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Druga odsłona imprezy targowej w Ostródzie

W lutym Mazurskie
Agro Show
odwiedzą rolnicy
Ponad 100 wystawców, 150 czołowych marek krajowych
i zagranicznych na 35 tysiącach metrów kwadratowych
nowoczesnych hal Expo Arena w Ostródzie. Lutowa wystawa
Mazurskie Agro Show zapowiada się imponująco.
rolnicze abc
patronat prasowy

Barbara Chadaj-Lamcho
b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

To będzie druga edycja rolniczej wystawy Arena Agro
Ostróda, ale już pod zmienioną nazwą — Mazurskie
Agro Show Ostróda 2016.
Nowa nazwa nawiązuje do
dwóch ogólnopolskich imprez przygotowywanych od
lat przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń
Rolniczych — Agro Show
i Zielonego Agro Show.

Na stałe
w kalendarzu imprez
Termin wystawy — połowa
lutego — nie został wybrany
przypadkowo. To okres kiedy
rolnicy mają trochę więcej
czasu, a jednocześnie jest to
początek roku i najlepszy moment, by zapoznać się z ofertą deweloperów maszyn
i urządzeń rolniczych, by dobrze przygotować się do sezonu. Ta wiosenna impreza
dopełnia zatem dwie pozostałe — czerwcowe Zielone
Agro Show i wrześniowe
Agro Show. Wydaje się zatem,
że w tym roku organizator
Mazurskiego Agro Show na
stałe wpisał imprezę do kalendarza corocznych wydarzeń rolniczych.

Zeszłoroczny
sukces
— Pierwsza edycja naszej
wystawy
w
Ostródzie
w ubiegłym roku cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem
— mówi Renata Arkuszews-

ka, wiceprezes Polskiej Izby
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. — Spełniła wysokie
oczekiwania zarówno wystawców, jak i odwiedzających. W ciągu dwóch weekendowych dni imprezę odwiedziło ponad 18 tysięcy
osób! Teraz spodziewamy się
jeszcze większego zainteresowania ze strony rolników.
Swoją obecność zapowiedziało również wiele grup
zorganizowanych.

Halowa wystawa
Mazurskie Agro Show
Ostróda 2016
odbędzie się w dniach
13 i 14 lutego
w halach
wystawienniczych
Expo Arena
w Ostródzie.
Dlatego też w tym roku organizatorzy potroili powierzchnię wystawienniczą.
Wystawcy będą mogli prezentować swoje maszyny,
urządzenia i produkty na ponad 35 tys. metrów kwadratowych powierzchni Expo
Arena w Ostródzie.

Nowe rozwiązania
przed wiosną
Mazurskie Agro Show
otworzy sezon 2016 jako najważniejsze wydarzenie branżowe dedykowane rolnikom
z północno-wschodniej Pol-

ski i tak kompleksowa wystawa rolnicza organizowana
w województwie warmińsko-mazurskim. Organizator liczy na ponad 100 wystawców, reprezentujących
150 czołowych marek krajowych i zagranicznych maszyn i urządzeń rolniczych,
a także inne podmioty oraz
instytucje związane z rolnictwem. Na wystawie będą też
obecni czołowi dystrybutorzy
z regionu, którzy zaprezentują rolnikom swoją najnowszą ofertę w przede dniu
nowego sezonu i przed ogłoszeniem kolejnego naboru
na modernizację gospodarstw. I chociaż na polach
jeszcze śnieg, warto zobaczyć, jakie technologiczne
nowinki pojawiły się w szeroko rozumianej branży rolniczej i jakie rozwiązania
można zastosować w swoich
gospodarstwach.
— Oprócz zwiedzania stoisk
i okazji do bezpośrednich
rozmów z dealerami maszyn
ze swojego regionu, rolnicy
będą mogli wziąć udział
w ciekawych seminariach —
dodaje Renata Arkuszewska. — Każdy będzie mógł
znaleźć tu coś dla siebie
i efektywnie spędzić czas.
Halowa wystawa Mazurskie Agro Show Ostróda 2016
odbędzie się w dniach 13 i 14
lutego w halach wystawienniczych Expo Arena w Ostródzie. Ekspozycja będzie czynna w godz. 9-17. Organizator
zapewnia wstęp wolny dla
zwiedzających, bezpłatny parking i katalog wystawy. Grupy zorganizowane mogą liczyć na dofinansowanie kosztów dojazdu na wystawę.

Pierwszą edycję imprezy, która odbyła się 14-15 lutego 2015 roku w ostródzkiej Arenie,
odwiedziło ponad 18 tys. zwiedzających Fot. Anna Uranowska
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Nieruchomości rolne

Ustawa do konsultacji. Wstrzymają
sprzedaż państwowej ziemi?

W myśl nowych zapisów nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wyłącznie rolnicy indywidualni, czyli tacy, którzy mają kwalifikacje rolnicze, prowadzą gospodarstwo rolne do 300 ha
i mieszkają na terenie danej gminy co najmniej od 5 lat Fot. Anna Uranowska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje ustawę, w myśl której na pięć lat
od dnia wejścia w życie dokumentu zostanie wstrzymana sprzedaż nieruchomości (lub ich
części) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W konsekwencji,
tak jak zapowiadano, główną formą gospodarowania nimi będzie dzierżawa.
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Zgodnie z opublikowanym
8 stycznia w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji projektem
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, wstrzymanie
owo nie będzie dotyczyło nieruchomości przeznaczonych
na cele inwestycyjne i publiczne oraz tych o powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara. Za zgodą ministra rolnictwa zakaz sprzedaży może
zostać też zdjęty z innych nieruchomości, musi to jednak
być uzasadnione względami
społeczno-gospodarczymi.

Chcą chronić
polską ziemię
„Projektowana ustawa
zmierza do wzmocnienia
ochrony ziemi rolniczej

w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez
osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują
zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.
Obowiązujące w tej materii
przepisy prawne w żaden sposób nie przeciwdziałają spekulacyjnemu wykupywaniu
nieruchomości rolnych i nie
gwarantują wykorzystania
nabytych nieruchomości na
cele rolnicze” — czytamy
w uzasadnieniu do projektu
ustawy.
Zdaniem projektodawców
istnieje wręcz wysokie prawdopodobieństwo, że nieruchomości rolne Skarbu Państwa — a zajmują one obecnie w sumie ok. 1,5 mln hektarów powierzchni — będą
wykupywane przez osoby niebędące rolnikami indywidualnymi. Zainteresowanie
tych ostatnich państwowymi
gruntami „jest obserwowane już obecnie, a przejawem
tego są liczne transakcje na-

bywania ziemi rolnej przez
zagraniczne osoby fizyczne
i prawne, które wykorzystują
do tego celu obywateli polskich, nazywanych potocznie „słupami”, którzy są fi-

Nieruchomości rolne
Skarbu Państwa
zajmują obecnie
ok. 1,5 mln hektarów
powierzchni.
nansowani przez rzeczywistych nabywców i tylko tytularnie są właścicielami ziemi,
a w rzeczywistości ziemia rolna pozostaje w dyspozycji m.in. podmiotów zagranicznych, które przygotowują się do formalnego nabycia
ich własności po 1 maja
2016 r.”.
Autorzy projektu uważają
ten proceder za szczególnie
niebezpieczny, gdyż może on
doprowadzić do tego, że pol-

ska ziemia przejdzie na własność podmiotów zagranicznych w skali nieporównywalnej z innymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Na domiar złego,
jak głosi uzasadnienie projektu, „polska ziemia rolna
w znacznej skali może trafiać
w ręce właścicieli, którzy nie
będą zainteresowani jej uprawą, a tylko, albo głównie, lokatą kapitału. Może to być istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także zagrożenie dla
interesu ekonomicznego całej polskiej gospodarki, w której produkcja rolnicza odgrywa istotną rolę”.

Tylko dla rolników
indywidualnych
Dokument wprowadza także zmiany do kilku innych
ustaw. Najważniejsze dotyczą
tej o kształtowaniu ustroju
rolnego, z 11 kwietnia 2003 r.
W myśl nowych zapisów nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wy-

łącznie rolnicy indywidualni,
czyli tacy, którzy mają kwalifikacje rolnicze, prowadzą
gospodarstwo rolne do 300
ha i mieszkają na terenie
danej gminy co najmniej od
5 lat. Jeśli zaś mają powyżej
20 ha użytków rolnych, ich
dochody z prowadzenia gospodarstwa nie mogą być niższe niż czwarta część wszystkich dochodów. „Ma to służyć wyeliminowaniu możliwości spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez osoby,
których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa
ma miejsce poza rolnictwem,
a zakup ziemi traktują oni
jako formę lokaty kapitału”
— uzasadnia ministerstwo
rolnictwa. Jak podaje, wyjątek od tej reguły „stanowić
będą osoby bliskie zbywcy,
jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa a za zgodą Prezesa
Agencji (Nieruchomości Rolnych — przyp. KN), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, inne podmioty,
jeżeli zbywca wykaże, że nie
było możliwości przeniesienia własności nieruchomości
na rzecz ww. podmiotów,
oraz nabywca daje rękojmię
należytego prowadzenia
działalności rolniczej, jak

również w wyniku nabycia
nie dojdzie do nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych”.
Zasada ta nie będzie także
dotyczyła nieruchomości nabywanych w wyniku dziedziczenia, na podstawie art. 151
lub art. 231 kodeksu cywilnego oraz orzeczeniem sądu
lub organu egzekucyjnego
wydanym na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Istotne zmiany mają też być
wprowadzone do ustawy z 19
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Zgodnie z nimi powierzchnia
nieruchomości rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek
z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa nie będzie
mogła przekroczyć 300 ha.
Poza tym nie będą one mogły być zbyte bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych
w okresie 10 lat od dnia ich
nabycia.
„Pozostałe zmiany w zakresie innych ustaw wymienionych w projekcie mają charakter pomocniczy” — podaje ministerstwo. Projekt został skierowany do konsultacji
społecznych oraz uzgodnień
międzyresortowych.
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Czy było faktycznie mniej skrobi w ziemniakach?

Miniony sezon w uprawie ziemniaka
Okazuje się, że stan faktyczny nie odbiega
znacząco od poziomu produkcji ziemniaka
przedstawionego we wstępnych szacunkach.
dr inż. Bożena Bogucka,
UWM w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W 2015 r. oszacowano powierzchnię uprawy ziemniaka w Polsce na około 308
tys. ha, co wskazuje na zwiększenie areału uprawy w porównaniu z rokiem poprzednim o 11 proc. Jednak spadek
powierzchni uprawy ziemniaka obserwowany jest na
przestrzeni lat jako wynik
zmian zachodzących w sposobie żywienia zwierząt (zastąpiono ziemniak paszami
treściwymi) oraz nieznacznego udział polskiego ziemniaka w eksporcie. W latach
dziewięćdziesiątych głównie
rynek wschodni był odbiorcą
ziemniaka na poziomie 1 mln
ton. Dzisiejszy poziom eksportu to zaledwie 25 tys. ton.

Gdzie uprawia się
najwięcej ziemniaka?
Udział ziemniaka w strukturze zasiewów w 2015 r.
zwiększył się do 3 proc. Różnie rozkłada się to w poszczególnych województwach. W województwie podkarpackim i małopolskim
udział ziemniaka w strukturze zasiewów jest najwyższy
od lat i stanowi ponad 8 proc.
Najniższy, przekraczający nieznacznie 1 proc., obserwuje
się na przestrzeni ostatnich
dwóch lat na Warmii i Mazurach.
W województwie mazowieckim udział ziemniaka
w strukturze zasiewów równy jest średniej krajowej.
W województwie tym ziemniak uprawiano na powierzchni 39,5 tys. ha, co stanowiło 12,8 proc. powierzchni krajowej przeznaczonej
pod ziemniak. Natomiast na
Warmii i Mazurach uprawa
ziemniaka zajmowała zaledwie 6,5 tys. ha, co dało odpowiednio 2,1 proc. udziału
w powierzchni krajowej przeznaczonej pod ziemniak.

Najlepszy powrót
na pole co 4-5 lat
Zgodnie z wymogami rolnictwa integrowanego udział
ziemniaka w zmianowaniu
nie powinien przekraczać 2025 proc. Czyli zalecany jest powrót rośliny na to samo stanowisko co 4-5 lat. Częsty powrót ziemniaka na to samo
pole wiąże się z zagrożeniem
fitosanitarnym uprawy, czyli

Jemy więcej
chipsów i frytek
Polacy po Łotyszach są narodem o najwyższym spożyciu ziemniaka w Unii Europejskiej. W bieżącym sezonie
spożycie po raz pierwszy
spadnie poniżej 100 kg
na 1 mieszkańca. Na konsumpcje
przeznaczono
27 proc. zbiorów. W Polsce
na przestrzeni siedemnastu
lat zmniejszyło się spożycie
ziemniaka nieprzetworzonego, natomiast wzrasta spożycie przetworów ziemniaczanych w tym chipsów i frytek. Polacy konsumują 1 kg
chipsów/osobę/rok podobnie jak inni obywatele UE,
natomiast 4 kg frytek/osobę/rok (średnia UE to 15 kg
frytek/osobę/rok).
Od lat na samozaopatrzenie rolników w ziemniak
przeznacza się podobną partię ziemniaka, porównywalną z dzisiejszą ilością ziemniaka wykorzystywanego na
pasze.

chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Jedną z chorób,
która przyczynia się do ograniczenia eksportu polskiego
ziemniaka jest bakterioza pierścieniowa, choroba kwarantannowa. Bakteria zasiedlająca glebę, resztki roślinne, bulwy może przetrwać na maszynach rolniczych i w przechowalniach — stąd trudność
w jej wyeliminowaniu.

Plonowanie z hektara i zbiory
w sezonie 2014/15 roku
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy
Instytut Badawczy oszacował plony bulw ziemniaka
na ponad 21,7 t z ha, które
okazały się niższe o 22 proc.
niż w roku 2014. Na taki stan
rzeczy wpłynął przede wszystkim niedostatek opadów atmosferycznych w czasie sezonu wegetacyjnego. Ziemniak jak wiadomo to „roślina
gleb lekkich”, gleb o małej
retencyjności wodnej, czyli
zdolności do jej zatrzymywania. Problem braku wody na
tego rodzaju glebach jest więc
bardziej dotkliwy. Można
więc było oczekiwać, iż pomimo największej powierzchni przeznaczonej pod
uprawę ziemniaka w województwie mazowieckim uzyskano jedne z najniższych plo-

Na Warmii i Mazurach
ziemniak plonował na
poziomie 22,5 t z ha,
co było efektem, jak się
okazuje, najbardziej
sprzyjających
warunków
atmosferycznych.
nów (17,9 t z ha). Przewagą
w tym województwie są właśnie gleby lekkie. Z kolei na
Warmii i Mazurach ziemniak
plonował na poziomie 22,5 t
z ha, co było efektem, jak się
okazuje, najbardziej sprzyjających warunków atmosferycznych.
Dane GUS i IHAR — PIB
mówią o wyższych zbiorach
bulw ziemniaka niż przewidywano a mianowicie na poziomie 6,68 mln ton. W województwie mazowieckim
ziemniak zebrano w ilości
701 tys. t (co stanowiło

Na to samo stanowisko zalecany jest powrót ziemniaka co 4-5 lat. Wiąże się to z zagrożeniem
fitosanitarnym uprawy, czyli chorobami grzybowymi i bakteryjnymi Fot. Anna Uranowska
10,5 proc. udziału w zbiorach krajowych) natomiast
na Warmii i Mazurach zaledwie 145 tys. t (co dało odpowiednio 2,2 proc. udziału).

Dużo mniej paszowych
niż kiedyś
W rozdysponowaniu zbiorami ziemniaka od lat największe zmiany odnotowuje
się w przeznaczeniu bulw na
pasze. W sezonie 1995/96
wykorzystywano na ten cel
połowę zbiorów, co stanowiło wówczas 10 mln ton ziemniaka, dużo więcej niż dzisiejsze zbiory. Cały czas obserwowana jest tendencja
spadkowa. W sezonie 2014/15
wykorzystano na ten cel już
tylko 15 proc. zbiorów (około
1,14 mln ton). Natomiast prognozuje się na sezon 2015/16
spadek do 9 proc., co stanowi 0,63 mln ton. Nadal bardzo wysokie są ubytki i straty w trakcie przechowywania
wynoszące od 2010 roku około 8 proc., co stanowiło w sezonie 2014 — 15 600 tys. ton
ziemniaka. Wynika to przede
wszystkim ze złych warunków
składowania
ziemniaka
w okresie jesienno-zimowym,
chorób przechowalniczych
oraz przedwczesnego kiełkowania bulw.

ziemniaka. Plantatorzy ziemniaka do przetwórstwa przemysłowego uzyskali skrobiowość bulw ziemniaka na poziomie 19-20 proc. W sezonie
2014/15 zakłady skrobiowe
przetworzyły 780 tys. t ziemniaka na skrobię. Prognozy
na sezon 2015/16 wskazują
na 700 tys. t. Jest to bezwąt-

pienia największa ilość od
2004 roku. Był to kolejny
rok funkcjonowania rynku
skrobi bez limitu produkcyjnego, zniesionego przez Unię.
W 2014 r. zakłady przetwórcze wytworzyły 150 tys. ton
skrobi, a w roku 2015 prognozuje się poziom produkcji na 135 tys. ton.

Niniejszy artykuł nawiązuje
do treści z numeru 11 (302)
z 2015 r. jako uzupełnienie
prognoz produkcji ziemniaka,
opracowanych przez Główny
Urząd Statystyczny, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Agencję Rynku
Rolnego oraz Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Więcej skrobi
niż przewidywano
Nie sprawdziły się przypuszczenia o wpływie suszy
na obniżenie skrobiowości
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Roztocze pasożytujące na pszczole miodnej

Warroza ciągle groźna w naszych
Warroza pszczół miodnych jest zaraźliwą,
pasożytniczą chorobą czerwiu pszczelego
zasklepionego — stadiów rozwojowych
pszczół i dorosłych osobników: robotnic,
trutni i matek pszczelich.
mgr inż. Jerzy Bancewicz,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Chorobę powoduje roztocz
Varroa destruktor (Anderson
& Truman 2000) pasożytujący na pszczołach dorosłych
i czerwiu pszczelim. Pierwsze
obserwacje obecności tego
pasożyta w rodzinach pszczół
miodnych miały miejsce kolejno: w Singapurze (1951),
w byłym Związku Radzieckim
w kraju Chabarowskim i Przymorskim (1952), w Pakistanie
(1955) i w Chinach (1959).

Szybka ekspansja pasożyta
W ciągu dziesięciu następnych lat nastąpiła gwałtowna
adaptacja Varroa destructor
do pasożytowania na pszczołach miodnych i ekspansja
w świat: Filipiny, ZSRR i Indie. W ciągu 10 kolejnych lat
warroza dotarła do Włoch —
szczególnie zmasowany atak
miał miejsce na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Równocześnie
masowo warroza pojawiła się
w Wietnamie, Japonii, Tajlandii, Turcji, Grecji, Bułgarii,
Rumunii, w Niemczech, na
Węgrzech, w Czechach i Słowacji, w USA i Anglii. W 1980
roku pojawiła się w Polsce
w okolicach Kraśnika Lubelskiego a po czterech lat była
już w większości pasiek w naszym kraju. Aktualnie warroza występuje powszechnie na
całym świecie poza Australią.
W 2000 roku pojawiła się
w Nowej Zelandii.

Uszkadza owady
i zarażają wirusem
Varroa destruktor, to pasożyt odznaczający się dużymi
wymiarami ciała w stosunku
do ofiary: pszczoły miodnej
lub jej czerwiu. Samica warrozy jest dużo większa od samca. Postacią inwazyjną warrozy są samice. To one wysysają płyny tkankowe z larw i dorosłych pszczół. Liczne przystosowania warrozy do pasożytowania powodują, że równie dobrze egzystuje na
pszczołach dorosłych, jak i pod
zasklepami na czerwiu.
Szkodliwość, a właściwie
śmiertelne zagrożenie dla rodzin pszczelich ze strony V. destructor dobrze znają już

pszczelarze z własnego doświadczenia. W zależności od
stopnia inwazji objawy choroby widoczne są u pszczół
i czerwiu. W komórkach powstają kalekie pszczoły ze
szczątkowymi skrzydłami lub
ich pozbawione, ze skróconym odwłokiem. Objawy te,
do niedawna przypisywane
bezpośrednio szkodliwej działalności pasożyta, są spowodowane zakażeniem wirusem
zdeformowanych skrzydeł
DWV, którego pasożyt jest
nosicielem. Dodatkowo mechaniczne uszkodzenia powłok ciała czerwiu i pszczół
dorosłych przez pasożyty stanowią wrota do zakażeń wirusowych, bakteryjnych
i grzybiczych.

Porażone
rodziny giną
Przez pierwsze dwa lata inwazji pasożyta do rodziny
pszczelej choroba przebiega
skrycie. Wydajność zaatakowanych rodzin w ocenie mniej
wprawnego pszczelarza niewiele różni się od wydajności
rodzin wolnych od pasożyta,
ale piekło zaczyna się z reguły już w trzecim roku choroby. Wraz z 30 procentowym
porażeniem czerwiu i pszczół
rozpoczyna się zagłada rodziny pszczelej. Robotnice
sprzątające ule przestają nadążać z wynoszeniem z nich
zamarłych larw, a przed ulami pełzają niezdolne do lotu
w efekcie zaburzeń rozwojowych trutnie i robotnice. Najciężej porażone warrozą rodziny pszczele giną pod koniec lata i na jesieni. Mniej
chore zamierają w drugiej
połowie zimowli. Rodziny,
którym uda się przeżyć zimę
są bardzo osłabione. Młode
pszczoły w tych rodzinach są
z reguły niezdolne do funkcjonowania i tym samym nie
są w stanie zapewnić całorocznego trwania rodziny
pszczelej.

Źródła
zakażenia worrozą
Dotychczas nie stwierdzono
przypadku samowyleczenia
rodziny pszczoły miodnej
z warrozy i nie zauważono
u niej oznak odporności na inwazję. Aktualnie zaczyna
funkcjonować przypuszcze-

Wycinanie zasklepionego czerwiu trutowego, głównie z ramek pracy może prowadzić
do zniszczenia 40-50 proc. roztoczy znajdujących się w rodzinie pszczelej Fot. Zbigniew Lipiński
nie, że najprawdopodobniej
selekcja pszczoły miodnej na
łagodność, realizowana od
początku pszczelarzenia przez
ludzi, doprowadziła do zaniku części zachowań higienicznych i obronnych, których ekspresja charakteryzowała pszczoły dzikie. Dziś
wiemy, że 80 proc. Varroa
destructor pasożytuje na czerwiu pszczelim i wykazuje
znaczne powinowactwo do
czerwiu trutowego: wycinanie
zasklepionego czerwiu trutowego, głównie z ramek pracy
może prowadzić do zniszczenia 40-50 proc. roztoczy znajdujących się w rodzinie
pszczelej. Prosty wniosek —
zakażone odkłady są głównym źródłem gwałtownego
powstawania choroby w kolejnych miejscach, także w pasiekach systematycznie leczonych. Dodatkowe drogi
szerzenia się choroby to: wędrówki rojów, przeloty trutni,
rabunki w zaniedbanych pasiekach, błądzenie pszczół
w pasiece i kontakty między
pszczołami na pożytkach,
a także nieprzestrzeganie zasad higieny w pasiekach wędrownych i stacjonarnych.

Pajęczak
coraz bardziej odporny
Problem nasila się, bo oporność Varroa przyjmuje nowe
formy i pasożyt przeżywa dawki leków, które jeszcze niedawno były dla niego śmiertelne. Dość dawno stwierdzono, że pajęczaki mają naturalną zdolność do rozkładu
pyretroidów obecnych między innymi w roślinach. Ta
sama grupa związków chemicznych często jest substancją aktywną preparatów stosowanych przeciwko warrozie.
W połączeniu z bardzo dużą

plastycznością fenotypową,
najprawdopodobniej na podłożu bardzo mobilnego genotypu Varroa destructor mamy
to co mamy — ciągle nowe
i ciągle na nowo oporne szczepy pajęczaka.

Przebiegła biologia
pajęczaka
Cykl rozwojowy warrozy jest
ekspresowy. Do tego stopnia
sprawny, że nawet niezapłodniona samica po wejściu do
komórki z larwą pszczelą wychodzi z niej zapłodniona!
Jak to możliwe? Niezapłodniona samica warrozy składa
w komórce z czerwiem niezapłodnione jajo, z którego rozwija się normalny samiec.
Dojrzewa on, tak jak wszystkie inne samce warrozy w ciągu 7-9 dni, kopuluje z własną
matką. Potem samiec ginie
tak jak inne samce, a samica,

Żeby nie dopuścić do
rozprzestrzeniania się
zgnilca w gnieździe
pszczelim trzeba
koniecznie użytkować
tylko jasne, najwyżej
dwuletnie plastry.
już zapłodniona wychodzi
z wygryzającą się pszczołą, by
za kilka dni wejść do nowej
komórki z czerwiem. Złoży
tam pierwsze jajo niezapłodnione z którego wylegnie się
samiec, a z następnych — zapłodnionych już rozwiną się
następne, zapłodnione przez
brata siostry.
Z młodą wygryzającą się
pszczołą może wyjść oprócz

matki założycielki 1 lub 2 jej
córki, a z wygryzającym się
trutniem 2 do 3 córek. I tak
dalej….
Nie dość, że dorosłe samice
i rozwijające się na czerwiu
młode samice warrozy demolują czerw przez wysysanie
z niego hemolimfy, pozbawiając go możliwości dalszego, prawidłowego rozwoju, to
zarażają czerw i dorosłe
pszczoły śmiercionośnymi mikroorganizmami, wśród których najgroźniejszymi w skutkach są wirusy. Zaatakowana
przez warrozę rodzina pszczela bez pomocy człowieka ginie
po 2-3 latach. Śmierć pszczół
następuje najczęściej zimą,
kiedy warunki pszczelej egzystencji są zdecydowanie najtrudniejsze.

Z odpornością
też można walczyć
Doświadczalnie wykazano,
że nieprecyzyjne stosowanie
leków przeciwko warrozie,
szczególnie obecność pozostałości leków w ulu przyśpiesza narastanie oporności warrozy na leki. Ta oporność rozwija się w przypadku baywarolu przez około 4-6 lat, kiedy
to dalsze stosowanie leku okazuje się bezskuteczne. Stwierdzono, również doświadczalnie, że zastąpienie wtedy baywarolu apiwarolem niszczy
skutecznie warrozę. Po 2-3
krotnym zastosowaniu apiwarolu oporność warrozy na
baywarol w tej rodzinie
pszczelej zanika i można ponownie uważać baywarol za
skuteczny lek w tym pniu.
Odymianie pszczół w ulu
spalaną tabletką Apiwarolu
może być kłopotliwe, szczególnie wówczas, kiedy jest
wykonywane prowizorycznym sprzętem. Tabletki częs-

to gasną lub nie dopalają się.
Wdychany dym szkodzi zdrowiu pszczelarza, a bliski kontakt pszczoły z żarzącą się
tabletką może spowodować
zabicie owada.
Pan Waldemar Konatkiewicz — pszczelarz ze Srokowa
od 2004 roku udoskonalał
opracowane przez siebie prototypowe urządzenie do odymiania pszczół. Odymiacz
funkcjonujący w obecnej formie otrzymał Prawo Ochronne Nr 64126 Urzędu Patentowego RP. Urządzenie jest:
— lekkie, ergonomiczne
i proste w obsłudze,
— spalanie tabletki w kominku odymiacza jest na bieżąco kontrolowane przez
pszczelarza,
— całość substancji aktywnej wraz z dymem wprowadzana jest do gniazda rodziny pszczelej,
— odymianie przebiega bardzo sprawnie,
— nie ma bezpośredniego
kontaktu pszczół z odymianego ula z żarzącą się tabletką,
— pszczelarz nie wdycha
dymu z tabletki, ponieważ
dym jest zasysany wiatraczkiem i skierowany do wnętrza
gniazda pszczelego,
— możliwość odymiania
pszczół w ulach styropianowych bez ryzyka zapalenia
się ula,
— niezawodność i funkcjonalność potwierdzona została
przez opinie licznych pszczelarzy — właścicieli dużych
i małych pasiek.
Szczegółowe informacje
o odymiaczu elektrycznym
można znaleźć na stronie
www.wakont.pl.

Preparat skomponowany
z substancji naturalnych
Wśród metod biotechnicznych jako bardzo skuteczną
należy wskazać stosowanie
preparatu Hive Clean. Instrukcja stosowania charakteryzuje specyfik jako preparat skomponowany z substancji naturalnych, nie zaś
jako lek farmaceutyczny.
Hive Clean (w tłumaczeniu
na język polski: czyści ul), to
kompozycja wody, sacharozy,
kwasu cytrynowego, kwasu
szczawiowego, ekstraktu propolisu i olejków eterycznych
(mentol, eugenol etc.). Zabieg
podania preparatu pszczołom
polega na opryskaniu odmierzoną na opakowaniu ilością
preparatu uliczek międzyplastrowych, wypełnionych
pszczołami prosto z opakowania handlowego. W ciągu
tygodnia od zastosowania pre-
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pasiekach
paratu spada z pszczół większość pasożytów. Mechanizm
działania preparatu ma podłoże psychotropowe w stosunku do pszczół i do pasożytów: pszczoły ulegają pobudzeniu i między innymi zaczynają węchem identyfikować pasożyty. Łapią pasożyty,
niszczą je i wyrzucają z ula.
Najaktywniejsze stają się
pszczoły kraińskie. Skuteczność tych zachowań robotnic
jest duża, gdyż równocześnie
z pobudzeniem pszczół porażeniu ulegają także pasożyty,
a dokładniej przylgi na odnóżach pasożyta stają się mniej
sprawne. Zachowanie pasożytów znacznie się zmienia
aż do stanów jakby zahipnotyzowania, stają się więc stosunkowo łatwym celem ataków pszczół.
Doświadczalnie stwierdzono, że przeciętna skuteczność
jednego zabiegu preparate
Hive Clean odpowiada skuteczności dwukrotnego odymiania apiwarolem.
Ma miejsce niestety niekorzystny wpływ preparatu na
sytuację feromonową matki
pszczelej, prowadzący do jej
okłębień w około 15 proc.
przypadków (red. okłębienie
matki — wrogo nastawione
pszczoły otaczają matkę zwartą grupą, matka ginie uduszona).
Wobec braku pozostałości
preparatu w produktach
pszczelich można go stosować przez cały sezon przy
temperaturze zewnętrznej
najlepiej od 10-25 stopni Celsjusza. Wiosną pierwszy zabieg w kolejnym sezonie można przeprowadzić, gdy pszczoły zaczynają zbierać pierwszy
pyłek. Ponowne stosowanie
zaleca się po ostatnim miodobraniu. W skrajnych przypadkach według instrukcji
można zastosować jeszcze raz
oprysk na kłąb zimującej rodziny pszczelej nawet w listopadzie lub grudniu, wykorzystując ewentualne cieplejsze dni.

Tylko jasne, najwyżej
dwuletnie plastry
Od niedawna można określać laboratoryjnie stopień
oporności warrozy na leki
w konkretnej rodzinie pszczelej. Bardzo ważna jest możliwość określenia, również metodą laboratoryjną, stopnia
zagrożenia konkretnej rodziny pszczelej zgnilcem złośliwym. Okazało się bowiem, że
tak jak szczury, wścieklizna,
czarna ospa czy inne niebezpieczeństwa czają się gdzieś
w cieniu, a jak tylko napotka-

ją na sprzyjające ich rozwojowi warunki, natychmiast wybuchają w postaci plagi, czy
epidemii. Bakterie zgnilca złośliwego dopiero w warunkach
wyraźnie przyciemnionych
plastrów gniazdowych (tam są
tzw. koszulki po kolejnych pokoleniach wygryzionych
pszczół, których robotnice nie
usuwają z ula) osiągają formy
wegetatywne. Wcześniej bytują jako przetrwalniki i nie są
w stanie rozpocząć procesu
chorobowego czerwiu, ale
określona, większa ilość form
wegetatywnych bakterii zgnilca jest już w stanie przełamać
barierę odporności czerwiu,
a jak do tego dostaną się do
larwy zaatakowanej przez
warrozę tym gwałtowniej się
mnożą i zaczyna się zagłada
rodziny pszczelej.
Żeby nie dopuścić do wybuchu zgnilca w gnieździe
pszczelim trzeba koniecznie
użytkować tylko jasne, najwyżej dwuletnie plastry. Starsze bezwzględnie muszą być
wycofane z ula, przetopione,
a wosk sprzedany do certyfikowanego zakładu produkującego węzę.
Pierwsze w Polsce i jedno
z pierwszych w Europie laboratorium SLW Biolab
w Ostródzie, www.biolab.pl
wykonuje profilaktyczne badanie miodu w kierunku
zgnilca amerykańskiego
i określa stopień oporności
warrozy na stosowane przeciw
niej leki w konkretnej rodzinie pszczelej.

Grupy producenckie po nowemu
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

Nie marszałkowie województw, a Agencja Rynku
Rolnego sprawuje teraz nadzór nad grupami producenckimi i ich związkami. A konkretnie — dyrektorzy terenowych
oddziałów ARR. To oni podejmują decyzje w zakresie rejestracji grup oraz wydawania decyzji o ich uznaniu.
Taką zmianę zawarto w znowelizowanej ustawie o grupach producenckich i innych
ustawach. Te przepisy weszły w życie 18 grudnia ub.r.,
umożliwią dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup
producentów rolnych oraz
ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych określonych
w unijnym prawie.

Obowiązek potwierdzenia
spełnienia warunków
Nowe przepisy nakładają
obowiązek złożenia przez grupy wniosku do ARR o potwierdzenie spełnienia warunków określonych w znowelizowanej ustawie oraz

Ważną nowością jest obowiązek tworzenia planu biznesowego grupy producenckiej, który ma
być zgodny z aktem założycielskim oraz sporządzany na okres co najmniej 5 lat Fot. Dariusz Kucman
w wydanych na jej podstawie
rozporządzeniach. Pół roku
od wejścia w życie tego prawa
mają na to grupy zamierzające ubiegać się o wsparcie
w ramach PROW 20142020. Pozostałe mogą to zrobić w ciągu roku. Niespełnienie tego obowiązku grozi
wykreśleniem z rejestru grup.

Coroczne
sprawozdania
Zgodnie ze znowelizowaną
ustawą, grupa producentów
rolnych jest również zobowiązana do corocznego składania sprawozdań w zakresie
obrotu produktem lub grupą
produktów, ze względu na
które została utworzona, za

dany rok działalności, ale
w krótszym terminie. Poprzednio było to 6 miesięcy
od upływu roku jej działalności. Teraz to 2 miesiące od
dnia zakończenia danego
roku działalności.

założycielskim oraz sporządzany na okres co najmniej
5 lat na formularzu opracowanym przez ARR. Zastępuje on sporządzany wcześniej
plan działania grupy.

Obowiązek tworzenia
planu biznesowego grupy

Zmiana na stanowisku
dyrektora w Olsztynie
18 stycznia na stanowisko dyrektora Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego
w Olsztynie został powołany
Dariusz Wasiela. Nowy dyrektor jest pracownikiem tego
oddziału od wielu lat. Na stanowisko jego zastępcy powołano dotychczasowy dyrektora
Andrzeja Milkiewicza.

Co też warto wiedzieć, nowa
ustawa wprowadza zakaz posiadania więcej niż 20 proc.
głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników grupy, także
w sposób pośredni.
Ważną nowością jest również obowiązek tworzenia
planu biznesowego grupy,
który ma być zgodny z aktem

REKLAMA

W lutym pszczelarska
konferencja w Olsztynie
17 lutego, w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie,
w godz.10-15 odbędzie się
konferencja zajmująca się dobrymi praktykami w pszczelarskie. Będzie to pierwsze
w Polsce spotkanie pszczelarzy poświęcone istocie żywienia i dożywiania pszczół oraz
biotechnicznym metodom
walki z warrozą. W programie
zaplanowano między innymi
poruszyć problematykę: jak
skutecznie obniżyć liczbę pajęczaków Varroa, jak wzmocnić
czerw pszczeli (znaczenie
białka), anatomia i fizjologia
przewodu pokarmowego
pszczoły, dokarmianie pszczół
produktami cukrowni.
Wykładowcami będę znani
w środowisku pszczelarskim
specjaliści z Austrii, Ukrainy
i Polski wśród nich: Dipl. Ing.
Dominik N. Hohl MBA, CEO
and Main Owner of Bee Vital.
Wstęp wolny.
23616otbr-a-P
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Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych
Od 1 stycznia 2016 r. weszła
w życie ustawa dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.
Nowa ustawa jako zasadę
wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich
o czasowej niezdolności do
pracy, ale przewiduje również papierową formę zaświadczeń lekarskich.
Do dnia 31 grudnia 2017 r.
dla ubezpieczonych w KRUS
zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:
— w formie papierowej na
formularzu ZUS ZLA (tak
jak dotychczas), albo
— wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
— wydrukowane z systemu
teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.

prawa do zasiłku chorobowego.
Od 1 stycznia 2018 r. natomiast dla ubezpieczonego
w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie
musiał składać wniosku
o przyznanie prawa do zasiłku
chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS. AU

Fot PK

W przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia
2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić

się do lekarza o wystawienie
zaświadczenia lekarskiego
w formie papierowej, które
następnie winien przekazać
do Kasy w celu ustalenia

Podstawa prawna: art. 6
i art. 26 pkt 3 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby
i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1066).

Płatności bezpośrednie

Agencja zapewnia, że zdąży
Od 1 do 30 grudnia zeszłego
roku Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta ok. 252 tys.
rolników 256 mln zł w ramach
płatności bezpośrednich za
2015 r. Przed 14 stycznia br.
żadne dalsze wpłaty na rzecz
farmerów nie zostały poczynione. A do rozdysponowania
— i to najpóźniej do 30 czerwca — jest ponad 14,49 mld zł.
„Na zrealizowanie dopłat
bezpośrednich za 2015 r.,

ARiMR ma czas, zgodnie
z prawem unijnym, do 30
czerwca 2016 r. i z całą pewnością wywiąże się z tego zadania w tym terminie” — czytamy na stronie internetowej
agencji. Dotychczas były realizowane płatności wyłącznie
dla rolników ubiegających się
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),
płatności redystrybucyjnej,
płatności na zazielenianie,
płatności do krów, płatności do

bydła lub płatność do kóz.
Wyłączeni z tej grupy byli farmerzy podlegający dyscyplinie
finansowej, wytypowani do
kontroli na miejscu oraz ci,
którym pomniejszono płatności (np. ze względu na złożenie wniosku po terminie,
wprowadzanie zmian do
wniosku czy zadeklarowanie
za dużej powierzchni).
Najbliższy etap realizacji
płatności agencja zapowiada
na luty, kiedy to mają być „na-

liczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla
kolejnych 35-40 proc. rolników, czyli ok. 500 tys. osób,
którzy złożyli wnioski o ich
przyznanie wiosną 2015 r.”.
Od kwietnia zaś — jak podaje ARiMR — płatności mają
być wypłacane rolnikom podlegającym kontroli na miejscu
oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.
KN

OGŁOSZENIA DROBNE

! ! Skup bydła rzeźnego.
BYKPOL, 690-944-688.

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

! BYDŁO, maciory, knury kupię- gotówka 731-751-429.

zwierzęta hodowlane
! Skup bydła wybrakowaPRACA w gospodarstwie,
667-899-381.

! ! Skup bydła -atrakcyjne
ceny, 511-206-962.

rolnicze abc
Następne
wydanie
10 lutego 2016

Zapraszamy

nego. Płatne w dniu odbioru, 663-033-191.
PROMOCJA

CHCESZ

WIEDZIEĆ

WIĘCEJ?

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

WEJDŹ NA WWW.

Informacja prasowa Grupy Azoty PUŁAWY

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

ży wpływ na proces pobierania azotu ma
pH) gleby.

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

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

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

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

Grupa Azoty PUŁAWY oferuje szeroki asortyment nawozów azotowych:

zano-amonowa stanowi najbardziej unimę nawozów azotowych.
ch gleb kwaśnych lepiej pobierana jest
zana (azotanowa) — blisko 60% gleb
leby kwaśne.
h gleb obojętnych lepiej może być pobiemonowa.
zana jest typową formą pogłówną, gdyż
o pobierana jest w niskich temperaturach.
owa jest typową formą przedsiewną, jest
owana oraz lepiej pobierana w niższych
ch.
rtowej roślin ozimych zalecane są nawozy
ające, np. Pulan® lub RSM®.
wiosennego zbóż zaleca się azot w formie
uszczalnej w wodzie (azotanowej i amo-

nawozów mineralnych mogą być spowo-

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

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

p. z o.o., ul. Spichrzowa 13
e Miasto, www.agrochemdm.pl
286915otbr-I -N
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Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami

Wsparcie dla gospodarstw rolnych położonych
cji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie
lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami
programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Rolnik może otrzymać na „Inwestycje
w gospodarstwach położonych na
obszarach OSN” maksymalnie 50 tys. zł,
przy czym wysokość dofinansowania
wynosi standardowo 50 proc. poniesionych
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
a 60 proc. w przypadku młodych rolników.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR
rolniczeabc@rolniczebac.pl

Wprowadzona w Unii
Europejskiej Dyrektywa
91/676/EWG tzw. Dyrektywa Azotanowa dotycząca
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego nakłada
na każdy kraj członkowski
obowiązek wyznaczenia
tzw. obszarów szczególnie
narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami.
W 2012 roku poszczególne
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej wyznaczyły na
lata 2012-2016 nowe OSN,
które objęły 4,56 proc. ogólnej powierzchni kraju,
tj. 7,53 proc. powierzchni
użytków rolnych.

Obszary wyznaczono
rozporządzeniem
Dla województwa warmińsko-mazurskiego obszary te
wyznaczono rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej z dnia 10 września
2012 r. w sprawie określenia
wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na
zanieczyszczenia związkami
azotu oraz obszarów szczególnie narażonych, z których
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć. Rozporządzenie
zostało
opublikowane
w Dzienniku Urzędowym
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 3 października 2012 r. Na lata
2013-2016 wyznaczono
12 619,69 ha użytków rolnych (w stosunku do 464 ha
w latach 2008-2012) jako
obszary OSN DOBA i GUBER. Grunty te położone są
na terenie 4 gmin. Są to:
obręb Swędrówka gm. Bisztynek, obręb Kamionki gm.
Giżycko, obręby Banaszki,
Biedaszki, Gałwuny, Gnatowo, Jeżewo, Kolonia Gnatowi, Marszewo gm. Kętrzyn, obręby: Dubliny, Dudziki, Kowalewo, Łankiejmy, Płutniki, Równina Dolna, Saduny i Warnikajmy
gm. Korsze.

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

Na jakie inwestycje
refundacja?

Gospodarstwa rolne położone na OSN zobligowane są do prowadzenia produkcji zgodnie z określonymi
w programie wymogami i do posiadania zbiorników na przechowywanie gnojówki i gnojowicy
dostosowanej do przechowywania co najmniej półrocznej produkcji tych nawozów Fot. Anna Uranowska

Obowiązki
osób i instytucji
Kolejnym rozporządzeniem
Dyrektora RZGW z dnia 4 lutego 2013 r. ogłoszono program działań mających na
celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych dla
obszarów szczególnie narażonych DOBA i GUBER. Program określa obowiązki osób
i instytucji związane z realizacją tego programu. Zgodnie
z § 46. Ośrodki Doradztwa
Rolniczego w okresie trwania
Programu zapewniają obsługę
merytoryczną szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą
na OSN, organizowanych we
współpracy z właściwym wójtem gminy albo burmistrzem
albo prezydentem miasta.
Gospodarstwa rolne położone na OSN zobligowane są
do prowadzenia produkcji
zgodnie z określonymi w programie wymogami:
— prowadzenie dokumentacji zabiegów agrotechnicznych oraz informacji o plonach
i zbiorach,
— przestrzeganie określonych terminów stosowania
nawozów,
REKLAMA

— przestrzeganie określonych maksymalnych limitów
całkowitej ilości azotu (N),
— sporządzenie planu
nawozowego dla gospodarstw
posiadających
powyżej
100 ha na obszarach OSN,
— posiadanie zbiorników na
przechowywanie gnojówki
i gnojowicy dostosowanej do
przechowywania co najmniej
półrocznej produkcji tych nawozów (udokumentowane zagospodarowanie nadmiaru
produkowanych nawozów),
— przechowywanie obornika w sposób bezpieczny dla
wód i gleby.

Nabór wniosków
już od 10 lutego
Od 10 lutego do 10 marca
2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie
przedostawania się do środowiska naturalnego związków
azotu pochodzenia rolniczego.
Ten rodzaj pomocy należy do
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” i jest finansowany
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Termin i zasady
przyznawania takiej pomocy
zostały podane do publicznej
wiadomości 29 grudnia 2015 r.
przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Kto może ubiegać się
o wsparcie?

164615otbr-a -S

Uprawnieni do skorzystania
z takiej pomocy są rolnicy,
których gospodarstwa co najmniej w części są położone na
terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddzia-

ływanie nadmiernej ilości
związków azotu pochodzenia
rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.
469, 1590 i 1642) i zostały
one objęte programami, które
mają na celu ograniczenie
wprowadzania azotu ze źródeł
rolniczych do środowiska. Ponadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić
produkcję zwierzęcą z wyłączeniem: chowu i hodowli ryb,
chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub
chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla
świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior.
Wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji: na inwestycje związane

Pomoc na inwestycje
związane
z zapewnieniem
właściwych warunków
przechowywania pasz
soczystych, może być
przyznania wyłącznie
młodemu rolnikowi.
z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań
wprowadzonym dla danego
OSN, dotyczących warunków
przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych
w gospodarstwie lub pasz soczystych. Drugi rodzaj inwestycji, na jaki będzie można
otrzymać dofinasowanie, polega na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Jeżeli rolnik zdecyduje
się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplika-

Pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może
być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi.
Refundacji będą podlegały
inwestycje związane m.in.
z budową lub przebudową
płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać
także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci
płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników
obornika i kompostu. Rolnik
może otrzymać na „Inwestycje
w gospodarstwach położonych
na obszarach OSN” maksymalnie 50 tys. zł, przy czym
wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
a 60 proc. w przypadku młodych rolników.

W jednym naborze
tylko jeden wniosek
W PROW 2014-2020 przewidziano na kraj 37,5 mln euro
pomocy. Oczywiście wniosek
o przyznanie pomocy należy
złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale
regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce
realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie wniosku za
pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego
się na obszarze właściwości
miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na
miejsce realizacji operacji.
Można go również wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
W ramach jednego naboru
wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Pomoc będzie
przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR
na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie
pomocy oraz w biznesplanie
i dokumencie tożsamości (ko-

ŚRODA 20.01.2016

AKTUALNOŚCI

rolnicze abc

9r

Wsparcie na sprzęt i dla młodych rolników

na OSN
pia), złożonych wraz z tym
wnioskiem.
Punkty będą przyznawane
za liczbę zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt), udział
kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na
obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych
w całości kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt).
Na dodatkowe 2 punkty będą
mogli liczyć młodzi rolnicy.
Minimalna liczba punktów,
które kwalifikują rolnika do
przyznania pomocy, wynosi 3.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
I Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz.U. poz. 1795).

Czy w marcu ruszy kolejny nabór wniosków
na modernizację gospodarstw?
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

Najbardziej oczekiwany przez
polskich rolników nabór wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 spodziewany jest w marcu. Wówczas będzie można pozyskać dofinansowanie na zakup maszyn,
np. traktorów.
Jesienią ubiegłego roku działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach
nowego PROW miała swoją
pierwszą odsłonę. Wówczas
nabór dotyczył wsparcia na inwestycje związane z rozwojem
produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego.
Na styczeń br. zapowiedziany
był natomiast nabór wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn. Zapowiadającym było jednak ówczesne
kierownictwo ministerstwa
rolnictwa, po drodze odbyły
się wybory parlamentarne,
doszło do zmiany władzy i roszad w rolniczej administracji,
co ma oczywiście swoje konsekwencje w polityce rolnej.

Dotacje na maszyny
— Właśnie został przyjęty
harmonogram wdrażania poszczególnych działań i poddziałań w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na 2016 r. W tym roku zostanie uruchomiona większość
działań, a niektóre powtórzone — powiedział cytowany
przez Polską Agencję Prasową
wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.
I tak, pierwszy (w ramach
PROW 2014-2020) nabór
wniosków na dofinansowanie
zakupów w zakresie sprzętu,
w tym np. ciągników, ma ruszyć w pierwszej połowie
marca. Póki co, nie wiadomo
o żadnych zmianach w zasadach przyznawania wsparcia. Maksymalne dofinansowanie, jakie można będzie
uzyskać na ten cel, wynosi
200 tys. zł na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Przy czym należy tu
pamiętać, że wykluczone jest
udzielenie wsparcia rolnikowi w nowym PROW na zakup maszyn takich samych
(lub o tym samym przezna-

czeniu), jakie nabył w poprzednim okresie unijnego
programu.
Na drugą połowę marca
przewidziany jest powtórny
nabór na modernizację dla
rolników, którzy planują inwestycje budowlane w ramach
rozwoju produkcji zwierzęcej
(prosięta, krowy mleczne
i bydło mięsne). Maksymalne
dotacje tutaj to odpowiednio:
900 tys. zł, 500 tys. zł i 500
tys. zł. Z tym, że w grę wchodzi refundacja kosztów danej
inwestycji w wysokości 50
proc. poniesionych kosztów
kwalifikowalnych (dla młodych rolników oraz grup rolników — 60 proc.). Pierwszy
nabór na to działanie przeprowadzono od 19 października do 17 listopada 2015 roku.

Dla młodych rolników
Marzec ma być też czasem
ponownego naboru na premie dla młodych rolników
w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników” — Czekamy na formalne potwier-

Po zapowiedziach ministerstwa, w marcu można spodziewać
się naborów na modernizację i premię dla młodych rolników
Fot. Dariusz Kucman

dzenie ze strony KE, by w naborze tym uwzględnić także
rolników, którzy w ubiegłym
roku rozpoczęli kierowanie
gospodarstwem przed założeniem wniosków o pomoc —
zaznaczył w rozmowie z PAP
wiceminister Zarudzki. Jak
zapowiedział, beneficjentami będą mogli zostać zarówno ci młodzi farmerzy, którzy
składali wnioski w ubiegłym

roku, jak i ci, którzy będą
składać je w marcu br. Wiceminister potwierdził też, że
wysokość premii nie zmieni
się — będzie można otrzymać
100 tys. zł. Zeszłoroczny nabór miał miejsce od 20 sierpnia do 16 września.
Tyle w planach ministerstwa, teraz jednak poczekać
należy na oficjalne ogłoszenie
zasad i terminów naborów.

REKLAMA

• Polidap NP(S) 18-46:(5) od 1950 zł
• Polifoska-4 NPK(MgS) 4-12-32-(2-9) od 1395 zł
• Polifoska-6 NPK(S) 6-20-30-(7) od 1525 zł
• Amofoska 5-10-25 z borem i siarką od 1125 zł
• Superfosfat wzbogacony FOSDAR 40% fosforu +Ca od 1355 zł
• Saletra amonowa Pulan z dodatkową zawartością magnezu od 1080 zł
• Mocznik PULREA od 1200 zł
• Saletrosan 26 N (S) 26 (13) od 990 zł
Termin płatności do 180 dni

www.agrochemik.pl

Promocja AZOTU dotyczy zakupów z nawozami NPK (łącznie powyżej 12 ton). Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Powyższe ceny są cenami netto w opakowaniu big-bag.
20316otbr-a -L
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Stagnacja cenowa w obrocie produktami rolnymi
Na koniec grudnia ceny za
mięso wieprzowe wzrosły
z 3,71 do 3,86 zł/kg masy
poubojowej ciepłej. W tym
przypadku wzrost w skali
miesiąca wyniósł 4,06 proc.
Cena ta jest jednak wciąż
niższa o 5,50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, gdy wynosiła
4,09 zł/kg masy poubojowej
ciepłej.
Notowania cenowe w skupie
mięsa wołowego w grudniu
również wzrosły z poziomu
6,06 do 6,26 zł/kg wagi żywej,
co oznacza zwyżkę o 3,25
proc. Cena ta w porówaniu do
ubiegłego roku jest również
wyższa — o 2,45 proc.

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR
rolniczeabc@rolniczabc.pl

Infografika. Robert Stopa

Na początku trzeciej dekady
grudnia 2015 roku Główny
Urząd Statystyczny przedstawił „Wynikowy szacunek
głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych
w 2015 r.”, w którym całkowite zbiory zbóż wraz z kukurydzą zostały ocenione na
28 mln ton, czyli o 3,9 mln ton
mniej niż w rekordowym pod
względem zbiorów 2014 roku
— to spadek o 12 proc.
Wobec wcześniejszego,
wrześniowego szacunku
GUS, wynik ten oznacza
zwiększenie wartości plonów o 0,2 mln t, jednak nadal nie imponuje w porównaniu do średniej z pięciu
ostatnich lat.

Niewielkie zmiany
w notowaniach zbóż
Ostatni miesiąc ubiegłego
roku charakteryzował się
prawie niezauważalną podwyżką cen zbóż. Po wyraźnych wzrostach w listopadzie, w grudniu po wahaniach na rynku krajowym
uzyskano dalszy wzrost ceny
podstawowych zbóż. Notowane na koniec roku wzrosty
nie były jednak zbyt odczuwalne. Wśród zbóż konsumpcyjnych dotyczyły jedynie
żyta, natomiast ceny pszenicy konsumpcyjnej uległy
znacznej obniżce. Według
Zintegrowanego Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny
w przypadku pszenicy kształtowały się na koniec grudnia
na poziomie 679,63 zł/t.
Oznacza to spadek rzędu
2,02 proc. w porównaniu do
cen z końca listopada 2015
roku. Także porównanie z ce-

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014 i 2015 roku
nami z roku 2014 wykazuje,
że jest to wartość niższa, tym
razem o 2,74 proc.
Notowane na koniec roku
ceny skupu żyta konsumpcyjnego wzrosły — oferowano 546,66 zł/t. To
o 0,43 proc. więcej niż na
koniec listopada, a w porównaniu do grudnia 2014
roku więcej o 2,24 proc.

W zbożach paszowych
podobnie
Ostatni miesiąc roku przyniósł również dalszy wzrost
cen skupu zbóż paszowych.
Jedynie ceny owsa znacznie
spadły w grudniu. Wartość
525,28 zł/t jaką osiągnięto
oznacza spadek miesięczny
o 1,69 proc. Różnica w cenach
w porównaniu z końcem roku

2014 jest jednak na korzyść
2015 roku, ponieważ uzyskana cena jest o 18,41 proc.
wyższa.
Inaczej w kukurydzy. Średnie ceny skupu kukurydzy to
690,29 zł/t, a więc o 1,19 proc
więcej. niż przed miesiącem.
Natomiast od ceny płaconej
rok wcześniej uzyskana wartość jest o 22,48 proc. wyższa.
W przypadku jęczmienia
paszowego osiągnięcie w skupie na przestrzeni miesiąca
średniej ceny 620,74 zł/t
oznacza wzrost o 0,94 proc.
Również w porównaniu do
końca roku 2014 ziarno tego
zboża jest droższe o 2,82 proc.
W grudniu na rynkach europejskich w cenach podstawowych zbóż konsumpcyjnych dominowały tendencje

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

porównywalne ze zmianami
zachodzącymi na rynku krajowym, a więc niewielkie
wzrosty albo stabilizacja cen.

Ceny rzepaku
znów wyższe
Na początku grudnia Komisja Europejska (KE) opublikowała prognozę sytuacji
na głównych rynkach rolnych
w perspektywie do 2025 r.
Projekcja ta jest efektem modelowania ekonometrycznego
przy założeniu kontynuacji
dotychczasowych polityk wobec rolnictwa i handlu międzynarodowego oraz przy
przyjętych założeniach makroekonomicznych.
W odniesieniu do sektora
roślin oleistych KE prognozuje stabilizację produkcji na
obecnym poziomie. W 2025 r.
produkcja roślin oleistych
w obecnych krajach UE
ma wynieść 30,8 mln t
(30,9 mln t w roku 2015).
Przeciętna roczna produkcja
w latach 2013-15 wyniosła
około 32,5 mln t. Oznacza to,
że prognozowana roczna produkcja oleistych w latach
2023-25 będzie o 5 proc.
mniejsza niż w latach 2013-15.
Jeśli chodzi o rzepak, najważniejszą roślinę oleistą

uprawianą w UE, jej produkcja w latach 2023-25 ma
być wyraźnie, bo o 7,3 proc.
mniejsza niż w latach 201315, kiedy była wyjątkowo wy-

Cena rzepaku na
koniec grudnia
osiągnęła wartość
1 594 zł/t.
To o 2,77 proc. więcej
niż na przełomie
listopada i grudnia
i o 12,81 proc. więcej
niż w roku 2014.
soka i wynosiła rocznie przeciętnie 22,1 mln t. W obecnej
prognozie produkcja obniża
się z 21,1 mln t w 2015 r. do
20,6 mln t w 2016 r., a potem
stabilizuje się osiągając
w 2025 r. poziom 20,5 mln t .
Z notowań na koniec grudnia ZSRIR MRiRW wynika,
że cena skupu nasion rzepaku
kształtowała się na poziomie
1 594 zł/t. Jest to cena
o 2,77 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, gdy wynosiła
1 551 zł/t. Porównanie z ceną
sprzed roku wykazuje różnicę
na plus wynoszącą 12,81 proc.

Żywiec wieprzowy powoli
odrabia straty

Średnie ceny targowiskowe (w zł) na dzień 28.12.2015 r. źródło WIMODR

Po spadkach cenowych we
wrześniu — listopadzie,
w grudniu ceny wieprzowiny
znacznie odrobiły utraconą
wartość. Po raz kolejny wzrosły również ceny skupu mięsa wołowego.

Lepiej z indykami,
ale mniej za brojlery
Także w skupie żywca indyczego odnotowano kolejne
wzrosty cen. Na koniec grudnia wg ZSRIR MRiRW cena
za 1 kg wagi żywej tych ptaków wyniosła 5,82 zł i jest
o 0,35 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Cena z końca
roku 2015 jest jednak o 2,24
proc. niższa niż cena notowana w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Jedynie w cenach płaconych w skupie za brojlery kurze na koniec roku 2015, odnotowano kolejne spadki.
Notowania średniej ceny
w wysokości 3,22 zł/kg wagi
żywej są o 0,75 proc. niższe
niż na koniec listopada
i o 5,48 proc. niż w odpowiadającym okresie roku 2014.

Odwrócenie tendencji
cenowych w skupie
jaj spożywczych
Ostatni miesiąc przyniósł
zmiany w tendencjach kształtowania się cen skupu jaj
spożywczych. Średnia cena
w notowaniach wynosiła
35,03 zł/100 sztuk, co oznaczało spadek o 0,95 proc.
w skali miesiąca. W porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny były
wyższe o 0,44 proc. Jak
wczesnie zaznaczono w porównaniu do poprzedniego
miesiąca zmieniły się tendencje kształtowania cen
w skupie poszczególnych klas
wagowych. Poza klasą najniższą („S”) w pozostałych
kategorii wielkości odnotowano zwyżke cen. Największy
wzrost odnotowano w klasie
„M”, gdzie wyniósł on
2,07 proc. (z 32,51 zł/100 szt.
do 33,19 zł/100 szt.). W pozostałych kategoriach wielkościowych odnotowano znacznie niższe wzrosty wartości
cen mieszczące się w zakresie
od 0,90 proc. do 1,53 proc.

Spadki cen produktów
mleczarskich
W Polsce i na rynkach europejskich w ostatnim mie-
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siącu 2015 roku odnotowano
spadkową tendencję w obrocie tłuszczem mlecznym
i mlekiem w proszku.
W przypadku obrotu masłem konfekcjonowanym
cena zmalała z 13,71 zł/kg
na koniec listopada do
13,61 zł/kg na koniec grudnia. Natomiast cena masła
oferowanego w blokach
w tym samym okresie obniżyła się z 12,36 zł/kg do
12,33 zł/kg. Jest to spadkek
odpowiednio o 0,73 i 0,25
proc. w ciągu miesiąca. W odniesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku cena zaa
masło konfekcjonowane
spadła o 3,57 proc., natomiast cena masła w blokach
wzrosła o 2,13 proc.
Ceny oferowane na rynku
za odłuszczone mleko w proszku także spadły. Za kg tego
produktu na koniec grudnia oferowano 7,33 zł, a więc
o 1,13 proc. mniej niż w listopadzie i jest to cena identyczna jak notowana za ten
produkt przed rokiem. Natomiast za pełne mleko
w proszku płacono 9,72 zł/kg
a więc o 2,80 proc. więcej niż
w listopadzie. W porównaniu
do końca roku 2014 roku
mleko pełne jest jednak tańsze o 10,59 proc.
REKLAMA

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:
•
•
•
•
•

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

• grubość 25 mikronów
• wydajność rolki 24-26 balotów
• wymiary:
500 mm x 1800 mm (60 szt./paleta),
750 mm x 1500 mm (40 szt./paleta)
• gwarancja 12 miesięcy

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
295615otbr-A-N

432415otbr-b -C

368615otbr-B -N
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Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób
mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

PANOWIE PONIŻEJ 30 LAT
SYMPATYCZNY
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.

PANOWIE 31-45 LAT
Z MAZUR
(40/178/75) Wolny, szczupły kawaler,
niekarany, bez nałogów, niezależny finansowo i mieszkaniowo, pragnę
poznać panią w podobnym wieku.
Z OLSZTYNKA
42-letni, poruszam się o kulach,
mam stałą rentę, mieszkam samotnie, pragnę poznać miłą panią
w wieku 30-46 lat, z okolic Olsztynka. Pani z dzieckiem mile widziana.
Cel — stały związek.
Z BARCZEWA
44-letni, niesłyszący, poznam panią
atrakcyjną, uczciwą, w wieku 30-45
lat, z okolic Olsztyna.

PANOWIE 46-60 LAT
UCZCIWY RENCISTA
(55/173/80) Z poczuciem humoru,
wolny, bez zobowiązań, z własno-

rolnicze abc
A R i M R . Agencja płatnicza po zmianach „na górze”

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 54/2016. 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” 10 lutego 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz

WE DWOJE NR 54/2016

Panowie
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ściowym M, poznam panią do 60
lat, z okolic Bartoszyc.
SPOKOJNY
(57/172/82) Samotny, bez nałogów, bez
zobowiązań, poznam panią o dobrym
sercu z okolic Ostródy lub Olsztyna.
SZCZERY
Jestem w wieku średnim, prawdomówny, niekonfliktowy, niezależny finansowo, pragnę poznać panią do
lat 50 i pragnę urzeczywistnić Jej
marzenia.
SZCZUPŁY DOMATOR
59-letni, wysoki, domator, bez zobowiązań, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, optymista, pozna
panią z okolic Olsztyna.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
RENCISTA
(61/164/79) O dobrym sercu, bez zobowiązań, lubiący wieś, pozna panią
do lat 65, zdecydowaną na stały związek, oparty na szacunku i zaufaniu.
SZCZUPŁY
Poznam miłą i uczciwą panią, o dobrym sercu, w wieku 52-56 lat.
NISKI EMERYT
Szczupły, wolny, inżynier ogrodnik,
pozna wolną panią, po studiach rol-

niczych, oczytaną. Cel — stały
związek i współpraca zawodowa.
UCZCIWY
(64/165) Własne M, zmotoryzowany, bez nałogów, niepalący, poznam
panią do lat 61, pochodzenia ukraińskiego, najchętniej mieszkającą na
wsi. Cel — stały związek.
EMERYT ZE ŚWIDNICY
65-letni, samotny, własne mieszkanie,
poznam panią w podobnym wieku,
pogodną, miłą, z humorem, domatorkę. Mile widziane zdjęcie (do zwrotu).
ZADBANY
Wykształcenie średnie zawodowe,
bez nałogów, katolik, lubię taniec,
jazdę na rowerze. Poznam panią, bez
nałogów, domatorkę, katoliczkę,
w wieku do 72 lat, mieszkającą na
wsi, z którą chętnie zamieszkam.
KAZIK
(65/180/103) Energiczny, z Olsztyna, na emeryturze, pozna panią
z okolic Olsztyna, o wzroście 172
cm, mile widziane zdjęcie. Odpowiem na każdy list.
UCZUCIOWY
75-letni wdowiec, sympatyczny,
wrażliwy, uczuciowy, poznam panią
w podobnym wieku.

Nowi szefowie
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa ma nowego
prezesa, który powołał w zeszłym tygodniu nowych dyrektorów
oddziałów regionalnych.

Nowo powołani dyrektorzy Oddziałów Regionalnych ARiMR Fot. ARiMR
Premier Beata Szydło
13 stycznia wręczyła akt powołania na stanowiska prezesa ARiMR Danielowi
Obajtkowi. Od 27 listopada
był on pełniącym obowiązki
szefa tej największej unijnej
rolnej agencji płatniczej.
Wcześniej był wójtem gminy
Pcim (woj. małopolskie).
Jedna z pierwszych decyzji
Obajtka w roli prezesa to po-

wołanie 12 nowych szefów
oddziałów regionalnych
ARiMR i jednego zastępcy
dyrektora. Zmiany dotyczyły
także m.in. województwa mazowieckiego i warmińskomazurskiego.
W tym ostatnim p.o. dyrektorem warmińsko-mazurskiego oddziału regionalnego został Leszek Potorski
z Ostródy, wcześniej pracow-

nik ostródzkiego i nowomiejskiego Biura Powiatowego Agencji. A dyrektorem
Mazowieckiego Oddziału Regionalnego jest obecnie Beata Kalinowska, wcześniej pracownik biura Agencji
w Ostrołęce i tamtejsza radna powiatowa.
Oboje są związani z Prawem i Sprawiedliwością.
DK

REKLAMA

+<81'$,

Panie
PANIE 46-60 LAT
OPTYMISTKA
Pogodna, uczciwa, samotna,
z Olsztyna, około sześćdziesiątki,
pozna pana o dobrym sercu, uczciwego, samotnego, lubiącego przyrodę.
SZCZUPŁA
(55/160) Wolna, niezależna finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów,
poznam pana w odpowiednim
wieku, bez nałogów, uczciwego
i bez zobowiązań. Cel — stały
związek.
WDOWA Z BISKUPCA
56-letnia, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna pana wysokiego, do 60 lat, któremu też dokucza samotność.
KULTURALNA
58-letnia, atrakcyjna, młody wygląd,
bez nałogów, miła, kulturalna,
szczera, pozna pana wysokiego, do
lat 60, odpowiedzialnego. Numer telefonu ułatwi kontakt.

BRUNETKA
(58/164) Wolna bez zobowiązań,
pozna pana pochodzenia ukraińskiego w wieku do 62 lat.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
EMERYTKA Z WARMII
(63/160) Wdowa, niezależna mieszkaniowo i finansowo, pozna pana
w wieku 63-70 lat.
POGODNA
Optymistka, uczciwa, samotna,
z Olsztyna, około sześćdziesiątki, pozna pana o dobrym sercu, uczciwego,
samotnego, lubiącego przyrodę.
Z MAZOWIECKIEGO
Po sześćdziesiątce, puszysta, bez
nałogów, z dużym sercem, pragnę
poznać pana wysokiego, bez nałogów, w wieku do 65 lat, miłego,
życzliwego i opiekuńczego, prawdziwego przyjaciela. Mogę zmienić
miejsce zamieszkania.
Z OKOLIC LUBAWY
64-letnia wdowa, zadbana, bez zo-

e dwoje
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bowiązań i nałogów, niezależna finansowo i mieszkaniowo, poznam
uczciwego, dobrego pana, chętnie
wdowca, bez nałogów, który nie
szuka przygód.
WDOWA EMERYTKA
(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.
Z OKOLIC PASŁĘKA
68-letnia wdowa, opiekuńcza, bez
nałogów, poznam miłego pana do lat
72, uczciwego, bez nałogów.
Z OSTROŁĘKI
Wdowa pozna pana wdowca miłego, życzliwego, opiekuńczego,
bez nałogów.
WYROZUMIAŁA
Po siedemdziesiątce, nie lubię samotności, nie szukam przygód, cenię szacunek. Jeśli myślisz tak samo
— napisz do mnie.
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