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Zaproszenie na targi

Święto mazowieckich rolników
Nowinki sprzętowe i uprawowe,
wystawa zwierząt hodowlanych, zawody
w powożeniu zaprzęgami konnymi,
a do tego regionalne wyroby i atmosfera
rodzinnego święta — tak jest co roku na
targach rolniczych w Poświętnem (Płońsk).
XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa już
w najbliższy weekend (11-12 czerwca).
Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dwudniowe święto jak zawsze wypełnione będzie atrakcjami. Przede wszystkim
na ponad 20-hektrowym
polu doświadczalnym będzie
można z bliska zapoznać się
z kolekcjami około 300 odmian roślin uprawnych,
w tym tych bardzo popularnych, jak pszenica, kukurydza
czy buraki cukrowe.

xW Poświętnem,
11-12 czerwca
na ponad
20-hektrowym polu
doświadczalnym
będzie można z bliska
zapoznać się
z kolekcjami około
300 odmian roślin
uprawnych.
Poletka doświadczalne
Dodatkowo zostaną zaprezentowane różne technologie uprawy, m.in.: porównanie działania środków ochrony roślin — bloki fungicydowe na pszenicy ozimej, uprawa pszenicy ozimej w monokulturze, siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia co 45
cm, ocena działania aktywatorów w uprawach rzepaku,
kukurydzy, pszenicy oraz dokarmianie dolistne buraka
i kukurydzy. Zainteresowani
uprawami roślin rolniczych
otrzymają bezpłatnie „Przewodnik po polu doświadczalnym”.

Bogata oferta maszyn
Z kolei na placu o powierzchni ok. 3 ha przybyli
będą się mogli zapoznać z nowoczesnym sprzętem rolniczym — ciągnikami, kombajnami, maszynami uprawowymi czy też urządzeniami do produkcji rolnej oraz
osiągnięciami nauki w zakresie: hodowli i nasiennictwa, chemii rolnej, produkcji
pasz, preparatów weterynaryjnych. Bogatą ofertę przedstawiają też zawsze przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem, ogrodnictwem,
pszczelarstwem, ochroną środowiska. A do korzystania ze
swoich usług zachęcają wydawnictwa rolnicze, firmy
ubezpieczeniowe i doradcze.
Wystawie towarzyszy ponadto kiermasz ogrodniczy oraz
stoiska z regionalną żywnością i te wystawiane przez
twórców ludowych.

Najlepsze zwierzęta
Dużym zainteresowaniem,
tak jak w poprzednich latach, będzie się zapewne cieszyć Mazowiecka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych (to
będzie jej VIII edycja), podczas której prezentowane są
klacze, bydło mleczne i trzoda chlewna. Najlepsze zwierzęta są wyróżniane tytułami
czempionów w poszczególnych kategoriach, a ich właściciele — nagradzani. Do
tego wspomnieć trzeba także o XXI edycji Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

Na placu o powierzchni ok. 3 ha jak co roku będzie
zgromadzony nowoczesny sprzętem rolniczym — ciągnikami,
kombajnami, maszynami uprawowe czy też urządzeniami do
produkcji rolnej Fot. Dariusz Kucman
O tym jakie działania badawcze są i będą prowadzone
na potrzeby rolników, poinformują podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa przedstawiciele instytutów naukowych. Zainteresowanych innowacjami w rolnictwie zapraszamy na stanowisko pod
takim właśnie hasłem” — zapraszają organizatorzy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Oddział
Poświętne w Płońsku).
I przypominają, że targom
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towarzyszy wiele konkursów
i atrakcji. Do rodziców z dziećmi kierowana jest VI edycja
Turnieju Ekologicznego, którego celem jest propagowanie
wiedzy o przyrodzie, jej ochronie, ekologii, sozologii, leśnictwie, odnawialnych źródłach
energii i sprawności fizycznej.
Honorowy patronat nad
MDR objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek województwa mazowieckiego i wojewoda mazowiecki.
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SKUP BYDŁA
Marcin Malinowski, Kurowo
Płatność 2 dni, tel. 511 394 119

Innowacje w rolnictwie
i konkursy
„Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
wymaga od polskich rolników
zdobywania nowej wiedzy.
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Skutek suszu to unieruchomienie składników pokarmowych

Niedobory
wody utrudniają
nawożenie
W bieżącym sezonie w wielu regionach występują poważne
niedobory wody w glebie. Przedłużająca się susza powoduje duże
zagrożenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, co skutkuje
obniżeniem plonu. W chwili obecnej sytuacja na polach jest
niezadawalająca. W tych regionach, gdzie było bardzo mało
opadów (tam gdzie wystąpiły lokalne przelotnie opady) susza staje
się coraz bardziej odczuwalna szczególnie tam, gdzie występują
słabsze gleby.
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Na plantacjach roślin zbożowych widać porażenie
mączniakiem prawdziwym
i septoriozą paskową liści,
szczególnie w odmianach podatnych na te choroby.

Obserwowane
skutki suszy
W rzepaku ozimym okres
kwitnienia przebiegł bardzo
szybko, dlatego nalot słodyszka rzepakowego i chowacza był sporadyczny.
W uprawach rzepaku jarego
skutki suszy widoczne były
już po wschodach. Rośliny
są słabo rozwinięte a plantacje przerzedzone.
Kukurydza miała problemy ze wschodami, na polach
widać zachwaszczenie chwastami jednoliściennymi i dwuliściennymi pozostałymi po
wymarzniętych roślinach ozimych. Tam gdzie wystąpiły
opady deszczu, zastosowano
zbilansowane nawożenie i zaREKLAMA

biegi herbicydowe, plantacje
kukurydzy wyglądają dobrze.
Rośliny okopowe podobnie
jak kukurydza miały utrudnione wschody jednak w rejonach, gdzie wystąpiły opady, rośliny są w dobrej kondycji. Jednak okres krytyczny
w zapotrzebowaniu na wodę
dla roślin okopowych przypada na czerwiec i lipiec więc
wszystko jeszcze przed plantatorami ziemniaków.
Obserwowane skutki suszy
w uprawach rolniczych są
w wielu przypadkach już
praktycznie nieodwracalne.
Należy tylko mieć nadzieję, że
nadejdą opady, które chociaż
trochę poprawią sytuację na
polach uprawnych.

Krytyczne dla zbóż
fazy rozwoju
Okresowe susze najlepiej
znoszą zboża ozime, które
po zimie powinny być już
rozkrzewione i zaopatrzone
w zapasy wody. Jednak tegoroczna zima była krótka
i bezśnieżna, co spowodowało niedostateczną kumu-

lację zapasów wody. Jednak
na glebach lżejszych skutki
suszy są jednakowo dotkliwe
zarówno dla zbóż jarych i ozimych. Okresem krytycznym
dla zbóż jest faza strzelania
w źdźbło, kłoszenia i wykształcania ziaren. W fazie
kwitnienia zbóż najlepsza
jest bezdeszczowa pogoda,
a po przekwitnięciu opady,
które poprawią wypełnienie
ziaren. Niedobory wody w fazie krzewienia zbóż jarych
skutkują słabszym przyrostem masy nadziemniej i korzeni oraz mniejszą ilością
wykształconych źdźbeł. Dlatego należy siać je jak najwcześniej co umożliwi lepsze
ukorzenienie i rozkrzewienie roślin, co zwiększy ich odporność na suszę. Bardzo istotny jest także niezbyt gęsty
siew, który zmniejszy konkurencyjność roślin na wodę.
Należy również pamiętać, że
każdy zabieg uprawowy powoduje straty wody, dlatego
w warunkach suszy nie jest
wskazana głęboka uprawa
gleby.

Na zdjęciu niedobór magnezu Fot. Agnieszka Sołtysiak

Blokada dostępności
składników pokarmowych
Skutek suszu, z którymi boryka się większość rolników
to unieruchomienie składników pokarmowych dostarczonych roślinom w nawozach mineralnych. Nawozy
nie zostały odpowiednio szybko rozpuszczone, a składniki
pokarmowe nie przemieściły
się do strefy korzeniowej.
Nawożenie jest jednym
z czynników stymulujących
plon, ale również powoduję
regenerację roślin. Podczas
niesprzyjających warunkach
atmosferycznych nawożenie
jest bardzo istotne, a zarazem
skomplikowane. W wyniku
długotrwałej suszy nie występuje proces wymywania
składników pokarmowych
w głębsze warstwy gleby,
a jednocześnie może nastąpić
blokada dostępności tych
składników. Rośliny pobierają
składniki pokarmowe z roztworu glebowego, dlatego
w warunkach niedostatecznego uwilgocenia gleby pomimo wystarczającej zasobności w makro i mikroelementy, są one niedostępne
dla roślin. Deficyt wody jest
najbardziej niebezpieczny dla
roślin w tzw. fazach krytycz-
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GDZIE NAS
SZUKAĆ?

WAPNO NAWOZOWE
z dostawą
Oferta:
p
p
p
p

Wapno nawozowe z magnezem, zaw. MgO 17-18% + CaO 30-34%
Wapno nawozowe z magnezem, zaw. MgO 8-12% + CaO 34-37%
Wapno nawozowe bez magnezu, zaw. CaO 50-55%
Wapno tlenkowe, zaw. CaO 60%

PHU ANKOM, 25-115 Kielce, ul. Ściegiennego 68a
tel. 41 361-14-67, kom. 502059728
www.ankom-phu.pl
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Uranowska
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Następne wydanie
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Zapraszamy
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nych, czyli w okresach największego przyrostu biomasy, bądź w fazie tworzenia
się organów generatywnych.

Pierwiastki niezbędne
w trudnych warunkach
Gospodarkę wodną w roślinie kontroluje potas ( jony
K+). Reguluje on uwodnienie
tkanek i bierze udział w mechanizmie, który reguluje
otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych. Dlatego
potas nie może być zastąpiony przez żaden inny pierwiastek. Pierwiastek ten należy stosować corocznie i nie
traktować go jako drugorzędny składnik. Zaleca się
regularne nawożenie potasem przedsiewne oraz pogłównie wiosną po ruszeniu

wegetacji, aby rośliny lepiej
przetrwały suszę i lepiej wykorzystały azot.
Kolejnym niezbędnym pierwiastkiem w trudnych warunkach wilgotnościowych
jest fosfor, który powoduje
prawidłowy rozwój korzeni
dzięki czemu roślina pobiera
wodę i składniki pokarmowe.
Spadki plonów powoduje
susza, ale taki sam skutek
przynosi również nadmiar
opadów. Nadmiar wody powoduje na początku, że rośliny rosną bardzo dobrze jednak z czasem następuje zwiększenie porażenie chorobami,
porastanie ziarniaków i opóźnienie dojrzewania. Najwięcej
skutków tych anomalii występuje na glebach lekkich
o niskiej retencji.

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE PRAKTYKI PRZECIWDZIAŁANIA
SKUTKOM SUSZY W ROLNICTWIE:
— dobór gatunków i odmian roślin oraz ich odporność na suszę
i korzystny wpływ na bilans glebowej substancji organicznej
tzn. rośliny posiadające głęboki system korzeniowy;
— optymalny termin i gęstość siewu;
— redukcja zabiegów uprawowych szczególnie na glebach lekkich
nie należy używać narządzi rozpylających glebę — bron aktywnych, glebogryzarek;
— nawożenie wpływające na poprawę bilansu wodnego gleby —
wapnowanie i nawożenie organiczne tj. przyorywanie słomy,
uprawa poplonów i międzyplonów o dużej biomasie. Nie należy
wywozić obornika w czasie suszy ponieważ nie sprzyja to jego
rozkładowi, a w czasie upałów ułatwione jest uwalnianie się azotu
do atmosfery;
— zbilansowane nawożenie mineralne szczególnie potasem (K),
fosforem (P) i magnezem (Mg);
— stosowanie nawodnień oraz akumulowanie wody w okresach
jej nadmiaru (okres zimowy, wiosna) poprzez budowanie zbiorników retencyjnych i melioracji hamujących odpływ wód z pól
uprawnych;
— ubezpieczenie upraw.
REKLAMA
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Multinarodowa premiera w Kętrzynie

Hodowcy koni
ardeńskich
zmierzą się
w rywalizacji
Czas płynie nieubłaganie, a każde działanie, jakiego się podejmujemy,
zbliża się do nas wielkimi krokami. Tak właśnie jest
z Międzynarodowym Czempionatem Koni Ardeńskich, który odbędzie
się w Stadzie Ogierów w Kętrzynie w dniach 10-12 czerwca.
dr inż. Ewa Jastrzębska,
UWM Olsztyn
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Wydarzenie to będzie niepowtarzalne — będziemy
mogli porównać młodą populację koni ardeńskich hodowanych w Polsce ze staw-

ką koni przywiezionych z zagranicy. Dzięki zabiegom Polskiego Związku Hodowców
Koni w 2015 r. zawarto porozumienie między przedstawicielami pięciu ksiąg ardeńskich — z Francji, Belgii,
Luksemburga, Szwecji i Polski — o wzajemnym honoro-

waniu koni wpisanych do
tych ksiąg. Przyszedł więc
czas, by zaprosić hodowców
koni ardeńskich z partnerskich państw, co stanie się
podczas prestiżowej imprezy
hodowlanej.
Stado Ogierów w Kętrzynie
jest najlepszym miejscem do

10-12 czerwca podczas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Kętrzynie
hodowcy z Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji i Polski będą rywalizować między sobą
o najwyższe trofea Fot. Marzena Woźbińska
organizacji takiego przedsięwzięcia: jest od wielu lat
kolebką konia zimnokrwistego w Polsce, jego przestronne budynki stajenne zapewnią koniom komfort, ob-

PROFESOR ZBIGNIEW JAWORSKI, KIEROWNIK KATEDRY
HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA UWM W OLSZTYNIE,
A RÓWNOCZEŚNIE PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU
HODOWCÓW KONI, WYRAŻA SWOJE ZDANIE
NASTĘPUJĄCO:

WIESŁAW NIEWIŃSKI, WIELOLETNI KIEROWNIK
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI W
BIAŁYMSTOKU, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KSIĄG
STADNYCH KONI RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TAK
FORMUŁUJE SWOJE ZDANIE:

— Księga Stadna Koni Rasy Arden Polski prowadzona jest
w oparciu o program hodowli, jaki powstał w 2012 r. Jest najmłodszą księgą prowadzoną przez PZHK, ale o jej utworzenie polscy hodowcy zabiegali już kilka lat wcześniej, aby na równorzędnych zasadach dołączyć do grona europejskich miłośników koni
ardeńskich.
Hodowcy ardenów w Polsce, m.in.: Henryk Kuhn, Roman Szultka,
Andrzej Derlecki, Henryk Strzelecki, Jerzy Gawarecki, Andrzej Ślepowroński i inni, których nie sposób wymienić w tym krótkim tekście, od dawna utrzymują kontakty z hodowcami z innych krajów,
nie tylko handlowe, ale także hodowlane, jeżdżąc ze swoimi ardenami na międzynarodowe wystawy. Z chwilą powstania polskiej
księgi ardenów jesteśmy regularnie odwiedzani przez przedstawicieli ksiąg zagranicznych, ale w czerwcu do Kętrzyna przyjadą oni
po raz pierwszy ze swoimi końmi. Dlatego organizacja w Polsce
Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich jest wydarzeniem bez precedensu. Należy podkreślić, że także po raz pierwszy
hodowcy z Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji i Polski będą rywalizować między sobą o najwyższe trofea, gdyż do tej pory w takim składzie podczas wystawy w Polsce nie miało to miejsca. Bez
wątpienia dla Polski i polskich hodowców ardenów jest to duże
wyróżnienie, a jednocześnie okazja do promocji naszego kraju,
w szczególności polskich koni zimnokrwistych.
Spodziewam się, że Czempionat ten pozwoli skonfrontować poziom hodowli w poszczególnych krajach, a jednocześnie dostrzec
jej specyfikę, wynikającą z uwarunkowań środowiskowych i upodobań hodowców. Jestem ciekaw, jak na tym tle wypadnie nasza
bardzo młoda hodowla, a za tych, którzy będą ją reprezentować,
już dziś trzymam kciuki.
Myślę, że część szkoleniowo-edukacyjna tej imprezy, tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, jaka planowana jest 10 czerwca,
także powinna być niezmiernie ciekawa. Niewątpliwie będzie to ze
strony polskich hodowców otwarcie na Europę, a tym samym
nowe, ewentualne korzyści wynikające z tego wydarzenia. Dlatego
tak ważne jest, abyśmy do niego dobrze się przygotowali zarówno
od strony organizacyjnej, jak i promocyjnej, a Stado Ogierów
w Kętrzynie, jako miejsce gdzie spotkają się hodowcy ardenów
z pięciu krajów, doskonale się do tego nadaje.

— Konie ardeńskie importowane są do Polski od dziesięcioleci,
szczególnie ogiery. Import w celu krzyżowania z klaczami miejscowymi miał poprawiać wzrost, kaliber oraz cechy użytkowe polskich koni w typie zimnokrwistym używanych do prac w rolnictwie, leśnictwie i transporcie. W ostatnim dziesięcioleciu oprócz
ogierów polscy hodowcy zakupili liczne grono klaczy ardeńskich,
głównie ze Szwecji i Francji. W ten sposób wytworzyła się duża
populacja koni z całkowitym lub dużym udziałem rodowodu ardeńskiego.
W tej sytuacji podjęto działania i cztery lata temu została otwarta
księga koni rasy arden polski. Polscy hodowcy organizowali regionalne wystawy i czempionaty z udziałem tych koni, a także brali
udział w wystawach we Francji i Belgii, prezentując swój dorobek
hodowlany i często zajmując wysokie miejsca w różnych klasach.
Stan liczebny koni ardeńskich w Polsce oraz ich jakość skłoniły do
podjęcia próby zorganizowania międzynarodowego czempionatu
w naszym kraju. Celem tego czempionatu jest zaprezentowanie
polskiego dorobku hodowlanego, konfrontacja z hodowcami koni
ardeńskich z pozostałych krajów i określenie miejsca, jakie zajmuje polska hodowla w stosunku do innych, znacznie starszych.
Będzie także okazja do dyskusji nad kierunkiem, w jakim ma podążać nasza hodowla, której ambicją jest wytworzenie ardena polskiego pośredniego między szwedzkim a francuskim. Ma być to
koń średniego wzrostu i kalibru, poprawnie zbudowany, mniej limfatyczny niż ardeny zachodnioeuropejskie, ale doskonale ruszający się, łagodny, spokojny, z bardzo dobrym temperamentem i
charakterem.
To prawdziwy zaszczyt i przy okazji prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników tych koni, będziemy bowiem mieli okazję gościć
u siebie przedstawicieli wszystkich ksiąg konia ardeńskiego. Ci,
którzy do tej pory nie mogli udać się za granicę, aby ocenić i porównać nasze konie do pozostałych, otrzymają niesamowitą
okazję do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu po raz
pierwszy (i oby nie ostatni) na polskiej ziemi. Wszystkich serdecznie zapraszamy, bowiem taka okazja może się zbyt szybko nie powtórzyć. Najlepsze klacze i ogiery dwu- oraz trzyletnie zgromadzone w jednym miejscu, w przepięknej scenerii kętrzyńskiego
stada — tego po prostu nie można przeoczyć!

szerny i bezpieczny plac pokazowy pomieści konie,
a duże doświadczenie w organizacji różnych imprez hodowlano-użytkowych sprawia, że SO w Kętrzynie świet-

nie nadaje się do zaproszenia
zagranicznych gości z końmi.
Zasadność wyboru miejsca
Czempionatu i jego ogromne
znaczenie hodowlane podkreślają poniższe wypowiedzi.

Do obu wypowiedzi przyłączam się także jako współorganizator
imprezy i autor tego tekstu. Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia — Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, Wojewódzki
Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Malborku, Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Olsztynie, Stadnina Koni Nowe Jankowice — Stado Ogierów
w Kętrzynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie — zrobimy wszystko co w naszej mocy, by zagraniczni goście wyjechali
z Kętrzyna i Polski pełni najlepszych opinii o naszej hodowli oraz
zdolnościach organizacyjnych. Jednakże Czempionat będzie wymagał pracy nie tylko ze strony organizatorów, dlatego w imieniu
własnym i pozostałych zaangażowanych w przedsięwzięcie osób
proszę, byśmy w te kilka czerwcowych dni wszyscy byli odpowiedzialni za bezpieczny i nienaganny przebieg wystawy. Bądźmy
życzliwi dla wszystkich gości, dbajmy o wizerunek Polski
w oczach naszych zagranicznych hodowców i miłośników koni,
sprawmy sobie najlepszy prezent — by o Polakach i naszych imprezach hodowlanych razem z gośćmi wyjechała w świat informacja, że Polska to wspaniały kraj do współpracy na gruncie hodowlanym, co z pewnością będzie procentowało w następnych latach.
Do zobaczenia w Kętrzynie, nie może tam Państwa zabraknąć!
REKLAMA

----------------------------------------------
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WYTWÓRNIA PASZ
Współpracując z nami,
wybierają Państwo nie tylko JAKOŚĆ,
ale również WIEDZĘ I POLSKĄ TRADYCJĘ.

OFERUJEMY:
• PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE
• MIESZANKI TREŚCIWE I KONCENTRATY
• PRODUKTY MINERALNO-WITAMINOWE - PIASTmixy
• DODATKI PASZOWE
• DODATKI PASZOWE, ART. DO PRODUKCJI ROLNEJ
• PROFESJONALNE DORADZTWO ŻYWIENIOWE I ANALIZY CHEMICZNE PASZ

LOKALNI DYSTRYBUTORZY
NASZYCH PRODUKTÓW
MPM AGRO - TRADE
NOWY PODLECK 1
09-454 BULKOWO
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel. 732 69 00 39
ZYGMUNTOWO 37 GM. GLINOJECK
tel. 516 164 670, 784 637 611
DOWÓZ GRATIS !!!
AGRO-FARM Piotrowscy Spółka Jawna
18-520 Stawiski, Poryte, ul. Strażacka 59
tel. 86 278 51 27
AGROOMAN Martyna Kołakowska-Oman
Nieborzyn 6, 06-460 Grudusk, powiat
ciechanowski, woj. MAZOWIECKIE
tel. 606 651 316
tel. 533 830 802
AGROPOL
Smoleń-Poluby 4, 06-415 Czernice Borowe
powiat przasnyski, woj. MAZOWIECKIE
tel. 503 477 136
ALMA PIOTR TYTEK
Dąbrówko 67, 06-232 Czerwonka
tel. 885 733 940
BANASZEWSKI EDWIN HURTOWNIA PASZ,
NAWOZÓW, ART. ŻELAZNE,
CZĘŚCI DO MASZYN I POJAZDÓW
ROLNICZYCH, NARZĘDZIA
OKNA PCV, POKRYCIA DACHOWE
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 29/27
tel. 89 715 37 26
BANASZEWSKI EDWIN HUROWNIA PASZ
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8A
tel. 89 741 04 73
BANASZEWSKI EDWIN HURTOWNIA PASZ
12-200 Szczytno, ul. Ostrołęcka 1
tel. 661 710 600
BUDROL Jan Kuczyński
Czarnocin 29 A, 18-421 Piątnica
tel. 86 219 11 80

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZBIGNIEW KLIMASZEWSKI
11-600 Węgorzewo
ul. 11 Listopada 29
tel. 793 709 043
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DARIUSZ SZTEJNA
07-420 Kadzidło, ul. Prusa 5
tel. 603 499 972
HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
I CHEMICZNYMI JAN GÓRSKI
16-420 Raczki
tel. 506 109 300
MILK PASZ
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Astronomów 18/3
tel. 519 111 079

Usługi Doradczo-Handlowe
FARMER JERZY NIESTĘPSKI
06-212 Nowy Krasnosielc 8
tel. 602-554-471
PHU ALFA
RYSZARD RADOSŁAW KAJKO
12-200 Pisz, Wojska Polskiego 35C
tel. 87 423 48 77

www.wp-piast.pl
213816otbr-a -P
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Poprawa sytuacji cenowej w obrocie żywcem
W czwartek 26 maja ukazało się kolejne wydanie comiesięcznego raportu IGC analizującego sytuację popytowo-podażową
na światowych rynkach zbóż i roślin oleistych. W bieżącym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podwyższyła w
dużym stopniu, bo aż o 10 mln t swoją poprzednią prognozę
światowych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie 2016/17.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Obecnie produkcję zbóż (bez
ryżu) szacuje się na 2015 mln t.
Oznacza to, że w nadchodzącym sezonie produkcja zbóż na
świecie będzie o 0,6 proc.
większa niż w sezonie 2015/16.
Jednakże w podobnym stopniu zwiększono również prognozowane zużycie zbóż, co
powoduje, że sytuacja związana z popytem i podażą w przyszłym sezonie praktycznie nie
uległa większym zmianom.

Tańsze zboża
konsumpcyjne
Na krajowym rynku obrotu
zbożami koniec minionego
miesiąca według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi panował dalszy,
znaczny spadek cen zbóż konsumpcyjnych notowanych
w systemie. Cena pszenicy
konsumpcyjnej w ostatnim
tygodniu maja 2016 r. oscylowała na poziomie 634,02 zł/t.
Oznacza to dalszy spadek (1,66
proc.) w porównaniu do cen
z przełomu kwietnia i maja
tego roku. Cena ta jest również
niższa od ceny notowanej
w analogicznym okresie 2015
roku o 6,51 proc.
Ceny żyta konsumpcyjnego
po kwietniowych wzrostach,
również odnotowały na przestrzeni maja spadek o 2,69
proc. i na początku czerwca
osiągnęły poziom 520,73 zł/t.
Wartość ta jest jednak wyższa
o 13,66 proc. niż cena odnotowana przed rokiem.

Stabilnie w skupie zbóż
paszowych
Ostatnia notowana w skupie
cena jęczmienia paszowego
wahała się na poziomie 595,29
zł/t i jest to o 1,74 proc. więcej
niż w kwietniu. W odniesieniu
do analogicznego okresu 2015
roku aktualna cena jest wyższa
aż o 8,56 proc.
Również kukurydza i pszenżyto w maju zanotowały
wzrost cen skupu. W przypadku kukurydzy zwyżka wynosi 2,39 proc., co przekłada
się na wzrost z poziomu
665,36 do 681,29 zł/t, jest to
jednocześnie wartość o 20,64
proc. wyższa niż przed rokiem. Również ceny skupu
pszenżyta według ostatnich
notowań lekko wzrosły z poziomu 583,04 do 589,74 zł/t
(wzrost o 1,15 proc.). Cena ta,
podobnie jak przy poprzednim

gatunku zboża, jest wyższa
niż w maju 2015 roku — różnica wynosi 13,55 proc.
Ze zbóż paszowych jedynie
owies w ciągu maja staniał
średnio o 1,95 proc. (z 575,56
do 564,31 zł/t). Wartość ta
jest jednakże o 29,94 proc.
wyższa od ceny uzyskiwanej za
to zboże na początku listopada 2014 roku.

Infografika Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR w Olsztynie

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014, 2015 i 2016 roku

Ceny rzepaku
nieprzerwanie w górę
Mocno uszczuplona rynkowa
podaż rzepaku z ubiegłorocznych zbiorów, notowany na
przestrzeni ostatnich tygodni
silny wzrost cen soi i śruty sojowej za oceanem, a także perspektywy słabszych zbiorów
rzepaku w bieżącym roku
w porównaniu z wielkością
produkcji osiągniętą w 2015
roku, to czynniki, które stanowią wsparcie dla obecnie
uzyskiwanych cen rzepaku.
Według danych MRiRW
w obrocie nasion rzepaku
w maju odnotowano dalszy
wzrost cen skupu tego surowca. W efekcie wzrostów cena
skupu nasion rzepaku w ostatnim tygodniu maja osiągnęła
wartość 1 774 zł/t, co oznacza
wzrost rzędu 2,78 proc. Natomiast porównanie z ceną
sprzed roku wykazuje, że obecna cena jest wyższa o 12,78
proc.

Więcej za wołowinę,
wieprzowinę i brojlery
Trwający znaczący spadek
pogłowia trzody chlewnej
w Polsce potwierdzany raportami GUS, będzie miał silne
przełożenie na spadek produkcji w kolejnych miesiącach bieżącego roku, co może
przełożyć się na wzrost cen
żywca w kraju.
Według prowadzonych przez
MRiRW notowań w maju odwróceniu uległ kierunek
kształtowania się cen za mięso wieprzowe. Uzyskana
w ostatnim tygodniu maja
cena ponownie wzrosła z poziomu 4,15 do 4,66 zł/kg masy
poubojowej ciepłej. To
o 12,39 proc. więcej w skali
miesiąca. W porównaniu do
cen sprzed roku obecna cena jest
wyższa o 6,53 proc. (4,37 zł/kg
masy poubojowej ciepłej).
W maju nastąpił również
wzrost cen w skupie żywca
wołowego.
Odnotowana
w ZSRIR MRiRW cena wołowiny w skupie osiągnęła na koniec maja 2016 roku poziom
6,25 zł/ kg wagi żywej, co
w porównaniu z kwietniem
oznacza zwiększenie wartości

o około 4,31 proc. (6 zł/kg
wagi żywej). W skali roku cena
za żywiec wołowy wzrosła —
o 1,40 proc.
Maj nie przyniósł istotnych
zmian w tendencjach cenowych w skupu żywca drobiowego. W obrocie brojlerami
kurzymi odwrócił się trend
i ceny skupu ulegały wzrostowi, natomiast w obrocie żywcem indyczym utrzymywała
się obniżka cenowa. W omawianym okresie ceny żywca
brojlerów wzrosły o 4,44 proc.
z poziomu 3,33 do 3,48 zł/kg
wagi żywej. W porównaniu
do analogicznego okresu roku
poprzedniego notowana cena
jest niższa o 1,17 proc. (3,52
zł/kg wagi żywej).
Natomiast ostatnia, notowana cena skupu mięsa indyczego wyniosła 5,22 zł/kg wagi
żywej, co oznacza spadek w porównaniu do zanotowanej
w kwietniu ceny (5,31 zł/kg
wagi żywej). W porównaniu do
cen z 2015 roku omawiana
cena jest także o 10,62 proc.
niższa.

Spadki cen jaj małych
i średnich
W maju 2016 roku sytuacja
cenowa w obrocie jajami spożywczymi uległa odwtóceniu
w odniesieniu do poszczególnych klas wielkości. Średnia
cena w notowaniach wyniosła
31,67 zł/100 sztuk, co oznacza
spadek w porównaniu do śred-

niej ceny z kwietnia o 9,85 proc.
Także w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie
ceny są wciąż niższe
o 5,31 proc. Spadek cen dotyczył jaj w małej i średniej kategorii wielkości („S” i „M”).
Największy odnotowany spadek wyniósł 33,99 proc. i dotyczył jaj najmniejszych w klasie „S”. W średniej klasie wielkości („M”) to 7,20 proc. Dla
pozostałych klas wagowych
wzrosty wahały się w granicach
od 0,45 proc. (dla kalasy największej – „XL”) do 0,58 proc.
w przypadku jaj w klasie „L”.

Zróżnicowanie
w produktach mleczarskich
W zakładach objętych
ZSRIR MRiRW w maju 2016
roku odnotowano różnice

w układaniu się średnich cen
obowiązujących w obrocie na
oferowane produkty.
Masło konfekcjonowanego
na koniec kwietnia w sprzedaży kosztowało 11,52 zł/kg, co
w porównaniu do ceny
11,71 zł/kg notowanej przed
miesiącem oznacza spadek
o kolejne 1,59 proc. Ceny masła w blokach (podobnie jak
odtłuszczone mleko w proszku) w tym samym okresie
wzrosły z 9,87 do 10,307 zł/kg
(wzrost o 4,38 proc.). W odniesieniu jednak do analogiczego okresu sprzed roku wartości cenowe obu artykułów są
niższe — masła konfekcjonowanego o 12,83 proc. i masła
w blokach o 9,43 proc.
Ceny oferowane na rynku
za mleko w proszku (zarówno

pełne jak i odtłuszczone) podlegały w maju lekkiemu wzrostowi (mleko odtłuszczone) lub
stabilizacji (mleko pełne).
Za kg mleka pełnego na początku czerwca oferowano
8,08 zł, a więc tyle samo co na
początku maja. Jest to jednak cena o 15,34 proc. niższa
od uzyskiwanej za ten produkt w analogicznym roku
poprzedniego.
Za mleko odtłuszczone żądano niewiele więcej niż na początku maja. Cena sprzedaży
w wysokości 7,02 zł/kg w porównaniu do ceny z końca
kwietnia 2016 roku wynoszącej 7 zł/kg jest więc zaledwie
o 0,25 proc. wyższa. Jednak
w porównaniu do początku
czerwca 2015 roku jest to cały
czas cena niższa o 4,25 proc.
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Izby rolnicze są jak system
wczesnego ostrzegania
Izby rolnicze przez
dwadzieścia lat
swojego istnienia
mocno wpisały się
w krajobraz polskiej
wsi. O wyzwaniach,
które stoją dziś
przed samorządem
rolniczym,
rozmawiamy
z Janem Heichelem,
prezesem
WarmińskoMazurskiej Izby
Rolniczej.
— Z mocy ustawy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza to reprezentant
wszystkich rolników w regionie. Czy dziś jednak izby
rolnicze są jeszcze potrzebne?
— Myślę, że dziś samorząd
rolniczy jest wręcz niezbędny.
Choćby dlatego, że dzisiaj
związki zawodowe są dość
słabe, a ktoś musi przekazywać, sygnalizować problemy
środowiska administracji rządowej i samorządowej. Izby
są jak system wczesnego
ostrzegania, jeśli coś złego
dzieje się w rolnictwie, to natychmiast alarmują odpowiednie władze.
— I bez izb byłoby z tym
trudniej.
— Zdecydowanie, bo kto
miałby opiniować akty prawne dotyczące wsi, rolnictwa
czy kształtować razem z samorządem wojewódzkim politykę na obszarach wiejskich.
Przykładem jest tu choćby
strategia województwa w zakresie rolnictwa. Istotną sprawą jest oczywiście obrót ziemią, nasi przedstawiciele zasiadają w komisjach przetargowych, pilnując spraw rolników, by ziemia nie trafiała

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej V kadencji. Od lewej stoją: Mirosław Borowski – delegat WMIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych, wiceprezes KRIR;
Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski, Zofia Stankiewicz – członkowie Zarządu WMIR, Romuald Tański – wiceprezes WMIR i Jan Heichel – prezes WMIR.
w ręce tzw. słupów. I podkreślę, że w naszym regionie samorząd rolniczy ma wpływ na
to, co dzieje się z ziemią. Od
miesiąca obowiązuje nowa
ustawa o obrocie ziemią, jest
jeszcze zbyt wcześnie, by oceniać jej skutki. Inna ważna
kwestia, którą zajmuje się nasza Izba, to prowadzenie doradztwa prawnego. W biurze
w Olsztynie dwa razy w tygodniu pełnią dyżury radcy
prawni, udzielając bezpłatnych porad rolnikom. Oczywiście jako Izba dużą rolę
przywiązujemy także do
współpracy ze szkołami rolniczymi, lokalnymi grupami
działania czy też wspierania
kół gospodyń wiejskich.
— Te ostatnie jeszcze istnieją?
— Tak, a nawet przeżywają
pewien renesans. Jako Izbie
bardzo zależy nam na zachowaniu charakterystycznych

dla naszego regionu produktów żywnościowych o specyficznym smaku i wartościach
odżywczych. Stąd dwa konkursy: „Smaki Warmii, Mazur
oraz Powiśla na stołach Europy” oraz „Skarby Europy zaklęte w szkle”. I te konkursy
aktywizują mieszkańców wsi,
w szczególności panie. Z istotnych jeszcze kwestii, którymi zajmuje się Izba, wymienię cykliczne szkolenia
dla rolników, którzy później
uczestniczą jako przedstawiciele Izby w szacowaniu szkód
wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Mamy przeszkolonych prawie 500 rolników, którzy mogą brać
udział przy szacowaniu szkód
łowieckich.
— Jakie nadzieje wiązali
rolnicy z powstaniem izb
rolniczych?
— Na początku lat 90. rolnicy zostali pozostawieni sa-

mym sobie. Nie było żadnej
pomocy, kredytów preferencyjnych. Rynek był wolny
i bez kontroli – taka wolna
amerykanka. Powstanie izb
dawało nadzieję, że będziemy
mogli w jakiś sposób wpływać na rządzących w sprawach wsi i rolnictwa. Zależało nam, by powstał program dla rolnictwa, który
przyniesie poprawę opłacalności produkcji w rolnictwie
i dochodów rolników. I rzeczywiście powoli sytuacja zaczęła się poprawiać, poczynając od kredytów preferencyjnych przez restrukturyzację długów po skup interwencyjny. I wszystko to działo się pod pewnym naciskiem
izb rolniczych.
— Od dwunastu lat jesteśmy w Unii. Cena ziemi skoczyła od tamtego czasu
niemal dwunastokrotnie.
Jest lepiej rolnikom, którzy

gospodarują na 23 ha, bo
taka jest średnia wielkość
gospodarstwa w naszym
regionie.
— Ten rok jest szczególny,
a związane jest to przede
wszystkim ze spadkiem cen
w produkcji rolnej. Ceny mleka spadły o jedną piątą i już
docierają do nas sygnały od
rolników, że chcą protestować. Podobna sytuacja jest
w innych krajach UE. Mamy
nadprodukcję mleka, a z drugiej strony zamknięty rosyjski
rynek, a nowych rynków zbytu nie ma. Być możne będą
dopłaty do likwidacji stad,
chcą tego rolnicy, ale czy Komisja Europejska się zgodzi,
to zobaczymy. Spadły też
mocno ceny zboża, o ok. 20
proc., a dodatkowo sytuację
komplikuje bezcłowy import
pszenicy i kukurydzy z Ukrainy, na który wyraziła zgodę
Komisja Europejska.

— Tania pszenica z Ukrainy zalewa rynek, bije po
kieszeni naszych rolników.
Dlaczego samorząd rolniczy nie bije na alarm?
— Bije, ostrzega, ale niestety wpływ samorządu rolniczego, ale też choćby naszego ministerstwa rolnictwa czy rządu na poziom
cen, na opłacalność produkcji w rolnictwie jest znikomy. Mamy wspólny rynek
i to w ujęciu światowym.
I to, co dzieje się na świecie ,
ma wpływ na sytuację ekonomiczną w Polsce. A trzeba też pamiętać, że jesteśmy
dużym eksporterem żywności. I w związku z tym krajem wrażliwym na wszelkie
wahnięcia cen na rynkach
światowych. Popyt wewnętrzny może powodować,
że ten spadek cen będzie
mniej odczuwalny przez producentów.

20 lat samorządu rolniczego
Izby rolnicze to samorząd reprezentujący rolników. A ich historia
jest długa, bo pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich powstała
w 1886 roku w Wielkopolsce, na ziemiach zaboru pruskiego.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę prezydent RP w 1928
roku powołał kolejne izby: Pomorską IR z siedzibą w Toruniu,
Śląską IR z siedzibą w Katowicach oraz Łódzką, Kielecką, Lubelską, Białostocką, Wileńską, Wołyńską i Lwowską IR. Po II wojnie
światowej Krajowa Rada Narodowa w 1946 roku rozwiązała izby.
I trzeba było czekać pół wieku na ich powrót. 14 grudnia 1995
roku Sejm RP uchwalił ustawę o izbach rolniczych, która została
ogłoszona w Dzienniku Ustaw 4 stycznia 1996 roku.

W ówczesnym województwie olsztyńskim pierwsze wybory do
Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej odbyły się 29 września
1996 roku. W 53 okręgach wyborczych wybrano 101 przedstawicieli. Miesiąc później odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie
Izby Rolniczej.
W 1999 roku reforma administracyjna zmniejszyła liczbę województw z 49 do 16, tym samym zmniejszyła się również liczba izb
rolniczych, jednak członkowie walnych zgromadzeń poszczególnych województw izb rolniczych nie utracili swoich mandatów.
W ten sposób liczba delegatów do Walnego Zgromadzenia WMIR
wzrosła ze 101 do 208, a obszar działania Izby oprócz terenów by-

łego województwa olsztyńskiego objął powiaty: Elbląg, Braniewo,
Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Pisz, Giżycko, Ełk i Olecko.
W wyniku nowelizacji w 2001 roku ustawy o izbach rolniczych dokonano zmian w strukturze organizacyjnej wojewódzkich izb rolniczych poprzez wprowadzenie rad powiatowych.
Obecnie trwa V kadencja WMIR, którą reprezentuje 203 członków
rad powiatowych działających w 19 powiatach. A zarząd stanowią:
Jan Heichel, prezes, Romuald Tański, wiceprezes, oraz członkowie
zarządu: Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz i Krzysztof Wiśniewski. Mirosław Borowski jest delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych i jednocześnie został wybrany wiceprezesem KRIR.
203216otbr-a
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Badania Porejestrowe Doświadczalnictwa Odmianowego w woj. warmińsko-mazurskim

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

W Polskim Rejestrze znajduje
się obecnie około 120 odmian
rzepaku ozimego, pochodzących zarówno z hodowli polskich jak i zagranicznych.
W rzepaku ozimym można
wyróżnić odmiany populacyjne i mieszańcowe, które
w stosunku do pozostałych
wykazują się większym potencjałem plonowania

i mniejszymi wymaganiami
glebowymi.
W bieżącym roku do Krajowego rejestru (KR) wpisano kolejnych dwadzieścia odmian rzepaku ozimego. Dwanaście to mieszańce: Acapulco, Archimedes, DK Expiro, DK Expression, DK Extract, DK Platinium, ES Cesario, ES Imperio, Hamilton, Panama, Tajfun, Tigris,
a pozostałe osiem to populacyjne: Bazalt, Birdy, Chrobry,
Marcelo, Polka, SY Ilona, SY
Rokas oraz Vapiano. Zwrócić

należy też uwagę, że wśród
nowych odmian dwie są odporne (tolerancyjne) na kiłę
kapusty — Archimedes i DK
Platinium.

Badanych jest
około 70 odmian
Szeroka gama odmian
w Krajowym rejestrze może
stwarzać producentom trudności przy wyborze tej najlepszej dla konkretnych warunków gospodarowania. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO), pro-

wadzone od wielu lat w Polsce i w naszym regionie, ma
pomagać przy podejmowaniu
decyzji. Badania w tym zakresie dostarczają wielu cennych informacji o wartości
gospodarczej nowych i już
będących w obrocie odmian.
W doświadczeniach porejestrowych w 2015 i 2016 roku
było i jest badanych około 70
odmian.

Letnia korekta listy
Jednym z podstawowych
zadań PDO jest uzyskiwanie

informacji na podstawie których tworzone są Listy Odmian Zalecanych (LOZ)
w poszczególnych rejonach
Polski. U nas taka lista jest
ustalana i zatwierdzana na
początku każdego roku (na
przełomie stycznia i lutego)
po szczegółowej analizie wyników prowadzonych doświadczeń z poprzednich lat
przez Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Nieznacznych korekt dokonuje
się latem zwłaszcza po takiej
zimie jak miniona, gdy mamy
szerszą i pełniejszą informację o odmianie.

Ważna zimotrwałość
Każdego roku udział poszczególnych odmian na liście
ulega weryfikacji. Rzepak jest
szczególną rośliną o dużej
ilości zmian na LOZ, ze
względu na ciągły dopływ
znacznej liczby nowych odmian. W naszej praktyce jednym z podstawowych warunków wpisania odmiany
na LOZ jest wysokie i stabilne plonowanie w kolejnych
latach. Te, które nie potwierdzają swojej wartości zostają
z listy skreślane ustępując
miejsca nowym.
Miniona zima, a w zasadzie jej mroźny fragment na
przełomie grudnia i stycznia
pokazał, że należy szczególnie
zwrócić uwagę na jeszcze
inny bardzo ważny czynnik
(zwłaszcza w naszym rejonie) jakim jest zimotrwałość.
Niektóre odmiany dotychczas zalecane dla regionu
REKLAMA

warmińsko-mazurskiego niezbyt dobrze przezimowały,
ale ta informacja była dostępna dopiero wiosną po ruszeniu wegetacji i regeneracji
roślin. Po zimie 2015-2016
w naszym regionie, Porejestrowe Doświadczalnictwo
Odmianowe udowodniło jak
duże znaczenie dla rolników
mają informacje o odmianach będących w obrocie nasiennym. Wprowadzenie do
uprawy nowej, nie sprawdzonej w konkretnych warunkach odmiany niesie ze
sobą (jak widzimy) duże ryzyko. Doświadczalnictwo porejestrowe pomaga rolnikowi
w wyborze odmiany najbardziej przydatnej do uprawy
w warunkach klimatycznoglebowych obszaru, na którym prowadzi on działalność
gospodarczą.

Doświadczenia
z całej Polski
W tabeli przedstawiono plonowanie rzepaku ozimego
sprawdzane w rejonie północno-wschodnim, zapisano
w niej również średnie plonowanie odmian uwzględniające doświadczenia krajowe w 2015 roku, oraz informacje o procencie roślin
martwych
po
zimie
2011/2012 i 2015/2016.
Przedstawione wyniki procentu roślin martwych pochodzą z wielu doświadczeń
przeprowadzonych w całej
Polsce na podstawie opracowań Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU).

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

Zelki Dąbrowe, 06-425 Karniewo
tel. 29 760 07 99, 507 942 663

Prywatny Dom Opieki

Zelki

Zapraszamy osoby starsze i niepełnosprawne
na pobyty czasowe i stałe.
Całodobowa opieka w doskonałych warunkach,
w spokojnej okolicy koło Makowa Mazowieckiego

www.zelki.domyopieki.pl | e-mail: zelki@domyopieki.pl
214316otbr-a -P
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Program pomocowy

122,7 mln zł dla producentów mleka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program pomocy dla producentów mleka, którzy muszą uiścić opłatę za przekroczenie
w roku 2014/2015 indywidualnych kwot mlecznych. Został
on przyjęty przez Radę Ministrów 19 maja i zgłoszony do
notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgoda tej ostatniej jest
niezbędna, by program mógł
zostać wprowadzony w życie.
Zdaniem ministra rolnictwa
Krzysztofa Jurgiela, w obecnej
sytuacji na rynku mleka wprowadzenie programu jest wręcz
konieczne. Już od dwóch lat
bowiem, za sprawą rosyjskiego embarga, produkcja mleka
coraz bardziej przestaje się
opłacać. Jego ceny w wielu rejonach Polski nie osiągają nawet 1 zł za litr mleka.
Jak informuje resort rolnictwa, zgodnie z przekazanym KE programem pomoc
ma przysługiwać producentom mleka, którzy uiścili I ratę
opłaty należnej za przekroczenie kwot indywidualnych
w roku kwotowym 2014/2015
i dla których wniesienie pozostałej do uiszczenia opłaty
określonej w decyzji zagraża
ich ważnym interesom. SkoREKLAMA

Ceny mleka w wielu rejonach Polski nie osiągają nawet 1 zł za
litr Fot. Krzysztof Napierski
rzystają z niej przede wszystkim osoby, które niedawno
rozwinęły produkcję i pozaciągały kredyty na realizowane inwestycje.
Ministerstwo podaje, że
wnioski o pomoc będą rozpatrywane m.in. wówczas,
gdy zachodzi ważny interes
dłużnika lub interes publiczny bądź jest to uzasadnione
względami społecznymi lub
gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu
Państwa. „Pomoc może być
udzielana od dnia ogłoszenia
pozytywnej decyzji Komisji
Europejskiej o zgodności programu ze wspólnym rynkiem”
— zaznacza resort.
Jak dodaje, na podstawie
rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 22 stycznia
2016 r. w sprawie realizacji
przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych producenci mleka, którzy złożyli do ARR wnioski
otrzymają wsparcie w wysokości ok. 1,5 grosza do wyprodukowanego kilograma
mleka. Całkowita kwota
wsparcia przewidziana na
ten cel dla polskich producentów mleka wynosi 122,7
mln zł.
Ministerstwo przewiduje,
że pierwsze wypłaty Agencja
Rynku Rolnego zrealizuje 13
czerwca br., a wszystkie środki finansowe z tego tytułu
zostaną wypłacone do 16
czerwca br. KN

-------------------------------------------------------------------------
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FH JOL-MET
06-210 Płoniawy-Bramura 21

tel. 29 717 80 49
www.jol-met.com.pl

Zapewniamy najlepszą ochronę Twoich plonów!
W sprzedaży folia, siatka, sznurek.

Serdecznie zapraszamy!!!
216416otbr-a -C
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Badania nad monokulturową uprawą roślin

Wieloletnie doświadczenie

w Bałcynach
W nauce rolniczej badania nad uprawą roślin w wieloletnich monokulturach mają już ponad
170-letnią historię. Najstarszym i najbardziej znanym w Europie i na świecie tego typu
obiektem jest doświadczenie prowadzone nieprzerwanie od 1843 roku w Stacji
Doświadczalnej Rothamsted w Anglii.
prof. dr hab. Marek Marks,
prof. nadz. UWM w Olsztynie
dr hab. Bogumił Rychcik,
prof. nadz. UWM w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Podobne doświadczenia
funkcjonują w Niemczech
(Göttingen — rok założenia
1873, Halle — 1878), Danii
(Ascov — 1894), Belgii
(Gembloux 1909) i Rosji
(Moskwa — 1912). W Polsce
najstarsze takie badania są
kontynuowane od 1923 r.
w Stacji Badawczej w Skierniewicach (Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie), od 1957 w Zakładzie Doświadczalnym
w Brodach (Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu)
i od 1967 w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym
w Bałcynach (Uniwersytet
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i
w Olsztynie).

Prawie 50 lat badań
Doświadczenie dotyczące uprawy roślin w monokulturach
założono jesienią 1967 r. w Bałcynach koło Ostródy Fot. Marek Marks
REKLAMA

Doświadczenie dotyczące
uprawy roślin w monokul-

turach założono jesienią
1967 r. w Bałcynach koło
Ostródy. Była to inicjatywa
profesorów: Witolda Niewiadomskiego, Jerzego
Krzymuskiego i Kazimiery
Zawiślak, pracowników
ówczesnej Katedry Ogólnej
Uprawy Roli i Roślin (obecnie
Agroekosystemów)
ówczesnej Wyższej Szkoły
Rolniczej. Eksperyment polowy o powierzchni ok. 1 ha
zlokalizowano na glebie płowej, wytworzonej z gliny
zwałowej lekkiej pylastej,
którą zakwalifikowano do
klasy bonitacyjnej IIIb-IVa,
kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego.
Przez pierwszych pięć lat
rośliny uprawiano wyłącznie w monokulturach. Jesienią 1972 r. pola monokultur podzielono na dwie
części: na jednej kontynuowano następstwo roślin po
sobie, a z pozostałych wyodrębniono dziesięć pól w celu
utworzenia dwóch płodoz-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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mianów 5-polowych: burak
cukrowy — jęczmień jary —
rzepak ozimy — pszenica
ozima — bobik oraz ziemniak — owies — len włóknisty — kukurydza — żyto
ozime.

Porównywanie dwóch
odmian z gatunku
W latach 1973-1982 rośliny uprawiano wyłącznie na
nawozach mineralnych,
a głównym czynnikiem badawczym (oprócz systemu
następstwa roślin) były dwa
poziomy nawożenia — podstawowy (zalecany) oraz
zwiększony o 50 proc.
Z uwagi na postępujący proces wyczerpywania składników pokarmowych z gleby
od 1983 r. przywrócono nawożenie organiczne, a nowymi czynnikami badawczymi były: porównywanie
dwóch odmian z każdego
gatunków oraz poziom chemicznej ochrony roślin.
Ostatnią modyfikacją opisywanego eksperymentu
było wydłużenie rotacji płodozmianowej z 5 do 6 lat.
W tym celu od 1993 r. wprowadzenie do badań po dwie
odmiany grochu siewnego
oraz pszenżyta ozimego.
Obecny, trzyczynnikowy
układ doświadczenia jest
następujący:
Czynnik I. Systemy następstwa roślin
A. Dwa płodozmiany
6-polowe
Na gleby zwięźlejsze, gliniasto ilaste: płodozmian 1:
burak cukrowy (na oborniku) — kukurydza — jęczmień jary — groch siewny —
rzepak ozimy — pszenica
ozima;
Na gleby lżejsze, piaszczysto-gliniaste: płodozmian
2: ziemniak (na oborniku)
— owies — len włóknisty —
żyto ozime — bobik —
pszenżyto ozime;
B. Uprawa roślin w monokulturach.
Czynnik II. Uprawa dwóch
odmian każdego z 12 gatunków roślin
Czynnik III. Różne poziomy
chemicznej ochrony roślin
0 — bez ochrony chemicznej;

H — tylko herbicyd
i ochrona przed chwastami;
H+F — ochrona herbicydowo- fungicydowa (fungicydów nie stosowano w kukurydzy i lnie).

Założenia i cel badań
w Bałcynach
W doświadczeniu od 48 lat
prowadzi się tradycyjną
(płużną) uprawę roli. Nawozy mineralne stosowane są
w ilościach i dawkach zgodnie z zaleceniami Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Obornik w płodozmianie stosuje się pod burak cukrowy
i ziemniak w dawce 30 t/ha,
zaś w monokulturach, co trzy
lata po 15 t/ha. Zasadą jest
cykliczna wymiana porównywanych odmian oraz stosowanie herbicydów i fungicydów aktualnie dostępnych
na rynku (zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin — w Poznaniu).

Na bazie wyników
badań pochodzących
z eksperymentu
prowadzonego
w Bałcynach
udowodniono m. in.,
że ze zbóż najbardziej
wrażliwa na siew po
sobie jest pszenica
ozima, a najbardziej
odporne — żyto

Główne cele prowadzonych
interdyscyplinarnych badań
to:
— monitoring skali reakcji
uprawianych gatunków i odmian na wieloletni siew po
sobie;
— identyfikacja ujemnych
zjawisk biologicznych obni-

ciąg dalszy str. 12
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Firma AGRO-MAX z siedzibą w Będzyminie koło Żuromina
obecna jest na rynku maszyn i urządzeń rolniczych od 2004 roku.
Zajmuje się produkcją maszyn rolniczych takich jak: owijarka bel, ładowacz
czołowy, osprzęt do ładowacza, rozsiewacz nawozu, brona talerzowa,
agregat talerzowy, wóz asenizacyjny i aplikatory do wozów asenizacyjnych, wyposażenie budynków inwentarskich.
Firma AGRO-MAX jest także dystrybutorem agregatów prądotwórczych
hiszpańskiej ﬁrmy Himoinsa.

tel. 507-145-684, 23 685-62-67, agromax@agromax.biz.pl, www.agromax.biz.pl

Owijarka do bel

Stanowiska dla bydła

Rozsiewacz nawozu RS 600

Aplikator naglebowy

Agregat prądotwórczy stacjonarny

Ładowacz AM 30E

Wyciąg obornika

Beczkowóz
Agregat talerzowy
214216otbr-a -L
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żających plon badanych roślin;
— określenie znaczenia doboru odmian oraz środków
ochrony roślin, jako czynników kompensujących ich
monokulturową uprawę;
— poznanie interakcji między występowaniem chwastów, chorób i szkodników
a poziomem plonowania roślin;
— transfer uzyskanych wyników badań do nauki, dydaktyki oraz działalności
upowszechnieniowej.

Przede wszystkich
spadek wydajności

Fot. Marek Marks

REKLAMA

Wyniki badań uzyskane
w 2014 r. wskazują, że w warunkach uprawy po sobie
wszystkie rośliny zareagowały spadkiem wydajności.
Obniżyły one plon w następującej skali: burak cukrowy
(korzenie) — 82 proc.; ziemniak — 50 proc.; groch siewny i owies — 47 proc.; len
włóknisty: nasiona —
44 proc. i słoma — 36 proc.;
pszenica ozima i pszenżyto
ozime — 34 proc., bobik —
31 proc.; kukurydza —
23 proc.; jęczmień jary —
16 proc.; żyto ozime — 13 proc.,
a rzepak ozimy — 10 proc.
Ujemna reakcja roślin na
siew po sobie, z reguły była
największa na obiektach bez
ochrony. Wprowadzenie zabiegów plonochronnych
(herbicydów lub herbicydów
i fungicydów) istotnie zapobiegało spadkom plonów,
a najlepsze efekty osiągnięto w monokulturach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego,
żyta ozimego, rzepaku ozimego oraz kukurydzy.
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Stwierdzono także, że niektóre odmiany charakteryzowały się różną reakcją na
uprawę w monokulturze.
W przypadku takich gatunków, jak bobik i pszenżyto
ozime różnice wrażliwości
odmian
przekraczały
10 proc., zaś w pszenicy ozimej, życie, owsie, kukurydzy,
buraku cukrowym i lnie
włóknistym ich reakcja na
wieloletni siew po sobie była
zbliżona.

Ciągi tolerancyjności
gatunków
O wiele bardziej cennych
informacji dostarczają syntezy wyników badań wieloletnich. Długi cykl badawczy umożliwia prześledzenie trendów zmian plonowania roślin zarówno w zależności od czynników badawczych jak i warunków
pogodowych. To właśnie
tłumaczy potrzebę prowadzenia wieloletnich doświadczeń nad monokulturową uprawą roślin i konsekwencjami takiej uprawy dla gleby i roślin,
a w końcowym efekcie —
dla uzyskiwanego plonu
i jego jakości. Celowość prowadzenia tak długotrwałych, kosztochłonnych i pracochłonnych doświadczeń
nad monokulturami może
budzić zastrzeżenia skoro
a priori wiadomo, że w wielu regionach uprawa roślin
w monokulturach nie ma
żadnych perspektyw, jednak naszym zdaniem ich
prowadzenie dla wiarygodnej oceny jest niezbędne.
To właśnie dzięki takim
eksperymentom już udało
się ustalić tzw. ciągi tole-
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rancyjności gatunków na
uprawę po sobie. Na bazie
wyników badań pochodzących z eksperymentu prowadzonego w Bałcynach
udowodniono m. in., że ze
zbóż najbardziej wrażliwa
na siew po sobie jest pszenica ozima, a najbardziej
odporne — żyto. Ciąg tolerancyjności zbóż na uprawę po sobie przedstawia się
następująco: pszenica —
jęczmień — pszenżyto — kukurydza — owies — żyto.
Należy tu podkreślić wieloletniość tych obserwacji. Natomiast w poszczególnych
sezonach wegetacyjnych,
często zdarzają się odstępstwa od powyższego układu,
powodowane przede wszystkim przebiegiem warunków
pogodowych.

Spadek a potem
stabilizacja
Jednym z ważniejszych rezultatów badań nad monokulturami jest powszechnie
już dziś znane zjawisko określane w literaturze angielskiej jako „decline effect”,
wyrażający się znacznym
spadkiem plonów w pierwszych latach uprawy monokulturowej i stabilizacją plonowania w dalszych latach
jej trwania, jednak na poziomie o wiele niższym niż
przy poprawnym następstwie roślin w zmianowaniu. Przyczyny spadku plonów gatunków uprawianych
po sobie (w monokulturze)
nie zawsze dają się całkowicie wyjaśnić zmianami właściwości fizyko-chemicznych
gleby, poziomem zachwaszczenia, występowaniem chorób i szkodników, stanem
mikrobiologicznym gleby czy
obecnością substancji fitotoksycznych.

Wyniki prac naukowych
są jednoznaczne
Pracochłonne i kosztochłonne, bo wieloletnie badania płodozmianowe, realizowane na tle uprawy monokulturowej są dziś unikalnym źródłem wiedzy rolniczej w aspekcie, naukowym, historycznym i społecznym. Od lat pełnią one
ważną funkcję poznawczą
i informacyjną. Nie do podważenia i zaprzeczenia jest
ich rola w wyjaśnianiu i zrozumieniu wielu procesów
dokonujących się w produkcji rolniczej w dłuższym
okresie czasu. Wyniki prac
naukowych jednoznacznie
wskazują, że większość gatunków negatywnie reaguje
na uprawę po sobie, nawet
w warunkach stosowania
intensywnej agrotechniki
jak zwiększone nawożenie,
środki ochrony roślin.
W aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa uprawa
niektórych
gatunków,
zwłaszcza zbóż, w krótko-

trwałych monokulturach
jest dla wielu rolników ważną alternatywą wynikającą
przede wszystkim z uwarunkowań ekonomicznych
i zapewnienia opłacalności
produkcji. Prowadzone wielowątkowe badania pozwoliły na określenie skali negatywnej reakcji roślin na
ciągłą uprawę po sobie
w oparciu o blisko 50-letni
okres badawczy. Jest to
ogromny, niepodważalny,
a w dzisiejszych warunkach
gospodarczych i ekonomiczno-społecznych, niepowtarzalny wkład pracowników Katedry Agroekosystemów UWM w Olsztynie
i Stacji Doświadczalnej
w Bałcynach, w rozwój nauk
rolniczych w Polsce, szczególnie w zakresie monokulturowej uprawy roślin.
Badania nad tolerancyjnością roślin na siew po sobie
mają licznych zwolenników,
a jednym z ważniejszych argumentów w ich utrzymywaniu jest bogaty materiał
dokumentacyjny mówiący
o zmiennej skali reakcji poszczególnych gatunków (odmian) na uprawę po sobie.
Zdaniem jednego ze współzałożycieli „bałcyńskich monokultur”, profesora W. Niewiadomskiego „(…) jeśli nauka ma w praktyce świadczyć
wiarygodną informację musi
dysponować liczbowo wymierną reakcją gatunków (a
w ich obrębie odmian) na
najgorszy z możliwych
przedplonów”, czyli uprawianych w monokulturze.
Nawiązując do słów profesora, wieloletnie statyczne
doświadczenia dotyczące
systemów następstwa roślin (płodozmian, monokultura) obok aspektów
sensu stricte naukowych
i poznawczych umożliwiają
formułowanie zaleceń praktycznych, które upowszechniane są na wykładach dla
studentów i szkoleniach dla
praktyki rolniczej. Dzięki
przychylności i ogromnemu zaangażowaniu dyrektora Spółki „Bałcyny”
dr inż. Wojciecha Strumiłło
i kierownika pól doświadczalnych dr inż. Andrzeja
Koseckiego poletka w Bałcynach pełnią od lat bardzo
ważną funkcję poznawczą
i informacyjną w zakresie
monokulturowej uprawy roślin, doboru odmian, chemicznej ochrony zasiewów,
stąd też są bardzo często
odwiedzane przez osoby
związane z rolnictwem przy
okazji konferencji, sympozjów, zjazdów, pokazów, dni
pola itp. Bezpośrednia obserwacja skutków nieprzestrzegania gospodarki płodozmianowej robi na odwiedzających duże wrażenie
i skłania do refleksji, że
przyrody (rośliny, gleby) nie
da się oszukać.
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UŻYTKI ZIELONE SKUTECZNIE ODŻYWIONE!
Miniony sezon pokazał, że uprawa traw,
a właściwie ich mieszanek z roślinami motylkowatymi, wcale nie jest łatwa i prosta.
Dotkliwa susza panująca w naszym regionie spowodowała ogromne problemy również na łąkach i pastwiskach. W wyniku
tego duża część gospodarstw hodowlanych była zmuszona do dokupienia części
pasz objętościowych poza gospodarstwem, co w obecnych realiach stanowi
dodatkowe obciążenie ﬁnansowe w tych
i tak niełatwych dla producentów mleka
czasach.
Jak się okazało, również zimowa aura
okazała się niezbyt sprzyjająca dla roślin.
Brak okrywy śnieżnej i szybki spadek temperatury, który nastąpił na przełomie grudnia i stycznia, doprowadził dodatkowo do
uszkodzeń mrozowych w uprawie traw i ich
mieszanek. W tej chwili wiele gospodarstw
podejmuje decyzję o przesiewie części
użytków zielonych w obawie o brak paszy
w bieżącym sezonie.
Tymczasem pasza objętościowa o wysokiej jakości w przypadku hodowli przeżuwaczy jest absolutną podstawą dawki
pokarmowej. Co jednak możemy zrobić,
jeśli zadbaliśmy o odpowiednie pH gleby na
użytkach zielonych, posieliśmy najlepsze
mieszanki traw, zastosowaliśmy nawożenie, a nadal nie jesteśmy zadowoleni z efektów?
Porównując odżywianie użytków zielonych z innymi uprawami takimi jak

np. zboża, bez trudu można zauważyć,
że w przypadku łąk i pastwisk ograniczamy
się zwykle do nawożenia za pomocą nawozów posypowych zawierających najczęściej azot, fosfor i potas. Tymczasem
w przypadku wspomnianych zbóż, szczególnie wtedy, kiedy zależy nam na osiągnięciu najlepszego w danych warunkach
plonu, bardzo popularne jest odżywianie
dolistne. Dlaczego więc nie odżywiamy dolistnie naszych użytków zielonych? Kiedy
warunki są optymalne, to trawa „rośnie
sama’’. Kiedy jednak pogoda płata ﬁgle,
a rośliny są osłabione po fatalnym sezonie
2015/2016, warto zastosować nawożenie
dolistne, najlepiej połączone z biostymulacją roślin, aby pomóc im się zregenerować
oraz wykorzystać maksymalnie ich potencjał plonowania.
Przykładem takiego odżywiania dolistnego zawierającego szybko i wysoko dostępne składniki pokarmowe połączone
z substancjami biostymulującymi, jest
oprysk preparatem Fertileader Vital. Jest to
nawóz dolistny, w którym składniki pokarmowe dostarczane są na bazie aminokwasów roślinnych, o bardzo bogatym
składzie, oferujący komplet makro- i mikroelementów, wzbogacony dodatkowo
o składniki poprawiające transport w roślinie oraz jej odporność na stres.
To wszystko powoduje, że jego działanie na
rośliny jest bardzo efektywne i wielokierunkowe. Składniki pokarmowe podane

na bazie aminokwasów zostają szybko
wchłonięte do wnętrza roślin, a substancje
biostymulujące pomagają roślinom w wykorzystaniu ich potencjału nawet w niekorzystnych warunkach. Stymulacja węzła
krzewienia pomaga w dokrzewianiu roślin,
zwiększając zagęszczenie runi, a co za tym
idzie wzrost plonu zielonki.
Jak każdy nawóz dolistny, Fertileader
Vital wymaga wchłonięcia przez zielone
części roślin, więc stosowanie go bezpośrednio po zimie lub od razu po zbiorze pokosu spowoduje, że nie będzie on
efektywnie pobrany, gdyż jest zbyt mała
masa zielona roślin. Jeżeli zechcemy zastosować Fertileader Vital przed pierwszym pokosem, to warto pamiętać,
że średniodobowa temperatura powinna
wynosić nie mniej niż 8-10oC. Jeśli zaś
zdecydujemy się na zastosowanie takiego
odżywiania dolistnego po którymś z pokosów, należy wykonać oprysk dopiero, kiedy
ruń odrośnie na wysokość ok. 5 cm. Wtedy
zabieg ten przyniesie najlepsze rezultaty.
Pamiętajmy, że najlepiej i najtaniej jest
wyprodukować wysokiej jakości paszę
objętościową we własnym gospodarstwie.
Pozorne oszczędności poczynione w odżywianiu trwałych użytków zielonych będzie
trzeba z nawiązką oddać, dokupując pasze
objętościowe niewiadomej jakości spoza
własnego gospodarstwa.

Mirosław Gromadzki
Gmina: Myszyniec
Powiat: ostrołęcki
Rok 2015 w moim gospodarstwie był
kiepski ze względu na suszę. Użytki zielone były w złym stanie i postanowiłem
spróbować coś z tym zrobić. Doradca
z ﬁrmy Timac Agro zaproponował mi zastosowanie dolistne preparatu Fertileader Vital. Postanowiłem spróbować,
szczególnie, że stosuję inne produkty
z tej ﬁrmy i jestem z nich zadowolony.
Zastosowałem zgodnie z zaleceniami doradcy Fertileader Vital w dawce 3 l/ha
ok. 2 tygodnie po drugim pokosie na

łące (trawy z wsiewką motylkowatych)
będącej w trzecim roku użytkowania.
Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Trawa intensywnie się zagęściła,
nabrała wigoru, a w stosunku do kontroli, gdzie nie zastosowałem żadnego
nawożenia dolistnego, plon zwiększył
się nawet o 5 balotów z ha. Biorąc pod
uwagę cenę sianokiszonek, muszę przyznać że odżywianie dolistne użytków zielonych Fertileader Vital to strzał
w dziesiątkę.

Więcej informacji na www.timacagro.pl
87116otbr-c -L

Zapraszamy do współpracy!

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

Zamówienia:
Mateusz Drybczewski
tel.: 731250040, e-mail: biuro@transfeed.eu
214516otbr-A -N
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Realizacja inwestycji w ramach PROW 2014-2020

Zmienione zasady wyboru najlepszej oferty
W drugiej połowie 2015 r. i w pierwszym półroczu 2016 r. odbyło się już kilka naborów
w ramach różnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
a ci rolnicy, którzy osiągnęli odpowiednią liczbę punktów w niedługim czasie będą
podpisywać umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację
swoich inwestycji.
mgr Arkadiusz Tabaka,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W tym miejscu należy zatem zwrócić uwagę na zmienione zasady wyboru najlepszej oferty w zakresie np. nowego sprzętu lub inwestycji
budowlanej (działania: młody rolnik, modernizacja, przetwórstwo). W ramach wszystkich działań PROW 20142020 beneficjenci korzystający ze wsparcia będą zobowiązani do stosowania zasad
konkurencyjności przy realizacji zadań, których wartość
przekracza 20 tys. zł netto.
Do najważniejszych zasad
konkurencyjności stosowanych przy wydatkowaniu
środków publicznych należą:
— Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców — służy
temu, aby zarówno na etapie
przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania,
które ma na celu zakup
np. jakiejś maszyny, nie eliminować z udziału w tym
postępowaniu określonej grupy sprzedawców lub nie stwarzać wobec określonej grupy
sprzedawców uprzywilejowanej pozycji.
— Zasada jawności i przejrzystości — gwarantuje, że
postępowanie w sprawie zakupu np. maszyny zawiera
jasne reguły i istnieją środki
do weryfikacji prawidłowości
ich stosowania, a kupujący
podejmuje decyzję na podstawie wcześniej ustalonych
kryteriów, które zapewniają
zachowanie zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania sprzedawców.
— Zasada celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych — zapewnia uzyskanie jak najlepszych efektów
przy jak najniższej kwocie
wydatku.
REKLAMA

Zgodnie z zasadami konkurencyjności wszystkie zakupy powyżej 20 tys. zł netto muszą odbywać się w procedurze, która polega na
upublicznieniu zapytania
ofertowego na zakup danej
maszyny lub usługi, a następnie wyborze oferty, która
najbardziej spełnia kryteria
określone w zapytaniu.

Ustalenie wartości
zamówienia/zadania
Mając na uwadze wyżej
wskazaną kwotę, ważną
kwestią staje się ustalenie
wartości zamówienia, co
może nie być tak proste, jak
się wydaje. Generalnie jako
zamówienie powinno się
traktować jedno zadanie
z biznesplanu (np. zakup
opryskiwacza sadowniczego
z deflektorem), przyjmując
jednak do wiadomości, że
dzielenie zamówień w celu
nieprzekroczenia poziomu
20 tys. zł netto jest niedopuszczalne i będzie oznaczało łamanie zasad konkurencyjności (np. oddzielny zakup
opryskiwacza sadowniczego
i deflektora, które łącznie
kosztują ponad 20 tys. zł netto, lecz oddzielnie żadne
z nich tej kwoty nie przekracza — jednak oba elementy
wchodzą w skład jednego
urządzenia).
Zasady konkurencyjności
dotyczą również inwestycji
budowlanych przekraczających 20 tys. zł netto. Wartość
zadania dla robót odnosi się
do całego ich zakresu (np.
do całej obory), a nie do wydzielonych elementów, czy
też rodzajów robót (np. oddzielnie fundamenty, oddzielnie dach, oddzielnie roboty elektryczne). Również
przy wykonywaniu robót budowlanych systemem gospodarczym, gdy kosztem kwalifikowalnym w ramach tego
zadania jest jedynie zakup
materiałów budowlanych

---------------------------------------------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
53416otbr-A-C

o wartości powyżej 20 tys. zł
netto, do zakupu tych materiałów należy stosować zasady konkurencyjności.

Sporządzanie
zapytania ofertowego
Po ustaleniu wartości danego zadania (w przypadku,
gdy przekracza 20 tys. zł netto) należy sporządzić zapytanie ofertowe, które jest pierwszym dokumentem w całym
procesie zakupu danej maszyny lub realizacji innej inwestycji. Zapytanie ofertowe
powinno zawierać:
— opis maszyny, którą rolnik zamierza kupić — opis
powinien być dokładny
i uwzględniać wszystkie wymagania rolnika odnośnie do
danej maszyny; w opisie nie
wolno podawać marki maszyny; opis maszyny powinien być zgodny z tym, co zostało napisane we wniosku
składanym do ARiMR;
w przypadku robót budowlanych opis zamówienia powinien zawierać przedmiar robót,
— warunki udziału w postępowaniu,
— kryteria oceny ofert oraz
informacje o punktach, jakie
można uzyskać za spełnienie każdego kryterium; jednym z kryterium oceny ofert
powinna być cena oraz jako
dodatkowe kryteria można
określić np. parametry techniczne, warunki gwarancji,
koszty eksploatacji, serwis
itp.,
— informację na temat zakresu wykluczenia,
— termin składania ofert –
nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, a w przypadku robót
budowlanych nie mniej niż 14
dni kalendarzowych,
— termin realizacji zamówienia.
Zapytanie ofertowe musi
zawierać dane rolnika, który
je wystawił, datę sporządzenia oraz sposób, w jaki mają
być dostarczone oferty oraz
miejsce i czas dostarczenia
ofert. Ponadto, w celu zachowania wszystkich procedur, zapytanie musi być poprawnie upublicznione poprzez zamieszczenie go na
stronie internetowej wskazanej przez ministra rolnictwa. Jednak do czasu uruchomienia tej strony internetowej (powinno to nastąpić pod

koniec 2016 r.), zapytania
ofertowe należy wysłać do co
najmniej 3 potencjalnych
sprzedawców (do wszystkich
w tym samym dniu) oraz
w tym samym dniu upublicznić (umieścić) te zapytanie
na swojej stronie internetowej, jeśli rolnik taką posiada.
Rolnik będzie miał również
możliwość dokonania modyfikacji już upublicznionego
zapytania ofertowego, jednak będzie to się wiązało
z pewnymi warunkami np.:
odpowiednie wydłużenie terminu na składanie ofert, poinformowanie wszystkich potencjalnych sprzedawców, do
których wysłane były zapytania.

Weryfikacja
złożonych ofert
Obowiązkiem rolnika będzie również weryfikacja
wszystkich ofert, które do
niego wpłyną i ocena, które
będą podlegały odrzuceniu,
a które będzie brał pod uwagę przy wyborze sprzedawcy.
Odrzuceniu podlegają oferty
niezgodne z zapytaniem ofertowym, złożone przez sprzedawcę nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu, złożone po terminie
lub złożone przez sprzedawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z rolnikiem.
Jeśli do rolnika wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, możliwe jest
dalsze prowadzenie procedury zamówienia. Natomiast
jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie, które wpłyną, zostaną odrzucone, rolnik
powinien powtarzać całą procedurę zapytania ofertowego
do momentu, aż otrzyma co
najmniej jedną niepodlegającą odrzuceniu ofertę.
Z ofert niepodlegających
odrzuceniu należy wybrać
najkorzystniejszą, czyli tę,
która ma najlepszy bilans
ceny i innych kryteriów określonych przez rolnika w zapytaniu ofertowym. Proces
ustalania rankingu lub przyznawania punktów poszczególnym ofertom należy umieścić w protokole, który zostanie później załączony do
wniosku o płatność składanego do ARiMR. Informację
o wyniku postępowania należy przekazać każdemu ofe-

Za koszt kwalifikowalny będzie uznany tylko ten wydatek, który
będzie zgodny z zasadami konkurencyjności Fot. Anna Uranowska
rentowi (osobie, która złożyła ofertę).
Przeprowadzenie całego postępowania powinno być prawidłowo udokumentowane,
tak aby ARiMR mogła ocenić,
czy zostało przeprowadzone
prawidłowo. Za koszt kwalifikowalny będzie uznany tylko
ten wydatek, który będzie
zgodny z zasadami konkurencyjności. Każde niezastosowanie tych zasad może wiązać się
z negatywnymi konsekwencjami, w tym odmową wypłaty części lub całości pomocy
w stosunku do danego zakupu.
Do dokumentowania procedury dopuszczona jest forma pisemna lub elektroniczna (np. wydruk maila i załączników). Wybór najkorzystniejszej oferty powinien
być udokumentowany protokołem, który musi sporządzić rolnik.
Po przejściu całej procedury rolnik będzie mógł dokonać zakupu maszyny lub zrealizować zamówienie na usługę u tego wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza. Nie ma możliwości
dokonania zmian w umowie
polegających na zapłacie niższej ceny w stosunku do tej,
która była ofercie.

Weryfikacja
przez ARiMR
Dokumentacja dotycząca
stosowania zasady konkurencyjności przy prowadzeniu
zakupów lub zamówień na
usługi w ramach działań
PROW 2014-2020 będzie
kontrolowana przez ARiMR
na etapie składania wniosku
o płatność po zakończeniu
realizacji operacji. Rolnik będzie miał jednak możliwość
wcześniejszego zgłoszenia się
do ARiMR z prośbą o dokonanie weryfikacji dokumentów w zakresie stosowania
zasady konkurencyjności, aby

upewnić się jeszcze przed złożeniem wniosku o płatność,
że wszystko zostało zrobione
poprawnie. Jeśli ARiMR oceni całą procedurę pozytywnie,
rolnik nie będzie musiał wraz
z wnioskiem o płatność jeszcze raz przedstawiać dokumentacji dotyczącej zapytań
ofertowych.
W przypadku, gdy złożona
dokumentacja będzie miała
braki lub uchybienia, ARiMR
poinformuje o tym rolnika
i wskaże, że jeśli te braki nie
zostaną usunięte, wówczas
wobec rolnika mogą być stosowane sankcje. Jednocześnie
ARiMR poinformuje o możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania ofertowego.
W sytuacji niezastosowania odpowiedniej procedury
wyboru najkorzystniejszej
oferty ARiMR będzie nakładała sankcje na rolnika, które będą polegały na potrąceniu płatności za uchybienia
dokonane na etapie procedury ofertowej. Potrącenia
będą wynosiły od 5 do 100
proc. w zależności od uchybienia.

Doradcy z WMODR
udzielą pomocy
Pomimo tego, że przedstawiony zarys nowych zasad
wyboru najbardziej korzystnych ofert przez rolników
w ramach działań PROW
2014-2020 może wydawać
się skomplikowany, to jednak przy zachowaniu odpowiedniej sumienności przy
sporządzaniu dokumentów
nie powinien im sprawić
większych problemów przy
realizacji zaplanowanych inwestycji. W razie wątpliwości
pomoc będzie można uzyskać
u doradców pracujących
w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
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Festyn ﬁrmy

Agroplaża
Pokazy polowe, wystawcy i moc atrakcji
Niezapomniany festyn w Poświętnem tuż obok swojego punktu dealerskiego zorganizowała ﬁrma Agroplaża – Zbigniew Załęski. Można
było podziwiać potężne maszyny rolnicze, pokaz prac polowych, a nawet skorzystać z takich atrakcji jak loty szybowcem. Firma AGROPLAŻA jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją maszyn rolniczych na rynku polskim. AGROPLAŻA sprowadza na rodzimy
rynek wysokiej jakości sprzęty, m.in.: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, przyczepy zbierające, prasy, sieczkarnie, rozsiewacze, siewniki
czy wozy paszowe. Oferty ﬁrmy zawierają szeroką gamę najwyższej jakości produktów, wiodących światowych koncernów, o czym
z pewnością przekonali się wszyscy uczestnicy festynu. Te wszystkie maszyny można było obejrzeć, a także przekonać się, jak sprawują
się podczas prac polowych.

Fascynaci pięknych maszyn tłumnie przybyli na festyn

Podczas festynu zapewniono moc atrakcji...

Na placu festynu, który
udostępnił organizator
Zbigniew Załęski pojawiły się także stanowiska
ﬁrm:
Pol-DRZEW, Mifarm, Farmtrade i
Wyrób Wędlin
Tr a d y c y j n y c h
Adam Węgłowski.
Nad bezpieczeństwem
czuwała Agencja Ochrony
S.E.O.M z Marek. Czas gościom umilała muzyka, a także
ogródki gastronomiczne, gdzie
wszyscy z chęcią kosztowali grillowanej karkówki czy zimnego piwa.
Potężną dawkę adrenaliny zapewniały przejażdżki kładem, motocyklami i loty szybowcem.

Wielką fascynację wzbudziła też kosiarka ﬁrmy KRONE
Pokaz prac polowych robił wrażenie.

Przybyłym gościom zaprezentowano m.in.
przyczepę samozaładowczą ﬁrmy KRONE

...tj. przejazdy motocyklami, kładami i samochodami
214016otbr-a -P
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Hodowla bydła przechodzi genomową rewolucję

Postęp hodowlany
przyspieszył
Ostatnie lata dla polskiej hodowli bydła mlecznego są wyjątkowe.
Jesteśmy bowiem świadkami nowego przełomu w metodach oceny
wartości genetycznej bydła. Możemy być dumni, że Polska jako
kraj, a w szczególności polskie firmy hodowlane aktywnie
uczestniczą w tej historycznej zmianie.
prof. dr hab. Stanisław
Kamiński, prof. zwycz. UWM
w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Symbolem dokonujących
się przeobrażeń stały się młode buhaje genomowe, czyli
buhaje, których wartość w zakresie cech użytkowych oceniana jest tylko na podstawie
znajomości genomu i rodowodu.

Na czym polega
rewolucyjność tej zmiany?
Otóż, wg tradycyjnych metod
wartość buhajów oceniało się
REKLAMA

na podstawie ich potomstwa,
głównie córek, które jako krowy dostarczały danych umożliwiających wykonanie obliczeń o wartości genetycznej
ojca. To niestety zabierało co
najmniej 6 lat. Postęp był ob-

Hodowcy w krajach
zachodnich używają
już nasienie buhajów,
których ojcowie
jeszcze nie mają
córek

serwowany, ale zachodził stosunkowo powoli.
Czołowe ośrodki naukowe
w USA i Kanadzie wdrożyły do
praktyki inny system oceny
buhajów pomijający dane o ich
potomstwie. Ten nowy system
bazuje na wiedzy pozyskiwanej
bezpośrednio z DNA samego
buhaja, a więc jest możliwy
w bardzo młodym wieku, nawet tuż po urodzeniu.
Stało się tak dzięki dwóm
odkryciom. Po pierwsze poznano tysiące tzw. markerów
genetycznych rozproszonych
w całym genomie osobnika,
które są ściśle sprzężone z ge-

Prof. Stanisław Kamiński i chip DNA Fot. UWM w Olsztynie
nami cech użytkowych. Innymi słowy, znając marker
możemy z dużym prawdopodobieństwem obliczyć poziom cechy. Po drugie, rozwinięto technikę szybkiego
i taniego oznaczania tych
markerów, zwaną mikromacierzami DNA. To z kolei
sprawiło, że metoda oceny

zwierząt na podstawie genomu mogła być praktycznie
zastosowana na szeroką skalę w wielu krajach.

Odstęp międzypokoleniowy
skrócił się
Przodujące w hodowli bydła kraje europejskie takie jak
Holandia, Francja czy Nie-

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

mcy błyskawicznie rozpoznały zalety nowej metody
i w ślad za USA wprowadziły ją do rutynowej oceny wartości hodowlanej bydła. Przełomowy charakter wdrożenia oceny na podstawie genomu porównuje się do
wprowadzenia technik mrożenia nasienia i inseminacji
w latach 60-tych XX wieku
i transferu zarodków, dzięki
którym dokonano spektakularnego skoku w poziomie
produkcji bydła mlecznego
i bez której nie można sobie
wyobrazić współczesnej hodowli.
O akceptacji oceny genomowej świadczy wzrastająca
sprzedaż nasienia młodych
buhajów genomowych, która w kilku krajach sięga 5070 proc. Hodowcy w krajach zachodnich używają już
nasienie buhajów, których
ojcowie jeszcze nie mają córek. Także w Polsce sprzedaż
nasienia buhajów genomowych szybko wzrasta. Odstęp międzypokoleniowy
skrócił się więc drastycznie,
a ma on największy wpływ
na postęp hodowlany.

Polska referencyjna
populacja
to 2 600 buhajów

209816otbr-a -L

W Polsce od sierpnia 2014
buhaje z oceną genomową
także są dopuszczone do inseminacji. Moment ten był
poprzedzony pracami badawczymi zainicjowanymi
utworzeniem w 2004 r. Polskiego Banku DNA Buhajów w Katedrze Genetyki
Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie finansowanego
w całości przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Próbki
DNA zgromadzone od buhajów pozwoliły na uruchomienie projektu badawczego
209216otbr-a -P
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minem krycia jałówek. Jeśli
więc planujemy inseminować jałówki w wieku 15 miesięcy, próbki trzeba pobrać na
3-4 miesiące przed terminem inseminacji. Po uzyskaniu oceny, powinna być ona
wykorzystana do najlepszego
doboru kojarzeń, doboru,
który zapewni postęp, szczególnie w zakresie cech wymagających istotnej korekty.

DNI POLA

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN WE WRÓCIKOWIE K. BARCZEWA

22 CZERWCA, od godz. 10.00
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY RYCHLIKI

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

DZIEŃ OTWARTY
23 CZERWCA, od godz. 10.00

Lepsze potomstwo,
bardziej wydajne

Młody buhaj genomowy Ispa Fot. Marcin Marciniak

Jeśli planujemy
inseminować jałówki
w wieku 15 miesięcy,
próbki trzeba pobrać
na 3-4 miesiące
przed terminem
inseminacji
w ramach Konsorcjum MASinBULL (Marker Assisted
Selection in Bulls) koordynowanego przez Katedrę Genetyki Zwierząt UWM
w Olsztynie, przy współpracy
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu oraz Instytutu
Zootechniki w Balicach, projektu także sfinansowanego
przez SHiUZ w Bydgoszczy.
W ramach konsorcjum stworzono pierwszą polską populację referencyjną stanowiącą
ponad 2 600 buhajów mających tradycyjną ocenę wartości hodowlanej w Polsce i jednocześnie zgenotypowanych
przy pomocy mikromacierzy
zawierającej 54 000 markerów. Dzięki tej populacji możliwe jest wykonanie obliczeń
na nowych, młodych buhajach i jałówkach.

Dokładność szacowania
wynosi 60-70 proc.
Dla przeciętnego hodowcy
namacalnym efektem rewolucji genomowej jest możliwość zakupu nasienia młodych buhajów i w ten sposób
skorzystanie z najnowszej generacji rozpłodników, zajmujących najwyższe pozycje
w krajowych i międzynarodowych rankingach.
Ponadto, hodowcy mogą
użyć tę samą metodę do selekcji jałówek. Który hodowca nie chciałby wiedzieć, czy
nowo narodzona jałówka bę-

dzie w przyszłości wydajną
i zdrową krową, którą zachowa w swoim stadzie? Wybór jałówek do remontu stada to ważny moment o dużych konsekwencjach dla
ekonomiki produkcji. Do tej
pory, decyzje te opierano na
analizie rodowodu rodziców
takich jałówek i ogólnej obserwacji samego zwierzęcia.
Dokładność takiego przewidywania w konfrontacji
z późniejszą rzeczywistą wartością krowy była niska i wynosiła ok. 30 proc. Obecnie
młode cieliczki można poddać badaniu DNA i uzyskać
ich szacowaną wartość hodowlaną dla wszystkich cech
użytkowych, które ujawnią
się dopiero z wiekiem, z reguły po 2 latach. Co jednak
najważniejsze, dokładność
szacowania wzrasta co najmniej dwukrotnie do 60-70
proc. w przypadku cech produkcyjnych (np. wydajność
mleka, zawartość białka
w mleku).

staci są przesyłane do laboratorium w Olsztynie lub
Parzniewie. W laboratoriach
tych uzyskiwane są tzw. genotypy markerów, które następnie są przesyłane do centrum obliczeniowego w Instytucie Zootechniki w Balicach. Tam jest obliczana wartość genomowa dla poszczególnych cech a także genomowy indeks PF. Wyniki tych
obliczeń można uzyskać jedynie 3 razy w roku, z reguły w kwietniu, sierpniu i grudniu. Decyzja, które sztuki
poddać badaniu genomicznemu powinna być skoordynowana z tymi terminami,
a w przypadku jałówek dodatkowo z planowanym terREKLAMA

Poważnym wyzwaniem staje się obecnie upowszechnienie selekcji na podstawie genomu wśród producentów
mleka. Co prawda, świadomość dostępności metody
wzrasta, zwłaszcza po przeprowadzeniu cyklu szkoleń
pt. Akademia Genomowa,
które pod egidą SHiUZ
w Bydgoszczy i UWM
w Olsztynie odbyły się w zeszłym roku i skupiły ponad
500 uczestników, ale jest nadal niewystarczająca. Z metody korzystają głównie najlepsze stada hodowlane i centra hodowli i rozrodu, a w znikomym zakresie zwykli producenci mleka, zwłaszcza
z ambicjami rozwoju produkcji. Być może nieco odstraszający jest koszt badania
jednej jałówki, a być może
brak zaufania do nowej metody i poczucie, że stare metody są sprawdzone i nie ma
powodu od nich odstępować.
Jedno jest pewne, bardziej
trafny dobór par rodzicielskich, daje lepsze potomstwo,
bardziej wydajne i zdrowsze,
co wzmacnia opłacalność
produkcji i konkurencyjność
krajowych producentów na
europejskim rynku mleka.

Do uczestnictwa w Dniach Pola serdecznie zapraszamy rolników, ﬁrmy
i instytucje działające na rzecz naszego rolnictwa, władze samorządowe
Tel. kontaktowy

89 514 84 27
208916otbr-A -N

BEZPOŚREDNI ODBIÓR
Z GOSPODARSTW WŁASNYM
TRANSPORTEM
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

------------------------------------------------
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Jedynie
trzy razy w roku
Od 2009 r. oznaczanie genotypów buhajów odbywa
w Laboratorium Genomiki
Zwierząt SHiUZ w Bydgoszczy umiejscowionym w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Od niedawana pracują
także dwa nowe laboratoria
genomiczne — w Balicach
i Parzniewie. Skorzystanie
z nowej usługi wiąże się z pobraniem próbki, którą może
wykonać albo pracownik
SHiUZ Bydgoszcz albo terenowi pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka. Dysponują oni specjalnym urządzeniem do pobierania wycinków z ucha, które zostają
zabezpieczone w sterylnej
mini-probówce i w tej po-
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Stomil Agro
06-400 Ciechanów
ul. Mławska 1
tel. 23 672 20 95
www.stomilagro.pl
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Pestycydy — wspólne
cierpienie człowieka i pszczoły
W bagnach południowo-wschodniej Azji, znajdowane są nasiona lotosu, które przetrwały
tam kilka tysięcy lat i wciąż są zdolne do kiełkowania. Podobnie z nasion znalezionych pod
wieczną zmarzliną w norze syberyjskiej wiewiórki udało się Rosjanom wyhodować w pełni
rozwinięte prehistoryczne fiołki Silene stenyphylla, pomimo, że nasiona te liczyły sobie ok.
30 000 lat. W Kanadzie, odkryto na dnie polodowcowego jeziora drzewa, których liście
zachowały ślady pierwotnej barwy pomimo, że zalegały w nim od wielu tysięcy lat. Ta
niezwykła jak na nasze czasy witalność ówczesnych roślin i trwałość ich nasion, jest
niewątpliwą pochodną dziewiczego stanu środowiska przyrodniczego, które nie tak dawno
jeszcze istniało na Ziemi.
dr hab. pszczelnictwa,
dr n. wet. Zbigniew Lipiński
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Niestety, od połowy ubiegłego wieku ulega ono przyspieszonej degradacji, głównie na skutek rabunkowej
gospodarki rolnej i leśnej,
(co powoduje niedobór wody)
oraz skażenia wszelkiego rodzaju ksenobiotykami, czyli
substancjami chemicznymi
nie wytarzanymi przez żywe
organizmy. W tym, z natury
niedopracowanymi pestycydami, które w powiazaniu
z uprawą genetycznie mody-

fikowanych i niemodyfikowanych roślin, coraz to słabszych pod względem odporności na grzyby, okazują się
być zmorą życia na Ziemi.
Także w odniesieniu do
pszczół, które w warunkach
niedożywienia oraz nadmiernej selekcji stają się na
nie szczególnie wrażliwe. Pobierając je podobnie jak ludzie również z woda.
Zwiększa to zapadalność
tych cennych owadów na
wszelkiego rodzaju choroby,
w tym szczególnie grzybicę,
zgnilec amerykański itp.
Wszystko to dzieje się w sy-

tuacji zalewu odkryć naukowych, które dowodzą o toksyczności pestycydów dla
pszczół i ludzi co paradoksalnie nie sprzyja racjonalnej ocenie wspomnianych
niebezpieczeństw nawet
przez osoby wydawałoby się
porządnie wykształcone,
o przeciętnym zjadaczu chleba nie wspominając. Chociażby w kontekście prostego
faktu że pszczoła miodna jest
z natury bardzo wrażliwa na
wszelkiego rodzaju trucizny.
Odnosi się to szczególnie do
zagrożenia jakie niesie ze
sobą totalne często niepro-

fesjonalne stosowanie dwu
a nawet trzech pestycydów
jednocześnie. W istocie głównie syntetycznych substancji
o charakterze broni chemicznej, które pod eufemiczną nazwą ,,środki ochrony roślin” stanowią śmiertelne zagrożenie dla pszczół i nie
tylko. Kontynuując ten sposób narracji, pisanie o pestycydach łatwo przeradza się
w rzecz o zabijaniu życia
w ogóle, co dotyka również
człowieka, który pozostając
w środowisku skażonym tymi
truciznami z natury podlega
podobnej destrukcji jak

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

pszczoły. Bowiem pszczoła
miodna i człowiek posiadając
wspólnego przodka, który żył
na Ziemi około 600 milionów
lat temu (Nature 443: 931949) różniąc się niewiele co
do podstawowych zasad ich
biochemicznej i fizjologicznej
organizacji. Stosownym tego
przykładem jest składający
się z około 900 000 komórek
mózg pszczoły, który sprawnie steruje emocjonalną ekspresją zachować na poziomie prostej senso-motorycznej świadomości w oparciu
o uniwersalne mechanizmy
uczenia się i pamięci oraz jej
przewód pokarmowy zasiedlony różnego rodzaju symbiotycznymi bakteriami z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium, Acetobacter itp.
w liczbie około 109.
Dla porównania mózg 50letniego człowieka składa się
z około 86 miliardów neuronów, zaś liczba bakterii jaka
zasiedla jego przewód pokarmowy sięga ok. 2 kilogramów. W obu przypadkach
bakterie te uczestniczą w trawieniu pokarmów oraz dostarczają wielu cennych witamin. O czym mało kto pamięta, konsumując pokarmy
wzbogacane wszelkiego rodzaju ,,polepszaczami”, które
w części przeznaczone są do
hamowania rozwoju bakterii
a nawet grzybów (antyspleśniacze), co w efekcie zubaża
organizm człowieka w trudno dostępne składniki pokarmowe i wspomniane witaminy.
W tym kontekście wydawać by się mogło, że czasy
nieopatrznego dopuszczenia
do użytku DDT, który stał
się przyczyną wyginięcia wielu gatunków zwierząt już
dawno minęły i nic podobnego wydarzyć się już nie
może. Niestety, ta sama co
kiedyś chęć osiągnięcia zysku
za wszelką cenę popycha
wielkie korporacje chemiczne do produkcji chociażby
takich wynalazków jak preparat zawierający glifosat służący do zabijania niepotrzebnych roślin zwanych
chwastami, czy też serii neonikotynoidów nitroguanidynowych takich jak imidaklopryd, tiametoksam, czy
klotianidyna, służących do
zabijania owadów, będących
szkodnikami roślin uprawnych i jak praktyka wskazuje
także i innych owadów, które znajdą się przypadkowo
na traktowanych tymi insektycydami plantacjach. Gdzie

na glifosacie ciąży solidnie
naukowo podbudowany zarzut powodowania raka (Seralini i wsp. 2014), zaś na
neonikotynoidach, w istocie
wyrafinowanych neurotoksynach, zarzut uszkadzania
mózgu już na etapie życia
płodowego (Kimura-Kuroda
i wsp. 2012). Co w obydwu
przypadkach odnosi się do
ssaków a więc również do ludzi. W odniesieniu do pszczół
wystarczy wspomnieć że glifosat silnie uszkadza przewód pokarmowy pszczoły, zaś
neonokotynoidy powodują
zaburzenia, reprodukcji, zbioru nektaru, pyłku i wody,
procesów uczenia się i pamięci a także zaburzenia procesu zimowania.
Stwierdzono również, że
niektóre neonikotynoidy
utrzymują się w glebie nawet
do 4 lat. Co więcej w terenach, gdzie intensywnie stosuje się glifosat jego pozostałości spotyka się nawet w moczu u dzieci, bowiem z łatwością przenikają wraz
z wodą do studni. Zaś
wspomniany DDT wciąż jest
znajdowany nawet u ryb
mórz podbiegunowych pomimo, że od czasu wstrzymania jego stosowania minęło już wiele dziesięcioleci.
Ponieważ najbardziej toksyczne neonikotynoidy służą do zaprawiania nasion
siewnych to krążą one w sokach rośliny tak trwale, że
można je znaleźć również
w ich nektarze, pyłku a nawet
nasionach. Stąd pojawiają się
one na przykład w oleju rzepakowym w krajach gdzie do
,,ochrony” tej rośliny są stosowane. Tu należy z szacunkiem podkreślić, że obecny
minister rolnictwa nie ugiął
się presji producentów rzepaku i utrzymał zakaz ich
stosowania w uprawach tej
rośliny. Nie mogę też nie zauważyć, że dla osoby dobrze
zorientowanej w toksykologii
jest oczywiste, że ich twórcy
zdawali sobie w pełni sprawę
z prawdziwego zakresu ich
niszczycielskiego działania
już w momencie zauważenia, że otrzymane molekuły
blokują receptory nikotynowe
neuronów. Ich działanie jest
tak silne, że przykładowo do
zabicia jednej pszczoły miodnej wystarczają jedynie 3 ng.
(trzy miliardowe części grama) wspomnianej klotianidyny. Zaś dawka subtoksyczna znajduje się tuż poniżej
granicy
wykrywalności.
W konsekwencji, trwała blo-
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kada przepływu impulsacji
pomiędzy neuronami (komórkami) mózgu owada powoduje nagłe drgawki i szybką śmierć na skutek całkowitego i nieodwracalnego porażenia.
Ktoś tu zapyta, a jak to
możliwe, że środki tego typu
dopuszczane są do obrotu
handlowego? Odpowiadając
na to pytanie podejmę się za
Konfucjuszem próby delikatnego potrząśnięcia drzewem prawdy tak, aby spadające z niego owoce nie poturbowały mnie zbyt mocno.
Otóż cały problem ma charakter naukowo-praktycznego science fiction, bowiem
z formalnego punktu widzenia preparaty produkowane
na bazie neonikotynoidów
nie są toksyczne dla pszczół
w zalecanych dawkach, ale
o czym się już nie pisze, równoczesny kontakt pszczoły
z pozostałościami innych pestycydów np. fungicydów powoduje wzrost toksyczności
tych pierwszych o około 1000
razy. Tu zauważę, że sucha
zgnilizna kapustnych, szara
pleśń, czerń krzyżowych zgnilizna twardzikowa wymaga
kilkukrotnego dolistnego stosowania fungicydów zalecanych nawet w okresie kwitnienia kiedy okres karencji
dla tych fungicydów trwa
średnio od 35 do 56 dni. Ponadto nie do końca zrozumiałe są zaburzenia mechanizmów detoksykacyjnych
i odpornościowych pszczół
w odpowiedzi na neurofizjologiczną dysfunkcję jej mózgu.
Niestety, nie wszyscy nasi
umiłowani decydenci, jak
mówi redaktor Michalkiewicz, potrafią w pełni pojąć
zagrożenia płynące ze strony
pestycydów stąd do obrotu
handlowego dopuszczane są
nie tylko w Polsce preparaty,

gdzie w materiałach informacyjnych do niektórych
z nich publikowane są urzędowo następujące ostrzeżenia, cyt.: ,,możliwe ryzyko
szkodliwego działania na
dziecko w łonie matki”, ,,możliwe ryzyko upośledzenia
płodności”, ,,podejrzewa się,
że powoduje raka”, ,,ograniczone dowody działania rakotwórczego”, itd., itp. Nic
więc dziwnego, że chemiczne
skażenie środowiska i wtórne osłabienie organizmów
ludzi, zwierząt oraz roślin,
skutkuje widocznym wzrostem liczby nie tylko chorych:
na raka, neuro-degeneratywne choroby mózgu, wylewy, zawały, alergie itd. itp.
Zjawisko to w skali globalnej stanowi większe zagrożenie niż średniowieczna
cholera czy dżuma, które były
wtedy równie groźne, jak dzisiejsza gorączka krwotoczna
Ebola. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tylko
zająć się produkcją warzyw
i owoców na własne potrzeby, o co postulował kilka lat
temu premier Republiki
Włoskiej, lub też zająć się
ich towarową produkcją na
rynek w oparciu o odmiany
niewymagające intensywnej
chemicznej ,,ochrony”. Co
jest tym bardziej ważne, że
dieta człowieka wymaga codziennego spożywania owoców i warzyw chociażby
z uwagi na fakt, że człowiek,
podobnie jak małpa, świnka
morska oraz niektóre ryby
nie syntetyzuje podstawowej
dla zdrowia witaminy C we
własnym organizmie. Zaś na
etykiecie do tak wyprodukowanych warzyw i owoców
proponuje napisać – wyprodukowano bez udziału syntetycznych pestycydów zamiast zdewaluowanego enigmatycznego określenia produkt ekologiczny.

ŚRODOWISKO A CZŁOWIEK
ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY MASZYN
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU PASZOWEGO
PRODUCENT OLEJU RZEPAKOWEGO I LNIANEGO ZIMNOTŁOCZONEGO
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PRODUCENT:
KŁOS-PASZ
07-200 Wyszków

Silosy zbożowe – montaż i serwis – Zatory
Zakład remontowo-montażowy maszyn i urządzeń przemysłu paszowego

Podajniki ślimakowe, motoreduktory, podnośniki kubełkowe i wiele
innych
Firma KŁOS-PASZ, mająca swoją siedzibę w miejscowości 07-217 Zatory, zajmuje się kompleksowym
montażem i serwisem mieszalni pasz i zakładów przetwórstwa zbożowego. Montujemy także silosy zbożowe. Produkujemy podnośniki czerpakowe, przenośniki ślimakowe, redlery, rolki do granulatorów, sprzęgła SE, młotki bijakowe i wiele innych. Regenerujemy urządzenia dla przemysłu paszowego
i zbożowego.
Jesteśmy również producentem jadalnego „Oleju JANA” z pierwszego tłoczenia na zimno rzepaku i
lnu, jak również makuchu rzepakowego i kuchu lnianego.

Serwis maszyn rolniczych
Wykonujemy montaż i modernizację wytwórni, mieszalni i magazynów zbożowych oraz innych istniejących obiektów, regenerujemy rolki i matryce do granulatorów.

Zakład
produkcyjny:
ul. Jana Pawła II
114
07-217 Zatory
tel. 29 74 102 46
29 74 104 06
kom. 606 379 234
e-mail:
klospasz@tlen.pl
217116otbr-a -C
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Fot. Zbigniew Lipiński

W uzupełnieniu do niniejszego artykułu gorąca prośba. Z mojej
pasieki w gminie Janowo powiat Nidzica złodziej skradł 16 uli z
pszczołami u których prowadziłem 2-letnie doświadczenie nad
nowym lekiem. Jeśli ktoś je zauważy proszę o telefon na numer
604 645 390. Są to korpusy gniazdowe cienkościenne Dadanta
pomalowane na kolor ciemnio zielony. Daszek pokryty zieloną
plandeką z dwoma zasiatkowanymi lub nacinanymi otworami
wentylacyjnymi z każdej strony. Dennice odejmowane drewniane
w części z płyty OCMB. Za pomoc nagroda 1 000 PLN. Anonimowość gwarantowana.

Najniższe ceny nawozów wieloskładnikowych i fosforowych pod oziminy.
RABATY nawet ponad 200zł/t na: Polifoski, Polidap
i do 100 zł/t na Amofoski iSuper Fos Dar 40 Superfosfat Wzbogacony.
217016otbr-a -C
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Zmiany w Prawie łowieckim

Odszkodowania za szkody łowieckie ze wsparciem państwa
Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jest duża szansa, by wreszcie rolnicy nie musieli wojować z kołami myśliwych dzierżawiącymi obwody łowieckie
o rekompensaty za szkodliwą
działalność dzikich zwierząt.
Bo posłowie zmienili właśnie
Ustawę Prawo łowieckie. Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania
wysokości odszkodowań.
Jak wiadomo, obecnie tylko
koła łowieckie odpowiadają
za szacowanie szkód i odszkodowania. Zgodnie z nowymi przepisami, szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

będą pokrywane również
przez Skarb Państwa.

Oględzin dokona
przedstawiciel wojewody
Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta
oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu
będzie składany do wojewody za pośrednictwem miejscowego wójta czy burmistrza.
Oględzin i szacowania szkód
ma dokonywać przedstawiciel wojewody. Czynności te
mają być dokonywana niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie.
Będą mogły w nich wziąć
udział strony postępowania,
czyli właściciele i posiadacze
gruntów rolnych oraz dzie-

Nowe prawo wodne

Producenci żywności
obawiają się bankructwa
Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nowe, wysokie stawki poboru
wód powierzchniowych i podziemnych określone przez
Ministerstwo Środowiska
w ustawie „Prawo Wodne”
mocno uderzą po kieszeniach
producentów żywności. Ci
ostatni obawiają się, że mogą
dla nich oznaczać wręcz bankructwo.
Projekt ustawy „Prawo
Wodne” został opublikowany
na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 kwietnia.
Określa on nowe górne stawki opłat za pobraną wodę
i oddane ścieki. W myśl jej
zapisów, rolnicy zużywający
więcej niż 5 m sześciennych
wody na dobę będą musieli za
nią płacić — 1,64 zł za 1 m
sześc. pobranej wody podziemnej i 0,82 zł za 1 m
sześc. pobranej wody powierzchniowej. Dotychczas
byli oni z takich opłat zwolnieni. Przedsiębiorcy przemysłu spożywczego z kolei
mają płacić 2,10 zł za 1 m
sześc. pobranej wody podziemnej zużywanej w swoich zakładach przetwórczych
i 1,05 zł za 1 m sześc. pobranej wody powierzchniowej.
Oznacza to dla nich około
20-krotny wzrost kosztów jej
zużycia. Czterokrotnie wyższe stawki mają natomiast
uiszczać producenci wód
i napojów — dla nich określono je odpowiednio na
8,20 zł za 1 m sześc. pobranej
wody podziemnej i 4,10 zł za
1 m sześc. pobranej wody
powierzchniowej, co będzie

skutkować ok. 80-krotnym
wzrostem kosztów zużycia
wody.

Obawy małych i średnich
przedsiębiorstw
Ustawa ma obowiązywać
od 1 stycznia 2017 r., zaś rolnicy byliby nią objęci od 1
stycznia 2018 r. Producenci
żywności — w tym rolnicy,
hodowcy ryb i firmy przetwórcze — obawiają się, że
nowe stawki dramatycznie
obniżą ich rentowność,
a w skrajnych przypadkach
będą prowadzić do bankructwa. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm,
które nie będą w stanie pokryć kosztów produkcji. Aby
„wyjść na swoje”, musiałyby
znacznie podnieść ceny swoich produktów, a to z kolei
prowadziłoby do spadku konkurencyjności.
Sytuacja, wydawałoby się,
patowa. Z jednej strony
uchwalenie wspomnianej
ustawy jest konieczne ze
względu na przepisy Unii
Europejskiej, zwłaszcza dyrektywę azotanową i Ramową Dyrektywę Wodną;
z drugiej zaś — może skutkować poważnym kryzysem
na rynku spożywczym. Zaprojektowane przez Ministerstwo Środowiska „Prawo
Wodne” skrytykowała już
Polska Federacja Producentów Żywności. Rada Ministrów jednak uspokaja, że
stawki opłat za pobór wód
będą ostatecznie prawdopodobnie niższe od tych zaproponowanych przez resort środowiska.

rżawcy i zarządcy obwodów
łowieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron — także
przedstawiciele izby rolniczej.
Wysokość odszkodowania
będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez
wojewodę, po wzięciu pod
uwagę ustaleń zawartych
w protokole sporządzonym
po zakończeniu oględzin
i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy — jeżeli
została sporządzona. Strony
niezadowolone z decyzji będą
mogły w terminie miesiąca
od jej doręczenia odwołać
się do sądu. Odszkodowania
mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu,
w którym decyzja w sprawie
ich wysokości stała się ostateczna.

Ekspert radzi:

Fundusz
Odszkodowawczy
By zapewnić finansowanie
rekompensat za szkody łowieckie, znowelizowana ustawa przewiduje utworzenie
Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem
będzie minister środowiska (a
w terenie — wojewodowie).
Środki będą pochodzić ze
składek wnoszonych przez
zarządców lub dzierżawców
obwodów łowieckich (czyli
kół myśliwskich), darowizn
i zapisów oraz — co ważne —
także z dotacji z budżetu państwa.
Zmienił się też sposób naliczania składek od myśliwych,
z których wypłacane mają
być odszkodowania za szkody
łowieckie. Ustalane mają być
one w oparciu o liczbę zwie-

rząt łownych ujętych w rocznym planie łowieckim, a nie
proporcjonalnie do powierzchni obwodów łowieckich. To rozwiązanie ma lepiej
uwzględniać zróżnicowanie
zasobności kół łowieckich,
a co za tym idzie, możliwości

wypłaty przez nie odszkodowań. Stawki mają wynosić
600 zł za łosia, 350 zł za jelenia, 135 zł za daniela, 105 zł
za sarnę i 85 zł za dzika.
Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają wejść w życie
1 stycznia 2017 r.

OBWODY Z OCHRONĄ PRAW WŁAŚCICIELI?
Szykuje się także dodatkowa zmiana w Prawie łowieckim. Chodzi
o zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny i nieobowiązujący już obecnie zapis z art. 27 ust. 1. Pozwalał on na objęcie obwodem łowieckim (i wynikającymi z tego konsekwencjami) nieruchomości bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony praw
właściciela.
Według wstępnego projektu nowelizacji, granice obwodu łowieckiego będą opiniować izby rolnicze. A marszałkowie przygotują
odpowiednie przepisy na poziomie samorządu. Właściciel nieruchomości będzie mógł wnosić uwagi lub zaskarżyć uchwałę sejmiku wojewódzkiego, a nawet wystąpić do sądu o ustanowienie
zakazu wykonywania polowania na jego nieruchomości.

Co możesz zabezpieczyć?

Mój cały Świat. Czyli
wszystko to, co jest dla Ciebie ważne. Czy na tej liście
jest życie i zdrowie Twoje
i Twoich bliskich? Czy jest
tam również Twoja oaza
spokoju — Twój dom lub
mieszkanie? Jeśli tak, to
czytaj dalej…
Co możesz zabezpieczyć?
— Właściwie wszystko:
własne życie, zdrowie i zdolność do pracy oraz swoich
bliskich. Jedynym wyznacznikiem są tutaj indywidualne
rzeczywiste potrzeby — wyjaśnia Marta Wieczorek-Kożuch — Dyrektor Oddziału
Olsztyn, Concordia Ubezpieczenia. I dodaje
— Ubezpieczenie na życie
powinno zabezpieczyć:
a — spłatę zobowiązań
w momencie, gdy stajesz się
niezdolny do pracy, tracisz
pracę, umierasz,
b — utrzymanie poziomu życia, jaki zapewniłeś swoim
bliskim w momencie, gdy staniesz się niezdolny do zarabiania pieniędzy,
c — środki finansowe na leczenie, rehabilitację na najwyższym poziomie, w momencie, gdy Ty lub ktoś
z Twoich najbliższych potrzebuje dostępu do nowoczesnych procedur medycznych.
O ZABEZPIECZENIU
FINANSOWYM WŁASNYM
I BLISKICH WARTO
POMYŚLEĆ, GDY:
— zakładamy rodzinę,
— bierzemy kredyt,
— nasza rodzina się powiększa,
— dostajemy awans w pracy,

— rodzą się nam wnuki.
Istnieje również możliwość
zabezpieczenia Twojego
domu/mieszkania od wielu
zdarzeń związanych zarówno
z siłami natury, nieszczęśliwymi wypadkami, ale także
z działaniem osób trzecich
— rabunkiem czy kradzieżą.
Ubezpieczenie domu lub
mieszkania jest najpopularniejszą i najlepszą formą zabezpieczenia się od finansowych skutków wielu
losowych zdarzeń, które
mogą przytrafić się
Twojej nieruchomości.
—– Najczęściej towarzystwa oferują takie ubezpieczenia w pakietach z rozszerzeniami odpowiedzialności.
W zależności od indywidualnych potrzeb i rodzaju lokum
można, w ramach pakietu
ubezpieczeń mieszkaniowych, objąć ochroną wiele
REKLAMA

Marta Wieczorek-Kożuch,
Dyrektor Oddziału Olsztyn,
Concordia Ubezpieczenia
Fot. Concordia

elementów. Jakie? Wskazuje
Marta Wieczorek-Kożuch:
— dom jednorodzinny,
— mieszkanie jako część budynku wielomieszkaniowego,
— mienie ruchome oraz stałe
elementy mieszkania/domu,
— garaże wolnostojące,
— budynki gospodarcze,
— obiekty małej architektury,
— dzieła sztuki, antyki oraz
zbiory kolekcjonerskie,

— zewnętrzne elementy anteny satelitarnej,
— elementy systemów zabezpieczających,
— ogrodzenie, bramy i elementy systemów zabezpieczających,
— oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne,
— następstwa nieszczęśliwego wypadku.
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Redukcja dopłat dla gospodarstw

Spółdzielnie się skarżą.
Minister zapowiada zmiany
Wiele spółdzielni rolniczych
skarżyło się do rzecznika
praw obywatelskich na obowiązujące obecnie zasady redukcji dopłat przekraczających 150 tys. euro. Minister
rolnictwa obiecał zmienić reguły ich obliczania.
Zgodnie z aktualnymi przepisami, właściciele gospodarstw, które otrzymały z
Unii Europejskiej 150 tys.
euro dopłat, więcej ich już nie
dostaną. Tak drastycznej redukcji (miała ona w zamierzeniu pomagać właścicielom średnich gospodarstw,
ponoszącym znaczne koszty
modernizacji) sprzeciwiły się
spółdzielnie rolnicze, których
liczne skargi wpłynęły do

rzecznika praw obywatelskich. Wskazują w nich, że
zasada ta jest dla nich bardzo
krzywdząca, gdyż pomimo
tego, że zajmują one duże
powierzchnie, zrzeszają przecież wielu rolników.
Uwagi te RPO przekazał w
formie wystąpień generalnych ministrowi rolnictwa i
rozwoju wsi Krzysztofowi
Jurgielowi. Ten zaś doszedł
do wniosku, że dobrą alternatywą byłoby w tej sytuacji
odliczanie od podstawy redukcji kosztów zatrudnienia.
O zamiarze wprowadzenia
takiej zasady poinformował
już unijnego komisarza do
spraw rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich. KN

Gospodarze, którzy dostali
z UE 150 tys. euro dopłat,
kolejnych mają już nie
otrzymać Fot. Zbigniew Woźniak

Skutki przezimowania

102 tysiące hektarów zniszczonych,

157 milionów zł strat

212516otbr-a -P

Szkody odnotowano zwłaszcza w uprawach pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego
Fot. Małgorzata Gazda

Powołane przez wojewodę
warmińsko-mazurskiego komisje oszacowały, że w bieżącym roku szkody spowodowane ujemnymi skutkami
przezimowania dotknęły
1 432 gospodarstwa rolne
w 73 gminach. Powierzchnia
uszkodzonych upraw wyniosła 102,3 tys. ha, zaś łączne
straty rolników — 157 mln zł.
Jak informuje rzecznik prasowy wojewody Bożenna Ulewicz, najwyższe straty odnotowano w powiatach: kętrzyńskim — 31,5 mln zł (gmina Barciany — 11,1 mln zł,
Korsze — 10,8 mln zł), bartoszyckim — 30,5 mln zł
(gmina Bisztynek — 10,5 mln
zł, Sępopol — 9,8 mln zł,
Bartoszyce — 8,2 mln zł)
oraz braniewskim — 20,7
mln zł (gmina Pieniężno —
8,4 mln zł). Najniższe z kolei
wystąpiły w powiatach: oleckim — 82 tys. zł, piskim —

107 tys. zł i giżyckim — 208
tys. zł. — Szkody odnotowano zwłaszcza w uprawach
pszenicy ozimej oraz rzepaku
ozimego — wskazuje Bożenna Ulewicz.
Jak już szczegółowo pisaliśmy w wydaniu z 11 maja,
producenci rolni, w gospodarstwach których wystąpiły
straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą korzystać z szeregu form pomocy. Są to m.in. preferencyjne kredyty „klęskowe”, odroczenia terminu płatności
i rozkładanie na raty składek
KRUS oraz płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu
Państwa, ulgi w podatku rolnym, czy też dopłaty do materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany.
— Słowa uznania należą się

doradcom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
którzy przewodniczyli komisjom szacującym straty,
a także przedstawicielom Izby
Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa za udział
w pracach komisji i sprawne
oszacowanie szkód w uprawach rolnych — dodaje rzecznik wojewody. KN
REKLAMA

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.

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
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Czy to realne zagrożenie dla Polski?

Choroba niebieskiego języka
Rozwój handlu
zwierzętami
i produktami
spożywczymi
pochodzenia
zwierzęcego
przyczynia się do
przenoszenia wręcz
„rozwlekania”
chorób zakaźnych
zwierząt po całym
świecie. Jedną
z nich, spotykaną
w Europie, jest
choroba
niebieskiego języka.
Ewa Kaczmar,
UWM w Olsztynie
Bartosz Miciński,
UWM w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Obecnie, zaczęto odnotowywać występowanie chorób
tzw. „egzotycznych” na terenach gdzie wcześniej nie występowały. Z tych względów
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i poszczególne państwa wprowadzają przepisy, których celem jest profilaktyka i zwalczanie tych chorób.

Etiologia choroby
i drogi zakażenia
Choroba niebieskiego języka (bluetongue BT) nie jest
groźna dla ludzi, jednak dla
zwierząt stanowi śmiertelne
zagrożenie. Dotyka przeżuwaczy, zarówno utrzymywanych w gospodarstwach domowych (głównie bydło,
owce i kozy), jak też przebywających w stanie dzikim
(sarny, jelenie, afrykańskie
antylopy czy wielbłądy).
W Polsce choroba niebieskiego języka jest potocznie
nazywana „pryszczycą rzekomą”. Jest to choroba zakaźna
lecz niezaraźliwa. Wywoływana jest przez wirus RNA
z rodziny Reoviridae oznaczany skrótem BTV (Bluetongue virus), który jest roznoszony przez krwiopijne
muchówki (kuczmany). Wirus BTV namnaża się w przewodzie pokarmowym owadów i stąd po ukłuciu owada
przenosi się na przeżuwacze.
Zasięg występowania kuczmanów jest uzależniony od
klimatu, gdyż owady te nie są
odporne na niskie temperatury. Tak więc choroba ta naj-

szybciej rozprzestrzenia się
w strefach o klimacie cieplejszym od naszego. Postępująca zmiana klimatu w kierunku ocieplania, zwiększa
zasięg występowania kuczmanów, co w przyszłości
może zagrozić także Polsce.

Zmiana klimatu powiększa
zasięg choroby
Jeszcze do niedawna, choroba niebieskiego języka była
uważana w Europie za egzotyczną. Jednak w ostatnich 8–
9 latach dramatycznie zmieniła zasięg swojego geograficznego występowania, obejmując coraz większy zasięg
krajów europejskich. Tak znaczące zmiany mogły nastąpić
przede wszystkim w wyniku
globalnego ocieplenia, któ-

rego konsekwencją był wzrost
przeżywalności kuczmanów
w okresie zimy i tym samym
możliwość namnażania się
wirusa także podczas zimy.
Nastąpiła ekspansja głównego wektora wirusa Culicoides
imicola na północ Europy
oraz włączenie w przenoszenie wirusa rodzimych, europejskich gatunków Culicoides
spp (kuczmanów), rozszerzając tym samym zagrożenie
wirusem na znacznie większe
obszary geograficzne niż dotychczas.

Wirus przenikać
przez łożysko
Inną drogą zakażenia jest
wielorazowe korzystanie z tej
samej igły podczas iniekcji.
Dlatego bardzo ważne jest aby

przestrzegać podstawowych
zasad podczas zabiegów weterynaryjnych. Wirus przenosi się również przez nasienie.
BTV potrafi przenikać przez
łożysko do płodu, gdzie może
powodować jego zamieranie
lub powstawanie wad rozwojowych. Wirus nie jest przenoszony za pośrednictwem
mleka, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wiele serotypów
Wirus BTV występuje w ponad 24 serotypach. Zgodnie
z ostatnimi doniesieniami we
Francji występuje serotyp
nr 8 (BTV-8), natomiast
w Rumunii, na Węgrzech
i w Austrii nr 4 (BTV-4). Nie
można zapomnieć o przypadku wystąpienia choroby

niebieskiego języka w naszym kraju, w lutym ubiegłego roku, za sprawą transportu cieląt z Rumunii. Podejrzenie choroby pojawiło się
po badaniach serologicznych
u 16 ze 150 cieląt sprowadzonych z Rumunii do hodowli w powiecie gostyńskim.
U siedmiu z nich potwierdzono obecność wirusa, jednak by nie ryzykować rozprzestrzenienia się choroby,
do uboju skierowano całą
stawkę 150 zwierząt.

Objawy i przebieg choroby
U poszczególnych gatunków zarówno podatność jak
i przebieg choroby jest różny.
Owce z reguły rzadziej zapadają na chorobę niż bydło,
jednak jej przebieg u tego

gatunku jest gorszy w skutkach. Zachorowalność w pełni wrażliwego stada owiec
sięga 80-100 proc., natomiast
śmiertelność jest różna i waha
się w granicach 0-50 proc.
Bydło najczęściej choruje
bezobjawowo. Zazwyczaj
mniej niż 5 proc. zakażonego
stada wykazuje oznaki choroby. Śmiertelność jest bardzo
niska — nie przekracza
5 proc. Jednak gdy jakiekolwiek objawy występują, mają
one postać gorączki, ślinotoku, zaczerwienienia i obrzęku błony śluzowej jamy ustnej
oraz obecności pęcherzy
i owrzodzeń w okolicy przyzębia, rzadziej na końcu języka. Może dochodzić do
obrzęku i sinicy języka, który
przybiera wtedy barwę zbli-
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ODWIEDŹ NAS I PRZEKONAJ SIĘ,
ŻE WARTO Z NAMI PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ!!!

FILIA ŻUROMINEK – gm. Wiśniewo
PHZ KALCHEM Sp. z. o.o.
Wielki Głęboczek 150
87-313 Brzozie
Telefon: 56 493 58 40 / 23 682 23 88
Fax: 56 493 58 40 / 23 682 2388

OFERUJEMY:
•maszyny rolnicze
•doradztwo ﬁnansowe CFS
•części zamienne i oleje
•serwis MASZYN ROLNICZYCH

www.kalchem.com.pl
e-mail: biuro@kalchem.com.pl

214616otbr-a -L

24r AKTUALNOŚCI
żoną do niebieskiej. Czasami
może wystąpić zapalenie koronki i tworzywa racic, co
może objawiać się kulawizną
i sztywnym chodem.
U krów mlecznych może
mieć miejsce łuszczenie się
naskórka strzyków i powstawanie strupów, nadżerek oraz
spadek produkcji mleka.
U krów ciężarnych może dojść do poronienia lub deformacji płodów.
Okres wylęgania choroby
może być długi i objawy kliniczne mogą pojawić się nawet po 60–80 dniach po zakażeniu. Bydło po przechorowaniu może stać się nosicielem, co prowadzi do zakażania kuczmanów i przenoREKLAMA
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PRACA w gospodarstwie, 667-899381.

szenia choroby za ich pośrednictwem na zwierzęta
zdrowe.

Zmiany
anatomopatologiczne
Charakter i nasilenie zmian
anatomopatologicznych i histopatologicznych zależy od
przebiegu choroby i jest efektem uszkodzenia śródbłonka
naczyń krwionośnych co prowadzi do obrzęku, przekrwienia, wybroczynowości,
zapalenia i martwicy tkanek.
U bydła może wystąpić odoskrzelowe zapalenie płuc.
Płyn wysiękowy gromadzi się
w jamie opłucnej i w pokrytym wybroczynami worku
osierdziowym. Typowymi
zmianami sekcyjnymi są
zmiany zapalne w jamie
ustnej (sinica, owrzodzenia)
galaretowate nacieki w tkance podskórnej głowy, wtórne
zapalenie płuc (zachłysty),
wybroczyny (koniuszek serca,
podstawa tętnicy płucnej,
błona śluzowa żwacza), przekrwienie i zastój krwi w śledzionie i węzłach chłonnych
a także koronki objęte stanem
zapalnym).

Rozpoznawanie

SALETRA; Canwil; Mocznik; Nawozy
NPK; Niemiecka Kreda Granulowana;
Wapno NORDKALK; Nawozy sadownicz, ogrodnicze; Materiał Siewny
TOP FARMS AGRO; BARENBRUG;
Pasze, dodatki paszowe. Firma BAZI,
89/519-16-14; 605-780-852.

produkty rolne

Światowa Organizacja
Zdrowia Zwierząt do diagnostyki choroby niebieskiego
języka zaleca izolację i identyfikację czynnika zakaźnego
oraz serologiczne testy diagnostyczne: test immunodyfuzji w żelu agarowym
(AGID), test ELISA i jego
odmiany. Testami AGID
i ELISA wykrywa się grupowo-swoiste przeciwciała dla
wirusa BT.
Od 1982 r. test AGID jest
używany do badania przeżuwaczy w standardowej pro-

KUPIĘ:ZBOŻA paszowe,konsumpcyjne, owies, rzepak, tel.606-505-511.
REKLAMA
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cedurze w handlu międzynarodowym. Jedną z wad
tego testu jest brak swoistości, ponieważ wykrywa on
przeciwciała dla innych wirusów tego rodzaju, zwłaszcza
wirusa krwotocznej choroby
zwierzyny płowej. Dodatnie
wyniki testu AGID należy
potwierdzić stosując już grupowo-swoiste surowice dla
wirusa choroby błękitnego
języka. Badanie wirusologiczne (RT-PCR) pozwala
wykryć materiał genetyczny
wirusa. Materiał do badań
stanowi pełna krew, śledziona, węzły chłonne krezki oraz
szpik kostny kości długich.
W Polsce badania diagnostyczne prowadzone są przez
Państwowy Instytut Weterynaryjny —Państwowy Instytut Badawczy w Zduńskiej
Woli, laboratorium referencyjne — Zakład Wirusologii
PIWet-PIB w Puławach
a wszystkie próbki dodatnie
są potwierdzane w referencyjnym laboratorium UE
w Pitbright w Wielkiej Brytanii.
W rozpoznaniu różnicowym
choroby należy wziąć pod
uwagę: niesztowicę owiec,
pryszczycę, uczulenie na
światło, zapalenie płuc, zapalenie stawów, wrzodziejące
zapalenie lub martwicę podeszwy, gnicie podeszwy, gzawicę owiec, chorobę białych
mięśni, BVD u bydła IBR, pęcherzykowe zapalenie jamy
ustnej, głowicę bydła.

Postępowanie i zwalczanie
choroby
Z racji, że leczenie objawowe jest praktycznie nieskuteczne, zwalczanie choroby
opiera się głównie na uboju
sztuk chorych, szczepieniu

ochronnym owiec i bydła,
a także kontroli ruchu zwierząt. Dodatkowo można zapobiegać chorobie poprzez
zwalczanie jej wektorów —
kuczmanów. Odpowiedź na
pytanie zawarte w tytule artykułu jest niestety twierdząca.

Okres wylęgania
choroby może być
długi i objawy
kliniczne mogą
pojawić się nawet po
60–80 dniach po
zakażeniu. Bydło po
przechorowaniu może
stać się nosicielem,
co prowadzi do
zakażania
kuczmanów
i przenoszenia
choroby za ich
pośrednictwem na
zwierzęta zdrowe.

Choroba niebieskiego języka jest realnym zagrożeniem.
Jeśli ogniska w zachodniej
oraz południowej części naszego kontynentu nie będą
w porę zwalczane, przedostanie się wirusa do Polski
będzie kwestią czasu. Choroba może przywędrować zarówno za sprawą kuczmanów jak i wraz z transportem
chorych zwierząt.
Należy pamiętać, że bardzo

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

ważna jest bioasekuracja. Zarówno na poziomie gospodarstwa jak i kraju. Wystarczy jeden transport chorych zwierząt,
które nie będą na czas zdiagnozowane, a nasz kraj może
zostać objęty restrykcjami w zakresie wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego. Miałoby to bardzo negatywny
wpływ na polski sektor chowu
bydła. Dlatego pojawienie się
choroby związane jest głównie
z problemami natury ekonomicznej — wystąpienie jej na
terenie danego kraju grozi
wstrzymaniem importu mięsa
przez inne państwa.
Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt Polska
była krajem wolnym od choroby niebieskiego języka do
2006 roku, kiedy to zanotowano pierwszy przypadek tej
choroby. Obecnie jest ona
w kraju zwalczana z urzędu
i podlega obowiązkowi rejestracji. Sposób i tryb postępowania w chorobie niebieskiego języka zawierają
odpowiednie akty normatywne. Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)
położyły duży nacisk na harmonizację przepisów w zakresie kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń
przemieszczania zwierząt podatnych na zakażenie. Wprowadzono internetowy system
gromadzenia, przechowywania i analizowania danych
Blue Tongue NETwork (system BT-Net) Ustanowiono
tzw. „strefy zamknięte”, obejmujące 2 obszary — ochronny i nadzoru, łączny obszar to
minimum 150 km od ogniska choroby w przypadku jej
wystąpienia. W promieniu
20 km wprowadza się m.in.
obowiązek regularnych prze-

glądów stad z badaniami klinicznymi, całkowity zakaz
przemieszczania wszystkich
gatunków przeżuwaczy, nakaz trzymania zwierząt w budynkach oraz nakaz zwalczania owadów w gospodarstwach, a także obowiązek
zniszczenia zwłok padłych
zwierząt pod nadzorem służb
weterynaryjnych. W strefach
zamkniętych przemieszczanie przeżuwaczy może się odbywać wyłącznie wewnątrz
tych obszarów. Zakazany jest
również wywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków.
Obecnie udoskonalany jest
szczegółowy program szczepień obejmujący kraje UE.
W Polsce władze weterynaryjne nie planują masowych
szczepień profilaktycznych
całego pogłowia zwierząt, jak
ma to miejsce w Wielkiej
Brytanii, czy też we Francji,
a szczepionka ma być użyta
tylko do szczepień interwencyjnych. Dalsze działania
w tym zakresie uzależnione
będą od rozwoju sytuacji epizootycznej w kraju.
W celu zapobiegania chorobie zaleca się hodowcom:
wystrzeganie się zakupu zwierząt do własnej hodowli pochodzących z niewiadomego
źródła oraz dbanie o regularne wizyty lekarza weterynarii
w stadzie. Należy jak najszybciej zgłaszać lekarzowi
weterynarii każde nienormalne zachowanie zwierząt,
szczególnie połączone z objawami, o których mowa powyżej. Powinno się również
starać zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich,
w których przebywają zwierzęta, w szczególności w okresie od wiosny do jesieni
włącznie.

ARR. Dopłaty do materiału siewnego

Trzeba się pospieszyć
z wnioskami
NIEZAWODNY DOSTAWCA
MIESZANEK PASZOWYCH
• doradztwo żywieniowe
• asortyment firmy De Heus:
pasze dla bydła, trzody, drobiu i inne
koncentraty, preparaty mlekozastępcze, premiksy
• mieszanki witaminowe firmy Bergophor
• nasiona kukurydzy Dupont Pionieer
• odżywki i nawozy firmy Puccioni
• mieszanki traw firmy De Heus
• folia do sianokiszonek,
folie pryzmowe
• siatka

Agro Premium Joanna Klimaszewska
Turowo 15, 06-415 Czernice Borowe
tel. 795 578 550, 600 395 360
godziny pracy biura: 8-16
www.agropremium.pl, e-mail: biuro@agropremium.pl
213016otbr-A -N

Na składanie wniosków o
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany zostało niewiele czasu. Można to
zrobić do 25 czerwca.
Warto wspomnieć, że zmieniły
się zasady wsparcia rolników w
tym zakresie. Jak już pisaliśmy,
wcześniej stawki, które przysługiwały do poszczególnego
rodzaju upraw, były znane jeszcze przez rozpoczęciem przyjmowania wniosków. Po zmianie przepisów, począwszy od
tego roku, stawki dopłat do
materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do
30 września. To pokłosie zwiększającego się ciągle poziomu
zainteresowania tymi dopłatami, co przekładało się na obciążenie budżetu państwa.
Obecnie, po terminie skła-

dania wniosków, ich liczba zostanie zestawiona z pulą przeznaczoną na dopłaty i dopiero
wtedy zostaną ustalone stawki dla konkretnych upraw.
Aby starać się o dopłatę, producent rolny musi być w posiadaniu działek rolnych, na
których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1
ha. Poza tym należy zużyć do
siewu lub sadzenia materiał
siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany.
Co ważne, obowiązuje nowy
formularz wniosku o dopłaty.
Składa się go (osobiście lub pocztą) w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania
Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego. Trzeba pamiętać o dołączeniu faktur za
zakupiony materiał siewny w
okresie od 15 lipca 2015 r do 15
czerwca 2016 r. DK
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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:
•
•
•
•
•

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
432415otbr-b -C
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Firma Handlowo-Usługowa „TECH-AGRO” S.C.
ul. Strażacka 15, 09-440 Staroźreby

SPRZEDAŻ

tel. 24 261 73 15
tel. kom. 790 432 792
e-mail: biuro@techagro.pl

CZĘŚCI I MASZYN ROLNICZYCH

213516otbr-a -O

26r PRODUKCJA ZWIERZĘCA

ŚRODA 8.06.2016

rolnicze abc

Zakiszanie pod kontrolą

Produkcja wysokojakościowej kiszonki
Podstawą opłacalności produkcji
jest odpowiednie przygotowanie
i konserwowanie pasz objętościowych
oraz wyprodukowanie kiszonki dobrej
jakości. Zastosowanie różnego rodzaju
dodatków do zakiszania może przyspieszyć
i ukierunkować proces fermentacji,
poprawić jakość i stabilność tlenową
kiszonek oraz ograniczyć straty składników
pokarmowych i energii.
Stymulacja
procesu kiszenia
Jednym z podstawowych
sposobów konserwacji pasz
jest ich kiszenie. Proces ten
może zachodzić samoistnie,
jednak wyprodukowanie kiszonek o wysokiej strawności
wymaga stymulacji procesu
kiszenia — poprzez wprowadzanie inokulantów — bakterii produkujących kwas
mlekowy. W efekcie uzyskujemy niskie pH <4,2 w przypadku kiszonki z kukurydzy
oraz pH <4,7-5,0 w przypadku kiszonek z traw i roślin
motylkowych. Uzyskując takie parametry hamujemy
działanie niekorzystnej mikroflory — bakterii kwasu
masłowego, które rozkładają
cukry i kwas mlekowy do
kwasu masłowego — redukujemy dzięki temu gorzki
smak i nieprzyjemny zapach.
Przy intensywniejszym rozREKLAMA

woju tych drobnoustrojów
następuje gnilny rozkład białka, co w konsekwencji jest
przyczyną psucia się paszy.
Znajomość podstawowych
procesów mikrobiologicznych
zachodzących podczas kiszenia ma duże znaczenie przy
wyborze odpowiedniego preparatu stosowanego do uzyskania paszy o wysokiej jakości.

Przydatność
surowca do zakiszania
Przydatności zielonek do
kiszenia możemy określić
przez dwa parametry: koncentrację cukrów prostych
rozpuszczalnych w wodzie
oraz pojemność buforową surowca. Im więcej związków
buforowych, tym materiał
kisi się trudniej, gdyż wartość
pH obniża się powoli, co
sprzyja rozwojowi bakterii
niepożądanych. Według sto-

Prawidłowe ukierunkowanie fermentacji podczas zakiszania zielonek zdecydowanie podwyższa wartość pokarmową paszy
i skutecznie ogranicza poziom mykotoksyn w kiszonkach co wpływa na zdrowotność stada Fot. Grzegorz Czykwin
sunku zawartości cukru do
pojemności buforowej wyróżnia się trzy grupy surowców kiszonkarskich: trudno
kiszące się (lucerna, koniczyna, groch, wyka, żyto), średnio kiszące się (trawy, seradela, łubin, mieszanka koniczyny z trawami) oraz łatwo
kiszące się (kukurydza, sorgo,
rzepak, CCM, słonecznik, liście buraczane, zielonka
z owsa i jęczmienia, buraki,
ziemniaki parowane, wilgotne ziarno zbóż).
Kiszonki z traw i roślin mo-

tylkowych z uwagi na wysoką
zawartość białka i wyższy poziom pH będą w większym
stopniu charakteryzowały się
stratami, zwłaszcza rozkładem białka.

Zastosowanie dodatków
do zakiszanego surowca
Wybór preparatu do zakiszania powinien być dokonywany na podstawie jego właściwości oraz uniwersalności wykorzystania, na przykład dla zielonek trudno kiszących się istotne jest

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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zmniejszenie strat składników pokarmowych i poprawienie stabilności tlenowej.
Dobry kompozyt mikrobiologiczny powinien w swoim
składzie zawierać bakterie
fermentacji mlekowej, zarówno te inicjujące zakiszanie, jak i pogłębiające procesy fermentacji, a tym samym
wykazujące konkurencyjność
w stosunku do innych mikroorganizmów niepożądanych w zakiszanym surowcu.
Szczepy te posiadają zdolność do szybkiej produkcji
kwasu mlekowego powodującego obniżenie pH w jak
najkrótszym czasie, a jednocześnie mają największy
wpływ na cechy organoleptyczne kiszonki.
Zakiszając rośliny motylkowe i trawy musimy także
pamiętać o zastosowaniu enzymów, które zapewnią prawidłowy poziom cukrów niezbędnych do uzyskania optymalnie niskiego pH w kiszonkach.
Dla zapewnienia stabilności
kiszonek (czyli wzrostu jej
temperatury powyżej temperatury otoczenia) konieczne
jest wykorzystanie bakterii
kwasu propionowego (hamowanie rozwoju drożdży w kiszonce). Powszechnie znane
bakterie hetero-fermentujące L. buchnerii przy zbyt wilgotnym materiale zakiszanym, mogą wytworzyć nadmierną ilość kwasu octowego,
a tym samym obniżyć pobranie kiszonki przez zwierzęta.
Odpowiedzią na trudności
związane z prawidłowym zakiszaniem jest preparat oparty na 2 szczepach bakterii fermentacji mlekowej Pediococcus acidilactici, Lactobacillus

plantarum, które maksymalnie szybko zdominują środowisko kiszonki, produkując
kwas mlekowy. Dodatkowo
enzymy ksylanaza oraz betaglukanaza w czasie procesu kiszenia (na przykład lucerny)
rozkładają włókno, w efekcie
czego uwalniane są cukry niezbędne dla rozwoju bakterii
fermentacji mlekowej. Szczególną właściwością tych bakterii jest redukcja drożdży
i pleśni oraz zapewnienie większej stabilności tlenowej kiszonki. Zastosowanie preparatu nie dopuszcza do „zagrzewania się” masy kiszonki
podczas wybierania paszy.

Kiszonki z traw i roślin
motylkowych z uwagi
na wysoką zawartość
białka i wyższy
poziom pH będą
w większym stopniu
charakteryzowały się
stratami, zwłaszcza
rozkładem białka.
Prawidłowe ukierunkowanie fermentacji podczas zakiszania zielonek zdecydowanie podwyższa wartość pokarmową paszy i skutecznie
ogranicza poziom mykotoksyn w kiszonkach. Szczególnie ważna jest stabilizacja
kiszonki podczas letniego
skarmiania, co możemy zapewnić poprzez zastosowanie
odpowiedniego produktu.
Opracowanie: Edyta Styczeń
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Badanie statystyczne

Stare Pole zaprasza Rolnicy pod lupą GUS-u
Uwaga rolnicy! W najbliższych tygodniach może zadzwonić a nawet przyjść ankieter z Głównego Urzędu
Statystycznego.
Od początku bieżącego miesiąca do 29 lipca na terenie
całej Polski GUS prowadzi
badania statystyczne z zakresu rolnictwa: badanie
struktury gospodarstw rolnych, badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badaFot. Arkadiusz Kolpert

Natasza Jatczyńska
n.jatczynska@dziennikelblaski.pl

Nawet pół tysiąca wystawców i 45 tysięcy zwiedzających spodziewają się organizatorzy Żuławskich Targów
Rolnych w Starym Polu, podczas 23. edycji wydarzenia.
To jedna z większych tego
typu polskich imprez. Odbędzie się 18-19 czerwca.
W trzecia sobotę i niedzielę czerwca w Starym Polu
zaprezentują się przedstawiciele różnych branż. Tradycyjnie najwięcej znajdą dla
siebie rolnicy i ogrodnicy.
Stąd obecność na targach
producentów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
materiałów budowlanych,
wyposażenia budynków inwentarskich, mebli i ozdób
ogrodowych, wikliny, pasz
i dodatków paszowych, chemii potrzebnej w rolnictwie.
Obok nich swoją ofertę zaprezentują firmy zajmujące
REKLAMA

REKLAMA

nie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.
Ci rolnicy, których gospodarstwa zostały w drodze losowania wytypowane do tych
badań, mogą udzielać informacji na trzy różne sposoby.
Do jutra (9 czerwca) poprzez
stronę
internetową
https://rolnictwo.stat.gov.pl
można wypełnić samodzielne
odpowiedni formularz. Od
10 czerwca w teren ruszą ankieterzy i będą pukać do

bram gospodarzy (do 29 lipca), by przeprowadzić wywiad bezpośrednio. Zaczną
wówczas swoje działania także teleankieterzy (będą telefonować do 22 lipca).
Jak informuje GUS, tożsamość teleankietera można
potwierdzić, dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99
(opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 820). A ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawia-

Fot. PK

jący z respondentami będą
okazywać legitymację ze zdjęciem. DK
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się ogrodnictwem, ekologią
i ochroną środowiska.
W Starym Polu pojawi się
również sporo wystawców
oferujących produkty spożywcze wytwarzane tradycyjnymi metodami. Smakosze będą mogli tam kupić
wędliny, sery, miody, zioła
czy nalewki. Tradycyjnie targom towarzyszyć będą konkursy hodowców i wystawy
zwierząt. Tą największą bez
wątpienia będzie XVII Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych prezentująca
dorobek hodowców trzody
chlewnej i bydła mięsnego
z województwa pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego.
Uzupełnieniem wydarzenia
będzie pokaz zwierząt użytkowych i ozdobnych oraz
wystawa rzemiosła artystycznego.
Organizatorem imprezy jest
oddział w Starym Polu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

----------------------------------------------
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WE DWOJE

ARiMR. Kolejny nabór w ramach PROW 2014-2020

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 59/2016. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2 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” 6 lipca 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz

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

Panowie
PANOWIE 31-45 LAT
Z OKOLIC PASYMIA
33-letni kawaler bez nałogów, z okolic Pasymia, pozna bezdzietną pannę.
Cel — stały związek.
PO CZTERDZIESTCE
Kawaler, bez nałogów i zobowiązań,
wykształcenie zawodowe, poznam
panią w wieku do 43 lat. Cel — przyjaźń lub stały związek.
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
MIŁY KAWALER
(48/170) Kawaler palący, pracujący,
niezależny finansowo i mieszkaniowo, miły, sympatyczny, opiekuńczy, pozna panią do 50 lat, najchętniej z okolic Bartoszyc i Górowa Ił.
Cel — stały związek.
WOLNY Z ŻUROMINA
Bez nałogów, zmotoryzowany,
uprawiam sport, poznam samotną
panią z Olsztyna lub okolic Żuromina.

Panie
PANIE 31-45 LAT
PO TRZYDZIESTCE
35-letnia miła panna, pozna kawalera w podobnym wieku, bez nałogów i zobowiązań, kulturalnego, zaradnego, z poczuciem humoru.
Czekam na poważne oferty.
PANIE 46-60 LAT
SAMOTNA WDOWA
55-letnia, z okolic Kolna, jestem
wdową, niezależną finansowo, bardzo lubię przyrodę, spacery, bardzo
dokucza mi samotność, pragnę poznać pana do lat 62, z okolic Biskupca Reszelskiego.
SZCZUPŁA WDOWA
Po pięćdziesiątce, pozna pana spokojnego, do lat 60, najchętniej z okolic Biskupca lub Olsztyna.
Z MAZOWIECKIEGO
57-letnia, uczciwa i szczera wdowa,
pozna wdowca dobrego i poważnie
myślącego o życiu.
SYMPATYCZNA
60-letnia, o miłej aparycji, średniej
budowy, bez nałogów, niezależna finansowo i mieszkaniowo, lubię

SPOKOJNY
55-letni, bez nałogów, bez zobowiązań, lubię sport i spacery, jestem
zmotoryzowany, poznam panią do 55
lat, domatorkę z okolic Olsztyna lub
Ostródy.
Z OKOLIC STAWIGUDY
(57/180/80) Wdowiec, spokojny, niezależny finansowo i mieszkaniowo,
zmotoryzowany, bez nałogów, pragnie poznać szczupłą, zadbaną panią
do 55 lat, z wyższym wykształceniem, z Olsztyna lub okolic.
WYSOKI
Około sześćdziesiątki, optymista,
szczupły, bez zobowiązań, niezależny
finansowo i mieszkaniowo, domator,
pozna panią z okolic Olsztyna.
PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
WDOWIEC EMERYT
Po sześćdziesiątce, z okolic Olsztyna,
niezależny finansowo, zmotoryzowany, poznam panią zdecydowaną

przyrodę, muzykę, spacery we
dwoje, poszukuję przyjaźni, na dobre
i złe. Poznam pana do lat 66,
o wzroście powyżej 170 cm, bez zobowiązań, miłego serca, z okolic
Olsztyna lub Barczewa, chętnie zmotoryzowanego. Cel — stały związek.
Numer telefonu ułatwi kontakt.
PANIE POWYŻEJ 60 LAT
SKROMNA EMERYTKA
(61/165) Domatorka, uczciwa, niepaląca, pozna pana o łagodnym
usposobieniu, w wieku 61-73 lata,
chętnie mieszkającego na wsi.
MŁODA DUCHEM
Po sześćdziesiątce. Przyjaciel na dobre i złe pilnie poszukiwany, bez zobowiązań.
MIŁA
O dobrym sercu, po sześćdziesiątce, bez nałogów, zmotoryzowana, pozna pana.
ZADBANA
Rozwiedziona, o dobrym sercu,
mieszkam sama na wsi, poznam
pana bez nałogów, na dalsze lata
w jesieni życia.
UCZCIWA
65-letnia, samotna emerytka, z Morąga, bez zobowiązań, bez nałogów,

e dwoje
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zamieszkać razem ze mną. Cel
— stały związek.
SYMPATYCZNY
63-letni, wolny, bez nałogów, zmotoryzowany, mieszkaniec podolsztyńskiej miejscowości, poznam panią
w wieku do 57 lat, bez nałogów,
o ładnej prezencji. Cel — na początek
przyjaźń. Numer telefonu przyspieszy
kontakt.
Z OKOLIC ŚWIĘTAJNA
65-letni, wolny, bez nałogów, zadbany, niezależny finansowo i mieszkaniowo, poznam panią w wieku do
65 lat, na dalsze lata życia we dwoje,
z okolic Olsztyna lub Szczytna. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
SIEDEMDZIESIĘCIOLETNI
Wdowiec, z Olsztyna, o dobrym zdrowiu, młodym wyglądzie, zadbany,
z poczuciem humoru, niezależny finansowo, lubię taniec, spacery, przyrodę, poznam miłą, szczupłą panią,
z okolic Olsztyna, do 65 lat.

zadbana, o dobrym sercu, pozna pana
w odpowiednim wieku, zadbanego,
uczciwego, sympatycznego, bez nałogów, z dobrym charakterem, zmotoryzowanego, który nie szuka przygód.
WDOWA EMERYTKA
(73/160/75) Mieszkam na wsi, chętnie poznam pana, bez nałogów, poważnie myślącego o życiu we dwoje.
SZCZUPŁA Z ELBLĄGA
Wdowa, średniego wzrostu, bez zobowiązań rodzinnych, niezależna
mieszkaniowo i finansowo, pracowita, uczciwa, opiekuńcza, o dobrym charakterze, pozna pana po
siedemdziesiątce, z okolic Elbląga
lub bliskich okolic.
GOSPODARNA
(66/164) Zadbana, niezależna
mieszkaniowo i finansowo, lubi
przyrodę, spacery, taniec, z poczuciem humoru, pozna pana wolnego,
bez nałogów, w wieku 66-70 lat,
o dobrym sercu, który nie szuka
przygód. Mogę zmienić miejsce zamieszkania.
BARBARA
Wdowa po siedemdziesiątce pozna
pana z poczuciem humoru, szczerego przyjaciela na dalsze lata w jesieni życia. Cel — stała przyjaźń.

Chcesz zalesiać?
Składaj wniosek
Od 5 do nawet 7,6 tys. zł
można dostać na hektar nowego lasu. A do tego dochodzą jeszcze pieniądze na
ogrodzenie lub zabezpieczenie sadzonek palikami. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w tym zakresie.
Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Biura powiatowe Agencji
będą je przyjmować od
1 czerwca do 1 sierpnia. Chodzi o działanie „Inwestycje
w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
To bardzo ważna pomoc dla
rolników, którzy gospodarują na słabej klasy ziemiach,
nie mogąc liczyć na obfite
zbiory. ARiMR zapewnia, że
posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje, że przez
kolejnych 12 lat będą otrzymywać pomoc finansową.
A jest ona niebagatelna, bo
wsparcie, które można uzyskać na posadzenie lasu, wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł
na hektar ( jest uzależniona m.in. od gatunków posadzonych drzew czy nachylenia terenu). Co ważne, dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną
poprzez ogrodzenie (8,82
zł/m kw.) albo otoczenie trzema palikami (1 132 zł/ha).
„Zanim jednak rolnik zdecyduje się na skorzystanie
z takiej pomocy, powinien
sprawdzić w swoim urzędzie
gminy, czy na jego gruntach
można będzie posadzić las.

ZOBACZ, CO SIĘ ZMIENIŁO
Jak przypomina ARiMR, rok 2016 jest drugim, w którym rolnicy
mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach
PROW 2014-2020. Ale nastąpiły zmiany przepisów ułatwiające
skorzystanie z tej formy pomocy. Najważniejsze z nich to:
— możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków;
— zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do
płatności, wskazane w planie zalesienia, takie jak: powierzchnie
pod liniami przesyłowymi (których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami),
śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych, uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został
złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW
2004-2006 oraz PROW 2007-2013, kamieniołomy, żwirownie lub
wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu, elementy krajobrazu
(tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m);
— w przypadku, gdy gmina, na terenie której są położone grunty
przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, nie
ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia
planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej grunty przeznaczone do zalesienia;
— możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia
na zalesienie;
— zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik
nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie
w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej (obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50 000 euro);
— brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Jeżeli okaże się, że w planie
zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma do tego
przeciwwskazań, wówczas
powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie
planu zalesienia. Dysponując
takim planem, rolnik może
przystąpić do sadzenia lasu
i ubiegania się o przyznanie
wsparcia na taką inwestycję”
— precyzuje w komunikacie
biuro prasowe ARiMR.

Po zakończeniu naboru
wniosków, zostaną one zweryfikowane pod kątem obowiązujących kryteriów. Agencja zapowiedziała, że punkty
będzie można otrzymać m.in.
za zalesienie gruntów: leżących w strefie ekologicznych
korytarzy, przylegających do
lasu czy do śródlądowych
wód powierzchniowych,
a także tych o nachyleniu powyżej 12 stopni. Później powstanie lista rankingowa,
która zostanie ogłoszona
1 października.
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własnoręczny podpis
52511otbp-bk-M

Wsparcie, które można uzyskać na posadzenie lasu, wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar,
dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy przed zwierzyną poprzez ogrodzenie
— 8,82 zł/m kw albo paliki — 1 132 zł/ha Fot. Beata Szymańska
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Zabiegi agrotechniczne

Przedsiewna
uprawa roli
Rola jest powierzchniową warstwą gleby, na którą bezpośrednio
działają narzędzia i maszyny uprawowe. Jest to warstwa uprawna,
której miąższość określają narzędzia najgłębiej działające, zwykle
pługi lub pogłębiacze. Miąższość gleby może pokrywać się
z poziomem próchniczym gleby albo też może być od niego
większa lub mniejsza.
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski, PODR w Szepietowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Uprawa roli jest to całokształt czynności wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu
stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu
i rozwoju. Roślinom trzeba
zapewnić w glebie wystarczającą ilość łatwo dostępnej
wody, powietrza (a ściślej tlenu), a także wszystkich niezbędnych do życia składników pokarmowych makro
i mikroelementów oraz stworzyć warunki do swobodnego
rozrastania systemu korzeniowego roślin.

Co powoduje
zbyt głęboka orka?
Widocznym efektem zabiegów uprawowych jest pokruszenie i wymieszanie roli,
czyli zmiana układu jej trzech
zasadniczych elementów
składowych: fazy stałej, płynnej i gazowej. Wynikiem tego
są zmiany stosunków powietrznych, wodnych i termicznych gleby. Dobór właściwych narzędzi i maszyn
uprawowych pozwala na regulowanie tych stosunków.
Efekt uprawy wyraźnie zależy od aktualnego stanu gleby i od innych czynników jak

np. od przebiegu pogody.
W glebach mineralnych
uprawną warstwę stanowi
mieszanina cząstek mineralnych, substancji organicznej,
wody i powietrza. Ogólnie
można stwierdzić, że woda
i powietrze zajmują blisko
50 proc. objętości roli, przy

Stosowanie coraz
cięższych maszyn
w zmieniających się
warunkach
pogodowych wpływa
bardzo często
niekorzystnie na
układ fizyczny gleby,
ulega ona zbyt
dużemu
zagęszczeniu.
czym są to czynniki antagonistyczne: im więcej wody
zawiera gleba, tym mniej jest
w niej powietrza i odwrotnie.
Jest to oczywiste, bo zarówno
woda jak i powietrze wypełniają w glebie przestwory
między cząstkami mineralnymi i organicznymi.

Podstawowym zabiegiem
uprawowym jest orka. Biorąc
pod uwagę okresowo występujące susze najlepiej jest
wykonywać orkę w okresie jesiennym, gdyż wykonywanie
orki w okresie wiosennym
wiąże się ze stratami dużej
ilości wody z gleby, powodując jej zbrylenie itp. Zbyt głęboka orka powoduje, że mikroorganizmy glebowe ulegają degradacji — warto
o tym pamiętać.

Czym dla gleby są
mikroorganizmy glebowe?
Specyficznym składnikiem
roli są organizmy glebowe
w niej żyjące. W wierzchniej
warstwie gleby, żyją mikroorganizmy tlenowe, które
w sprzyjających im warunkach rozwijają się i powodują rozkład substancji organicznej gleby do składników
dostępnych dla roślin.
W głębszej warstwie gleby
żyją mikroorganizmy beztlenowe, które również wspomagają procesy rozkładu substancji organicznej gleby, powodując powstawanie organicznych i organiczno-mineralnych koloidów glebowych.
Rozkład substancji organicznej dostarcza wszystkich

WWW.TUME.PL
AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE TUME
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WWW.BARGAM.PL
OPRYSKIWACZE CIĄGANE I SAMOJEZDNE BARGAM
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Orka przedzimowa Fot. Michał Godlewski
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niezbędnych do życia składników pokarmowych, organizmy glebowe, zatem są niezbędnym warunkiem życia
roślin. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania można stwierdzić, że błędem jest
przyorywanie obornika na
zbyt dużych głębokościach.
Powinno się to wykonywać
tak, żeby obornik umiejscowiony był w wierzchniej warstwie gleby, tam gdzie są mikroorganizmy tlenowe.
Podobnie jest podczas przyorywania poplonów i dodatkowo należy pamiętać, że
przyorywanie żywych zielonych roślin np. gorczycy powodować może szczególnie,
gdy jest zbyt (wilgotna gleba),
powstawanie procesów gnilnych w glebie. Najlepiej jest,
gdy poplon (zielona masa)
jest pocięta lub przywałowana na kilka dni przed wykonaniem orki. Błędem jest wykonywanie orki, gdy gleba
jest mokra, powodujemy
wówczas w zależności od
zwięzłości gleby szczególnie
na glebach bielicowych niekorzystne zmiany w dolnych
warstwach gleby, powstaje
tzw. podeszwa płużna. Jest to
zagęszczenie cząsteczek gleby
w tych miejscach, gdzie przechodzą koła ciągnika. W tych
miejscach występuje podtapianie systemu korzeniowego
roślin, (zachwianie fizycznych właściwości gleby)
i utrata właściwej dla niej
struktury.

Nie zapominajmy
o głęboszu
Stan taki można poprawić
poprzez stosowanie pogłębiaczy montowanych na ramie pługa lub poprzez głęboszowanie. Ponadto stosoREKLAMA

wanie coraz cięższych maszyn w zmieniających się warunkach pogodowych wpływa
bardzo często niekorzystnie
na układ fizyczny gleby, ulega ona zbyt dużemu zagęszczeniu. Jest to szczególnie
widoczne na uwrociach pól,
gdy padają deszcze powstają
w tych miejscach skupiska
stojącej wody.
Zasadniczym celem uprawy
roli tak jak to zostało już powiedziane jest stworzenie
możliwie najlepszych warunków do życia i rozwoju
mikroorganizmów glebowych, a poprzez to rozwoju
roślin przez zapewnienie im
optymalnego układu elementów składowych roli. To
można osiągnąć stosując różnego rodzaju zabiegi uprawowe, których liczba i kolejność zależą od stanu wyjściowego, czyli stanu roli
przed rozpoczęciem uprawy,
od wymagań roślin, przebiegu pogody, ukształtowania
terenu, sposobu gospodarowania itp. Do właściwości
gleby, które w dużym stopniu
można regulować poprzez
zabiegi uprawowe należą
przede wszystkim stosunki
powietrzno-wodne oraz ściśle
z nimi związane właściwości
termiczne i zwięzłość. Wpływ
zabiegów uprawowych na
właściwości chemiczne i biologiczne warstwy uprawnej
jest bardzo ważny i polega na
stworzeniu takich warunków
w glebie, aby ilość i dostępność składników pokarmowych oraz działalność organizmów glebowych były najkorzystniejsze dla uprawianych roślin. Umiejętność
stworzenia optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju roślin w dużej mierze za-
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Agregat uprawowo-siewny Fot. Michał Godlewski
leży od rolnika jego wiedzy,
który uprawiając glebę nadaję
jej odpowiednią ,,kulturę”.
Utrzymanie gleby w takim
stanie zależy w znacznym
stopniu od doboru maszyn,
których oddziaływanie na
glebę jest mniej lub bardziej
korzystne.

Agregaty uprawowe
w przedsiewnej
uprawie gleby
Grupę maszyn uprawowych,
których oddziaływanie na
glebę i na uprawiane rośliny
jest zdecydowanie korzystne
stanowią agregaty uprawowo-siewne. W większości naszych gospodarstw stosowane są agregaty zbudowane
na bazie kultywatora i brony
lub wałków strunowych. Stosowanie tego typu zestawów
maszyn jako uniwersalne na
różnych glebach i pod wszystkie gatunki uprawianych ro-

ślin nie jest najlepszym rozwiązaniem z uwagi na to, że
narzędzia te są wykonane do
przygotowania gleb o różnym stopniu zwięzłości i pod
różne gatunki uprawianych
roślin.
Uprawki
przedsiewne
w tym orka powinny być wykonywane w optymalnych
warunkach wilgotności gleby,
gdyż zagrożeniem jest zbyt
duże zagęszczenie gleby
i zwiększa to podatność do zamulania i erozji. Stosując
agregaty uprawowe sprowadzamy do pewnego minimum ilość przejazdów po
roli. Prawidłowy dobór agregatów uprawowych i stosowanie w przedsiewnej uprawie gleby stwarza optymalne
warunki do wzrostu i rozwoju uprawianych roślin. Należy stwierdzić, że stosowanie
agregatów składających się
z kultywatorów o łapach sprę-

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

żynowych na glebach lekkich
i średniozwięzłych szczególnie w okresie wiosennym jest
powodem nadmiernej utraty
wody, zbyt głębokiego
umieszczenia nasion (osłabione wschody) i wyrzucanie
na powierzchnie pola wilgotnych i tworzących się bryłek
gleby, które są trudne do rozkruszenia.
W uprawie przedsiewnej
gleby powinny być wykonane
prace w myśl zasady głoszonej przez naukowców z Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa Puławy:
,,tak wcześnie, tak płytko i tak
mało zabiegów, jak to tylko
jest możliwe’’. Takie możliwości stwarzają nowej generacji agregaty uprawowosiewne.
Wymienione zalecenia
uprawowe dotyczą gleb o uregulowanych stosunkach wodnych (gleb drenowanych).
Gleby ciężkie o nieuregulowanych stosunkach wodnych
wymagają bardzo często indywidualnego doboru maszyn do wykonania zabiegów
uprawowych. Stosowanie
agregatów uprawowych na
tych glebach jest również
możliwe i stwarza korzystne
warunki do wcześniejszego
siewu i wzrostu roślin uprawnych. Nowoczesna uprawa
roli wymaga dużych nakładów nośników energii na
produkcje rolną. Wysokie zużycie oleju napędowego
w przeliczeniu na hektar przy
stale zwyżkujących cenach,
oznacza wysokie koszty produkcji. Sposobem na obniżenie kosztów uprawy jest stosowanie zabiegów uproszczonych; obecnie gospodarstwa obszarowo duże rezygnują z uprawy płużnej, decydując się na zastosowanie
uprawy uproszczonej i siewu
bezpośredniego.

Uproszczony
system uprawy

212416otbr-A -N

Uproszczony system uprawy od wielu lat wzbudza zainteresowanie i kontrowersję wśród rolników. W nie-

których gospodarstwach stosowany jest ten system, w innych — na przemian z systemem orkowym. Należy
stwierdzić, że uprawa uproszczona może pozwolić na redukcje kosztów uprawy o ponad 50 proc. Oszczędność ta
wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem zużycia paliwa i niższymi kosztami eksploatacji
maszyn. Czasami w większym stopniu wynika z czynników, których rolnicy prawie
wcale nie biorą pod uwagę:
oszczędności czasu, dzięki
czemu możliwe jest zachowanie terminów agrotech-

Stosowanie
agregatów
składających się
z kultywatorów
o łapach
sprężynowych na
glebach lekkich
i średniozwięzłych
szczególnie w okresie
wiosennym jest
powodem nadmiernej
utraty wody.
nicznych, ochrony struktury
gleby i zasobów wody w glebie. Obecnie niektórzy zapominają o szukaniu dodatkowych oszczędności i zwiększaniu efektywności uprawy.
Należy jednak pamiętać
o rosnących kosztach produkcji — paliw, nawozów itp.
Poszukując sposobów na
zmniejszenie kosztów produkcji, warto rozważyć stosowanie uproszczonego systemu uprawy.
Stosując uproszczone metody uprawy musimy zdawać
sobie sprawę, że wymienione
zalety nie zawsze będą równoważyć wady powstałe na
skutek takich metod uprawy.
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Agregat uprawowo-siewny do bezorkowej
uprawy gleby Fot. Michał Godlewski
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TWORZYMY DLA PAŃSTWA ODMIANY ZIEMNIAKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I POLECAMY:
Odmiany jadalne:

Lord, Denar, Gwiazda, Michalina, Aruba, Oberon
oraz skrobiowe:

Kuba, Skawa, Jasia i Rudawa

Najważniejsze z nich to przede wszystkim zwiększanie
ilości gryzoni polnych i ślimaków. Nie nękane zabiegami agrotechnicznymi,
mogą występować w ilościach
powodujących znaczne straty plonu. Podobny problem
dotyczyć będzie chwastów.
One również, wykorzystując
ograniczoną liczbę zabiegów,
intensywniej rozrastają się.
Sposobem na ich ograniczenie jest stosowanie zwiększonych dawek środków
ochrony roślin, w tym herbicydów totalnych.
Tak, więc w rolnictwie nie
REKLAMA

ma nic za darmo — ,,jest coś
za coś”.
Sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw zmusza do
wprowadzania uproszczeń
w uprawie roli, które bardzo
często wynikają z niesprzyjających warunków pogodowych i rolnicy nie zdążają
z wykonaniem uprawek pożniwnych. Trudno jest zaakceptować bezorkowy system
uprawy gleby tak na stałe jak
na przykład monokultury, ale
jest on możliwy przy nieco
większym zużyciu chemicznych środków ochrony roślin. Tylko też musimy zda-

wać sobie sprawę z tego, że
nowe technologie tj. siew bezpośredni, uprawa roślin
w monokulturze prowadzić
może do zjawiska zwanego
zmęczeniem gleby, a nawet
wyjałowieniem i degradacją
gleby. Uprawa kukurydzy
w długoletnich monokulturach może prowadzić do wyjałowienia gleby (zanikają
całkowicie mikroorganizmy
glebowe). Pamiętajmy o tym,
że gleba jest organizmem żywym i w dowód wdzięczności
za obfite plony musimy o nią
dbać i w należyty sposób
uprawiać.
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