
raty — czy będzie to dotyczyło
kraju członkowskiego czy poszczególnych producentów.
Tymczasem rozłożeniem kar
na raty najbardziej zainteresowane są podmioty skupujące mleko — to one do 30
września każdego roku są zobowiązane przekazać do Brukseli pełną kwotę kary. Nawet,
jeśli podmiot skupujący rozłoży producentom spłatę kar na
raty, sam będzie musiał opłacić karę w całości. Na razie sytuacja nie jest jednoznaczna,
producenci i podmioty skupujące czekają na ostateczną
decyzję Komisji Europejskiej.

— wyjaśnia Andrzej Milkiewicz, dyrektor olsztyńskiego
oddziału Agencji Rynku Rolnego. Fot. ARR

Pakiet mleczny
zamiast kwot
Mechanizm kwotowania
działa w naszym kraju od
2004 roku. Jego zadaniem
jest utrzymanie na rynku
mleka równowagi pomiędzy
podażą a popytem oraz zapewnienie dostawcom mleka
zbytu oraz korzystnej ceny
skupu. Zniesienie kwot
mlecznych budzi niepokój
szczególnie tych rolników,
którzy prowadzą małą i średnią produkcję. Nowe przepisy postawią bowiem w lepszej
sytuacji właścicieli wielohektarowych gospodarstw, produkujących ogromne ilości
mleka. — Aby rolnicy nie byli
pokrzywdzeni, wraz ze zniesieniem kwot mlecznych zostanie wprowadzony tzw. pakiet mleczny — wyjaśnia Andrzej Milkiewicz. — Nowe
przepisy będą pozwalały na
tworzenie organizacji producentów na rynku mleka. Dzięki zbiorowemu działaniu
w ramach organizacji, po
zniesieniu kwot mlecznych
rolnikom łatwiej będzie funkcjonować w grupie niż osobno. Celem pakietu mlecznego jest też wprowadzenie pisemnych umów na dostawy
mleka.

Więksi na pewno
sobie poradzą

Zniesienie kwot mlecznych
budzi niepokój szczególnie
tych rolników, którzy
prowadzą małą i średnią
produkcję Fot. Anna Uranowska

W województwie warmińsko-mazurskim jest około
7 800 aktywnych producentów mleka. Spośród nich
4 700 posiada limit kwotowy
powyżej 100 tysięcy. Jest to
więc grupa, która w dłuższej
perspektywie, nawet po zniesieniu kwotowania, może być
spokojna o swoje funkcjonowanie. Drobni producenci,
po zniesieniu kwot mlecznych, będą mieli mniej możliwości. Mogą przystąpić do
organizacji producenckich
albo zdecydować się na przekształcenie produkcji w bardziej lokalną, nastawioną na
wytwarzanie żywności regionalnej i wysokiej jakości. Niestety, w kwestii rozwoju czy
wielkotowarowej produkcji
mają niewielkie szanse w porównaniu z mlecznymi gigantami.

Rynek na razie
stabilny
Po zniesieniu kwot mlecznych Agencja Rynku Rolnego
nadal będzie zajmowała się
monitoringiem rynku mleka.
— Komisja Europejska musi
mieć wiedzę, w jakim kierunku rozwija się sytuacja. Krajowe oraz unijne monitorowanie
rynku mleka będzie podstawą
do podejmowania działań, których celem jest przywrócenie
równowagi rynkowi, który co
jakiś czas destabilizuje się —
mówi dyrektor Milkiewicz. —
Czas pokaże, czy uwolnienie
rynku mleka przełoży się na
lepszą sytuację producentów.

Obecnie sytuacja na rynku
mleka ustabilizowała się, jeśli chodzi o spadki cen mleka.
Bardzo powoli, ale ceny idą
w górę. Prognozy na najbliższe pół roku można więc
uznać za umiarkowanie optymistyczne.
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Następne wydanie
15 kwietnia 2015

ZBOŻA paszowe,
konsumpcyjne-kupię, tel.606-505-511.

MŁÓTO browarniane sprzedaż z
dostawą, doradztwo,
www.lewtrans.com, 668673-613.

ciągniki
zwierzęta hodowlane

! BYDŁO, knury, macior kupię- gotówka
886-086-328.
! Skup bydła wybrakowanego. Płatne w
dniu odbioru. 505405-459.
KUPIĘ konie, krowy,
606-655-378.

Dilerzy:

AGROPARTNER S.C.
FRICKE
STAGROL WARMIA
ROLTOP
Opiekun SaMASZ:

PRZY krowach, 782265-594.

SPRZEDAM przyczepę samozbierającą Krone 5000 turbo, stan bdb, garażowana, szerokie
opony. Zgrabiarkę
karuzelową Mesko,
667-971-324.

sula" 100 szt., cena
50zł, 603-173-532,
gm. Lubomino.

maszyny rolnicze
DOJARKI -montaż
504-93-64-90.

KUPIĘ ciągniki, 502646-575.

produkty rolne
BALOTY kiszonka,
691-554-109.
SIANO
-kostka,
sprzedam, 602-240404.
SPRZEDAM łubin
słodki, Regent po
kwalifikacie, gm.Łukta, cena od 15001600zł tona, 733539-283.
SPRZEDAM Siano
baloty 120x130 "Kra

PRACA w gospodarstwie, 667-899381.
SPRZEDAM belującą Sipma Metalfach
Owijarka. 536010427
WYSŁODKI PRASOWANE-BALOTY; MATERIAŁ SIEWNY;
NAWOZY: SALETRA,
SALETRZAK, MOCZNIK, WAPNO GRANULOWANE, NPK,
SIARCZAN MAGNEZU; BAZI OLSZTYNEK, (89)519-14-15,
605-780-852.

5
Zajmujemy się eksportem bydła opasowego oraz rzeźnego do UE i krajów trzecich.
5
Nawiążemy współpracę z producentami bydła mięsnego. Posiadamy własny
specjalistyczny transport i zapewniamy odbiór bezpośrednio z gospodarstwa oraz
konkurencyjne ceny.
5
Oferujemy sprzedaż z dowozem do gospodarstwa cieląt rasy simentaler przeznaczonych
do dalszej hodowli.

Agrostar Sp. J.
A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

Zapraszamy

Kontakt:

www.rolniczeabc.pl

tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789
fax (81) 85-23-612
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl

REKLAMA

strona WWW: www.agrostar.info
814otwe-a-w

Nowy serwis internetowy

dla rolników!
Wejdź na
www.

.pl

◊ produkcji zwierzęcej
◊ produkcji roślinnej
◊ maszynach rolniczych
◊ ochronie roślin
◊ uprawach ekologicznych
◊ szkoleniach i targach rolniczych

i dowiedz się więcej o:

Internetowa baza ogłoszeń
z branży rolniczej
1715otbp-b-W
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Udogodnienia w spłacie
kredytów preferencyjnych
A R I M R . Rolnicy, którzy
mają problem ze spłatą kredytów preferencyjnych zaciąganych z dopłatami
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
mogą skorzystać z udogodnień w ich spłacie.
Z ułatwień w spłacie kredytów preferencyjnych mogą
skorzystać rolnicy dotknięci
zdarzeniami o charakterze
losowym, katastrofami naturalnymi, kradzieżami
mienia, długotrwałą chorobą, a także kryzysem gospodarczym, utratą rynków
zbytu czy zatorami płatniczymi. Obecnie najbardziej
dotkliwe dla polskich rolników jest rosyjskie embargo
na nasze produkty rolne.
Wielu rolników zaobserwowało spadek sprzedaży oraz
pogorszenie sytuacji finansowej producentów — a to
pociąga za sobą problemy
ze spłatą zaciągniętych kredytów, także preferencyjnych. Rolnicy mogą jednak
skorzystać z udogodnień
w postaci prolongaty spłaty
rat kapitału i odsetek, o ile
określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze
nie minął, wydłużeniu
okresu kredytowania poza
przewidziany w umowie
kredytu, o ile określony
w umowie kredytu okres
kredytowania jeszcze nie
minął i pod warunkiem poinformowania o tym
ARiMR. Możliwe jest też

wydłużenie okresu spłaty
o dodatkowe 3 lata.
W związku z ograniczeniami handlowymi wynikającymi z embarga handlowego nałożonego przez Rosję
lub mogącymi pojawić się
innymi ograniczeniami
w handlu, wprowadzono
możliwość zawieszenia
przez bank, na wniosek kredytobiorcy, spłaty rat kapitału kredytu. Wówczas
spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest
dokonywana przez ARiMR
przez okres nie dłuższy niż
2 lata.
Ponadto w przypadku, gdy
powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające,
kredytobiorcy mogą za zgodą banku kredytującego dokonać zmiany kierunku
produkcji, określonego
w planie inwestycji i umowie kredytu, sprzedać mienie nabyte z kredytu albo
czasowo zaprzestać prowadzenia działalności lub obsługi kredytu z przyczyn
niezależnych od kredytobiorcy — w tym czasie dopłaty nie są stosowane,
a już udzielone nie podlegają zwrotowi. Wznowienie
przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub obsługi kredytu powoduje
wznowienie stosowania dopłat do oprocentowania
kredytu na warunkach
określonych w umowie
o kredyt. abc
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Czynniki decydujące o wartości mięsa tuczników

Jakość mięsa wieprzowego
Czynniki poubojowe

Anna Nowicka
redakcja@kuriermlawski.pl

To jakie mięso trafi na stoły
konsumentów zależy od wielu
czynników. Uwarunkowania
genetyczne stanowią tylko
niewielki procent czynników
decydujących o produkcie
ostatecznym. Główną rolę odgrywają, zależne od hodowcy,
czynniki środowiskowe stworzone wokół hodowli.
Wszystkie etapy chowu
i produkcji oraz uwarunkowania, które im towarzyszą
odciskają swoje piętno na jakości mięsa, które jest produktem finalnym. Podczas
chowu, tuczu, obrotu czy
transportu bardzo ważne jest
odpowiednie postępowanie
ze zwierzętami. Duże znaczenie ma także postępowanie z tuszami po uboju.

Czynniki środowiskowe
Bardzo ważnym czynnikiem są warunki środowiskowe występujące w budynkach, w których trzymamy zwierzęta. Powinny one
zapewniać optymalny mikroklimat pomieszczeń oraz
właściwą opiekę weterynaryjną i zootechniczną. Niezwykle ważne jest również
żywienie należące do istotnych czynników środowiskowych. To ono bezpośred-

Warunki środowiskowe są dla zwierząt bardzo ważne Fot. A. Nowicka
nio wpływa na efekty tuczu
oraz ilość i jakość pozyskiwanego mięsa.

W rezultacie mięso znacznie
traci na jakości.

Ubój a jakość mięsa
Przewożenie i ubój
Załadunek, rodzaj transportu, zagęszczenie zwierząt,
temperatura oraz odległość
transportowa także mają
wpływ na jakość mięsa. Podczas transportu zwierzęta należy łagodnie traktować i najlepiej przewozić w grupach,
w których były utrzymywane.
Nie należy lekceważyć wpływu świeżego powietrza podczas transportu. Jego nieograniczony dostęp jest niesłychanie ważny. Niedotlenienie i stres powodują straty masy ciała i napięcia mięśniowe co przekłada się na
wzrost pH w ciele zwierzęcia.

Sposób w jaki przeprowadzony jest ubój oraz postępowanie po z tuszami już po
nim, wpływa na wartość otrzymanego żywca. Stres związany z transportem, nowym
miejscem i ostatecznie oszałamianiem elektrycznym jest
najważniejszym negatywnym
czynnikiem oddziaływającym
na zwierzęta, a co za tym idzie
na mięso. Dlatego czas między
oszałamianiem, a kłuciem powinien być jak najkrótszy.
Ogranicza to dotarcie hormonów stresowych do mięśni.
W nowoczesnej technologii
uboju świń zaleca się wykrwawianie w pozycji wiszącej.

Z czynników poubojowych
jednym z ważniejszych jest
sposób chłodzenia tusz. Im
szybciej ono postępuje, tym jakość mięsa jest lepsza, poprawia się jego stan mikrobiologiczny. Jednak zbyt intensywne wychładzanie stwarza niebezpieczeństwo powstania silnego skurczu chłodniczego,
co prowadzi do pogarszania jakości mięsa.
Z całą pewnością można
stwierdzić, że czynniki środowiskowe, tak rzadko doceniane w praktyce, mają ogromny
wpływ na jakość otrzymywanego produktu. Nie trzeba
ogromnych nakładów finansowych by zwiększyć korzyści
płynące z hodowli. Wystarczy
przyłożyć większą wagę do

Żywienie bezpośrednio wpływa na efekty
tuczu oraz ilość
i jakość pozyskiwanego mięsa
tych etapów produkcji, w których elementy środowiskowe
i dobrostan zwierząt zarówno
w chowie, transporcie i ostatnim etapie życia zwierzęcia
będą zabezpieczone.

Zmiany poglądów na temat ASF

W Puławach o walce z afrykańskim pomorem świń
Robert Bartosewicz
r.bartosewicz@kuriermlawski.pl

Choroba szerzy się powoli —
nie tylko w populacji dzika,
ale również po dostaniu się
do stada świń. To jedno
z ważniejszych stwierdzeń,
które podkreślano na spotkaniu lekarzy weterynarii i innych ekspertów w Puławach.
W Państwowym Instytucie
Weterynarii w Puławach 18
lutego b.r. odbyło się spotkanie na temat rozprzestrzeniania się ASF i sposobów
walki z tą chorobą. Byli na
nim obecni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Związku Łowieckiego, a także lekarze weterynarii i naukowcy. Celem spotkania było przedyskutowanie obecnej sytuacji oraz sprecyzowanie najbliższych planów dotyczących zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.
Podobne spotkanie odbyło
się rok temu. Od tego czasu

mamy w Polsce 3 ogniska
ASF u świń i 38 przypadków
wśród dzików. Podczas ostatniej dyskusji na ten temat
prof. Zygmunt Pejsak z PIW
w Puławach podkreślił, że
zebrane w ciągu roku doświadczenia przyczyniły się
do zmiany poglądów na temat szerzenia się choroby.
Bo zanim wirus dostał się do
krajów Unii Europejskiej,
unijni eksperci twierdzili, że
po zakażeniu dzików, choroba zabije aż 90 proc. populacji. Rzeczywistość zweryfikowała te przekonania. Okazało się, że choroba szerzy się
powoli. I to nie tylko w populacji dzika, ale także
w przypadku świń.

Choroba
na niewielkim obszarze
W Puławach eksperci podkreślali, że sporym sukcesem
służb
weterynaryjnych
i współpracujących z nimi
organów jest utrzymanie wirusa na niewielkim obszarze

Polski, czyli na terenie 2 powiatów, w tym 4 gmin. Poza
tym odległości występowania choroby nie sięgają dalej
niż około od 20 do 30 km od
granicy z Białorusią. Aby
ograniczyć szerzenie się wirusa ma być wprowadzony
program bioasekuracji.

Dostosowanie gospodarstw do standardów bioasekuracji nie
będzie dofinansowywane przez państwo
Jak tłumaczył główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk, celem tego programu
jest eliminacja gospodarstw
niespełniających wymogów
bioasekuracji i dzięki temu
zabezpieczenie przed przeniesieniem wirusa do gospodarstw utrzymujących świnie. — Właściciel gospodar-

stwa od momentu wejścia
programu w życie, będzie
miał 3 miesiące na poinformowanie inspekcji weterynaryjnej o chęci zaprzestania
produkcji świń. Po likwidacji
stada, z pełnym odszkodowaniem, przez kolejne 3 lata
będzie otrzymywał rekompensatę za zaprzestanie utrzymywania świń w tym okresie
— objaśniał Marek Pirsztuk.
Dodajmy, że dostosowanie
się do standardów bioasekuracji nie będzie dofinansowywane przez państwo. Program ten wejdzie w życie najprawdopodobniej w pierwszym kwartale b.r.
W ramach walki z ASF planuje się także podzielenie na
kategorie wszystkich gospodarstw na terenie całego kraju. Kategorie będą określać
różne standardy bioasekuracji. Stworzenie takiego podziału ma się przyczynić do
lepszego ich zabezpieczenia
i identyfikacji na wypadek
wystąpienia zagrożenia.

Zanim wirus ASF dostał się do Europy, unijni eksperci twierdzili,
że po zakażeniu dzików, choroba zabije aż 90 proc. populacji.
Okazało się, że dużo mniej Fot. Krzysztof Napierski
W Puławach dyskutowano
również o konieczności ograniczenia populacji dzików.
Zgodnie z danymi z 2014 r.
wynosiła ona w Polsce ponad
284 tys. sztuk. Uczestnicy
spotkania podkreślili także, że
konieczne jest zacieśnienie

współpracy inspekcji weterynaryjnej i innych służb oraz
instytucji w celu zapobiegania
ewentualnemu przeniesieniu
afrykańskiego pomoru świń
na wolną do tego wirusa część
Polski, w tym także przeniesienia ASF do innych państw.
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Czy wydłużenie cyklu produkcyjnego wpływa na poprawę zdrowia krów?

Wysoka mleczność krów w konflikcie z rozrodem
prof. dr hab. inż. Jan Miciński,
UWM w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczebac.pl

W ostatnim dziesięcioleciu
w tworzonych programach hodowlanych założono dążenie
do uzyskiwania maksymalnych wydajności od krów oraz
skracanie okresu międzywycieleniowego.
Systematyczna realizacja
tych postanowień, prowadzona przez ponad 30 lat
zmieniła strukturę genetyczną bydła czarno-białego
w wyniku krzyżowania z buhajami rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Wytworzono wysoko
wydajną populację bydła typu
mlecznego, co pozwoliło na
powstawanie gospodarstw
specjalistycznych nastawionych na intensyfikację produkcji mleka.

Najczęstsze zaburzenia
rozrodu
Aktualnie w krajowej hodowli dominuje bydło rasy
polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej o genetycznie uwarunkowanej dużej wydajności
mlecznej. Zaistniałe zmiany
w hodowli bydła polegające
na koncentracji krów oraz
wzroście ich wydajności powodują problemy związane
z rozrodem. Szacuje się, że 37
proc. krów jest brakowanych
z powodu jałowości. Główną
przyczyną jest zmniejszenie
się produkcji hormonów jajnikowych. Do najczęściej występujących zaburzeń procesów rozrodczych zaliczyć należy ciche lub niezauważalne
ruje, dysfunkcje jajników, cysty jajnikowe, zapalenie macicy, ronienia, wczesne za-

mieranie zarodków, ciężkie
porody oraz zatrzymanie łożyska.
Badania wskazują, że wzrost
wydajności o 500-600 kg wiąże się ze wzrostem dysfunkcji jajników o 1,7 proc., a zapalenia macicy o 0,9 proc.
Najwyższa częstotliwość chorób występuje w okresie szczytu laktacji — od 2 do 4 miesiąca od wycielenia. Zwiększa
się wówczas częstotliwość występowania tzw. cichej rui
i cyst jajnikowych. Zapłodnienie w tym czasie staje się
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Ciche ruje występują najczęściej w okresie 3-4 tygodni od wycielenia. Przyczyn
jest wiele: nieprawidłowe żywienie, głównie deficyt energetyczny, niedobór karotenów
i witaminy A oraz składników mineralnych w paszy,
a także złe warunki utrzymania, tj. brak ruchu oraz nieodpowiednie oświetlenie, temperatura i mikroklimat.
Cysty jajnikowe blokują normalne funkcjonowanie jajników. Leczenie musi wykonywać lekarz weterynarii, który
między innymi podaje odpowiednie hormony. W przypadku nasilenia się tej choroby warto przyjrzeć się dawce
pokarmowej pod kątem poziomu białka.
Wczesne zamieranie zarodków dotyczy obumierania i zaniku zarodków a także płodów
we wczesnym okresie ciąży
(8 tyg.). Objawem wczesnego
obumierania zarodków mogą
być nieregularne ruje z długimi, kilkutygodniowymi odstępami. Przyczyną tej choroby mogą być zaburzenia me-

taboliczne, szczególnie wywołane nadmiarem amoniaku
w żwaczu.
Zatrzymanie łożyska jest
wtedy, gdy nie zostanie ono
wydalone przez krowę w ciągu doby od porodu. Zatrzymanie łożyska często występuje po ciężkich porodach lub
porodach
bliźniaczych.
W przypadku, kiedy powyżej
10 proc. krów w stadzie cechuje się tą chorobą przyczyną mogą być błędy żywieniowe lub inne choroby.

Wysoka laktacja,
a pogorszenie płodności
Rozpoczynająca się po porodzie wysoka laktacja jest
dużym obciążeniem metabolicznym, powodując z reguły
fizjologiczny deficyt energetyczny. Sprzyjają temu dodatkowo błędy żywieniowe, polegające na stosowaniu niezbilansowanych dawek pod
względem energetyczno-białkowym i mineralnym. Powodują one liczne zaburzenia
metaboliczne oraz nieprawidłową sekrecję hormonów
gonadotropowych i steroidowych, co prowadzi do zaburzeń fizjologicznej czynności
jajników oraz macicy. Ich występowanie wydłuża znacznie okres międzyciążowy
(>105 dni) oraz pogarsza
wskaźniki związane ze sztuczną inseminacją (np. indeks
inseminacyjny >1,7). Prowadzi
to do poważnych strat ekonomicznych. Są one wynikiem
nieskutecznych inseminacji
oraz brakowań z powodu
schorzeń układu rozrodczego
krów o wysokim potencjale
genetyczno-produkcyjnym.
Pogorszenie wskaźników

rozrodu u wysokowydajnych
krów nie jest wynikiem niekorzystnego działania genów.
Pogorszenie płodności wiąże
się z wysokim zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe krów podczas laktacji. Nie
zaobserwowano różnic w aktywności jajników oraz wykazywaniu objawów rui pomiędzy krowami o niskim i wysokim potencjale produkcyj-

Szacuje się,
że 37 proc. krów
jest brakowanych
z powodu jałowości
nym. Jednakże krowy o wysokim potencjale były znacznie częściej nieskutecznie kryte. Sugeruje to, że krowy te
owulowały normalnie, co
świadczyło o prawidłowej sekrecji gonadotropin, a przyczyną zaburzeń płodności
mogła być niska jakość oocytów i zaburzenia we wczesnym
rozwoju zarodka. Większa wydajność mleka u krów rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej powoduje, że częstsze są przypadki ujemnego bilansu energii oraz związanych z nim
chorób metabolicznych (ketozy, stłuszczenia wątroby)
negatywnie wpływających na
płodność.

Poziom glukozy
we krwi
Z dotychczasowych badań
wynika, że istnieje mniejszy
związek pomiędzy płodnością
i przebiegiem krzywej laktacji
aniżeli pomiędzy płodnością
i wysoką wydajnością. U krów

z płaską krzywą laktacji zaobserwowano 27 proc., z szybko rosnącą 48 proc. i ze zmienną 68 proc. zaburzeń płodności. Przy wysokiej wydajności
na początku laktacji dochodzi
do pogorszenia indeksu inseminacyjnego, co jest prawdopodobnie związane z niewłaściwym żywieniem, szczególnie ujemnym bilansem energii dawki pokarmowej
w pierwszych 6 tygodniach
laktacji.
Powszechnie wiadomo, że
w okresie do 42 dni po porodzie następuje wzrost pęcherzyków jajnikowych. Wykazano pewien związek pomiędzy
rozwojem pęcherzyków a poziomem glukozy we krwi. Kiedy dawka pokarmowa przeżuwaczy składa się w 70 proc.
z węglowodanów, poziom glukozy we krwi jest niski i wynosi 2,2-3,3 mmol/l. Dla przykładu u zwierząt monogastrycznych przy takiej dawce
poziom glukozy jest o 50 proc.
wyższy. Przeżuwacze resorbują wówczas mało glukozy
(w wyniku fermentacji na lotne kwasy tłuszczowe w żwaczu. Przy produkcji 7 000 kg
mleka krowa musi wytworzyć ok. 560 kg glukozy w ciągu roku, co się w istocie równa jej masie ciała. Wymię zużywa w laktacji 40-80 proc.
glukozy do syntezy laktozy,
która jest w 85 proc. tworzona z glukozy. Na potrzeby
płodu pobierane jest 70 proc.
glukozy dostarczanej do organizmu matki. Wypływa
z tego wniosek, że wszystkie
czynniki, które negatywnie
oddziałują na proces glukoneogenezy mają także negatywny wpływ na płodność.

Mobilizacja rezerw
energetycznych
W okresie okołoporodowym
(2 tyg. przed wycieleniem
i 4 tyg. po wycieleniu) krowy
wysokowydajne nie są zdolne
do pobierania takiej ilości
energii (paszy), która pokrywałaby zapotrzebowanie energetyczne na produkcję mleka
i siary. W sytuacji ujemnego
bilansu energii potrzeby energetyczne krów pokrywane są
częściowo w wyniku mobilizacji rezerw energetycznych
ciała, co powoduje utratę masy
ciała i pogorszenie kondycji
krowy. Kondycja krowy
w okresie ciąży i przed wycieleniem nie powinna przekraczać 3,7 pkt w skali 5-punktowej oceny kondycji. Natomiast nadmierna mobilizacja
rezerw może być przyczyną
gromadzenia tłuszczu w wątrobie (stłuszczenie wątroby),
a także powstawania ciał ketonowych (ketoza) i pogorszenia wskaźników rozrodu.
Inna hipoteza zakłada, że
ujemny bilans energii może
pogarszać płodność poprzez
pogorszenie jakości dojrzewających pęcherzyków. W efekcie
nie dojrzewają one w fizjologicznym czasie 70 dni. Badania
ultrasonograficzne wykazały,
że w warunkach deficytu energii wzrasta liczba pęcherzyków niedojrzałych (9 mm).
Poprawa bilansu energii zwiększała liczbę dobrze wykształconych pęcherzyków (10 mm).
Według doświadczeń prowadzonych w Uniwersytecie Cornell (USA) cykl jajnikowy rozpoczyna się w momencie, gdy
rozpoczyna się wychodzenie
krowy z ujemnego bilansu
energii.

Coroczny zjazd hodowców bydła i producentów mleka

Docenieni i wyróżnieni za produkcję mleka
Iwona Łazowa
i.lazowa@kuriermlawski.pl

Hodowcy bydła i producenci
mleka z powiatów mławskiego
i żuromińskiego 6 marca podsumowali poprzedni rok w Otoczni
Starej. Spotkanie zorganizowało
mławskie koło Mazowieckiego
Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka.
Tradycyjnie już impreza podsumowująca miniony okres
cieszyła się sporym zainteresowaniem. Do lokalu w Otoczni Starej licznie przybyli hodowcy z powiatu mławskiego
i żuromińskiego.

Podsumowali 2014 rok
Nagrodzeni rolnicy z powiatu mławskiego Fot. Iwona Łazowa

Spotkanie poprowadził Kazimierz Karpiński z Bogurzynka, prezes mławskiego

koła Mazowieckiego Związku
Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wsparciem m.in. służył Michał Rodak, kierownik biura regionu
oceny Parzniew Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka. Od
godziny 10 rano do 12 trwały wykłady i prezentacje. Hodowcy i producenci mleka
mogli poznać nowe metody
produkcji, nabyć wiedzę o nowinkach ze swojej dziedziny,
podzielić się doświadczeniami. Firmy producenckie i nie
tylko zachęcały do swoich
ofert.

Puchary i nagrody dla
najlepszych producentów
Podsumowano efekty pracy
rolników w 2014 roku. Poda-

no m.in. wyniki w produkcji
mleka z terenu mławskiego
i żuromińskiego. Nagrodzono
po 10 najlepszych producentów z obu powiatów. W powiecie mławskim na trzy czołowe miejsca uplasowali się
rolnicy z gminy Stupsk. Najlepsze wyniki w produkcji
mleka w 2014 roku uzyskał
Jerzy Wawrzyńczak ze Stupska, który przy przeciętnej ilości krów 85 sztuk osiągnął
wydajność na poziomie
10 584 kg mleka. Jest to kolejna nagroda dla tego producenta. Na drugim miejscu
jest Waldemar Plantowski
z Olszewa-Borzym (87 krów,
wydajność 10 426 kg mleka),
a na trzecim Leszek Kalinowski z Bolewa (56,3 krów,
wydajność 10 075 kg mleka).

Pierwsze trzy miejsca za produkcję mleka w powiecie żuromińskim zajęli kolejno:
Stefan Kocięda z Małocina,
Jarosław Kopacz z Pijawnia
i Krzysztof Janecki z Zdrojek.
Pierwsza dziesiątka z każdego z powiatów otrzymała gratulacje, złote puchary i cenne
nagrody od przedstawicieli
federacji, samorządów oraz
prywatnych firm.
Spotkanie było też okazją do
podziękowania. Rolnicy z powiatu mławskiego wyrazili
swoją wdzięczność za wieloletnią współpracę zootechnikowi Janowi Suszkowi
z Mławy, który po 45 latach
pracy w lutym tego roku przeszedł na emeryturę. Podczas
spotkania otrzymał on kwiaty i upominki.
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Skład chemiczny mleka
jako wskaźnik zdrowia krowy
W ostatnich latach zainteresowania lekarzy weterynarii i żywieniowców skierowane zostały w kierunku analizy składu chemicznego mleka
jako wskaźnika ułatwiającego
profilaktyczną ocenę stanu
zdrowotnego krów wysokowydajnych. Biorąc pod uwagę bardzo dużą interakcję pomiędzy przepływem krwi
przez gruczoł mlekowy i sekrecję mleka (przez wymię
krowy przepłynąć musi 500
litrów krwi na wyprodukowanie 1 litra mleka), mleko
może być dobrym lustrem
stanu metabolicznego i zdrowotnego krowy wysokowydajnej, a zmiany jego składu
chemicznego mogą być skutecznym narzędziem w rozpoznawaniu wczesnych stadiów chorób metabolicznych
bydła. Oprócz podstawowych
składników mleka (tłuszcz,
białko, laktoza) największe
perspektywy w profilaktyce
i diagnozowaniu chorób będzie miało oznaczenie w mleku zawartości allantoiny, kwasu betahydroksymasłowego,
acetonu, potasu, sodu, fosforanów i cytrynianów. Jeśli
chodzi o wybór składników
chemicznych mleka, których
analiza mogłaby być użyteczna w profilaktyce to największe zainteresowania związane
są z oznaczaniem w mleku
związków ketonowych i allantoiny.

Wydłużenie cyklu
produkcyjnego
Wzrost wydajności krów
skraca ich długość użytkowania. Obecnie krowy wysoko wydajne użytkowane są
średnio przez 3-4 laktacje.
W Wielkiej Brytanii brakowanie krów wynosi 24 proc.,
długość użytkowania wynosi

zatem ponad 4 laktacje, natomiast w USA 34 proc., stąd
długość użytkowania nie przekracza 3 laktacji. Wydłużenie
cyklu produkcyjnego do 18
miesięcy wpływa na poprawę
zdrowia i zmniejszenie brakowania. Dowodzą tego badania amerykańskie, w których uzyskano poprawę zdrowia krów o 27 proc., ponieważ
choroby występujące w ciągu
dwóch lat rozłożyły się na
trzy lata.
W związku z wysoką wydajnością mleczną pojawia
się ostatnio tendencja do akceptacji dłuższego niż dotychczas trwania okresu międzyciążowego (pow. 105 dni)
i między wycieleniowego
(pow. 400 dni). Wydłużenie
tego okresu wynika z konsekwencji konkurencyjności
między wysoką wydajnością
mleczną a fizjologicznym
przebiegiem procesów rozrodczych. Niektórzy badacze
sugerują pokrycie pierwiastek
po upływie 117 dni od ocielenia, zaś krów starszych po 98
dniach, a także wskazują na
korzyści ekonomiczne w przypadku wydłużenia o 60 dni
OMC w stosunku do okresu
normalnego, czyli do 140 dni.
Korzyści związane z wydłużeniem okresu międzywycieleniowego to: wyższa wydajność mleka, zmniejszenie
kosztów leczenia różnego rodzaju dysfunkcji układu rozrodczego, zwiększenie wskaźnika skuteczności zacieleń
i tym samym zmniejszenie
liczby porcji nasienia zużywanego do skutecznego pokrycia, zmniejszenie problemów związanych z zasuszaniem wysokowydajnych krów,
które zmuszane są przez hodowcę do zakończenia laktacji w momencie, gdy produkują jeszcze 20-25 kg mleka
dziennie, niższy koszt zasu-

szenia bez drogich antybiotyków, które zmniejszają ryzyko występowania stanów zapalnych gruczołu mlekowego.
Warto także pamiętać, że wydłużenie okresu międzyciążowego przyczynia się do poprawy dobrostanu krów.

Kontrola
weterynaryjna
W przypadku krów wysokowydajnych powinniśmy częściej korzystać z usług lekarza
wyspecjalizowanego w rozrodzie. Cena usług weterynaryjnych nie jest niska i większość hodowców chciałaby korzystać z nich jak najrzadziej.

Stosując jednak zasadę „lepiej zapobiegać niż leczyć” zasadne jest aby lekarz badał
każdą krowę przynajmniej
2 razy w roku — w okresie
okołoporodowym ok. 6 tygodnia po porodzie i ok. 10 tygodni po inseminacji. Lekarz
weterynarii powinien zwrócić
uwagę na krowy, które mają
ropny wyciek z pochwy o nieprzyjemnym zapachu, nie wykazują objawów rujowych 23 miesiące po porodzie, a także miały zatrzymanie łożyska.
Należy pamiętać, że koszt wybrakowanej krowy z powodu
jałowości jest dużo wyższy
aniżeli jej leczenie.
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Zmiany w hodowli bydła polegające na koncentracji krów
oraz wzroście ich wydajności powodują problemy związane
z rozrodem Fot. Jan Miciński
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Średnia roczna wydajność krów
— najlepsi producenci mleka w 2014 roku
Powiat Mławski
Jerzy Wawrzyńczak ze Stupska — 10 584 kg mleka
Waldemar Plantowski z Olszewa-Borzym — 10 426 kg mleka
Leszek Kalinowski z Bolewa — 10 075 kg mleka
Mariusz Klimek z Niegocina — 9 745 kg mleka
Adam Rutkowski z Olszewa-Borzym — 9 718 kg mleka
Zbigniew Sołtys z Mostowa — 9 699 kg mleka
Waldemar Jakóbiak ze Starego Brzozowa — 9 680 kg mleka
Robert Biegański ze Zgliczyna Glinek — 9 680 kg mleka
Marek Kowalewski z Augustowa — 9 682 kg mleka
Piotr Ludwiczak z Mdzewa — 9 642 kg mleka
Powiat Żuromiński
Stefan Kocięda z Małocina — 10 831 kg mleka
Jarosław Kopacz z Pijawnia — 10 263 kg mleka
Krzysztof Janecki z Zdrojek — 9 594 kg mleka
Zbigniew Lisowski z Myślina — 9 013 kg mleka
Piotr Magdziński z Dźwierzna — 8 956 kg mleka
Mariusz Lejza z Mojnowa — 8 615 kg mleka
Mieczysław Szydłowski z Sadłowa Parceli — 8 483 kg mleka
Marianna Kubińska z Dąbrówki — 8 287 kg mleka
Tomasz Stocki z Sokołowego Kąta — 8 203 kg mleka
Krzysztof Kożuchowski ze Stawiszyna Zwalewa — 8 142 kg mleka

SAC-CENTRUM S.C.
09-110 Sochocin
ul. Słoneczna 6
tel. (23) 661 81 91
kom. 608 204 287
694 692 693

106915otbr-a-M
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W skupie zbóż niższe ceny
Po styczniowych zwyżkach w skupie zbóż
luty charakteryzował się stałym spadkiem
zarówno cen zbóż konsumpcyjnych
jak i paszowych.
mgr inż. Robert Stopa,
WMODR

Ceny rzepaku
z nieznacznymi obniżkami

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według notowań ZSRIR
MRiRW na koniec lutego
cena skupu nasion rzepaku
kształtowała się na poziomie 1 512 zł/t. Jest to cena
o 0,60 proc. niższa od notowanej w styczniu, gdy wynosiła 1 521 zł/t. W porównaniu
do ceny sprzed roku spadek
wynosi 4,96 proc.

Zboża paszowe tańsze
Jedynie poza kukurydzą
również w notowaniach cen
skupu zbóż paszowych nastąpił spadek notowań.
W ciągu lutego średnie ceny
skupu kukurydzy uległy lekkiemu wzrostowi z 593,83
do 597,20 zł/t, co oznacza
wzrost o 0,56 proc. Nadal jednak to cena o 10,61 proc. niższa od notowanej w 2014 roku.
W przypadku jęczmienia
paszowego zmiana średniej
ceny w skupie z 619,23
do 613,20 zł/t oznacza obniżkę o 0,98 proc. w skali
miesiąca, a w skali roku aż
o 23,07 proc.
Także w obrocie owsem
paszowym oraz pszenżytem
zanotowano spadek cen ziarna. Jest to odpowiednio:
owies — 9,07 proc. (z 497,28
na 455,91 zł/t) i pszenżyto —
1,54 proc. (z 577,36 do
568,58 zł/t).

Niewielkie wzrosty na
rynkach światowych
Odwrotne tendencje do tych
jakie występowały na rynku
krajowym zaobserwowano
na liczących się światowych
rynkach obrotu zbożami
(USA, Argentyna, Francja,
Niemcy). Odnotowano niewielkie wzrosty zarówno cen
zbóż konsumpcyjnych i paszowych.

Poprawa w obrocie
żywcem wołowym
i wieprzowym
W lutym odwróciły się tendencje cenowe w skupie żywca wołowego i wieprzowego.
Tracące w styczniu na wartości wołowina i wieprzowina
w lutym powoli, ale stale zyskiwały na wartości. Wzrosty
notowania żywca wieprzowego są znaczące — z wartości 4,21 zł/kg masy ciepłej
poubojowej z początku lutego do 4,62 zł/kg masy ciepłej
poubojowej na koniec miesiąca. W skali miesiąca to
wzrost o 8,71 proc, natomiast
w skali roku o 8,58 proc.

Na koniec lutego cena
skupu rzepaku kształtowała się na poziomie 1 512 zł/t, jest to
o 0,60 proc. mniej niż
w styczniu
Także notowania w skupie
żywca wołowego w lutym
ulegały lekkiej poprawie
z poziomu 6,15 do 6,23 zł/kg
wagi żywej. Jest to wzrost
o 1,30 proc. w skali miesiąca,
a osiągnięta na koniec
lutego cena jest jednocześnie
o 6,92 proc. wyższa niż w tym
samym okresie roku 2014,
gdy wynosiła 5,80 zł/kg wagi
żywej.

Mięso indycze
nadal tanieje
Odwróciła się również tendencja w cenach skupu brojlerów drobiowych. W ciągu
lutego wartość średniej ceny
skupu tego żywca utrzymywała się na poziomie z początku
lutego w granicach 3,45 zł/kg
wagi żywej. W porównaiu do
analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest jednak
niższa o 9,02 proc.
W skupie żywca indyczego
w lutym 2015 roku odnoto-

Infografika Robert Stopa

Według Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
przestrzeni miesiąca wśród
zbóż konsumpcyjnych jedynie
średnia cena za pszenicę konsumpcyjną nieznacznie wzrosła z wartości 729,24 do
732,56 złotych za tonę na koniec lutego.
Cena żyta konsumpcyjnego
z początku lutego gdy wynosiła 531,01 zł/t (na dzień
1.02.2015 r.), na koniec miesiąca spadła do 519,22 zł/t.
W zestawieniu z końcem stycznia przedstawiona cena jest
o 0,45 proc. wyższa w przypadku pszenicy i o 2,27 proc.
niższa w przypadku żyta.
W porównaniu do roku ubiegłego obecna cena pszenicy jest
jednak niższa o 4,08 proc.,
a w przypadku żyta konsumpcyjnego porównywanie do
roku ubiegłego wykazało spadek ceny o 7,42 proc.

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2013, 2014 i 2015 roku
wano dalszy spadek. Cena
skupu indyków z poziomu
5,92 zł/kg wagi żywej spadła
do wartości 5,87 zł/kg. Jest to
zatem cena o 1 proc. niższa
niż przed miesiącem, ale
o 5,04 proc. wyższa niż notowana w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Podobne jak w Polsce tendencje w obrocie żywcem
można było zaobserwować
na rynkach światowych.

Różnie w cenach jaj
spożywczych
Luty przyniósł kolejne zmiany w skupie jaj spożywczych.
Ceny za asortymentem
w mniejszych klasach wielkości „S” i „M” dalej rosły, natomiast asortyment w klasach
większych „L” i „XL” taniał.
Średnia cena w notowaniach
wyniosła 34,68 zł/100 sztuk,
co oznacza lekki wzrost
o 0,43 proc. w skali miesiąca. Także w porównaniu do
ubiegłego roku uzyskiwane
średnie ceny są wyższe
o 11,54 proc.

Zdecydowana poprawa
wartości artykułów
mleczarskich
W lutym zarówno w Polsce
jak i na europejskich rynkach produktów mleczarskkich utrzymywała się stabilna sytuacja cenowa w obrocie
tłuszczem mlecznym i mlekiem w proszku z ukierunkowaniem na lekkie wzrosty. W przypadku obrotu masłem konfekcjonowanym
cena wzrosła z 13,82 zł/kg
na początku lutego do
14,19 zł/kg na początek marca. Cena masła w blokach

w tym samym okresie wzrosła z 11,99 do 13,30 zł/kg.
Jest to odpowiednio wzrost
o 2,65 proc. i 9,82 proc.
w skali miesiąca. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena na masło
konfekcjonowane spadła
o 18,09 proc, natomiast na
masło w blokach o 10,31 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku, zarówno
pełne jak i odtłuszczone, także podlegały niewielkim
wzrostom. Za kg mleka pełnego w proszku na początku
marca 2015 roku oferowano

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

9,70 zł, a więc o 1,47 proc.
więcej niż w lutym. Natomiast za mleko odtluszczone
w proszku płacono 7,95 zł/kg,
czyli o 2,67 proc. więcej
niż przed miesiącem. W porównaniu do przełomu lutego i marca 2014 roku
mleko pełne jest tańsze
o 57,36 proc., a odtłuszczone aż o 71,36 proc.
Na rynkach wewnętrzych
głównych unijnych producentów artykułów mleczarskich (Niemcy, Francja, Holandia) także panowała stabilna sytuacja cenowa.

