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ARiMR . Wsparcie przetwórstwa spożywczego

Nawet 15 mln zł na jedną inwestycję
Mikro, małe i średnie firmy działające
w branży przetwórstwa spożywczego
lub handlu hurtowego produktami rolnymi
będą mogły w grudniu starać się
o dofinansowanie swoich inwestycji.
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierpszasnyski.pl

Anna Uranowska
a.uranowska@rolniczeabc.pl

W grudniu rusza rozdzielanie
pieniędzy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi i ich rozwój” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Łączna
pula w tym przypadku to 693
mln euro.

Do 30 grudnia można
złożyć wniosek
W naborze, który odbędzie
się od 1 do 30 grudnia, o pieniądze mogą starać się tylko
zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa
wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze, czyli podmioty, które mogły ubiegać się
o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej.
Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W ramach jednego naboru,

można złożyć tylko jeden
wniosek o przyznanie pomocy na dane przedsiębiorstwo,
a zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku
o płatność ostateczną nie
może się odbyć później niż do
30 czerwca 2023 roku.

Dotychczas wypłacono
już 3,6 mld zł
W przeszłości źródło to cieszyło się dużą popularnością.
Bardzo możliwe, że o nowe
środki będzie się starać sporo
podmiotów. Uruchamiane
właśnie działanie jest pewnego rodzaju kontynuacją pomocy z PROW 2007-2013
w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej“, choć są w nim nowe
elementy.
Do tej pory od okresu przedakcesyjnego wypłacono
branży rolno-spożywczej ponad 6 mld zł, a tylko w latach
2007-2013 podpisano 1,8 tys.
umów i wypłacono ponad
3,6 mld zł. Powstało 361 nowych zakładów przetwórczych, zmodernizowano 906
istniejących, zakupiono 268

W grę wchodzi także wsparcie na zakup lub leasing maszyn i urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów
do sprzedaży Fot. Zbigniew Wożniak
linii produkcyjnych i 1 127
specjalistycznych środków
transportu.

Na co i jaka wysokość
wsparcia?
W tegorocznym naborze starać się można o dotację na budowę, modernizację lub przebudowę „obiektów produkcyjnych lub magazynowych
stanowiących infrastrukturę
zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwe-

Kolejny nabór będzie dotyczył rolników, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych Fot. Anna Uranowska

stycji polegającej na zakupie
maszyn i urządzeń” (nie ma
natomiast mowy o budowie
nowych zakładów — za wyjątkiem beneficjenta rolnik,
drugi nabór). W grę wchodzi
także wsparcie na zakup lub
leasing maszyn i urządzeń,
do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży; oprogramowania służącego do zarządzania lub sterowania procesem produkcji i magazynowania; aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu
do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
urządzeń służących poprawie
ochrony środowiska. Wykluczony jest natomiast zakup
środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub
sprzętu.
Pomoc będzie udzielana
w formie refundacji do 50
proc. kosztów poniesionych
na daną inwestycję. Jej maksymalna wysokość to —
w okresie realizacji całego programu — 3 mln zł dla jednego
producenta oraz 15 mln zł dla
przedsiębiorstwa, które jest
związkiem grup producentów
rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. Natomiast minimalne wsparcie na
jedną operację to 100 tys. zł.

Później dla rolników
i ich domowników
Kolejny nabór w ramach
tego poddziałania będzie dotyczył pomocy skierowanej
do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Do rolników, domowników, małżonków rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
i którzy zamierzają rozpo-

Do tej pory od okresu
przedakcesyjnego
wypłacono branży
rolno-spożywczej
ponad 6 mld zł.
cząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych. Dofinansowanie wyniesie od 10 do 300 tys. zł.

Kryteria wyboru
Preferowane będą projekty m.in. realizowane grupowo, innowacyjne, spełniające
wymogi ochrony środowiska, wykorzystujące surowce
ekologiczne. O kolejności
przysługiwania pomocy zde-

cyduje suma uzyskanych
punktów, które będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji
producentów rolnych ich
związków czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane
będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną
środowiska naturalnego lub
przeciwdziałaniem zmianom
klimatu, jak również za
uczestnictwo w unijnych lub
krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na
dodatkowe punkty mogą też
liczyć przedsiębiorcy, którzy
prowadzić będą działalność
na terenach objętych bezrobociem.
Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie
przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania
pomocy. Minimalna liczba
punktów, które trzeba uzyskać
żeby w ogóle kwalifikować
się do otrzymania pomocy
w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5, natomiast w przypadku rolników
to 5 pkt (kolejny nabór).
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Wybory parlamentarne

Wieś wybrała PiS. Co będzie z tego
Zmiany w systemie dopłat do ubezpieczeń rolnych, ułatwienia dla osób ubezpieczających się od ryzyka wystąpienia suszy, ochrona
polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców, połączenie kilku agencji rolnych w jedną... To tylko niektóre z reform, jakie obiecuje
rolnikom Prawo i Sprawiedliwość. Znakomity wynik w tegorocznych wyborach zapewnili PiS-owi głównie mieszkańcy wsi. Czy wybrani
przez nich parlamentarzyści i nowy rząd dotrzymają złożonych obietnic?
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Największy sukces w tegorocznych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość odniosło na
wsiach.

Mocni w mniejszych
miejscowościach
Jak wynika z sondażu late
poll IPSOS przygotowanego
dla ogólnopolskich mediów,
przy nazwisku osoby startującej z listy tej partii krzyżyk
stawiał niemal co drugi wyborca — PiS poparło bowiem
na wsiach 46,8 proc. głosujących (wynik Platformy Obywatelskiej to zaledwie
17,3 proc.). Im zaś większa
miejscowość, tym sympatie
dla ugrupowania Jarosława
Kaczyńskiego zdają się topnieć. W miastach o liczbie
ludności do 50 tysięcy na

Prawo i Sprawiedliwość głosowało 37,4 proc. wyborców
(na PO — 25,3), podczas gdy
w aglomeracjach powyżej
500 tys. mieszkańców już tylko 31,3 proc. (na PO — 28,6).
Ostatecznie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej VIII kadencji zasiadło 235 posłów
PiS-u. Na pierwszym — zwołanym 12 listopada — posiedzeniu złożyli ślubowanie.
Tegoroczny wynik Prawa
i Sprawiedliwości okazał się
znacznie lepszy, niż ten podczas poprzednich wyborów
parlamentarnych — w 2011 r.
Wówczas partia triumfowała
jedynie na wsiach, gdzie w sumie zdobyła nieco ponad
36 proc. poparcia (rezultat
PO wyniósł niespełna 29
proc.). Na terenach miejskich
sympatycy PiS-u byli już
w zdecydowanej mniejszości, najmniej zaś było ich —
podobnie jak w tym roku —

w miastach powyżej 500 tys.
mieszkańców.

Dopłaty do ubezpieczeń
po nowemu
Czym Prawo i Sprawiedliwość chce się „odwdzięczyć”
mieszkańcom wsi, którzy
w tym roku obdarzyli kandydatów z listy partii jeszcze
większym zaufaniem? Przyjrzyjmy się najważniejszym
obietnicom, jakie PiS przedstawił swoim wyborcom.
Już 12 września, na konwencji PiS-u w Warszawie,
Beata Szydło zapowiedziała
zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt. Zwiększone miałyby zostać stawki taryfowe, do których stosuje się dopłaty z budżetu państwa. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, dopłaca się do stawki 3,5 proc.
sumy ubezpieczenia, zaś propozycja PiS-u to dopłaty do

9 proc. (bądź do 12 proc.
w przypadku upraw na glebach słabych — czyli V klasy,
a do 15 proc. w przypadku
upraw na glebach bardzo słabych — VI klasy). Wysokość
dopłat wynosiłaby 65 proc.
składki z tytułu ubezpieczenia
(w tej chwili wynosi ona do
65 proc. i jest ustalana przez
Radę Ministrów co roku do
20 listopada na rok następny).
Potwierdził to pod koniec października w rozmowie z Polską
Agencją Prasową poseł Henryk Kowalczyk, wymieniany
wówczas jako jeden z kandydatów na ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Zaznaczył jednocześnie, że w związku z postulowanymi zmianami suma
środków przeznaczanych
z budżetu na dopłaty do ubezpieczeń wzrośnie do ok.
500-600 mln zł (obecnie na
ten cel idzie ok. 100 mln zł).
PiS chce też ułatwić rolnikom zawieranie umów od ryzyka wystąpienia suszy z zakładami ubezpieczeń. Te
ostatnie będą mogły otrzymać
dotację na pokrycie części
odszkodowań z tego tytułu.
Wyniosłaby ona 80 proc. różnicy między sumą tychże wypłaconych w danym roku
a kwotą 90 proc. zapłaconych w tym czasie składek za
ubezpieczenia upraw.

Nieruchomości dla
rolników indywidualnych
Zamiast kilku agencji ma być jedna — Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich Fot. Krzysztof Napierski

Kolejne istotne reformy dotyczą ograniczenia wykupu
polskiej ziemi przez cudzo-

ziemców. PiS chce to osiągnąć
poprzez nowelizację uchwalonej w czerwcu br. ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego, którą uważa za dobry
początek dalszych koniecznych zmian. W myśl nowych
zapisów, prawo nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha
mieliby tylko rolnicy indywidualni, którzy sami prowadzą
bądź planują stworzyć gospodarstwo rodzinne (do 300
ha). Musieliby oni ponadto
zobowiązać się do prowadzenia działalności rolnej przynajmniej przez 10 lat od momentu kupna nieruchomości. W tym czasie nie wolno

W sumie Prawo
i Sprawiedliwość ma
przygotowanych
kilkanaście projektów
ustaw związanych
z rolnictwem. Nie
będzie za to żadnej
rewolucji jeśli chodzi
o KRUS.
byłoby im jej zbywać, obciążać
bądź przekazywać innym osobom w użytkowanie. Jeśli gospodarstwo takie będzie większe niż 20 ha, dochody z niego nie będą mogły wynosić

mniej niż 25 proc. wszystkich dochodów właściciela.
PiS chce też stworzenia rejestru nieruchomości rolnych.

Będzie jedna agencja
zamiast kilku?
Krzysztof Ardanowski —
kolejny z niedawnych kandydatów na ministra rolnictwa
— zdradził natomiast Polskiej Agencji Prasowej plany
utworzenia Agencji Rozwoju
Obszarów Wiejskich, która
miałaby powstać w miejsce
Agencji Rynku Rolnego,
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
i Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejęłaby też wypełniane dotychczas przez samorządy obowiązki w zakresie doradztwa rolniczego.
Nieoficjalnie mówi się też
o poważnych zmianach kadrowych w całym ministerstwie rolnictwa. Zdaje się to
potwierdzać wybrany w poniedziałek 9 listopada na szefa tego resortu Krzysztof Jurgiel (patrz: ramka), według
którego nie funkcjonuje ono
najlepiej.
Ma być także zmodyfikowana ustawa o sprzedaży bezpośredniej, gdyż — zdaniem
Ardanowskiego — „to, co PO
z PSL wprowadziły […],
wręcz jest działaniem szkodliwym”. W myśl nowych przepisów, rolnicy mogliby
w określonych wielkościach
sprzedawać produkty nieprzetworzone oraz te pierwszego przetworzenia w ra-

Straty z powodu suszy

Rolnicy dostają już pieniądze. Ale mniej, niż
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Dariusz Kucman
d.kucman@kurierpszasnyski.pl

Nie każdy rolnik był w stanie wykazać straty na poziomie
wyższym niż 30 procent Fot. Krzysztof Napierski

Od 16 października Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pieniądze rolnikom, którzy ponieśli
straty z powodu suszy. Złożonych przez nich wniosków
o przyznanie pomocy było
jednak tak dużo, że otrzymają
mniej środków, niż pierwotnie
planowano.
Stawki pomocy dla farmerów ustalono najpierw na

800 zł na 1 ha powierzchni
owocujących upraw drzew
i krzewów owocowych, na
której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz
na 400 zł na 1 ha upraw rolnych innych niż powyższe.

Niższe stawki pomocy
— Kwota wynikająca ze złożonych przez rolników wniosków o taką pomoc była wyższa od 450 mln zł zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie krajowym.
Dlatego, aby wszyscy poszkodowani mogli dostać

wsparcie finansowe, konieczne było zastosowanie
współczynnika korygującego, który wynosi 0,81 — informuje Departament Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tak, po
uwzględnieniu wspomnianego współczynnika, pierwsza
z podanych stawek zmalała
do 648 zł na 1 ha, a druga —
do 324 zł. — Stawka wsparcia obniżana jest o połowę
w przypadku braku ubezpieczenia — precyzuje departament.

Trudności z wykazaniem
strat powyżej 30 proc.
Jak się dowiedzieliśmy, spośród wniosków o pomoc „suszową” złożonych przez rolników z województwa mazowieckiego, 49 774 zostały zweryfikowane pozytywnie, w 321
przypadkach wydane zostały
decyzje odmowne, a 70 spraw
umorzono. — Z kolei w przypadku rolników z województwa
warmińsko-mazurskiego, pozytywnie zweryfikowane zostały
4 162 wnioski, odmówiono
przyznania pomocy w 101 przypadkach, a postanowienia
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Silobale®
jest wielowarstwową folią produkowaną wyłącznie z najlepszej jakości surowców dzięki
temu zapewnia odpowiednie zakiszenie i przechowywanie sianokiszonek przez okres
12 miesięcy. Wysokiej jakości folia tworzy warstwę ochronną, zabezpiecza przed działaniem promieni UV, niskimi temperaturami, a także dostępem powietrza.
Parametry folii:

Minister Krzysztof Jurgiel, zjazd regionalny PIS w Olsztynie, rok 2005 Fot. Grzegorz Czykwin
mach płaconego już podatku
rolnego. Pozostaje tylko do
przedyskutowania, jakie byłyby to wielkości. Prawo
i Sprawiedliwość myśli także
o ułatwieniach dla rolników
prowadzących gospodarstwa
ekologiczne, a także tych łączących się w grupy producenckie.

KRUS zostaje, podatek
dochodowy nieobowiązkowy
W sumie Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowanych kilkanaście projektów

ustaw związanych z rolnictwem. Oprócz wymienionych
tutaj reform, partia chciałaby
też
wprowadzenia
zmian m.in. w zakresie: prawa łowieckiego, spłat pożyczek i kredytów zaciąganych
w związku z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, zwrotu podatku akcyzowego płaconego przy zakupie oleju
napędowego, ochrony przeciwpożarowej, funduszy sołeckich czy też promocji produktów rolno-spożywczych.
Nie będzie za to żadnej re-

wolucji jeśli chodzi o Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, która za rządów PiS-u nadal ma funkcjonować, a także w przypadku systemu podatkowego
dla rolników. Nie będą oni
musieli płacić podatku dochodowego. Niewykluczone
zaś, że za kilka lat zyskają
możliwość przejścia z podatku rolnego na dochodowy,
lecz nie będzie to absolutnie
żadnym przymusem, lecz
kwestią dobrowolnej decyzji
danego farmera.

Ministrem rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Czego się po nim spodziewać?
Beata Szydło podczas zwołanej w poniedziałek 9 listopada konferencji prasowej przedstawiła proponowany skład rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ministrem rolnictwa i rozwoju wsi ma zostać Krzysztof
Jurgiel, poseł PiS-u z Białegostoku. Szefem tego resortu był już w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza,
w minionej kadencji Sejmu RP natomiast piastował funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem geodetą; ukończył także studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości.
Krzysztof Jurgiel póki co nie podaje wielu konkretów na temat kierunków swoich działań jako nowy
minister rolnictwa. Można się ich jednak — przynajmniej w ogólnym zarysie — domyślać na podstawie opracowanego w lutym 2014 r. programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości, którego polityk jest
współautorem (wraz z Januszem Wojciechowskim). Jako najważniejsze cele do zrealizowania są
w dokumencie wymienione: poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zachowanie
jak największej liczby gospodarstw rodzinnych i zapewnienie im równych warunków konkurencji na
jednolitym rynku; zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich — włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej; aktywna
polityka społeczna wobec wsi i rolnictwa; sprawne i efektywne funkcjonowanie administracji publicznej, instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, racjonalne programowanie i zapewnienie finansowania; stworzenie warunków dla rozwoju edukacji na obszarach wiejskich
oraz ciągłego upowszechniania wiedzy wśród jej mieszkańców.

•
•
•
•
•

• 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

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

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

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
432415otbr-a -O
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planowano...
o umorzeniu wydano w 58
sprawach — wylicza ARiMR.
Najczęstszą przyczyną odmówienia przez agencję udzielenia
pomocy to niespełnianie przez
wnioskodawców wymogu poniesienia strat w gospodarstwie rolnym na poziomie powyżej 30 procent. — Natomiast najczęstszym powodem
wydawania postanowień
o umorzeniu postępowania jest
nieuzupełnianie przez rolników braków formalnych oraz
wycofywanie wniosków przez
rolników — wskazuje departament ARiMR-u.

Wspomniane wnioski poszkodowani mogli kierować do
Agencji do 30 września. W sumie z całego kraju wpłynęło ich
ok. 174 tys. Do 10 listopada
wsparcie finansowe w łącznej
kwocie 306,81 mln zł otrzymało 129,67 tys. rolników, którzy
ponieśli straty z powodu suszy.

Susza po nowemu i może
dodatkowa pomoc?
Według najświeższego raportu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach, który obejmuje
okres 1 sierpnia — 3 września
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zagrożenie rolniczą suszą dotyczyło upraw rzepaku i buraków cukrowych. Już
w przyszłym roku stwierdzanie takiej suszy w uprawach
może odbywać się po nowemu, bo politycy PiS, które
objęło władzę, głośno zapowiadali zmianę całego systemu ustalania m.in. Klimatycznego Bilansu Wodnego.
Póki co trwa rozpatrywanie
dodatkowego wniosku o pomoc, który Polska wspólnie
z Austrią i Rumunią złożyła
w związku z występującą
w tych krajach suszą rolniczą.
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W lipcu i sierpniu ziemniak najbardziej potrzebuje wody

Tegoroczny sezon w uprawie
ziemniaka
Według opracowania sygnalnego Głównego
Urzędu Statystycznego w bieżącym roku
terminy sadzenia ziemniaka były zgodne
z zasadami poprawnej agrotechniki.
Później już nie był to jednak typowy rok.
dr inż. Bożena Bogucka,
UWM w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Większość plantacji zostało
zasadzonych w drugiej dekadzie kwietnia i pierwszej
dekadzie maja. W okresie od
sadzenia bulw, czyli od III dekady kwietnia, aż do ostatniej
dekady maja, wymagania
wodne ziemniaka określa się
poniżej 40 mm, gdyż roślina
korzysta głównie z zapasów
znajdujących się w bulwie.
Przebieg warunków termiczno-wilgotnościowych okresu
wegetacji dla uprawy ziemniaka był w tym sezonie niekorzystny oraz bardzo mocno
zróżnicowany regionalnie.

Zbyt sucho w drugiej
połowie lipca
W okresie krytycznym, przypadającym na zawiązywanie
się pąków kwiatowych przez
okres kwitnienia aż do dojrzewania, rozwijające się bulwy potrzebują większych ilości wody. Ilość zawiązywanych bulw w ziemniaku uzależniona jest właśnie od wilgotności gleby. Lipiec i sierpień to miesiące największego zapotrzebowania na wodę
dla ziemniaka, optymalny poziom opadów określony został przez Instytut Ziemniaka
na 80 do 100 mm i powyżej.
Jak podaje Główny Urząd
Statystyczny opady deszczu
w I połowie lipca 2015 r nieznacznie poprawiły sytuację
na plantacjach ziemniaka,
jednak już bardzo wysokie
temperatury w II połowie lipca i w sierpniu przy prawie zupełnym braku opadów prawdopodobnie spowodowały
straty na plantacjach, zwłaszcza odmian późniejszych.
Monitoring suszy prowadzony przez Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii ujawnił, iż zagrożenie
suszą wystąpiło już od 21 maja
w Polsce centralnej, natomiast
po 21-30 sierpnia tereny objęte
suszą stanowiły około 95 proc.
terenów rolniczych w kraju.
Niedobór oraz nierówno-

mierny rozkład opadów w ciągu okresu wegetacyjnego powoduje rejonami nadmierne
przesuszenie gleby. Według
kryterium Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w województwie mazowieckim i południowej część Warmii i Mazur 50-80 proc. gleb zagrożonych jest suszą.

Większa powierzchnia
upraw niż w 2014 roku
W 2015 r. Główny Urząd
Statystyczny oszacował powierzchnię uprawy ziemniaka na 320 tys. ha, co rokuje
zwiększeniem areału uprawy w porównaniu z rokiem
poprzednim (276 tys. ha
w roku 2014). Niemniej jednak udział ziemniaka
w strukturze zasiewów ciągle spada — w 2013 r. wyniósł
3,3 proc., natomiast w 2014 r.
był już na poziomie 2,6 proc.
Przeważająca liczba gospodarstw (35 proc.) uprawia
ziemniak na powierzchni
mniej niż 1 ha i tylko 16 proc.
stanowią plantacje o powierzchni ponad 20 ha.
W województwie mazowieckim ze względu na duży
udział gleb lekkich areał przeznaczany pod uprawę ziemniaka jest od lat największy ze
wszystkich województw. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż powierzchnia uprawy
w kraju od końca lat 90-tych
zmniejszyły się o 1 mln ha.

Na niski plon wpływa
nie tylko brak wody
Wstępne oszacowanie plonów na niecałe 20 t z ha, nie
odbiega od średniej krajowej.
Plony ziemniaka od końca
lat 90-tych oscylują wokół
20 t z ha. Rekordowe plony
osiągnięto w 2014 r — 27,9 t
z ha. Niskie plony ziemniaka
spowodowane są niskim poziomem nawożenia (w sezonie
2013/14 średnia dla wszystkich
upraw
wyniosła
133 kg/ha), niskim poziomem zużycia środków ochrony roślin (w sezonie 2013 dla
ziemniaka 1,86 kg substancji
aktywnej na ha z tego 82 proc.

W okresie krytycznym, przypadającym na zawiązywanie się pąków kwiatowych przez okres kwitnienia aż do dojrzewania,
rozwijające się bulwy potrzebują większych ilości wody Fot. Anna Uranowska
zużytych środków ochrony
roślin stanowiły fungicydy —
średnia dla wszystkich zasiewów wyniosła 2,07 kg substancji aktywnej na ha).
Znacząco wzrósł udział sadzeniaków kwalifikowanych
z 5,8 proc. w sezonie 2008/09
do 16,3 proc. w sezonie
2013/14 jednak w dalszym
ciągu nie wykorzystywany
jest potencjał plonowania odmian ziemniaka. Niewielka
powierzchnia pod uprawę
ziemniaka i niskie plony dają
niską wypadkową przedwynikowych zbiorów ziemniaka

Susza powoduje
niską zawartość
skrobi pomimo
dobrego potencjału
sadzeniakowego
i zdrowotności
ziemniaka.
określanych na 6,2 mln t,
tj. o około 19 proc. mniej od
zbiorów uzyskanych w roku
ubiegłym. Zbiory ziemniaka
od końca lat 90-tych zmniejszyły się o 17,4 mln ton.

Niższe plony,
ale lepsze ceny?
Trudno już podsumować mijający sezon w uprawie ziemniaka bez oficjalnych wyników produkcji roślinnej, opracowywanych pod koniec każdego roku kalendarzowego
przez Główny Urząd Statystyczny, Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żyw-

nościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Agencję
Rynku Rolnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Jednak z analiz
mgr W. Dzwonkowskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowego Instytutu Badawczego wynika, iż znaczący
spadek zbiorów spowoduje odpowiednio wysokie ceny ziemniaka, co w konsekwencji
wstrzyma sprzedaż ziemniaka
przez producentów. Średni poziom cen ziemniaka na targowiskach we wrześniu 2015 r.
wyniósł około 0,92 zł/kg i był
wyższy o 33 proc. niż w analogicznym okresie 2014 r. Najdroższy ziemniak oferowano
w województwie warmińskomazurskim (1,10 zł/kg) i mazowieckim (1,15 zł/kg), najtańszy w województwie świętokrzyskim (0,54 zł/kg).

Pogoda wpływa
na wartość bulw
Dużą wagę przywiązuje się
nie tylko do ilości, ale do jakości plonu. Niewątpliwie
największy wpływ na jakość
bulw ziemniaka mają czynniki środowiskowe, czyli przebieg pogody w czasie wegetacji, chociaż pojęcie jakości
plonu jest pojęciem względnym ponieważ ta sama cecha
może być pożądana przy jednym kierunku użytkowania
a przy innym już nie. Dotyczy
to chociażby wysokiej zawartości skrobi pożądanej w przemyśle skrobiowym. W przypadku ziemniaka przebieg
pogody ma wpływ między innymi na kształt bulw.
Wady bulw bo do takich
zalicza się deformacje, mają

znaczenie zarówno dla ziemniaka jadalnego, jak i do przetwórstwa. Powodem wielu
zniekształceń a zarazem pustowatości bulw jest nadmiar
wilgoci po okresie suszy.

W suchym roku więcej,
czy mniej skrobi?
Kolejną zależną od przebiegu pogody cechą jest zawartość
skrobi. Gromadzenie tego
składnika zapasowego, zależy
od długości okresu wegetacyjnego oraz nasłonecznienia,
co sprzyja intensywności transpiracji i fotosyntezy a w kon-

Zbiory ziemniaka
od końca lat 90-tych
zmniejszyły się
o 17,4 mln ton.
sekwencji kumulacji cukrów.
Powszechnie wiadomo, iż w latach o wysokich opadach atmosferycznych i niewielkiej
liczbie dni słonecznych, ziemniak gromadzi mniej skrobi.
W latach o optymalnym poziomie opadów i odpowiednim
nasłonecznieniu bulwy gromadzą więcej skrobi i są mniej
podatne na ciemnienie miąższu surowego bulw. Jednak
susza, a z takim zjawiskiem
mieliśmy do czynienie w sezonie wegetacyjnym 2015 r.,
powoduje niską zawartość
skrobi pomimo dobrego potencjału sadzeniakowego
i zdrowotności ziemniaka.

Mniej zarazy ziemniaka
Według dr A. Wójtowicza
z Instytutu Ochrony Roślin

Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu układ
warunków meteorologicznych w minionym sezonie
wegetacyjnym wyjątkowo nie
sprzyjał rozwojowi zarazy
ziemniaka. Wyniki symulacji
z zastosowaniem tzw. prognozy negatywnej wskazywały na największe zagrożenie zarazą w okolicach Mikołajek (13 czerwca), Olsztyna (25 czerwca), Kętrzyna
(09 lipca), Siedlec (21 czerwca), Warszawy (08 lipca),
Płocka i Ostrołęki (13 lipca)
Mławy (14 lipca).

Skład decyduje
o przeznaczeniu
Innym składnikiem poza
skrobią wpływającym na wartość ziemniaka są cukry redukujące (glukoza i fruktoza),
których ilość uzależniona jest
od temperatury w czasie wegetacji. Zarówno zawartość
skrobi, jak i cukrów redukujących, to cechy ważne dla
ziemniaka przeznaczonego
do przemysłu przetwórczego decydujące o wybarwieniu
produktu finalnego (chipsy).
Natomiast zawartość skrobi
w ziemniaku jadalnym, między innymi wyznacza jego
przynależność do typu konsumpcyjnego, czyli kolokwialnie rzecz ujmując decyduje o rodzaju potrawy jaką
można sporządzić z danej
odmiany ziemniaka.
Przebieg warunków wegetacyjnych wpływa również
na okres spoczynku rzeczywistego ziemniaka. Susza
i upalne lato wpływa na skracanie spoczynku fizjologicznego, po którym bulwy zaczynają wcześniej kiełkować.
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Materiał siewny –
dopłaty po zmianach
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierpszasnyski.pl

Sposób określania wysokości
stawek dopłat do materiału
siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany zmieni się od
2016 r. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego
oraz niektórych innych ustaw.
Jak podała ARR, stawki te
będą corocznie określane
w drodze rozporządzenia
Rady Ministrów do 30 września. „Ich wysokość będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw
zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie
od 15 stycznia do 25 czerwca
z uwzględnieniem gatunków
roślin uprawnych objętych
dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te
dopłaty w danym roku”
— precyzuje Agencja.
Te nowości wiążą się także
z nowym formularzem wniosku o przyznanie dopłaty.
„Szczegółowe informacje dotyczące dopłat oraz aktualny
wzór wniosku zostaną udoREKLAMA

Stawki dopłat będą corocznie
określane do 30 września,
po okresie przyjmowania
wniosków Fot. Anna Uranowska
stępnione na stronie internetowej www.arr.gov.pl przed
rozpoczęciem terminu na
składanie wniosków, tj. przed
15 stycznia 2016 r.” — zapewnia ARR.
Warto wspomnieć, że wiosną tego roku podczas tego samego naboru wniosków rolnicy mogli otrzymać różne
kwoty dopłat materiału siewnego. Jeśli złożyli wnioski po
21 kwietnia, stawki były już
niższe. I np. dopłata do 1 ha
zbóż spadła ze 100 do 80 zł.
Naturalnie nie spodobało się
to w środowisku. Organizacje
rolnicze wystąpiły o ujednolicenie przepisów.
31015otbr-d -L
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Produkty finansowe dostępne dla każdego?

Przyjeżdża bank do rolnika…
To niesamowite, że rolnicy dożyli chwili, w której instytucja tak
poważna jak bank wysyła swoich przedstawicieli do gospodarstw
rolnych z ofertami finansowania inwestycji na cele rolnicze oraz
załatwia w tym temacie wszystkie formalności za rolnika, łącznie
z żmudnym staniem w urzędzie miasta celem rejestracji np.: ciągnika.
mgr inż. Izabela Mikuło
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Czy rolnik w oczach banku
jest aż tak atrakcyjnym klientem? Okazuje się, że tak. Coraz więcej banków posiada
produkty przeznaczone wyłącznie dla producentów rolnych.

Rolnik to dobry klient
Początkowo banki były niechętnie nastawione na finansowanie działalności, która
uzależniona jest od sezonowości wykonywanych prac,
warunków klimatycznych i polityki „rynku agro”. Z biegiem
czasu przekonały się jednak, że
rolnik ma stałe źródło dochodów z działalności rolniczej, do
interesu dopłaca mu Unia Europejska oraz państwo, a w razie klęski żywiołowej może od
nich liczyć na dodatkowe
wsparcie finansowe. Jednocześnie rolnik nie jest płatnikiem podatku dochodowego,
z którym muszą zmagać się
zwykli przedsiębiorcy i bądźmy szczerzy wszystkie pozostałe składki też zazwyczaj płaci mniejsze. Poza tym jest to
pożądany klient, ponieważ ma
idealne zabezpieczenie w postaci ziemi — łatwo zbywalnej,
której wartość z każdym rokiem się zwiększa, budynki
inwentarskie, czy maszyny
których ceny mogą wydać się
szokujące dla zwykłego zjadacza chleba. Dlatego, też banki zacierają ręce, gdy udzielają kredytów na milionowe inwestycje.
Prawdą jest też, że banki
nauczyły się manipulować marżą i prowizją przy sprzedaży
swoich produktów, aby każdego klienta traktować wyjątkowo a jednocześnie na tym
zarabiać. I to do tego stopnia,
że kredyty z takim samym
oprocentowaniem, na ten sam
sprzęt, dwóch różnych banków
mogą zawierać harmonogramy z odmiennymi ratami. Jednak czy zawsze rolnik decyduje
się na kredyt, przecież ma jeszcze do wyboru pożyczkę albo
leasing?

Kredyt, pożyczka,
czy leasing?
Terminy te nie są zamienne,
a o każdym z nich stanowią
inne przepisy prawa. Najmniej
skomplikowanym sposobem

finansowania są pożyczki. Jednak z reguły są one droższe od
kredytów i wymagają posiadania odpowiednich dochodów. Za kredytem przemawia
też to, że prawa i obowiązki
stron zawierających umowę
kredytową są bardziej przychylne klientowi, ponieważ
regulują je czytelniejsze i korzystniejsze przepisy prawa
bankowego niż kodeksu cywilnego, jak w przypadku pożyczek.
Natomiast leasing to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu
przez jedną stronę (leasingodawcę) drugiej (leasingobiorcy) rzeczy do odpłatnego użytkowania. Umowa leasingu

Przedmiot leasingu w czasie
trwania umowy pozostaje
własnością leasingodawcy, który go amortyzuje przed upływem minimalnego okresu
trwania umowy leasingowej.
Towarzystwo leasingowe nie
może sprzedać przedmiotu za
cenę inną niż rynkowa. Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po
upłynięciu okresu umowy leasingu. Wykup określony
w umowie przysługuje wyłącznie leasingobiorcy i nie
może być on niższy niż bieżąca wartość księgowa przedmiotu. Klient do kosztów uzyskania przychodów może doliczyć: wpłatę początkową, pełne raty leasingowe, ubezpieczenie, wydatki związane
z użytkowaniem przedmiotu.

Kredyty z takim
samym
oprocentowaniem,
na ten sam sprzęt,
dwóch różnych
banków mogą
zawierać
harmonogramy
z odmiennymi ratami.

Które rozwiązanie wybrać?

daje leasingobiorcy możliwość
korzystania z rzeczy bez konieczności kupowania jej za
środki finansowe własne lub
pochodzące z kredytu. Właścicielem sprzętu w trakcie
trwania umowy jest firma leasingowa. Natomiast leasingobiorca po zapłaceniu ostatniej raty ma zagwarantowaną
możliwość nabycia sprzętu
(wózki widłowe, maszyny
i urządzenia rolnicze oraz leśne), który stanie się wówczas
jego własnością.
Leasing jest właściwą formą finansowania inwestycji
dla rolników prowadzących
działalność pozarolniczą,
ewentualnie „vatowców”. Jest
kilka rodzajów leasingu, jednak najkorzystniejszym w tym
wypadku wydaje się być leasing tzw. operacyjny. Pozwala
on na spłatę rat z bieżących
przychodów, a nie opodatkowanych zysków.

Ofert finansowania inwestycji rolniczych jest wiele. Którą
zatem wybrać? Oczywiście, że
tę najtańszą. Ale która jest
najtańsza? Błędem jest zwracanie uwagi tylko na oprocentowanie przy wyborze finansowania. Należy pamiętać, że na koszty i elementy
składowe kredytu składają się:
wpłata własna (od 0 do około
30 proc. w zależności od kwoty kredytu i okresu kredytowania), prowizja płatna z góry
lub wliczona do kredytu (niektóre banki mają prawo pobierać nawet do 10 proc.), WIBOR (Warsaw Interbank Offer
Rate, red), marża banku, zabezpieczenie i opłaty za jego
ustanowienie, ubezpieczenia
majątkowe i maszyn kupowanych, opłaty za wcześniejszą
spłatę, zmianę harmonogramu
czy sporządzenie aneksu do
umowy.
Pamiętajmy, że bank nie pożycza nam własnych pieniędzy.
Pożycza je od innych banków
i swoich klientów, którzy mają
u niego konta, depozyty itp.
Średnią stopę procentową po
jakiej bank pożycza pieniądze
w złotówkach od innego banku stanowi pozycja WIBOR
z naszej umowy kredytowej.
Do WIBOR np.: średnio z 3
miesięcy, czyli 3M, bank dolicza swoją marżę i to na niej zarabia. Marża jest niezmienna
w trakcie trwania kredytu
(bank zarabia na naszym kredycie stałą kwotę, bez względu
na sytuację na rynku finanso-

Rolnik może negocjować z bankiem brak wpłaty własnej, zwrot Vat, mniejszą prowizję, marżę
czy rodzaj zabezpieczenia Fot. Zbigniew Woźniak
wym — chyba, że umowa zastrzega inaczej), zmienia się jedynie WIBOR. Dlatego warto
uświadomić sobie ważność
terminów: oprocentowanie
zmienne i ryzyko stopy procentowej, czyli ceny pieniądza na rynku. Pamiętajmy, że
podpisując umowę z bankiem
wyrażamy zgodę, aby odsetkowa część raty kredytu mogła ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości
stopy procentowej.

Dlaczego musimy płacić
prowizję?
Skoro więc bank zarabia na
marży, to dlaczego musimy
płacić prowizję? Prowizja jest
doliczana jednorazowo zazwyczaj (nie zawsze) do kapitału naszego kredytu tzn. jeżeli
ciągnik kosztuje 200 000 i ta
kwota stanowi kwotę kapitału to bank do niej dolicza swój
procent prowizji. Jest to tańsze
rozwiązanie dla klienta, niż
jeżeli bank podwyższył by marżę. Dlatego jeżeli przedstawiciel banku proponuje zamiast prowizji większą marżę, wierzcie, że nie działa na
korzyść klienta, tylko samego
banku.
Jeżeli przyjedzie do Ciebie
pośrednik bankowy z ofertą
kredytu oprocentowanego na
zaledwie 3 proc. w skali roku —
zapytaj o wysokość prowizji,
marży i dodatkowych opłat,
przecież muszą być gdzieś
ukryte, skoro sam WIBOR —
obecnie stanowi ok. 1,73 proc.
Nie myśl, że bank jest instytucją charytatywną. Poproś o do-

kładne policzenie wszystkich
części składowych kredytu czy
pożyczki oraz całkowitą kwotę do zapłaty za cały okres kredytowania. Niech nie zmyli
was doradca bankowy słowami: „A jaką ratę chce pan płacić?”. Wynagrodzenie za udzielenie kredytu jakie oddajemy
bankowi najłatwiej policzyć
poprzez dodanie kwoty kapitału (tu mogą być ukryte koszty około kredytowe) do odsetek
(tu też może być więcej niż powinno), następnie należy odjąć
cenę brutto za jaką kupujemy
maszynę oraz kwotę wkładu
własnego jeżeli musimy go dokonać.

Konieczne dokumenty
i formalności
Do uruchomienia kredytu
banki wymagają przeważnie
dokumentów takich jak: decyzja z ARiMR o przyznanych
dopłatach (obszarowej, ONW,
rolnośrodowiskowej) za rok
poprzedni, polisy ubezpieczenia majątkowego, nakaz płatniczy z gminy z udokumentowaniem dokonania opłaty
ostatniej raty podatku rolnego,
umów dzierżawy jeżeli istnieją. W razie problemów ze zdolnością bank może też poprosić
o faktury potwierdzające dochody ze sprzedaży rolnej za
rok bieżący i rok poprzedni.

Warto negocjować warunki
Obecnie najtańszym rodzajem finansowania maszyn rolniczych są tzw. kredyty fabryczne, ponieważ do kredytu
dopłaca bankowi producent

OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA w gospodarstwie,
667-899-381.

PRACOWNIKA do krów i
kobietę na pomoc domową, 85-650-13-61, 515603-782.

! ! Skup bydła rzeźnego. BYKPOL, 690-944688.

zwierzęta hodowlane

! BYDŁO, maciory, knury
kupię- gotówka 731-751429.

! ! Skup bydła -atrakcyjne ceny, 511-206962.

KUPIĘ byczki 200-500kg,
mieszańce mięsne, czystorasowe, 539-066-993.

maszyny. Na drugim miejscu
kredyt preferencyjny z dopłatą z ARiMR, gdzie do kredytu
dorzuca się UE i państwo
(chociaż nie zawsze, ponieważ jest on finansowany od
kwoty netto, dodatkowo trzeba mieć ok. 20-30 proc. wkładu własnego oraz przedstawić biznesplan, za przygotowanie którego też zapłacimy).
Atrakcyjność pozostałych
zależy od woli walki rolnika
o warunki najlepsze dla niego
samego. A negocjować można
o brak wpłaty własnej, zwrot
Vat, mniejszą prowizję, marżę
czy rodzaj zabezpieczenia. Co
do ostatniego najlepiej wypadają banki, u których zabezpieczenie kredytu stanowi
jedynie maszyna, czyli tzw.:
przewłaszczenie w przypadku
maszyn tzw. rejestrowalnych
oraz zastaw rejestrowy w przypadku maszyn nierejestrowalnych. W razie problemów
ze spłaceniem kredytu bank
zabiera tylko maszynę.
W przypadku innego rodzaju
zabezpieczenia, jak weksel
i hipoteka, rolnik traci dosłownie grunt pod nogami,
który staje się własnością banku. Warto mieć to na uwadze.

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
www.roliczeabc.pl

rolnicze abc
Następne wydanie
16 grudnia 2015

Zapraszamy
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ARR . Nadzwyczajna pomoc

120 milionów dla producentów mleka
Do 15 grudnia Agencja
Rynku Rolnego ma
przyjmować wnioski
o przyznanie
tymczasowej
nadzwyczajnej pomocy
dla producentów mleka.
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

We wtorek 10 listopada
Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia

w sprawie realizacji przez
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem wspomnianej pomocy.

mieć przynajmniej trzy krowy
typu mlecznego lub kombinowanego w wieku powyżej
dwóch lat, które muszą być
zgłoszone do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Gdy posiadasz
3-50 krów mlecznych
Środki na nią — w wysokości 120 mln zł — przeznaczyła dla polskich producentów
mleka Komisja Europejska.
O wsparcie będą się mogli
ubiegać ci spośród nich, którzy
prowadzą produkcję o małej
lub średniej skali (ok. 3-50
krów), na dzień 31 marca
2015 r. posiadali kwotę indywidualną dla dostaw lub sprze-

O pomoc będą mogli
ubiegać się rolnicy
prowadzący małą lub
średnią produkcję mleka,
którzy posiadają 3-50 krów
Fot. Anna Uranowska

daży bezpośredniej (bądź też
sumę tych kwot) w wysokości
od 15 000 do 250 000 kilo-

gramów mleka. Natomiast
w dniu złożenia wniosku
o udzielenie pomocy będą

Około 2 grosze
od kilograma
Pomoc ma być przyznawana od każdego kilograma
mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do
obrotu w roku kwotowym
2014/15 (ale nie może to być
więcej, niż posiadana na
31 marca 2015 r. indywidualna kwota mleczna). Szacuje

się, że jej wysokość będzie
oscylować w granicach około
2 groszy od kilograma.

Z siedmiodniowym
wyprzedzeniem
Wnioski będzie można kierować do Agencji Rynku Rolnego do 15 grudnia. O dacie
rozpoczęcia ich przyjmowania
ARR ma poinformować na
swojej stronie internetowej
(www.arr.gov.pl) z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że wypłata pieniędzy rozpocznie się 15 stycznia 2016 r.

EKSPERT RADZI: Czy wystarczy ubezpieczyć się przed przezimowaniem i gradem?
O tym, że pogoda jest nieprzewidywalna rolnicy
w ostatnich latach przekonywali się co roku. Jeśli jednej
wiosny szkody z przezimowania były mniejsze, bardziej „dopiekł” grad, jeśli
zaś rok później było go nieco mniej, uprawy niszczyły
wiosenne przymrozki. Warunków, z jakimi muszą radzić sobie rolnicy co roku,
prawdopodobnie nie przetrwałoby większość firm.

Miliony na
odszkodowania co roku
Wszyscy związani z rolnictwem — zarówno sami rolnicy, samorządowcy, jak
i ubezpieczyciele — mają
w pamięci rok 2012. Wówczas mieliśmy do czynienia
z dramatycznymi zjawiskami
pogodowymi i ogromnymi
szkodami w uprawach.
— W tym pamiętnym roku
zgłoszono do nas 18 tys.
szkód, za które wypłaciliśmy
ponad 371 mln zł odszkodowań. To ogromny wydatek,

ale był konieczny, bo wielu
rolników było w naprawdę
trudnej sytuacji i bez tych pieniędzy niejedno gospodarstwo by upadło. Ciężko nawet
myśleć, co stało się wtedy
z tymi, którzy licząc na łagodną zimę zaniechali ubezpieczenia upraw — mówi Michael Lösche — Członek Zarządu Concordii Polska TUW.

Co rok to urok
Właśnie zima, a dokładnie
ujemne skutki przezimowania spowodowały wtedy największe spustoszenia na polach. W wielu miejscach duża
ilość pól, a nawet całe wsie
i gminy straciły niemal cały
przyszły plon, tak naprawdę
zanim zboże na wiosnę, na
dobre zaczęło rosnąć.
Rok później, wiosną 2013
roku, ujemne skutki przezimowania nie były już aż tak
dotkliwe, ale jeśli ktoś pomyślał, że tak tragiczny rok, jak
2012 już się nie powtórzy, to
rację miał tylko częściowo
i szybko się o tym przekonał.

W 2013 najwięcej szkód spowodował bowiem grad — za
tego rodzaju szkody Concordia
wypłaciła wówczas 56 mln zł
odszkodowań. Najwięcej
zniszczeń było, jak rok wcześniej, w woj. lubuskim, wielkopolsce, na Kujawach oraz Warmii i Mazurach. Wartym uwagi przykładem tego typu zniszczeń może być silne gradobicie, które wystąpiło w 2013
roku koło Mielca. Grad zniszczył tam ponad tysiąc hektarów, praktycznie sto procent
upraw, głównie kukurydzy,
pszenicy i rzepaku. Straty
w skali jednej tylko wsi wyniosły 3 miliony złotych. Dla
odmiany w 2014 roku grad
wyrządził mniejsze szkody. Za
ogromne straty ponownie jednak odpowiadał w 2015.

Gospodarstwo jak firma?
Niestety ma gorzej
Wystarczy ubezpieczyć się
zatem tylko przed przezimowaniem i gradem? Niestety, jeśli ktoś założył, że przechytrzy
pogodę i naturę, na ziemię (w

dodatku bardzo zimną) sprowadziły go w ubiegłym roku
przymrozki wiosenne. Najbardziej dotkliwe miały miejsce 16-17 kwietnia i 4-6 maja.
Najmocniej zniszczone zostały uprawy w pasie biegnącym
z południowego zachodu Polski na jej północny wschód.
Największe straty dotknęły
właścicieli pól w zaniżeniach
tzw. zastoiskach przymrozkowych i mocno wpłynęły na
plonowanie rzepaku ozimego.
— W 2014 roku z tytułu
szkód wywołanych przymrozkami wiosennymi wypłaciliśmy 2 700 poszkodowanym
38 mln zł odszkodowań. Można powiedzieć, że choć z doświadczenia dobrze wiemy,
jak dokuczliwe potrafią być
„zimna Zośka” i „trzej ogrodnicy” — aż takich dewastacji
nikt się nie spodziewał.
W 2014 roku wypłaty z tytułu
szkód przymrozkowych były
25 razy większe niż za te same
szkody zaledwie rok wcześniej, w 2013 roku. Gdyby
w biznesie czy przemyśle wa-

runki zmieniały się z roku na
rok aż tak drastycznie, mało
które przedsiębiorstwo by
przetrwało. Rolnicy muszą sobie jakoś z tym radzić, a my
staramy się im pomagać najlepiej jak tylko to możliwe —
wskazuje Michael Lösche.
Podsumowując — na przestrzeni ostatnich 4 lat największe szkody wyrządzały
(dane Concordii Ubezpieczenia) ujemne skutki przezimowania, grad i przymrozki wiosenne. Nieco mniej dotkliwe
były deszcz nawalny, huragan
i ogień.

Jak będzie
w przyszłym roku?
W 2015 r. ubezpieczyło się
143 tys. rolników, 40 proc.
z nich za pośrednictwem Concordii, która tym samym
ochroną obejmuje 1,2 mln
hektarów. W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia, ochroną mogą być
objęte uprawy zbóż ozimych
(pszenica ozima, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy, żyto

Michael Lösche — Członek
Zarządu Concordii Polska TUW
Fot. Concordia TUW

ozime) oraz uprawy rzepaku
ozimego. Wszyscy ubezpieczyciele łącznie, otaczają
ochroną ponad 3,2 mln ha.
Dla porównania, jeszcze
8 lat temu powierzchnia
chronionych upraw wynosiła niespełna 800 tys. ha.
Obecnie chcąc zabezpieczyć
ryzyka związane z pogodą,
rolnicy mają do dyspozycji
wiele różnych pakietów ubezpieczeniowych, dzięki którym mogą dobrać optymalny
wariant ochrony.

REKLAMA
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Budowa i wyposażenie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej

Hodowla trzody w nowoczesnych waru
Około 100 hodowców trzody chlewnej,
głównie z powiatu żuromińskiego miało
okazję obejrzeć nowo otwartą chlewnię pani
Urszuli Karskiej z Siemcich, z gminy Lutocin
w województwie mazowieckim. Otwarcie
chlewni miało miejsce 14 października.
Angelika Szczechowicz
a.szczechowicz@kurierzurominski.pl

Zwiedzanie obiektu poprzedziła część oficjalna. Najpierw
głos zabrał Radosław Ceglarski — weterynarz, który od lat
zajmuje się nadzorem nad stanem zdrowia trzody chlewnej, później odbyła się prelekcja o możliwościach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej a po serii pytań przemówił Krzysztof Gańko, doradca regionalny firmy TerraExim-Agroimpex, która zajmowała się wyposażaniem nowej chlewni. Na koniec części
oficjalnej gospodyni zaprosiła
do obejrzenia obiektu.

Długa droga
do realizacji inwestycji
Nowa chlewnia pani Karskiej to budynek o wymiarach
14 x 120 metrów. Przeznaczony do hodowli około 1 900
sztuk obiekt jest największym
budynkiem w gospodarstwie
inwestorów. Trzy mniejsze,
dotychczasowe chlewnie zajmuje 200 i 300 sztuk świń.
— Jest to nasza czwarta z kolei chlewnia i największa. Oko-

ło roku upłynęło zanim udało
nam się uzyskać wszystkie pozwolenia i ją postawić — mówi
pani Urszula.
Droga do otwarcia chlewni
okazała się długa, co zresztą
jest typowe dla tak dużych inwestycji. Aby uzyskać pozwolenie na budowę nowej chlewni, na samym początku drogi
należy postarać się o wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub złożyć wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy. W planie, który jest prawem miejscowym, są dokładnie określone funkcje, inwestycje i charakter publiczny
danego terenu. Na jego podstawie determinuje się przyszłe
przeznaczenie terenu, którego
dotyczy plan. Taki wniosek
składa się do urzędu gminy lub
miasta. Jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, władze gminy
lub miasta podejmują decyzję o warunkach zabudowy.
Aby taką decyzję otrzymać,
należy złożyć wniosek z załączeniem m.in. mapy z określeniem granic terenu inwestycji, pełnej charakterystyki

Podczas otwarcia chlewni zwiedzający szczególnie interesowali się wyposażeniem obiektu. W tuczarni zastosowany został system
żywienia na sucho, a poidła miskowe i rurki do poideł wykonane zostały ze stali kwasoodpornej Fot. Angelika Szczechowicz
inwestycji czy zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną itp. Następnie o inwestycji informowani są sąsiedzi i inne osoby, których
inwestycja może dotyczyć. Jeśli nie zostaną zgłoszone żadne
zastrzeżenia dotyczące budowy, wówczas władze gminy/miasta mogą wydać wniosek o zagospodarowaniu przestrzennym.
Oprócz wniosku o zagospodarowaniu przestrzennym, konieczne jest także uzyskanie
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja ta określa, czy inwestycja
jest bezpieczna dla środowiska. DŚU wydaje wójt, burmistrz, prezydent lub regio-

nalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku pani
Karskiej decyzja o środowiskowym zagospodarowaniu
przestrzennym została wydana po licznych poprawkach
i z dużym opóźnieniem.

Bez unijnych pieniędzy,
ale z kredytem
Kiedy wszystkie decyzje na
etapie gminnym będą pozytywne, wówczas inwestor możne zgłosić budowę do starostwa, gdzie zostaje wydane
pozwolenie na budowę.
Po uzyskaniu potrzebnych
decyzji i sporządzeniu kosztorysu, kolejnym etapem w realizacji inwestycji były starania
o przyznanie kredytu. Pani
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Karska nie korzystała z unijnego dofinansowania przy budowie czwartej chlewni. Na
budowę przeznaczyli około 20
proc. środków własnych. Reszta pochodziła z kredytu. Cała
inwestycja kosztowała ok.
1 350 000 zł.

Sterowniki zużywają
40 proc. mniej energii
Hodowcy, którzy zwiedzali
chlewnię zwracali szczególną
uwagę na jej wyposażenie.
— Podoba mi się wyposażenie tej chlewni. Jest co prawda kilka drobnostek, które
można by z czasem ulepszyć,
ale myślę, że sam też bym takie wyposażenie zastosował
w swojej chlewni — mówi pan
Roman Teodorczak, hodowca
trzody chlewnej z miejscowości Szronka w gminie Kuczbork (powiat żuromiński).
Tuczarnia pani Urszuli
Karskiej zorganizowana jest
w cyklu otwartym, czyli
z warchlakami z zakupu.
Budynek składa się z 2 komór a każda z nich pomieści
ok. 900 sztuk tuczników.
W budynku znajduje się
długi korytarz komunikacyjny i pomieszczenie socjalno-biurowe.
Posadzka w kojcach pokryta jest szczelinowymi rusztami betonowymi, dzięki czemu nie nasiąka, jest twarda
i odporna na pękanie. Wygrodzenia wykonane są z paneli PCV oraz słupków ze
stali kwasoodpornej. Poidła
miskowe i rurki do poideł
zrobione są również ze stali
kwasoodpornej.
W tuczarni zastosowano system wentylacji podciśnieniowej. Świeże powietrze doprowadzone jest do budynku przy
pomocy zaworów ściennych,
które są płynnie zamykane
i otwierane przez serwomotor.
Zużyte powietrze natomiast

zostaje usunięte przez kominy
wentylacyjne, w których jest zainstalowany wentylator. Obrotami wentylatora jak i serwomotorem steruje sterownik
klimatu. W wentylacji w chlewni Karskich zastosowane zostały sterowniki z wbudowanymi falownikami do wentylatorów jednofazowych. Jest

Na budowę
właściciele
gospodarstwa
przeznaczyli około
20 proc. środków
własnych. Reszta
pochodziła z kredytu.
Cała inwestycja
kosztowała
ok. 1 350 000 zł.

to nowość, gdyż do tej pory falowniki stosowane były w wentylatorach trójfazowych. Sterowniki poprzez sterowanie
napięciowe jak i częstotliwość
zużywają ok. 40 proc. mniej
energii. Obecnie, gdy cena
żywca jest niska rozwiązanie
obniżające koszty produkcji
jest szczególnie istotne.

Żywienie i pojenie
w 5 tygodni
W tuczarni pani Karskiej zastosowany został system żywienia na sucho. Firma wyposażająca chlewnię zastosowała dwa oddzielne paszociągi łańcuchowo-krążkowe
o średnicy 60 mm z funkcją
czyszczenia. Rury jak i inne
elementy metalowe w paszociągu wykonane są ze stali
kwasoodpornej, natomiast
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unkach
spusty są plastikowe z przezroczystą rurą, co ułatwiona
kontrolę paszy. Zamontowano
automaty paszowe typu tubomat z funkcją zraszania paszy. Ich elementy metalowe
wykonane są ze stali nierdzewnej. Starannie zaprojektowane koryto pozbawione
ostrych krawędzi zapewnia
minimalne straty wody. Jedno
urządzenie obsługuje do 45-50
sztuk tucznika.
Wyposażenie bez podłogi
rusztowej i sufitu z płyty poliuretanowej kosztowało Karskich ok. 300 tys. zł netto.
Czas wyposażania takiej
chlewni to około 4-5 tygodni.
— Wyposażenie wykonane
jest z wysokiej jakości elementów, co pozwala na wielokrotne bezawaryjne użytkowanie — mówi pan Krzysztof
Gańko, doradca regionalny
firmy wyposażającej.

Kontraktacja i przyszłość
inwestycji
Nowa tuczarnia pani Urszuli jest jak do tej pory jej największą inwestycją. Pani Karska prowadzi gospodarstwo

Zwiedzanie chlewni poprzedziła część oficjalna. Gości przywitała
Urszula Karska — inwestorka i Radosław Ceglarski — weterynarz,
który od lat współpracuje z właścicielką chlewni Fot. Angelika Szczechowicz
rolne od 1994 roku. Zaczynała od 16 ha i 100 sztuk tucznika. Obecnie w skład gospodarstwa rolnego wchodzi około 40 ha ziemi i chlewnie na
około 2 700 sztuk tucznika.
Pani Karska tuczy świnie na
kontrakcie. Warchlaki o wadze
30 kg sprowadzane są z Litwy
a po około 3 miesiącach, przy

wadze 120 kg sprzedawane
są firmie Sokołów S.A.
— Chcę rozwijać swoje gospodarstwo. Mam synów, którzy mi w tym pomagają. Nowa
chlewnia na na 1 900 sztuk tuczu to duża inwestycja, ale
myślę, że może się zwrócić za
5-6 lat — podsumowuje pani
Urszula.

REKLAMA

Oferujemy:
• doradztwo w zakresie hodowli, rozrodu
bydła, trzody chlewnej, pszczół
• genetykę dla wielu ras bydła
• genetykę dla wielu ras trzody chlewnej
• matki pszczele
• kompletne usługi inseminacyjne
• kursy inseminacyjne
• kontenery na ciekły azot
• komputerowy dobór buhajów
• usługi embriotransferu
• pasze i dodatki paszowe
• artykuły wykorzystywane w chowie bydła i trzody chlewnej

Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49
tel. 46 837 07 49, fax 46 837 02 37
sekretariat@mchirz.pl
www.mchirz.pl
Brzeście
tel. 41 357 38 21
brzescie@mchirz.pl

Gostków
tel. 43 678 51 65
gostkow@mchirz.pl

Legnica
tel. 76 850 61 90
legnica_info@mchirz.pl

Zameczek
tel. 48 618 00 94
zameczek@mchirz.pl

Ciechanów
tel. 23 672 33 04
ciechanow@mchirz.pl

Kruszów
tel. 42 614 3421
kruszow@mchirz.pl

Sierpc
tel. 24 275 26 09
sierpc@mchirz.pl

Żelków
tel. 25 643 57 99
zelkow@mchirz.pl

295915otbr-b -O

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

Agrostar Sp. J.
A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

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

strona WWW: www.agrostar.info
814otwe-a-w
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Infekcja roślin jesienią to kłopoty w uprawach na wiosnę

Jesienne szkodniki i choroby
Ciepłe i długie jesienie z jakimi mamy do czynienia w ostatnich
latach w Polsce powodują, że okres wegetacji staje się coraz
dłuższy. Taka pogoda, w połączeniu z upalnym okresem wiosenno-letnim sprawia, że wzrasta znaczenie wielu chorób i szkodników.
mgr Beata Wielkopolan,
IOR — PIB
mgr inż. Kamila Roik,
IOR — PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Mączniak prawdziwy zbóż
Fot. Beata Wielkopoklan

Często zdarza się, że grzyby
chorobotwórcze już po
wschodach wyrządzają szkody w uprawach ozimych zbóż.
Kontrola roślin będących materiałem zakaźnym na rok
następny jest bardzo ważna.
W okresie jesiennym na zbożach ozimych można zaobserwować objawy chorobowe
min.: mączniaka prawdziwego, zgorzeli czy łamliwości
źdźbła zbóż.

Mączniak prawdziwy
zbóż i traw

Uskrzydlona mszyca czeremchowo-zbożowa
Fot. Kamila Roik

Choroba zaliczana do najważniejszych i najpowszechniej występujących chorób
zbóż. Największe szkody wyrządza w uprawach jęczmienia i pszenicy, a w mniejszym stopniu na plantacjach
owsa. Występowanie tej choroby jest ściśle skorelowane
z cechami genetycznymi odmiany. Pierwsze objawy choroby na oziminach można
zaobserwować już jesienią
w fazie drugiego liścia (po-

REKLAMA

czątkowo biały, kłaczkowaty
nalot, który z czasem ciemnieje i przybiera szarą barwę).
Termin zwalczania na jęczmieniu ozimym przypada
wówczas, gdy dolne — starsze
(pierwsze objawy) liście roślin
są porażone od 50-70 proc.

Zgorzele
Zgorzel podstawy źdźbła
występuje
powszechnie
w uprawach zbóż, głównie
na pszenicy ozimej. Rośliny
ulegają porażeniu już w stadium siewki. Patogen poraża
korzenie, które czernieją i zamierają. Symptomami porażenia są wężykowato poskręcane kiełki zbóż ozimych,
często zamierające przed wydostaniem się na powierzchnię gleby (przerzedzenie zasiewów). Rośliny, które przeżyły są osłabione, krzewią się
gorzej i później. Gdy sprawcą choroby jest grzyb z rodzaju Fusarium, choroba
może się również rozprzestrzenić na podstawę źdźbła
(fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni).
Warunki meteorologiczne
mają duży wpływ na przeżywalność patogena w glebie
i przebieg procesu porażenia
zbóż. Ograniczeniu choroby
sprzyja nieco opóźniony siew
ozimin i utrzymywanie gleby
w dobrej kulturze oraz zaprawianie nasion.

Łamliwość źdźbła zbóż
Pierwsze objawy tej choroby tj. plamy w kształcie kresek lub soczewek na pochwach liściowych (początkowo trudne do rozpoznania), można zaobserwować
już jesienią. W późniejszym
okresie plamy są jaśniejsze
z brunatną obwódką. Najbardziej sprzyjającym okresem do infekcji jest wilgotna
i stosunkowo ciepła jesień,
ponieważ koleoptyl siewek
(red. w zarodkach traw pochewka wykształcająca się
jako pochwiasta część liścienia) w tym okresie jest najbardziej podatny na porażenie przez grzyb. Ograniczeniu
choroby sprzyja wczesne i dokładne wykonanie orki oraz
prawidłowy płodozmian.

Szkodniki
w zbożach ozimych
248915otbr-c-M

Do najważniejszych szkodników upraw zbóż ozimych

w tym okresie należą: mszyce jako wektory chorób wirusowych, łokaś garbatek,
śmietka ozimówka, lenie, ploniarka zbożówka, oraz rolnice.
Mszyca czeremchowo-zbożowa — jest to gatunek dwudomny, który zimuje w postaci jaj na roślinach z rodzaju
Padus sp., szczególnie na czeremsze zwyczajnej. Żywicielem letnim dla tej mszycy są
zboża i trawy, na których rozwija się do 12 pokoleń. Przeloty na żywiciela zimowego —
np. na czeremchę zwyczajną
rozpoczynają się w połowie
września i trwają do listopada. Czynnikiem, który sprzyja kontynuacji rozwoju mszycy czeremchowo-zbożowej na
oziminach jest wystąpienie
w sezonie wegetacyjnym temperatury powyżej +20°C. Im
dłużej się ona utrzymuje tym
więcej mszyc zmienia swój
cykl rozwojowy i kontynuuje
rozwój na żywicielach letnich.
Mszyca zbożowa — jest nieco większa od mszycy czeremchowo-zbożowej. Dorosłe, uskrzydlone osobniki,
a także larwy mogą mieć żółtozielone, zielone lub czerwonobrązowe zabarwienie.
Cechą charakterystyczną tego
gatunku są czarne syfony,
które są wyraźnie widoczne
na tle odwłoka. Jest to gatunek jednodomny, który żeruje na zbożach, kukurydzy,
trawach itp. W ciągu roku
rozwija się kilkanaście pokoleń. Ciepłe i bezdeszczowe
jesienie powodują wydłużenie
się okresu rozwoju szkodnika.

Mszyce przenoszą wirusy
Bezpośrednia szkodliwość
mszyc wynika z wysysania
soków z roślin. Młode rośliny
zaatakowane przez mszyce
mają zahamowany wzrost,
słabiej się krzewią, a w przypadku licznego wystąpienia
szkodników mogą zamierać.
W okresie jesiennym ważniejsza jest jednak szkodliwość pośrednia wynikająca ze
zdolności do przenoszenia
chorób wirusowych zbóż.
Bardzo duże znaczenie ma
mszyca czeremchowo-zbożowa, która jest głównym wektorem wirusów wywołujących żółtą karłowatość jęczmienia (BYDV) — groźnej
choroby atakującej wszyst-
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zbóż
kie gatunki zbóż. W roślinach zainfekowanych jesienią, wirus może namnażać
się dłużej i w efekcie objawy
choroby obserwowane wiosną następnego roku będą silniejsze. Progiem szkodliwości dla mszyc jesienią na oziminach jest pojawienie się
pierwszych osobników na
plantacji. Wówczas należy
zapobiegawczo wykonać zabieg w celu ochrony przed wirusami przenoszonymi przez
te mszyce. W rejonach zagrożenia żółtą karłowatością
jęczmienia, w przypadku
wczesnych siewów należy
przeprowadzić prewencyjnie
zwalczanie mszyc po upływie
5-6 tygodni od siewu.
Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania
w zwalczaniu mszyc jako
wektorów żółtej karłowatości
jęczmienia według Zaleceń
Ochrony Roślin IOR-PIB to:
Karate Zeon 050 CS — dawka 0,1 l/ha; Wojownik 050
CS — 0,1 l/ha
c.d na str. 12
REKLAMA
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Łokaś garbatek — jest pospolitym chrząszczem należącym do rodziny biegaczowatych. Samice składają jaja
w szczeliny ziemi w ilości od
80-100 sztuk od czerwca do
września. Po 2 tygodniach
wylęgają się larwy, które drążą chodniki w ziemi na głębokości do 30 cm, w celu
ukrycia w ciągu dnia.
O zmroku wychodzą i rozpoczynają żerowanie na młodych roślinach zbóż oraz na
trawach, zjadając tkankę miękiszową pozostawiają tylko
nerwy. Objawami żerowania
są postrzępione liście, a niekiedy poszczególne źdźbła
lub całe rośliny wciągane są
do norek. Larwy zimują
w ziemi, a wiosną kontynuują żerowania na młodych zasiewach zbóż jarych. Dorosłe
osobniki pojawiają się w czerwcu i lipcu.
Zabiegi uprawowe i zmianowanie, jak również niszczenie chwastów jednoliściennych ograniczają przed
wystąpieniem łokasia garbatka na plantacji. W Polsce
brak obecnie jest zarejestrowanych preparatów do zwalczania łokasia garbatka.
Ograniczaniu strat powodowanych przez tego szkodnika
sprzyjają zabiegi zwalczania
innych szkodników. Progiem
ekonomicznej szkodliwości
jest stwierdzenie jesienią po
wschodach roślin 1-2 larw
lub 4 uszkodzonych roślin
na 1 m2.
Śmietka ozimówka — to
kolejny szkodnik zagrażający
uprawom zbóż ozimych jesienią. Samice składają jaja
od sierpnia do września. Jaja
zimują w glebie na plantacjach zbóż ozimych oraz traw.
Wiosną wylęgają się larwy,
które wnikają do źdźbła gdzie
zjadają jego wnętrze. Na przełomie maja i czerwca schodzą
do gleby na przepoczwarczenie się. Dorosłe owady pojawiają się w czerwcu i lipcu.
Wiosną na polach zbóż ozimych można zaobserwować
pożółkłe liście sercowe, które łatwo można wyciągnąć
z gleby, gdyż zostały przegryzione i przegnite u pod-

KOGOWSKI AUTO-CENTRUM
DILER
11-130 Orneta, ul. Gdańska 23
tel.55 24 21 325, 602 58 04 68
e-mail: f75611p@dealer.fiat.pl

Mszyca zbożowa nieuskrzydlona
Fot. Kamila Roik

stawy. Najbardziej zagrożone
są rośliny z siewów bardzo
wczesnych, przeprowadzonych w pierwszej połowie
września. Pszenica ozima zasiana w październiku uszkadzana jest w stopniu małym.

W roślinach
zainfekowanych
jesienią, wirus
wywołujący żółtą
karłowatość
jęczmienia (BYDV)
może namnażać się
dłużej i w efekcie
objawy choroby
obserwowane wiosną
następnego roku będą
silniejsze
Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 10 roślin
uszkodzonych na 30 badanych lub 80 larw na 1 m2.
Lenie — to muchówki, które należą do rodziny leniowatych. Larwy zimują w glebie na głębokości 5-10 cm,
w kwietniu i maju przepoczwarczają się. Wylęgłe owady

dorosłe odżywiają się pyłkiem i nektarem. Samice
składają jaja w złożach w glebie. Młode larwy początkowo
odżywiają się materią organiczną. W okresie jesiennym
uszkadzają młode zasiewy
zbóż. Niekiedy jesienią, najczęściej natomiast wiosną
w zasiewach zbóż zauważyć
można puste miejsca powstałe w wyniku uszkodzenia
ziarniaków lub korzonków
kiełkujących roślin. W konsekwencji dochodzi do zamierania całych roślin. Na
powierzchni gleby często
można spotkać małe dziurki
z kupkami ziemi. W ciągu
roku rozwija się jedno pokolenie szkodnika. Rozwojowi
leni sprzyjają łagodne zimy
i ciepłe wiosny.
Zabiegi agrotechniczne, jak
również melioracje wodne
ograniczają nasilenie występowania szkodnika. Obecnie
nie ma zarejestrowanych
środków ochrony roślin przeciwko leniom.
Ploniarka zbożówka — jest
muchówką należącą do rodziny niezmiarkowatych. Larwy zimują w roślinach zbóż
ozimych oraz trawach. Osobniki dorosłe pierwszego pokolenia pojawiają się od końca kwietnia do początku
czerwca. Od końca czerwca
do sierpnia trwa lot pokolenia
letniego, a od sierpnia do

października ma miejsce lot
pokolenia jesiennego. W wyniku żerowania we wczesnojesiennych i późnowiosennych zasiewach można zaobserwować żółknięcie i obumarcie liścia sercowego, często także u podstawy liści objawy zgnilizny.
Aby ograniczyć występowanie tego szkodnika w rejonach jego stałego występowania należy możliwie najpóźniej wysiewać zboża ozime. Progiem ekonomicznej
szkodliwości jest stwierdzenie
6 larw na 100 roślin.
Rolnice — to motyle, które pojawiają się w maju
i czerwcu. Młode gąsienice
żerują w dzień na nadziemnych częściach roślin. Natomiast starsze uszkadzają
kiełkujące ziarno lub wychodzą nocą i podgryzają
podziemne części roślin
u nasady. Uszkodzona roślina przewraca się i zamiera. W ciągu roku występują
jedno lub dwa pokolenia
i uzależnione jest to od warunków klimatycznych. Rozwojowi rolnic sprzyja susza
i wysoka temperatura w czasie lotu motyli, składania jaj
i wylęgu gąsienic.
Częste spulchnianie gleby
ogranicza występowanie rolnic. Progiem ekonomicznej
szkodliwości jest stwierdzenie
jesienią 6-8 gąsienic na 1 m2.

NOWE PROMOCYJNE CENY CIĄGNIKÓW
W stałej sprzedaży produkty

www.kogowski.pl
75515lwwl-b-O

SKRÓTEM
ARR. EMBARGO
— 1 DZIEŃ I KONIEC
Komisja
Europejska
w sierpniu br. przedłużyła
wsparcie dla producentów
owoców i warzyw, dotkniętych rosyjskim embargiem.
W zamian za rekompensaty
mogli oni przekazywać swoje produkty na cele charytatywne. 2 listopada Agencja
Rynku Rolnego uruchomiła
przyjmowanie powiadomień
w zakresie operacji wycofania z rynku owoców i warzyw
na bezpłatną dystrybucję.
I… tego samego dnia nabór

trzeba było zamknąć z powodu wyczerpania puli środków.
ARR musiała określić
współczynniki przydziału. Dla
jabłek oraz gruszek wynosi on
0,31. Oznacza to, że na 940
tys. ton zgłoszonych owoców
rekompensatę ARR można
było przyznać tylko do ok.
300 tys. ton. Współczynnik
dla dostaw pomidorów,
marchwi, słodkiej papryki,
ogórków oraz korniszonów
wynosi 0,46, a dla grupy: kapusta, kalafiory, brokuły, pieczarki, owoce miękkie — 0,19.

ARIMR. „MODERNIZACJA”
NA MASZYNY — W STYCZNIU
17 listopada zakończył się
pierwszy nabór wniosków
o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Wsparcie
można było otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem
produkcji prosiąt — maksymalne dofinansowanie wynosiło 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego — 500
tys. zł; rozwojem produkcji
bydła mięsnego — 500 tys. zł.

Według zapowiedzi dotychczasowego ministra rolnictwa
Marka Sawickiego, w styczniu
ma się odbyć kolejny nabór
wniosków w ramach działania
„Modernizacja…”, ten być
może najbardziej oczekiwany
przez rolników. Wówczas
będą oni mogli pozyskać
wsparcie na zakup ciągników
i innych maszyn. Zgodnie
z programem, wyniesie ono
60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i inwestycji
zbiorowych oraz 50 proc. dla
pozostałych operacji. dk

295615otbr-A-N
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W przechowalnictwie i budynkach inwentarskich

Świeże powietrze w chlewni i kurniku
Ozonowanie to skuteczna metoda
pozbywania się z pomieszczeń nie tylko
przykrego zapachu, ale także zanieczyszczeń
chemicznych, insektów, gryzoni, alergenów,
roztoczy i grzybów. Zabieg ten też idealnie
dezynfekuje pomieszczenia inwentarskie
— kurniki, obory, stajnie i chlewnie.
Warto więc, aby był stosowany rutynowo
w każdym gospodarstwie.
Zaletą ozonu jest to, że działa on na dany materiał nie pozostawiając żadnych szkodliwych produktów ubocznych.
Dlatego szczególnie rekomendowany jest w rolnictwie np. w kontakcie z żywnością czy warzywami i owocami, a szczególnie przy
oczyszczaniu
kurników
i chlewni.

Zawsze świeżo i czysto
Technologia ozonowa, ze
względu na właściwości aktywnego tlenu, może być stosowana m.in.: w zwalczaniu
insektów i gryzoni, usuwaniu
pleśni i grzybów. Stąd też zabieg zalecany jest nie tylko
w przetwórstwie i przechowalnictwie mięsa i ryb, owoców i warzyw, ale przede

wszystkim w odkażaniu pomieszczeń, w których odbywa
się hodowla żywca czy drobiu.
Zastosowanie ozonowania
w chlewniach, oborach, kurnikach zapobiega chorobom
zakaźnym zwierząt i usuwa
przykre zapachy. Ozonowanie
pomieszczeń inwentarskich
powinno się odbywać po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Zabieg daje gwarancję skuteczności i trwałości oczyszczania.

W przetwórstwie też
Zastosowanie ozonu w pomieszczeniach przetwórczych
świetnie poprawia ich warunki sanitarne. Gotowy produkt,
przebywający w atmosferze
z zawartością ozonu, staje się
odporny na zakażenia bakte-

Andrzej Iwaszko, specjalista, 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.
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.

Zabieg zalecany
jest w odkażaniu
pomieszczeń,
w których odbywa się
również chów drobiu
Fot. Zbigniew Woźniak

Ozonowanie w chlewniach
i oborach zapobiega
chorobom zakaźnym zwierząt
oraz usuwa przykre zapachy
Fot. Anna Uranowska

ryjne i wirusowe. Jeśli chodzi
o warzywa i owoce, to tu też
ozon ma dużo do powiedzenia
— produkty poddane jego
działaniu są dłużej świeże i pozbawione resztek pestycydów.

Co z tym ozonem?
Ozon powstaje w wyniku
rozpadu trójatomowej cząsteczki tlenu pod wpływem
wyładowania elektrycznego.
W naturze pojawia się po burzy. Znamy ten zapach jako
świeży i wiosenny. Łatwiej
wówczas się oddycha
i wszystko wydaje się bardziej czyste.
W przypadku zabiegów ozon otrzymujemy sztucznie przy
użyciu tzw. generatorów ozonu.
Działanie bakteriobójcze ozonu jest ok.
50 razy skuteczniejsze i 3 000 razy szybsze niż na przykład
chloru. Warto to brać
pod uwagę planując porządki w gospodarstwie.
Przed ozonowaniem
pomieszczenie należy do-

brze przewietrzyć i uszczelnić, aby ozon nie wydobywał
się na zewnątrz. Po dokonaniu zabiegu także trzeba pomieszczenie
dobrze
przewietrzyć. Kr

Uwaga!
Długotrwałe działanie ozonu o wysokim stężeniu może powodować korozję nielakierowanych powierzchni metalowych. Można
temu zaradzić używając ozon w stężeniu < 45 ppm.
Ozon jest szkodliwy dla ludzi. Aby uniknąć zatrucia, należy stosować detektory ozonu przy pracy z generatorem, a miejsce zabiegu
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Dlatego tak
ważne jest, aby zabieg był wykonywany przez profesjonalną firmę.
REKLAMA

FHU ADI TRADE
ZAKŁAD USŁUGOWY
Olsztyn, ul. Warszawska 117c
tel. 512 977 240, biuro@ozonowanieolsztyn.pl

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

www.ozonowanieolsztyn.pl
484115otbr-a-M
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PONIŻEJ 30 LAT

NIEZALEŻNY
29-letni kawaler, sympatyczny, z poczuciem humoru, własne M, zmotoryzowany, bez nałogów, niezależny
finansowo, pozna panią do lat 30.
Pani może być z dzieckiem.
Cel — stały związek.

W WIEKU 31-45 LAT
SAMOTNY Z MAZUR
(40/178/75) Wolny, bez nałogów,
kawaler, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, niekarany, pragnę
poznać panią w podobnym wieku,
szczupłą, z okolic Olsztyna.

W WIEKU 46-60 LAT
SYMPATYCZNY
Wolny, romantyk, poznam miłą panią, która chciałaby ze mną zamieszkać na uroczej wsi pod Ostrołęką.
Z OKOLIC OSTROŁĘKI
(55/186) Kawaler, mieszkający na
wsi, o dobrym charakterze, niepalący, wykształcenie średnie, samo-
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tny, poszukujący przyjaźni, a może
czegoś więcej. Poznam uczciwą
panią w wieku 48-53 lata, z okolic
Ostrołęki.
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.
SZCZUPŁY
59-letni, wysoki, domator, bez zobowiązań, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, optymista, pozna
panią z okolic Olsztyna.

POWYŻEJ 60 LAT
ROZWIEDZIONY Z ŁUKTY
(61/164/79) Rencista, o dobrym
sercu, bez zobowiązań, lubiący
wieś, pozna panią do lat 65, zdecy-

dowaną na stały związek, oparty na
szacunku i zaufaniu.
SAMOTNY
63-letni emeryt, finansowo niezależny, bez zobowiązań, pozna panią
w odpowiednim wieku, mogę zmienić miejsce zamieszkania, nie szukam przygód. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
SAMOTNY EMERYT
(64/165) Własne M, zmotoryzowany, bez nałogów, niepalący, poznam panią do lat 61, pochodzenia
ukraińskiego, najchętniej mieszkającą na wsi. Cel — stały związek.
OGRODNIK
Emeryt, niski, szczupły, wolny, inżynier ogrodnik, mieszkający
w Gdańsku, pozna wolną panią, po
studiach rolniczych, oczytaną. Cel
— stały związek i współpraca zawodowa.
UCZUCIOWY
75-letni wdowiec, sympatyczny,
wrażliwy, uczuciowy, poznam panią
w podobnym wieku.

Panie
W WIEKU 31-45 LAT
SZCZUPŁA PANNA
Po czterdziestce, atrakcyjna, zadbana, jestem katoliczką, nie szukam przygód lecz stałego związku,
poznam pana, najchętniej kawalera
lub wdowca, w wieku 45-57 lat,
z okolic Lubawy, Iławy, Ostródy. Proszę o dokładny adres zamieszkania.

W WIEKU 46-60 LAT
Z OKOLIC KOLNA
55-letnia, jestem wdową, niezależną
finansowo, bardzo lubię przyrodę,
spacery, bardzo dokucza mi samotność, pragnę poznać pana do lat
62, z okolic Olsztyna lub Biskupca
Reszelskiego.
Z BISKUPCA
56-letnia wdowa, 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.

POGODNA
Miła, atrakcyjna, bez nałogów, pięćdziesięcioletnia, pozna pana w wieku
do 56 lat, odpowiedzialnego, bez nałogów, uczciwego, katolika, powyżej
170 cm wzrostu.
OPTYMISTKA
Pogodna, uczciwa, samotna,
z Olsztyna, około sześćdziesiątki,
pozna pana o dobrym sercu, uczciwego, samotnego, lubiącego przyrodę.
SZCZERA
58-letnia, atrakcyjna, młody wygląd,
bez nałogów, miła, pozna pana wysokiego, do lat 60, odpowiedzialnego. Numer telefonu ułatwi kontakt.

POWYŻEJ 60 LAT
Z PRZASNYSZA
Samotna, wdowa emerytka, wykształcenie średnie, niezależna finansowo i mieszkaniowo, uczciwa,
pragnie poznać pana uczciwego,
w wieku do 70 lat.
WESOŁA
61-letnia wdowa, zadbana, z poczuciem humoru, samotna, katoliczka,
niezależna finansowo i mieszka-

e dwoje

Nr 52/2015
hasło
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Słoma i pasze z przetwórstwa i przemysłu pomogą

Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon,
w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym
wydaniu jest to numer 52/2015. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za
1,75 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy
związane 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” wyjątkowo 16 grudnia 2015 roku. Jadwiga Gliniewicz

Panowie
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niowo, pozna pana do 70 lat, z okolic Elbląga.
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.
Z OKOLIC PASŁĘKA
(66/165/80) Jestem wdową na emeryturze, mieszkam na wsi, w domku
z ogrodem, poznam pana, chętnie
zmotoryzowanego, uczciwego, dobrego przyjaciela. Cel — stały związek, przyjaźń lub wspólne spędzanie
czasu.
SKROMNA WDOWA
(72/160/75) Mieszkam na wsi, bez
nałogów, poznam pana, najchętniej
wdowca, uczciwego, poważnie myślącego o życiu we dwoje.
PO SIEDEMDZIESIĄTCE
Wyrozumiała, nie lubię samotności,
nie szukam przygód, cenię szacunek. Jeśli myślisz tak samo — napisz do mnie.

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

własnoręczny podpis
52511otbp-bc-M

Czym można uzupełnić
Ten rok jest wyjątkowo trudny
dla hodowców bydła i producentów mleka. Kary za przekroczenie kwot mlecznych,
spadek cen mleka i na dodatek
susza, a zatem i dodatkowe
koszty ponoszone na zakup
pasz. Czym karmić krowy
w obliczu braków pasz objętościowych, zwłaszcza, że jakość
kiszonek z kukurydzy w większości nie będzie najwyższa.
Kukurydza po prostu nie
wykształciła kolb o odpowiedniej masie a te, które powstały to i tak słabo były wypełnione ziarnem.

Zła pasza pogorszy
mleczność krów
Kiszonki mogą zawierać wysoki poziom cukru, przy małej
zawartości skrobi, ponieważ
cukry proste zawarte w kukurydzy nie zdążyły przekształcić
się w skrobię. Taka pasza może
być przyczyną kwasicy u krów.
Brak paszy objętościowej niejednokrotnie spowoduje uzupełnianie dawek zwiększonymi ilościami pasz treściowych.
A trzeba bardzo ostrożnie podejmować decyzję o zwiększeniu udziału paszy treściwej
w dawce dla krów mlecznych.
Musimy wiedzieć, że zwiększenie udziału paszy treściwej, celem uzyskania odpowiedniej koncentracji składników pokarmowych wiąże
się z zagrożeniem naruszenia
prawidłowej struktury całej
dawki, zachwianiem fermentacji w żwaczu i w rezultacie
z zagrożeniami zdrowia krów.
Takie postępowanie może być
przyczyną zmniejszania mleczności, pogorszeniem zdrowia,
wystąpieniem biegunek, kwasicy oraz wystąpienia ketozy.

Stosunek pasz
objętościowych
do treściwych
Optymalny stosunek suchej
masy pasz objętościowych do
pasz treściwych powinien wynosić: I Faza laktacji 40-50
proc. do 50-60 proc., II Faza
laktacji 60-70 proc. do 40-60
proc., III Faza laktacji 80-100
proc. do 20-0 proc., IV Faza
zasuszenia 90-100 proc. do
10-0 proc.
Badania naukowe donoszą,
że najbardziej optymalny stosunek suchej masy paszy treściwej do suchej masy paszy
objętościowej wynosić powinien 50-60 proc. do 50-40
proc. Pasza treściwa powinna
być podawana w kilku odpasach, a ilość podana jednorazowo nie powinna być wyższa
niż 2,5 kg. Doświadczenia
przeprowadzone na krowach,
które dawały 35 litrów mleka
dziennie, przy 4 krotnym pobieraniu paszy w odstępach 5

godzinnych, wykazały, że zwierzęta pobrały o 5 kg paszy
więcej niż te przy 2 krotnym
żywieniu.

Zbawienna słoma, ale jaka?
Przy układaniu właściwej
struktury dawki pokarmowej
i przy braku w gospodarstwie
pasz objętościowych (kiszonki, sianokiszonki i siana) zbawienna może okazać się słoma. Słoma bowiem wymusza
na krowie większe wydzielanie śliny, wymusza przeżuwanie, co w efekcie wpływa na
odpowiednie zakwaszenie
w żwaczu.

Słomy podobnie jak
i innych pasz
objętościowych
suchych nie należy
zbytnio rozdrabniać.
Jaka słoma dla krów? Najlepszą będzie ta ze zbóż jarych.
Krowy trawią słomę w 40-50
proc. ze względu na zdrewniałe błony komórkowe.
O przydatności słomy do celów
paszowych decydują takie
czynniki jak: gatunek rośliny,
wielkość nawożenia organiczno-mineralnego, stopień zanieczyszczenia chwastami,
sposób zbioru oraz stan pogody w czasie żniw. Ze względu
na mniejsze zdrewnienie,
a przez to większą przyswajalność — najlepszą słomą paszową jest słoma zbóż jarych.
Właściwości fizjologiczne słomy zależą jednak od gatunku
rośliny. Słomy żytnia, pszenna
i jęczmienna, posiadają działanie zatwardzające. Słoma
owsiana natomiast wykazuje
właściwości rozwalniające, dlatego niewskazane jest jej podawanie w czasie wiosennego
wypasu
pastwiskowego,
a w okresie wiosennym zawsze
poleca się stosować słomę jęczmienną.

Więcej śliny
to lepsze trawienie
Krowa w ciągu doby powinna 8 godzin jeść, tyle samo
przeżuwać i odpoczywać Przeżuwanie u krów jest bardzo

ważne, ponieważ przy przeżuwaniu wydziela się ślina.
A ilość wydzielonej śliny zależy
zawsze od fizycznej struktury
pasz. Gdy przeżuwanie trwa 78 godzin, to krowa wydziela
150-180 litrów śliny. Im więcej śliny tym lepiej strawiona
będzie pasza, a jak lepiej strawiona to lepiej wykorzystana.
Musimy pamiętać, że ślina
neutralizuje kwasy organiczne i odpowiedzialna jest za
odpowiednią kwasowość
w żwaczu. Jeżeli kwasowość
w żwaczu jest zbyt niska, to
proporcja kwasu propionowego do mlekowego jest nieprawidłowa i wówczas
zmniejsza się wydajność mleka i procent tłuszczu. Krowa
powinna zjeść dziennie pasze
w ilości 2,5-3,5 proc. jej masy
ciała w przeliczeniu na suchą
masę paszy. Średnio krowa
zjada dziennie 15-20 kg suchej masy paszy, przy czym
20 kg może zjeść tylko wówczas, gdy będzie to pasza łatwo strawna i zawierająca
dość dużo koncentratów.
W żywieniu jałówek można
nawet do minimum ograniczyć zadawanie kiszonek,
a dawkę pokarmową zestawić z pasz treściwych i słomy,
ale trzeba koniecznie uzupełnić ją dodatkami mineralnowitaminowymi.

Słoma niewłaściwie
przechowywana
Należy zadbać o właściwe
przechowywanie słomy. Nie
możemy dopuścić do strat
w składnikach pokarmowych
oraz doprowadzić do zbutwienia i spleśnienia. Podczas
przechowywania, słoma może
ulec zawilgoceniu, a zawilgocona narażona jest na zakażenie niebezpiecznym grzybem
Stachybotrys, który wywołuje
u zwierząt groźne schorzenia
przewodu pokarmowego.
Słoma zbóż ozimych jest bardziej podatna na zakażenie
tym grzybem. Rozpoznanie
zakażonej słomy jest bardzo
łatwe — to nic innego niż czarne plamki na słomie, które
możemy zetrzeć palcem. Kolejne narażenie brudnej i zawilgoconej słomy to grzyby toksynotwórcze, wytwarzające
mikotoksyny. Te dają różowe
i białe naloty na słomie.

REKLAMA

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 526 44 39, 89 526 82 29
tel./fax 89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 87 520 30 31, 87 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
104015otbr-A-S
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braki pasz objętościowych w żywieniu krów?
Jaką słomę kiedy
i jakiej krowie?
Słoma zbóż ozimych, zwłaszcza pszenna i żytnia, ma właściwości zatwardzające. Dlatego może być stosowana w żywieniu krów przebywających
w ciągłym ruchu. Nie jest
wskazane jej stosowanie zimą
w żywieniu krów cielnych. Najmniej zdrewniała jest słoma
z jęczmienia jarego. Jest ona
chętnie zjadana przez zwierzęta, ale skarmiana w zbyt
dużych ilościach wykazuje również właściwości zatwardzające. Dotyczy to szczególnie
krów wysokomlecznych. W razie konieczności skarmiania
większej ilości tej słomy przez
dłuższy czas wskazane jest dodawanie niedużej ilości słomy
owsianej. Słoma owsiana jest
najmniej zdrewniała w porównaniu do zbóż ozimych.
Ma właściwości rozwalniające
i powinno się ją stosować szczególnie w oborach uwięziowych.
Nie powinniśmy jej stosować
w okresie wiosennego wypasu
pastwiskowego, bo wzmaga
biegunki u bydła.

Czy słomę trzeba obrobić?
Jak kto woli. Ta bardzo dobrej jakości może być skarmiana bez przyrządzania. Mechaniczne i termiczne przyrządzanie nie zwiększa znacząco jej wartości pokarmowej.
Czym innym jest jak słomę
musimy wymieszać z innymi
paszami, wtedy należy pociąć
ją na sieczkę w sieczkarniach
toporowych lub bębnowych,
ręcznych lub elektrycznych,
albo śrutować w młynkach bijakowych. Jeżeli mamy słomę
gorszej jakości, postępujemy
podobnie, zwiększając w ten
sposób jej pobranie przez zwierzę oraz obniżymy strawność.
Chociaż wskutek zwiększonego spożycia ilość pobranej
energii metabolicznej jest taka
sama, to mniejsze jest zużycie
energii na żucie i przeżuwanie,
mniejsze wydzielanie metanu w żwaczu. Większe pobieranie i mniejsza strawność
śrutowanej słomy są spowodowane krótkim okresem jej
przebywania w żwaczu.
Słomy podobnie jak i innych
pasz objętościowych suchych
nie należy zbytnio rozdrabniać. Do prawidłowego przebiegu procesów trawiennych
w żwaczu wymagana jest bowiem obecność w dawce pokarmowej pewnej ilości długiego włókna. Główną zaletą
mechanicznego przyrządzania słomy (rozdrabnianie, granulowanie, czy brykietowanie) jest umożliwienie wprowadzenia jej do mieszanek
dawek pokarmowych, co powoduje zwiększenie pobrania

słomy nawet o 30 procent
w porównaniu ze skarmianiem oddzielnym.

Pasze z przemysłu
olejarskiego
Alternatywą dla pasz gospodarskich oraz drogich pasz
przemysłowych obok słomy
są uboczne produkty z przemysłu rolno-spożywczego. To
głównie roślinne pozostałości
po produkcji żywności, olejów, bioetanolu oraz innych
produktów roślinnych. Najpopularniejsze to pasze będące ubocznymi produktami
z przemysłu olejarskiego.
Z niego bowiem pochodzą m.in. poekstrakcyjne śruty: sojowa i rzepakowa.
Śruta sojowa zajmuje bardzo
ważne miejsce w żywieniu
zwierząt gospodarskich, w tym
bydła i jest ceniona głównie za
dużą zawartość wysokojakościowego białka (45-55 proc.
BO). Jej zaletą jest wysoka
zawartość aminokwasów: lizyny oraz tryptofanu, a także
fakt, że większość jej białka
przechodzi nienaruszona przez
żwacz (białko by-pass).
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa, zawiera zwykle 35-38
proc. białka, jednak w przeciwieństwie do śruty sojowej
większość (ok. 75 proc.) peptydów ulega rozkładowi w żwaczu. Dlatego stosując tę paszę,
należy monitorować poziom
mocznika w mleku krów. Makuchy i ekspelery otrzymuje się
także z rzepaku. W odróżnieniu od śrut poekstrakcyjnych
zawierają niższą procentową
ilością białka oraz wyższą zawartość oleju, a przez to większą energetycznością. Makuchy
otrzymywane są podczas tłoczenia oleju w mechanicznych
bądź hydraulicznych prasach,
a surowiec ma postać płytek
o zawartości tłuszczu na poziomie 8-12 proc. Ekspelery
powstają w wyniku wyciskania
oleju na prasach wrzecionowych lub ślimakowych i cechują się zawartością tłuszczu
na poziomie ok. 5 proc.

Pasze z przemysłu
cukrowniczego
Przemysł cukrowniczy może
być także bogatym źródłem
różnorakich
produktów
ubocznych.
Melasa oraz wysłodki buraczane mogą stanowić cenną
paszę energetyczną dla bydła.
Połączenie tych dwóch produktów tworzy wysokoenergetyczną i smakowitą paszę. Ze
względu na ilość zawartej
wody, wysłodki dzielimy na:
mokre, prasowane i suszone.
Większość gospodarstw coraz
częściej odchodzi od stosowania mokrych wysłodków na

rzecz suchych czy prasowanych. Wynika to z faktu, że
konserwacja wysłodków mokrych wiązała się z dużym nakładem pracy, a przechowywanie stwarzało wiele trudności. Problemem również był
dostęp do nich — tylko w okresie kampanii cukrowniczej.
Alternatywą dla mokrych wysłodków stały się prasowane,
czy suche z dodatkiem melasy
(granulat, brykiet).
O ile wysłodki suche możemy
przechowywać nawet 18 tyg.,
to prasowane zaleca się skarmiać w ciągu tygodnia. Wysłodki prasowane warto stosować jako dodatek uzupełniający do kiszonek z traw
i motylkowatych.
Zaletą suszonych wysłodków
jest ich łatwe podawanie —
bezpośrednio na stół paszowy,
do TMR-u. Można także dodawać je do mieszanki treściwej. Również można moczyć
wysłodki przez 8-12 godzin
przed skarmieniem. Ponadto
zmniejszenie ilości zbóż na
rzecz wysłodków suchych
w mieszance treściwej może
obniżyć ryzyko wystąpienia
kwasicy żwacza u krów. Inna
zaletą wysłodków suchych jest
dobre ich przechowywanie,
łatwość zadawania paszy oraz
dostęp przez cały rok.
Melasowane wysłodki suche
to prawdziwa „bomba” energetyczna, która jest dobrym
komponentem dawki dla krów
mlecznych, a także opasów.
Melasa jest to zagęszczony sok
buraczany zawierający ok. 50
proc. sacharozy oraz ok. 10
proc. białka o niskiej wartości;
ma formę półpłynną, w niskich temperaturach potrafi
być bardzo gęsta, co utrudnia
korzystanie z tej paszy zimową
porą. Melasa jest coraz chętniej
wykorzystywana jako źródło
energii w dawce oraz jako „lepiszcze” poprawiające przywieranie paszy treściwej do
pasz strukturalnych w TMRze, co ogranicza sortowanie
karmy przez bydło. Melasa
stanowi źródło energii dla bakterii bytujących w żwaczu. Poprawia to bilans białkowy, korzystnie wpływając na mikroflorę żwacza. Dodatkowo melasa poprawia smakowitość
paszy co sprawia, że zwierzęta chętnie ją pobierają.

Otręby pszenne jako pasza
mlekopędna są dobrym
składnikiem dawki dla mlecznic w laktacji. A dla świeżo
wycielonych krów poleca się
stosowanie pójła sporządzonego na bazie otrąb.

Pasze z przemysłu
piekarniczego
Do ubocznych produktów
przemysłu piekarniczego
można zaliczyć zwroty piekarnicze, a także kasze i mąki
pastewne, które z różnych
powodów nie zostały dopuszczone do spożycia dla
ludzi. Mając w pobliżu gospodarstwa piekarnię, młyn
bądź kaszarnię, warto dowiedzieć się o możliwości
odbioru ubocznych produktów, które z pewnością będą

opłacalną alternatywą dla
ziarna zbóż.

Pasze z przemysłu
browarniczego
Innym źródłem paszy dla
krów jest przemysł browarniczy, który zaopatrzy nas
w młóto. Młóto działa mlekopędnie oraz zauważalnie
zwiększa ilość suchej masy
w białym surowcu. Młóto
świeże, zwane również mokrym, ma formę mokrej kaszy,
która po rozładunku rozlewa
się, dlatego powinno być składowane w silosach. Z racji
kosztów transportu i utrudnień związanych z magazynowaniem i zadawaniem coraz częściej hodowcy decydują się na młóto suszone. Na
polskim rynku dostępne jest

już młóto w formie suszonej,
zarówno dodatkowo zmielonej, jak i granulowanej. Pasza
ta zawiera zazwyczaj 27-37
proc. białka w suchej masie.

Pasze z przetwórstwa
warzyw i owoców
Wytłoki warzywno-owocowe uzyskiwane są podczas produkcji soków, win oraz koncentratów, zawierają znaczne
ilości włókna składającego się
z ligniny, celulozy oraz hemicelulozy. Wytłoki warzywnoowocowe to źródło witamin
i składników mineralnych.
Dzięki zawartym m.in. w wytłokach z jabłek pektynom pasza ta działa jako sorbent metali ciężkich, poprawiając zdrowotność zwierząt.
mgr inż. Barbara Skowronek, WMODR

REKLAMA

Pasze z przemysłu
rolno-spożywczego
Ubocznym produktem tego
przemysłu są otręby powstające jako odpad przy produkcji mąki oraz kaszy. Zawierają
okrywę ziarna, zarodek oraz
bielmo. Są więc stosunkowo
bogate we włókno, białko
i tłuszcz, a także witaminy
i minerały.
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Poprawa sytuacji cenowej
na rynkach rolnych
Odnotowane w kraju i na świecie niższe zbiory
zbóż w sezonie wpłynęły na ograniczenie
podaży ziarna, a tym samym na wyraźny
wzrost cen w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
mgr inż. Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Na koniec października notowania Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazywały dalszy wzrost cen
wszystkich zbóż.

Lepsze ceny zbóż
konsumpcyjnych
Cena pszenicy konsumpcyjnej w pierwszym tygodniu
listopada 2015 r. oscylowała
na poziomie 682,86 zł/t.
Oznacza to wzrost (2,64 proc.)
w porównaniu do cen z początku października tego
roku. Cena ta jest także wyższa od ceny notowanej
w 2014 roku o 4,91 proc. Ceny
żyta konsumpcyjnego również na przestrzeni października wzrosły o 3,76 proc. i na
początku listopada osiągnęły
poziom 533,72 zł/t. Wartość
ta jest wyższa o 9,31 proc.
niż przed rokiem.

W zbożach paszowych
też lepiej
Okres panującej w kraju suszy i skutki jakie przyniosła,
głównie w zbożach jarych,
wpłynęły również na wzrost
cen zbóż paszowych. Niższe
zbiory ziarna kukurydzy przyniosły znaczny wzrost cen
tego zboża. Ostatnia notowana w skupie cena wahała się
na poziomie 664,80 zł/t i była
o 2,33 proc. wyższa od ceny
odnotowanej na koniec
września. W odniesieniu do
analogicznego okresu 2014
roku aktualna cena kukurydzy paszowej jest wyższa aż
o 20,27 proc.
Pozostałe zboża paszowe,
dla których prowadzi się notowania również zdrożały.
W przypadku jęczmienia odnotowano zwyżkę ceny

o 1,67 proc., co przekłada się
na wzrost z poziomu 590,05
do 599,90 zł/t. Jest to wartość
o 2,49 proc. wyższa niż przed
rokiem. Owies podrożał w ciągu ostatniego miesiąca średnio o 2,59 proc. (z 497,02 zł/t
do 509,92 zł/t). Wartość ta
jest także o 20,19 proc. wyższa
od ceny uzyskiwanej za to
zboże na początku listopada
2014 roku. Również ceny
skupu pszenżyta według
ostatnich notowań lekko
wzrosły z poziomu 572,76 do
582,54 zł/t (wzrost o 1,71 proc.).
Cena ta, podobnie jak przy
pozostałych gatunkach zbóż,
jest wyższa w porównaniu do
roku ubiegłego — różnica ta
wynosi 5,40 proc.
Prognozy ekspertów zajmujących się rynkiem zbóż przewidują dalszy wzrost cen zbóż
na przestrzeniu następnych
dwóch kwartałów. Ich zdaniem będą to jednak wzrosty
bardzo nieznaczne.

Ceny rzepaku
nieprzerwanie w górę
W III kwartale br., tj. w okresie, gdy ma miejsce kumulacja
skupu rzepaku w skali całego
sezonu i zwykle ok. 50 proc.
zbiorów trafia do punktów
skupowych, rzepak był droższy niż w analogicznym okresie 2014 roku. Początkowo
sprzyjały temu korekty w dół
prognoz zbiorów rzepaku
w Unii Europejskiej i w Kanadzie. W ostatnich tygodniach, wg Sparksa, coraz większy wpływ na podwyżki cen
miało wstrzymywanie się unijnych producentów ze sprzedażą większych ilości surowca, w oczekiwaniu na wzrost
cen w warunkach niższej podaży rzepaku.
Według danych MRiRW
w październiku odnotowano
dalszy wzrost cen skupu tego
surowca. W efekcie wzrostów

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014 i 2015 roku
cena rzepaku w pierwszym
tygodniu listopada osiągnęła
wartość 1 630 zł/t, co oznacza
wzrost rzędu 3,10 proc. Natomiast porównanie z ceną
sprzed roku wykazuje, że
obecna cena jest wyższa
o 18,37 proc.

Dalsze spadki notowań
wieprzowiny i brojlerów
Zmniejszający się popyt na
wieprzowinę oraz produkcja
tego mięsa wpływają na
kształtowanie się cen żywca
wieprzowego w skupie.
W październiku ceny na mięso wieprzowe ponownie spadły z poziomu 4,44 do 4,16 zł/kg
masy poubojowej ciepłej. To
o 6,28 proc. mniej w skali
miesiąca. W porównaniu do
cen sprzed roku cena z przełomu października i listopada
jest również niższa o 7,73 proc.
(4,51 zł/kg masy poubojowej
ciepłej).
W październiku nastąpił dalszy wzrost cen w skupie żywca wołowego. Odnotowana
w ZSRIR MRiRW cena
w skupie osiągnęła na początku listopada poziom
6,12 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z początkiem października oznacza zwiększenie
wartości o około 2,21 proc.

Średnie ceny targowiskowe (w zł) na dzień 30.10.2015r. źródło WMODR

(5,98 zł/kg wagi żywej). W skali roku cena za żywiec wołowy
wzrosła — o 10,95 proc.

Żywiec indyczy stabilny,
gorzej z drobiowym
Miniony miesiąc nie przyniósł również istotnych
zmian tendencjach kształtowania się cen skupu żywca
drobiowego. W obrocie brojlerami kurzymi nie zmienił
się trend i ceny skupu ulegały dalszej, głębokiej obniżce.
Natomiast w obrocie żywcem indyczym utrzymywała
się stabilizacja cenowa z końca września i początku października. W omawianym
okresie ceny żywca brojlerów spadły o 1,88 proc. z poziomu 3,49 do 3,43 zł/kg
wagi żywej. W porównaniu
do analogicznego okresu roku
poprzedniego notowana cena
jest niższa o 1,06 proc.
(3,47 zł/kg wagi żywej).
Natomiast ostatnia, notowana cena skupu mięsa indyczego wynosła 5,80 zł/kg
wagi żywe, co odpowiada cenie zanotowanej miesiąc
wcześniej (5,81 zł/kg wagi
żywe). W porównaniu do cen
z poprzedniego roku omawiana cena jest jednak o 1,89
proc. niższa.

W skupie spadki cen
jaj średniej wielkości
W październiku sytuacja
w obrocie jajami spożywczymi
uległa pogorszeniu, aby
w pierwszym tygodniu listopada lekko odrobić straty.
Średnia cena w notowaniach
wynosi 35,77 zł/100 sztuk, co
odpowiada średniej cenie na
początku października. Jednak
w porównaniu do ubiegłego
roku uzyskiwane średnie ceny
są wciąż wyższe o 5,14 proc.
Spadek cen dotyczy jedynie
jaj w średniej kategori wiekości („L”). Odnotowany spadek
wynosi — 6,06 proc. Dla pozostałych klas wagowych wzrosty wahały się w granicach od
1,52 (dla kalsy najwiekszej —
„XL”) do 3,12 proc. w przypadku jaj najmniejszych.

Ceny produktów
mleczarskich nadal zwyżkują
W zakładach objętych
ZSRIR MRiRW w październiku po raz kolejny odnotowano dalsze wzrosty średnich
cen obowiązujących w obrocie.
Masło konfekcjonowanego
na koniec paxdziernika
w sprzedaży kosztowało
13,71 zł/kg, co w porównaniu
do ceny 13,47 zł/kg notowanej we wrześniu oznacza

wzrost o 1,80 proc. Ceny masła w blokach jako jedyne
z notowanych w tym samym
okresie obniżyły się z 12,58
do 12,47 zł/kg (spadek
o 0,89 proc.). W odniesieniu
jednak do analogiczego okresu sprzed roku wartości cenowe obu artykułów są niższe
— masła konfekcjonowanego
o 4,53 proc., a masła w blokach o 3,79 proc.
Również ceny oferowane na
rynku za mleko w proszku
(zarówno pełne jak i odtłuszczone) podlegały w październiku dalszemu wzrostowi.
Za kg mleka pełnego na początku listopada oferowano
9,46 zł, a więc o 1,74 proc. więcej niż na poczatku października. Jest to jednak cena
o 15,33 proc. niższa od uzyskiwanej za ten produkt
w analogicznym okresie
sprzed roku.
Także za mleko odtłuszczone żądano więcej niż w październiku. Cena sprzedaży
w wysokości 7,42 zł/kg w porównaniu do ceny z początku
października 2015 roku wynoszącej 7,32 zł/kg jest
o 1,39 proc. wyższa. Jednak
w porównaniu do początku
listopada 2014 roku jest to
cały czas cena niższa o 12 proc.

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

