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W dniach 17-18 czerwca
2016 r. w Centrum Wdrażania
i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się seminarium pn.
„Dziedzictwo kulturowe Kół
Gospodyń Wiejskich na przestrzeni wieków” w ramach Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń
Wiejskich.
Organizatorami wydarzenia
byli: Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Tematyka seminarium poświęcona była Jubileuszowi
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), które podtrzymują i kultywują tradycję ludową oraz rozwijają społeczność
wiejską. Wydarzenie miało na
celu uhonorowanie pracy Kół
Gospodyń Wiejskich oraz wymianę poglądów dotychczasowych osiągnięć i pracy Kół Gospodyń Wiejskich.

Bogata historia
i szczytne idee
Koła Gospodyń Wiejskich
mają bogatą historię, są to dobrowolne, samorządne i niezależne społeczno-zawodowe
organizacje kobiece działające
głównie na terenach wiejskich.
KGW powstały w trudnym
czasie, kiedy dopiero zaczęła
kształtować się samorządność

w Polsce i już wtedy kobiety postawiły przed sobą ambitne
zadania, które wynikały z wewnętrznych potrzeb społeczeństwa. Celem KGW jest
bronienie praw, reprezentowanie interesów oraz działanie
na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin.
W wydarzeniu uczestniczyło
blisko 400 osób, z 48 Kół Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego
oraz 9 zespołów artystycznych
grających, m.in. muzykę folkową oraz śpiewających pieśni
ludowe i biesiadne.

Masza święta
uświetniła spotkanie
Seminarium rozpoczęto
mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa koadiutora Archidiecezji Warmińskiej Józefa Górzyńskiego
oraz koncelebrantów — rektora Misyjnego Seminarium
Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie o. Józefa
Węcławika SVD oraz proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach
ks. Eugeniusza Pipały.

Odznaczenia
i wyróżnienia rozdano
Podczas seminarium zasłużone członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich zostały odznaczone
srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi, które wręczył
wicewojewoda warmińskomazurski Sławomir Sadowski.
Odznaczone zostały panie: Do-

REKLAMA
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rota Bednarczyk, Halina Gniadek, Elżbieta Zalewska, Halina
Domian, Bogumiła Kowalska,
Anna Malinowska oraz Anna
Śledzik.
Docenione zostały również
osoby, które przysłużyły się do
rozwoju regionu oraz województwa. Zostały one wyróżnione odznakami honorowymi „Za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego”, które wręczył marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin. Wyróżniono
7 osób: Hanna Modzelewska,
Stanisław Ciarciński, Marek
Urbański, Ryszard Wroński,
Franciszek Zenon Pawłowski, Daniela Wysocka, Krystyna Wiesława Sienkiewicz.
W trakcie wydarzenia 48 Kół
Gospodyń Wiejskich uhonorowano listami gratulacyjnymi, które wręczyli marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
Wiesław Domian oraz dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Zygmunt Kiersz.

Bezcenna kultura
i tradycja
W kolejnej części seminarium prof. dr hab. Stanisław
Achremczyk wygłosił wykład nt.
„Roli kobiet w podtrzymywaniu
dziedzictwa kulturowego”.
Zwieńczeniem wydarzenia
były podziękowania Kół Gospodyń Wiejskich dla organizatorów oraz występy artystyczne zespołów: Powsinianie,
Pieckowianie, Bądlowianki,
Rostkowianie, Kapela Tolki
Gałązki, Giecznianki, Wrzosy,
Sami Swoi oraz Morawa. Nie
zabrakło śpiewu oraz tańców,
które uświadomiły wszystkim
jak wiele wnoszą KGW w naszą kulturę oraz tradycję Warmii i Mazur.

17 czerwca w Olsztynie odbył się Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, w którym
uczestniczyło blisko 400 osób, z 48 Kół Gospodyń Wiejskich z regionu Fot. WMODR
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Ochrona chemiczna kukurydzy

Kiedy zdecydować o zwalczaniu
chemicznym omacnicy prosowianki?
Omacnica prosowianka to najgroźniejszy
szkodnik kukurydzy w kraju. Obecnie
występuje już we wszystkich
16 województwach, lecz nadal poszerza
swój zasięg opanowując kolejne powiaty.

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

W województwie warmińsko-mazurskim omacnica
uszkadza kukurydzę od 2009

Złomy łodyg spowodowane żerowaniem omacnicy prosowianki Fot. Paweł Beres

roku. W tamtym czasie zasiedlała jedynie 6 powiatów:
braniewski, ełcki, giżycki, kętrzyński, ostródzki oraz piski.
Jak pokazują dane z 2015
roku, szkodnik ten obecnie
opanował już 15 powiatów
tj. bartoszycki, braniewski,
działdowski, elbląski, ełcki,
giżycki, iławski, kętrzyński,
nidzicki, nowomiejski, olecki,
olsztyński, ostródzki, piski
i szczycieński. W województwie mazowieckim historia
występowania szkodnika jest
dłuższa, przy czym nie znany
jest dokładny rok, w którym
owad zaczął uszkadzać kukurydzę. W 2004 roku, czyli
od roku w którym Instytut
Ochrony Roślin — PIB we
współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaczął opracowywać coroczne mapki zasięgu
występowania omacnicy prosowianki w Polsce, wykazano
obecność uszkodzonych roślin przez gąsienice tego gatunku jedynie w dwóch powiatach: lipskim i zwoleńskim. Obecnie już niemal
całe województwo mazowieckie jest przez omacnicę
prosowiankę zasiedlone.
Dane z 2015 roku wskazują
na pojaw gatunku już w 29
powiatach tj. ciechanowskim,
garwolińskim, grodziskim,
grójeckim, gostynińskim, kozienickim, lipskim, łosickim,
makowskim, mińskim, nowodworskim, ostrołęckim,
ostrowskim, płockim, płońskim, przasnyskim, piaseczyńskim, przysuskim, pułtuskim, radomskim, siedleckim, sierpeckim, sokołowskim, sochaczewskim, war-

szawsko-zachodnim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim i żyrardowskim.
Tak szybka ekspansja gatunku w przeciągu niespełna
6-11 lat jest po części efektem
gwałtownego wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy
w Polsce środkowej i na północy kraju ( już nie tylko na
kiszonkę, lecz także i na ziarno), stosowania uproszczeń
agrotechnicznych zwiększających przeżywalność gatunku, a także występowania od
kilku lat korzystnych warunków dla rozwoju szkodnika
(wzrost temperatur).
W rejonach masowego występowania (południowa, zachodnia i częściowo już środkowa część kraju) zdarza się,
że omacnica lokalnie uszkadza do 70-100 proc. roślin.
Zwykle jednak procent roślin uszkodzonych waha się
od ułamka do 50-60. Na północy kraju szkodliwość gatunku jest jeszcze stosunkowo niewielka, chociaż obserwuje się już pola, na których
szkodnik uszkadza ponad 1520 proc. roślin, a to już uzasadnia jego bezpośrednie
zwalczanie. Lokalnie z takim
poziomem szkodliwości można już spotkać się na obszarze
województwa warmińskomazurskiego.

Szkodliwość omacnicy
prosowianki
Główna szkodliwość omacnicy wiąże się z żerowaniem
na kolbach, gdzie jej gąsienice wyjadają ziarniaki, co obniża wysokość plonu. Dodatkowo uszkadzają łodygi, przez
co zakłócają proces odżywiania nadziemnych części roślin, a to wpływa na spadek
wysokości i jakości plonu zielonej masy i ziarna. Często
dochodzi także do złomów
łodyg, co utrudnia bądź uniemożliwia zebranie plonu. Pośrednia szkodliwość gąsienic
wiąże się ze zwiększoną podatnością uszkodzonej kukurydzy na opanowanie przez
sprawców chorób, a zwłaszcza
choroby powodowane przez
grzyby z rodzaju Fusarium —
fuzariozę kolb i fuzariozę łodyg, których obecność może
skutkować późniejszym pojawem mikotoksyn.

Jaki procent roślin
został uszkodzony?
Omacnica prosowianka jest
trudnym przeciwnikiem dla
człowieka, głównie z uwagi na

to, że jej gąsienice przez większą część swojego życia przebywają w ukryciu, zwykle
wgryzione w tkanki roślin,
a to sprawia, że początkowo
są trudne do zauważenia,
w tym są mniej narażone na
zastosowane preparaty chemiczne o działaniu kontaktowym. O tym czy powinny
być zwalczane warto decydować analizując nie tylko
bieżącą liczebność gatunku,
ale także i jego szkodliwość
w minionych latach. Bardzo
ważne jest w tym przypadku
obliczanie jaki procent roślin został uszkodzony przez
gąsienice w danym roku. Dokonuje się tego w okresie woskowej dojrzałości ziarniaków, gdyż wówczas ślady żerowania gąsienic w tkankach
(wysypujące się białe trociny)
są najlepiej widoczne na tle
zielonych jeszcze liści.
Na podstawie oceny procentu roślin uszkodzonych
skonstruowano zresztą próg
szkodliwości, który mówi, że
jeżeli szkodnik uszkodził
w roku wcześniejszym 15 proc.
roślin w uprawie na ziarno lub
30-40 proc. w uprawie na kiszonkę i CCM to jego zwalczanie w kolejnym roku będzie
uzasadnione ekonomicznie.
Z punktu widzenia sytuacji
związanej ze szkodnikiem
panującej na obszarze Warmii i Mazur oraz na północy
województwa mazowieckiego, to jeżeli w 2015 roku
uszkodził on na lokalnych
plantacjach ponad 15 proc.
roślin lub też jeżeli w trakcie
bieżących obserwacji stwierdzi się na 100 roślinach 6-8
złóż jaj, wówczas zasadne
będzie interwencyjne zwalczanie gatunku w tym roku.
Jest to tym ważniejsze, aby
nie dopuścić do nadmiernego namnażania się szkodnika na nowych obszarach,
stąd też nawet dla kukurydzy
uprawianej na kiszonkę
i CCM należałoby przyjąć
obniżony próg ekonomicznej
szkodliwości i nie czekać aż
przyjdzie moment, że owad
uszkodzi ponad 30 proc. roślin.

Na podstawie
monitoringu
Dla tych gospodarstw, które
nie zdecydowały się na ochronę biologiczną, a dysponują
opryskiwaczami umożliwiającymi wjazd w wysoki łan
i które będą podejmować interwencyjne zwalczanie omac-
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Zjawisko licznych wylęgów gąsienic omacnicy prosowianki ma miejsce najczęściej od końca
pierwszej do początku trzeciej dekady lipca, ze szczytem liczebności przypadającym zazwyczaj
pod koniec drugiej lub w pierwszych dniach trzeciej dekady lipca. Gasienice po wylegu — obiekt
zwalczania chemicznego Fot. Paweł Beres
nicy, zalecana jest obecnie już
tylko ochrona chemiczna. Jest
ona skierowana przeciwko
licznie wylęgającym się gąsienicom (nie motylom jak
błędnie się uważa). Zjawisko
licznych wylęgów patrząc na
biologię szkodnika ma miejsce najczęściej od końca pierwszej do początku trzeciej dekady lipca, ze szczytem liczebności przypadającym zazwyczaj pod koniec drugiej
lub w pierwszych dniach trzeciej dekady lipca.
Konkretny jednak dzień zabiegu ustala się na podstawie
monitoringu występowania
szkodnika. Monitoring ten
najlepiej prowadzić z zastosowaniem pułapek świetlnych odławiających motyle
(samce i samice) lub pułapek
feromonowych (odławiających samce) i dodatkowo powinno podeprzeć się go bezpośrednimi obserwacjami roślin na obecność wylęgających się gąsienic lub komunikatami sygnalizacyjnymi
podawanymi przez jednostki
zewnętrzne np. Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, Instytut
Ochrony Roślin — PIB,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego lub firmy komercyjne
obsługujące rolnictwo, a które prowadzą obserwacje nad
omacnicą.

Gdy konieczny
jest zabieg chemiczny
W zaleceniach integrowanej
ochrony kukurydzy przed
omacnicą prosowianką proponowane są 1-2 zabiegi
opryskiwania roślin przeciwko gąsienicom omacnicy,
w okresie ich licznych wylęgów. Dwa zabiegi są szczególnie ważne na polach, na
których szkodnik corocznie
uszkadza ponad 30-40 proc.
roślin. Z uwagi na to, że na
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego szkodliwość omacnicy prosowianki nie jest bardzo duża, stąd
też wystarczające powinno
być jednokrotne jej zwalczanie, tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów, tym bardziej, że owada można ograniczać dodatkowo zabiega-

mi mechanicznymi po zbiorze plonu, co pozwala przez
pewien okres czasu utrzymać „w ryzach” liczebność
jego populacji. Aby jednak
wykonać zabieg chemiczny
konieczne jest posiadanie
opryskiwacza szczudłowego
lub pozostawianie ścieżek
przejazdowych dla takich modeli opryskiwaczy, które mają
belki podnoszone ponad
wierzchołkami roślin lub dla
opryskiwaczy turbinowych.
W przypadku jednego zabiegu ochronnego powinien
on przypaść od drugiej do
początku trzeciej dekady lipca, bowiem wtedy obserwuje
się masowe wylęgi gąsienic.
Konkretny dzień zabiegu należy ustalić na podstawie
własnego monitoringu.
W 2016 roku do dyspozycji
producentów kukurydzy jest
14 preparatów zarejestrowanych przeciwko omacnicy
prosowiance, przy czym aż 9
z nich reprezentuje tą samą
substancję czynną tj. lambda-cyhalotrynę. Pozostałe
zawierają m.in. tiachlorpyd,
deltametrynę, indoksakarb
oraz metoksyfenozyd. Obecność insektycydów należących do kilku grup chemicznych pozwala obecnie na poprawne rotowanie substancji
czynnych, co jest kluczowe
dla ograniczenia ryzyka uodparniania się omacnicy na
środki ochrony roślin, zwłaszcza, że coraz częściej do jej
zwalczania wykorzystuje się
dwa zabiegi ochronne w sezonie wegetacyjnym.
Dobór insektycydów skierowanych przeciwko omacnicy prosowiance przedstawiono w tabeli.

ciem metody agrotechnicznej. Polega ona na tym, że
po zbiorze plonu (zielonki,
kiszonki, ziarna, na biogaz)
jak najszybciej należy wjechać na ściernisko mulczerem i bardzo dokładnie rozdrobnić słomę. Im drobniejsze będą fragmenty, tym
większa skuteczność zwalczania gąsienic znajdujących się w tkankach. Wykazano, że użycie wysoce wydajnych mulczerów może
na danym polu zniszczyć
nawet do 70 proc. przygotowanych do zimowania gąsienic szkodnika. Ważne jest
jednak, żeby po mulczerowaniu wykonać orkę.
56816otbr-h -C

REKLAMA

Wjechać na ściernisko
mulczerem i zaorać
Z uwagi na to, że omacnicę prosowiankę trudno jest
zwalczać w pełni okresu wegetacji roślin, stąd też nie
każde gospodarstwo to
może uczynić z powodu braku odpowiedniego sprzętu
opryskującego. W takim
przypadku można próbować z nią walczyć w sposób
bezpośredni jeszcze w tym
roku, ale tym razem z uży-

128916otbr-a-M

zwierzęta hodowlane

! ! Skup bydła rzeźnego. BYKPOL, 690944-688.

KUPIĘ konie, krowy,
606-655-378.

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

DOJARZA, traktorzystę zatrudnię, 504-182-528,
515-603-782.

! ! Skup bydła -atrakcyjne ceny, 690-944688.

SPRZEDAŻ karpi, karasi,
ryb kolorowych, innych.
Tel.602-399-656

KUPIĘ dmuchawę do
zboża, (89)647-66-44.

SPRZEDAM:OPONY rolnicze do kombajnów,

SKUP bydła chudego
i wybrakowanego.
Gotówka, wyrejestrowanie. Odbiór 7 dni w
tyg., 733-369-019.

maszyny rolnicze

ciągników, przyczep,
sprzętu budowlanego,t

DOJARKI -montaż, 50493-64-90.

el.505-212-810,539-524795.

produkty rolne
KUPIĘ:ZBOŻA paszowe,konsumpcyjne,
owies, rzepak, tel.606505-511.
SKUP ZBÓŻ KUPI zboża
paszowe,konsumpcyjne,tel.694-508-207.
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Lista zalecanych odmian. Zboża ozime
Plonowanie odmian zbóż ozimych z LOZ 2016 na podstawie wyników Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa warmińsko-mazurskiego

Tak wygląda odmiana o niskiej zimotrwałości po tegorocznej zimie. Warto zwrócić uwagę
na różny stopień przezimowania odmian. Zimotrwałość mierzy się w skali 9 stopniowej,
gdzie 1 to wartość najniższa (czyli najsłabsza) a 9 najlepsza Fot. Małgorzata Gazda

Krajowy rejestr w bieżącym roku obejmuje 107 odmian pszenicy
ozimej, 27 jęczmienia ozimego, 47 pszenżyta ozimego oraz 49
odmian żyta ozimego. Rolnikowi często w natłoku tak wielu odmian
oferowanych przez hodowców i dystrybutorów niełatwo wybrać jedną
lub kilka najbardziej wpisujących się w specyfikę gospodarstwa.
mgr inż. Małgorzata Gazda,
COBORU SDOO
we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Podjęcie decyzji mogą ułatwić obiektywne badania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).
System ten sprawdza aktualną wartość odmian, dostarcza
również obiektywnej informacji o ich przydatności do
uprawy w całym kraju oraz danym rejonie Polski. W badaniach uczestniczą odmiany
najwartościowsze, wytypowane po szczegółowej analizie
przez Wojewódzki Zespół

PDO, które potwierdziły w latach wcześniejszych dużą przydatność do uprawy w danych
warunkach. Są one w przeprowadzanych doświadczeniach porównywane do odmian wzorcowych w badanym gatunku, corocznie wyznaczanych przez Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Zimotrwałość szczególnie
ważna
Po ostatniej zimie szczególnego znaczenia w wyborze
odmiany do uprawy w naszym rejonie nabrała zimotrwałość, która w znacznym

stopniu wpływa na ryzyko
uprawy i nie należy jej lekceważyć. Kierowanie się jedynie
możliwością wysokiego plonowania odmiany kosztem
jej niskiej odporności na warunki zimowania nie zawsze
się opłaca. Oceny tej cechy dla
poszczególnych odmian są
bardzo zróżnicowane.
Corocznie prowadzone badania w ramach systemu PDO
pozwalają na wyodrębnienie
najwartościowszych odmian
zbóż ozimych, które po ustaleniach Wojewódzkiego Zespołu PDO trafiają na Listę
Odmian Zalecanych (LOZ)
województwa. Udział po-
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szczególnych odmian na liście
jest każdego roku przez Zespół
weryfikowany.
W dołączonych tabelach podano odmiany zbóż ozimych
znajdujące się w 2016 roku na
Liście Odmian Zalecanych
dla woj. warmińsko-mazurskiego i dla województwa mazowieckiego (str. 6 Rolniczego ABC). Podane informacje
o odmianach powinny pomóc
rolnikom wybrać te najbardziej przydatne w konkretnych warunkach gospodarowania.

Dwa poziomy
agrotechniki
Odmiany w doświadczeniach badane są na dwóch
poziomach agrotechniki (a1 –
oznacza poziom przeciętny,
a2 – poziom wysoki). Wysoki
poziom agrotechniki (a2) różni się od przeciętnego zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem
dolistnych preparatów wieloskładnikowych łącznie z fungicydami (2 zabiegi) i ochroną przed wyleganiem (1 zbieg).
Wszystkie rodzaje doświadczeń łączy jednolity dla określonego gatunku i roku wzorzec odmianowy, składający
się z trzech (jęczmień ozimy
i pszenżyto ozime) lub czterech
odmian (pszenica ozima i żyto),
wyznaczonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych. Wzorzec
ten umożliwia porównywanie
poszczególnych odmian w różnych doświadczeniach. Przedstawiona w tabelach zdrowotność oraz podatność odmian
na wyleganie ograniczona jest
tylko do wyników z przeciętnego poziomu agrotechniki,
gdzie obserwowana jest ich
odporność naturalna. W tabelach podano zimotrwałość odmian znajdujących się na LOZ
jak również inne cechy w skali 9 stopniowej (9 oznacza ocenę najkorzystniejszą, 5 średnią,
natomiast 1 najmniej korzystną). Z pełnymi wynikami badań prowadzonymi w ramach
PDO dla woj. warmińskomazurskiego można zapoznać
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Zapraszamy

ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice, tel. 664 270 680
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SKUP BYDŁA
• płatne gotówką
lub przelewem
•waga elektroniczna
•odbiór z gospodarstwa
TEL. 505

108 297
7416otba-a-M
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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 60/2016. 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” 10 sierpnia 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz

Panowie
PANOWIE PONIŻEJ 30 LAT
NIEBIESKOOKI
26-letni, pozna miłą panią, bez zobowiązań, w wieku 35-45 lat.
SKORPION
28 lat, kawaler, pracowity, bez nałogów, katolik, uczciwy, poważnie myślący o życiu we dwoje — poznam
pannę w wieku 24-27 lat, bez nałogów, czułą i miłą. Pani może być
z dzieckiem i mieszkać na wsi. Proszę
o foto, adres i numer telefonu.

PANOWIE 31-45 LAT
PO TRZYDZIESTCE
Poznam panią w wieku do 40 lat, bez
nałogów, o zainteresowaniach ogólnych, szczupłą. Cel — stały związek.
RENCISTA
42-letni kawaler, bez nałogów i zobowiązań, na rencie, wykształcenie zawodowe, poznam panią w wieku do
43 lat, też na rencie. Cel — przyjaźń
lub stały związek.

PANOWIE W WIEKU
46-60 LAT
SYMPATYCZNY
(48/170) Pracujący, kawaler o dobrym
charakterze, pozna panią szczupłą do

Panie

nym statusie, uczciwego, wysokiego,
kulturalnego, zmotoryzowanego i nie
nadużywającego alkoholu, w wieku
57-65 lat.

PANIE 31-45 LAT
ZADBANA PANNA
(42/168) Poznam kawalera lub
wdowca, w wieku 45-56 lat, katolika,
niekaranego, z wykształceniem zawodowym lub średnim, zmotoryzowanego.

PANIE 46-60 LAT
POGODNA
56-letnia, niezależna mieszkaniowo i finansowo, bez nałogów, z poczuciem
humoru, szczupła, poznam pana niezależnego mieszkaniowo i finansowo, nie
szukam przygód.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia wdowa, uczciwa i szczera,
pozna dobrego i poważnie myślącego
wdowca. Cel — stały związek.
NIEKONFLIKTOWA
(57/164) Szczupła, o dobrym sercu
i miłej aparycji, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna pana o podob-

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
GOSIA
Jeżeli czujesz się samotny, chcesz
poznać samotną z okolic Olsztyna,
napisz do mnie.
PRACOWITA
61-letnia, bez nałogów i zobowiązań,
niezależna finansowo i mieszkaniowo,
spokojna, pracowita, samotna
wdowa, uczciwa, opiekuńcza, pozna
wdowca. Cel — stały związek.
SZCZUPŁA
(61/158) Wdowa, blondynka, pozna miłego, inteligentnego i zmotoryzowanego
pana, po 60 roku życia, dobrego przyjaciela na dobre i na złe.
WDOWA EMERYTKA
(64/160/50) Poznam pana do lat 70,
dobrego przyjaciela, bez nałogów.
NIEZALEŻNA
Wdowa, niezależna finansowo i mieszkaniowo, poznam pana do lat 70, zmo-

e dwoje
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PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
SAMOTNY
Poznam miłą, samotną panią do lat
70, bez zobowiązań, uczciwą, zaradną i opiekuńczą, która zechce
u mnie zamieszkać. Jestem bez nałogów, o dobrym sercu.
WESOŁY EMERYT
(65/165) Bez zobowiązań, własne M,
zmotoryzowany, poszukuję szczęścia,
miłości, czułości i bliskości drugiej
osoby. Pragnę spędzić dalsze lata życia
u boku pani o dobrym sercu.
Z OKOLIC OLSZTYNA
70-letni wdowiec, 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.
EMERYT
(70/176/98) Poznam panią emerytkę,
w celu przyjaźni i wzajemnej pomocy.
Mogę zmienić miejsce zamieszkania.
Z OKOLIC BARCZEWA
72-letni, wdowiec średniego
wzrostu, mieszkaniec wsi, pozna panią w podobnym wieku, wdowę,
mieszkankę wsi. Cel — przyjaźń lub
wzajemna pomoc.

toryzowanego, uczciwego, zadbanego,
lubiącego przyrodę, który szuka bratniej
duszy i domowego ciepła.
POGODNA WDOWA
Średniego wzrostu, na emeryturze,
mieszkam niedaleko Olsztyna, poznam pana, przyjaciela o szerokich
zainteresowaniach. Jestem bez nałogów i zobowiązań.
WODNIK
O miłej aparycji, o wszechstronnych
zainteresowaniach, niezależna finansowo i mieszkaniowo, cenię szczerość, poznam pana powyżej 70 lat,
wartościowego i poważnie myślącego
o życiu we dwoje.
ROMANTYCZKA
Bardzo samotna, niezależna mieszkaniowo i finansowo, poszukuje szczęścia, miłości, czułości od drugiej
osoby. Pragnę poznać pana w wieku
do 68 lat, nie nadużywającego alkoholu, na dalsze lata życia.
EMERYTKA
(73/160/75) Mieszkam na wsi, chętnie
poznam pana, bez nałogów, poważnie
myślącego o życiu we dwoje.

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

ru.pl/index.aspx, a dla woj.
mazowieckiego na stronie
http://www.seroczyn.coboru.pl/lzo.aspx.

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy
na obszarze województwa mazowieckiego
na rok 2016 (LOZ)

Panorama pól Timac

Sezon
rolniczeabc@rolniczeabc.pl
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lat 45, z dobrym charakterem, miłą,
sympatyczną, z bliskich okolic
Olsztyna. Cel — stały związek.
PO PIĘĆDZIESIĄTCE
Niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów, nie szukam
przygód lecz stałego związku. Jestem na emeryturze.
ODPOWIEDZIALNY
Szczupły kawaler, uczciwy, bez nałogów, stan materialny średni, lubiący
przyrodę — pozna panią w wieku do
49 lat. Tylko województwo warmińsko-mazurskie.
WOLNY
(55/183/90) Poszukuję bratniej duszy,
prawdziwej przyjaźni opartej na szczerości i zaufaniu, nie szukam przygód, poznam panią uczciwą i szczerą.
SPOKOJNY
(57/180) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, zmotoryzowany, bez
nałogów, wdowiec, pragnie poznać
panią szczupłą, zadbaną, do lat 55,
z okolic Olsztyna.
RYBY
Samotny, bez nałogów, lubiący przyrodę, szczupły, własne M, poznam panią. Cel — stały związek. Mogę zmienić miejsce zamieszkania.

się na stronie internetowej
http://www.wrocikowo.cobo-

rolnicze abc

Monika KopaczelRadziulewicz

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

hasło
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Pod koniec czerwca ponad 150
rolników z trzech województw
— warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego i części mazowieckiego — uczestniczyło
w dorocznym już spotkaniu
Panorama Pól Timac Agro,
spotkanie odbyło się w Lipowie
koło Bałcyn w województwie
warmińsko-mazurskim.
Podczas lustracji pól prezentowane były kombinacje
nawożenia opracowane przez
doradców tej że firmy z wykorzystaniem nawozów stałych
i płynnych.
Przedstawiciel firmy Maisadour Polska Rafał Kulesza zaprezentował kukurydzę MAS
17.G. odmianę typowo ziarnową
o FAO 230, którą mogliśmy
oglądać na poletkach. Poza tym
podpowiedział jak prawidłowo
powinniśmy wyznaczyć termin
siewu kukurydzy, podkreślał
również, że nie należy się spieszyć zsiewem, bo później zawsze
obserwujemy straty w plonie.
Optymalny termin podawany
na tegoroczne zasiewy to 25
kwietnia. Poza kukurydzą na poletkach porównywać mogliśmy pszenicę ozimą, rzepak jary
oraz jęczmień jary.

Dostępność składników
i ich wykorzystanie
Wielokrotnie przypominano jak ważne jest, by roślina
wytworzyła głęboki i rozbudowany system korzeniowy,
bo to umożliwia jej sprawniejsze pobieranie składników
pokarmowych z gleby, a co za
tym idzie lepsze odżywienie rośliny szczególnie w fazach początkowych, ponadto głęboki
system korzeniowy zapewnia
lepszy dostęp do wody.
Kolejnym istotnym zagadnieniem, o którym rozmawiano jest uregulowany odczyn
pH gleby, który zapewnia dostępność składników i umożliwia ich prawidłowe wykorzystanie przez rośliny. Nie
możemy zapominać o tym, że
wapń jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych
i związków pektynowych,
usztywnia roślinę i czyni ją
bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na większą zdrowotność roślin. Nawozy doglebowe oferowane przez gospodarza spotkania w większości
zawierają w swym składzie łatwo przyswajalny wapń
tzw. Mezocalc. Występuje on
w postaci wysoko reaktywnego węglanu wapnia, reguluje
pH i dzięki temu rośliny efektywniej pobierają składniki
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Agro w Bałcynach

na dni pola
pokarmowe w obrębie systemu
korzeniowego.
Doradcy zwrócili szczególną
uwagę na nawozy granulowane
z grupy TOP zawierające fosfor
w postaci Top–Phosu to jest
chroniona formuła fosforu, zapewniająca lepsze wykorzystanie tego składnika na glebach
kwaśnych, czyli powoduje to, że
fosfor tak łatwo nam się nie
uwstecznia. Jest to bardzo istotne szczególnie przy uprawie
kukurydzy, która często uprawiana jest na stanowiskach
o nieuregulowanym pH. Na
kukurydzy często obserwujemy przebarwienia, związane
między innymi z niedoborem
fosforu, ponieważ jest on niedostępny dla rośliny mimo tego,
że został wsypany z nawozem.

Lista zalecanych
odmian pomoże
Prof. Krzysztof Jankowski
z Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, przypominał rolnikom jak ważna
jest lista odmian zalecanych do
uprawy na terenie danego województwa, każde województwo taką listę posiada i w doborze odmian powinno się
bezwzględnie z niej korzystać.
Lista odmian zalecanych do
uprawy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
została wykonana w oparciu
o wyniki przezimowań z Ruskiej Wsi, Rychlik i Wrócikowa,
czyli w zasadzie pod uwagę
zostało wzięte całe województwo warmińsko-mazurskie.
Ostatnia zima uświadomiła
rolnikom, że poza wysokim
i stabilnym plonowaniem
w kolejnych latach, bardzo
ważnym czynnikiem szczególnie w naszym regionie jest zimotrwałość. I prym powinny
wieść odmiany, których zimotrwałość sprawdzono w konkretnych warunkach klimatyczno-glebowych, wprowa-

Panorama pól na poletkach Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego
w Bałcynach, 23 czerwca br. Fot. Monika Kopaczel-Radziulewicz
dzenie do uprawy odmian nie
sprawdzonych w naszym regionie jak można było zaobserwować po ostatniej zimie
niesie za sobą duże ryzyko.
Na poletkach Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego
w Bałcynach rzepak ozimy również nie przezimował, a na stanowisku po rzepaku ozimym
został wysiany 4 kwietnia jęczmień jary Olof w obsadzie 350
ziarniaków na m2, natomiast 18
kwietnia rzepak jary Cliper wobsadzie 100 ziarniaków na m2.
Profesor Jankowski podkreślił,
iż uprawa rzepaku jarego jest
dużo trudniejsza niż ozimego,
trzeba zwracać szczególną uwagę na chwasty, bo rzepak jary nie
da sobie rady z chwastami
w związku z tym musi być
wcześniej pole odchwaszczone,
poza tym ciężko radzi sobie ze
szkodnikami i nie potrafi zrekompensować uszkodzeń szkodnikowych. Szkodniki, które
wpadną w rzepak jary robią
dużo większe szkody, niż w rzepaku ozimym. W sprzyjających
warunkach rzepak jary może
nam również sprawić niespodziankę i całkiem przyzwoicie
plonować. Prof. Jankowski ocenił plon prezentowanej plantacji na ponad 3 t z hektara.

Lepsza kondycja po
nawozach dolistnych
Przedstawiciel gospodarza
spotkania, Wojciech Prokop
wielokrotnie podkreślał, iż obok
nawozów uzupełniających niedobory składników w glebie
ogromną rolę odgrywa nawożenie dolistne, najlepiej połączone z biostymulacją roślin, aby
jak najbardziej pomóc w regeneracji oraz maksymalnie wykorzystać potencjał roślin
w trakcie ich wegetacji. Możemy skorzystać z nawozów do-

listnych pobieranych i wchłanianych tylko przez zielone części roślin oraz takich, które
działają również na glebę. Na
polach często możemy zaobserwować, że rośliny opryskane
nawozami płynnymi są w zdecydowanie lepszej kondycji.

SKLEP – SERWIS – WYPOŻYCZALNIA
Olsztyn, ul. Lubelska 29
p
p
p
p
p
p

20 lat
doświadczeń
w serwisie

Myjki ciśnieniowe
Odkurzacze
Zamiatarki
Automaty szorujące
Parownice
Profesjonalna chemia TENZI

REKLAMA

Centrummyjek.pl
ul. Lubelska 29
10-406 Olsztyn
+48 89 526 71 90
+48 504 452 861
+48 667 408 081
e-mail: biuro@centrummyjek.pl
250216otbr-a -O

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

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

KOSZENIE ZBÓŻ I RZEPAKU
w sezonie 2016
Firma

oferuje usługę koszenia
ZBÓŻ I RZEPAKU
na terenie województw
warmińsko-mazurskiego
mazowieckiego oraz pomorskiego.
Posiadamy kombajn CLAAS MEGA 370
Szerokość robocza 6 m
Wydajność 20-25 ha dziennie
Cena 250 zł netto za 1 ha
Agro Artim dysponuje także zapleczem
transportowym. Możemy zaoferować
przewóz płodów rolnych
pod wskazany adres.

REKLAMA

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ

TEL. 607 344 800
251516otbr-a-M

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
1216otwe-a-P

164615otbr-a -S
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Przewaga spadków na rynkach płodów rolnych
Przewiduje się, że na koniec obecnego
sezonu światowy bilans pszenicy może
już czwarty sezon z rzędu zamknąć się
nadwyżką ziarna. Bardziej zrównoważony
będzie natomiast światowy bilans kukurydzy.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ceny pszenicy konsumpcyjnej
w skupie na koniec czerwca
kształtowały się na poziomie
655,36 zł/t, co oznacza wzrost
wmiesiącu wynoszący 3,37 proc.
W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest jednak
niższa o 2,22 proc.
Cena żyta konsumpcyjnego
w czerwcu również lekko wzrosła i na koniec miesiąca osiągnęła wartość 524,13 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem maja jest to cena wyższa
o 0,65 proc., a w porównaniu
do końca czerwca roku 2015
jest to wzrost o 6,35 proc.

Stabilizacja cen zbóż
w obrocie krajowym
Podobne trendy cenowe jak
w zbożach konsumpcyjnych
można było zauważyć w skupie
zbóż paszowych. Średnie ceny
skupu kukurydzy zwiększyły
się z poziomu 681,29 do
711,56 zł/t, to wzrost o 4,44
proc. Jest to zarazem cena
o 23,34 proc. wyższa od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego
także wystąpił niewielki wzrost
średniej ceny w skupie
z 595,96 do 601,47 zł/t, co
oznacza wzrost o 0,92 proc.
w miesiącu, a w porównaniu
rok do roku cena z przełomu
czerwca i lipca 2015 roku była
o 7,25 proc. niższa od obecnie
notowanej w skupie tego zboża.

Cena rzepaku na
koniec czerwca
osiągnęła wartość
1 680 zł/t. To o 5,30
proc. mniej niż na
przełomie maja
i czerwca i o 1,02
proc. więcej niż
w roku 2015
Jedynym zbożem, którego notowania cenowe w ciągu czerwca uległy spadkowi jest owies
paszowy. Notowana w ostatnim
tygodniu cena skupu według

ZSRIR MRiRW wyniosła
557,61 zł/t i jest o 1,19 proc.
niższa od ceny z maja. Jednakże w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to cena o 25,06 proc.
wyższa.
W przeciwieństwie do naszego rynku na światowych
rynkach obrotu zbożami odnotowano znaczne spadki cen
na giełdach.

Pogorszenie notowań
w skupie oleistych
Przewiduje się iż światowa
produkcja rzepaku w nadchodzącym sezonie 2016/17 ulegnie zmniejszeniu czwarty sezon
z rzędu i wyniesie 66,2 mln ton,
tj. o 2 mln ton mniej niż zebrano w poprzednim sezonie.
Tym samym światowy bilans
rzepaku w sezonie 2016/17
pozostanie napięty. Pomimo
tych szacunków ceny skupu
na krajowym rynku obrotu
rzepakiem w przeciągu miesiąca uległy znacznemu spadkowi z wartości 1 774 zł/t notowanych na przełomie maja
i czerwca osiągnęły po miesiącu wartość 1 680 zł/t. Jest to
cena niższa o 5,30 proc. W zestawieniu z ceną sprzed roku
jest to cena porównywalna
z lekką tendencją wzrostową
(wzrost o 1,02 proc.)

Dalsza poprawa notowań
żywca wieprzowego
Czerwiec przyniósł dalszą
poprawę w skupie żywca wieprzowego. Cena wieprzowiny
na koniec minionego miesiąca
kształtowała się na poziomie
5,10 zł/kg wagi żywej, co przy
cenie z końca maja wynoszącej
4,66 zł/kg wagi żywej oznacza
przyrost o kolejne 9,53 proc.
Osiągnięta cena jest również
o 14,50 proc. wyższa niż w tym
samym okresie roku 2015
(4,46 zł/kg wagi żywej).
Natomiast notowania żywca
wołowego w czerwcu uległy
stabilizacji. Uzyskiwane w skupie ceny na koniec miesiąca
osiągnęły wartość 6,25 zł/kg
masy ciepłej poubojowej. Jest
to identyczna wartość jak
z końca maja. Również przed
rokiem cena skupu żywca wołowego była identyczna jak
obecnie uzyskiwana.
W czerwcu wartość średnich
cen skupu żywca drobiowego
(brojlery kurze i żywiec indyczy) podlegała ciągłemu, lekkiemu spadkowi. W omawianym okresie ceny brojlerów
obniżyły się z poziomu 3,48 do
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3,43 zł/kg wagi żywej, co oznacza spadek o 1,53 proc. W porównaiu do analogicznego
okresu roku poprzedniego
cena ta jest niższa o 6,88 proc.
W dalszym ciągu w notowaniach cenowych mięsa indyczego od pewnego czasu jest
stały spadek wartości cen. Notowane w skupie na koniec
czerwca ceny wynoszące 5,13
zł/kg wagi żywe w porównaniu
z 5,22 zł/kg wagi żywej zanotowanej na koniec maja, oznacza spadek o kolejne 1,73 proc.
Również w porównaniu do cen
w analogicznym okresie poprzedniego roku cena z końca
czerwca 2016 roku jest niższa
o 11,50 proc.

Niekorzystne prognozy
dla producentów jaj
W dalaszym ciągu utrzymuje się spadkowa tendencja
w cenach skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec
czerwca br. wynosla 30,11
zł/100 sztuk, co oznacza spadek o 4,94 proc. w skali miesiąca oraz spadek o 15,24 proc.
w porównaniu rok do roku.

Największe spadki cenowe zanotowano w klasie wielkości
„L”, gdzie wyniosły 11,35 proc.
w ciągu ostatniego miesiąca
(z 35,64 zł/100 szt. do 31,59
zł/100 szt.), znaczny wzrost
cen odnotowano natomiast
w klasie najmniejszej („S”),
w której wzrost ceny wyniósł
11,01 proc. (z 23,23 zł/100 szt.
na 25,79 zł/100 szt.).

Lepiej w obrocie artykułami
mleczarskimi
Według ostatnich danych
w maju i czerwcu dynamika
wzrostu skupu mleka uległa

spowolnieniu. Panująca sytuacja w skupie pociąga za
sobą wzrosty cen.
Notowania cenowe obrotu masłem konfekcjonowanym wzrosły z wartości 11,52 zł/kg na koniec maja do 12,78 zł/kg na koniec czerwca. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie wzrosła z 10,30 do
11,41 zł/kg. Jest to odpowiednio
o10,92 i10,83 procent więcej niż
w maju. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku
cena za masło konfekcjonowane
spadła o 2,72 proc., natomiast za
masło w blokach o 1,42 proc.

Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku również
uległy wzrostowi. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec czerwca oferowano 8,75
zł, a więc o 8,37 proc. więcej
niż w maju, natomiast za
mleko odtłuszczone w proszku na koniec czerwca płacono 7,03 zł/kg a więc jedynie
o 0,11 proc. więcej niż na koniec maja 2016 roku. W porównaniu do końca czerwca
2015 roku wartość mleka pełnego spadła o 7,60 proc.,
a odtłuszczonego zmniejszyła się o 6,76 proc.

