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Weekend w Poświętnem

Mazowieckie święto rolników

Wystawa zwierząt, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,
prezentacja technologii uprawy roślin oraz nowych odmian — to
wszystko już w najbliższy weekend w Poświętnem pod Płońskiem.
Odbędą się tam XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa.
W Poświętnem co roku firmy prezentują nowoczesne ciągniki, kombajny, maszyny i urządzenia do produkcji rolnej Fot. Dariusz Kucman
Dariusz Kucman
d.kucman@kuriermakowski.pl

Największe w tym regionie
targi rolne organizowane są
przez Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego pod
patronatem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, wojewody mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego. Co
roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających.

Bogata oferta
Hodowcy zwierząt prezentują swoje najlepsze sztuki
w takich grupach, jak: trzoda
chlewna, bydło mleczne i klaREKLAMA

cze. Najdostojniejsze zwierzęta są wyróżniane tytułami
czempionów, a ich właściciele odbierają szereg nagród.
Firmy prezentują nowoczesne ciągniki, kombajny,
maszyny i urządzenia do produkcji rolnej, oraz osiągnięcia
nauki w zakresie hodowli i
nasiennictwa, chemii rolnej,
produkcji pasz, preparatów
weterynaryjnych, oferują
przetwory branży rolno-spożywczej. Bogatą ofertę mają
też zawsze przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem,
ogrodnictwem, pszczelarstwem, ochroną środowiska.
A do korzystania ze swoich
usług zachęcają również wy-

dawnictwa rolnicze, firmy
ubezpieczeniowe i doradcze.
Wystawie towarzyszy kiermasz ogrodniczy i prezentacja dziedzictwa kulturowego
wsi polskiej.

Pole pokazowe
To, co wyróżnia zawsze Mazowieckie Dni Rolnictwa spośród innych tego typu imprez,
to pole doświadczalne. Na 20
ha ziemi prezentowane są między innymi kolekcje odmian
roślin rolniczych — ok. 300
odmian. Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego zaprezentują poletka
pszenicy ozimej, pszenicy jarej,

jęczmienia jarego — w dwóch
poziomach agrotechniki, w
dwóch powtórzeniach. Zwiedzający zobaczą też różne technologie uprawy, w tym: porównanie działania środków
ochrony roślin — bloki herbicydowe oraz fungicydowe na
pszenicy ozimej; zobaczą siew
alternatywny różnych gatunków zbóż; uprawę pszenicy
ozimej w monokulturze — demonstracja prowadzona na 2
różnych stanowiskach glebowych; siew rzepaku ozimego w
międzyrzędziach co 45 cm i
będą mogli zapoznać się z wynikami oceny działania aktywatorów w uprawach rzepaku,
kukurydzy i pszenicy.

Dla zwiedzających organizatorzy przygotowali bezpłatny przewodnik po poletkach.

Od oceny po nagrody
13 czerwca, w pierwszy
dzień imprezy, w godzinach
9-15 zaplanowano w programie m.in.: ocenę bydła mlecznego — wybór czempionów i
wice czempionów; ocenę
trzody chlewnej i klaczy hodowlanych. Zaplanowano
również konkursy: „Młody
Hodowca”, ekologiczny turniej rodzinny oraz podsumowanie wcześniej ogłaszanych
konkursów, m.in. „Agroliga”,
„Bezpieczne Gospodarstwo”.

Natomiast 14 czerwca od
godz. 10 odbędzie się konferencja nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w zakresie
nowych możliwości inwestowania w rozwój gospodarstw
rolnych i obszarów wiejskich.
W tym samym czasie dużą atrakcją dla zwiedzających będą
dwudzieste już amatorskie
zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Później
odbędzie się prezentacja najlepszych sztuk bydła i trzody
chlewnej, a ich właściciele
odbiorą nagrody. Natomiast
na godz. 14 zaplanowano pokaz polskiej ligi western i rodeo.

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

Niezawodny sprzęt rolniczy Ci się marzy

zadzwoń do Agroplaży
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE AGROPLAŻA
SKŁAD MASZYN
Dobrołęka 28 A
07-415 Olszewo-Borki

tel. 662-257-235
DAMIAN, tel. 600 710 074
Przasnysz, Ciechanów, Płońsk,
Myszyniec, Maków Mazowiecki,
Pułtusk, Wyszków, Serock

MARCIN, tel. 662 286 213
woj. warmińsko-mazurskie: Nidzica, Szczytno,
Działdowo, Olsztyn, Iława, Ostróda i Bartoszyce,
woj. mazowieckie: powiaty mławski i żuromiński

Autoryzowany diler maszyn rolniczych:
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Czy opłaca się przystąpić do systemu dla małych gospodarstw?

Brak sprzeciwu oznacza zgodę
Tylko w roku 2015 podczas składania
wniosku o dopłaty w ramach systemu
jednolitej płatności obszarowej rolnicy mają
możliwość samodzielnie zadeklarować
w tym wniosku zamiar uczestnictwa
w systemie dla małych gospodarstw.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Brak sprzeciwu oznacza
jednocześnie, że rolnicy zostaną włączeni do tego systemu automatycznie. Rolnicy otrzymujący z tytułu
płatności bezpośrednich nie
więcej niż 1 250 euro na gospodarstwo zostaną włączeni
do systemu automatycznie,
chyba że nie wyrażą na to
zgody.

Wniosek złożyć
do 10 lipca
Płatność dla małych gospodarstw będzie wyliczana
jako suma wszystkich płatności, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (tj. ubiegając się
o kolejne płatności), z zastosowaniem maksymalnego limitu 1 250 euro. W instrukcji przesłanej rolnikowi wraz z formularzem
wniosku znajduje się informacja o szacunkowych stawkach płatności (przedostatnia strona). Pozostali rolnicy mogą przystąpić na
wniosek złożony w terminie
do dnia 10 lipca 2015 r. —
zaznaczając odpowiednią
pozycję w formularzu
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub wypełniając odrębny formularz opracowany przez
Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
REKLAMA

prowadzenia działalności rolniczej. Wyłączone ze wsparcia będą obszary wykorzystywane jako lotniska, boiska
sportowe lub pola golfowe,
w tym obszary, które w dniu
30 czerwca 2003 r. nie były
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej,
– powierzchnie uprawnione
do płatności w 2008 r., które
po tej dacie przestały spełniać
warunki kwalifikowalności
w wyniku zalesienia i zobowiązania rolnośrodowiskowego wynikającego ze stosowania schematów pomocowych w ramach II filaru
WPR.
Użytki rolne muszą być
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

A kiedy nie chce być
w systemie?
Należy wiedzieć, że w przypadku kiedy rolnik nie wyraża zgody na włączenie do
systemu, musi o tym poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do dnia 10 lipca
2015 r (we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub na odrębnym
formularzu opracowanym
przez ARiMR). Wystąpienie
z systemu możliwe będzie
również w kolejnych latach.
Ważnym jest, że rolnik, który wystąpi z systemu dla małych gospodarstw nie będzie
miał możliwości ponownego
w nim udziału.

Na powiększenie
gospodarstwa
Rolnicy kwalifikujący się do
systemu dla małych gospodarstw rolnych będą mogli
skorzystać ze specjalnego instrumentu w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Pomoc przyznana zostanie tym
rolnikom, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi na powiększenie gospodarstwa.
Wysokość tego wsparcia w ramach PROW stanowić będzie
120 proc. rocznego wsparcia, do otrzymania którego
beneficjent kwalifikowałby
się w ramach systemu dla
małych gospodarstw w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc wypłacona zosta-

Rolnicy otrzymujący z tytułu płatności bezpośrednich nie więcej niż 1 250 euro na gospodarstwo
zostaną włączeni do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody Fot. Anna Uranowska
nie jednorazowo — za okres
od dnia przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31
grudnia 2020 r. Oczywiście
rolnicy muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie
powierzchni lub kwoty
wsparcia (1ha lub 200 EUR)
i wszystkie warunki określone dla pozostałych płatności, o które wnioskują w roku
2015 (tj. warunki dla: płatności na zazielenianie, dla
młodego rolnika, płatności
dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją). Płatność będzie przysługiwać tylko tym rolnikom, którzy nie
podzielili (w sposób sztuczny)
gospodarstwa po dniu
18.10.2011 r. w celu uzyskania
tej płatności.

Jakie korzyści dla rolnika?
Rolnik, który przystąpi do
systemu dla małych gospodarstw:

— będzie zwolniony z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia, ale otrzyma płatności na zazielenienie
— zostanie zwolniony z kontroli w ramach zasad wzajemnej zgodności
— zostanie zwolniony
z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia wszystkich działek
rolnych w gospodarstwie
— otrzyma zwolnienie
z publikacji o beneficjentach
płatności

Jakie grunty kwalifikują
się do płatności?
Dla przypomnienia, wszystkim którzy jeszcze nie złożyli wniosku:
– każda powierzchnia użytków rolnych (grunty orne,
trwałe użytki zielone, pastwiska trwałe lub uprawy
trwałe, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji) wy-

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

CHCESZ

WIEDZIEĆ

WIĘCEJ?

– uprawy i hodowle
– dotacje i dopłaty dla rolników
– szkolenia i targi rolnicze
– aktualności
– ogłoszenia z branży rolniczej

WEJDŹ NA WWW.

i bądź na bieżąco!
1715otbp-c-M

korzystywana przez cały rok
kalendarzowy (z wyjątkiem
przypadków działania siły
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych) do prowadzenia
działalności rolniczej lub wykorzystywana głównie do

Rolnik, który wystąpi
z systemu dla małych
gospodarstw nie będzie miał możliwości
ponownego w nim
udziału

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA TO:
– produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych, w tym
zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do
celów gospodarskich;
– utrzymywanie użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze.
Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub
zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca
roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności
bezpośrednich. W przypadku gruntów, na których znajdują się
cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:
— „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 — w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;
— „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 —
w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Na gruntach ugorowanych, które zostały zadeklarowane we
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszar proekologiczny[1], ww. zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, można wykonać
w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony
ten wniosek.
Zagajniki, o krótkiej rotacji tworzą jednolite gatunkowo uprawy
drzew z rodzajów brzoza, topola lub wierzba o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Warunkiem przyznania płatności do powierzchni
tych upraw jest ponadto dokonywanie zbioru plonu w cyklu nie
dłuższym niż: 10 lat w przypadku upraw brzozy i 8 lat w przypadku pozostałych upraw.
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WYTWÓRNIA PASZ
Współpracując z nami,
wybierają Państwo nie tylko JAKOŚĆ,
ale również WIEDZĘ I POLSKĄ TRADYCJĘ.

OFERUJEMY:
• PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE I PASZE DLA CIELĄT
• MIESZANKI TREŚCIWE I KONCENTRATY DLA KRÓW MLECZNYCH I OPASÓW
• PRODUKTY MINERALNO-WITAMINOWE DLA BYDŁA – PIASTmixy
• DODATKI PASZOWE
• PROFESJONALNE DORADZTWO ŻYWIENIOWE I ANALIZY CHEMICZNE PASZ

LOKALNI DYSTRYBUTORZY
NASZYCH PRODUKTÓW
AGROPOL
Smoleń-Poluby 4, 06-415 Czernice Borowe
tel. 503 477 136

AGROOMAN Martyna Kołakowska-Oman
Nieborzyn 6, 06-460 Grudusk
tel. 606 651 316, tel. 533 830 802

UDH FARMER Jerzy Niestępski
Nowy Krasnosielc 8, 06-212, Krasnosielc
tel. 602 554 471

Zadzwoń do nas: 23 679 11 88, 23 661 34 80

www.wp-piast.pl
248315otbr-a-P

ELEWATOR W PŁOCKU
09-401 Płock, ul. Portowa 2a
e-mail: silopol@silopol.eu
Biuro – tel. (48-24) 262 – 20 – 63
fax (48-24) 267 – 35 – 12

SPRZEDAŻ
NAWOZÓW
WAPNIOWYCH
tel. +48 502-471-796

ELEWATOR W PŁOŃSKU
09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 7
e-mail: plonsk@silopol.eu
tel. (48 – 23) 657 04 20

PUNKT SKUPU
STARCZEWO WIELKIE
09-164 Dzierzążna
Starczewo Wielkie 38
tel. 693 145 629

MAGAZYN SKUPU ZBÓŻ W OPOROWIE
99-322 Oporów, ul. Oporów 36A
e-mail: oporow@silopol.eu
tel. (48-24) 383-14-51

PUNKT
SKUPU DOBRA
09-454 Bulkowo, Dobra 16
tel. (48-24) 265 21 25

252215otbr-a -P
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VI edycja Ogólnopolskiego Finału Konkursu „Ferma Bydła” „Hodowca Bydła” 2014 roku

Nasi hodowcy bydła sięgnęli po laury
Aż trzech hodowców bydła z Warmii i Mazur stanęło na podium
prestiżowego konkursu Ferma Bydła i Hodowca Bydła Mlecznego
oraz Mięsnego, wyłaniającego najlepszych hodowców bydła
w kraju. Uroczysta gala finałowa z wręczeniem nagród odbyła się
15 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Podczas gali zaprezentowano 12 najlepszych producentów i hodowców bydła w Polsce w czterech kategoriach,
wyłonionych spośród kilkudziesięciu nominowanych.
Ideą konkursu jest przede
wszystkim promowanie gospodarstw utrzymujących bydło wyróżniających się postępem hodowlanym i efektami
produkcyjnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, wysokim poziomem dobrostanu zwierząt oraz ochroną środowiska.

I miejsce w kategorii
Hodowca Bydła Mlecznego
Za rok 2014 wyróżnienie
zdobył pan Wojciech Jończyk z Garzewka. Rolnik hoduje bydło HF znajdujące się
pod kontrolą użytkowości
mlecznej. Wydajność dla obory 11 334 kg, 57 szt. zwierząt
wpisanych do ksiąg hodowlanych, zdobywca wielu nagród na krajowych wystawach zwierząt.
Gospodarstwo znajduje się
w malowniczej miejscowości Garzewko w północnowschodniej części Polski, około 20 km od Olsztyna. Zajmuje się hodowlą bydła
mlecznego, produkcją mleka
oraz sprzedażą materiału hodowlanego.
Państwo Jończyk prowadzą
gospodarstwo rodzinne od
1988 roku. Początkowo prowadzono hodowlę polskiego

bydła nizinnego czarno-białego w oparciu o niewielki areał.
W 1997 roku do gospodarstwa zostały sprowadzone wysokocielne jałówki z Holandii,
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.
W roku 1999 została wybudowana obora wolnostanowiskowa z halą udojową auto
tandem 4x4, a w roku 2005
powstała kolejna obora dla
młodzieży hodowlanej.
Gospodarstwo zajmuje powierzchnię ponad 100 ha,
z czego 45 ha to grunty orne,
a 56 ha to użytki zielone (łąki
i pastwiska). Obecnie stado liczy 180 sztuk bydła, w tym
stado podstawowe to 63 krowy, a resztę stanowią cielęta
i młodzież (po 35 szt.), jałówki
cielne 16 szt. oraz 31 byczków
przeznaczonych do sprzedaży. Priorytetem w gospodarstwie jest utrzymanie dobrostanu zwierząt na najwyższym poziomie.

I miejsce w kategorii
Ferma Bydła Mięsnego
Też najwyższą notę za roku
2014 otrzymał rolnik Krzysztof Baraniak z Sarnowa. Stado podstawowe liczy 110
krów mamek (zwierzęta czystorasowe i mieszańce rasy
Limousiene), chów ekstensywny, doskonałe wyniki rozrodu, gospodarstwo utrzymane w tradycyjnym warmińskim stylu, młode zwierzęta sprzedawane są po odsadzeniu od mamek do dalszego opasu.

Gospodarstwo
rolne
Krzysztofa Baraniaka położone jest w małej miejscowości Sarnowo w powiecie
lidzbarskim. Gospodarstwo
oraz pasze przeznaczone dla
bydła posiadają certyfikat
ekologiczny. Od 2014 roku
decyzją hodowcy zwierzęta
nie są objęte certyfikatem.
Na szczególną uwagę zasługuje wkład właściciela w zachowanie tradycyjnego wyglądu wszystkich budynków
w gospodarstwie. Budynki
robią niesamowite wrażenie
w porównaniu z nowoczesnymi obiektami spotykanymi
w nowoczesnych gospodarstwach.
Zwierzęta utrzymywane są
bez uwięzi na głębokiej ściółce. Obornik usuwany jest
i wywożony bezpośrednio na
pole zgodnie z wymogami
dla gospodarstw ekologicznych. Zadawanie pasz w oborze umożliwia szeroki stół
paszowy. Jedynym nowoczesnym elementem w oborze są świetliki w ścianach
bocznych doświetlające oborę.
Zwierzęta utrzymywane są
w systemie ekstensywnym
i żywione paszami ekologicznymi. Żywienie letnie stada to
zazwyczaj wyłącznie bardzo
dobrej jakości pastwisko, usytuowane w pobliżu zagrody.
Żywienie zimowe krów opiera się na paszach objętościowych (siano, sianokiszonka,
słoma).

Wojciech Jończyk Fot. Anna Uranowska

Marek Józefowicz Fot. archiwum prywatne

III miejsce w kategorii
Hodowca Bydła Mięsnego

Krzysztof Baraniak Fot. archiwum prywatne

Kolejny nagrodzony to pan
Marek Józefowicz z Samin.
Stado podstawowe to 40 mamek Limousine, całe stado
150 sztuk — doskonałe wyniki hodowlane, materiał genetyczny pozyskiwany z najlepszych hodowli francuskich
gwarantujący doskonałe wyniki w rozrodzie.
Rodzinne gospodarstwo
Marka Józefowicza znajduje
się w małej miejscowości Samin w powiecie ostródzkim.
Piękne otoczenie sprzyja hodowli bydła mięsnego, którą
rozpoczęto w 2005 roku. Początkowo było to 10 jałówek
rasy Limousine sprowadzonych z Francji. Stopniowo
przez lata hodowla rozwijała
się, w 2011 roku wybudowano nową, przestronną oborę

i powiększono stada. Poza
hodowlą bydła mięsnego
w gospodarstwie prowadzony
jest intensywny opas oraz
produkcja mleka
Gospodarstwo dysponuje
sporym areałem — ponad
230 ha, część upraw przeznaczana jest na pasze dla
zwierząt. Głównie jest to kukurydza na kiszonkę, trawy
oraz zboża. Dobrostan i warunki utrzymania zwierząt
REKLAMA

są na bardzo wysokim poziomie. Otoczenie zabudowań
jest bardzo zadbane. Głównym celem prowadzonej hodowli jest doskonalenie genetyczne stada z zachowaniem czystości rasy. W najbliższych latach planowane
jest powiększenie stada podstawowego do 50 sztuk. Zwierzęta znajdują się pod oceną
użytkowości.
abc

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

* oferta ważna do wyczerpania pakietu promocyjnego maszyn
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Wzorzec

Pocz tek
kwitnienia

Dojrzało
techniczna

Data

2014 w
kraju wg
COBORU

ODMIANA

Plon nasion przy
wilgotnoci 9%
(odmiany – %wzorca)

2014
w woj.
warm.mazur.

Lp.

Rok wł czenia
do LZO

Plon nasion i wa niejsze właciwoci rolniczo-u ytkowe odmian rzepaku ozimego z Listy Zalecanych
Odmian na rok 2015 (wyniki PDO w woj. warmisko-mazurskim)

2014

58,1 dt/ha

52,7 dt/ha

25.04.

Wysoko
rolin
cm

Przezimowanie
odmian (r. ocen
z kraju wg COBORU)
%
%

2014

2014

2014

2013

09.07.

156

90

84

mgr Małgorzata Gazda, COBORU SDOO we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Odmiany populacyjne
1.

Monolit

2010

100

96

27.04.

10.07.

157

90

85

2.

Sherlock

2012

104

104

25.04.

10.07.

153

90

84

3.

Pamela

2013

108

105

26.04.

10.07.

153

89

83

4.

Lohana

2014

108

107

25.04.

12.07.

149

89

83

Odmiany miesza cowe
5.

Visby

2010

113

112

25.04.

09.07.

156

90

84

6.

NK Technic

2011

112

111

26.04.

09.07.

156

91

83

7.

Rohan

2011

110

108

24.04.

09.07.

150

90

85

8.

Marathon

2014

117

111

23.04.

11.07.

152

90

83

9.

Rumba

2014

110

109

24.04.

10.07.

149

90

84

10.

SY Carlo

2014

105

111

24.04.

09.07.

152

90

82

11.

Tores

2014

116

112

24.04.

10.07.

155

91

83

12.

DK Exstorm

2015

117

113

24.04.

10.07.

162

90

83

13.

Marcopolos

2015

113

113

26.04.

09.07.

162

90

83

14.

Mercedes*

2015

114

109

26.04.

09.07.

159

90

-

15.

Minerva*

2015

113

108

25.04.

08.07.

155

91

-

16.

SY Cassidy

2015

116

116

25.04.

10.07.

162

91

82

17.

SY Kolumb

2015

115

114

24.04.

09.07.

157

91

84

PR46W24
2015
114
108
26.04.
10.07.
161
90
85
(CCA)
Liczba dowiadcze
3
29
3
3
3
22
22
Wzorzec plonowania 2014 — rednia z 20 odmian populacyjnych; wzorzec 2014 dla pozostałych cech — Chagall, Monolit,
Arsenal, Visby; * — odmiany wstpnie rekomendowane na podstawie wyników z dowiadcze PDO w województwie
warmisko-mazurskim z jednego roku bada i w oparciu o 2-letnie wyniki bada WGO w procesie rejestracyjnym;
CCA — odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian rolin rolniczych
18.

REKLAMA

Rzepak ozimy na
sezon 2015-2016

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

247915otbr-a-M

W bieżącym roku do Krajowego Rejestru wpisano 14
nowych odmian rzepaku ozimego. Wszystkie są odmianami mieszańcowymi: Alvaro KWS, Amazon, Anderson,
Atora, DK Exalte, DK Exedo,
DK Exsor, Kuga, Mentor,
Nimbus, SY Alistorm, SY
Florida, SY Medal, Thure.
Wśród nowych odmian dwie
z nich są odporne na kiłę
kapusty — Mentor i SY Alistorm oraz jedna to odmiana
półkarłowa — Thure.
W polskim rejestrze znajduje się obecnie około 100
odmian rzepaku ozimego,
pochodzących zarówno z hodowli polskich jak i zagranicznych. Wśród odmian
rzepaku ozimego można wyróżnić odmiany populacyjne
oraz odmiany mieszańcowe, które wykazują się większym potencjałem plonowania i mniejszymi wymaganiami glebowymi.

świadczalnictwa Odmianowego.
Każdego roku udział poszczególnych odmian na liście jest weryfikowany. Odmiany nie sprawdzające się
w badaniach w kolejnych
latach zostają z listy skreślane ustępując miejsca nowym o wyższym i stabilniejszym plonowaniu.

Większa wiedza
to mniejsze ryzyko
Wprowadzenie do uprawy
nowej, nie sprawdzonej w
konkretnych warunkach odmiany niesie ze sobą pewne
ryzyko zwłaszcza, gdy nie
znamy jej reakcji na różne
warunki siedliskowe i czynniki agrotechniczne.
LZO wskazuje rolnikowi
odmiany najbardziej przydatne do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych danego województwa.
Umożliwia dokonanie właściwego wyboru najwartościowszych odmian.

4-letnie wyniki
doświadczeń
Szeroka gama odmian w
Krajowym Rejestrze (KR)
może stwarzać trudności
przy wyborze odpowiedniej
odmiany dla konkretnych
warunków gospodarowania.
Pomocne w tym może być
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO),
które dostarcza wielu cennych informacji o wartości
gospodarczej odmian wpisanych do KR. Jednym z
podstawowych zadań PDO
jest również tworzenie Listy Zalecanych Odmian
(LZO) w poszczególnych rejonach Polski. Tworzy się je
w oparciu o co najmniej 4letnie wyniki doświadczeń
odmianowych składających
się z 2-letnich badań wartości gospodarczej odmian
(WGO) w procesie rejestracyjnym odmiany oraz 2-letnich doświadczeń w ramach
PDO. W szczególnych przypadkach, gdy odmiana uzyskała bardzo dobre wyniki
w 2-letnich badaniach urzędowych WGO w procesie
rejestracyjnym oraz potwierdziła je w trakcie jednorocznych doświadczeń
PDO, możliwa jest jej wstępna rekomendacja już po
trzech latach badań jako
„wstępnie rekomendowana”.
LZO jest ustalana i zatwierdzana po szczegółowej analizie wyników prowadzonych doświadczeń w ramach
PDO przez Wojewódzki Zespół Porejestrowego Do-

Fot. AU

Odmiany nie sprawdzające się w badaniach w kolejnych
latach zostają skreślane ustępując miejsca
nowym o wyższym
i stabilniejszym
plonowaniu
Poniżej w tabeli przedstawiono odmiany rzepaku ozimego zalecane do uprawy na
terenie woj. warmińskomazurskiego. Dane w tabeli zawierają również informacje dotyczące plonowania
odmian w kraju w 2014
roku, oraz informacje o ich
przezimowaniu w 2013 i
2014 roku. Przedstawione
wyniki pochodzą z wielu doświadczeń przeprowadzonych w kraju na podstawie
opracowań Centralnego
Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych (COBORU).
Dla województwa mazowieckiego Lista Zalecanych
Odmian rzepaku ozimego
nie została określona.
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PROWADZIMY
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW:

MASZYN ROLNICZYCH:
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska nr C2 podczas
XVI Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem k. Płońska w dniach 13-14.06.2015 r.
FHU ELROL Żurominek 29, k. Mławy, przy trasie E-7, 603 315 367, 505 331 961 www.elrol.eu
248115otbr-a-P

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

Panowie
31-45 LAT
CZTERDZIESTOLATEK
40-letni kawaler pozna pannę do lat 40,
z własnym gospodarstwem rolnym, z okolic
Makowa Mazowieckiego. Numer telefonu
przyspieszy kontakt.
PO CZTERDZIESTCE
(44/191/105) Kawaler, samotny, bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie średnie,
w życiu cenię uczciwość, przyjaźń i prawdomówność. Posiadam średniej wielkości
zmechanizowane gospodarstwo rolne, położone blisko jeziora. Poznam panią do 45 lat,
z okolic Nowego Miasta Lubawskiego.
46-60 LAT
SAMOTNY
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.
WYSOKI SZATYN
(53/184/79) Przystojny, o dobrym charakterze i romantycznym sercu, wykształcenie
średnie, jestem i czuję się bardzo samotny,
obecnie przebywam w zakładzie karnym,
poszukuję przyjaźni, a może i czegoś więcej.
UCZCIWY
(55/173/80) Rencista, z poczuciem humoru,
wolny, bez zobowiązań, z własnościowym M,

poznam panią do 60 lat, z okolic Bartoszyc.
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.
SPOKOJNY
(57/172/82) Samotny, bez nałogów, bez zobowiązań, poznam panią o dobrym sercu
z okolic Ostródy lub Olsztyna.
MIŁY STRZELEC
Pracujący, wykształcenie wyższe, pozna panią. Cel — stały związek.
POWYŻEJ 60 LAT
WDOWIEC
Jestem od 13 lat samotny, nie mam rodziny,
pragnę poznać panią, która jest tak samo samotna jak ja.
WOLNY
62-letni rencista, własny dom, poznam panią, która zamieszka u mnie.
TOLERANCYJNY
(62/172/85) Wdowiec, bez nałogów, niezależny finansowo, o miłym usposobieniu, jestem zmotoryzowany, posiadam dom, jestem
niepalący. Nie szukam przygód, poznam panią najchętniej z okolic Działdowa.
RENCISTA
Wolny, bez zobowiązań, zaradny, zmotoryzo-

wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego
się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu jest to numer
47/2015. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,75 zł.
Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poni-

Panie

WE DWOJE NR 47/2015
wany, poznam panią w wieku 50-61 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.
SZCZUPŁY
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.
Z OKOLIC OLSZTYNA
70-letni wdowiec, z Olsztyna, o dobrym
zdrowiu, młodym wyglądzie, zadbany,
z poczuciem humoru, niezależny finansowo, lubię taniec, spacery, przyrodę,
poznam miłą, szczupłą panią, z okolic
Olsztyna, do 65 lat.

żej. Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”,
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do
kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 8 lipca 2015 roku. Jadwiga Gliniewicz

31-45 LAT
NIEMKA
(32/163) Mieszkająca w Polsce, rozwiedziona, wychowująca dzieci poznam pana o dobrym sercu.
46-60 LAT
PIĘĆDZIESIĘCIOLATKA
Wdowa, poszukuję bratniej duszy,
poznam pana na dobre i złe chwile
w życiu, z okolic Olsztyna lub
Ostródy. Lubię spacery, wycieczki
poza miasto.
SZCZUPŁA
(55/160) Wolna, niezależna finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów,
poznam pana w odpowiednim
wieku, bez nałogów, uczciwego i bez
zobowiązań. Cel — stały związek.
REKLAMA

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.
OPTYMISTKA
Pogodna, uczciwa, samotna,
z Olsztyna, około sześćdziesiątki,
pozna pana o dobrym sercu, uczciwego, samotnego, lubiącego przyrodę.
POGODNA
Podobno ładna, niepaląca, nieza-

leżna finansowo, poznam pana przystojnego, niepalącego, zmotoryzowanego, uczciwego, czułego.
POWYŻEJ 60 LAT
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Wdowa, o dobrej prezencji, niezależna finansowo i mieszkaniowo,
wykształcenie wyższe, zmotoryzowana, poznam pana wolnego, przystojnego, inteligentnego, do 70 lat,
który poszukuje bratniej duszy na
dobre i złe chwile w życiu.
Cel — przyjaźń lub stały związek.
TOLERANCYJNA
Po siedemdziesiątce, wyrozumiała,
nie lubię samotności, nie szukam
przygód, cenię szacunek. Jeśli myślisz tak samo — napisz do mnie.

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

e dwoje

Nr 47/2015
hasło

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

własnoręczny podpis
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I N F O R M AC J E , P O R A DY I O G ŁO S Z E N I A

Rajdy quadami po
polach. Co robić?

z branży rolniczej
ZAJRZYJ NA WWW.
1715otbp-d-M

Oferujemy:
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
• doradztwo w zakresie hodowli, rozrodu
Sp. z o.o.
bydła, trzody chlewnej, pszczół
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49
• genetykę dla wielu ras bydła
www.mchirz.pl
• genetykę dla wielu ras trzody chlewnej
• matki pszczele
• kompletne usługi inseminacyjne
• kursy inseminacyjne
Zakład w Ciechanowie
• kontenery na ciekły azot
ul. Gostkowska 94 06 - 400 Ciechanów
• komputerowy dobór buhajów
tel. 23 672 33 04 fax. 23 672 31 34
e-mail: ciechanow@mchirz.pl
• usługi embriotransferu
• pasze i dodatki paszowe
• artykuły wykorzystywane w chowie bydła i trzody chlewnej

249215otbr-a-P

Na amatorów jazdy na quadach narzekają coraz częściej nie tylko leśnicy, ale
również rolnicy, którym niszczą oni uprawy. Policja zachęca, żeby podobne zdarzenia zgłaszać.
Takie mniejsze czterokołowe pojazdy dostają już kilkuletnie dzieci, a dorośli kupują
wypasione, ogromne maszyny.
Jazda po asfaltowej drodze
publicznej nie daje adrenaliny,
za to rajd po leśnych ostępach — tak. Ale okazuje się, że
pole kukurydzy czy żyta też
może stać się miejscem do
zabawy dla miłośników quadów. — To był chyba jeden, tak
wskazują ślady kół, przejechał przez całą długość pola
kukurydzy. Próżno go teraz
szukać, dlatego nie zgłaszałem
na policję — mówił nam Jan
Olkowski, rolnik spod Mławy.
Takich przypadków jest coraz więcej. Zdaniem naszego
rozmówcy, zwłaszcza quadowcy z dużych miast nie liczą
się z rolniczą własnością. — Z
sąsiadami zauważyliśmy, że
„terenówkami” na warszawskich numerach rejestracyjREKLAMA

nych z lawetami przywożone
są tu w nasze okolice quady, a
właściciele potem wyżywają
się na naszych polach. Bo w
Warszawie od razu by ich ktoś
zatrzymał. Obawiam się, że
tych rajdowców będzie więcej
— podkreślał Olkowski
Stróże prawa radzą, żeby
alarmować policję w takich
przypadkach. — Trzeba to jak
najbardziej zgłaszać — mówi
Marek Modzelewski, zastępca
komendanta powiatowego policji w Makowie Mazowieckim. Sytuacją idealną byłoby
nagranie, na przykład telefonem, szarży quadem po polu,
ale przekazanie policji własnych podejrzeń co do tożsamości niszczyciela też może
pomóc. Takie przejażdżki niszczące uprawy są kwalifikowane jako uszkodzenie mienia,
czyli czyn z art. 288 Kodeksu
karnego, za który grozi nawet
do 5 lat więzienia. Ale to w
przypadku przestępstwa, kiedy wartość zniszczeń przekroczy 430 zł. Mniejsza oznacza wykroczenie, które zakończy się mandatem lub
sprawą w sądzie. el

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

ul. Makowska 48 , 06-425 Karniewo
tel:504-124-428, 506-981-984

Posiadamy w ofercie sprzedaży
ciągniki i maszyny rolnicze:

Fendt, Massey Ferguson
Challanger, Fella, Capello,
Kramer, Sulky, Monosem
Samasz, Unia Group
Zapewniamy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, części zamienne
do wszystkich typów maszyn.
Serwis klimatyzacji.
www.korbanek.pl
wojcik.grabowski@wp.pl

Folia i siatka do bel oraz folia
kiszonkarska do pryzm.
251015otbr-a -C
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Mazowieckie ma fermę na medal

Jolanta i Jarosław Dobrowolscy z miejscowości Stany Małe Fot. Archiwum prywatne
Wśród nagrodzonych w ogólnopolskim finale VI edycji
konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego roku 2014 znaleźli się
rolnicy z województwa mazowieckiego. Jolanta i Jarosław
Dobrowolscy z miejscowości
Stany Małe. Zajęli II miejsce
w kategorii Ferma Bydła
Mlecznego.
Laureaci gospodarują na
90 hektarach ziemi, z czego
56 ha to grunty własne, a 34
ha są dzierżawione. Powierzchnia użytków zieloREKLAMA

nych to 54 hektary, na których uprawiana jest przede
wszystkim kukurydza na kiszonkę oraz pszenżyto. Cała
struktura zasiewów jest dostosowana do potrzeb hodowli wysokomlecznego bydła. Stado liczy 216 sztuk, z
czego 106 sztuk to krowy
dojne. Cielęta utrzymywane
są w zmodernizowanej w
2003 roku oborze. Obora
dla dorosłych zwierząt jest
wolnostanowiskowa, a krowy
stoją na betonowych rusztach, skąd odchody są auto-

matycznie usuwane za pomocą specjalnego urządzenia. W pełni zautomatyzowane jest również zadawanie
paszy. Wszystkie elementy
obory są tak przemyślane,
by zapewnić zwierzętom jak
największy komfort i dobre
warunki przebywania. Są
czochradła, zraszacze na stole paszowym, specjalne kurtyny zamiast okien i wiele innych udogodnień. Wydajność mleczna stada wynosi
9 860 kg mleka.
abc
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Można wiedzieć więcej, wystarczy przyjechać

GDZIE NAS
SZUKAĆ?

Dni Pola we Wrócikowie
Po co rolnikom drony? Odpowiedź na to pytanie znajdzie
każdy, kto wybierze się na Dni
Pola do Wrócikowa pod Olsztynem. Impreza odbędzie się już
26 czerwca. Jak co roku będzie to okazja do wysłuchania
ciekawych wykładów, spaceru
po poletku doświadczalnym,
zdobycia wiedzy o zalecanych
odmianach, o bieżących zagrożeniach i polecanych rozwiązaniach.
Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian we Wrócikowie na
co dzień wykonuje zadania
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla województwa warmińsko-mazurskiego i realizuje plany badawczo-doświadczalne Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Stacja co roku ustala
listy zalecanych do uprawy
odmian na terenie województwa, zajmuje się również prowadzeniem usługowej działalności doświadczalnej na potrzeby ośrodków naukowych
oraz podmiotów związanych
z rolnictwem. Podczas organizowanych co roku Dni Pola
rolnicy mają okazję obejrzenia
poletek doświadczalnych,
mogą porównać rośliny na
poletkach z tymi, które mają
we własnych gospodarstwach.
Konsultacje ze specjalistami, wspólny spacer po polach
doświadczalnych oraz wykłady czekają na zwiedzających.
— Gościem specjalnym we
Wrócikowie będzie profesor
Krzysztof Matkowski z Uni-

wersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. To wybitny fitopatolog, który przedstawi zebranym ciekawy wykład połączony z prezentacją — zachęca Henryk Pastuszek, dyrektor
Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian we Wrócikowie. —
Osoby zainteresowane będą
miały okazję do konsultacji
z ekspertem i uzyskania fachowej porady popartej wieloletnim doświadczeniem naukowym.
Oprócz wykładów i prezentacji, zwiedzających na pewno
zainteresuje dron, który podczas ładnej pogody będzie latał nad polami. Będzie to okazja do rozważań dotyczących zastosowania dronów w rolnictwie, ponieważ okazuje się, że
loty nad polami są bardziej
skuteczne i mogą przynieść
rolnikom dużo więcej informacji niż zwykły spacer po
użytkach i obserwowanie pól
z poziomu ziemi. Choć drony
w rolnictwie są nowością, sposobów ich wykorzystania jest
sporo. Rolników, którzy odwiedzą Wrócikowo podczas
Dni Pola, na pewno zainteresuje perspektywa uproszczenia
pracy i szybszego wykrycia
chorób roślin.
Na Dniach Pola nie zabraknie specjalistów z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz
przedstawicieli firm prezentujących najnowsze odmiany
nasion oraz środków ochrony
roślin. Impreza we Wrócikowie odbędzie się 26 czerwca.

REDAKCJA
I REKLAMA

Tego samego dnia w Zakładzie
Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi będzie
można skorzystać z Dnia
Otwartego i porozmawiać ze
specjalistami. Tydzień wcześniej, 19 czerwca odbędą się Dni
Pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian
w Rychlikach. Tam również
nie zabraknie wykładów, prelekcji oraz możliwości obejrzenia roślin doświadczalnych
na żywo na poletkach.
abc
REKLAMA

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

rolnicze abc
Następne wydanie
8 lipca 2015

Zapraszamy
Jak dojechać do Wrócikowa? Graf. Anna Uranowska

www.rolniczeabc.pl

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

We Wrócikowie rok temu zwiedzający mogli zmierzyć w cięciu
pnia na czas i rzucie podkową Fot. Anna Uranowska
REKLAMA

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

DNI POLA

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN WE WRÓCIKOWIE K. BARCZEWA

26 CZERWCA, od godz. 9.00
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY RYCHLIKI

19 CZERWCA, od godz. 10.00
ZD RUSKA WIEŚ K. EŁKU

DZIEŃ OTWARTY
26 CZERWCA, od godz. 9.00
Do uczestnictwa w Dniach Pola serdecznie zapraszamy rolników, ﬁrmy
i instytucje działające na rzecz naszego rolnictwa, władze samorządowe.
tel. kontaktowy

89 514 84 27
239115otbr-a-M

164815otbr-c-P
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Deficyt wody opadowej i glebowej wymuszają nowe rozwiązania

Rzepak ozimy
w technologii bezorkowej
W polskich warunkach agroklimatycznych uprawę rzepaku w technologii bezorkowej
stosuje się dość rzadko. Nie zmienia to faktu, że w pewnych okolicznościach właśnie ten
rodzaj technologii może przynosić zadowalające produkcyjne i ekonomiczne efekty.
dr inż. Marcin Jarocki, własne
gospodarstwo rolne
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Przyjmuje się, że uproszczenia w uprawie roli powinno stosować się w rotacji jak
najrzadziej. W zależności od
przedplonu klasyczne przygotowanie roli pod siew rzepaku obejmuje zespół upraw
pożniwnych, w skład którego
wchodzą m.in. takie zabiegi
jak podorywka, gruberowanie
bądź talerzowanie. Zazwyczaj kolejnym zabiegiem
agrotechnicznym jest wówczas wykonanie orki siewnej.
Dość często producenci, najczęściej z uwagi na ograniczenia czasowe, decydują się
na wykonanie jedynie orki
siewnej, tzw. razówki.
W obydwu przypadkach rolę
do siewu doprawia się później
przy użyciu bron bądź za pomocą różnego rodzaju agregatów uprawowych, których
na rynku jest całkiem sporo.
Generalnie orkowe technologie produkcji rzepaku zapewniają uzyskanie względ-

nie największych plonów surowca olejarskiego.

Dlaczego decydujemy się
na uproszczenia?
W szeroko rozumianej produkcji roślinnej mogą wystąpić różnego rodzaju czynniki
siedliskowe czy organizacyjne, które mogą skłaniać producentów do zastosowania
uproszczeń uprawowych. Należy tu wymienić szczególnie
krótki okres pomiędzy zbiorem przedplonu a siewem
rzepaku ozimego. Najczęstszymi przedplonami dla rzepaku są oczywiście zboża,
więc czasu na właściwe przygotowanie siedliska jest rzeczywiście niewiele. Z uwarunkowań organizacyjnych
należy wymienić np. niedostateczne lub niepełne wyposażenie w odpowiedni park
maszynowy i pracę ludzką.
Wśród czynników glebowoklimatycznych należy na
pierwszym miejscu wymienić
deficyt wody opadowej oraz
powiązanej z nią zapasów
wody glebowej, która na prze-

łomie lat 2014/2015 nie została uzupełniona w odpowiedniej ilości.

Niskie koszenie
przedplonu
W bezpłużnej (bezorkowej)
technologii produkcji rzepaku należy zwrócić uwagę na
staranny zbiór przedplonu.
Rośliny przedplonowe powinny być ścinane wyrównanie, w miarę nisko (ok. 6–
8 cm). Niskie koszenie przedplonu umożliwi równomierne rozdrobnienie całych
źdźbeł (lub łodyg) przez kombajn. Nie mniej istotne jest,
aby słoma została równomiernie rozprowadzona po
powierzchni pola, jeśli oczywiście nie planowany jest jej
zbiór.

Przerwanie
parowania gleby
Po zbiorze przedplonu należy niezwłocznie przystąpić
do uprawy ścierniska. Najczęściej wykorzystuje się do
tego agregaty ścierniskowe
(grubery). Stosowane są rów-

nież brony talerzowe jeśli stanowisko jest pozbawione perzu. Na rynku istnieją również agregaty uprawowe łączące cechy wyżej wymienionych. Decyzję o wyborze odpowiedniego narzędzia producent powinien podjąć sam,
posiadając informacje o jakości swoich stanowisk (pól),
ich klasy bonitacyjnej i kompleksu przydatności rolniczej
oraz dostępności parku maszynowego.
Zadaniem narzędzi jest zerwanie wierzchniej warstwy
gleby oraz wymieszanie jej ze
ściernią. Automatycznie oczywiście zostaje również przerwane bezproduktywne parowanie wody z gleby. Głębokość pracy narzędzi powinna
mieścić się w przedziale 812 cm. Płytsza uprawa roli
jest możliwa i dopuszczalna,
ale przeważnie daje mniejsze
efekty plonotwórcze.
Ważnym jest, aby rola była
uprawiona starannie. Dlatego tak ważnym jest, aby resztki pożniwne były rozmieszczone równomiernie. Zazwy-

Siewnik z redlicami talerzowymi — optymalne rozwiązanie do bezorkowego siewu rzepaku Fot. Marcin Jarocki

Samosiewy pszenicy ozimej w rzepaku uprawianym bezpłużnie Fot. Mar
czaj uprawę agregatami wykonuje się na ukos względem siewu przedplonów.
Sprzyja to jeszcze bardziej
dokładnemu wymieszaniu
ścierni i resztek pozbiorowych z glebą. Należy zwrócić
uwagę, że w takiej właśnie
technologii, rola jest uprawiana na całej powierzchni.
Na tak uprawionej roli tworzy
się wówczas warstwa mulczu, składającego się co jasne
ze słomy wymieszanej z glebą. Taki system różni się więc
od techniki siewu Strip-Till.

Aż stanowisko będzie
gotowe pod siew
Ilość wykonywanych zabiegów uprawiających w technologii bezorkowej może być
różna. Zależy to od jakości
siedliska przeznaczonego do
takiej uprawy oraz od jakości
agregatów i precyzji wykonania zabiegu. Jeśli jednokrotne zastosowanie np. grubera nie przyniesie oczekiwanych rezultatów należy
wykonać je ponownie (najlepiej również na ukos, tym
razem względem ostatniej
uprawy). Bierne agregaty bardziej złożone umożliwiają
jednorazowe, właściwe w tej
technologii doprawienie stanowiska.
Przygotowanie roli pod siew
rzepaku w systemie bezpłużnym może być również wykonane agregatami czynnymi, najczęściej bronami wirnikowymi. Wytworzony w ten
sposób mulcz stanowi warstwę ochronną gleby, chroniącą ją przed erozją wodną
i wietrzną. Zwiększa się również możliwość retencji wody
pochodzącej z opadów, często obserwuję się również korzystny wpływ na strukturę
gleby, zmniejsza się (co ważne w uprawie rzepaku) możliwość jej zaskorupiania.
Jak już wspomniano, bezpłużna uprawa rzepaku powinna przyczyniać się do wytworzenia na powierzchni
pola możliwie jednolitej

warstwy, składającej się z wymieszanej gleby wraz ze słomą oraz całymi resztkami
pożniwnymi. To ważne, ponieważ jeśli tego wymogu nie
uda się stworzyć, no polu
będą występowały naprzemiennie pasy z większą lub
mniejszą zawartością słomy,
które utrudnią siew, a nade
wszystko będzie to skutkowało nierównomiernymi
wschodami rzepaku. Taką sytuację można poprawić wykonując bronowanie na ukos
(rzecz jasna w stosunku do
ostatniego kultywatorowania). Wówczas brona spełnia
funkcję bardziej włóki wyrównującej powierzchnię
pola. Zabieg siewu jest wtedy
łatwiejszy do wykonania
wskutek tego, że kolejne przejazdy są bardziej widoczne,
nawet z użyciem znaczników
siewu.

Wytworzony mulcz
stanowi warstwę
ochronną gleby, chroniącą ją przed erozją
wodną i wietrzną
Więcej samosiewów
i chwastów
Niewątpliwie system bezorkowy sprzyja zachwaszczeniu plantacji. Obserwacja pozwala określić, że nieco odmienny jest również skład
gatunkowy chwastów. Po
przedplonach kłosowych
(zdecydowana większość)
w bardzo dużej ilości występują samosiewy. Dzieje się
tak dlatego, że nasiona
chwastów oraz nasiona/ziarna roślin przedplonowych nie
są dokładnie przykryte przez
glebę, jak to ma miejsce
w wypadku stosowania orki,
a jedynie są z nią wymieszane. Nic więc dziwnego, że liczebność flory segetalnej jest
duża (red. chwasty rosnące na
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Wysiać nieznacznie
gęściej i zwałować

cin Jarocki

polach uprawnych, mające
cykl życiowy zbliżony do roślin uprawnych). Przekłada
się to oczywiście na obranie
odpowiedniej strategii odchwaszczania.
Odchwaszczanie można
rozpocząć od zastosowania
herbicydu nieselektywnego.
Zabieg można wykonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu ( jeśli chwasty są widoczne) lub po wykonaniu
zabiegów
uprawowych.
Oczyści on rolę przed sieREKLAMA

wem, ale nie zagwarantuje
w żaden sposób późniejszego zaniechania stosowania
herbicydów. Należy również
pamiętać, że skuteczność
działania tych środków w takich warunkach jest nieco
mniejsza, ponieważ resztki
słomy i ścierniska sorbują
(pochłaniają) część substancji czynnej herbicydów. Stosując środki ochrony roślin
należy przestrzegać zasad
integrowanej ochrony rzepaku.

W tak przygotowaną rolę
rzepak wysiewamy w stosownym dla danego regionu
terminie agrotechnicznym.
Głębokość siewu nie różni się
od tej stosowanej w technologiach orkowych, tj. nasiona trzeba umieścić ok. 2 cm
pod powierzchnią gleby. Aby
dodatkowo zwiększyć konkurencyjność rzepaku wobec chwastów można go natomiast wysiać nieznacznie
gęściej z mniejszą rozstawą
rzędów.
Jeżeli chodzi o rodzaj siewników to zdecydowanie najlepszą opcję stanowią siewniki z talerzowymi redlicami
wysiewającymi. Tylko takie
nie zapychają się przez resztki słomy i ścierni wymieszanych z glebą. Ważnym zabiegiem posiewnym jest również w tym przypadku wałowanie. Jeżeli warunki siedliska to umożliwią, wałowanie
ostatecznie wyrówna powierzchnię pola, przyczyniając się do lepszych wschodów. Ma to jeszcze inne istotne znaczenie. Jest to sposób na walkę z groźnym agrofagiem, jakim jest pomrowik

– 1330 zł
– 1470 zł
– 1120 zł
– 1270 zł
– 1190 zł
– 1310 zł

DOKOŃCZENIE NA STR. 14

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

Powyższe ceny są cenami netto.
Oferta obowiązuję do wyczerpania zapasów.
249015otbr-a -P
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Rzepak ozimy w technologii bezorkowej — prawidłowy wczesnowiosenny rozwój Fot. Marcin Jarocki
plamisty. Ślimak ten bytuje
bowiem m. in. w przestrzeniach pomiędzy cząstkami
gleby. Wałując likwidujemy je,
co przekłada się na ograniczenie liczebności szkodnika.

zbożowych (pszenica, jęczmień). Aby rośliny mogły wykształcić właściwy system korzeniowy oraz najlepszy pokrój przed zimą, należy zastosować w czystym składniku 30-40 kg N/ha. Rośliny
zgromadzą więcej suchej
masy, będą przechodziły łagodniej proces hartowania,
wiosenny start wegetacyjny
będzie właściwszy. Oczywiście
za duża aplikacja azotu będzie
skutkowała odwrotnymi
skutkami.

Nawożenie po zbiorze
przedplonu na ściernisko

W technologii bezorkowej
najwłaściwiej zastosować nawożenie fosforowo-potasowe bezpośrednio przed wykonywanymi zabiegami uprawowymi (po zbiorze przedplonu, na ściernisko). Przyczyni się to do lepszego ich
wymieszania z glebą, a poza
tym ma to znaczenie praktyczne — jest to po prostu łatwiejsze. Natomiast przedsiewne nawożenie azotowe
w takim systemie wydaje się
być często koniecznością.
Chodzi o przejściową niedostępność tego pierwiastka poprzez szeroki stosunek C:N,
zwłaszcza po przedplonach
REKLAMA

alternatywa. O jej wybraniu
mogą przesądzić warunki
klimatyczne. W połowie roku
2015 wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego przedstawiały się dla kraju bardzo
niekorzystnie. Bezorkowa
technologia uprawy rzepaku
oceniana jest jako „szanująca wodę”. Dlatego jeśli taki
stan utrzyma się, może to być
przesądzającym o jej wyborze kryterium.

Należy pamiętać, że
skuteczność działania
herbicydów jest nieco
mniejsza, ponieważ
resztki słomy i ścierniska sorbują część
substancji czynnej

Czy mniejsze, ale
pewniejsze plony?

To prawda, że konwencjonalna (oparta na orce) uprawa roli pod rzepak skutkuje
uzyskaniem największych
plonów tego surowca olejarskiego. Decyzję o zastosowaniu bezorkowej technologii uprawy rzepaku producent powinien podjąć sam.
Niewątpliwie jest to ciekawa

-------------------------------------------------------------------------
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GFK SILOS

SILOSY POLIESTROWE

NOWOŚĆ: silosy 40 i 50 m3
Anna Głowacka 603 747 279 lub 603 747 212
Kazimierz Tyrajski 665 777 675 lub 508 321 600
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:
Silosy typu MEX m3
łączenie poziome
TONY
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Mertens Poland sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 167, 87-100 Toruń
tel. do biura (56) 637 63 34, fax do biura: (56) 678 06 52
Magazyn z silosami: Wincentów 19, 09-520 Łąck (14 km od Płocka)
www.mip-nv.com

www.silosy-mertens.pl
251115otbr-a-P
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Ozonowania w chlewniach, oborach, kurnikach zapobiega chorobom zakaźnym zwierząt

Zdrowe kury
w zdrowym kurniku
Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Jako silny
utleniacz powszechnie jest stosowany do usuwania zanieczyszczeń chemicznych,
w dezynfekcji, dezodoryzacji oraz w usuwaniu alergenów i roztoczy w pomieszczeniach.
Zabieg ozonowania idealnie dezynfekuje pomieszczenia inwentarskie — kurniki, stajnie
czy obory. Powinien więc być stosowany rutynowo w każdym gospodarstwie.
Ozonowanie jest jedną
z tych metod, które można,
bez obaw, stosować także
w rolnictwie. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich powinno się odbywać po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Metod zapewniających odpowiednią higienę w tych pomieszczeniach jest kilka, jednak ozonowanie jest metodą najskuteczniejszą i najbardziej trwałą. Zabieg może też być stosowany w każdym gospodarstwie w takich pomieszczeniach jak chlewnie, obory,
stajnie, kurniki ale także
w magazynach warzyw i owoców, czy w miejscach przetwarzania mięsa.

W kontakcie z żywnością
i w chowie zwierząt

Szczególną zaletą ozonowania 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.
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 zalecany jest
nie tylko w przetwórstwie

i przechowalnictwie mięsa
i ryb, owoców i warzyw, ale
także w odkażaniu pomieszczeń, w których odbywa się
hodowla i chów żywca. Zastosowanie ozonowania
w chlewniach, oborach, kurnikach zapobiega chorobom
zakaźnym zwierząt i usuwa
przykre zapachy.

Ozon jest
najsilniejszym
utleniaczem i działa
bakteriobójczo

Tlen atomowy jako
„piorunujący” utleniacz

Ozonowanie jest skuteczne, gdyż oddziałuje czystym
ozonem. Ozon powstaje
w wyniku wyładowania elektrycznego z tlenu zawartego
w powietrzu. Następnie ozon
rozpada się na tlen cząsteczkowy i atomowy i właśnie
tlen atomowy jest „piorunującym” utleniaczem, przez to
bardzo mocnym środkiem
dezynfekcyjnym. 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 sku-

teczniejsze i 3 000 razy szybsze niż na przykład chloru.
Warto to brać pod uwagę
planując „porządki” w gospodarstwie. Pamiętajmy, że
przed ozonowaniem pomieszczenie trzeba 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.
OPINIA:
Andrzej Iwaszko, właściciel
firmy wykonującej zabiegi
ozonowania:
„Ozon jest najsilniejszym utleniaczem i ma szerokie spektrum działania na mikroorganizmy: bakterie, zarodniki
przetrwalnikowe bakterii, wirusy, grzyby i ich zarodniki,
pierwotniaki. Działa silnie
bakteriobójczo. W dużych stężeniach jest gazem trującym, niebezpiecznym 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.

Ozonowanie usunie także zapach spalenizny z pomieszczeń i sprzętów, które były poddane
zadymieniu, np. w czasie pożaru Fot. Kamil Fotyś

Zabieg ozonowania polecany jest także przy dezynfekcji
sal operacyjnych i zabiegowych w szpitalach i w poczekalniach, przychodniach oraz
w obiektach użyteczności
publicznej, np. przedszkola,
szkoły, sale kinowe itp. Ozonowanie usunie także zapach
spalenizny z pomieszczeń
i sprzętów, które były poddane zadymieniu, np. w czasie
pożaru”. Kr

Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich powinno się odbywać
po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego Fot. Beata Szymańska
REKLAMA
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FHU ADI TRADE
tel. 512 977 240, biuro@ozonowanieolsztyn.pl

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

www.ozonowanieolsztyn.pl
228515otbr-a -A
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Gwałtowny spadek cen zbóż
29. maja Główny Urząd Statystyczny
opublikował raport dotyczący wiosennej
oceny stanu upraw rolnych i ogrodniczych.
Wg tego źródła stan upraw zbóż ozimych
jest nieco gorszy niż przed rokiem, jednak
lepszy niż był w poprzednich latach.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Stan upraw oceniono na
3,6-3,8 stopnia kwalifikacyjnego, gdzie 1 — oznacza stan
zły, klęskowy, a 5 — to stan
bardzo dobry. Stan upraw
zbóż jarych oceniono na 3,7
stopnia (tak jak przed rokiem), a mieszanek zbożowych jarych na 3,6 (o 0,1 gorzej niż przed rokiem). Te
optymistyczne prognozy błyskawicznie wpłynęły na ceny
na rynku krajowym.

Pogorszenie w zbożach
konsumpcyjnych
Pszenicę konsumpcyjną na
koniec maja skupowano według cen kształtujących się na
poziomie 678,13 złotych za
tonę, co oznacza spadek
w ciągu miesiąca o 6,67 proc.
W odniesieniu do roku poprzedniego cena ta jest niższa
o 16,43 proc.
Także cena żyta konsumpcyjnego ponownie uległa
spadkowi wartości i na koniec
maja spadła do poziomu
458,15 zł/t. W zestawieniu
z końcem kwietnia cena tego
zboża spadła więc o 3,51
proc., a w porównaniu do
końca maja 2014 roku osiągnięta cena jest niższa o 27,43
proc.

Po roku jęczmień tańszy
o 40,01 procent
Podobne trendy, jak w zbożach konsumpcyjnych można było zauważyć w skupie
zbóż paszowych. Średnie
ceny kukurydzy zmniejszyły
się z 579,88 do 654,72 zł/t
(spadek o 2,68 proc.). Jest to
również cena o 27,67 proc.
niższa od notowanej w roku
2014.
W przypadku jęczmienia
paszowego spadek cen w skupie jest wyższy. Miesięczna
różnica sięga 6,16 proc. (z
582,82 do 548,99 zł/t). Również w porównaniu do notowań z przełomu maja i czerwca 2014 roku jest to cena niższa o 40,01 proc.
Odwrotnie niż na krajowym rynku zbóż, na rynkach
obrotu zbożami w krajach
Unii Europejskiej i rynkach
światowych odnotowano niespodziewane zwyżki cen zarówno zbóż konsumpcyjnych
jak i cen zbóż paszowych.

Rzepak droższy
niż w kwietniu
Z oceny przeprowadzonej
w I dekadzie maja 2015 roku
przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan
zasiewów upraw rzepaku jest
nieznacznie gorszy od ubiegłorocznego. Bezpośrednim
przełożeniem tej oceny jest
dalsze umocnienie cen skupu
oleistych w maju. Według
notowań Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
cena nasion rzepaku sukcesywnie rosła. Na koniec maja
wyniosła 1 573 zł/t, co w porównaniu z wartością 1 547
zł/t z przełomu kwietnia
i maja, oznacza wzrost o 1,65
proc. Porównanie z ceną
z 2014 roku wykazuje jednak
znaczny spadek wynoszący
11,13 proc.

Dalsza poprawa
na rynku żywca
Maj nie przyniósł zmiany
w tendencjach cenowych odnotowywanych w skupie zarówno żywca czerwonego jak
i białego. Po raz kolejny podwyżce uległy ceny wołowiny,
wieprzowiny oraz brojlerów
kurzych. Jedynie w przypadku żywca indyczego odnotowano stagnację.
Notowana na koniec maja
cena wołowiny 6,17 zł/kg,
oznacza, że w ciągu miesiąca
nastąpił dalszy wzrost o 1,66
proc. Cena ta jest również
wyższa o 3,79 proc. od ceny
z roku 2014, gdy miała wartość 5,93 zł/kg wagi żywej.
Po głębokich spadkach
w pierwszej dekadzie maja
uzyskiwane w skupie ceny za
żywiec wieprzowy na koniec
miesiąca osiągnęły wartość
4,37 zł/kg masy ciepłej poubojowej. W porównaniu do
końca kwietnia wzrost wynosi
zatem jedynie 0,65 proc., natomiast w skali roku nastąpił
spadek o 19,21 proc.
Wartości średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze) w maju podlegały stopniowemu, ale stałemu
wzrostowi. Ostatecznie ceny
tego żywca wzrosły z 3,27 do
3,52 zł/kg wagi żywej, co
oznacza wzrost o 7,04 proc.
w skali miesiąca. W porównaiu do roku poprzedniego
cena ta jest jednak niższa
o 4,76 proc.

Info. Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego
i drobiowego w 2013, 2014 i 2015 roku

Jedynie w przypadku mięsa
indyczego
odnotowano
w maju stabilizację cen skupu z niewielką tendencją
spadkową. Na koniec miesiąca cena kształtowała się na
poziomie 5,85 zł/kg wagi
żywe, co w porównaniu z ceną
5,86 zł/kg wagi żywej zanotowaną na koniec kwietnia
2015 oznacza minimalmy
spadek wynoszący 0,32 proc.
W porównaniu do cen notowanych w analogicznym
okresie poprzedniego roku
cena z końca maja jest o 0,70
proc. niższa.

towano obniżenie wartości
cen skupu. Wyniosły one
w maju 3,31 proc. — z 34,30
do 33,20 zł/100 szt. W pozostałych klasach wiekościowych ceny skupu wzrosły.

Niekorzystna sytuacja
w obrocie przetworami
mlecznymi
Wśród
notowanych
w ZSRIR artykułów mleczarskich, we wszystkich przypadkach w maju zaobserwowano znaczne spadki cen
w obrocie krajowym. Cena

obrotu pełnym mlekiem
w proszku uległa spadkowi
z 10,01 do 9,54 zł/kg, a cena
sproszkowanego mleka odtłuszczonego w tym samym
okresie obniżyła się z 7,78 do
7,33 zł/kg. Jest to odpowiednio o 5,21 i 6,09 proc. mniej
niż w kwietniu. W odniesieniu
do analogiczego okresu sprzed
roku cena za pełne mleko
w proszku spadła o 46,20
proc., natomiast na sproszkowane mleko odłuszczone
o 55,65 proc.
Także ceny oferowane na

rynku za masło w blokach, jak
i masło konfekcjonowane ulegały obiżkom. Za kg masła
w blokach na koniec maja
oferowano 11,37 zł, a więc
o 5,23 proc. mniej niż
w kwietniu. Natomiast za masło konfekcjonowane płacono
13,22 zł/kg, co stanowi wartość o 3,98 proc. niższą niż
przed miesiącem. W porównaniu do końca maja 2014
roku masło w blokach kosztuje o 18,80 proc. mniej, a masło konfekcjonowane o 17,11
proc. mniej niż rok temu.

NOTOWANIA CENOWE JAJ SPOŻYWCZYCH W SKALI MIESIĄCA I ROKU

Poprawa notowań
w skupie jaj spożywczych


!'$()$*+$!
6()75-
=>=?'
)
12-)$
=-)$
!+
,(
-2+$
C





   

 

   
 
 





"



#


 

Na przestrzeni maja ceny
skupu jaj spożywczych kształtowały się w układzie wzrostowym. Średnia cena w notowaniach na koniec miesiąca wynosi 33,45 zł/100 sztuk,
co oznacza wzrost o 2,17 proc.
oraz o 7,47 proc. w porównaniu rok do roku. Jedynie
w klasie wielkości „L” zano-
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www.agroartim.pl
Firma Agro Artim Sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne
powierzchnie magazynowe do przechowywania surowców rolnych w północno-wschodniej części
kraju. Jest rodzinną ﬁrmą przedsiębiorców działających w regionie od kilkudziesięciu lat i cieszących
się bardzo dobrą opinią. Firma to w stu procentach polski podmiot.
Agro Artim Sp. z o.o. dysponuje ponad 500 ha własnych gruntów i czynnie zajmuje się uprawą,
dzięki czemu doskonale rozumie potrzeby i wymagania producentów.
Nasza działalność to:

SKUP - SPRZEDAŻ - KONTRAKTACJA - MAGAZYNOWANIE
Aktualnie prowadzimy działalność na obszarze:
Biskupiec, Ciechanów, Działdowo, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Kolno, Łomża, Maków Mazowiecki, Mława,
Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Pisz, Przasnysz, Pułtusk,
Szczytno, Żuromin.

AGRO ARTIM TO PEWNY PARTNER.
ZAPEWNIAMY KORZYSTNE I CZYTELNE ZASADY WSPÓŁPRACY.
GWARANTUJEMY DOBRE CENY
Nasze ceny są konkurencyjne, ustalane na poziomie średniej cen w danym rejonie w dniu zakupu.
Możliwość indywidualnych negocjacji ceny przy dostawach powyżej 200 t.

SZYBKO REALIZUJEMY PŁATNOŚCI
Płatność realizujemy w terminie do 14 dni.

ROZWIJAMY SIĘ DYNAMICZNIE
Do końca 2018r. planujemy uruchomienie 3 kolejnych magazynów zbożowych, dzięki czemu
łączna pojemność elewatorów i magazynów płaskich należących do ﬁrmy przekroczy 100 tys. ton.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ
Jakość oceniamy na przyrządach ﬁrmy Perten z prób pobranych Rakorafem.

DYSPONUJEMY ROZBUDOWANYM ZAPLECZEM TRANSPORTOWYM
Oferujemy możliwość odbioru własnym transportem i indywidualnych negocjacji
na temat dopłat do transportu w zależności od tonażu i odległości.

Agro Artim Sp. z o.o.
Magazyn zbożowy
Stachy, 12-160 Wielbark, tel. 880 156 830
e-mail: leszek.kotapski@agroartim.pl
Siedziba główna:
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

W związku z otwarciem
naszego nowego magazynu zbożowego
w Stachach koło Wielbarka
19 czerwca 2015 (piątek) od godz. 13.00
zapraszamy wszystkich na

PIKNIK REGIONALNY
z licznymi atrakcjami, m.in.
- wycieczka po zakładzie
- wystawa nowoczesnych maszyn rolniczych
- piknik z regionalnymi specjałami
- muzyczna niespodzianka
42815szws-a-M
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Bogate źródło witamin i minerałów

Wyciąg z czosnku poprawi jakość hodowli
Zdrowe właściwości czosnku
mogą poprawić stan funkcjonowania organizmu nie tylko
w przypadku ludzi, ale też
zwierząt. Na rynku preparatów dla zwierząt hodowlanych
coraz bardziej popularne są
naturalne wyciągi z czosnku,
które stosuje się jako dodatek
do pasz lub jako dodatek do
wody.
Wyciąg z czosnku może być
z powodzeniem stosowany
u trzody chlewnej, drobiu,
a także u innych zwierząt hoREKLAMA

dowlanych. Przede wszystkim, czosnek bardzo silnie
działa na drobnoustroje. Jego
działanie jest od 3 aż do 250
razy silniejsze niż działanie
innych ziół dodawanych do
pasz lub wody. Ma właściwości przeciwwirusowe, bakteriobójcze, grzybobójcze i robakobójcze. Działa też przeciwzapalnie i odkażająco.

Bakteriobójcza
allicyna
Prozdrowotne właściwości

czosnku są związane z jego
bardzo złożoną budową chemiczną. W czosnku świeżym
głównym składnikiem jest substancja o nazwie allina, która
nie ma żadnego zapachu. Gdy
czosnek rozdrobnimy, specjalny enzym allinaza rozkłada allinę i powstaje substancja lotna o nazwie allicyna. To ona odpowiada zarówno za mocny,
ostry zapach czosnku, jak i za
jego działanie niszczące drobnoustroje. Oprócz tego, czosnek
to bogate źródło witamin i mi-

nerałów, dzięki czemu świetnie
sprawdza się w sytuacji ich
niedoboru w organizmie. Wyciąg z czosnku dodawany do
paszy lub wody zapobiega chorobom układu oddechowego,
zapobiega kokcydiozie, poprawia jakość ściółki oraz znacząco zmniejsza liczbę upadków
w stadzie.

Bezpieczny i prosty
w stosowaniu
Skoncentrowany wyciąg
z czosnku, zawierający od-

powiednie stężenie allicyny,
jest doskonałym dodatkiem
do paszy, który wzmacnia
nie tylko pojedyncze zwierzę,
ale też całe stado. Sprawdza
się zarówno w profilaktyce,
jak i we wczesnym leczeniu
wielu chorób. A odporne stado wymaga stosowania
mniejszej ilości antybiotyków — produkcja staje się
więc zarówno bardziej opłacalna, jak i ekologiczna. Wyciąg z czosnku jest bezpieczny w użytkowaniu, niedrogi,
a także łatwy w stosowaniu.

Bardzo dobrze rozpuszcza
się w wodzie i nie zatyka poideł, a także bardzo łatwo
miesza się z każdą paszą.
Nie zmienia też znacząco
smaku wody i pokarmu,
dzięki czemu zwierzęta chętnie piją wodę oraz jedzą paszę wzbogaconą dodatkową
substancją.
Pamiętajmy jednak, że czosnek suszony, granulowany
lub o mało intensywnym zapachu nie posiada tak silnych właściwości leczniczych.
abc

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

Silnie działa na drobnoustroje Fot. Anna Uranowska
REKLAMA
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NATURALNE WYCIĄGI ROŚLINNE DLA ZWIERZĄT

ZADZWOŃ: 22 870 11 57
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Na jakość zielonki pastwiskowej wpływa jej skład botaniczny

Koniczyna biała
na pastwisku
Rośliny motylkowate w mieszankach z trawami mają istotny wpływ na poprawę jakości
produkowanych pasz dla przeżuwaczy. Wzbogacają skład chemiczny, zwiększają
smakowitość i poprawiają strawność paszy.
dr inż. Jerzy Terlikowski, IT-P
w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

250815otbr-a -C
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OGŁOSZENIA DROBNE

DOJARZA i pracownika na
oborę, 85-650-13-61, 504182-528.

maszyny rolnicze

DO gospodarstwa pomoc
domowa, 85-650-13-61,
515-603-782.

Co smakuje bardziej?

BIZON Z56, MTZety, Ursusy 4x4 z turami sprzedam
603-589-299.
DOJARKI -montaż, 504-9364-90

Poprawa jakości paszy wpływa na zwiększenie jej pobrania przez zwierzęta i lepsze
przyrosty dobowe żywej wagi.
Zwierzęta pasące się na pastwisku mają zdolność selektywnego pobierania runi, co
widać w przytoczonych w tabeli wynikach preferencji
komponentów runi.

PRACA w gospodarstwie,
667-899-381.

Motylkowate wieloletnie są
z reguły pobierane w pierwszej kolejności przed trawami,
chociaż zależy to od dojrzałości roślin, typu ich ulistnienia, gęstości i wysokości
runi. Przegląd i synteza wielu doświadczeń przeprowadzonych w USA wykazały, że
dzienne przyrosty bukatów
były o 0,14 kg większe wtedy,
gdy wypasano je na użytkach
motylkowo-trawiastych niż
na użytkach składających się
z samych traw. Wydajność

jednak zwierząt w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, nie zawsze przemawiała
na korzyść runi koniczynowotrawiastej (tabela). Koszt produkcji paszy pastwiskowej
w oparciu o ruń motylkowotrawiastą jest jednak znacznie
niższy niż runi trawiastej intensywnie nawożonej azotem
mineralnym. Ma to niewątpliwie wpływ na efektywność
ekonomiczną produkowanej
wołowiny.

Przy częściowym
zacienieniu

Większość motylkowatych
wieloletnich to rośliny długiego dnia. Światło wpływa
na ich pokrój, budowę anatomiczną, transpirację, pobieranie składników odżywczych jak również na ich
trwałość
występowania
w runi. U koniczyny białej
światło decyduje o tempie
wytwarzania liści oraz zróżnicowaniu wielkości blaszek
liściowych. Przy częściowym
zacienieniu w runi motylkowo-trawiastej koniczyna bia-

ła wytwarza dłuższe ogonki liściowe oraz większą liczbę
stolonów (red. rozłogów), co
zwiększa szanse przetrwania
roślin w zwartym łanie.

Dobrze znosi intensywne
wypasanie

Rośliny motylkowate użytkowane pastwiskowo różnią
się pod względem wymagań
wilgotnościowych, termicznych i glebowych. Mimo, że
nadają się do wypasu, to zakres tolerancji na intensywność wypasu jest bardzo zróżnicowany. Najbardziej odpornym na intensywne wypasanie jest koniczyna biała.
Dobrze toleruje niski odczyn
gleby. Dobry wigor siewek
sprawia, że również nadaje się
do podsiewu pastwisk. Jest
zalecana na pastwiska położone na glebach mineralnych
i torfowo-murszowych średnio żyznych i żyznych, o odczynie obojętnym lub słabo
kwaśnym i umiarkowanie
wilgotnych. Zalecane odmiany to: Rawo, Dara. Perlą, Astra, Romena.

Należy wspomnieć, że najlepsze efekty zagospodarowania pastwisk uzyskuje się
stosując nasiona pozyskiwane z polskich plantacji nasiennych, ponieważ są najlepiej przystosowane do naszych warunków klimatycznych.

Koniczyna biała tworzy
korzenie przybyszowe

Płożący pokrój to szczególna cecha koniczyny białej,
która odróżnia ją od innych
motylkowatych wieloletnich.
Ta cecha sprawia, że jest ona
odporna na przygryzanie
przez zwierzęta.
Koniczyna biała wytwarza
boczne rozgałęzienia zwane
stolonami, które wraz z pędem głównym pokładają się
na ziemi. Jeśli podczas wypasu stolony zostaną przyciśnięte do ziemi, tworzą się
korzenie przybyszowe. Po
oderwaniu stolonu od rośliny
głównej powstaje samodzielna roślina. Jest to niezwykle
cenna cecha koniczyny białej,
bo system korzeniowy roślin

Wyniki obserwacji preferencji zwierz t wzgldem rolin na pastwisku (ródło: Dougherty
i Collins, 2003)
Zwierz ta wybieraj w wi kszym stopniu
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Zwierz ta wybieraj w mniejszym stopniu

• roliny młodsze lub młodsze czci rolin

• roliny starsze lub starsze czci rolin

• zielone fragmenty rolin

• czci rolin o innej barwie

• roliny o ciemniejszej barwie

• roliny o janiejszej barwie

• licie

• łodygi

• roliny uwodnione

• roliny przesuszone

• roliny o niskiej zawartoci włókna

• roliny o duej zawartoci włókna

• roliny motylkowate

• trawy

• roliny nieowłosione lub słabo owłosione

• roliny silnie owłosione

• roliny bez kolców, cierni itp.

• roliny z kolcami, cierniami itp.

• gatunki o wysokiej zawartoci sodu

• gatunki o niskiej zawartoci sodu

• roliny lub fragmenty rolin o słodkim smaku

• roliny lub ich fragmenty o innym smaku

• roliny nie zawieraj ce substancji toksycznych

• roliny zawieraj ce substancje toksyczne

• roliny czyste

• roliny zabrudzone odchodami
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wyrosłych z nasion obumiera po 2-4 latach. Następuje
wtedy ich ubytek z runi pastwiska. Trwałość koniczyny
białej w klimacie umiarkowanym, w tej strefie klimatycznej jest Polska, jest więc
w znacznym stopniu zależna
od rozwoju stolonów, w których gromadzone są węglowodany decydujące o możliwości rozrastania się i odrastania rośliny.
Hamująco na rozwój stolonów wpływają gęsto rozrastające się trawy wysokie, co
występuje przy intensywnym
nawożeniu azotem. Natomiast racjonalnie prowadzony rotacyjny wypas bydła stymuluje rozwój blaszek liściowych oraz bardziej ekspansywne rozrastanie się stolonów.

Na odrost wiosenna
dawka azotu
Siewki koniczyny białej są
znacznie bardziej narażone
na suszę glebową niż siewki
innych roślin motylkowatych.
Niskie temperatury (około
50C) w strefie korzeniowej
koniczyny białej wywołują
stres chłodno-wodny, który
jest większy niż u traw. Jest to
główna przyczyna spowolnienia jej wzrostu i rozwoju.
W efekcie koniczyna wiosną
i jesienią jest w runi pastwiska zdominowana przez
trawy.
Minimalna temperatura do
wzrostu koniczyny białej wynosi 5,80C, natomiast 90C —
do wiązania azotu atmosferycznego. Dlatego, aby zapewnić dobry odrost wiosenny motylkowo-trawiastej
runi pastwiskowej wymagana jest wiosenna dawka startowa azotu w ilości 30 kg
N·ha-1.

Stres wodny a płytki
system korzeniowy
Koniczyna biała jest przystosowana do warunków klimatycznych i glebowych zapewniających dość dobre
uwilgotnienie. Ma płytki system korzeniowy i nie wytrzymuje dłuższych okresów
suszy. Dobrze reaguje na nawadnianie deszczowniane.
Sezonowe niedobory opadów, typ gleby, nachylenie
terenu mają większy wpływ
na rozwój koniczyny białej
niż suma rocznych opadów.
Stres wodny redukuje możliwość rozgałęziania się pędów, a tym samym wytwarzania nowych liści.

Wymagania glebowe
koniczyny białej
Do uprawy koniczyny białej
odpowiednie są gleby mineralne, próchniczne i organiczne o szerokim zakresie
żyzności, zasobne w wapń.
Gorzej rozwija się natomiast
na glebach zwięzłych, mało
przewiewnych. Słabo rośnie
również na słabych i podatnych na przesuszenie gle-

bach mineralnych oraz na
podmokłych zaniedbanych
glebach torfowo-murszowych.

Dopiero
przy odczynie pH 5
Wysiew mieszanki koniczyny białej z trawami w warunkach, w których od wielu
lat nie uprawiano roślin motylkowatych, wymaga zaszczepienia materiału siewnego efektywnymi i konkurencyjnymi szczepami Rhizobium. Odczyn gleby jest
ważnym czynnikiem wpływającym na współdziałanie
bakterii z koniczyną białą.
Niskie pH stanowi potencjalne zagrożenie dla trwałości rizobiów, ich namnażania i rozwoju brodawek ko-
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DINO SELENIUM®

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych
dla ludzi i zwierząt, co oznacza, że jest niezbędnym
elementem do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM

KONIECZNY DLA ZDROWIA

• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest
powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu
pokarmowym, ponieważ są głównym odbiorcą
tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym
ze sposobów pozwalających na zwiększenie
zawartości selenu w łańcuchu pokarmowym
u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty
są naturalnym pierwszym wyborem przeżuwaczy.
• Najlepiej przyswajalnymi formami selenu
są jego związki organiczne pobierane z pokarmem.

Najlepsze efekty zagospodarowania pastwisk uzyskuje się
stosując nasiona pozyskiwane z polskich
plantacji nasiennych

• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik
zaburzający rozwój, wzrost i płodność,
a w końcowym efekcie obniża efektywność
produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić do przedwczesnych
porodów, ronień, zapalenia wymienia, zapalenia
błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska.
• Niedobór Se może prowadzić do wad mięśnia
sercowego i mięśni szkieletowych, zapalenia
stawów i zniekształcenia kości, nowotworów
oraz podwyższenia stopnia wrażliwości
na zakażenia bakteryjne i wirusowe.

rzeniowych, a także ma
wpływ na wegetację koniczyny białej. Wapnowanie
kwaśnej gleby prowadzi do
rozwoju brodawek korzeniowych i w konsekwencji stymuluje rozwój koniczyny.
W glebie o pH 4,5 nie ma rizobiów odpowiednich dla
tego gatunku. Bakterie tego
typu pojawiają się i aktywują dopiero przy odczynie pH
5 i wyższym. Stosowanie natomiast nawet niewielkich
dawek azotu pod zasiew koniczyny białej z trawami,
opóźnia infekcję bakteriami
brodawkowymi.

• Selen odgrywa ważną rolę między innymi
w utrzymaniu prawidłowych funkcji
rozrodczych organizmu.
• Witamina E i selen są czynnikiem
wpływającym na wzrost
odporności krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną
nadmiernej ilości komórek somatycznych
w mleku.
• Selen bierze udział w procesach
antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych.

Zwierzęta doceniają
smakowitość koniczyny

SELEN
Dzięki DINO SELENIUM®
można bezpiecznie
zwiększyć w roślinach
trwałych użytków zielonych
poziom selenu.
Użycie nawozu DINO
SELENIUM® pozwala
dotrzeć do każdego
zwierzęcia w stadzie
i dostarcza wysoko
przyswajalnej formy selenu,
bo organicznej.
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Płożąca forma koniczyny
białej sprawia, że w skład
plonu zielonki pastwiskowej
wchodzą tylko liście i kwiatostany. Plon jest niższy w porównaniu z innymi motylkowatymi, ale lepszej jakości. Liście zawierają więcej białka
i mniej włókna niż łodygi.
Dobra smakowitość koniczyny białej sprawia, że współczynnik wykorzystania pastwiska z jej dużym udziałem,
jest około 20 proc. wyższy
niż runi życicy trwałej o porównywalnej strawności.

Lepszy rotacyjny
system wypasu
W użytkowaniu pastwiskowym stosuje się zasadniczo dwa sposoby wypasu:
ciągły i rotacyjny. Przy wy-

DOKOŃCZENIE NA STR. 22

245315otbr-a-M

www.lewtrans.com, biuro@lewtrans.com
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
4315otba-B -N

WYSŁODZINY BROWARNIANE (młóto)
•sprzedaż z dostawą do klienta •atrakcyjne ceny • fachowe doradztwo
Doradcy ds. sprzedaży:
Agnieszka – 668 673 613
Leszek – 600 310 895, 618 301 301
244515otbr-A -N
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Podsiew bezpośredni siewnikiem z sekcjami frezującymi

Podsiew bezpośredni siewnikiem szczelinowym

Podsiew bezpośredni to tańszy sposób renowacji runi trwałych pastwisk. Można powtarzać go i jest dużo tańszy niż uprawa pełna. Umożliwia wprowadzanie najnowszych odmian roślin
pastewnych, koniczyny białej i traw Fot. Jerzy Terlikowski
pasie ciągłym zwierzęta znajdują się na pastwisku przez
bliżej nieokreślony czas, co
pozwala im selektywnie wybierać rośliny. Efektem wypasu ciągłego jest nierównomierny rozkład pobrania
zielonki w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zagrożona jest
również trwałość roślin motylkowatych w runi.
Przy wypasie rotacyjnym
zwierzęta są przemieszczane
na kolejne kwatery, co pozwala na sterowanie pobieREKLAMA

raniem paszy. Wypas rotacyjny umożliwia zatem efektywne wykorzystanie pastwiska i zwykle zapewnia
większą trwałość roślin motylkowatych.
Wypasanie runi z udziałem koniczyny białej powinno rozpocząć się, gdy
rośliny osiągną wysokość
12-20 cm. Krótki okres wypasu (2-3 dni) zwiększa
szanse przetrwania w runi
pastwiska wartościowych
roślin pastewnych, w tym

roślin
motylkowatych.
Okres wypasu trwający dłużej niż tydzień, jak również
wypas ciągły, stwarzają niebezpieczeństwo dla trwałości roślin o największej
smakowitości, gdyż zwierzęta pobierają je w pierwszej kolejności.

Kiedy najlepiej
spasać ruń?

W warunkach Polski ruń
osiąga dojrzałość pastewną
dla bydła i koni przy wysoko-

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

Silobale®

Parametry folii:
zewnętrzna strona klejąca
5-warstwowa
stabilizowana ﬁltrem UV
kolor: biały
rozciągliwość do 300%

nownie przygryziona do wysokości 5-7 cm.

Nie za mało,
lepiej więcej

Liczba pasących się zwierząt
powinna być tak dobrana, by
gwarantowała pełne wykorzystanie roślinności pastwiska. Przy małej obsadzie
na 1 sztukę przypada duża
dawka zielonki. Wtedy zwierzęta mogą wyjadać rośliny
o lepszej wartości pokarmowej, w tym motylkowate,
a produkcja w przeliczeniu na
zwierzę wzrasta, ale w przeliczeniu na jednostkę powierzchni maleje. Ruń pastwiskowa nie jest efektywnie
wyjadana i częściowo zostaje
zniszczona.
Ilość paszy przypadającej

Dobra smakowitość
koniczyny białej sprawia, że współczynnik
wykorzystania pastwiska jest około 20
proc. wyższy niż runi
życicy trwałej
na zwierzę maleje wraz ze
wzrostem obsady. Zwiększa
się wtedy konkurencja między zwierzętami o jakościowo
lepsze rośliny, zmniejsza się
selektywne
wyjadanie
i w efekcie spada też pobranie
zielonki w przeliczeniu na
Literatura u Autora
sztukę.

Typy morfologiczne koniczyny białej

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.

•
•
•
•
•

ści 15-20 cm, a dla owiec przy
wysokości 10-12 cm. W tym
czasie występują właściwe
proporcje między białkiem
a składnikami energetycznymi, a po spasaniu ruń dobrze
odrasta w kolejnych odrostach. Przy wysokości roślin 1518 cm młode bydło opasowe
pobiera największą ilość zielonki, zwłaszcza z warstwy
runi rozmieszczonej na poziomie 9-12 cm. Wysokość
wypasania roślin motylkowatych decyduje o tym, jaka powierzchnia liści pozostaje na
ścierni. Im wyższą ścierń pozostawią zwierzęta, tym szybciej odrosną rośliny motylkowate i trwałość ich będzie
większa. Po czterotygodniowym okresie odpoczynku, koniczyna biała może być po-

• 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

Wyróżnia się trzy typy morfologiczne koniczyny białej, różniące się głównie wielkością blaszek liściowych, główek kwiatowych oraz długością i grubością pędu:
1. Drobnolistna — najczęściej dziko rosnąca, kwitnie obficie i sama doskonale się rozsiewa; silne
i liczne stolony umożliwiają przetrwanie rośliny w trudnych warunkach; odmiany uprawne tego typu
koniczyny przeznaczone są na długotrwałe pastwiska górskie oraz na pastwiska niżowe w terenach
młodo glacjalnych na stanowiska suche (w Polsce niedostępne).
2. Średniolistna — zwana holenderską; większość odmian przeznaczona do użytkowania pastwiskowego.
3. Wielkolistna — typu Lodi i Ladino — przeznaczona głównie do użytkowania kośnego, a w mniejszym stopniu także pastwiskowego; odmiany nadają się szczególnie do mieszanek z trawami i długo
utrzymują się w runi.

Dzienne przyrosty masy ciała bydła opasowego w zalenoci od
rodzaju runi pastwiskowej (ródło: Burns i Standaert, 1985)
Ru trawiasta
nawoona azotem
-1
-1
kg·szt
kg·ha

Ru koniczynowotrawiasta
-1
-1
kg·szt
kg·ha

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.

Blaser i wsp.

0,41

411

0,46

346

Posiadamy w sprzedaży siatkę rolniczą

Burns i wsp.

0,46

345

0,56
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Harris i wsp.

0,59
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Hoveland i wsp.

0,48
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0,69

652

Wedin i wsp.

0,55

250

0,76
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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-b -P
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SZANOWNY HODOWCO
Firma TRANS FEED jest polskim producentem preparatów mlekozastępczych, pasz oraz dodatków do pasz.
Oferujemy wszystkim hodowcom kompleksową obsługę hodowli bydła. We współpracy z hodowcą tworzymy indywidualny system żywienia oparty
o produkty z Państwa gospodarstwa, uzupełniając je odpowiednimi dodatkami. Gwarantujemy opiekę naszych doradców żywieniowych oraz
pomoc weterynaryjną.
Ściśle współpracujemy z profesjonalnymi firmami w zakresie nowych technologii żywienia:

Doradztwo:
Paweł Skolimowski
tel.: 728582578
e-mail: pawelskolimowski@transfeed.eu

Zamówienia:
Mateusz Drybczewski
tel.: 731250040
e-mail: biuro@transfeed.eu

„Uczciwość buduje związki i lojalność, które są niezbędne do sukcesu”.

Zapraszamy do współpracy!

248715otbr-a-P
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Sezon wegetacyjny 2015 w uprawach – początek sezonu wegetacyjnego

Zagrożenie ze strony szkodników rolnic
Wiosną po ruszeniu wegetacji, należy koniecznie lustrować
plantacje zbóż pod kątem występowania szkodników.
mgr Andrzej Bandyk,
IOR — PIB
dr Magdalena Jakubowska,
IOR — PIB
mgr Kamila Roik, IOR — PIB
mgr Beata Wielkopolan,
IOR — PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Oprócz niekorzystnych
czynników meteorologicznych, do strat związanych
z obniżeniem wysokości i jakości plonu przyczyniają się
również szkodniki. Od kilkunastu lat głównymi szkodnikami na plantacjach zbóż
w okresie wiosennym są
skrzypionki, mszyce, pryszczarek zbożowiec oraz coraz
powszechniej występujące
miniarki.

Skrzypionki w zbożach

O poziomie szkodliwości
skrzypionek w bieżącym roku
decydują warunki pogodowe. Ciepły maj z umiarkowanymi opadami deszczu
może przyczynić się do tego,

Owad dorosły skrzypionki
zbożowej Fot. Kamila Roik

że szkodniki wystąpią licznie, szczególnie na tych terenach, gdzie od wielu lat
powodują największe straty. W województwie warmińsko-mazurskim w roku
2014 odnotowano średnio
10,7 proc. uszkodzonych
źdźbeł pszenicy ozimej przez
skrzypionki, co kształtowało
się powyżej średniej krajowej.
Decyzję o potrzebie chemicznego zwalczania należy
podejmować indywidualnie
dla każdej plantacji, uwzględniając ekonomiczny próg
szkodliwości, który wynosi:
— 1-2 larwy na 1 źdźble
pszenicy ozimej, pszenżyta
ozimego i żyta,
— 1 larwa na 2-3 źdźbła
jęczmienia ozimego i jarego,
pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.
Zwalczanie skrzypionek
przeprowadza się w okresie
kiedy na plantacjach zbóż
następuje masowy wyląg larw
z masowo składanych jaj
i jednocześnie obserwowane

są larwy obu gatunków wielkości około 4 mm z najwcześniej złożonych jaj. Oba
stadia rozwojowe określają
optymalny termin zwalczania
Oulema spp.

Mszyca czeremchowozbożowa i zbożowa

Dużym zagrożeniem dla
zbóż jest mszyca czeremchowo-zbożowa oraz mszyca zbożowa, zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy. Ich szkodliwość rozumiana jest w sposób
pośredni i bezpośredni.
Szkodliwość bezpośrednia
związana jest z wysysaniem
soków z tkanek roślin, to natomiast najczęściej prowadzi
do uschnięcia częściowego
lub całkowitego roślin w wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu fizjologicznym. Szkodliwość pośrednia polega na
przenoszeniu przez mszyce
wirusów różnych chorób na
zboża, dlatego jest ona o wiele bardziej groźna. Spowodowane jest to migracją

Larwa skrzypionki zbożowej
Jaja skrzypionki Fot. Kamila Roik

Bobik — żerujące mszyce trzmielinowo-burakowe Fot. Beata Wielkopolan
mszyc na inne, zazwyczaj samosiewne rośliny lub trawy,
w czasie pomiędzy zakończeniem żniw, a ponowną wegetacją zbóż na jesieni. Mszyca
czeremchowo-zbożowa każdego roku należy do najliczniej odławianych aspiratorem gatunków mszyc. Podobnie jak w przypadku
skrzypionek o poziomie
szkodliwości zadecydują warunki pogodowe. Ponadto odnotowany znaczny wzrost
liczby mszyc w okresie jesiennym stanowił duże zagrożenie dla wschodzących
ozimin, zwłaszcza w aspekcie
transmisji wirusa żółtej karłowatości jęczmienia także
wiosną 2015 roku.
Dużą liczebność mszycy czeremchowo-zbożowej odnotowano w 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim, średnio 4,3 proc., co
było wartością wyższą niż
średnia krajowa, natomiast
mszycy zbożowej średnio
5,7 proc., należy się zatem
spodziewać, że w tym roku
również będą występować

w dużym nasileniu.
Mszyca czeremchowo-zbożowa: Próg szkodliwości wg
zaleceń IOR — PIB: na 100
losowo wybranych źdźbłach
— 5 mszyc średnio na
1 źdźbło. Zabiegi zwalczania
należy wykonywać na wiosnę
w okresie wystąpienia zagrożenia upraw tj. po stwierdzeniu obecności pierwszych
mszyc na wszystkich gatunkach zbóż od fazy strzelania
w źdźbło do fazy przed kłoszeniem (skala BBCH od
3/30 do 4/49).
Mszyca zbożowa: Decyzję
o potrzebie letniego chemicznego zwalczania należy
podjąć po przeprowadzeniu
oceny liczebności mszyc na
danym polu. W okresie od
fazy pełni kłoszenia (skala
BBCH 5/55) należy analizować kłosy. W tym celu, w zależności od wielkości pola,
analizować od 100 do 150
kłosów w różnych punktach
pola po 10 wybranych losowo
kłosów.
Zabiegi zwalczania należy
wykonywać po stwierdzeniu

obecności mszyc na źdźbłach
w okresie od fazy pełni kłoszenia (skala BBCH 5/55) do
początku fazy dojrzałości
mlecznej wszystkich gatunków zbóż (skala BBCH 7/73).
Próg szkodliwości wg zaleceń
IOR-PIB: na 100 losowo wybranych źdźbłach to 5 mszyc
średnio na 1 kłos.

Pryszczarek zbożowy

Odpowiednia wilgotność
gleby w kwietniu i w maju decyduje o terminie pojawienia
się pryszczarka zbożowca na
plantacjach zbóż. Z wieloletnich danych wynika, że najlepsze warunki dla rozwoju
tego szkodnika stwarza ciepła i wilgotna pogoda. W 2014
roku największą aktywność
zaobserwowano na plantacjach pszenicy ozimej między
innymi w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie
średnio uszkodzonych zostało około 5 proc. źdźbeł.
Aby ustalić potrzebę zwalczania szkodnika na zagrożonych plantacjach należy
ustawić naczynia Moericke’go

Fot. Kamila Roik

Wybrane preparaty do zwalczania skrzypionek i mszyc
na zbo ach
Szkodniki

Skrzypionki
Mszyce

Preparat
Ammo Super 100 EW
Bi 58 Nowy 400 EC
Bulldock 025 EC
Danadim 400 EC
Decis Mega 50 EW
Fastac 100 EC
Sumi-Alpha 50 EC

Substancja czynna
zeta-cypermetryna
dimetoat
beta-cyflutryna
dimetoat
deltametryna
alfa-cypermeytryna
esfenwalerat

Mszyca czeremchowo-zbożowa uskrzydlona
Fot. Kamila Roik

Mszyce czeremchowo-zbożowa
nieuskrzydlona Fot. Kamila Roik
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Wybrane preparaty do zwalczania stonki ziemniaczanej i mszyc
Nazwa handlowa

zych
w kolorze żółtym lub żółte
tablice pokryte klejem. Obserwacje na polu należy prowadzić od połowy kwietnia,
systematycznie (co 2 dni)
każdorazowo licząc odłowione muchówki. Stwierdzenie
powyżej 10 odłowionych owadów w jednym naczyniu lub
zwiększenie się o więcej niż 10
liczby muchówek na jednej
tablicy jest sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego. Zabieg ochronny powinien być wykonany nie później niż 6-8 dni po stwierdzeniu wzmożonego lotu
(szczyt lotu) szkodnika, gdy
rośliny są w fazie strzelania
w źdźbło. Po upływie tego
okresu larwy wchodzą pod
pochwy liściowe zbóż, gdzie
osłonięte są przed działaniem
preparatu.
Potrzebę zabiegu można też
ustalić kontrolując liście zbóż
w celu stwierdzenia pierwszych złóż jaj. W tym celu należy analizować w różnych
losowo wybranych punktach
po jednym źdźbeł, ogółem
od 100 do 150 źdźbeł. Stwierdzenie jaj na 25 proc. lub
więcej analizowanych źdźbeł
lub stwierdzenie średnio na
zbożach ozimych 15 jaj na
1 źdźbło, a na jarych 5 jaj na

źdźbło — jest podstawą do
wykonania zabiegu chemicznego.
Metodą pomocną przy ustalaniu terminu zwalczania jest
również kryterium fitofenologiczne pojawu muchówek.
Wyloty owadów dorosłych
zbiegają się z początkiem
kwitnienia rzepaku (Brassica
napus L.) oraz pełnią kwitnienia jabłoni (Malus domestica L.).

substancja czynna

grupa
chemiczna

szkodnik

karencja
w dniach

dawka

jednostka

7

40

g/ha

Apacz 50 WG

chlotianidyna — 50 %

neonikotynoidy

stonka

Karate Zeon 050 CS

lambda-cyhalotryna — 50 g

pyretroid

stonka

mszyce

7

0,12-0,16

l/ha

LambdaCe 050 CS

lambda-cyhalotryna — 50 g

pyretroid

stonka

mszyce

7

0,12-0,16

l/ha

Mospilan 20 SP

Acetamipryd — 20 %

neonikotynoidy

stonka

3

0,08

kg/ha

Teppeki 50 WG

flonikamid — 500 g

karboksamidów

mszyce

14

0,16

kg/ha

Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna — 50 g

pyretroid

mszyce

7

0,12-0,16

l/ha

liwości to występowanie 1-2
zimujących chrząszczy na 25
roślin wczesnych odmian
ziemniaka lub średnio 15 larw
REKLAMA

na jednej roślinie.
W celu wyznaczenia terminu zabiegu należy prowadzić
systematyczne obserwacje

stonka

kontrolne
ziemniaka,
określenie
wiania się

na plantacjach
które umożliwią
terminów pojaposzczególnych

stadiów rozwojowych szkodnika oraz ocenę jego liczebności.
Zabieg chemiczny wykony-

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

Stonka ziemniaczana

Pierwsza dekada czerwca
to czas na pojawianie się najpopularniejszego szkodnika
ziemniaka jakim jest stonka
ziemniaczana. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego należy spodziewać
się licznego wystąpienia tego
szkodnika, ponieważ w roku
2014 obserwowano go w dużej liczebności. Porażonych
było ok. 11,6 proc. roślina
a na terenie woj. pomorskiego o połowę mniejsze.
Wysoka
temperatura
w okresie wiosennym i w letnim oraz brak opadów wpływa korzystnie na rozwój stonki. Próg ekonomicznej szkodDOKOŃCZENIE NA STR. 26

Pchełka — owad dorosły Fot. Magdalena Jakubowska

Śmietka ćwiklanka — larwa wychodząca z liścia buraka
Fot Andrzej Bandyk
254215otbr-a -C
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Mszyca trzmielinowoburakowa

Chrząszcz strąkowca bobowego Fot. Beata Wielkopolan
wać najlepiej kiedy stonka
jest w stadium L2 – L3 tj. ok.
4-12 mm wielkości. Zbyt
wczesne wykonanie zabiegu
jest mniej skuteczne ze
względu na liczne złoża jaj,
na które preparaty nie działają. Opóźnienie oprysku
przyczynia się do większych
uszkodzeń części nadziemnej
roślin, larwy w stadium L4 są
mniej wrażliwe na działanie
preparatów.
Pomocną w określaniu
ważnych stadiów rozwojowych jest fenologia roślin
wskaźnikowych. Wyląg larw
zbiega się z pełnią kwitnienia
bzu czarnego, grochodrzewu, początkiem kwitnienia
bławatka, a masowy wyląg
larw kiedy obserwowane jest
kwitnienie i przekwitanie
lipy drobnolistnej.
Pchełka burakowa
Pomimo liczniejszego, na
początku wiosny, występowania pchełki burakowej,
nie stanowiła ona poważnego zagrożenia dla buraków
cukrowych. Jak wynika z sygnalizacji agrofagów prowadzonej na terenie województwa wielkopolskiego
przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, 12 maja w uprawach buraka cukrowego zaobserwowano objawy żerowania pchełek. Występowanie pchełek odnotowano na
6-8 roślinach na 50 roślin.
Sprawcami głównych szkód
są dorosłe chrząszcze. Pchełka żeruje wiosną, na części
podliścieniowej, jest niebezpieczna do końca maja — do
6 fazy liści buraka.
Dorosły owad, przy intensywnym żerowaniu może
niekiedy spowodować całkowite zniszczenie plantacji. Termin zwalczania szkodników przypada głównie
w fazie rozwojowej buraka
cukrowego BBCH 10-11.
Próg ekonomicznej szkodliwości: do fazy 4-5 liści — 510 chrząszczy na 1 m² lub
faza 6 liści — 20 proc. uszkodzonej powierzchni liści.

Śmietka ćwiklanka
Koniec maja do pierwszej
dekady czerwca to czas na
pojawianie się śmietki ćwiklanki na burakach cukrowych. W roku 2014 szkodnik
wystąpił na terenie 9 województw. Tylko w pięciu województwach: dolnośląskim,
małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim, stwierdzono zwiększenie się liczby
uszkodzonych roślin w stosunku do roku 2013. Natomiast w województwie wielkopolskim i warmińsko-mazurskim szkodliwość utrzymała się na tym samym poziomie. Obecnie na terenie
Wielkopolski oraz Warmii
i Mazur obserwuje się masowe składanie jaj oraz
pierwsze wylęgi larw I pokolenia, co obserwuje się
w postaci min na liściach
buraków.
Zabiegi insektycydowe wykonuje się w momencie wylęgu larw I pokolenia co przypada na początek czerwca.
Próg ekonomicznej szkodliwości to 6-8 larw na 1 roślinę
w fazie 2-4 liści właściwych
lub uszkodzenie ponad 20
proc. powierzchni liści. Podobnie jak w latach ubiegłych
tak i w roku 2015 najprawdopodobniej nie nastąpi
zwiększenie się liczebności
szkodnika i średni procent
uszkodzonych roślin będzie
bliski lub mniejszy od średniej wieloletniej (4,6 proc.).
Spowodowane jest to głównie
systematycznym zwalczaniem
pierwszego pokolenia śmietki ćwiklanki w momencie jej
pojawienia się na plantacjach.
Jednak w przypadku wystąpienia sprzyjających rozwojowi agrofaga warunków pogodowych w maju i czerwcu
(wysoka temperatura powietrza oraz częste opady
deszczu), lokalnie może wystąpić liczniej i uszkodzić
większy procent roślin.
Zwłaszcza na zachodzie kraju.

Termin ochrony plantacji
buraków przed szkodliwością bezpośrednią mszycy
trzmielinowo-burakowej uzależniony jest od intensywności rozwoju letniego pokolenia mszyc bezskrzydłych na
liściach buraka. Obecnie
sprzyjająca susza oraz brak
opadów wpływają korzystnie
na przeloty mszycy na plantacje buraków. Na terenie
województwa wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego obserwuje się pierwsze
kolonie mszycy burakowej.
Z obserwacji prowadzonych
przez Instytut Ochrony Roślin — PIB i Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w roku ubiegłym nie zaobserwowano liczniejszego występowania i szkodliwości
mszycy trzmielinowo-burakowej na burakach w województwach wielkopolskim
i warmińsko-mazurskim.
Jako próg szkodliwości dla
przeprowadzenia zabiegu
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chemicznego, przyjęto występowanie średnio 15 mszyc
nieuskrzydlonych na 1 roślinie lub stwierdzenie powyżej
15 proc. opanowanych roślin
na plantacji. Dalsze zabiegi
należy zalecać co 10-14 dni,
gdy warunki zewnętrzne
(ciepła i sucha pogoda, brak
pasożytów) sprzyjają rozwojowi populacji szkodnika.
Podobnie jak w latach
ubiegłych nasilenie występowania mszyc uzależniony jest
od warunków pogodowych,
dlatego
monitorowanie
szkodnika należy prowadzić
przez cały sezon wegetacyjny

Groch i bobik
To jest ten czas kiedy trzeba
zwrócić szczególną uwagę na
szkodniki grochu i bobiku.
Należy prowadzić lustracje
plantacji roślin bobowatych,
pod kątem występowania
mszyc (trzmielinowo-burakowej, grochowej) oraz
chrząszczy strąkowca, odpowiednio grochowego i bobo-

Obecnie należy prowadzić lustracje plantacji roślin bobowatych pod kątem występowania mszyc
oraz chrząszczy strąkowca, które mają
szczególny wpływ na
jakość i ilość uzyskiwanego plonu
wego. Te dwa agrofagi mają
szczególny wpływ na jakość
i ilość uzyskiwanego plonu.
Już na roślinach bobiku można zauważyć liczne kolonie
mszycy trzmielinowo-burakowej, czy obecność mszycy
grochowej na grochu. Żerowanie mszyc może prowadzić do zasychania i opadania
kwiatów,
zahamowania

wzrostu roślin czy niezawiązywania strąków.
Można również na plantacjach, zaobserwować pierwsze chrząszcze strąkowców.
Chrząszcze te charakteryzuje bardzo duża płodność. Larwy strąkowców rozwijające
się w nasionach grochu czy
bobiku, tym samym obniżają
siłę kiełkowania nasion. Wyznaczenie optymalnego terminu wykonania zabiegu, na
podstawie przeprowadzonych
obserwacji, może znacznie
zredukować straty wyrządzane przez te agrofagi.
Do wyżej wymienionych
szkodników można zastosować następujące insektycydy:
Proteus 110 OD — strąkowiec
grochowy (stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach),
Tekapo 025 SC — strąkowiec bobowy (zabieg wykonać
w końcowej fazie kwitnienia), Bulldock 025 SC —
mszyca grochowa (groch),
mszyca trzmielinowo-burakowa (bobik)
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DUDA
SOLIDNE HALE W ATRAKCYJNYCH CENACH

Budujemy HALE od PODSTAW
25 LAT doświadczenia w konstrukcjach stalowych

Oferujemy:
- konstrukcje stalowe hal oraz hale do celów
przemysłowych, magazynowych i rolniczych
- projekty konstrukcji hal
- konstrukcje stalowe lekkiego typu
- konstrukcje hal o indywidualnych
wymiarach
- konstrukcje stalowe od podstaw
- wiaty rolnicze

HALE STALOWE
OGRODZENIA PANELOWE
WWW.DUDAOGRODZENIA.PL WWW.DUDAHALE.PL
TEL. 535-595-775, CIECIÓRKI 14/K. PŁOŃSKA, (TUŻ PRZY TRASIE S7)

OGRODZENIA PANELOWE
GWARANCJA JOKOŚCI I NAJNIŻSZEJ CENY!!!
JUŻ OD

3550 ZŁ BRUTTO M.B.

KOMPLETNEGO OCYNKOWANEGO OGRODZENIA drut FI 4 ! ! !
(SŁUPEK + PANEL + AKCESORIA MONTAŻOWE)
Dostępne kolory:

BRĄZOWY

GRAFITOWY

CZARNY

ZIELONY

Posiadamy w sprzedaży:
- ogrodzenia panelowe
- ogrodzenia posesyjne
- bramy, furtki
- słupki
- akcesoria montażowe
- podmurówki prefabrykowane od 29 zł brutto
- łączniki betonowe 6,50 zł BRUTTO
249115otbr-b -P
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Jeden Bobcat, wiele zadań!
Dowiedz się więcej już 13-14 czerwca 2015
XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa, Poświętne –

STOISKO D6

ATUT RENTAL Sp. z o.o.
wyłączny dealer Bobcat na region Mazowsza
ul. Poznańska 28, 05-850 Mory, k.Warszawy
tel.: 22 843 00 63, kom.: 501 301 591
e-mail: bobcat@atutrental.com.pl, www.atutrental.com.pl
251215otbr-a-P

252315otbr-a-P
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R o lnic tw o. Oferta edukacyjna

Szkoły rolnicze na Mazowszu i na Warmii i Mazurach
Elżbieta Ludwikowska
e.ludwikowska@kuriermakowski.pl

Na kontynuację nauki w szkole rolniczej najczęściej decydują się ci, którzy planują
przejęcie gospodarstwa po
rodzicach. Podobno najchętniej wybierane kierunki, to

technikum mechanizacji rolnictwa i technikum agrobiznesu.
Tak jest w jednej z mazowieckich placówek — Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Starym Lubiejewie (pow. ostrowski). Jak
zdradza jej dyrektor Tadeusz

SZKOŁY ROLNICZE NA MAZOWSZU
PROWADZONE PRZEZ MINISTERSTWO
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,
www.goladkowo.pl
Technikum (4-letnie): technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hodowca
koni, technik agrobiznesu, technik architektury
krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, www.bratne.republika.pl
Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik
urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik
rolnik, technik ogrodnik, technik turystyki wiejskiej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): ogrodnik,
mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Technikum uzupełniające (zaoczne, 3-letnie):
technik rolnik

Budzisz, liczba młodych ludzi,
którzy wybierają tę szkołę w
ostatnich latach utrzymuje
się na stałym poziomie. —
Wcześniej był odwrót od tego
typu kształcenia, obecnie liczba uczniów jest niższa, ale od
kilku lat jest stała. Szkoły
rolnicze wybierają ci, którzy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: prowadzenie
produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej, organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie
— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta
w Sokołowie Podlaskim, zs2.sokolowpodl.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik
rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz,
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, www.lubiejewo.pl
Technikum (4-letnie): technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik mechanizacji
rolnictwa, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: rolnik, technik
rolnik, technik mechanizacji rolnictwa

są związani z rolnictwem,
żeby przejąć gospodarstwo
po rodzicach potrzebują wykształcenia — mówi.
Bo uprawa roślin czy hodowla zwierząt nie wygląda
już tak, jak kilkadziesiąt lat
temu. Wszechobecna mechanizacja i rozwój techno-

logii wymusza na rolnikach
zdobywanie wiedzy na ten i
inne tematy. Aby była systematyczna, warto wybrać szkołę rolniczą — czteroletnie
technikum bądź trzyletnią —
zawodową. Krócej trwają zaoczne, kwalifikacyjne kursy
zawodowe, kończące się eg-

zszstudzieniec.home.pl
Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik
rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik mechanizacji rolnictwa, technik turystyki
wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik,
kucharz, mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Szkoła Policealna: technik turystyki wiejskiej
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: prowadzenie produkcji rolniczej
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
— Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Sochaczewie, www.zsrcku.proste.pl
Technikum (4-letnie): technik ogrodnik, technik
żywienia i usług gastronomicznych

zaminem państwowym.
Terminy rekrutacji we
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych są jednakowe. Rekrutacja prowadzona
jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji i trwa od 11 maja do 22
czerwca.

www.zsrtzwolen.republika.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik rolnik
Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne: agroturystyczny,
obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych,
ekologiczny, ochrony roślin
— Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach, www.zsr.przysucha.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik ogrodnik
Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne: rolnik, technik
rolnik, technik agrobiznesu
— Zespół Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach, www.zs3losice.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik,
kucharz

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, www.

— Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Piasecznie, www.zsrcku.com.pl
Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik
hodowca koni, technik architektury krajobrazu,
technik ogrodnik
— Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem,

— Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach
szkoły publicznej), www.old.inventor-mokobody.pl
Technikum (4-letnie): technik mechanizacji rolnictwa

SZKOŁY ROLNICZE NA WARMII I MAZURACH
PROWADZONE PRZEZ MINISTERSTWO
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

w Malinowie, www.zsmalinowo.com
Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych

— Zespół Szkół w Lubawie, www.zs.lubawa.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie, www.karolewo.com
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa,
technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz

— Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
w Elblągu, www.zsisiu.elblag.com.pl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): ogrodnik

— Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
im. Macieja Rataja w Reszlu,
www.zsrio.reszel.iap.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz

— Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego
Błażeja Krasickiego w Smolajnach, www.smolajny.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: rolnik, ogrodnik
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny):
rolnik

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Dobrocinie, www.zsckr.net
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik weterynarii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
— Zespół Szkół Ekonomicznych w Braniewie
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): ogrodnik
— Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Gródkach, www.zsgrodki.cba.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik
mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik hodowli koni, technik inżynierii środowiska i melioracj,
technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): operator
maszyn i pojazdów rolniczych, ogrodnik
— Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny

— Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
im. S. Mikołajczyka w Pasłęku, www.zseit.paslek.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik przetwórstwa mleczarskiego, technik agrobiznesu, technik żywienia
i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz
— Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku,
www.zsr.elk.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz,
piekarz
— Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, www.zsksia.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik
architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji
— Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach, www.zsr-kisielice.pl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, ogrodnik, piekarz
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny):
prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

— Zespół Szkół Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, www.zsipo.lw.net.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik przetwórstwa mleczarskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik,
ogrodnik, kucharz, piekarz, wędliniarz
— Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie, www.zsriojagarzewo.ugu.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik
żywienia i usług gastronomicznych
— Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach,
www.barlewiczki.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): Kucharz
— Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku, www.zsliz.olecko.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik ze specjalnością
mechanika maszyn rolniczych, technik żywienia
i usług gastronomicznych ze specjalnością promocja zdrowia, technik architektury krajobrazu ze specjalnością florysta
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny):
rolnik, technik rolnik, kucharz

— Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, www.rolnik.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności (cukiernik, wędliniarz), technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik,
ogrodnik, mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych, wędliniarz, kucharz
— Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
www.zsnr1bialapiska.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa,
technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu,
technik rolnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz,
rolnik
— Zespół Szkół Zawodowych w Piszu,
www.zsz.pisz.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik obsługi turystycznej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz,
piekarz
abc
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Żelbetowe zbiorniki firmy Wolf System
– niezawodne w składowaniu materiałów płynnych i sypkich
Żelbetowe zbiorniki i silosy z oferty firmy Wolf System idealnie
nadają się do przechowywania materiałów sypkich, takich jak
biomasa czy trociny, jak i do materiałów w formie płynnej, do
których należą m.in. woda, gnojowica bądź ścieki. Firma Wolf
System oferuje wykonanie inwestycji od projektu aż do etapu oddania obiektu
do użytkowania. W ciągu roku Wolf System buduje w całej Europie około 6000
monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych różnego przeznaczenia.
Firma Wolf System opatentowała system szalunku, który
umożliwia budowanie różnego
rodzaju cylindrycznych – monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych. Znajdują
one zastosowanie w rozmaitych obiektach w Polsce, jak
i poza jej granicami.
Od biogazowni po…
wytwórnię śniegu
Zbiorniki żelbetowe szczególne uznanie znajdują dzisiaj
w sektorze biogazowni rolniczych iutylizacyjnych, które do
produkcji energii wykorzystują
materiały organiczne, zarówno
w formie płynnej, jak i sypkiej.
Firma Wolf System oferuje inwestorom szeroki wachlarz
rozwiązań, budując zbiorniki
wstępne, fermentacyjne, pofermentacyjne bądź magazyny
substancji przefermentowanej.
Zbiorniki te mogą być wyposażone w ocieplenie płyt dennych, ścian oraz stropów, jak
również mogą posiadać specjalną ochronę betonu w części gazowej zbiornika. Kolejnymi zbiornikami, które cieszą
się popularnością w sektorze
rolnictwa, są te, przeznaczone
do gromadzenia gnojowicy
oraz nawozów płynnych.
Firma Wolf System oferuje
także szeroką gamę zbiorników przeznaczonych do gro-

madzenia i przechowywania
wody. Występują one w wariantach o różnej średnicy oraz
wysokości. Możemy wyróżnić
tu zbiorniki na wodę procesową i użytkową, na wody
opadowe oraz na wodę pitną.
Wolf System buduje także
zbiorniki na wodę przeciwpożarową. Są to tzw. zbiorniki
tryskaczowe – dostępne
w wersji wolno stojącej oraz
podziemnej – zaopatrzone
w automatyczną instalację
przeciwpożarową. Innym z obszernej oferty Wolf System
zbiornikiem jest zbiornik retencyjny. Zgromadzona w nim
woda dozowana jest do
oczyszczalni ścieków. Firma
Wolf System dostosowuje
swoją ofertę do wymogów ekonomicznych oraz technicznych stawianych przez inwestorów. Świadczyć o tym może
chociażby podjęcie się przez
firmę niebanalnego projektu
budowy... wytwórni śniegu,
która jest świetnym sposobem
nie tylko na podniesienie atrakcyjności regionu, w którym
się znajduje, ale także na przedłużenie sezonu narciarskiego.
Precyzja wykonania
i jakości
Zbiorniki firmy Wolf System
spełniają wszystkie europejskie wymagania formalno-

prawne. Niewątpliwą zaletą
w procesie ich konstruowania
jest wykorzystanie wyjątkowego oprogramowania komputerowego do obliczeń statycznych, za sprawą którego
dział statyki jest w stanie precyzyjnie przygotować wyliczenia dotyczące wytrzymałości
konkretnych obiektów. Dodatkowo wykwalifikowani fachowcy z firmy Wolf System,
w oparciu o wszelkie wymagania oraz oczekiwania inwestorów, udoskonalają konstrukcje w zgodzie z wytycznymi racjonalnego wykorzystania inwestycji. By mieć pewność, że inwestycja będzie charakteryzować się wykonaniem
na najwyższym poziomie,
wszystkie materiały wykorzystywane podczas realizowania
projektu budowy zbiorników
posiadają atesty, dopuszczenia
ITB bądź deklaracje zgodności, na podstawie których po
zakończeniu prac wystawiane
jest świadectwo jakości.
Szalunki podstawą sukcesu
U podstaw perfekcji zbiorników Wolf System leży precyzyjnie przygotowany szalunkowy system usztywniający.
To właśnie on zapewnia idealnie okrągły kształt zbiorników
żelbetowych. Szalunki Wolf
System mogą być montowane

Monolityczne zbiorniki żelbetowe są gwarancją stabilnej i szczelnej konstrukcji

bez konieczności użycia kotew ściennych. Dzięki zredukowaniu niemal do zera potencjalnych źródeł przecieków otrzymujemy gwarancję
szczelności zbiorników na
najwyższym poziomie. Dodatkowo, stalowe szalunki
opatentowane przez firmę
Wolf System dostępne są
w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to szalunek małopowierzchniowy (KFS), który
pozwala na budowanie zbiornika o średnicy od 2 m aż do

50 m. najczęściej wykorzystywane są one w budowie różnych wielkości zbiorników,
które zostaną użyte w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach itp. Drugim rodzajem
szalunków jest szalunek wielkopowierzchniowy(GFS),
który daje możliwość budowy
zbiorników, których średnica
będzie się wahać między 5 m
a 33 m. Najczęściej wykorzystywane są one w budowie
zbiorników przemysłowych.
Co ciekawe w obu przypadkach firma Wolf System dopasowuje grubości ścian zbiorników w zależności od ich
przeznaczenia oraz warunków
gruntowo-wodnych w miejscu
budowy zbiorników.
Na przestrzeni ostatnich lat
zbiorniki Wolf System zostały
wykorzystane przy budowie 18
biogazowni rolniczych w całym kraju, m.in. w Studzionce
koło Pszczyny, w Kostkowicach, Gorzesławiu, Borzęciczkach, Zalesiu-Domaszowicach, Żórawinie, Grzmiącej,
Rzeczycach czy Łanach Wielkich, Kisielicach, Upałtach
Małych, Przemysławiu, Gi-

fot. Wolf System

żach, Brzeżnie, KrasowieCzęstkach. Ponad 45-letnie
praktyczne doświadczenie
w konstrukcji i budowie żelbetowych zbiorników i silosów sprawia, że firma Wolf
System jest w stanie w sposób
sprawny i profesjonalny zrealizować najbardziej ambitne
projekty na najwyższym poziomie.
Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41–100 Siemianowice
Śląskie
tel. +48 32/6053700
www.wolfsystem.pl
Międzynarodowy koncern
Wolf System to firma budowlana o ponad 45-letniej tradycji. Obecność w 18 krajach Europy i ponad 3500 oddanych
pracowników przyczyniają się
do ciągłego rozwoju firmy
w obszarach budownictwa betonowego, stalowego i drewnianego. Wolf System doradzi,
zaprojektuje i wybuduje każdy
monolityczny-cylindryczny
zbiornik i silos dla rolnictwa
i przemysłu.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA
POŚWIETNE - Stoisko M3
oraz STOISKA W SZEPIETOWIE W DNIACH 27-28.06.2015R.
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Bezp ieczeń s t w o . Praca ze zwierzętami

Groźny instynkt i zabójcza rutyna
Do wielu wypadków w gospodarstwach dochodzi podczas pracy ze
zwierzętami. Szczególnie niebezpieczne są dla nas te, które w jakiś
sposób zdenerwujemy. Mogą nas kopnąć, stratować lub przygnieść.
O czym powinniśmy pamiętać, aby podobnych sytuacji uniknąć?
Eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
w swoich materiałach informacyjnych podkreślają, że pracując ze zwierzętami, musimy
pamiętać o tym, aby wykonywane przez nas czynności były
przez nie akceptowane i nie
wzbudzały w nich strachu.
Czujące zagrożenie zwierzę
będzie się broniło, np. kopnięciami lub frontalnym atakiem. Szczególnie mocno kopią na boki krowy, co może powodować urazy kończyn obsługujących je gospodarzy. Ze
strony stworzeń tak dużych
rozmiarów możemy być także
narażeni na przygniecenie do
ściany lub do innego zwierzęcia. Stąd też dobrze, aby pracowali przy nich sprawni i silni mężczyźni, a nie kobiety
czy dzieci.
Zachowanie zwierząt zresztą sami swoim postępowaniem kształtujemy. Powinniśmy więc unikać wobec nich
nieuzasadnionej przemocy,
która z kolei powoduje agresję naszych podopiecznych.
Szczególną troską powinniśmy
zaś obdarzyć zwierzęta chore
— np. zachować większą delikatność podczas doju krów
REKLAMA

cierpiących na zapalenie gruczołu mlekowego — nie tylko
ze względu na ich komfort, ale
też na nasze bezpieczeństwo
(zwierzę może np. kopnąć).

Niebezpieczny
instynkt

Hodowca powinien dysponować elementarną wiedzą
na temat instynktownych zachowań swoich zwierząt —
jak choćby skakania na siebie
krów podczas rui lub agresywnych zachowań buhajów
i ogierów (samce bydła i koni
pragną dominować nad otoczeniem i dążą do zachowania
ciągłości gatunku, człowieka
zaś mogą potraktować jako
przeszkodę w osiągnięciu tego
celu). Pozwoli to uniknąć wielu niebezpiecznych dla zdrowia
i życia człowieka sytuacji, jak
np. zgniecenia czy stratowania.
Równie niebezpieczne jest
wprowadzanie zwierząt do
miejsc kojarzących im się z bólem lub innym zagrożeniem —
mogą wtedy nawet zaatakować człowieka.
Istotną kwestią jest stworzenie właściwych warunków
do przepędzania zwierząt
w obrębie gospodarstwa po
zakończeniu cyklu produkcyjnego. Zwykle dotyczy to świń
i bydła. Trasy, po których mają

się przemieszczać, można wyznaczać np. za pomocą klocków słomy lub płyt pilśniowych. Podczas przepędzania
zaś absolutnie nie wolno na
zwierzęta krzyczeć ani ich bić
— zestresowane lub wręcz
spanikowane mogą nas
np. przewrócić, stratować lub
przygnieść. Niedopuszczalne
jest także przemieszczanie
zwierząt chorych i rannych,
gdyż powoduje to u nich dodatkowe cierpienie. Nie zaleca się ponadto podczas tych
czynności mieszania sztuk
z różnych grup czy kojców —
można tym spowodować zachowania agresywne.

Zwierzę nie powinno się
nudzić

Agresywne bywają także
zwierzęta, które się nudzą,
dlatego też hodowca powinien odpowiednio zagospodarować im czas wolny. Dotyczy to zwłaszcza świń i koni.
Pierwsze z nich mają silnie
rozwinięty instynkt poznawczy
— w czasie pomiędzy snem
i posiłkami muszą się czymś
zająć, coś penetrować. Dostarczmy im więc do kojca
coś, co będzie pochłaniało ich
uwagę, np. drobno pociętą
słomę, wióry czy poddany sterylizacji torf. Jeśli zaś mamy

Świnie mają silnie rozwinięty instynkt poznawczy Fot. A. Uranowska
prosięta, z pewnością zainteresują je przedmioty służące
zabawie, np. powieszone na
ścianie kawałki drewna i liny,
wytrzymałe piłki lub opony.
Wpłynie to pozytywnie na ich
samopoczucie oraz ograniczy
agresję wobec ludzi.
Koń, który się nudzi, rozwija w sobie narowy (złe nawyki). Narowiste zwierzę może
wierzgać, kąsać, stawać dęba,
przyciskać do ściany, a także
nie pozwalać na założenie sobie siodła i uprzęży. Aby ograniczyć podobne zachowania,
zapewniajmy mu codziennie
długi pobyt na wybiegu lub
chociaż wypas na lonży bądź
uwiązie oraz dostęp do lizawki i innych zawieszonych na
wysokości łba przedmiotów.
Trzeba mu też umożliwić ob-

serwację otoczenia w stajni.
Karmę powinien dostawać
często i w małych ilościach.

Nie daj się rutynie

Do wielu wypadków w gospodarstwach dochodzi na skutek niewłaściwego i nieostrożnego użytkowania infrastruktury związanej z hodowlą i chowem zwierząt. Eksperci z CIOP-PIB-u i KRUSu dla przykładu wymieniają takie elementy, jak nierówne
i śliskie podłoże, progi w przejściach, niezabezpieczone otwory zrzutowe i zsypy, niewłaściwie przystawione drabiny,
niekompletne poręcze, źle zakryte zbiorniki na gnojowicę,
porozrzucane narzędzia czy
niezabezpieczone osłonami
urządzenia do przygotowy-

wania karmy (parniki, rozdrabniacze, mieszalniki i inne).
Trzeba też zachować ostrożność przy wykonywaniu codziennych czynności, takich
jak przygotowywanie i podawanie paszy, kontrolowanie
równomiernego dostępu do
pokarmu i poideł, sprzątanie
stanowisk i usuwanie obornika, udój, prace transportowe
oraz zabiegi higieniczne. Niebezpieczne jest tu popadanie
w rutynę, gdyż wówczas można różnych zagrożeń nie zauważyć i ulec wypadkowi.
Krzysztof Napierski

Bibliografia: Krzysztof Bielecki, Zbigniew Rapacki, Mariusz Dąbrowski: Dobre
praktyki BHP w chowie i hodowli zwierząt
gospodarskich. Poradnik dla rolników indywidualnych, Warszawa 2010
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