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Ustawa podpisana. Rolnicy sami sprzedadzą własne produkty

Sprzedaż bezpośrednia
Polacy coraz częściej wybierają krzywą,
niewyględną marchewkę od rolnika zamiast
czyściutkiej, standaryzowanej z marketu.
Od przyszłego roku dostęp do żywności
„prosto od chłopa” będzie łatwiejszy.
Elżbieta Ludwikowska
e.ludwikowska@kuriermakowski.pl

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek
5 maja w gospodarstwie agroturystycznym Vitalis w Zastawnie koło Elbląga nowelizację ustawy o podatku PIT
dotyczącą tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Bez konieczności
rejestracji działalności
Rolnicy i członkowie ich rodzin od przyszłego roku zyskują możliwość sprzedaży produktów wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestracji działalności
gospodarczej. — Jest to krok
w dobrym kierunku, chociaż
niektórzy narzekają, że nie
ma kwot zwolnionych od podatku, ale ryczałt dla rolnika
jest o wiele lepszy niż zwolnienie od podatku — uważa
właściciel Vitalisa Tadeusz
Kawa, prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej
w Olsztynie. Bo rolnik będzie
prowadził książkę o sprzedaży bezpośredniej, której wartość nie może przekroczyć 150
tys. euro i od której będzie płacił 2-procentowy podatek.

Tadeusz Kawa zapewnia
również, że farmerzy poradzą
sobie z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. — Jak
wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to były głosy, że nie
będą potrafili składać wniosków, brać kredytów, a się
udało. Rolnik sobie poradzi —
uważa. Dylemat, jak będą
podchodziły do gospodarzy
oferujących swoje produkty
służby weterynaryjne czy sanepid, jego zdaniem, rozwiązałoby odpowiednie rozporządzenie. Powstał już poradnik „Wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej
przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia
w warunkach domowych
z wykorzystaniem surowców
roślinnych z własnych upraw”.
Zdaniem naszego rozmówcy niesłuszne są pojawiające
się głosy krytyki wobec noweli. — To kwestia zdrowego
podejścia. Jestem pełen optymizmu, to krok milowy —
usłyszeliśmy. A kolejny — dla
ludzi, którzy widzą w tym
możliwość prowadzenia działalności, na przykład dostarczania produktów do stołówek szkolnych — to uproszczenie procedur MOL (działalność w formie sprzedaży

Podpisana w Zastawnie przez prezydenta Komorowskiego ustawa daje rolnikom możliwość sprzedaży produktów wytworzonych
z własnych surowców bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej Fot. Kancelaria Prezydenta RP
marginalnej, ograniczonej
i lokalnej).

Nowe szanse dla
mniejszych gospodarstw
Na spotkaniu w gospodarstwie pełen optymizmu odnośnie do zmian był także
prezydent, bo ta ustawa „daje
nowe szanse istotne przede
wszystkim z punktu widzenia mniejszych gospodarstw
rolnych”. — Jestem przekonany, że będą potrzebne dalsze działania, rozstrzygnięcia
na poziomie Ministerstwa
Zdrowia, odpowiednie rozporządzenie, które pozwoliłoby wzbogacić tę ofertę
w zakresie sprzedaży bezpośredniej własnych produktów wytworzonych w gospodarstwie m.in. o przetworzoną kapustę — mówił Bronisław Komorowski.

Ustawą zainteresowani
byli nie tylko rolnicy

Rozmowy o dalszym wsparciu producentów lokalnej żywności
prowadzili, od lewej: Marek Misztal, burmistrz miasta Młynary;
Tadeusz Kawa, gospodarz spotkania, prezydent Bronisław
Komorowski, Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa Kancelarii
Prezydenta RP, i poseł Dorota Niedziela, przewodnicząca
sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian
legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej
produktów rolnych Fot. Piotr Lipka

Starania o wprowadzenie
tych zmian trwały od lat
i były poprzedzone licznymi
spotkania, środowiska. Na
przykład organizowane
przez Związek Województw
Rzeczpospolitej Polskiej, Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Ogólnopolskie Warsz-

taty Samorządowe „Rolnictwo lokalne, żywność lokalna i tradycyjna”, które odbywały się w województwie
warmińsko-mazurskim cyklicznie już od kilku lat.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji rolniczych, świata
nauki, inspektorzy sanitarni
i weterynaryjni oraz rolnicy
i producenci żywności. Podczas debat mówiono o tym,
że rozwój sektora żywności
naturalnej, tradycyjnej, lokalnej i regionalnej ma

aspekt nie tylko ekonomiczny, ale również m.in. społeczny i środowiskowy. Dzięki niemu rolnicy mogą osiągać większe dochody, jed-

nocześnie tworząc miejsca
pracy. Żywność tradycyjna
jest zdrowsza, więc zapotrzebowanie na nią będzie
rosło.
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Niezawodny sprzęt rolniczy Ci się marzy
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Działania, które pomogą rozwinąć produkcje żywności w małych gospodarstwach

Wsparcie z PROW dla producentów lokalnej żywności
Anna Banaszkiewicz
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nowy PROW na lata 20142020 to szansa dla producentów żywności lokalnej na uzyskanie dość rozległego wsparcia. Finansowe instrumenty
wsparcia zostały tak sformatowane, by każdy, zarówno rolnik, jak i przetwórca mieli
możliwość rozwoju stosownie
do skali działalności.
Warmia i Mazury są regionem wręcz stworzonym do
prowadzenia działalności rolniczej — ponad 50 procent
powierzchni województwa to
użytki rolne. Jednak w skali
całego regionu mamy do czynienia z z dużym zróżnicowaniem skali produkcji rolniczej. Na jednym z biegunów
jest rolnictwo wielkotowarowe, które produkuje na skalę
masową. Na drugim biegunie
są natomiast niewielkie gospodarstwa, utrzymujące tradycyjny, często wielokierunkowy system produkcji na
niezbyt dużą skalę. Na szczególną uwagę zasługują gospodarstwa prowadzące produkcję w systemie ekologicz-

nym. Jest ich całkiem sporo —
na 26 tysięcy zarejestrowanych w Polsce gospodarstw
ekologicznych aż 4 tysiące
produkują na Warmii i Mazurach. Planując długofalowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich trzeba wziąć
pod uwagę wielopostaciową
strukturę gospodarstw i próbować pogodzić interesy
wszystkich prowadzących
działalność rolniczą.

Długofalowe prace widać
w nowym PROW
Na rzecz promocji żywności
lokalnej i tradycyjnej nasz region wykonał ogromną pracę
już podczas poprzedniego
okresu finansowania PROW
2007-2013. Były organizowane różnego typu działania promujące powrót do tradycyjnych smaków i przetwarzania
żywności, a także propagujące skrócenie drogi żywności od
pola do stołu.
Obecnie zaczął się kolejny
okres finansowania PROW
2014-2020. Podczas realizacji
programu będą prowadzone
działania koncentrujące się
na produkcji i jej charakterze,

dystrybucji żywności oraz na
statusie rolnika i producenta.
Przyjęte ostatnio zmiany
w prawodawstwie umożliwiają rolnikom legalną sprzedaż żywności tradycyjnej bezpośrednio w gospodarstwach
i na targowiskach. Wsparcie
produkcji powinno przynosić wyraźny dochód dla niemałej grupy producentów
i rolników. Ale też chodzi
o spowodowanie sytuacji,
abyśmy utrwalali to, co w zachodniej Europie jest normą
— zaopatrywanie się na targach i rynkach, korzystanie
z wartościowej żywności, co
przełoży się na zdrowie społeczeństwa. Nowy PROW na
lata 2014-2020 jeszcze silniej
będzie wspierał rozwój żywności wysokiej jakości.

Jakość wyprodukowanej
żywności jest kluczem
Wielkość rynku produktów
lokalnych pochodzących bezpośrednio z rolnictwa to około 0,7-1 miliarda złotych. Ta
wielkość rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania konsumentów, którzy coraz chętniej powracają do tradycyj-

Wielkość rynku produktów lokalnych pochodzących bezpośrednio z rolnictwa to około
0,7-1 miliarda złotych Fot. Anna Uranowska

nych smaków. Jakimi kryteriami kierują się klienci podczas wyboru produktów lokalnych. Ważne są dla nich
przede wszystkim walory smakowe oraz upodobania osobiste, często chcą powrócić
do smaków, które pamiętają
z dzieciństwa. Istotna jest
również świeżość wyrobów,
którą klienci doskonale odróżniają od trwałości. Coś, co
ma trzy miesiące czy pół roku
trwałości nie jest dla nich
świeże, choć jest przecież jak
najbardziej zdatne do spożycia. Naturalny, lokalny świeży
produkt ma bardzo krótką
drogę od pola do stołu. Produkt lokalny jest niedawno
wyprodukowany i sprzedawany blisko miejsca wytworzenia — to dla konsumentów
wyznacznik świeżości. Kolejne kryteria, jakimi kierują się
konsumenci, to naturalne pochodzenie (czyli produkt nie

jest wyprodukowany w wielkim zakładzie przetwórczym),
a także dbałość o zdrowie
swoje i swojej rodziny — naturalne, lokalne produkty to
mniejsze ryzyko wystąpienia
alergii oraz pewność spożywania żywności bez dodatku
polepszaczy smaków, konserwantów czy innych chemicznych wspomagaczy.

Co oferuje niewielkim producentom żywności nowa perspektywa finansowa?
1. Pomoc na inwestycje
w przetwórstwo / marketing
i rozwój produktów rolnych
Działanie dotyczy przetwórstwa
oraz wprowadzania do obrotu na
poziomie handlu hurtowego produktów żywnościowych. Inwestycje w przetwórstwie obejmą:
mleko, mięso (z wyłączeniem
uboju na dużą skalę), owoce
i warzywa (z wyłączeniem napojów winopodobnych i winopochodnych), zboża (oprócz produkcji słodu), ziemniaki, jaja,
miód, len i konopie, rośliny
oleiste, wysokobiałkowe, przetwórstwo produktów rolnych na
cele energetyczne, usługowe zamrażanie, przechowywanie produktów rolnych. Warunkiem będzie jednak, by produkt, który
jest wynikiem przetwarzania,
również był produktem rolnym.

Działanie obejmie również inwestycje w sprzedaż hurtową: owoców i warzyw,
kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa
i wyrobów z mięsa, zbóż, rzepaku, szyszek chmielowych,
materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych. Operacje nie będą mogły dotyczyć
sprzedaży detalicznej. Wyjątkiem są jednak rolnicy, którzy
składają wnioski w naborze
tematycznym dotyczącym
wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Bardziej precyzyjne
kierowanie strumienia
pieniędzy
Jak widać, zainteresowanie
ze strony konsumentów jest.
A jak to wygląda po stronie
producentów, czyli rolników?
Wielu z nich z różnych przyczyn nie podejmuje się produkowania żywności naturalnej, na niewielką skalę. Dlaczego? Powodów podają całkiem sporo — jedne są realne,
inne bardziej związane są ze
stereotypowym myśleniem

bądź brakiem wiedzy. Tymczasem w ramach nowego
PROW 2014-2020 rolnicy
mogą liczyć na wszechstronne
wsparcie, a programów i działań jest tyle, że każdy producent, zarówno spory, jak i niewielki, na pewno znajdzie coś
na miarę swoich potrzeb.
Aktualny Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 jest tak sprofilowany,
aby konkretna pomoc trafiała do określonych grup beneficjentów. Widoczne jest bardziej precyzyjne kierowanie
strumienia pieniędzy na poszczególne grupy w rolnictwie, natomiast nie ma wykluczenia — podział na działania nie powoduje wykluczenia żadnej z grup producentów. Każdy rolnik czy przetwórca może więc wybrać
działanie i dofinansowanie
skrojone na miarę własnych
potrzeb.

Beneficjentami działania mogą
być osoby fizyczne, prawne
lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej, które posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wpro-

wadzania do obrotu produktów
rolnych albo działają jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Przyznanie pomocy będzie obwarowane
kilkoma warunkami. Po pierwsze, wnioskodawca musi być
zdolny do realizacji i utrzymania przedsięwzięcia. Dotację
można otrzymać wyłącznie
wtedy, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału
środków publicznych. Po drugie, wnioskodawca zobowiązuje się do zaopatrywania
w co najmniej połowę surowców na podstawie umów długoterminowych (min. 3-letnich) z producentami, grupami
lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów oraz podmiotami
wstępnie przetwarzającymi
produkty rolne. Po trzecie, inwestycja musi spełniać wy-

związanej do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatności
ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
(PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW
2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW
2007-2014) oraz pomocy na
zalesianie (PROW 20072013) — wniosek o wypłatę.
Zupełnie nowym i bardzo
istotnym elementem płatności jest płatność z tytułu
zazieleniania — takie wsparcie otrzymają rolnicy, którzy

w swoich gospodarstwach
stosują
dywersyfikację
upraw, utrzymują trwałe
użytki zielone (TUZ) oraz
zachowują obszary proekologiczne (EFA).
Rolnicy, uprawnieni do
jednolitej płatności obszarowej otrzymają dodatkową
płatność do każdego uprawianego przez nich hektara
ziemi mieszczącego się
w przedziale od 3,01 do 30
ha
— Rolnicy gospodarujący
na niewielkich areałach od
2015 roku mają mieć możliwość skorzystania z tzw. Systemu dla małych gospo-

Dopłaty bezpośrednie w 2015 roku
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa już po raz dwunasty rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
Tym razem za rok 2015.

— Wnioski można składać
przez internet, pocztą oraz
w biurach powiatowych
Agencji — zapewnia Rafał
Sobolewski, kierownik Działu Ekonomiki z WarmińskoMazurskiego Ośrodka Do-
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radztwa Rolniczego w Olsztynie.
Do wszystkich rolników,
którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe w ubiegłym roku
zostały wysłane wstępnie
wypełnione wnioski wraz
z załącznikami graficznymi.
Natomiast rolnicy, którzy
występują po raz pierwszy
o przyznanie płatności,
mogą uzyskać formularz
wniosku w biurze powiatowym Agencji bądź pobrać
taki wniosek ze strony
www.arimr.gov.pl.
W 2015 r. rolnicy na jednym wniosku mogą wnio-

skować o przyznanie następujących rodzajów płatności: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za
zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności
w ramach dobrowolnego
wsparcia związanego z produkcją (płatności związane
do zwierząt: krów, bydła,
owiec i kóz oraz płatności
związane do powierzchni
upraw: buraków cukrowych,
ziemniaków skrobiowych,
owoców miękkich, chmielu, roślin wysokobiałkowych,
pomidorów, lnu i konopii
włóknistych), płatności nie-
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mogi określone przepisami
prawa. Po czwarte, zakłady
muszą spełniać obowiązujące
standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska
i dobrostanu zwierząt. I po
piąte — dla inwestycji zakładających wzrost produkcji
trzeba mieć udokumentowaną
bazę surowcową oraz możliwość zbytu.
Wsparcie w ramach działania
można będzie otrzymać na:
— budowę, modernizację lub
przebudowę budynków produkcyjnych, magazynowych
i budowli wchodzących
w skład infrastruktury zakładów przetwórstwa,
— zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub
przygotowywania produktów
do sprzedaży,
— zakup lub instalację aparatury pomiarowej i kontrolnej
oraz sprzętu służącego do sterowania produkcją,
— zakup lub instalację urządzeń służących poprawie
ochrony środowiska,
— zakup oprogramowania
służącego do zarządzania
przedsiębiorstwem oraz sterowania procesem produkcji
i magazynowania,
— wdrażanie systemów zarządzania jakością,
— opłaty za patenty i licencje,
— koszty ogólne — np. przygotowanie dokumentacji technicznej projektu czy biznesplanu.
W ramach działania można
otrzymać pomoc w wysokości
maksymalnie 50 procent kosztów kwalifikowalnych. W okresie realizowania programu maksymalna pomoc, jaką będzie
mógł otrzymać jeden beneficjent to 3 miliony złotych,
a grupa producentów — 15
milionów złotych. Minimalna
wysokość pomocy na realizację jednej operacji —
100 000 zł. Rolnicy składający
wnioski w zakresie przetwórstwa produktów rolnych —

darstw — wyjaśnia Rafał
Sobolewski. Rolnicy wybierający ten system będą zwolnieni z kontroli pewnych
norm i wymogów. Do tego
systemu będą włączeni automatycznie rolnicy, w przypadku, gdy łączna kwota
wsparcia bezpośredniego nie
przekroczy 1 250 euro, chyba że nie wyrażą na to zgody.
Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy
złożyć uzupełnione i podpisane załączniki graficzne
oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie ubiega się rolnik w danym roku.
Nowością w tym roku jest
także to, że wypełniony
wniosek wraz z materiałem

maksymalna wysokość pomocy 300 000 zł.
2. Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na
rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja
małych gospodarstw).
O wsparcie w ramach tego
działania będą mogli ubiegać
się rolnicy będący osobami fizycznymi ubezpieczonymi na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i w pełnym zakresie, jako
rolnicy, prowadzący wyłącznie
działalność rolniczą. Pomoc
będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstw
w kierunku produkcji żywnościowych i nieżywnościowych
produktów rolnych oraz na zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności
i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości
ekonomicznej gospodarstwa
do co najmniej 10 tys. euro,
przy czym wzrost ten musi
wynosić najmniej 20 procent
wartości wyjściowej.

zwierzęcej. Gospodarstwo
rolne wnioskodawcy nie może
mieć wielkości ekonomicznej
wyższej niż 10 tysięcy euro.
Składający wniosek musi też
przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa,
w którym wykaże wzrost wielkości ekonomicznej do poziomu co najmniej 10 tysięcy
euro, przy czym wzrost ten
musi być na poziomie co najmniej 20 procent wartości
wyjściowej.
W ramach działania można
uzyskać premię w wysokości
do 60 tysięcy złotych, wypłacaną w dwóch ratach. Pierw-

sza rata — 80 procent wartości premii, a druga rata — 20
procent wysokości premii, jest
uzależniona od prawidłowej
realizacji biznesplanu. Beneficjent pomocy ma obowiązek
prowadzić gospodarstwo
przez kolejne 5 lat od wypłaty
drugiej raty i utrzymywać założoną wielkość ekonomiczną.
3. Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER
Działanie realizowane będzie
w ramach czterech poddziałań: wsparcia przygotowawczego, wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przygotowania i realizacji działań
w zakresie współpracy z LGD
oraz wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Intensywność pomocy wynosi
do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz
zapisów Lokalnej Strategii
Rozwoju. Pomoc przyznawana
w związku z działalnością gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.
Pierwszeństwo w przyznaniu
pomocy będą miały działania

3r

innowacyjne, przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska,
generujące nowe miejsca
pracy (obowiązkowo w przypadku operacji związanych
z przedsiębiorczością), realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne
produkty rolne, a także ukierunkowane na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych.
W ramach tego działania będzie można uzyskać 500 000
złotych pomocy na utworzenie
inkubatora przetwórstwa lokalnego.

REKLAMA

Pomocy nie przyznaje się na
inwestycje dotyczące plantacji
roślin wieloletnich na cele
energetyczne oraz niektórych
działów specjalnych produkcji
rolnej, np. hodowli zwierząt
laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów
rasowych. Pomocy nie otrzymają również osoby, które są
beneficjentami jednego z działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacji
gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Modernizacji gospodarstw rolnych”,
„Premia dla młodych rolników”, „Premia na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”.
Aby móc skorzystać ze
wsparcia, wnioskodawca
musi prowadzić na terytorium
Polski działalność rolniczą
w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub

graficznym należy złożyć
w terminie do 15 czerwca.
Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 czerwca — ale nie
później niż do dnia 10 lipca,
za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą
zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1
proc. Należy także pamiętać
że do każdej zadeklarowanej
we wniosku działki należy
dołączyć materiał graficzny.
— Podobnie jak w latach
poprzednich pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego służą rolnikom pomocą w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego — kierownik Działu Ekonomiki.
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Odpowiednio skomponowana gwarantuje wysoką jakość plonów

Walory gospodarcze runi
pastwiskowej z koniczyną białą
Podstawowym warunkiem egzystencji
zwierząt jest pobieranie paszy
i wykorzystywanie jej składników do
podtrzymania głównych procesów
życiowych: wzrostu, rozwoju, reprodukcji
i produkcji.
dr inż. Jerzy Terlikowski, IT-P
w Falentach
Żuławski Ośrodek Badawczy
w Elblągu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Przeżuwacze są grupą zwierząt, których specyficzny, wielokomorowy żołądek pozwala na pobieranie dużych ilości pasz objętościowych,
a udział mikroorganizmów
w procesie trawienia na wykorzystywanie pasz o dużym
udziale
węglowodanów
strukturalnych. Stwarza to
dogodne warunki do stosowania w ich żywieniu również pasz mało przydatnych
dla zwierząt innych gatunków, często produktów odpadowych z produkcji roślinnej i przemysłu rolnospożywczego.

Należy dostarczyć
składniki pokarmowe
Doskonalenie ras i odmian
bydła w ostatnim pięćdziesięcioleciu spowodowało

znaczny wzrost ich genetycznego potencjału produkcyjnego. W wielu stadach
średnia wydajność krów
w laktacji przekracza 10 000
kg, a dzienna wydajność 4050 kg mleka. Proporcjonalnie
do wydajności nie wzrasta
jednak pobranie suchej masy
paszy, czego wynikiem są
trudności z pokryciem
w dawce pokarmowej ich potrzeb bytowych i produkcyjnych. Zatem w dawce należy
dostarczyć zwierzętom tyle
składników pokarmowych,
by zapewnić efektywne wykorzystanie pasz w kolejnych
odcinkach przewodu pokarmowego. Niedostateczne zbilansowanie potrzeb pokarmowych z podażą składników odżywczych w dawce
prowadzi często do wystąpienia chorób metabolicznych, zahamowania wzrostu
i rozwoju, obniżenia płodności i wydajności, zmniejszenia odporności zwierząt
i w konsekwencji obniżenia

Bydło rasy Hereford na pastwisku Fot. Jerzy Terlikowski

opłacalności produkcji.
Modyfikacji i doskonaleniu
podlegają też metody określania potrzeb pokarmowych
zwierząt w różnych okresach
fizjologicznych i fazach cyklu produkcyjnego, dobór
i ocena wartości pokarmowej
skarmianych pasz, rozpoznawanie mechanizmów trawienia i przemian składników pokarmowych oraz możliwości ich modyfikowania,
a także bilansowanie dawek
pokarmowych i doskonalenie
techniki żywienia.

Największą grupę
stanowią pasze roślinne
Trudno dokonać precyzyjnej klasyfikacji pasz stosowanych w żywieniu bydła
z uwagi na różnice i zmienność ich składu, struktury
i pochodzenia. Największą
grupę stanowią pasze roślinne (zielonki, kiszonki, okopowe, siana), w tym całe rośliny lub ich części (ziarno
zbóż, nasiona roślin strączkowych), produkty odpadowe
z produkcji roślinnej (słoma, plewy), pasze przemysłowe (śruty poekstrakcyjne,
otręby, wysłodki buraczane,
melasa, wywar, młóto). Uzupełniająco mogą być stosowane pasze pochodzenia
zwierzęcego oraz dodatki mineralnej witaminowe, związ-

ki azotowe niebiałkowe
i inne.
W produkcji żywca wołowego, powinno się wykorzystywać systemy niskonakładowe, tj. naturalne użytki
zielone, tanie pasze objętościowe przy ograniczonym
skarmianiu pasz treściwych
[Wójcik, 2011].

Pastwiskowy system
żywienia
W żywieniu bydła istotną
rolę mają wysokobiałkowe
pasze objętościowe pozyskiwane we własnym gospodarstwie, które przyczyniają
się do obniżenia kosztów
produkcji. Racjonalne wykorzystanie pastwiska w żywieniu jest jednym z łatwiejszych sposobów poprawy opłacalności produkcji
zwierzęcej. Najtańszym i najlepszym, z punktu widzenia
fizjologii trawienia u przeżuwaczy, szczególnie przy
mięsnym kierunku produkcji bydła, jest pastwiskowy
system żywienia. Koszt produkcji jednej jednostki energetycznej w zielonce pastwiskowej jest o 20-40 proc.
niższy niż w zielonce koszonej i dowożonej do obory.
Pastwisko, wykorzystywane
w okresie żywienia letniego,
umożliwia więc relatywnie
tanią produkcję żywca wołowego i baraniego. Atutem
surowców zwierzęcych wyprodukowanych na pastwisku, jest ich bardzo dobra jakość.
Zielonka pastwiskowa, charakteryzująca się szeroką
gamą różnych wartości, jest
jedną z najcenniejszych pasz
objętościowych dla przeżuwaczy. Ogólną jej wartość

jako paszy określają wartości: biologiczna (źródło
składników pokarmowych),
paszowa (zawartość składników pokarmowych) i żywieniowa (przydatność w ży-

runi (zielonki). Taki pogląd
jest wyjątkowo błędny.
W każdym gospodarstwie
prowadzącym opas bydła
mięsnego należy zapewnić
zwierzętom jak najlepsze

Rośliny motylkowate wieloletnie w runi pastwisk są gwarantem uzyskania paszy zarówno
o wysokiej jakości jak i relatywnie tańszej
w porównaniu do zasiewów samych traw.
wieniu zwierząt).

Najważniejszy jest skład
botaniczny
Na wielkość plonów oraz
szeroko rozumianą jakość
zielonki pastwiskowej wpływają: skład botaniczny runi,
rodzaj oraz wielkość dawek
nawozów, zaopatrzenie roślin w wodę, czas odrastania
runi i naturalna żyzność
siedliska. Najważniejszy jest
skład botaniczny. Odpowiednio skomponowana pod
względem gatunkowym ruń
gwarantuje wysoką jakość
plonów, trwałość pastwiska, zwartość darni a zwłaszcza wysokie efekty produkcyjne wypasanych zwierząt
[Barszczewski i inni 2014].
Na dobrych pastwiskach
dobowe przyrost masy ciała
młodego bydła opasowego
ras mięsnych (Hercford, Limousine, Charolaise) wynoszą ok. 1 kg. ze zróżnicowaniem od ok. 1,2 kg w okresie
wiosennym, do ok. 0,8 kg
w okresie jesiennym. Z przykrością trzeba wspomnieć
o istniejącej nadal opinii, że
bydło mięsne można wypasać na byle jakich pastwiskach, ponieważ nie jest ono
wymagające co do jakości

pastwiska, gwarantujące
duże przyrosty masy ciała
i wysoką jakość produktu
końcowego (mięsa).
Na intensywne pastwiska
zaleca się dość duży wybór
odmian pastwiskowych życicy trwałej, wiechliny łąkowej, kupkówki pospolitej,
kostrzewy łąkowej, tymotki
łąkowej, kostrzewy czerwonej, mieszańców międzyrodzajowych: Festulolium
brauni i życicę mieszańcową, z roślin bobowatych koniczynę białą.

Są samowystarczalne pod
względem zaopatrzenia
Rośliny motylkowate wieloletnie w runi pastwisk są
gwarantem uzyskania paszy
zarówno o wysokiej jakości
jak i relatywnie tańszej w porównaniu do zasiewów samych traw. Są jednak wrażliwym i najbardziej podatnym na straty składnikiem
runi pastwiskowej.
W ostatnich latach wzrosło
zainteresowanie komonicą
zwyczajną jako rośliną pastewną uprawianą na zieloną
paszę i susz. Wymagania glebowe komonicy są małe.
Udaje się na glebach lżej-
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Koniczyna biała w runi pastwiska Fot. Jerzy Terlikowski
szych, w siedliskach okresowo posusznych, gdzie może
zastępować w mieszankach
z trawami koniczynę białą.
Właściwie użytkowane rośliny motylkowate są samowystarczalne pod względem
zaopatrzenia w azot. Nie wymagają więc, jak trawy, stosowania mineralnych nawozów azotowych. Jest to
możliwe dzięki procesowi
biologicznego wiązania azotu atmosferycznego. Ilość
azotu, jaka może być przyswojona w ciągu roku poprzez symbiozę, zależy między innymi od gatunku rośliny uprawnej, ale także od
warunków pogodowych, glebowych i uprawowych (tabela).

Pomocne bakterie wiążą
azot atmosferyczny
Każdy rodzaj, a nawet gatunek, roślin motylkowatych
wymaga specyficznych dla
siebie bakterii. Wprowadzenie do uprawy gatunku, który nie był dawno uprawiany
wymaga zastosowania szczepionki bakteryjnej. Unikalna

dla roślin rolniczych zdolność do wykorzystywania
azotu z nieograniczonego
praktycznie źródła — powietrza atmosferycznego —
decyduje o ich szczególnym
znaczeniu gospodarczym.
Korzystanie w produkcji roślinnej z azotu biologicznego
jest tym bardziej istotne, że
pozwala na ograniczenie wydatków związanych z zakupami nawozów azotowych.
Warto dodać, że dodatkowe
czynności związane z transportem i siewem podnoszą
koszt każdego kg azotu w nawozie o około 40 proc. Przyjmując, że 1 proc. koniczyny
białej w runi pastwiska na
powierzchni 1 ha wiąże od 3
do 5 kg N atmosferycznego,

to przy udziale wynoszącym
25 proc. w poroście roślinności pastwiskowej trawy
będą miały do dyspozycji od
75 do 125 kg azotu. Uzupełniające, pożądane nawożenie
azotem mineralnym można
więc ograniczyć do dawki
60-80 kg N w przeliczeniu
na hektar rocznie (po 20 kg
N·ha-1 pod odrost runi pastwiskowej).
REKLAMA

Dilerzy:

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

tel. 690 902 555
tel. 89 741 29 74
tel. 89 616 16 09
tel. 87 520 28 92
tel. 504 216 585

www.samasz.pl
REKLAMA
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Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
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a.uranowska@rolniczeabc.pl
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Specjalna oferta dla rolników.

Przekonaj się, co Hyundai
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Zabiegi z użyciem ozonu są przyjazne środowisku

Zastosowanie ozonowania
w rolnictwie
Ozonowanie jest jedną z tych metod, które
można, bez obaw, stosować także
w rolnictwie. Także, ponieważ bardziej
znamy zastosowanie ozonu
w pomieszczeniach domowych, szpitalach
czy domkach letniskowych niż
np. w chlewniach, magazynach warzyw
i owoców czy w oborach.
Ozonowanie jest bardzo
skuteczne w rozprawianiu
się z nieprzyjemnymi zapachami, ale także wirusami,
grzybami, roztoczami. Ozon
może być stosowany w szerokim zakresie do oczyszczania i dezynfekcji. Główną
jego zaletą jest jego „czysty
charakter”, ponieważ doprowadza on do utlenienia materiału praktycznie bez powstawania niepożądanych
lub szkodliwych produktów
ubocznych. Stąd też świetnie
sprawdza się w rolnictwie,
w kontakcie z żywnością czy
warzywami i owocami.

W przetwórstwie
i produkcji żywności
Technologia ozonowa, ze
względu na właściwości aktywnego tlenu, może być stosowana m.in.: w ochronie
przed insektami i gryzoniami, usuwaniu pleśni i grzybów. Stąd też zabieg polecany jest w przetwórstwie
i przechowalnictwie mięsa
i ryb, a także owoców i warzyw.
Jeśli chodzi o mięso, to zastosowanie ozonu w pomieszczeniach produkcyjnych znakomicie poprawia
warunki sanitarne. Gotowy

produkt, przebywający w atmosferze z zawartością ozonu, odporny jest na zakażenia bakteryjne i wirusowe.
Samochodowy transport
służący do przewozu mięsa
i jego przetworów, poddawany periodycznie ozonowaniu jest kolejnym wyeliminowanym
ogniwem
umożliwiającym zakażenie
towaru. Poza tym, ozonowanie pomieszczeń rozbioru
mięsa, lad chłodniczych oraz
sal sprzedaży w sklepach
mięsnych, przedłuża świeżość i trwałość mięsa i jego
przetworów.

W przechowalnictwie
i budynkach
inwentarskich
Podobna sytuacja jest
w przypadku zastosowania
ozonowania w pomieszczeniach, w których przechowywane są owoce i warzywa.
Zabieg przedłuża ich świeżość i usuwa z nich resztki
pestycydów.
I w końcu miejsca, w których odbywa się hodowla
żywca — chlewnie, obory,
kurniki. Ozonowanie w hodowli zapobiega chorobom
zakaźnym zwierząt i usuwa
przykre zapachy.

Ozonowanie w hodowli zapobiega chorobom zakaźnym zwierząt i usuwa przykre zapachy

A jak to właściwie działa?
Dlaczego ozonowanie jest takie skuteczne? Bo oddziałuje
czystym ozonem. Ozon powstaje w wyniku rozpadu trójatomowej cząsteczki tlenu pod
wpływem wyładowania elektrycznego. W naturze pojawia
się po burzy. Powietrze wówczas pachnie świeżo, wiosennie.
W przypadku zabiegów ozon
otrzymujemy sztucznie przy
użyciu tzw. generatorów ozonu.
Działanie bakteriobójcze
ozonu jest ok. 50 razy skuteczniejsze i 3 000 razy szybsze niż na przykład chloru.
Warto to brać pod uwagę
planując „porządki” w gospodarstwie. Pamiętajmy,
że przed ozonowaniem
pomieszczenie trzeba
je
przewietrzyć
i uszczelnić, aby
ozon nie wydobywał się na zewnątrz.
Ponieważ ozon jest
gazem niebezpiecznym dla człowieka,
zabieg powinna wykonywać profesjonalna firma. Po ozonowaniu trzeba dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

Ozon jest silnym utleniaczem
prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW: „Zabiegi z jego użyciem są przyjazne środowisku i nawet
akceptowane w produkcji ekologicznej. W wyniku zastosowania ozonu nie powstają żadne produkty
uboczne. Skutecznie niszczy bakterie. W dużych stężeniach ozon jest trującym gazem dla owadów
i szkodników przechowywanych produktów spożywczych, dlatego jest rozważanym środkiem do zastosowania w zabiegach dezynsekcji. Wadą ozonu jest to, że powoduje korozję metali,
utlenia np. powierzchnię metalowych silosów. Aby tego uniknąć, należy stosować
ozon w stężeniu < 45 ppm. Ozon jest niebezpiecznym gazem dla człowieka.
Aby uniknąć zatrucia, należy stosować detektory ozonu przy pracy z generatorem, a miejsce zabiegu zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Dlatego ważne jest, aby zabieg był wykonywany przez profesjonalną firmę”.
REKLAMA

FHU ADI TRADE
tel. 512 977 240, biuro@ozonowanieolsztyn.pl

Usuwanie zapachów, bakterii, roztoczy,
alergenów (mieszkania, biura,
samochody, klimatyzacje)

Kr

www.ozonowanieolsztyn.pl
Ozonowanie świetnie sprawdza się w rolnictwie, w kontakcie z żywnością czy warzywami i owocami
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Sprzymierzeńcy człowieka w walce ze szkodnikami

Organizmy pożyteczne w łanie kukurydzy
Każde pole uprawne to miejsce tętniące
życiem. Obok rośliny uprawnej, w zasiewie
bytuje niezliczona wręcz liczba mikro oraz
makroorganizmów, które przebywają
zarówno w glebie, na jej powierzchni,
jak i w częściach nadziemnych roślin.

Biedronka azjatycka na kukurydzy zjadająca mszyce Fot. P. Bereś

dr hab. Paweł K. Bereś,
IOR — PIB
TSD w Rzeszowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Większość z nich jest całkowicie obojętna dla rośliny
uprawnej. Niewielka część
ma znaczenie gospodarcze
i wymaga zwalczania, bowiem stanowi naturalną konkurencję dla człowieka w walce o wysoki plon o dobrych
parametrach jakościowych
i określana jest nazwą „agrofag”. Istnieją także i takie organizmy, które są sprzymierzeńcami człowieka w walce
z
owymi
agrofagami,
a w szczególności ze szkodnikami. Do organizmów tych
zalicza się przede wszystkim:
bakterie, pierwotniaki, grzyby i nicienie owadobójcze,
roztocza, pająki, owady pasożytnicze oraz owady drapieżne. Osobną grupę tworzą
wirusy owadobójcze, a także
ważne z punktu widzenia
człowieka owady zapylające,
które nawiedzają różne uprawy w poszukiwaniu pożytku.

Plantacja kukurydzy
niczym pole bitewne

Bzyg - owad dorosły Fot. P. Bereś

Złotook - owad dorosły Fot. P. Bereś

Jedną z roślin, która
w ostatnich latach dokonała
istotnej rewolucji na polskich
polach jest kukurydza. Areał
jej uprawy nieprzerwanie od
trzech lat utrzymuje się na
poziomie ponad miliona hektarów, a plantacje rozciągają
się niemal od Tatr aż po Bałtyk. Wszechobecność kukurydzy sprawiła, że roślinie tej
w coraz większym stopniu
zaczęły zagrażać organizmy
szkodliwe, a zwłaszcza szkodniki, które otrzymały nieograniczony wręcz dostęp do
bogatej bazy pokarmowej.
Szacuje się, że ta grupa agrofagów jest przyczyną bezpośrednich strat w plonach kukurydzy wynoszących w skali kraju 20 proc., a także przyczynia się do strat jakościowych, stąd też coraz częściej
wymagają zwalczania.
Warto jednak wiedzieć, że
w większym bądź mniejszym
stopniu sama przyroda stara
się utrzymywać populacje gatunków, w tym gatunków
szkodliwych na odpowiednim
poziomie, choć nie zawsze te
starania są zbieżne z oczekiwaniami człowieka. Plantacja
kukurydzy jest niczym pole bitewne, gdzie przez cały czas toczy się walka między organizmami m.in. o pokarm i stanowisko. Funkcjonujące na
polu uprawnym tzw. łańcuchy
troficzne (pokarmowe) sprawiają, że poszczególne jego

ogniwa tj. producenci, konsumenci i reducenci są ze sobą
ściśle powiązane i od siebie zależne.

Chrząszcze z rodziny
biegaczowatych
Jedną z najważniejszych
grup organizmów pożytecznych bytujących na polach
kukurydzy są chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Jest to
najliczniejsza w Polsce grupa
chrząszczy obejmująca ponad
500 gatunków, a zarazem jest
bardzo zróżnicowana. Spotyka się tu osobniki liczące od
kilku milimetrów aż do dużych okazów przekraczających nawet 4 cm długości
o różnorodnym ubarwieniu
— od jednolicie szarych lub
czarnych, po osobniki o tęczowym połysku i różnym paskowaniu. Strefa oddziaływania biegaczowatych to głównie
wierzchnia warstwa gleby,
ściółka, a tylko nieliczne gatunki przebywają na nadziemnych częściach roślin.
W ciągu dnia zwykle znajdują się w ukryciu, natomiast
wieczorem i w nocy stają się
bardzo aktywne. Są to organizmy wielożerne, które odżywiają się m.in. jajami, poczwarkami i larwami/gąsienicami wielu gatunków motyli, chrząszczy, błonkówek.

Chrząszcze kusakowate
Drugą bardzo ważną i liczną
grupę chrząszczy na polach
kukurydzy stanowią chrząszcze kusakowate. Dorastają
one od kilku milimetrów do
3 cm. Ich cechą charakterystyczną jest silne skrócenie
pierwszej pary pokryw skrzydeł. Ubarwienie ciała jest
zwykle w ciemnych tonacjach.
W ciągu dnia zwykle przebywają w ukryciu w glebie. Dzięki dobrym zdolnością lotnym
aktywnie poruszają się po nadziemnych częściach roślin.
Ponadto ich larwy żerujące
w glebie mogą wychodzić na
nadziemne części roślin i tam
żerować. Kusaki są wielożerne i atakują m.in. larwy/gąsienice wielu chrząszczy, motyli, błonkówek. Chętnie żerują w koloniach mszyc.

Pająki polują głównie
na owady
Przemieszczając się przez łan
kukurydzy nie sposób nie trafić na różne gatunki pająków.
Część z nich tworzy sieci chwytne zarówno na roślinach, jak
również w szczelinach gleby,
a część aktywnie migruje po
glebie i nadziemnych częściach
roślin w poszukiwaniu pożywienia. Pająki są drapieżnikami, polującymi głównie na

owady. Nie są to organizmy
wybredne, stąd też zjadają ten
pokarm, który uda im się upolować — zjadają zatem wiele
owadzich szkodników, a także
i owady pożyteczne. Często
mylone z pająkami są ich dalecy kuzyni — kosarze, niemniej jest to zupełnie oddzielna grupa pajęczaków. Są to
organizmy wielożerne. Zjadają mniejsze owady np. mszyce,
a także jaja i larwy wielu owadów. Polują także na pająki
i inne kosarze. Aktywnie poruszają się zarówno po powierzchni gleby, jak i wspinają się po roślinach kukurydzy.

Biedronki lubią mszyce
Bodajże jednymi z najprostszych do rozpoznania owadami pożytecznymi w łanie kukurydzy są biedronkowate.
Występuje tutaj cała gama gatunków, wśród których najbardziej znana jest biedronka
siedmiokropka, biedronka
dwukropka, biedronka wżeciążka, a także coraz częściej
występująca — biedronka azjatycka. Biedronki zasiedlają
nadziemne części roślin kukurydzy. Ich larwy i osobniki dorosłe żywią się głównie mszycami. Jeden chrząszcz może
zjeść w ciągu dnia nawet do
250 mszyc, natomiast larwa
w ciągu swojego około miesięcznego życia zjada nawet
do 2 000 mszyc. Biedronki
atakują także i inne szkodniki
np. roztocza (przędziorek
chmielowiec), larwy muchówek i chrząszczy, a także młode gąsienice motyli.

Larwy złotooka
są drapieżnikami
W koloniach mszyc można
często spotkać również larwy
złotookowatych, zwłaszcza
złotooka pospolitego. O ile
osobniki dorosłe żywią się
nektarem, tak larwy są drapieżnikami. Są bardzo ruchliwe na roślinach, a dzięki
temu, że posiadają silny aparat gębowy typu gryzącego
bez problemu radzą sobie
z nawet większymi od siebie
organizmami. Obok mszyc,
na które najchętniej polują,
odżywiają się także m.in. roztoczami, jajami wielu szkodliwych owadów, a także młodymi gąsienicami motyli
np. omacnicy prosowianki.

Bzygowate i błonkówki
mszycarzowate
Mszyce to również bardzo
atrakcyjny pokarm dla larw
muchówek z rodziny bzygowatych. Osobniki dorosłe żywią się nektarem, natomiast
beznogie larwy, których ciało
przypomina często przeźro-

czysty worek są drapieżnikami. Zjadają nawet do 120
mszyc dziennie. Gdy ich zabraknie, wówczas polują na
wciornastki, skorki i młode
gąsienice motyli. Bzygom
często towarzyszą pasożyty
mszyc, wśród których najpopularniejsze są błonkówki
z rodziny mszycarzowatych.
Osobniki dorosłe składają do
ciała mszyc po jednym jaju,
z których rozwija się larwa
wyjadająca wnętrze mszycy.
Tam też się przepoczwarcza.
Wówczas ciało mszycy rozdyma się i twardnieje i przybiera ono postać tzw. mumii, najczęściej barwy brązowawej. Dorosła błonkówka
wygryza otworek w martwym
ciele żywiciela, poprzez który
wylatuje z jego wnętrza.

Błonkówki kruszynkowate
walczą z omacnicą
Przykładem innego pasożyta spotykanego na plantacjach kukurydzy są błonkówki z rodzaju kruszynkowate.
Kruszynek jest znany tym
wszystkim, którzy mają problem z omacnica prosowianką, gdyż jest pasożytem jaj
tego motyla. Warto jednak
wiedzieć, że choć człowiek
sam wprowadza kruszynka
na plantacje za pomocą odpowiednich biopreparatów,
to wiele gatunków występuje
na kukurydzy w sposób naturalny. Ich liczebność jednak
zwykle jest niewielka, stąd
nie są w stanie poradzić sobie
ze pasożytowaniem większej
liczby jaj omacnicy prosowianki i innych szkodliwych
gatunków owadów. Pożyteczne działanie kruszynka polega na tym, że dorosłe błonkówki składają do jaj żywiciela od jednego do kilkunastu swoich jaj, z których rozwijają się larwy. Wyjadają one
zawartość jaja żywiciela, które staje się czarne. Po przepoczwarczeniu się, ze zniszczonych jaj szkodników wylatuje nowe pokolenie kruszynków.

Muchówki z rodziny
rączycowate
Ciekawym pasożytem szkodliwych owadów spotykanym
na kukurydzy są muchówki
z rodziny rączycowate. Osobniki dorosłe przypominają wyglądem muchę domową i odżywiają się nektarem, ale to ich
larwy są sprzymierzeńcami
człowieka w walce z wieloma
szkodnikami m.in. omacnicą
prosowianką. Dorosłe muchy
składają jaja albo bezpośrednio do ciała gąsienic albo pozostawiają je na roślinach,
skąd wylęgłe larwy same
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wchodzą do ciała żywiciela.
Wewnątrz ciała żywiciela, larwy rączyc odżywiają się tkankami, przy czym zwykle taki
owad — gospodarz nadal żyje.
Dopiero wyrośnięte larwy
chcąc przepoczwarczyć się
opuszczają żywiciela, obok
którego zwykle spotyka się
poczwarkę. Zwykle dopiero
wówczas żywiciel ginie na skutek zbyt dużego uszkodzenia
tkanek i rozerwania powłok
ciała.

Nicienie, bakterie i grzyby
owadobójcze
Obok wyżej wymienionych
organizmów pożytecznych na
plantacjach spotyka się także
wiele innych m.in. błonkówki
z rodziny męczelkowate i gąsieniczkowate, chrząszcze z rodziny trzyszczowate, gnilikowate i omomiłkowate, muchówki z rodziny pryszczarkowate (atakujące m.in. mszyce
— pryszczarek mszycojad),
różne pluskwiaki wysysające
zawartość jaj i ciał larw oraz
osobników dorosłych szkodników (np. pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych).
Pomimo, że nie można tego
dostrzec gołym okiem, to w glebie z wieloma szkodnikami
pozwalają walczyć nicienie
owadobójcze, atakujące m.in.
larwy chrabąszczowatych.
Szkodnikom glebowym oraz

nadziemnym zagrażają także
niektóre grzyby owadobójcze
np. Beauveria bassiana, a także bakterie owadobójcze. Liczba gatunków pożytecznych
i ich wpływ na szkodniki kukurydzy nie jest do końca rozpoznany, stąd też konieczne są
kompleksowe badania z tego
zakresu.

W integrowanej najpierw
metody niechemiczne
W związku z tym, że od 2014
roku obowiązuje w całej Unii
Europejskiej tzw. integrowana
ochrona roślin, stąd też na każdego profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin został nałożony obowiązek
racjonalnego prowadzenia
wszystkich działań ochrony konkretnej uprawy przed agrofagami. Działania te wymagają
użycia wpierw metod niechemicznych, a dopiero w ostateczności zastosowania ochrony chemicznej. Jednym z elementów ochrony niechemicznej
jest wykorzystanie w ochronie
roślin organizmów pożytecznych naturalnie występujących
na polach uprawnych oraz dbanie o to, żeby miały one jak najlepsze warunki do swojego rozwoju. W praktyce oznacza to
przede wszystkim racjonale prowadzenie ochrony chemicznej
przeciwko szkodnikom. Niestety większość stosowanych

insektycydów w kukurydzy jest
nieselektywna tzn. zwalczają
zarówno organizmy szkodliwe,
jak i pożyteczne. Konieczne jest
w takim przypadku dokładne
planowanie zabiegów i dbanie
o to, żeby np. przez zaniechania
nie trzeba było ich wielokrotnie
powtarzać np. wskutek przegapienia terminu zwalczania.

Ważne zarośla, zadrzewienia
i niekoszone łąki
Wiele gatunków pożytecznych rozwija się poza polami
kukurydzy, na które tylko nalatują. Miejscami ich rozwoju są często zarośla śródpolne, zadrzewienia, mokradła,
niekoszone łąki, rowy melioracyjne
itp.
Zasadne jest zatem dbanie
o takie miejsca i pozostawianie ich w nienaruszonym stanie, aby były miejscem zimowania, wstępnego rozwoju i odpoczynku dla gatunków
pożytecznych.
Jak wspomniano w tekście,
część osobników dorosłych
owadów pożytecznych odżywia się nektarem. W takim
przypadku zaleca się pozostawianie w pobliżu pól kukurydzy niekoszonych łąk
i stanowisk z różnymi roślinami kwitnącymi, które będą
dostarczały pokarm wielu organizmom.
Wiele uwagi należy zwrócić

Biedronki zasiedlają
nadziemne części
roślin kukurydzy.
Ich larwy i osobniki
dorosłe żywią się
głównie mszycami.
Jeden chrząszcz
może zjeść w ciągu
dnia nawet
do 250 mszyc, natomiast larwa w ciągu
swojego około miesięcznego życia zjada
nawet do 2 000
mszyc
na owady zapylające nawiedzające plantacje kukurydzy.
Choć nie jest to roślina miododajna, to jest okresowo wizytowana przez ogólnie znaną pszczołę miodną, ale także i całą gamę dziko występujących pszczół. Chcąc dbać
o te owady, należy przede
wszystkim tak planować zabiegi ochrony chemicznej,
aby miały miejsce po okresie
oblotu roślin.
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Kosarze zjadają m.in. mszyce Fot. P. Bereś

Pszczoła na kukurydzy Fot. P. Bereś
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Badania techniczne rolniczych maszyn

Dopłaty do materiału siewnego

Tylko w stacjach okręgowych?
A może poza nimi?

Mniejsze stawki, ale zainter

Elżbieta Ludwikowska
e.ludwikowska@kuriermakowski.pl

Od przyszłego roku badania
techniczne ciągników rolniczych i przyczep zgodnie
z prawem będzie można wykonać tylko w okręgowych stacjach. Dla niektórych farmerów oznacza to przymusowe
„wycieczki” nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Być może będzie jednak dla nich ratunek.
Chodzi o maszyny o masie
większej niż 3,5 tony. Dotychczas mogły one przechodzić przeglądy w podstawowych stacjach kontroli pojazdów. Od stycznia 2016 r.
— tylko w tych o statusie okręgowych.

Za dużo czasu,
za daleko i za drogo
Wizja olbrzymich ciągników z przyczepami przemieszczających się do oddalonych nawet o kilkadziesiąt
kilometrów punktów budzi
sprzeciw samych rolników
— bo to sporo będzie kosztować i trzeba będzie poświęcić
więcej czasu, oraz innych

użytkowników dróg, które
mogą się z tego powodu korkować.

Powołano grupę robocza
w ministerstwie
Z innowacji niezadowolona
jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, która poparła wystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Zwróciło się ono do
Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju o nowelizację Prawa o ruchu drogowym i wycofanie się z tego pomysłu.
Otrzymało odpowiedź, iż resort powołał grupę roboczą
złożoną z „przedstawicieli różnych organizacji mających
wiedzę i doświadczenie w dopuszczaniu pojazdów do ruchu drogowego”, która ma
opracować „Strategię działań
w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich
jakości”. Eksperci przedstawili w lutym swoje pierwsze
tezy ministerstwu, gdzie pracuje się nad gruntowną nowelizacją Prawa o ruchu drogowym. Ma ona zawierać rów-

W 2007 roku, liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys., n
Pomysł wysyłania ciągników od stycznie 2016 tylko do okręgowych
stacji diagnostycznych budzi sprzeciw rolników Fot. Dariusz Kucman

Dariusz Kucman
d.kucman@kuriermakowski.pl

nież uwagi Krajowej Rady
oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, a także podporządkowywać się dyrektywom Unii Europejskiej.

Zapowiedź
wzmocnionego nadzoru
Jak poinformowało ministerstwo, w noweli będzie zapis o możliwości przeprowadzania przeglądów ciągników rolniczych i przyczep

rolniczych poza stacjami kontroli pojazdów, szczegółów
jednak nie podało. Jednocześnie zaznaczyło, że w przepisach zostaną wprowadzone
zmiany, które będą miały na
celu poprawę jakości badań
technicznych przeprowadzonych przez uprawnionych
diagnostów, a także wzmocnienie nadzoru nad stacjami
kontroli pojazdów, co w praktyce oznaczać może zaostrzenie przeglądów.

REKLAMA

Po ponad 2 tys. wniosków
o dopłaty do materiału
siewnego było w zeszłym tygodniu złożonych w olsztyńskim i warszawskim oddziałach Agencji Rynku Rolnego. Stawki zmniejszyły się
od 22 kwietnia, ale ilość rolników, którzy będą mogli
ze wsparcia skorzystać
wzrośnie o około 30 procent.
To pokłosie opublikowanego 7 kwietnia rządowego
rozporządzenia zmieniającego stawki dopłat do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do
1 ha powierzchni wynoszą
obecnie: jeśli chodzi o zboża, mieszanki zbożowe i pastewne — 80 zł (było 100 zł),
rośliny strączkowe — 130 zł

(160 zł), ziemniaki — 400 zł
(500 zł).

Mniejsze stawki,
ale więcej wniosków
Tym samym powstała ciekawa sytuacja. Bo podczas tego
samego naboru wniosków
(trwa od 15 stycznia do 25
czerwca) rolnicy otrzymują
różne stawki dopłat do materiału siewnego. To jaka stawka została zastosowana zależało nie od dnia złożenia
wniosku, ale od daty wydania
decyzji przez Agencję.
Józef Olkowski, rolnik z powiatu mławskiego, dopiero
zamierza aplikować o te pieniądze. — Słyszałem, że dostanę niższe stawki. No trudno. Przyzwyczaiłem się ostatnio do różnych działań, które
niszczą polskie rolnictwo —
mówi bez ogródek Olkowski.
Jak dodaje, w poprzednim
roku nie starał się o dotację
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Zapraszamy na jazdy testowe
ciągnikami marki Deutz-Fahr

DEUTZ-FAHR TOUR 2015
Maksymalna wydajność przy minimalnym zużyciu paliwa.
Przyjdź i przekonaj się o wyższości ciągników DEUTZ-FAHR.
POKAZY:
Gospodarstwo rolne
Jarosław Bukowski

Stomil Sanok-Dystrybucja
Sp. z o.o., 62-006 Kobylnica,
Bogucin. ul. Gnieźnieńska 99
06-513 Wieczfnia, Grzebsk
Oddział: 06-400 Ciechanów
Pole przy drodze
ul. Mławska 1, tel./fax (23) 672 20 95
Grzebsk-Nowa Wieś
www.stomilagro.pl
Współrzędne GPS:
Więcej informacji
53.224610
53*13'28.6”N
pod nr tel. 783 260 783
20.580237
20*34'48.9”E
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Potęga

resowanie jest

z Puław

– rynek odkrywa skuteczność nowoczesnego produktu

Fot. Dariusz Kucman

atomiast w 2014 r. złożono ich 78,3 tys.
z tytułu zakupu materiału
siewnego. — Korzystałem
z własnego — tłumaczy.
Żeby starać się o dopłatę do
materiału siewnego, trzeba
złożyć specjalny wniosek (dostępny w internecie i w ARR)
z dołączoną fakturą za jego zakup. W roku 2014 do Oddziału Terenowego ARR
w Warszawie wpłynęło 6 343
wniosków, a kwota udzielonych dopłat wyniosła 7 mln
087 tys. zł. Natomiast w tym
roku — według stanu na
4 maja — złożono w sumie
2 451 wniosków.
Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim w poprzednim okresie rozliczeniowym rozpatrzonych pozytywnie zostało 3 040 wniosków na kwotę 7 mln 370
tys. zł. W tym roku do olsztyńskiego oddziału ARR wpłynęło już 2 050 wniosków.

RSM® to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry amonowej), który może być efektywnie produkowany wyłącznie przez producentów posiadających znaczące
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej na
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSM® posiada
wszystkie dostępne formy azotu, tj. formę azotu amidowego (pochodzenia z mocznika) – wolno działającą oraz
azotanową i amonową – odpowiadające za szybkie działania.
Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz płynną
formę jest najbardziej efektywnym produktem, jaki może
być stosowany w naszej streﬁe klimatycznej.
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże
oszczędności na energochłonności procesu – nie jest wymagany proces granulacji. Granula i tak musi ulec rozpuszczeniu – podkreślają eksperci – RSM® jest gotowy do
działania, nie wymaga fazy przejścia.

• Nowoczesne bazy RSM®, w tym terminal RSM® w Dobrym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany w
Adipolu Chorzów na Dolnym Śląsku – spółkach z grupy
kapitałowej PUŁAWY.
• Opracowane nowoczesne technologie nawożenia
dla kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami
trzyletniego MegaProjektu oraz doświadczeniami największych praktyków w kraju i za granicą.
• Współpraca z niemiecką ﬁrmę Lechler – liderem i posiadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz
nawozów płynnych.

Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM®?

• System intensywnie prowadzonych przez pracowników
PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawozów
Sztucznych (INS) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa (IUNG) szkoleń dla rolników w trakcie
zimowego okresu.

• Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki rozpoczynająca produkcję w I kwartale 2013 roku
w PUŁAWACH.

• Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY rozwinęły na przestrzeni pięciu lat – dziś to ponad 400 cystern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych
dedykowanych do obsługi rynku.

• Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o pojemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM® w miejscu konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk
zbiorników w kraju.

To podstawowy wachlarz działań, jakie powodują,
że RSM® z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod
kątem skuteczności ekonomicznej dla rolnika.

PUŁAWY to numer 2 wśród producentów mocznika
w Europie – 1,2 mln ton/rok, jeden z największych producentów saletry amonowej ze zdolnościami nominalnymi
1,1 mln ton/rok oraz jeden z trzech największych producentów nawozu płynnego RSM® w Europie ze zdolnościami produkcyjnymi – 1,2 mln ton/rok. Dzięki nowej
inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość
wzbogacania RSM® o dodatki, np. siarki, magnezu, ale też
zwiększą elastyczność działania, umożliwiając również
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad
1,5 mln ton/rok.

RSM® to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej.
137515otbr-c -C

Rośnie zainteresowanie
działaniem
Ministerstwo rolnictwa wyjaśniło niedawno, że obniżka
stawek spowodowana była
znacznym wzrostem zainteresowania wśród rolników tego
rodzaju dopłatą. Z kolei Agencja Rynku Rolnego podaje, że
liczba wniosków złożonych do
oddziałów terenowych ARR
w całym kraju w 2014 roku
wzrosła o 25,5 proc. w porównaniu do 2013 roku. — Na tak
znaczący wzrost zainteresowania niewątpliwie miała
wpływ zmiana przepisów
wspólnotowych, która zwiększyła z 7,5 tys. do 15 tys. euro
maksymalny limit pomocy
przysługujący producentom
rolnym w okresie 3 lat podatkowych (de minimis).
Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym
roku udzielania dopłat, a było
to w 2007 roku, liczba złożonych wniosków oscylowała na
poziomie 18,5 tys., w roku 2013
wyniosła już ok. 62,4 tys., natomiast w 2014 r. złożono
78,3 tys. wniosków — informuje Tomasz Parzybut z ARR.
137515otbr-b -C
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Hodowla ras rodzimych z dopłatą
mentów krajobrazu, które
nie są użytkowane rolniczo,
ale stanowią ostoję dla dzikiej
przyrody.

Hodowla rodzimych ras zwierząt może zwiększyć dochód
z gospodarstwa, szczególnie niewielkiego. Hodowca może zyskać
nie tylko poprzez sprzedaż pozyskiwanych z nich produktów —
możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w ramach pakietu
rolnośrodowiskowo-klimatycznego.
Anna Banaszkiewicz
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Podczas gdy duże, wielkopowierzchniowe gospodarstwa radzą sobie świetnie,
ich mniejsze odpowiedniki
często borykają się z kiepską
kondycją finansową czy wizją zamknięcia produkcji. Hodowla rodzimych ras zwierząt
może być dla nich sposobem
na zwiększenie zysków z gospodarstwa. Niewielcy rolnicy
mogą prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, w któ-

rych zwierzęta rodzimych ras
będą dodatkową atrakcją,
przyciągającą odwiedzających.

Konieczny plan
działalności
rolnośrodowiskowej
Hodowcy, którzy postawią
na rodzime rasy mogą liczyć
na wsparcie finansowe w ramach pakietu: „Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Zwierzęta muszą być
wpisane do ksiąg w odpo-

Dopłaty do hodowli samic
ras rodzimych

wiednim związku hodowców,
a także mieć potwierdzone
przez Instytut Zootechniki
uczestnictwo w programie
ochrony zasobów genetycznych. Ale to nie wszystko —
rolnicy, którzy chcą wystąpić o wsparcie muszą mieć
sporządzony dla swojego gospodarstwa plan działalności
rolnośrodowiskowej. W trakcie uczestniczenia w programie rolnicy mają też obowiązek zachowania w naturalnym stanie wszystkich trwałych użytków zielonych i ele-

Płatności rolnośrodowiskowe w ramach pakietu: „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie” można otrzymać do hodowli samic różnych ras zwierząt:
— bydło — polskie czerwone, białogrzbiete, polskie
czerwono-białe, polskie czarno-białe. Pod warunkiem, że
liczba samic tej samej rasy
w stadzie wynosi co najmniej
4 sztuki.
— konie — koniki polskie,
huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie,
sztumskie. W stadzie muszą

być co najmniej 2 klacze tej
samej rasy.
— owce — wrzosówka, świniarka, olkuska, merynos odmiany barwnej, uhruska,
wielkopolska, żelaźnieńska,
korideil, kamieniecka, pomorska (dla tych ras w stadzie
musi być co najmniej 10
owiec matek), polska owca
górska odmiany barwnej, cakiel podhalański, czarnogłówka, owca pogórza (dla
tych ras w stadzie musi być
minimum 15 owiec matek)
oraz merynos polski w starym
typie — aby otrzymać do niego dofinansowanie, w stadzie musi być co najmniej
30 owiec matek.
— świnie — puławska (co
najmniej 10 loch), złotnicka
biała (co najmniej 8 loch),

złotnicka pstra (co najmniej
8 loch).
— koza karpacka — w stadzie muszą być co najmniej 3
kozy matki.

Stawki wsparcia zależą
od gatunku i rasy
Wysokość wsparcia jest uzależniona nie tylko od rasy, ale
też od gatunku zwierząt oraz
ich liczby: bydło — 1 600
zł/sztuka, konie — 1 500
zł/sztuka, świnie — 1 140
zł/sztuka, kozy — 580 zł/sztuka, owce — 360 zł/sztuka. Dopłaty przyznawane są co roku
przez 5 lat. Wnioski o dofinansowanie do rodzimych ras
składa się wraz z wnioskami
o dopłaty bezpośrednie. Termin
tegorocznego składania wniosków upływa 15 czerwca.

REKLAMA

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

Płatności rolnośrodowiskowe w ramach pakietu: „Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”
można otrzymać m.in. do hodowli bydła rasy białogrzbiete
Fot. Anna Uranowska

Jaki będzie samorząd rolniczy w nowej

Wybory do izb rolnic
Dariusz Kucman
d.kucman@kuriermakowski.pl

209015otbr-A -N

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

Już tylko nieco ponad 2 tygodnie zostały do wyborów
do izb rolniczych. Zaplanowano je na 31 maja.
Nie każdy rolnik wie, że
jest członkiem izby rolniczej.
A są nimi wszystkie osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego
(którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy),
podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji
rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich
wkłady gruntowe. Takim osobom przysługuje zarówno
czynne, jak i bierne prawo
wyborcze.
W każdym powiecie zostanie wybrana rada powiatowa.
W jej skład wejdą rolnicy,
którzy w wyborach do tego

organu otrzymają największą
liczbę ważnie oddanych głosów (po jednym lub dwóch —
jeśli w gminie jest powyżej
4 tys. ha użytków rolnych —
przedstawicieli z każdej gminy). Z każdej takiej rady powiatowej będzie wybrany delegat na walne zgromadzenie
izby na szczeblu wojewódzkim. Na szczeblu ogólnokrajowym działa Krajowa Rada
Izb Rolniczych.

Wyniki ważne niezależnie
od frekwencji
Kandydaci na członków rad
powiatowych na złożenie dokumentów (w tym 50 podpisów poparcia) mieli czas do
11 maja. Spis członków izby
rolniczej uprawnionych do
głosowania, musi zostać udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta
najpóźniej 17 maja. Każdy
rolnik może sprawdzić, czy
został w nim ujęty i wnieść
w tej sprawie zażalenie.
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Wspólne projekty z sąsiadami i możliwość korekty zadań

Zmiany w funduszach sołeckich
Anna Banaszkiewicz
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

24 marca weszła w życie nowa
ustawa o funduszu sołeckim.
Zmiany, jakie za sobą niesie,
są korzystne dla sołectw zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.
Fundusze sołeckie działają
w gminach, które posiadają sołectwa od 2009 roku. Z tego
też roku pochodzi pierwsza
dotycząca ich ustawa. Obecnie
z funduszy sołeckich korzysta
około 1 200 gmin, czyli mniej
więcej połowa wszystkich
gmin w Polsce. Jednym z celów znowelizowanej ustawy
jest zachęcenie do korzystania
z funduszy sołeckich tych
gmin, które do tej pory nie widziały takiej potrzeby.

Wspólne projekty, wyższe
zwroty kosztów
Jeden z zapisów nowej ustawy umożliwia sołectwom realizację różnego rodzaju projektów i inicjatyw z innymi sołectwami. Stwarza też możliwość mieszkańcom sołectw,
by realizowali fundusz sołecki
w innych sołectwach. Według nowych przepisów można
też dokonywać zmian w zadaniach przyjętych przez zebrania wiejskie do października
w każdym roku budżetowym.
Wyższe będą również zwroty
kosztów zrealizowanych inwestycji. Stare przepisy umożliwiały zwrot kosztów tych inwestycji, o których współde-

Jeden z zapisów nowej
ustawy umożliwia sołectwom
realizację różnego rodzaju
projektów i inicjatyw z innymi
sołectwami Fot. Zbigniew Woźniak
cydowali mieszkańcy sołectw
o 10, 20 lub 30 procent, w zależności od zamożności sołectwa. Teraz poziom zwrotu
będzie wyższy o odpowiednio: 20, 30 lub 40 procent.

Korekta uelastyczni
podejmowanie decyzji
Najwięcej powodów do zadowolenia daje sołtysom możliwość korekty zadań przyjętych na dany rok budżetowy.
Każde sołectwo musi złożyć
wniosek wraz z projektem
funduszu sołeckiego już we
wrześniu roku, który poprzedza dany rok budżetowy.
Oznacza to, że z dużym, co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem musi powstać
plan tego, co konkretnie i za ja-

kie kwoty będzie realizowane
z funduszu sołeckiego. Brak
możliwości zmian powodował brak jakiegokolwiek ruchu
w sytuacji, gdy podczas roku
budżetowego pojawią się
nowe, pilne potrzeby czy zadania. Możliwość korekty zadań aż do października sprawi, że będzie można zrealizować nieprzewidziane wcześniej
zakupy czy usługi bez konieczności czekania do następnego roku budżetowego.
Oczywiście, każda korekta,
podobnie jak pierwotny plan
zadań, będzie musiała zostać
przegłosowana podczas zebrania wiejskiego.

Dobra wiadomość dla
sąsiadujących ze sobą
gmin
Bardzo ważną zmianą
w ustawie, która cieszy szczególnie sołectwa sąsiadujące
ze sobą, jest możliwość realizacji wspólnych projektów. Do
tej pory, jeśli trzeba było wybudować na przykład chodnik
łączący ze sobą dwie wsie, pojawiały się problemy dotyczące finansowania ogólnego projektu budowlanego. Teraz problemu nie będzie, gdyż sołectwa będą mogły w swoich
budżetach wyodrębnić środki
na ten cel i opłacić projekt
wspólnie. Dzięki możliwości
współrealizacji projektów będzie też można organizować
wspólne imprezy, na przykład
dożynki czy na przykład turnieje sołectw.

zych

Z 2-procentowego odpisu
z podatku rolnego
Zadaniem izb jest opiniowanie różnego rodzaju aktów
prawnych dotyczących rolnictwa oraz występowanie
z inicjatywą w tym zakresie.
Samorząd rolników może

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

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

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

Silobale®
jest wielowarstwową folią produkowaną wyłącznie z najlepszej jakości surowców dzięki
temu zapewnia odpowiednie zakiszenie i przechowywanie sianokiszonek przez okres
12 miesięcy. Wysokiej jakości folia tworzy warstwę ochronną, zabezpiecza przed działaniem promieni UV, niskimi temperaturami, a także dostępem powietrza.

kadencji?
Kolejna data graniczna to 21
maja. Najpóźniej tego dnia
musi nastąpić podanie do
wiadomości listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych
okręgach wyborczych.
Samo głosowanie odbędzie
31 maja w godzinach 8-18.
Wyniki będą ważne niezależnie od frekwencji. A ta nie
była zbyt wysoka już cztery
lata temu, kiedy w skali kraju oscylowała (w poszczególnych okręgach) od 0,1 do ok.
40 proc. W województwie
mazowieckim było to od 0,23
do 20,95 proc., a w warmińsko mazurskim — od 0,33 do
34 proc.

164615otbr-a -S

także interweniować w sprawach swoich członków.
Warto wiedzieć, że na utrzymanie izb rolniczych przeznaczany jest 2-procentowy
odpis z podatku rolnego. To
duże pieniądze, np. w 2013 r.

było tego ponad 30 mln zł.
Do tego dochodzą państwowe środki na działalność
w ponadnarodowych organizacjach reprezentujących
rolników w instytucjach unijnych.

SPRZEDAM kosiarkę czołową, przewracarkę, grabiarkę, 509-722-850.

Młóto browarniane
sprzedaż z dostawą, doradztwo, www.lewtrans.com, 668-673-613.

SPRZEDAM owijarkę Bell,

zwierzęta hodowlane

łyżkę do tura, 665-377-340.

KUPIĘ słomę, siano,
500-841-716.

Parametry folii:
• zewnętrzna strona klejąca
• 5-warstwowa
• stabilizowana ﬁltrem UV
• kolor: biały
• rozciągliwość do 300%
• grubość 25 mikronów
• wydajność rolki 24-26 balotów
• wymiary: 500 mm x 1800 mm (60 szt./paleta), 750 mm x 1500 mm
(40 szt./paleta)
• gwarancja 12 miesięcy

SPRZEDAM:OPONY rolni! BYDŁO, knury, maciory kupię- gotówka 886-086-328.
KUPIĘ byczki, jałóweczki
50 -300kg, 665-077-944.
KUPIĘ konie, krowy, 606655-378.

maszyny rolnicze
DOJARKI -montaż 504-9364-90.
KUPIĘ: ciagniki, maszyny,
tel.787-915-626

cze do kombajnów,ciągników, przyczep,sprzętu bud o w l a n e g o sprzedam,tel.505-212810,539-524-795

SPRZEDAM
pszenicę,
owies, jęczmień, 510-403150.
ZBOŻA paszowe, konsumpcyjne-kupię, tel.606-505511.

ciągniki

Folia Silobale® doskonale zachowuje się na wszystkich typach rolniczych owijarek.
Gwarantuje minimalne zużycie, wysoką jakość pakowania i niskie koszty inwestycyjne,
a przede wszystkim uzyskanie sianokiszonki o wysokich parametrach żywieniowych.
Taśma do zaklejania balotów 95 mm x 12 m.
Posiadamy w sprzedaży siatkę rolniczą

KUPIĘ ciągniki, 502-646575.

produkty rolne

PRACA w gospodarstwie,
667-899-381.
ZIEMIĘ 16ha sprzedam,
506-075-855.

Robert Barczyk 501-735-130
Marcin Kowalczyk 515-029-755

Anna Siek 512-172-022
Patryk Zieleźnicki 515-029-763

Biuro – tel./fax 48 (22) 757 80 88, tel. 757-32-15
210015otbr-a-M
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Krajowe źródło białka roślinnego i skuteczny czynnik plonotwórczy

Rola roślin strączkowych
we współczesnym rolnictwie
Obecnie w wielu gospodarstwach
konieczność dostosowania produkcji do
potrzeb rynku powoduje szybkie zmiany
gatunków uprawnych roślin. Niestety
uproszczenie płodozmianu skutkuje niskim
plonowaniem i gorszą jakością zbiorów.
dr hab. Jacek Olszewski,
prof. nadzw., UWM
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Wiele czynników ekonomicznych, gospodarczych czy
organizacyjnych powoduje,
że gospodarstwa dążą do
znacznego uproszczenia płodozmianu, co ogranicza
w znacznym stopniu jego
rolę. Efektem uproszczonych
zmianowań jest zachwianie
równowagi w środowisku
przyrodniczym oraz niskie
plony złej jakości. Jednym
z elementów przeciwdziałania ujemnym skutkom niekorzystnej struktury zasiewów jest uprawa roślin
strączkowych.

Przygotowują glebę pod
rośliny następcze
Rośliny strączkowe odgrywają niekwestionowaną rolę
w płodozmianie zwłaszcza
w gospodarstwach o profilu
ekologicznym, przerywają
częste następstwo zbóż po so-

bie, szczególnie o dużym ich
udziale w zmianowaniu. Przyczyniają się do zwyżki plonów
roślin następczych zwłaszcza
zbóż i rzepaku.
Szczególną zaletą roślin
strączkowych jest współżycie
ich korzeni z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny
azot z powietrza. W ten sposób
rokrocznie do gleby dostaje
się w zależności od właściwości szczepu bakterii i warunków środowiska od 40-700 kg
azotu na hektar. Daje to znaczącą oszczędność w stosowaniu szkodliwego dla środowiska naturalnego azotowego nawożenia mineralnego.
Nawożenie fosforowo-potasowe można stosować
w zmniejszonej ilości.
Rośliny strączkowe pozostawiają w glebie, oprócz azotu
substancję organiczną w postaci resztek pożniwnych, zasobną w makro- i mikroelementy. Całe rośliny przyorane
w fazie kwitnienia jako zielony nawóz, mogą dostarczyć

do gleby od 4,5 do 7,0 t/ha suchej masy. Rośliny strączkowe
zwiększając zawartość próchnicy wzbogacają kompleks
sorbcyjny gleb, który przeciwdziała wypłukiwaniu związków pokarmowych do głębszych warstw gleby, co mogłoby uczynić je niedostępnymi dla roślin następczych. Ponadto przyczyniają się do poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie.
Dzięki silnie rozwiniętemu
systemowi korzeniowemu
działają one fitosanitarnie na
glebę, poprawiają strukturę
przez tworzenie gruzełkowatych cząstek glebowych. System korzeniowy roślin motylkowatych jest zdolny do
pobierania składników pokarmowych oraz uruchamiania trudno dostępnych związków fosforu i wapnia z głębszych warstw gleby (wymytych i wypłukanych) i przemieszczania ich poprzez resztki pożniwne do wierzchnich
warstw gleby, czyniąc je dostępnymi dla roślin następczych. Uprawiane rośliny
strączkowe w międzyplonach
i poplonach zacieniają glebę
chroniąc jej życie biologiczne.

Plonotwórcze, ale wrażliwe
i trudno dostępne
Pomimo pozytywnych cech
jakie posiadają rośliny

strączkowe areał ich uprawy
wciąż jest zbyt niski. Przyczyn takiego stanu rzeczy
należy doszukiwać się między innymi w niedocenianiu właściwego płodozmianu
i braku świadomości ekologicznej co do walorów roślin
strączkowych dla środowiska glebowego. Także mała
stabilność plonowania spowodowana dużą wrażliwością na niekorzystne czynniki środowiska zwłaszcza
okresowe i krótkotrwałe susze glebowe i atmosferyczne,
które skutkują wahaniem
plonów nasion, wpływa na
mniejsze zainteresowanie
uprawą tych roślin.
Także przyczyną dużej
zmienności plonowania w latach jest swoista reakcja roślin na warunki glebowe,
przedłużanie okresu wegetacji w lata wilgotne i nierównomierne dojrzewanie
nasion. Popełnia się również
wiele błędów agrotechnicznych, które dotyczą zwłaszcza niewłaściwego doboru
gleby i stanowiska, terminu
i techniki siewu oraz ochrony roślin.
Mniejsza w ostatnich latach powierzchnia plantacji nasiennych, a co za tym
idzie dostępność materiału
siewnego, też może wywołać
gwałtowne pogorszenie
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Dopłaty do jednego hektara na poziomie ok. 240 euro stanowią
znaczącą zachętę ekonomiczną do uprawy roślin
wysokobiałkowych Fot. Anna Uranowska
zdrowotności roślin, wigoru
i
żywotności
nasion,
a w konsekwencji dalsze obniżenie plonu z jednostki
powierzchni.

Dopłaty stabilizują wynik
ekonomiczny uprawy
Stosowany w ostatnim czasie system dopłat do roślin
strączkowych powoli, ale systematycznie zmienia jednak
ten obraz. Szacowana powierzchnia roślin strączkowych wynosi około 180 tys.
ha i stopniowo wzrasta. Rośnie również zainteresowanie państwa polskiego, aby
przynajmniej częściowo
uniezależnić się od sprowadzanej modyfikowanej genetycznie soi. Stąd projekty
chociażby takie jak „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji,
systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.
Prowadzone na szeroką
skalę i przez wiele wiodących
ośrodków naukowych badania, wskazują jednoznacznie na zalety uprawy roślin
strączkowych. Jednak najbardziej do wyobraźni producentów rolnych przemawiają argumenty ekonomiczne i trudno z tym dyskutować. Również w prowadzonych
badaniach
aspekt ekonomiczny uprawy
roślin strączkowych został
uwzględniony. O ile same
plony mogą wykazywać

w poszczególnych latach
duże wahania i tym samym
wpływać znacząco na zysk, to
już dopłaty do jednego hektara upraw roślin wysokobiałkowych na poziomie ok.
240 euro stanowią znaczącą
zachętę ekonomiczną.

Rzepak ozimy nawożony dawką 180 kg
azotu/ha uprawiany
po pszenicy jarej daje
niższy efekt finansowy niż rzepak nawożony 60 kg azotu, ale
uprawiany po bobiku
Ich przedplon podnosi
wynik finansowy
Pod uwagę należy również
wziąć wpływ następczy,
zwłaszcza na te gatunki, które wymagają wysokiego nawożenia azotem. Analiza ekonomiczna wieloletnich badań nad wpływem następczym roślin strączkowych wykazała, że rzepak ozimy nawożony dawką 180 kg azotu/ha uprawiany po pszenicy
jarej daje niższy efekt finansowy niż rzepak nawożony
60 kg azotu, ale uprawiany po
bobiku (tab.).
Biorąc pod uwagę ceny na-
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wozów mineralnych oraz
koszt ich stosowania, przedplon roślin strączkowych stanowi swoistą wartość dodaną,
którą należy wziąć pod uwagę w końcowym rachunku
ekonomicznym. Źródła naukowe podają, że w zależności
od warunków środowiska
ilość wolnego azotu związana
w ciągu roku przez bakterie
żyjące na korzeniach bobiku,
może wahać się od 40 do nawet 700 kg/ha. Ma to swoje
praktyczne potwierdzenie
w plonowaniu roślin uprawianych po przedplonach
strączkowych.

Dywersyfikacja
zaopatrzenia w białko
roślinne
Należy mieć nadzieję, że
udział roślin strączkowych

w strukturze zasiewów będzie się zwiększał. Świadczyć o tym może fakt, że już
w styczniu są kłopoty z zakupem materiału siewnego,
co może być dowodem na
coraz większe zainteresowanie strączkowymi. Napawa również optymizmem to,
że producenci roślin wysokobiałkowych nie mają już
problemów z ich zbytem.
Powodem, dla którego winniśmy zwiększyć powierzchnię uprawy roślin strączkowych jest potrzeba dywersyfikacji zaopatrzenia oraz
stale rosnące zapotrzebowanie na wysokobiałkowe
pasze pochodzenia roślinnego.
Uwzględniając niepodważalne walory przyrodnicze
i wysoką wartość biologicz-

ną roślin strączkowych, należy dążyć do zwiększenia
powierzchni ich uprawy do
granic uzasadnionych względami przyrodniczymi, agrotechnicznymi i gospodarczymi. Istnieje również pilna potrzeba, aby zwiększyć
produkcję kwalifikowanego
materiału siewnego.
Należy przypuszczać, że
w najbliższym czasie zainteresowanie uprawą roślin
strączkowych będzie rosło
ze względu na doskonałe
właściwości przedplonowe
i żywieniowe tych roślin. Zasadne jest więc propagowanie ich uprawy, ukazanie
przewagi zalet nad wadami
oraz możliwości uprawy,
uwzględniając najnowsze
osiągnięcia naukowe z tego
zakresu.
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dostępne są w promocji od 26 stycznia do 31 maja 2015 roku.
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,,Beware of invisible barbarians” — ,,strzeż się niewidzialnych barbarzyńców”

Pszczoły też chorują i proszą
o zmiłowanie
Zdarzyło mi się w trakcie spotkania
z uczniami pierwszej klasy szkoły
podstawowej, że jedna z dziewczynek
zapytała mnie — Dlaczego pszczoły
chorują, mając w ulu leczniczy miód
i pyłek? Odpowiedź na to pytanie wydaje się
być tylko z pozoru prosta.
dr hab. pszczelnictwa, dr n.
wet. Zbigniew Lipiński, PAN
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Można bowiem odpowiedzieć, że jeśli owady te chorują to nie gromadzą w plastrach wspomnianego pyłku
i miodu. Co tylko w części
jest prawdą, bowiem rodzina pszczela to społeczność
osobników składająca się
z matki i robotnic, oraz okre-

sowo czerwiu (larw i poczwarek), które są zazwyczaj w różnym stopniu dotknięte daną chorobą czy
też zatruciem, o trutniach
nie wspominając. Stąd rodzina pszczela stopniowo
słabnie w miarę jak ubywa
chorych czy podtrutych robotnic. W warunkach rosnącego głodu i pragnienia
coraz liczniejsze upadki robotnic ograniczają zdolności

aprowizacyjne (zaopatrzeniowe) całej rodziny. Po
czym rodzina najczęściej zamiera, szczególnie w warunkach zimowli (okres zimowania pszczół).
Sam proces chorobowy podobnie jak u innych organizmów żywych jest zwykle
związany z rozwojem zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych, i innych.
Zwykle w warunkach
wspomnianego niedożywienia, co najłatwiej można zaobserwować po wyssaniu
z larw pszczelich lub trutowych niskocząsteczkowych
białek przez pajęczaka Varroa destruktor. W sytuacji
kiedy białka te tworzą bariery chroniące organizm
pszczeli przed wymienionymi patogenami.
Zatem głównie z niedobo-

ru wspomnianych białek
i innych substancji odżywczych organizmy larw
i pszczół robotnic nie „walczą” skutecznie ze wspomnianymi mikrobami, zaś zachowania obronne robotnic
wyraźnie słabną, co wyraża
się np. nie usuwaniem chorych larw, wpuszczaniem do
ula pszczół robotnic ewidentnie chorych, czy też
osłabioną reakcją na pasożyty zewnętrzne.

BADANIA
Tu wspomnę, że powodowany niejako wyższą koniecznością wzrost nakładów na badania naukowe
w wymiarze światowym,
spowodował gwałtowny rozwój fizjologii, fizjopatologii
i immunologii pszczół oraz
innych owadów. Z uwagi na

równoczesny rozwój genetyki trudno jest nawet silnemu zespołowi badawczemu przyswoić sobie lawinę
odkryć, co wcale nie ułatwia
np. opracowanie nowych leków a wprost paradoksalnie
możliwość tą znacznie
utrudnia. Dowodem jest tu
pogłębiający się kryzys
pszczelarstwa w sytuacji corocznej publikacji około
1 600 wysoko notowanych
prac naukowych, których interpretacja ze wspomnianych pozycji genetycznych
komplikuje się tak dalece, że
poznawanie dalszych zawiłości biologii tego owada wydaje się nie mieć końca. Chociażby z uwagi na niezwykle złożone relacje pokarmowe pszczół z ogromną ilością
gatunków roślin, w tym wartości odżywczych ich pył-

ków, nektarów, propolisu,
a także różnorodnej patogenności wspomnianych
bakterii i wirusów. Relacje te
dotyczą również zmiennej
aktywności enzymów często
przejmowanych wprost
z nektarem od roślin.
Co więcej, analiza genomu szczepów bakterii typowych dla przewodu pokarmowego pszczół wykazała,
że tak naprawdę jedynie wysokiej klasy wielokwiatowy
miód, który zawiera ponad
200 a niektórzy twierdzą
ponad 5 000 substancji chemicznych w tym niestrawne
dla pszczół cukry, w pełni zadowala wymagania pokarmowe pszczół. Oczywiście
kwestią otwartą jest jakie to
cukry i w jakiej ilości. Zwykle tych strawnych jest ok.
80 proc., zaś niestrawnych
od 4 do 5 proc. Tu wspomną,
że flora bakteryjna wola, żołądka oraz jelit tych owaDOKOŃCZENIE NA STR. 17
Siedem podstawowych zaleceń dla utrzymania pasieki w jak najlepszej kondycji zdrowotnej:

Autor artykułu w trakcie pracy Fot. Stanisław Swat
O autorze
Zbigniew Lipiński — specjalista chorób owadów użytkowych, dr hab. pszczelnictwa, dr nauk weterynaryjnych, pracownik Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, konsultant naukowy Specjalistycznego Laboratorium Weterynaryjnego Biolab w Ostródzie.
Twórca pierwszej kompleksowej teorii dotyczącej porzucania gniazd przez roje pszczół miodnych nagrodzonej złotym medalem przez XXXVII Kongres Apimondii w Durbanie, Afryka Południowa. Współtwórca Apiwarolu A, pierwszego leku przeciwko Varroa destructor w postaci tabletki dymnej. Autor oraz współautor ponad 180 publikacji z szeroko pojętego pszczelarstwa, w tym 42 prac naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (tzn. opublikowanych w światowym wykazie wysoce punktowanych czasopism naukowych prowadzonym przez Institute for Scientific Information w Filadelfii).

1. Pasieki trzymać z dala od
monokultur roślin chronionych chemicznie, zaś korzystać z nich jedynie
w trakcie zbioru nektaru.
2. Warrozę zwalczać jedynie
przy pomocy tabletek z amitrazą, lub preparatu Hive
Clean, kiedy amitrazy zastosować nie można.
3. Obficie żywić pszczoły
w okresach bezpożytkowych
oraz przed zimą.
4. Dbać o zaopatrzenie
pszczół w czystą wodę.
5. Corocznie badać porażenie miodu lub zapasów zimowych przetrwalnikami
zgnilca amerykańskiego
(www.biolab.pl) oraz każde
podejrzenie tej choroby zgłaszać służbie weterynaryjnej.
6. Obcy materiał genetyczny
w postaci nowych matek
wprowadzać do pasiek bardzo ostrożnie, obserwując
przez 2-3 lata wrażliwość
pszczół na choroby i zatrucia.
7. Jak najczęściej wymieniać
stare plastry na węzę (woskowy zaczątek plastra
z wytłoczonymi
kształtami komórek plastra
pszczelego).
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dów wymaga stałej obecności 13 różnych rodzajów bakterii. W tym np. z rodzaju
Lactobacillus i Bifidosporum, z których te ostatnie
podobnie jak u człowieka
prowadzą fermentację obecnych w nektarze niestrawnych fruktozanów (polimerów fruktozy), „w celu” produkcji substancji eliminujących z przewodu pokarmowego niepotrzebne bakterie. Wszystko to w nowym
świetle przedstawia prawdziwą przydatność np. różnorodnych syropów cukrowych jako substytutów nektaru dla pszczół. To samo dotyczy zatruć pszczół w kontekście genetycznych mechanizmów, które zawiadują zarówno naturalną selekcją pszczół jak i mechanizmami odpornościowymi.
Tu mała dygresja. Powszechna i generalnie uzasadniona wiara w postęp,
szczególnie u tych, którzy
tworzą nowe rozwiązania
techniczne nie przedstawia
zbyt dużego zagrożenia dopóki nie przekłada się to na
niszczenie biologicznej
struktury życia. Można bowiem zrobić nieudany samochód a potem przetopić
go w hucie i z tego materiału zrobić inny, lepszy. Niestety, w przypadku nadmiernej ingerencji we
wspomnianą biologiczną
strukturę życia, w tym życia
pszczół, które z uwagi na
zapylanie roślin są zwornikiem koniecznym dla przetrwania wielu różnych ekosystemów, mogą powstać
nieodwracalne straty. Dzieje się tak dlatego, że biologiczne mechanizmy adaptacji leżące u podstaw ewo-

lucji same z siebie tworzą
nowe rozwiązania. Te, które
się nie sprawdzają są bezlitośnie odrzucane. Mechanizmy te są tak skomplikowane, że zwykle ,,punktowa”
ingerencja człowieka w ich
genetyczną podbudowę dla
uzyskania nawet ściśle skalkulowanych efektów, nie po-

siąc razy Co powoduje, że
diagnostyka kliniczna chorób pszczół staje się coraz
trudniejsza z uwagi na nietypowy obraz tych chorób,
o czym często przekonuje
się w swojej praktyce zawodowej.
Jak dotąd opracowano szereg technik, które pozwala-

Powszechna wiara w postęp, szczególnie
u tych, którzy tworzą nowe rozwiązania techniczne nie przedstawia zbyt dużego zagrożenia
dopóki nie przekłada się to na niszczenie biologicznej struktury życia. Można bowiem zrobić
nieudany samochód a potem przetopić go
w hucie i z tego materiału zrobić inny, lepszy.
Niestety, w przypadku nadmiernej ingerencji
we wspomnianą biologiczną strukturę życia,
w tym życia pszczół, taka ,,twórcza” ingerencja
może spowodować nieodwracalne straty.
zwala przewidzieć wszystkich długookresowych skutków. Szczególnie w zakresie
tzw. regulacji epigenetycznych, które sterują ekspresją podstawowych genów
w odpowiedzi na zmienne
bodźce środowiskowe.
Najlepszym tego przykładem jest selekcja pszczół na
miodność i inne użytkowe
cechy hodowlane, która często powoduje, że owady takie
są nadmierne wrażliwe na
zakażenie bakteriami zgnilca amerykańskiego czy grzybicy, o innych zagrożeniach
nie wspominając. W odniesieniu do niektórych pestycydów wrażliwość ta może
wzrosnąć nawet ponad ty-

ją takie pszczoły stosunkowo
szybko wyhodować praktycznie z każdej rasy pszczół.
Oczywiście z zaburzeniem
ekspresji wielu genów, szczególnie w zakresie wspomnianych regulacji epigenetycznych, których pełne poznanie to zadanie dla przyszłych pokoleń, gdzie do
podstawowych mechanizmów tego typu należą chemiczne zmiany DNA oraz
histonów przy udziale
ogromnej liczmy krótkołańcuchowych RNA. Oczywiście w krótkim przedziale
czasu drogą wspomnianych
selekcji uzyskuje się zwyżkę
w produkcji miodu. Niestety, często z wątpliwym eko-

nomicznym zyskiem, szczególnie na niezbyt bogatych
pożytkach. Koszty bowiem
utrzymania w tym przezimowania tego rodzaju
pszczół, szczególnie w warunkach niedoboru pełnowartościowego pyłku i nektaru jaki pojawia się po zakończeniu kwitnienia wielkoobszarowych monokultur
roślin oraz permanentnej
intoksykacji (zatrucia), są
niewspółmiernie wysokie.
Ponieważ pszczoły selekcjonowanych linii, posiadają zwykle dużo genów południowych ras pszczół, to starają się tworzyć bardzo liczne rodziny, które częściej
popadają w stan głodu ze
wszystkimi tego wcześniej
wspomnianymi konsekwencjami, chociażby w obszarze
wspomnianej odpowiedzi
immunologicznej. Obecnie
coraz częściej się zdarza, że
nagle np. po skoszeniu kwitnących łąk brakuje pszczołom wysoce specyficznych
składników pokarmowych
pyłku i miodu do syntezy
wspomnianych białek odpornościowych, nie wspominając o białku potrzebnym do syntezy enzymów
koniecznych do rozkładu pozostałości
pestycydów.
Ostatnio odkryto, że niektóre pestycydy, w sobie tylko specyficzny sposób, blokują syntezę białek potrzebnych do walki z wirusami
np. paraliżu pszczół.
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stycydów. Głównie herbicydów, fungicydów oraz insektycydów. Co więcej obserwowane zatrucia pszczół
w terenie przesuwają się
z obszaru zatruć insektycydami w obszar zatruć fungicydami, co objawia się
wzrostem upadków pszczół
nie wiosną i latem, a głównie
pod koniec zimowli. Szczególnie jeśli pszczelarz zbagatelizował skrupulatne
zwalczanie warrozy, która
jak już wspomniałem silnie
objada larwy pszczele i same
robotnice.
Można śmiało założyć, że
99 proc. ludzi nie rozumie
biologicznych skutków stosowania pestycydów, szczególnie w warunkach niedożywienia tych szlachetnych
owadów, aczkolwiek może
na ich temat dużo wiedzieć.
Jedynie bardzo solidne przygotowanie medyczne oraz
lata osobistych doświadczeń
mogą przybliżyć prawdziwe
rozumienie i zdolność do
rozpoznawania przerażających skutków stosowania
tych substancji.
Nie przypadkiem też na
etykietach, do niektórych
pestycydów pojawiły się informacje cyt.: ,,możliwe ryzyko szkodliwego działania
na dziecko w łonie matki”,
,,podejrzewa się, że powoduje raka”, ,,ograniczone dowody działania rakotwórczego”. Nic więc dziwnego,
że zatrucie środowiska
i wtórne osłabienie organizmów ludzi, zwierząt oraz roślin, skutkuje widocznym
wzrostem liczby chorych rodzin pszczelich.
Typowym przykładem
trudności, jakie niosą próby
wynalezienia nowych pestycydów w konfrontacji z biologią pszczół jest wprowadzenie do ochrony roślin insektycydów neonikotynoidowych służących do zabijania szkodliwych owadów,
które to substancje są w części reklamowane jako w pełni bezpieczne dla pszczół.
Aczkolwiek już w momencie
ich dopuszczenia do obrotu
były dla prawdziwie wykształconych i uczciwych ludzi nie do przyjęcia ze względu na mechanizm działania
uderzający w układ nerwowy
pszczoły. Tu wspomnę, że
budowa układu nerwowego
pszczoły, transmisja pobudzeń oraz przetwarzanie informacji są na podstawowym komórkowym (neuronalnym) poziomie bardzo
podobne do tych, które istnieją u człowieka. Także
w zakresie szerokiego spektrum syntetyzowanych neurohormonów i typowych
hormonów z każdego obszaru regulacji fizjologicznych, sterujących np. pracą
pszczelich nerek (cewek
Malpighiego) czy pszczelej
wątroby (ciała tłuszczowe-

go). Czego najlepszym przykładem jest synteza przez
organizm pszczoły swoistej
insuliny, kalcytoniny etc.
W tym kontekście trudno
zrozumieć, dlaczego ostatnio
podjęto próbę rejestracji
preparatu zwalczania warrozy pszczół opartego na
związku fosforoorganicznym, co jakby potwierdza, że
nauka zaczyna rozmijać się
z praktyką skoro od dawna
wiadomo, że preparaty fosforoorganiczne uszkadzają
szczególnie matki pszczele.
Matki, które mają składać ok
1 500 jaj dziennie i jeść
w tym czasie tyle ile same
ważą. Ponadto preparaty
fosforoorganiczne nieodwracalnie inaktywują enzym acetylocholinoesterazę
AChE, który jest niezbędny
do działania układu nerwowego u ludzi i zwierząt,
w tym u pszczół miodnych.
Część pestycydów tak silnie
zaburza pracę mózgu
pszczoły, że pszczoły wprost
uciekają z uli. Zjawisko to
przypomina wypryskiwanie
pszczół z uli na skutek nosemozy (choroba zarodnikowcowa). Tu wspomnę, że
mózg pszczoły, podobnie jak
mózg człowieka ,,pracuje”
w oparciu o uniwersalne mechanizmy uczenia się i pamięci. Wymaga również snu.
Dla odprowadzenia produktów przemiany materii
z neuronów z typowymi dla
człowieka fazami jego sennej
aktywności. Stąd większość
zatruć insektycydami, w tym
związkami fosforoorganicznymi, zaburzając pracę mózgu dezorganizuje pracę wielu narządów. Objawia się to
bezładem ekspresji wielu instynktów w tym zachowań
higienicznych, które mają
na celu odpowiednio wczesne usuwanie chorych larw,
zanim namnoży się w nich
zbyt duża liczba patogenów.
Wspomnieć tu również należy o zaburzeniach psychicznych procesów orientacji pszczół w terenie, co
bezpośrednio przekłada się
na zachowania aprowizacyjne zarówno co do pyłku,
nektaru, propolisu, etc. Promykiem nadziei jest tu fakt,
unikania przez pszczoły
plantacji potraktowanych
niektórymi pestycydami.

DRZEWA
W rosnący niedobór wartościowego nektaru i pyłku
wplatają się konsekwencje
„nowej kultury cmentarnej”,
która preferuje uprawę iglaków w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich ponad
wszystkie inne krzewy i drzewa, a także przycinanie
wszystkiego co się da przyciąć. Co więcej, szczególnie
na Warmii i Mazurach obserwuję się plagę obcinania
gałęzi tuż przy samym pniu
starych, nie zawsze chorych

i niepotrzebnych wiekowych
drzew, świadków historii
tych ziem. Kiedyś w parkach
i na skwerach królował beton
a teraz biały granit przykrywający bezlitośnie ubogie
skrawki ziemi wokół drzew.
Chciałoby się wiedzieć skąd
biorą się ludzie, którzy twierdzą, że drzewa nie żyją a tylko rosną. Tu mała refleksja.
Siedząc ostatnio na rynku
w Brukseli przeczytałem na
karteczce dyskretnie położonej na stoliku tuż przy flakoniku z kwiatami ostrzeżenie ,,Beware of invisible barbarians” co w dosłownym
tłumaczeniu znaczy ,,strzeż
się niewidzialnych barbarzyńców”. Nic dodać, nic
ująć.
Pozostając jeszcze trochę
w tym klimacie inna skromna obserwacja. Otóż przejeżdżam często obok zamku
w Nidzicy i co roku obserwuję z jakim zapamiętaniem
usuwane są liście z zamkowego wzgórza, które wiązane jest przez korzenie rosnących tam drzew. Korzenie te mogą być zdrowe tylko wtedy, kiedy produkty
rozpadu liści chronią je
przed nadmiarem grzybów.
Czy ktoś myśli o trwałości
tych drzew oraz całego wzgórza, kiedy poleca grabić te liście? Przecież w połowie
maja i tak same zanikają.
Piszę o tym bowiem ochrona krzewów a szczególnie
drzew jest niezwykle ważna
dla zdrowia pszczół. Przede
wszystkim z uwagi na różnorodne bogactwo ich pyłków oraz nektarów a także
fakt, że drzewa poza wyjątkowymi sytuacjami nie są
traktowane pestycydami. Tu
wspomnę, że przeciętna rodzina pszczela zużywa rocznie ok 30 kg pyłku oraz ponad 100 kg nektaru. Co
oznacza, że 45-pniowa typowa pasieka potrzebuje do
życia ponad tonę pyłku oraz
kilka ton nektaru. Oczywiście wziąwszy pod uwagę,
że rodzina pszczela wychowuje czerw, z którego rozwija się od około 50 000 do
80 000 robotnic. Co więcej
pyłek ten musi pochodzić
z wielu różnych gatunków
roślin, bowiem nie ma jednego gatunku pyłku, który
spełniałby wszystkie wymagania pokarmowe pszczół.
Oczywiście pyłku wolnego
od ksenobiotyków, a więc
substancji, które zostały
stworzone ręką człowieka
i które nigdy nie istniały
w przyrodzie.
Na koniec woda pobierana
przez pszczoły z najbliższych
naturalnych zbiorników.
W sytuacji kiedy ilość wody
pobierana przez rodzinę
pszczelą przekracza w ciągu
roku ponad 20 litrów, należy robić wszystko aby była
wolna od wspomnianych
ksenobiotyków.
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Jak pomóc owadom zapylającym w przetrwaniu?

Pszczoły a pestycydy
prof.Tadeusz Banaszkiewicz, UWM
rolniczeabc@rolniczabc.pl

Obserwując postęp jaki zachodzi w otoczeniu człowieka,
nie sposób nie zauważyć, że
odbywa się on kosztem całej
przyrody, która ponosi skutki
związanych z tym zagrożeń.
Jest to szczególnie widoczne
w przypadku pszczół, pełniących bardzo ważną rolę w zapylaniu roślin, a tym samym
w wyżywieniu ludzkości.
Przypomnijmy, że korzyści
uzyskane z zapylania są
znacznie większe niż wartość
produkcji rodziny pszczelej.
Szkoda tylko, że niepokój
o los pszczół jest trochę jednostronny, ponieważ na ogół
nie zwracamy większej uwagi na inne zagrożone gatunki zwierząt, które nie przynoszą tak wyraźnych korzyści
człowiekowi w postaci zwiększenia wysokości plonu i poprawy jego jakości.

Przestrzeganie okresu
prewencji
Pszczoła miodna (Apis mellifera), podobnie jak inne
owady, charakteryzuje się wysoką wrażliwością na zatrucia
kontaktowe powodowane
przez chemiczne środki
ochrony roślin, znane również jako pestycydy. Wynika
to z łatwego wnikania tych
związków przez okrywy ciała
oraz zakończenia nerwów,
które znajdują się na ich odnóżach. Stanowi to główną
przyczynę śmiertelnych zatruć owadów przez neurotoksyny, czyli trucizny układu
nerwowego, które dominują
w asortymencie chemicznych
środków ochrony roślin.
Oznacza to potrzebę przestrzegania okresu prewencji
po wykonaniu zabiegu chemicznego w celu niedopuszczenia do kontaktu trucizny,
która znajduje się w powietrzu lub na powierzchni roślin,
z organizmem pszczoły.
Toksyczność kontaktowa
jest szczególnie groźna dla
owadów, w przypadku insektycydów z grupy pyretroidów, które w odróżnieniu od
dawno już wycofanego DDT,
należą do związków o niewielkiej trwałości w środowisku.

Chroniczne zatrucia
pokarmowe pszczół
Zagrożenie dla pszczół stanowią nie tylko określone
środki ochrony roślin, ale
i ich mieszaniny, substancje
wspomagające działanie pestycydów (adiuwanty), biostymulatory, czy nawozy dolistne, co dodatkowo może
utrudniać ustalenie przyczyny zatrucia. Ponadto, zwraca
się uwagę na niewielką liczbę

genów* związanych z funkcjonowaniem układu odpornościowego pszczół, jak również genów odpowiedzialnych za procesy detoksykacyjne. Tłumaczy to wysoki
stopień ich wrażliwości na
chemiczne skażenia środowiska. Niestety, samo przestrzeganie okresów prewencji, które są bardzo krótkie bo
liczone w godzinach, nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia pszczół przed zagrożeniami pestycydowymi.
Trzeba bowiem wiedzieć, że

Nawet dokładne przestrzeganie zapisów
etykiety-instrukcji stosowania środka
ochrony roślin, nie zawsze daje pełną gwarancję bezpieczeństwa dla pszczół
w celu skutecznego zwalczania szkodników roślin lub
mikroorganizmów chorobotwórczych, wymagane jest
długotrwałe utrzymywanie
się trucizny w całej roślinie.
Prowadzi to do zatruć pokarmowych pszczół, wynikających ze skażenia nektaru,
pyłku, spadzi, czy nawet spijanej przez nie wody. Objawy
takich zatruć o charakterze
chronicznym mogą występować w dłuższym okresie czasu i dotyczą całej rodziny
pszczelej, a nie tylko pszczół
robotnic. Należą do nich,
między innymi: zmniejszenie aktywności pszczół, dezintegracja pracy i osłabienie
rodziny pszczelej, zahamowanie rozwoju larw i wychowu czerwiu, zwiększenie podatności na porażenie przez
pasożyty i patogeny, złe zimowanie owadów w ulach.

Pozostałości pestycydów
w płodach rolnych
Na skalę tego problemu
wskazują wykonywane corocznie badania pozostałości chemicznych środków
ochrony roślin w płodach rolnych w Polsce. Na podstawie
tych analiz można stwierdzić, że około 30-50 proc.
owoców w okresie zbioru jest
skażonych przez pozostałości
określonych pestycydów (na
poziomie dopuszczalnym dla
zdrowia człowieka). Jest oczywiste, że bezpośrednio po
wykonaniu zabiegu, to jest
w okresie kwitnienia roślin
poziom tych skażeń może być
wielokrotnie wyższy. Na przykład badania prowadzone
w roku 1993 we Francji, wy-

kazały skażenie pyłku słonecznika przez 19 różnych
związków owadobójczych.
Stwierdzono, że niektóre
z nich, jak np. zaprawy nasienne z grupy neonikotynoidów przemieszczają się
z korzeni roślin do nektaru
i pyłku, powodując następnie
zakłócanie procesów związanych z odżywianiem i zachowaniem się pszczół oraz trudności z koncentracją i przyswajaniem nowych informacji. W efekcie pszczoły nie są
w stanie znaleźć drogi do ula
albo powracać do miejsc bogatych w pokarm.

Brak alternatywnych
środków chemicznych
Mając na uwadze tego rodzaju zagrożenia, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zaleciła na okres 2 lat (od 1 grudnia 2013r.) wycofanie ze stosowania w uprawach kukurydzy, bawełny, rzepaku i słonecznika trzech związków
owadobójczych z grupy neonikotynoidów: chlotianidyny, imidachlopridu i tiametoksamu. W Polsce, najbardziej odczuli to producenci
rzepaku, ze względu na brak
alternatywnych zapraw nasiennych do zwalczania
szkodników, np. śmietki kapuścianej. Warto przypomnieć, że roślina ta charakteryzuje się wysokim poziomem ochrony chemicznej
i jednocześnie często występującymi tutaj zatruciami
pszczół. W dalszej kolejności
występują one podczas opryskiwania sadów, plantacji
malin oraz zwalczania szkodników w uprawach, w których
występują kwitnące chwasty.
Problem ten jest stale aktualny, pomimo postępu
w chemicznej ochronie roślin
i metodach stosowania pestycydów, czego ostatnim
przykładem było obligatoryjne wprowadzenie integrowanej ochrony roślin w krajach UE. Wprowadzane środki ochrony roślin nowych generacji, rzadko spełniają jednak oczekiwania w kwestii
bezpieczeństwa pszczół lub
nie są wystarczająco konkurencyjne pod względem cenowym. Na ogół preparaty
najtańsze, jak wspomniane
pyretroidy są największym
zagrożeniem dla środowiska.

Przestrzeganie zapisów
etykiet nie daje gwarancji
Niekiedy zdarzały się nawet
oczywiste wpadki, jak na to
wskazuje przykład Melipaxu (substancja czynna: toksafen). Ten toksyczny i bardzo trwały środek owadobójczy z grupy chlorowanych
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węglowodorów, stosowany
jeszcze w latach 70 ubiegłego
wieku (nazwa preparatu
w dosłownym tłumaczeniu
z łaciny, oznacza: „pokój
pszczołom”), był promowany
jako bezpieczny dla pszczół
tylko dlatego, że jego okres
prewencji w przypadku opylania roślin wynosił 2 godziny zamiast 6, jak w przypadku opryskiwania.
Z drugiej strony, okazuje
się, że nawet dokładne przestrzeganie zapisów etykietyinstrukcji stosowania środka
ochrony roślin, nie zawsze
daje pełną gwarancję bezpieczeństwa dla pszczół. Przykładem może być etykieta
insektycydu Acetamip 20 SP
(substancja czynna: acetamipryd z grupy neonikotynoidów), w której podano:
„okres prewencji dla ludzi,
zwierząt i pszczół — nie dotyczy”. Ten sam związek, zarejestrowany jako Mospilan
20 SP, ma natomiast dodatkową uwagę o treści następującej: „ Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka w trakcie
kwitnienia następujących
upraw: rzepak ozimy, rośliny
sadownicze, rośliny warzywne i ozdobne w celu ochrony
pszczół i innych owadów zapylających środek zaleca się
stosować poza okresem ich
aktywności na plantacji”.

A co na to wszystko
pszczoły?
Odpowiedź jest prosta.
W jednym z badań prowadzonych w Szwecji, wykazano, że na ekologicznych uprawach truskawek owady zapyliły 45 proc. kwiatów w porównaniu z 17 proc. dla truskawek konwencjonalnych
traktowanych pestycydami.
Należy więc unikać wykorzystywania intensywnie chronionych roślin jako pożytku
dla pszczół, z jednoczesnym
zachowaniem okresu prewencji po zabiegu, który powinien obejmować przynajmniej czas niezbędny do
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na roślinach.
Co więcej, nawet na etykietach nielicznych insektycy-

dów całkowicie selektywnych
dla pszczół, np. Teppeki 50
WG (preparat zwalcza wyłącznie mszyce w zbożach,
ziemniakach, jabłoni i roślinach ozdobnych), można znaleźć następujące zalecenia:
„W celu ochrony potomstwa
pszczelego, środek stosować
po wieczornym oblocie
pszczół, gdy roślina uprawna
jest w fazie kwitnienia lub,
gdy w uprawie znajdują się
kwitnące chwasty lub spadź.
Podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia środka
na sąsiadujące plantacje”.
Inny, bezpieczny dla pszczół
środek owadobójczy o nazwie Coragen 200 SC (zalecany do zwalczania stonki
ziemniaczanej, szkodników
jabłoni i warzyw kapustnych)
na swojej etykiecie zawiera
ostrzeżenie, aby nie wcho-

Należy unikać wykorzystywania intensywnie chronionych
roślin jako pożytku dla
pszczół, z jednoczesnym zachowaniem
okresu prewencji po
zabiegu, który powinien obejmować
przynajmniej czas
niezbędny do całkowitego wyschnięcia
cieczy użytkowej na
roślinach
dzić na teren zabiegu do czasu całkowitego wyschnięcia
cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Z kolei na
etykiecie insektycydu Mavrik
240 EW ( jedyny preparat
z grupy pyretroidów, który nie
jest toksyczny dla pszczół —
zalecany do zwalczania słodyszka i innych szkodników
rzepaku), napisano: „zaleca
się stosowanie środka poza
okresami aktywności pszczół”.

Ustalenie przyczyn
zatrucia owadów
Spotykane w kraju przypadki ostrych zatruć pszczół
wynikają obecnie niemal wyłącznie z niefrasobliwości,
lekceważenia zasad dobrej
praktyki rolniczej, braku wyobraźni lub zdrowego rozsądku ze strony osób wykonujących zabiegi. W takiej
sytuacji
poszkodowany
pszczelarz powinien, jak najszybciej zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub do najbliższego
jego Oddziału Rejonowego,
z prośbą o powołanie Komisji w celu ustalenia przyczyn zatrucia, jego sprawcy

i wysokości szkody. Pierwszym zadaniem Komisji jest
pobranie i zabezpieczenie
próbek martwych pszczół,
roślin lub gleby oraz niezwłoczne przekazanie ich do
Instytutu Ochrony Roślin
w Poznaniu lub Terenowej
Stacji Doświadczalnej w Białymstoku, celem wykonania
analiz na pozostałości pestycydów. Dopiero wtedy, poszkodowany pszczelarz ma
szansę na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń o odszkodowanie na drodze sądowej, z powództwa cywilnego.
Najlepszym sposobem na
niedopuszczenie do zatruć
pszczół przez pestycydy jest
ścisła współpraca pomiędzy
rolnikiem użytkownikiem
środków ochrony roślin
a pszczelarzem. Szkoda tylko,
że nie znajduje to odpowiedniego wsparcia w przepisach
prawa. Wprawdzie na etykietach niektórych środków
ochrony roślin, można przeczytać: „przed zastosowaniem
środka należy poinformować
o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które
zwróciły się o taką informację”, ale czy to wystarczy?

Nie zapominajmy
o roślinach
nektarodajnych
Warto się również zastanowić, jak pomóc owadom zapylającym w przetrwaniu
w coraz bardziej nieprzyjaznym dla nich środowisku.
Dotyczy to np. pszczół samotnic, trzmieli i trzmielców i motyli z rodziny zawisakowatych, które w odróżnieniu od pszczoły miodnej,
mają mniejsze szanse przeżycia. Podstawą powinno być
tworzenie dla nich naturalnych środowisk, zapewniających stałą bazę pokarmową
już od wczesnej wiosny (leszczyna, krokus wiosenny,
wierzba iwa) do późnej jesieni (nawłoć, wrzos). Z kolei,
zakładając ogrody nie możemy zapominać o licznych
roślinach nektarodajnych, jak
np.: malwa, nasturcja, dalia,
cząber, szałwia, naparstnica,
dzika róża, groszek pachnący,
tojeść, rozchodnik, macierzanka, lawenda, malina,
mniszek lekarski, mięta, miodunka, pysznogłówka, budleja Dawida, pigwowiec, koniczyna biała, koniczyna czerwona. Jest to najtańsza, najbardziej skuteczna i dostępna dla każdego, metoda
ochrony organizmów pożytecznych.
geny* — charakterystyczne sekwencje kwasów nukleinowych znajdujących się
w chromosomach, które zawierają informację genetyczną decydującą o przekazaniu określonej cech potomstwu.

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 wysłać za-

mieszczony poniżej kupon, w którym
należy napisać hasło ogłaszającego
się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer
rubryki. W tym wydaniu jest to numer
46/2014. 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 związane

Panowie

PANOWIE 31-45 LAT

RAK
(38/180) Samotny, o dobrym sercu,
pozna miłą panią w wieku 35-45 lat.
Cel — stały związek lub przyjaźń.
CIEMNY BLONDYN
Kawaler, bez nałogów i zobowiązań,
uczciwy, poznam panią w wieku 3035 lat, z okolic Mrągowa lub Mikołajek. Cel — stały związek.
BYK
(44/191) Kawaler, bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie średnie, posiadam gospodarstwo rolne,
w związku cenię przyjaźń, uczciwość
i prawdomówność, poznam panią do
45 lat, z okolic Nowego Miasta Lubawskiego.

PANOWIE W WIEKU 46-60
LAT
SAMOTNY KAWALER
46-letni, palący, pracuję i mieszkam
sam, poznam panią ze wsi, mieszkającą niedaleko Mrągowa, szczerą,
uczciwą i wierną, w wieku 40-50 lat,
która ma dość samotności. Nie szukam przygód.
SZATYN
(51/176) Przystojny, niezależny finansowo, własny dom, domator, pozna
panią do lat 50.
NIEZALEŻNY
(53/176/85) Emeryt, bez nałogów,
niezależny finansowo i mieszkaniowo,
poznam panią, najchętniej ze Szczytna
lub okolic, która chętnie zamieszka ze
mną na wsi. Cel — stały związek.
WOLNY
53-letni, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, aktualnie mieszkam
na wsi, poznam panią, która chciałaby
zamieszkać razem ze mną. Nie szukam przygód. Cel — stały związek.

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
(55/160) Wolna, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów, poznam
pana w odpowiednim wieku, bez nałogów, uczciwego i bez zobowiązań. Cel
— stały związek.

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” 10 czerwca
2015 roku. Jadwiga Gliniewicz

WE DWOJE NR 46/2015

TOLERANCYJNY
(62/172/85) Wdowiec, bez nałogów,
niezależny finansowo, o miłym usposobieniu, jestem zmotoryzowany, posiadam dom, jestem niepalący. Nie szu-

kam przygód, poznam panią najchętniej
z okolic Działdowa.
RENCISTA
Wolny, bez zobowiązań, zaradny, zmotoryzowany, poznam panią w wieku 5061 lat, może być pani mieszkająca na
wsi. Cel — przyjaźń lub wzajemna pomoc. Mogę zmienić miejsce zamieszkania.
EMERYT
Wdowiec po sześćdziesiątce, niezależny finansowo i mieszkaniowo, z okolic Olsztyna, pozna panią do 60 lat.
ZIELONOOKI
60-letni, niepalący, mieszkam na wsi,
posiadam dom, poznam panią na dobre i złe chwile w życiu.
WYSOKI
61-letni, wysoki i szczupły, bez nałogów, katolik, mieszkający niedaleko
Ostródy, poznam panią w wieku 54-58
lat.
WDOWIEC
Na emeryturze, zmotoryzowany, mieszkam samotnie w okolicach Olsztyna,
poznam miłą panią.
UCZCIWY EMERYT
Bez nałogów, niezależny pod każdym
względem, poznam panią, która zechciałaby zamieszkać razem ze mną.
Cel — stały związek lub przyjaźń.
ZADBANY
(68/176/94) Wolny emeryt, wdowiec
bez zobowiązań, młody wygląd, bez
nałogów, niezależny finansowo, mieszkam w ładnej okolicy, las, łąki, woda,
poznam panią w odpowiednim wieku.
ZARADNY
Niezależny finansowo i mieszkaniowo,
prawnie wolny, bez zobowiązań, o dobrym sercu, ceniący rodzinę, pozna panią w wieku 50-70 lat, pragnącą ciepła
i miłości, na dalsze lata życia we dwoje,
z okolic Olsztyna.

WDOWA Z BISKUPCA
56-letnia, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna pana wysokiego, do 60 lat, któremu też dokucza
samotność.
ROZWIEDZIONA
Miła, samotna, atrakcyjna, ceniąca
szacunek i zaufanie, pozna pana miłego, życzliwego, opiekuńczego, najchętniej zmotoryzowanego. Cel —
stały związek.
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.
ZOSIA
Jestem wdową, miłą, samotną,
pragnę poznać pana w średnim wieku,
samotnego.
SAMOTNA
Bez nałogów, mieszkająca sama na
wsi, uczciwa, szczera, pragnie poznać
pana, który tak jak ona jest bardzo samotny i chciałby zamieszkać razem
z nią.

BLONDYN
(180/76) Szczupły kawaler, spokojny,
wykształcenie niepełne wyższe, pracujący, zainteresowania przyroda, jazda
na rowerze, sport.
SAMOTNY
(53/176/85) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów, katolik,
poznam panią, która zamieszka razem
ze mną. Cel — stały związek.
SZCZERY
Jestem w wieku średnim, prawdomówny, niekonfliktowy, niezależny finansowo, pragnę poznać panią do lat
50 i pragnę urzeczywistnić Jej marzenia.
OPTYMISTA
59-letni, wysoki, szczupły, domator, bez
zobowiązań, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, pozna panią z okolic
Olsztyna.
ROMANTYK
Wolny, zmotoryzowany, aktywny zawodowo, bez nałogów, ciepły, serdeczny,
pozna panią, chętnie z okolic Olsztyna.
WOLNY i MIŁY
(54/183/88) Poszukuję bratniej duszy,
prawdziwej przyjaźni, opartej na szczerości i zaufaniu, nie szukam przygód,
posiadam własne M, pracuję zawodowo, nie lubię nudy i monotonii. Poznam panią uczciwą i szczerą.
UCZCIWY
(55/173/80) Rencista, z poczuciem humoru, wolny, bez zobowiązań, z własnościowym M, poznam panią do 60 lat,
z okolic Bartoszyc.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT

REKLAMA

e dwoje

Nr 46/2015
hasło

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia ...............
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji

własnoręczny podpis
52511otbp-AW -w

20r RYNKI ROLNE

ŚRODA 13.05.2015

rolnicze abc

Przewaga spadków cenowych
na rynkach płodów rolnych
30. kwietnia Główny Urząd Statystyczny
opublikował „Wstępną ocenę
przezimowania upraw ozimych”. Wynika
z niej, że zboża ozime w bieżącym roku
przezimowały jeszcze lepiej niż w ubiegłym.
mgr inż. Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Mimo rekordowej produkcji
w 2014 r., znacznie przewyższającej wyniki z drugiego najlepszego roku, ceny pszenicy
wciąż są wysokie w stosunku
do innych zbóż. Ma to wpływ
na hamowanie tendencji
wzrostowej cen na rynku zbóż
wynikającej z wyczerpywania
się zapasów.

Obniżki cen zbóż w kraju
i na rynkach światowych
Według notowań Zintegrowanym Systemem Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec
maja kształtowała się na poziomie 723,34 zł/t, co oznacza
minimalny spadek w ciągu
miesiąca wynoszący 1,59 proc.
W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest niższa
o 9,12 proc.
Cena żyta konsumpcyjnego
w ciągu kwietnia również
znacznie spadła i na koniec
miesiąca osiągnęła wartość
474,22 zł/t. Oznacza to, że
w zestawieniu z końcem marca jest to cena niższa
o 6,56 proc., a w porównaniu
do końca kwietnia z 2014 roku,
spadek ten wynosi 24,26 proc.
Podobne trendy cenowe jak
w zbożach konsumpcyjnych
można było zauważyć w skupie
zbóż paszowych. Jedynym wyjątkiem jest kukurydza, której
średnie ceny skupu zwiększyły się z poziomu 577,91 do
582,82
zł/t
(wzrost
o 0,34 proc.). Jest to zarazem
cena o 22,66 proc. niższa od
notowanej w roku 2014.
W przypadku jęczmienia paszowego wystąpiło duże obniżenie średniej ceny w skupie
z 599,02 do 582,82 zł/t, co
oznacza spadek o 2,78 proc.
W porównaniu rok do roku
cena z przełomu kwietnia
i maja 2014 roku jest
o 33,51 proc. wyższa od obecnie notowanej w skupie.
Na rynkach obrotu zbożami
w krajach UE także odnotowano zachowanie równowagi
cenowej z niewielkimi tendencjami do spadków.

W skupie nasion rzepaku
względna stabilizacja
cenowa
Według wspomnianej wyżej
oceny, rośliny w stan zimowego spoczynku (jesienią 2014 r.)
weszły na ogół prawidłowo
wyrośnięte, jednak niezbyt dobrze rozkrzewione. Warunki
agrometeorologiczne w zimie
i na przedwiośniu nie spowodowały większych strat
w uprawach ozimych. Według
oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do
zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,4 proc. rzepaku i rzepiku ozimego, przy czym powierzchnię pod zbiory 2015 r.
obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS oszacował na ponad 0,8 mln ha.
Największe straty w powierzchni sięgające około
2 proc. powierzchni plantacji,
odnotowano w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Warto
dodać, że przed rokiem do zaorania
zakwalifikowano
0,5 proc. powierzchni zasiewów rzepaku, a przed dwoma
laty 2 proc.
Według notowań rynkowych
ZSRIR MRiRW w kwietniu
wartość cen w skupie nasion
rzepaku uległa stabilizacji
z tendencją wzrostową. Z wartości 1 543 zł/t notowanych
na przełomie marca i kwietnia
osiągnęły na początku maja
2015 roku wartość 1 547 zł/t.
Jest to cena wyższa
o 0,26 proc. Porównanie
z ceną sprzed roku wykazuje
jednak znaczny spadek aż
o 13,77 proc.

Poprawa notowań jedynie
w skupie żywca wołowego
Ostatni miesiąc przyniósł
dalsze pogorszenie w skupie
żywca wieprzowego, kurcząt
brojlerów i żywca indyczego.
Notowana na koniec kwietnia cena wieprzowiny kształtowała się na poziomie
4,35 zł/kg wagi żywej, co przy
cenie z końca marca, wynoszącej 4,40 zł/kg wagi żywej
oznacza obniżkę o 1,27 proc.
w skali miesiąca. Osiągnięta na
koniec kwietnia cena jest również o 18,63 proc. niższa niż
w tym samym okresie roku
2014 (5,15 zł/kg wagi żywej).

Ingografika Robert Stopa

Także wartość średnich cen
skupu żywca drobiowego (brojlery kurze i żywiec indyczy)
w kwietniu podlegały ciągłemu
spadkowi. W omawianym
okresie ceny brojlerów spadły
z poziomu 3,51 do 3,27 zł/kg
wagi żywej, co oznacza obniżkę aż o 7,33 proc. W porównaiu
do analogicznego okresu roku
poprzedniego cena ta jest niższa o 11,68 proc.
W cenach mięsa indyczego
również spadek wartości. Notowane w skupie na koniec
kwietnia ceny utrzymywały się
na poziomie wynoszącym 5,86
zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z 5,89 zł/kg wagi żywej
zanotowanej na koniec marca
oznacza utratę wartości o kolejne 0,43 proc. Jednak w porównaniu do analogicznego
okresie poprzedniego roku,
cena z końca kwietnia oznacza
wzrost o 3,16 proc.
Jak już wcześniej wspomniano, ceny skupu żywca wołowego w ciągu ostatniego miesiąca jako jedyne uległy nieznacznemu wzrostowi. Uzyskiwane w skupie ceny za żywiec wołowy na koniec kwietnia
osiągnęły
wartość
6,07 zł/kg masy ciepłej poubojowej. W porównaniu do
wartości z końca marca wynoszacej 6,05 zł/kg masy ciepłej
poubojowej miesięczny wzrost
cen wyniósł 0,29 proc., natomiast w skali roku to wzrost
o 1,47 proc.

Kolejne niekorzystne
prognozy dla producentów jaj
W dalszym ciągu utrzymuje
się spadkowa tendencja w notowaniach cen skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec kwietnia 2015 roku wyniosła 32,73 zł/100 sztuk, co
oznacza spadek o 5,96 proc.
w skali miesiąca, jednak w porównaniu rok do roku oznacz
to wzrost o 3,51 proc. Największe spadki cenowe zanotowano w klasie wielkości „S”,
gdzie wyniosły 22,22 proc.,
z 30,80 do 25,20 zł/100 szt. Jedyną klasą wielkościową,
w której odnotowano w skali
miesiąca wzrost jest klasa największa („XL”), w której wzrost
ceny wyniósł 0,47proc. (z 42,40
na 42,60 zł/100 szt.)

Miesiąc spadku cen
artykułów mleczarskich
Notowania cenowe artykułów i przetworów mleczarskich zawarte w ZSRIR
MRiRW dotyczące pierwszych
czterech miesięcy 2014 roku

wskazują, że po zwyżkach
w pierwszym kwartale od początku kwietnia ceny zbytu
produktów mleczarskich stale
tracą na wartości. Na koniec
kwietnia 2015 r. w zakładach
przetwórczych
objętych
wspomnianym systemem zbierania informacji rynkowych,
ceny obrotu masłem konfekcjonowanym spadły z wartości
14,14 zł/kg na koniec marca do
13,75 zł/kg. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie spadła z 12,71
do 11,96 zł/kg. Jest to odpowiednio o 2,81 i 6,21 proc.
mniej niż przed miesiącem.
W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena na

masło konfekcjonowane spadła o 16,25 proc., natomiast na
masło w blokach o 20,54 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku również uległy dalszej obniżce. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec kwietnia oferowano
10,04 zł, a więc o 5,52 proc.
mniej niż miesiąc wcześniej,
natomiast za mleko odtłuszczone w proszku na koniec
kwietnia płacono 7,78 zł/kg,
a więc aż o 1,16 proc. mniej niż
na koniec marca 2015 roku.
W porównaniu do końca
kwietnia 2014 roku wartość
mleka pełnego obniżyła się
o 43,13 proc., a odtłuszczonego spadła o 57,72 proc.

