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Tradycyjnie w pierwszy weekend września

XXIII Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla rolnictwa”

rolnicze abc
patronat prasowy

Duża oferta maszyn rolniczych, zwierząt,
gospodarstw ogrodniczych oraz prezentacja
rękodzieła i sztuki ludowej, a do tego
swojskie jedzenie i atmosfera pikniku.
To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie
czekają na zwiedzających podczas XXIII
Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko
dla rolnictwa”. Impreza odbędzie się
w dniach 3-4 września 2016 r. w siedzibie
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego przy ulicy
Jagiellońskiej 91 w Olsztynie.
— To już dwudziesta trzecia
odsłona Jesiennych Targów
Rolniczych, które od wielu lat
odbywają się na terenie
WMODR w Olsztynie —
mówi Mirosław Fesnak, komisarz XXIII Jesiennych Targów Rolniczych. Targi te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Olsztyna
i regionu. Corocznie targi
przyciągają około 200 wystawców i ponad 30 tysięcy
zwiedzających. Ze względu
na swoją długą historię Jesienne Targi Rolnicze na stałe zagościły w kalendarzu jesiennych imprez odbywających się w naszym mieście.
Targi te nie są skierowane
jedynie do rolników. Coś dla
siebie znajdą zarówno mieszkańcy wsi i obszarów wiejskich jak również działkowcy
oraz właściciele ogrodów, posesji i balkonów.

Rośliny, maszyny
i aranżacje
Podczas targów będzie można się zapoznać z ofertą przygotowaną przez producentów maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników a także
z ofertą firm zajmujących się
wyposażeniem budynków inwentarskich. W bogatym programie targów znajdzie się
pokaz: roślin oraz artykułów
szkółkarskich, i ogrodniczych,
oraz zabudowy, wyposażenia
i aranżacji ogrodów. Nie za-

braknie szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół oraz nawozów, nasion i środków ochrony roślin, chętnie kupowanych przez działkowców
i właścicieli przydomowych
ogródków. Na tegorocznych
Jesiennych Targach Rolniczych odbędzie się prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii, które cieszą się
ogromnym zainteresowaniem
wśród zwiedzających.

Hodowcy zaprezentują
najlepsze okazy
Równocześnie z targami odbywać się będzie Regionalna
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której swój dorobek
zaprezentują najlepsi hodowcy bydła, trzody chlewnej,
koni oraz owiec. Zwierzęta
najlepszych hodowców otrzymają tytuły Championów.

Specjaliści
z rolnictwa i nie tylko
Podobnie jak w latach
ubiegłych, będzie można skorzystać z porad fachowców.
Odwiedzający targi ze strony
specjalistów uzyskają pomoc
między innymi na temat sposobu pielęgnacji roślin czy
zagospodarowania i aranżacji przestrzeni w ogrodzie
oraz wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków
krajowych i unijnych. Swoją
radą i pomocą będą też służyć

Corocznie targi przyciągają około 200 wystawców i ponad 30 tysięcy zwiedzających Fot. Anna Uranowska
przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem, na czele z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie, który doradzać
będzie z zakresu technologii
produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i rachunkowości, Wspólnej Polityki
Rolnej oraz wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki.
Na
stoisku
WMODR udzielane będą
także porady prawne oraz
konsultacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Swojskie jedzenie
i rękodzieło
Zgodnie z tradycją, nie zabraknie twórców rękodzieła,
sztuki ludowej oraz smacznej
kuchni regionalnej. Zaprezentowana zostanie szeroka
gama ręcznie wykonanych
produktów zarówno użytko-

wych jak i artystycznych począwszy od biżuterii oraz kompozycji wykonanych na bazie
ziół, przez galanterię drewnianą, po naczynia toczone
na kole garncarskim, wyroby
z wikliny czy meble ogrodowe.
Na miłośników swojskiego jedzenia czekać będą domowe
wędliny, smalec ze skwarkami
i świeży, wiejski chleb —
wszystko według tradycyjnych,
regionalnych receptur. Nie zabraknie także miodów pozyskanych z warmińsko-mazurskich pasiek.

ny”. Podczas, którego będziemy świadkami konkursu kulinarnego, warsztatów kulinarnych oraz pokazu połączonych z degustacją potraw
dla publiczności.
Drugiego dnia targów,
w niedzielę, będziemy mieli
okazję zapoznać się z prezentacją produktów kozich
i owczych podczas imprezy
towarzyszącej pn. „Jagnięcina i koźlęcina w tradycji kulinarnej Warmii, Mazur i Powiśla” współorganizowanej
REKLAMA

przez Regionalną Izbę Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie,
przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
— Serdecznie zapraszamy
do Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na ulicę Jagiellońską 91 w dniach 3-4
września 2016 r. w godzinach 9-17 — zaprasza Mirosław Fesnak, komisarz XXIII
Jesiennych Targów Rolniczych.

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

Wieprzowina, jagnięcina
i koźlęcina
W trakcie trwania targów
odbędą się dwie imprezy towarzyszące. Pierwszego dnia
w sobotę, organizowany we
współpracy z Krajowym
Związkiem Grup Producentów Rolnych — Izbą Gospodarczą „Festiwal wieprzowi-
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Pogoda nie pozwala dokończyć prac

Postęp żniw w warmińskomazurskim i mazowieckim
Patrząc w kalendarz należałoby powiedzieć, że żniwa idą pełną
parą, jednak w tym roku to nie do końca prawda. Analizując tydzień
po tygodniu oczywiście postęp jest, jednak intensywne opady
deszczu, nie tylko wciąż przerywają zbiory, ale również powodują
wyleganie zbóż, a co za tym idzie obniżają się parametry ziarna.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Skupy zbóż z województwa
warmińsko-mazurskiego już
tydzień temu informowały
o problemach rolników
z utrzymaniem parametrów
ziarna konsumpcyjnego, co
miało oczywiście swoje odbicie w cenach skupu.

Najlepiej
z jęczmieniem

Opady
przeszkadzają
Do 5 sierpnia jak podaje
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Olsztyn, Oddział w Olecku
zebrano zboża z powierzchni
55 757 tys. ha, a całkowita
powierzchnia przeznaczona
do zbioru to 458 320 tys. ha,
więc jakby nie liczyć, mamy
zebrane nieco ponad 12 proc.
przewidzianego na ten rok
areału. Wyraźnie mniejszy
postęp żniw odnotowano
w powiatach częściej nawiedzanych przez intensywne
opady min. powiat bartoREKLAMA

szycki, braniewski, mrągowski i kętrzyński. W powiecie
bartoszyckim zebrano pszenicę ozimą z nieco ponad 6
proc. areału przeznaczonego do zbioru. Biorąc pod uwagę wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego pszenica średnio plonowała na poziomie 49,7
dt/ha.

W meldunkach szacunkowych z przebiegu prac żniwnych przoduje zbiór jęczmienia ozimego ponieważ z deklarowanej do zbioru powierzchni 6 500 tys. ha, zebrano już tego zbioża z 4 676
tys. ha, co stanowi 71,9 proc.
Zbiór jęczmienia ozimego zakończono już w powiatach
iławskim, ostródzkim, nowomiejskim i węgorzewskim.
Do zakończenia zbiorów zbliżają się również powiaty bartoszycki, braniewski, działdowski i nidzicki. Średni szacunkowy plon jęczmienia ozi-

mego wyniósł 38,6 dt/ha.
Zbiory pszenżyta ozimego
i żyta są zaawansowane na
około 20 proc.

Rzepak skończą
w ciągu tygodnia
Jeżeli chodzi o rzepak ozimy
to ten sezon wybitnie mu nie
sprzyja, a to co zostało i nie
wymarzło ciężko zebrać. Do 5
sierpnia zebrano 67 proc. rzepaku ozimego. Rolnicy oceniają, że przy sprzyjającej pogodzie w najbliższym tygodniu powinni ukończyć zbiór
rzepaku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jeżeli chodzi o plony
to wahały się od 18 dt/ha do
39 dt/ha. W punktach skupu
oferowano nieco wyższe ceny
od 1 590-1 610 zł/t.

Żniwa
na Mazowszu
Żniwa w północnej części
Mazowsza wyglądają bardzo
podobnie. Rzepaki również
w większości powymarzały,
a to co zostało częściowo zos-

Rolnicy oceniają, że przy sprzyjającej pogodzie w najbliższym tygodniu powinni ukończyć zbiór
rzepaku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Fot. Paweł Najbar
tało zniszczone przez lipcowy
grad, który kilka razy nawiedzał Mazowsze. Ceny w skupach wahały się od 1 5701 600 zł/t.
Najbardziej zaawansowany
jest zbiór jęczmienia ozimego, ponad 80 proc., obsianego areału już zebrano. Sza-

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

cunkowy średni plon to 37
dt/ha. Zbiory żyta już prawie
są na półmetku. Najwięcej
pracy zostało na polach obsianych pszenicą ozimą. Według szacunków do 5 sierpnia
zebrano pszenicę z około 20
proc. areału, który przezimował.

Na dzisiaj zarówno sytuacja
rynkowa, jak i pogodowa nie
napawają optymizmam.
Według długoterminowych
prognoz wciąż będą przechodziły przez Polskę przelotne opady, więc będzie
trwała walka o zbiór przed
deszczem i o jakość zboża.

Żeby nie stracić dopłat

Dzierżawisz państwowy
grunt? Złóż oświadczenie

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo, dzierżawcy gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych
prosimy o składanie oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do dzierżawionej ziemi
w biurach ARiMR. Ostateczny termin złożenia oświadczenia to 31 sierpnia br. Brak oświadczenia
spowoduje utratę dopłaty bezpośredniej. Wzór dokumentu znajduje się na stronie internetowej
ARiMR www.arimr.gov.pl.
Dyrektor Grzegorz Kierozalski
Oddział Terenowy ANR w Olsztynie
287616otbr-a-M

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

Rolnicy uprawiający państwowe grunty z zasobu
Agencji Nieruchomości Rolnych muszą w terminie do 31
sierpnia br. złożyć do kierownika biura powiatowego
ARiMR oświadczenie, w którym wskażą tytuł prawny do
tych gruntów.
To pokłosie wejścia w życie
Ustawy z 9 marca 2016 r. o
zmianie ustawy o płatnościach
w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z
zawartymi w niej przepisami,
od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW,
płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna i płatność rolnośrodowiskowa do działek rolnych wchodzących w skład
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przysługują
tylko tym rolnikom, którzy

na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku, posiadają tytuł
prawny do tych działek.
Rolnik ubiegający się o
przyznanie takich płatności
za 2016 r. do działek rolnych
z państwowego zasobu zobowiązany jest złożyć, najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r.,
do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie, w którym wskazuje podstawę
prawną władania gruntem.
Mogą to być zarówno umowy
dzierżawy, jak i umowy użytkowania wieczystego, użyczenia ewentualnie inne, na
podstawie której dany rolnik
korzysta z danego gruntu.
Formularz oświadczenia
można pobrać z portalu internetowego ARiMR lub w
każdym biurze powiatowym
tej Agencji.dk
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Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Prowadzić MOL jest teraz łatwiej
Od 1 czerwca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca
br. w sprawie szczegółowych
warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej
i ograniczonej. Dokument
określa, co konkretnie można
za taką działalność uznać,
a także jakie są dopuszczalne
w jej ramach zakres i obszar
produkcji oraz wielkość dostaw do zakładów handlowych. Precyzuje również wymagania weterynaryjne, jakie
musi spełniać podmiot prowadzący MOL.
Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

O działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej mówimy wówczas, gdy mamy
do czynienia z przetwórstwem i sprzedażą żywności
pochodzenia zwierzęcego
konsumentowi końcowemu
lub dostarczaniem tych produktów innym zakładom prowadzącym sprzedaż konsumentom końcowym (są to
np. sklepy detaliczne i lokale
gastronomiczne). Wraz z wejściem w życie nowego rozpoREKLAMA

rządzenia ministra rolnictwa, regulującego zasady prowadzenia tej działalności,
uchylone zostało to dotychczas obowiązujące, z 8 czerwca 2010 r.

Teraz można więcej
Aktualne rozporządzenie
wprowadza dodatkowo możliwość wytwarzania w ramach MOL produktów jajecznych pozyskanych w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj, które uprzednio
ugotowano w skorupach;
produktów na bazie siary
oraz gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych w ramach MOL bądź
z udziałem tych produktów —
pod warunkiem, że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący
do głównych składników posiłku został wyprodukowany
w danym zakładzie. Pełen
wykaz produktów, które można wytwarzać w ramach działalności marginalnej, lokalnej
i ograniczonej, można znaleźć
w treści rozporządzenia.
(Dziennik Ustaw RP z 5
kwietnia 2016 r., poz. 451).

Dokument zwiększa też limit dostaw wytwarzanych
produktów do konsumentów
końcowych oraz innych zakładów prowadzących handel
detaliczny z przeznaczeniem
dla konsumenta końcowego.
Jak w nim czytamy, dostawy
te nie mogą przekraczać tygodniowo: 1 tony — w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub
produkowanych z tego mięsa
surowych wyrobów mięsnych
lub mięsa mielonego; 0,5 tony
— w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków
lub produkowanych z tego
mięsa surowych wyrobów
mięsnych lub mięsa mielonego; 1,5 tony — w przypadku
produktów mięsnych; 0,5
tony — w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach
fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych
wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego; 0,5 tony —
w przypadku świeżego mięsa
zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami
prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa su-

rowych wyrobów mięsnych
lub mięsa mielonego; 0,5 tony
— w przypadku produktów
rybołówstwa; 0,5 tony —
w przypadku produktów
mlecznych lub produktów na
bazie siary łącznie; 0,15 tony
— w przypadku produktów
jajecznych; 1,5 tony — w przypadku gotowych posiłków
(potraw) wyprodukowanych
z produktów pochodzenia
zwierzęcego, o których mowa
powyżej, lub z udziałem tych
produktów.

Aktualne rozporządzenie wprowadza dodatkowo możliwość
wytwarzania w ramach MOL produktów jajecznych
pozyskanych w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj
Fot. Grzegorz Czykwin

Imprezy promocyjne
Wśród najważniejszych
zmian należy wymienić także
tę dotyczącą obszarów, na jakich prowadzi się działalność
w ramach MOL. Teraz sprzedaż produktów może się odbywać także na terenie miast
wojewódzkich położonych
w województwach sąsiadujących z tym, na którego terenie
znajduje się MOL. Wcześniej można było jej dokonywać wyłącznie na terenie jednego województwa lub w powiatach z nim sąsiadujących.
Ograniczenia te nie dotyczą
jednak sprzedaży żywności
w celach promocyjnych na

wystawach, festynach, targach i kiermaszach — o zamiarze prowadzenia sprzedaży na takiej imprezie trzeba jednak przynajmniej tydzień wcześniej poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla
miejsca, w którym owo wydarzenie się odbywa.

Formalności na starcie
Powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca
prowadzenia MOL z kolei
powinien otrzymać do zatwierdzenia uproszczony projekt technologiczny zakładu,

w którym działalność się odbywa. To jedna z pierwszych
formalności, jakie powinny
uregulować osoby przymierzające się do jej rozpoczęcia
i wybudowania zakładu produkcyjnego. Lekarza trzeba
też powiadomić o zakresie
i wielkości planowanej produkcji. Po zatwierdzeniu projektu, jednak nie później niż
30 dni przed rozpoczęciem
działalności, trzeba z kolei
złożyć do niego pisemny
wniosek o wpis do rejestru zakładów. Dopiero po otrzymaniu tego ostatniego można ruszać z działalnością.

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

278016otbr-a -P

4r

ŚRODA 10.08.2016

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

rolnicze abc

Międzynarodowy czempionat i Polska Księga Stadna

Piękne ardeny w Kętrzynie
W dniach 10-12 czerwca, po raz pierwszy w historii polskiej hodowli koni, odbył się Międzynarodowy
Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej. Miejscem tej prestiżowej imprezy było Stado Ogierów w Kętrzynie. Polskie
ardeny wzięły udział w takiej imprezy po raz drugi.
Mateusz Kaca
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Viola — szwedzki arden, czempionka klaczy dwuletnich

Pierwszy raz miało to miejsce w belgijskim Libramont
w 2014 r. Tym razem, oceniane przez przedstawicieli
pięciu ksiąg ardeńskich w Europie polskie konie nie ustępowały swoim konkurentom
z Belgii, Francji, Luksemburga i Szwecji. Było to możliwe
dzięki zawartej w 2012 roku
umowie pomiędzy Polskim
Związkiem Hodowców Koni,
a UECRA (Związek Hodowców Koni Rasy Ardeńskej).
Na jej mocy została założona
przez PZHK w Polsce Księga
Stadna Koni Rasy Arden Polski, która stała się równoważną z pozostałymi czterema
księgami ardeńskimi w Europie: belgijską, francuską,
luksemburską i szwedzką.

Prezentacja
w „polskim stylu”

Vulcana — polski arden, czempionka klaczy trzyletnich Fot. Mateusz Kaca

W kętrzyńskim czempionacie łącznie wzięło udział 41
koni, w czterech kategoriach:
klacze dwuletnie, klacze trzyletnie, ogiery dwuletnie, ogiery trzyletnie i starsze. Komisja w pięcioosobowym
składzie (po jednym członku
z każdego kraju) oceniała konie w „polskim stylu”, tj. na
trójkącie o wymiarach 30 x
30 x 30 m, co okazało się dość
sporym wyzwaniem dla gości
z zagranicy, którzy zwykle

prezentują w swoich krajach
konie w linii prostej.

Klacze
dwuletnie
W kategorii klaczy dwuletnich
czempionką została szwedzka
klacz Viola (Marvin — Vissla/Mascot) w znakomitym typie płciowym i rasowym, popartym do tego głęboką kłodą
i wydajnym, elastycznym ruchem. W rodowodzie tej klaczy
występuje zasłużony w Szwecji
belgijski arden Expo de Feulen.
Hodowcą i właścicielem klaczy
jest Ulf Axelsson ze Szwecji. Komisja przyznała jej 39,50 punktu (8,50 — typ; 8,00 — głowa,
szyja, kłoda; 7,50 — kończyny
i kopyta; 7,50 — stęp; 8,00 —
kłus).

Klacze
trzyletnie
Czempionką trzyletnich klaczy okazała się bezkonkurencyjna Vulcana (Leo 148 —
Volcane de Sery/Orion du
Vallon), reprezentantka Polski z Ostrówek w woj. podlaskim, gdzie hodowlę ardenów prowadzi Andrzej Ślepowroński. Co prawda rodowód tej klaczy jest czysto
francuski, jednak urodziła
się ona już w Polsce. Vulcana
wyróżniała się ze stawki, dużymi gabarytami jak na tak
młody wiek i znakomitym
ruchem. Ponadto jej zaletą są
dobrze zbudowane nogi o suchej tkance. W ocenie komisji zdobyła 40,50 punktu
(8,00 — typ; 8,50 — głowa,
szyja, kłoda; 7,00 — kończyny i kopyta; 8,00 — stęp;
9,00 — kłus).
REKLAMA

Na pokazie w Kętrzynie nie mogło

Ogiery
dwuletnie
Zwycięzcą wśród ogierów
dwuletnich został francuski
arden Elan de Gibarlet (Ucra
de Maucourt — Saga de Gibarlet/Nuage du Vallon), którego hodowcą i właścicielem
jest Marc Bardin z Francji.
Elan to ogier o ciekawym rodowodzie, w którym występują krajowe czempiony
Francji, a ponadto do Polski
sprowadzono już wcześniej
jego dwóch równie dobrych
braci. Czempion dwulatków
był zdecydowanie najbardziej
kalibrowy, a do tego poprawnie zbudowany, choć w nieco
gorszej kondycji niż polskie
konie w tej kategorii. W ocenie komisji uzyskał 41 punktów (8,00 — typ; 8,00
— głowa, szyja, kłoda; 7,50
— kończyny i kopyta; 8,50
— stęp; 9,00 — kłus). Ciekawostką jest, iż ogier ten już
dzień wcześniej został zakupiony przez polskiego hodowcę.

Ogiery trzyletnie
i starsze
Interesująca rywalizacja wywiązała się w kategorii ogie-

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

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
w Ciechanowie
ogłasza nabór słuchaczy w zawodzie
OSTATNI
NABÓR!

ROLNIK

OSTATNI
NABÓR!

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
(soboty, niedziele w Dzierzgowie i Sochocinie)
Absolwenci uzyskują:
• tytuł rolnika
• uprawnienia do przejęcia gospodarstwa
i ubiegania się o dopłaty z UE
Wymagane wykształcenie na tytuł ROLNIKA:
podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe.
Bliższe informacje pod numerami telefonów:
694-089-414; 668-417-896; 788-291-800

Elan de Gibarlet — czempion ogierów dwuletnich Fot. Mateusz Kaca

OSTATNI NABÓR!

Zapraszamy
262916otbr-a -P
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zabraknąć słynnej poręczy, w której hodowcy zaprezentowali całą stawkę ogierów Fot. Anna Uranowska
rów trzyletnich i starszych,
gdzie mamy już do czynienia
z praktycznie dojrzałymi reproduktorami. Tutaj ponownie zwyciężył przedstawiciel
szwedzkich ardenów, ogier
Massiv (Rubon — Tarrantona/Carton). Ogier bardzo
urodziwy, kalibrowy jak na
szwedzkiego ardena, jednak
nie odbiegający bardzo od
niezwykle wyrównanej stawki ogierów starszych. Właścicielem ogiera jest Mats

Gustavsson ze Szwecji.
Komisja przyznała mu
38,50 punktu (7,50 — typ;
8,00 — głowa, szyja, kłoda;
7,5 — kończyny i kopyta;
7,5 — stęp; 8,00 — kłus).

Zaledwie
po 4 latach
Tak ważna impreza na arenie międzynarodowej przedstawia Polskę jako gospodarza w naprawdę dobrym
świetle. Zarówno pod wzglę-

dem organizacyjnym jak i hodowlanym, bowiem polskie
ardeny zajęły kilka czołowych
miejsc w tym czempionacie.
Warto też dodać, że polska
księga ardeńska istnieje zaledwie od 4 lat, a polscy hodowcy już dziś mają się czym
pochwalić i mogą z powodzeniem konkurować z hodowcami z zachodniej Europy, zdobywając cenne laury i prestiż na arenie międzynarodowej.
56816otbr-i -C

Massiv — szwedzki arden, czempion ogierów trzyletnich i starszych Fot. Mateusz Kaca
REKLAMA

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

Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR

Kupi/wydzierżawi
z prawem pierwokupu 50-100 ha ziemi rolnej.
Klasa gleb: od IV b i wyższa
Położenie: w promieniu ok. 40 km od Olsztyna.
Kontakt: biuro@bartazek.pl, tel. 509 814 680
276016otbr-a-M

176116otbr-b-M
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Aktualne zagrożenie

Chwościk burakowy i zaraza ziemniaka
Na przełomie lata liście buraka cukrowego pokrywają się srebrnymi plamkami.
Jest to typowy objaw groźnej choroby buraka, czyli chwościka burakowego. Zwalczanie
jej w dużej mierze zależy od zabiegów profilaktycznych.
dr inż. Marcin Baran,
IOR — PIB w Poznaniu
dr inż. Magdalena
Jakubowska, IOR — PIB
w Poznaniu
mgr Kamila Roik, IOR — PIB
w Poznaniu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Średnia w skali kraju, liczba
roślin buraka cukrowego, porażonych chwościkiem buraka
w roku 2015 wyniosła
11,7 proc., od roku 2007 —
19,1 proc. Znaczenie tej choroby na plantacjach buraka
cukrowego zwiększa się. średni procent porażonych roślin

kształtuje się powyżej średniej z wielolecia, która wynosi 14,7 proc. porażonych roślin.
Najbardziej zagrożonymi rejonami występowania choroby są rejony województwa
podkarpackiego, małopolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz pomorskiego.

Przy ciepłej
i wilgotnej pogodzie
Sprawcą choroby jest grzyb
Cercospora beticola, który uaktywnia się przy ciepłej i wilgotnej pogodzie. Mniej więcej
w połowie okresu wegetacji,
tj. w okresie od lipca do września na liściach buraka poja-

wiają się okrągłe, wklęsłe białe plamki otoczone czerwonobrunatną obwódką. W miarę
rozwoju choroby, plamy pokrywają znaczną część blaszki.
W konsekwencji silnie porażone liście zaczynają żółknąć
i usychać. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla buraka cukrowego, ze względu na
ciągłe wytwarzanie nowych
liści, górna część korzenia wydłuża się, co w konsekwencji
prowadzi do spadku masy
cukru w korzeniu. Buraki również gorzej się przechowują.
Grzyb poza burakiem cukrowym poraża również burak
ćwikłowy, pastewny, szpinak
i sałatę.
Pierwotnym źródłem zakażenia są resztki porażonych
roślin pozostawionych na polu
w ubiegłym roku lub zakażone wysadki buraków. Zarodniki zachowują żywotność nawet do 2 lat i mogą być przenoszone wraz z obornikiem
(porażone liście zjedzone przez
bydło) lub z wiatrem.

Zwalczanie chwościka
przez profilaktykę

Chwościk burakowy jest szczególnie niebezpieczny dla buraka cukrowego, ze względu na ciągłe wytwarzanie nowych liści, górna
część korzenia wydłuża się, co w konsekwencji prowadzi do spadku masy cukru w korzeniu Fot. Magdalena Jabubowska
REKLAMA

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

Na dzień dzisiejszy nie ma
preparatu, który by skutecznie
zwalczał chwościka na buraku
ćwikłowym, dlatego ważne są
zabiegi profilaktyczne. Ochronę należy prowadzić już po
zwarciu międzyrzędzi, kiedy
50 proc. liści pokrywa glebę,
stosując preparaty na przemiennie w celu nie dopuszczenia do powstania odporności na preparaty chemiczne.
W zwalczaniu choroby istotne są zabiegi agrotechniczne. Nasiona przed wysiewem należy zaprawiać. Uni-

kajmy odmian podatnych na
tę chorobę. Zwykle są to buraki
tworzące dużą masę liści. Unikamy monokultur.

Gdzie najwięcej
zarazy ziemniaka?
Kolejną chorobą, która obecnie stanowi zagrożenie na
plantacjach dla okopowych
— ziemniaka jest zaraza ziemniaka. Zaraza ziemniaka
w roku 2015 wystąpiła w niskim nasileniu. Chorobę obserwowano na plantacjach
ziemniaka na terenie całego
kraju. Średnia liczba porażonych
roślin
wyniosła
14,9 proc., i była mniejsza od
wartości średniej krajowej odnotowanej w roku 2014
o 9,2 proc. Kształtowała się
poniżej poziomu średniej wie-

Pierwotnym źródłem
zakażenia
chwościkiem
burakowym są resztki
porażonych roślin
pozostawionych na
polu w ubiegłym roku
lub zakażone wysadki
buraków. Zarodniki
zachowują
żywotność nawet do
2 lat i mogą być
przenoszone wraz
z obornikiem.

Prawo wodne

Opłaty kilkakrotnie

277816otbr-a-M

Ministerstwo Środowiska
uspokaja, że opłata za wodę,
którą zamierza wprowadzić
polski rząd, będzie znacznie
niższa, niż pierwotnie zakładano. Obejmie też tylko nielicznych spośród rolników.
Przewiduje się, że będą ją
musieli uiszczać właściciele
ok. 60 tys. gospodarstw.
Rolnicy są obecnie zwolnieni z opłat za pobór wód
podziemnych i powierzchniowych, Ministerstwo Środowiska planuje jednak
wprowadzenie ustawy Prawo
wodne, w myśl której do uiszczania takich opłat zostaną
zobligowani ci spośród farmerów, którzy zużywają wię-

cej niż 5 m sześciennych
wody na dobę. Jest to konieczne ze względu na przepisy unijne, zwłaszcza Ramową Dyrektywę Wodną, w
myśl której każdy, kto korzysta z wody, powinien za to
płacić. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda podczas
posiedzenia Sejmu 21 lipca
podkreślił, że nieregulowany
pobór wody podziemnej do
podlewania prowadzi obecnie do suszy, a wprowadzana
opłata (nie podatek) umożliwi monitorowanie zużycia
wody i prowadzenie świadomej gospodarki wodnej.
Opłaty, przeciwko którym
już od kilku miesięcy wypo-
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loletniej obliczonej na podstawie średnich krajowych na
przestrzeni lat 1991–2015, która wynosi 42,0 proc. porażonych roślin ziemniaka. Największe nasilenie choroby (powyżej 20 proc.) stwierdzono
w następujących województwach: podkarpackim, małopolskim, lubuskim oraz
w świętokrzyskim a ponad to
w delegaturze Olsztyn —
20,6 proc. (woj. warmińskomazurskie). Lokalnie większe nasilenie choroby spowodowane przez Phytophthora
infestans obserwowano w oddziałach terenowych: Giżycko
— 100 proc. (woj. warmińskomazurskie), Legnica 98,0 proc.
i Środa Śląska 50,0 proc. (woj.
dolnośląskie), Kościerzyna —
95,0 proc. (woj. pomorskie),
Przysucha — 90,0 proc., Radom — 75,0 proc., Warszawa
i Łosice — 50,0 proc. (woj.
mazowieckie).

7r

Wybranie właściwego terminu oprysku przeciw zarazie ziemniaka w dużej mierze zależy od
przebiegu pogody. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75 proc.)
i temperatura 18-250C Fot. Magdalena Jabubowska
Wybranie właściwego terminu oprysku przeciw zarazie ziemniaka w dużej
mierze zależy od przebiegu
pogody. Rozwojowi choroby
sprzyja wysoka wilgotność
(powyżej 75 proc.) i temperatura 18-250C. W zależności od warunków meteorologicznych, zaraza pojawia
się najczęściej od II dekady
czerwca do końca lipca, niekiedy również później
i w sierpniu.
Obecnie na rynku dysponujemy liczną gamą preparatów
do zwalczania choroby.

Na liściach i na bulwach
Grzyb atakuje zarówno części nadziemne jak i bulwy
ziemniaka. Na liściach we
wczesnym stadium rozwoju
widoczne są żółte oleiste plamy, które z czasem brunatnieją. Na pograniczu zdrowej
i obumarłej powierzchni liścia występuje jaśniejsza zielonożółta strefa. Przy wysokiej
wilgotności na rozjaśnionej
powierzchni pojawia się puszysty biały nalot, szczególnie
obfity na spodniej stronie liści.
Pierwsze objawy porażenia
roślin mogą wystąpić na liściach dolnych, wierzchołkowych i środkowych, jak również w pachwinach liściowych.
Zależy to głównie od miejsca,
w którym najłatwiej utrzymują się krople wody umożliwiające skiełkowanie zarodników grzyba. Na porażonych
bulwach widoczne są plamy
o nieregularnym kształcie, barwy szaroołowianej.

p

PROPONOWANE FUNGICYDY DO OCHRONY PLANTACJI
ZIEMNIAKA PRZED CHWOŚCIKIEM

Nazwa fungicydu

Substancja aktywna
tiofanat metylowy — 310 g,
epoksykonazol — 187 g

Dedal 497 SC

fenpropimorf — 250 g,
epoksykonazol — 84 g

1,0 l

tiofanat metylowy — 310 g,
epoksykonazol — 187 g

0,5-0,6 l

Duett Star 334 SE
Intizam 497 SC
Tebu 250 EW

tebukonazol — 250 g

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy — 500 g

PROPONOWANE FUNGICYDY DO OCHRONY PLANTACJI
ZIEMNIAKA PRZED ZARAZĄ ZIEMNIAKA

p



Nazwa fungicydu

2,0 kg

Armetil M 72 WP

metalaksyl 8%
+ mankozeb 64%

2,0 kg

Inter Optimum 72,5
WP

cymoksanil 4,5%
+ mankozeb 68%

2,0 kg

cyjazofamid 400 g/l
+ adiuwant 80%

0,2+0,15 l

Ranman 400 SC
TwinPack

REKLAMA

0,8 l
1,2 l

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

295615otbr-A-N

Substancja aktywna Dawka na ha
mankozeb 60%
dimetomorf 9%

Acrobat MZ 69 WG

Dawka
na ha
0,5-0,6 l

wiadają się rolnicy, będą jednak znacznie niższe, niż to
pierwotnie zapowiadano. Jak
już pisaliśmy przed dwoma
miesiącami, farmerzy zużywający więcej niż 5 m sześc.
wody na dobę mieli płacić
1,64 zł za 1 m sześc. pobranej
wody podziemnej i 0,82 zł za
1 m sześc. pobranej wody powierzchniowej. Obecnie ministerstwo zapowiada, że
opłaty wyniosą zaledwie 0,30
zł za 1 m sześc. pobranej
wody podziemnej i 0,15 zł za
1 m sześc. pobranej wody powierzchniowej.
Pojawiają się jednak obawy,
że konsekwencją wprowadzanych regulacji będą pod-

Fot. Beata Szymańska

mniejsze, niż zapowiadano

wyżki cen wody. Mariusz Gajda potwierdził, iż niewielkich wzrostów cen należy się
spodziewać, zaś zbyt wysokim
podwyżkom (ceny wody są

ustalane dość swobodnie) ma
zapobiec wprowadzenie urzędu regulacji, którego zadaniem będzie monitorowanie
zmian cen wody. KN

56816otbr-j -C
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Dobra genetyka, dobrostan zwierząt i rodzinna współpraca

Tajemnice sukcesu
gospodarstwa w Garzewku
W lipcu mogliśmy świętować wielki sukces rodzinnego
gospodarstwa rolnego Ewy i Wojciecha Jończyk —kolejne dwie
krowy z ich hodowli Kosia 21 i Sara 4 przekroczyły życiową
wydajność 100 tysięcy litrów mleka i wstąpiły do elitarnego „Klubu
100-tysięczników". Klub ten powstał w 2010 roku z inicjatywy
firmy De Heus, a ideą klubu było i jest promowanie
długowieczności krów w Polsce i zrzeszanie właścicieli zwierząt,
które przekroczyły swoją życiową wydajność 100 tys. litrów mleka.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Na Święto Krów mimo niesprzyjającej deszczowej pogody do Garzewka zjechało mnóstwo gości. Przyjechali nie tylko rolnicy i producenci bydła

mlecznego, firmy partnerskie
długofalowo współpracujące
z gospodarstwem, ale również
przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-

niczej, władze WarmińskoMazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego,
przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
Odznaczenia jubilatkom
wręczył marszałek województwa Warmińsko-Mazurskie-

Odznaczenia jubilatkom wręczył marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin Łaciata krowa to Sara 4, natomiast czarna to Kosia 21 Fot. Monika Kopaczel-Radziulewicz
REKLAMA

go Gustaw Marek Brzezin,
a w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na to, że
100 tysięcy litrów wydajności
na przestrzeni 10-letniej,
świadczy nie tylko o wysokiej
stawce genetycznej rekordzistek, ale przede wszystkim
świadczy o ogromnej wiedzy,
doświadczeniu, poświęceniu
i całodobowej opiece gospodarzy, bo inaczej te krowy nie
mogłyby tak długo funkcjonować w takiej wysokiej wydajności.

Wszystko zaczęło się
32 lata temu
Siłą gospodarstwa państwa
Jończyk jest współpraca rodzinna — pani Ewa, pan Wojciech oraz córki Elżbieta i Agnieszka oraz syn Arkadiusz.
Każdy ma swój zakres obowiązków, za który jest odpowiedzialny i często praca jednej osoby może być rozpoczęta dopiero jak poprzednik wykona swoją, czyli po prostu rodzinna dobrze zarządzana
i prosperująca firma.
Gospodarstwo państwa Ewy
i Wojciecha Jończyk znajduje
się w miejscowości Garzewko
w północno-wschodniej części
Polski, około 20 km od Olsztyna. Swoją przygodę z rolnictwem rozpoczęli w październiku 1984 roku, początkowo
prowadzili hodowlę polskiego
bydła nizinnego czarno-białego. W lutym 1997 roku przełomowym wydarzeniem w ży-

ciu 26-hektarowego wówczas
gospodarstwa był pierwszy
transport 34 sztuk jałowic rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej, który
przyjechał z Holandii. Od tego
czasu rozpoczęła się praca hodowlana. Z roku na rok realizowano kolejne inwestycje
i w 1999 roku wybudowano
oborę wolnostanowiskową
z halą udojową. 6 lat później
pojawiła się obora dla młodzieży hodowlanej, sukcesywnie powiększany był również
park maszyn. W bieżącym
roku gospodarstwo wzbogaciło się o nowo wybudowane
magazyny zbożowe.
Wojciech Jończyk prowadzenie gospodarstwa nazywa
jedną wielką i nieustającą inwestycją i nie sposób się z tym
nie zgodzić. Dzisiaj stado państwa Jończyk liczy już około
180 sztuk bydła, z czego 65
sztuk stada podstawowego to
krowy, a reszta to cielęta i młodzież hodowlana.

Siłą gospodarstwa
państwa Jończyk jest
współpraca rodzinna
— pani Ewa, pan
Wojciech oraz córki
Elżbieta i Agnieszka
oraz syn Arkadiusz.
Każdy ma swój
zakres obowiązków,
za który jest
odpowiedzialny
i często praca jednej
osoby może być
rozpoczęta dopiero
jak poprzednik
wykona swoją

Co roku 100 ton wapna
Aktualnie gospodarstwo zajmuje powierzchnię 140 ha,
z czego około 70 ha to grunty orne, a pozostała część to
użytki zielone (łąki i pastwiska). W tym roku 50 ha
w strukturze zasiewów to zboża, w tym pszenica ozima Arkadia, która bardzo dobrze
przezimowała. Wiosną zasiano 17,5 ha kukurydzy, zawsze
jest to mieszanka 3 odmian
o FAO 220-240. W tym roku

Opoka, Ambrosini i Sunaro.
Zwrócić należy również uwagę na regularne wapnowanie.
Co roku na pola idzie około
100 ton wapna. Efekty tej regularności widać między innymi po założonym 3 lata
temu użytku, gdzie w mieszance był znaczny udział lucerny i ta lucerna rzeczywiście
w deklarowanej ilości występuje na polu, a jak wiadomo

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

EKSPERT RADZI:

BĄDŹ KONSEKWENTNY I DOBRZE TRAKTUJ ZWIERZĘTA

Gospodarstwo państwa Ewy
i Wojciecha Jończyk to wspaniały
przykład konsekwencji w budowaniu produktywnego i długowiecznego stada. Pod koniec lat
90-tych pan Wojciech zaimportował krowy z Holandii i od tego
też czasu zaczęła się rodzinna
praca hodowlana w ramach Programu Oceny i Selekcji Buhajów
(POiSB). Na uwagę zasługuje
fakt, iż aktualna 100-tysięcznica
Kosia 21 pochodzi po buhaju
Dawson, który został przydzielony do kojarzenia w ramach tego
programu.
279716otbr-a-M

— Stacja od lat współpracuje
z hodowlą, a genetyka z niej pochodząca jest dostępna w naszej
ofercie katalogowej — mówi
Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor
oddziału w Olecku Stacji Hodowli
i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy. — Od roku 2004 kierowane były do stada w Garzewku
zarodki pochodzące z USA, Kanady a później Holandii. Z tych
zarodków urodziły się m.in. takie
buhaje katalogowe jak Joseli, Sagar, Pretty, czy Dashgar oraz
wiele innych kierowanych do testowania w SHiUZ Bydgoszcz.

Warto nadmienić, że buhaj Dashgar to tzw. „buhaj serowarski”,
ma genotyp kappa — kazeiny BB
i cieszy się dużym uznaniem
wśród hodowców — wyjaśnia
dyrektor Wojtkielewicz.
Lista sukcesów w hodowli w Garzewku jest bardzo długa, m.in.
jedną z lepszych linii hodowlanych była krowa Wopka, która
w wyniku kojarzenia SHiUZ Bydgoszcz urodziła Wopkę 97 po kanadyjskim ojcu Inquirer i ta właśnie krowa była wielokrotną
zdobywczynią championatów na
wystawach hodowlanych. — To

moja ulubienica — urodziła się
w końcu w moje urodziny — dodaje pan Grzegorz.
W swoim gospodarstwie państwo Jończykowie kierują się
5 zasadami, w których leży tajemnica sukcesu oraz dobrostanu zwierząt i długowieczności
posiadanych w hodowli krów:
1. Wolności zwierząt od głodu
i pragnienia poprzez zapewnienie im dostępu do świeżej wody
i paszy;
2. Wolności zwierząt od dyskomfortu poprzez udostępnienie
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rolnicze abc
lucerna wymaga gleby o odczynie w okolicach obojętnego
pH 6,5-7,5.

Nic dziwnego, że
gospodarstwo ma sukcesy
Łaciata krowa to Sara 4 urodzona w listopadzie 2003 roku
dała 3 byczki, a reszta to jałówki. W 10 laktacjach osiągnęła 100 902 kg mleka. Natomiast czarna o rok od niej
młodsza Kosia 21 wycieliła się
8 razy, dała 8 byków i w 7 laktacjach 100 019 kg mleka oraz
prawie 8 tysięcy kilogramów
suchej masy. Gospodarze wielokrotnie podkreślali, że im
zależy na długowieczności
krów, bo jeżeli krowa żyje dłużej, osiąga więcej laktacji, więc
jest bardziej dochodowa.
Z roku na rok obserwujemy
dynamiczny postęp hodowlany polskich stad krów mlecznych, przede wszystkim wzrost
produkcyjności krów mlecznych określany na podstawie
wyników oceny użytkowości
mlecznej. Przedstawiciel Stacji Hodowli i Unasieniania
Zwierząt w Bydgoszczy w swoim przemówieniu podkreślił,
że realizacja programu hodowlanego wymaga poświęcenia czasu, dobrej woli i sumienności.
Świętujące sztuki stutysięczne też brały udział w programie hodowlanym Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy i ich córki
były inseminowane w celu
uzyskania buhajów testowych
do programu. Współpraca ze
Stacją Hodowli w Bydgoszczy
trwa od 1996 roku do dzisiaj
i są tego efekty i wspólne korzyści. Możemy cieszyć się kolejnym sukcesem.
Należy podkreślić, że genetyka pochodząca z hodowli
państwa Jończyk jest także
dostępna dla klientów SHiUZu Bydgoszcz — to między innymi buhaje Pretty ET, Dashgar i Sagar.

Za profilaktyką korekcji
racic przemawia ekonomia
Wiele lat mojej pracy zawodowej to współpraca z gospo-

darstwami, producentami
mleka i z doświadczenia wiem,
że w większości gospodarstw
profilaktyka korekty racic jest
pomijana, bo to rzeczywiście
od poczatku generuje koszty
większe lub mniejsze, ale zawsze są to dodatkowe koszty.
Jednak z biegiem czasu okazuję się, że to tylko pozorna
oszczędność na korekcji, bo
dużo więcej wydajemy później
na leczenie, a w skrajnych wypadkach może dojść nawet
do wybrakowania krów.
Żeby przybliżyć i uświadomić
rolnikom jak duży wpływ na
zdrowotność bydła mają racice, firma De Heus już w 2012
roku uruchomiła w Polsce
Akademię Zdrowej Racicy.
Mottem Akademii jest zapobieganie kulawiznom, zanim
będą widoczne w stadzie.
Przez lata swojej działalności
Akademia Zdrowej Racicy
przeprowadziła wiele praktycznych warsztatów funkcjonalnej korekcji racic na terenie
całego kraju.
Syn gospodarzy Arkadiusz
Jończyk sam przyznał, że
w przypadku korekty racic na
profilaktykę postawili stosunkowo niedawno. Wcześniej
korektor przyjeżdżał 3 razy
do roku i przeglądał wszystkie
zwierzęta po kolei, poza tym
wzywano korektora doraźnie
jeżeli była taka potrzeba, gdy
widzieli, że ewidentnie coś się
dzieje lub, że krowa już kuleje.
Od zeszłego roku nastąpiła
zmiana i wizyty korektora
ustalają regularnie co 2 miesiące. Mają też ustalony z korektorem system przeglądu
krów i według tego systemu
robione są krowy przed zasuszeniem do 60 dnia przed wycieleniem, krowy po wycieleniu do 20-go dnia, czyli w sumie jest to taki przedział nie
szybciej niż 7 dni po wycieleniu, bo może dojść do skrętu
trawieńca. I kolejna grupa to
krowy, które są ok. 150 dnia
w laktacji.
I okazuję się, jak podkreślił
Arkadiusz Jończyk, że patrząc
ekonomicznie pełna profilak-

im schronienia i wygodnego
miejsca do odpoczynku;
3. Wolności zwierząt od bólu,
urazów i chorób przez odpowiednią profilaktykę i leczenie;
4. Zagwarantowaniu zwierzętom
wystarczającej ilości przestrzeni;
5. Wolności zwierząt od strachu
i stresu.
— Współpraca z tymi hodowcami to prawdziwa przyjemność. Przy swoim doświadczeniu i wiedzy hodowlanej, nadal
są otwarci i chętnie przyjmują
porady. Mają też pełną świadomość tego, iż nakłady na dobrą
genetykę to inwestycja w hodowlę, a nie zbędny koszt.

KOREKCJA
RACIC TO PODSTAWA
EFEKTYWNEJ HODOWLI
EKSPERT RADZI:

Przez lata swojej działalności Akademia Zdrowej Racicy na
terenie całego kraju przeprowadziła wiele praktycznych
warsztatów funkcjonalnej korekcji racic. Również w Garzewku
odbył się specjalny pokaz Fot. Monika Kopaczel-Radziulewicz
tyka wychodzi dużo taniej!
Przede wszystkim obniżyła się
ilość sztuk wymagających korekcji, a co za tym idzie spadła ilość zwierząt wymagających
leczenia, bo wcześniej wiele
przypadków kończyło się leczeniem.
Specjaliści zawsze podkreślali, że na zagadnienie korekcji racic musimy spojrzeć
nieco szerzej. Choroby kończyn krów mlecznych, obok
schorzeń wymion i zaburzeń
metabolicznych, są jedną z najczęstszych przyczyn kłopotów
w uzyskaniu wysokiej wydajności przy chorych racicach —
spadek wydajności mlecznej
wynosi od 10-20 proc.
Z tego co można było zaobserwować na Święcie Krów
w Garzewku świadomość
w tym temacie wzrasta, ponieważ największym zainteresowaniem cieszył się pokaz
korekcji racic, wykonywany
przez Rafała Kapicę absolwenta angielsko-holenderskiego colleg'u korektorów racic, praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem. Podkreślał on jak ważna jest stała współpraca korektora z gospodarstwem, bo przez to każda krowa może skorzystać
z pełnego serwisu dopasowanego do fazy laktacji, a nie do
daty w kalendarzu. A tego
typu działania niosą za sobą
wymierne efekty.
Korektor obsługujący gospodarstwo robi maksymalnie
30 sztuk bydła dziennie, ale
należy pamiętać o tym, że jest
to uzależnione od stanu zdrowia racic, bo zdarzało się, że
korektor był w stanie zrobić
tylko 16 sztuk w ciągu całego
dnia.

Przy produkcji
sianokiszonek wygrywają
pryzmy

Grzegorz Wojtkielewicz,
dyrektor oddziału w Olecku
SHiUZ Bydgoszcz Fot. SHiUZ
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W gospodarstwie państwa
Jończyk od lat królują pryzmy
i w przechowywaniu sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy, bez wątpienia są autorytetem w tym zakresie. Co
prawda zrobić pryzmę to może
nie sztuka, ale zrobić tak żeby
materiał w niej przechowy-

wany miał odpowiednie parametry i nadawał się do skarmiania przez cały rok — to już
wyższa szkoła jazdy.
Za pryzmami w przypadku
sianokiszonki przemawia przede wszystkim ekonomia, ponieważ robienie i pakowanie
sianokiszonki w pryzmę jest
dużo tańsze niż produkcja balotów i nieco mniej czasochłonne niż owijanie balotów,
a później ich zwózka i układanie w miejscu, gdzie będą
przechowywane. Poza tym
w pryzmie mamy bardziej jednolity materiał, a w balotach
częściej sianokiszonka psuję
się, ponieważ przestrzeń styku
z powietrzem jest większa.
W tym roku w omawianym
gospodarstwie jak poinformowała mnie córka gospodarzy Elżbieta Jończyk, zebrano trzy pokaźne pokosy
i mogliśmy podziwiać już dwie
świeżutkie pryzmy o długości
ok. 50 m i szerokości 9,510,5 m każda. W pierwszym silosie znajduję się pierwszy pokos i część drugiego i jest to jak
zaznaczyła córka państwa Jończyk najlepsza trawa, która
zawsze idzie dla krów i taki
pełny silos zabezpiecza zapotrzebowanie krów na cały rok.
Natomiast trzeci i czwarty
pokos przeznaczony jest dla jałówek. W tym roku będzie
nieco inaczej, bo trawy jest
tak dużo, że dla jałówek idzie
już część trawy z drugiego pokosu. Gospodarze przy produkcji sianokiszonek korzystają z bogatej oferty profesjonalnych zakiszaczy firmy
Schaumann. Świetnie sprawdzają się zakiszacze dedykowane do roślin strączkowych
Bonsilage Alfa i Bonsilage
Forte. Przy czwartym pokosie,
gdy trzeba zakisić bardziej
wilgotny materiał optymalne
zakiszanie traw zapewnia zakiszacz przeznaczony do mokrych kiszonek, już od 18 proc.
suchej masy. Pozwala on na
lepsze wykorzystanie potencjału z kiszonek. Zakiszacz
aplikowany jest po każdej warstwie, natomiast na sam koniec, na górną warstwę idzie
stabilizator.

Korekcja racic to niezbędny element dbałości o dobrostan
zwierząt, wpływający na wydajność mleczną stada. Krowy
z chorymi racicami, czyli kulawiznami cierpią, słabiej poruszają się, nie manifestują rui.
W związku z tym rzadziej podchodzą do stołu paszowego,
poideł, stacji paszowych czy też
do robota udojowego. Wynikiem
takiego zachowania jest niższe
pobranie paszy, co w efekcie
oznacza mniejszą wydajność
mleczną. Następstwem tego jest
także prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy żwacza oraz
ketozy, co istotnie wpływa na
gorszy rozród oraz parametry
mleka, a w późniejszym okresie również na inne problemy
zdrowotne.
Kiedy i jak przeprowadzać
korekcję?
— Najlepiej korekcję przeprowadzać systematycznie i profilaktycznie, zaczynając jeszcze zanim krowa kuleje. Lepiej
i ekonomiczniej jest zapobiegać
niż leczyć. — mówi Piotr Gójski,
kierownik regionalny ds. bydła
firmy De Heus i koordynator Akademii Zdrowej Racicy.
— Najlepszym momentem do
wykonania zabiegu jest moment
przejścia w fazę zasuszenia. Nie
ponosimy wówczas ryzyka
utraty mleka, dajemy sobie
i zwierzęciu czas na wyleczenie
trudnych schorzeń tak, by po
wycieleniu zwierzę mogło
zdrowo poruszać się. Kolejny raz
dokonujemy przeglądu stanu racic i korygujemy je w okolicach
szczytu laktacji lub wcześniej, jeśli zauważymy jakiekolwiek symptomy kulawizny.
Nie zapominajmy też o jałówkach. Niestety, młode zwierzęta
w warunkach udomowienia
(przebywanie cały rok w oborze)
często wymagają naszej interwencji wcześniej, zanim wejdą
w laktację. Należy również pamiętać, aby nie przeprowadzać
korekcji u krów, które jej nie wyREKLAMA

magają. Może to bowiem spowodować okaleczenie poprzez
np. zbyt krótkie przycięcie długości palca, nadmierne obniżenie
podeszwy palca oraz zbyt mocne
obniżenie piętek, pełniących rolę
amortyzatora. Pamiętajmy, że
granica pomiędzy dobrze wykonaną korekcją a okaleczeniem
zwierzęcia jest bardzo cienka —
zaledwie kilka milimetrów — wyjaśnia przedstawiciel De Heus.
Jak zauważyć, że krowa wymaga korekcji?
— Warto obserwować stado —
doradza Piotr Gójski. — Krowy,
chodząc po oborze dają wiele
sygnałów, które jednoznacznie
wskazują na ich problemy z nogami. Trzeba tylko umieć je odczytać, a następnie przeprowadzić taką korekcję, która je
wyeliminuje. Nieodpowiednia linia grzbietu, przerost rogu racicowego, opuszczona głowa, postawa „niedźwiedziej łapy”,
odciążanie chorej kończyny, to
jedne z objawów, które powinny
prowadzić do jak najszybszej korekcji — wyjaśnia koordynator
Akademii Zdrowej Racicy.
Czy doradca żywieniowy
pomoże?
— Codziennie, w całej Polsce
ponad 30 doradców żywieniowych De Heus pracuje z hodowcami na fermach, wspierając ich w ciężkiej pracy.
Obserwujemy stada, pomagamy w poprawie dobrostanu
zwierząt oraz odczytywaniu
sygnałów, jakie przekazują
krowy (m.in. tych związanych
z korekcją). Szukamy rozwiązań, które poprawią wyniki ekonomiczne. Podpowiadamy co
warto zrobić, zmienić, jak zadbać o zwierzęta, by poprawić
efektywność produkcji. Takim
przeykładem dobrej i owocnej
współpracy jest ta wieloletnia
z państwem Jończyk. Ponadto,
by dbać o racice i zapobiegać
kulawiznom firma De Heus zainicjowała Akademię Zdrowej
Racicy (AZR) — zapewnia Piotr
Gójski.

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

Więcej praktycznych porad
oraz specjalistycznych artykułów dot.
hodowli znajduje się na Portalu Wiedzy

www.portalwiedzy.deheus.pl
282216otbr-A -N
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Wirus u świń i dzików

ASF mocno straszy
Piąte ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń oraz
sto szóste ognisko ASF u dzików stwierdzono w Polsce
w ostatnich tygodniach.
Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jeśli chodzi o dziki, ten sto
szósty przypadek stanowią
zwłoki dwóch padłych zwierząt znalezione w pobliżu
miejscowości Mochnate
(gmina Hajnówka, powiat
hajnowski, województwo
podlaskie), w odległości ok.
16 km od granicy polsko-białoruskiej. To, że padły właśnie
z powodu ASF, zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Zwłoki dzików
zostały unieszkodliwione pod
nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

Kolejne ogniska choroby
w stadach świń
Gorsze jest jednak to, że
wirus rozprzestrzenia się tak-

że wśród świń. Czwarte polskie ognisko wykryte zostało
w jednym z gospodarstw
w miejscowości Bielszczyzna, w powiecie hajnowskim
na Podlasiu. Wszystkie świnie
zostały zabite i przekazane do
utylizacji, zaś samo gospodarstwo zostało poddane dezynfekcji.
Niestety, niewiele później
odkryto ASF w gospodarstwie położonym w miejscowości Rębiszewo-Studzianki w gminie Wysokie Mazowieckie, w powiecie wysokomazowieckim, w woj. podlaskim. To już 100 km dalej
w kierunku zachodnim, więc
usytuowanie tego piątego
ogniska musi budzić niepokój
rolników i służb sanitarnoweterynaryjnych.
W Rębiszewie-Studzian-

kach uśpiono 556 świń, a całe
gospodarstwo zostało oczywiście zdezynfekowane. Przeprowadzono też kontrole weterynaryjne zagród w obrębie
10-kilometrowej strefy obostrzeń.

Kontrowersyjna
decyzja o utylizacji
Jak zdecydowała inspekcja
weterynaryjna, zabite świnie
przekazano do utylizacji
w odległym o 350 km zakładzie w Jezuickiej Strudze
w woj. kujawsko-pomorskim.
Tę decyzję skrytykował Krajowy Związek Pracodawców
— Producentów Trzody
Chlewnej.
„Transport zabitych zwierząt do Jezuickiej Strugi przebiegał ze strefy ochronnej do
rejonu wolnego od ASF, gdzie

W ostatnich dniach odnotowano już 6. ognisko afrykańskiego pomoru świń Fot. Dariusz Kucman
wcześniej nie była notowana
obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń. Mało
tego, na miejsce utylizacji
wybrano województwo kujawsko-pomorskie, czyli rejon
intensywnej produkcji trzody
chlewnej, który charakteryzuje się dużym zagęszczeniem populacji świń i dzików” — czytamy w komunikacie KZP — PTCh.
Związek uważa, że należy
sprawdzić jakim specjalistycznym transportem utylizowane stado zostało prze-

wiezione na tak dużą odległość. Bo zakłady utylizacyjne zazwyczaj nie dysponują
drogim sprzętem, który posiada filtry powietrza niepozwalające na przedostawanie się wirusom na zewnątrz.
„Nawet laicy wiedzą, że utylizacja zwierząt zarażonych
wirusem ASF powinna odbywać się jak najbliżej ogniska
wystąpienia choroby. W przypadku braku zakładu utylizacyjnego w pobliżu ogniska stosowane są grzebaliska zwierząt
przy fermie, na której wirus się

pojawił. Tymczasem w naszych kraju nie jest możliwe
zastosowanie grzebaliska bez
zgody Ministerstwa Środowiska. Brak koordynacji międzyresortowej, o którą zabiegamy już ponad dwóch lat,
uniemożliwia sprawne działanie służbom wyznaczonym
do zwalczania choroby”
— wskazał KZP — PTCh.
Z ostatniej chwili: tuż przed
zamknięciem numeru doszła
wiadomość o 6. ognisku
w województwie podlaskim
w gminie Mielnik.

Ważna transakcja

Minister zapowiedział

SHiUZ Bydgoszcz
z nowymi perspektywami

Zmiany w rolniczej administracji

Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Spółka Genes Diffusion Polska nabyła pakiet udziałów
Stacji Hodowli i Unasieniania
Zwierząt w Bydgoszczy od
Agrokultura Nowa S.A. „Tym
samym jedyny niebranżowy
i niezwiązany z hodowlą bydła i trzody chlewnej podmiot
nie jest już udziałowcem
spółki z Bydgoszczy” — napisano w komunikacie.
Historia współpracy SHiUZ
z francuską spółdzielnią hodowców bydła i producentów
mleka Genes Diffusion liczy
sobie blisko 20 lat. Bo bydgoska stacja w związku z prywatyzacją szukała stabilnego
partnera strategicznego potrzebnego przy procesie modernizacji. W obszar współpracy wpisują się: wymiana
doświadczeń, technologii
i wymiana genetyczna.
Po wspomnianej transakcji, struktura właścicielska
SHiUZ Bydgoszcz wygląda
następująco: producenci rolni — 17,29 proc., inseminatorzy — 1,37 proc., pracownicy — 33,55 proc., związki
producentów rolnych — 0,77
proc., Skarb Państwa — 9,87
proc., Genes Diffusion Polska

sp. z o.o. — 37,14 proc.
— Zakup udziałów od Agrokultura Nowa S.A., firmy,
która nie była inwestorem
branżowym i ściśle związanym z hodowlą i inseminacją
zwierząt jest naszym wspólnym sukcesem. Hodowcy
bydła i trzody, z którymi
współpracujemy i którzy są
udziałowcami spółki są także
zadowoleni z tego faktu —
podkreślił Wiesław Drewnowski, prezes zarządu
SHiUZ Bydgoszcz.
Jak dodał, wszystko to pozwoli spółce w sposób bardziej racjonalny gospodarować mieniem, pozyskiwać
środki inwestycyjne na realizację programu hodowlanego i na innowacje, przy jednoczesnej redukcji wydatków na utrzymanie i chronienie niezbędnego dla spółki mienia.

Plany nowych inwestycji
SHIUZ Bydgoszcz ma bogate plany rozwojowe. Chce
teraz angażować jeszcze większe środki na hodowlę bydła
i trzody chlewnej, inwestować
w przebudowę budynków inwentarskich, doposażyć laboratoria w najnowocześniejsze technologie do pro-

dukcji i oceny nasienia, a także realizować międzynarodowe programy hodowlane
z branżowymi partnerami zagranicznymi.
— Kluczową dla nas inwestycją jest dofinansowanie centrum genetycznego w Sztumie, przeznaczonego dla najlepszej młodzieży z najlepszych światowych i polskich
zarodków. Cielęta będą oceniane genomowo w naszym laboratorium, a uzyskane od
buhajów nasienie będzie do
dyspozycji polskich hodowców, a także będzie sprzedawane na całym świecie. Duże
środki zostaną też skierowane
na trzodę chlewną. Chcemy
rozwijać współpracę z firmami
belgijskimi w propagowaniu
knurów Maximus nie rezygnując z importu innych ras
i hybryd — poinformował prezes Drewnowski.
SHiUZ w Bydgoszczy powstała ponad 60 lat temu.
Przez lata budowała swoją
markę. Posiada zorganizowaną sieć sprzedawców
i punktów unasieniania w całej Polsce. Jest pierwszą
w Polsce firmą, która już
w 2007 roku zajęła się wdrożeniem technologii selekcji
genomowej.

Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wdrożyć poważne zmiany w rolniczej administracji. Prawdopodobnie
zniknie Agencja Rynku Rolnego.
O roszadach w tym obszarze
mówi się już od jakiegoś czasu, a koncepcji — przynajmniej tych przebijających się
do mediów — było kilka. Teraz wiadomo już dużo więcej,
jakie zmiany nastąpią. Coraz
więcej mówi o nich minister
rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
— W ramach reformy administracji rolnej przewidujemy, a decyzje są już wstępnie
podjęte, likwidację Agencji
Rynku Rolnego. Część jej

kompetencji, działania płatnicze, będą przeniesione do
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, natomiast z części ARR i Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz doradztwa rolniczego powstanie agencja rozwojowa
zajmująca się programowaniem obszarów wiejskich jako
partner dla samorządów przy
realizacji inwestycji, m.in. programu dla małych miast. Taki
instrument chcemy wprowadzić w ciągu dwóch lat — mówił niedawno Jurgiel.
Czyli zostaną dwie agencje
rolnicze. Jedna płatnicza, obsługująca unijne płatności.
A druga miałaby się zajmować
szeroko rozumianym rozwojem sektora rolniczego.
Jak podał portal farmer.pl,

agencja „rozwojowa” będzie
miała kilka pionów. Pierwszy z nich to gospodarka ziemią oraz kształtowanie przestrzeni produkcyjnej, drugi
pion — właścicielski (związany ze strategicznymi spółkami
rolniczymi pozostającymi
w rękach państwa). Trzeci
pion ma być związany z promocją gospodarczą i odnawialnymi źródłami energii,
a czwarty — z programowaniem rozwoju (w grę wchodzą
tu chociażby programy dla
obszarów zagrożonych, ale
także wspomniana wyżej
współpraca z samorządami).
Jeszcze w sierpniu do konsultacji społecznych mają trafić projekty ustaw zakładających takie zmiany w rolniczej administracji.

Zmiany w doradztwie rolniczym

ODR-y pod nadzorem ministra rolnictwa
Przeniesienie nadzoru nad
ODR-ami z kompetencji marszałków województw w ręce
ministra rolnictwa ma być początkiem zmian w doradztwie
rolniczym.
Według obecnych władz krajowych działa ono bowiem źle
i nie służy w odpowiednim
stopniu polskim rolnikom.
Stąd nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego przyjęta 22 czerwca br.,

a podpisana przez prezydenta
Andrzeja Dudę 26 lipca.
Zgodnie z nowymi przepisami nastąpi przekazanie nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego ministrowi rolnictwa. W poprzednim stanie prawnym były
one wojewódzkimi osobami
prawnymi, podlegały i były
nadzorowane przez samorząd
województwa (czyli przez marszałków). Nowa ustawa czyni

z nich państwowe osoby prawne. W związku z tym dyrektorzy tych ośrodków będą powoływani przez ministra.
Co istotne, cały ten zabieg nie
spowoduje uszczerbku w majątku ODR-ów.
Zmiany w ośrodkach doradztwa będą kontynuowane. Ministerstwo rolnictwa zapowiedziało kolejny projekt uchwały
z określonymi szczegółowo zadaniami ODR-ów. dk

ŚRODA 10.08.2016

REKLAMA•WE DWOJE

rolnicze abc

11r

Zakładasz użytek zielony lub lucernik?

Zapewnij mu najlepszy start!
Przełom lata i jesieni to jeden
z najlepszych terminów na odsiew użytków zielonych i lucerników. Założenie nowej
plantacji w tym właśnie terminie pozwala na pełne użytkowanie produkcyjne w kolejnym
sezonie. Jednak każdy, kto
miał do czynienia z odsiewem
łąk i zakładaniem lucerników
wie, że te pozornie proste
uprawy potrafią na starcie
sprawiać wiele problemów.
Jednym z nich jest słaby wigor
początkowy w pierwszych tygodniach po wschodach.
Młode rośliny, a właściwie
siewki roślin walczą o miejsce,
wodę, światło i składniki pokarmowe z chwastami, które
tradycyjnie radzą sobie doskonale w każdych warunkach.
W tak wczesnej fazie rozwojowej niemożliwe jest wykonanie
ochrony
herbicydowej
ze względu na ryzyko uszkodzenia rośliny uprawnej. Jeśli
do tego wystąpi niedobór
wody, mamy glebę o niskim

pH, lub zastosowane zostanie
niewłaściwe nawożenie, to
sukces w zakładaniu nowego
użytku będzie mocno wątpliwy.
Pojawia się jednak nowy sposób wsparcia młodych roślin
tak, aby od samego początku
poprawić start plantacji. Taką
możliwość daje PINKSTART

PINKSTART 20kg

– nawóz w postaci mikrogranulatu, przeznaczony do
przedsiewnego mieszania z
nasionami roślin drobnonasiennych, takich jak trawy i lucerna.
Dodając 20 kg mikrogranulatu
do ustalonej normy wysiewu
nasion musimy pamiętać o do-

PINKSTART 15kg

kładnym wymieszaniu nawozu
z nasionami oraz o zwiększeniu normy wysiewu o masę
nawozu. Oczywiście wapnowanie i nawożenie podstawowe NPK należy zastosować
przedsiewnie zgodnie z zapotrzebowaniem uprawianej rośliny na składniki pokarmowe.
Dzięki tak innowacyjnemu sposobowi aplikacji PINKSTART
trafia do gleby w bezpośrednim sąsiedztwie nasion rośliny
uprawnej. Pozwala to na odżywienie młodej siewki rośliny
uprawnej, a nie chwastów.
Skład nawozu został dobrany
tak, aby przy niskiej dawce na
ha zapewnić skuteczne odżywienie roślin na starcie bez ryzyka
ich
uszkodzenia,
a dodatek wapnia MEZOCALC
oraz substancji o działaniu biostymulującym PHYSIO+ powoduje szybki wzrost systemu
korzeniowego młodych roślin.

KONTROLA BEZ PINKSTART

mgr inż. Wojciech Strumiłło
ZPD Bałcyny
pow. ostródzki
woj. warmińsko-mazurskie

„Użycie nawozu mikrogranulowanego firmy Timac
Agro Polska przy siewie mieszanek traw, siewie
lucerny i rzepaku znacząco wpływa na wschody,
obsadę i ukorzenienie młodych roślin. Ten model
odżywiania od momentu siewu jest bardzo znaczący
dla całego procesu wegetacji roślin uprawnych”.

Wojciech Prokop
www.timacagro.pl

Efekt po zastosowaniu PINKSTART. ZPD Bałcyny 21 dni po siewie.

Więcej informacji na www.timacagro.pl
277216otbr-a-M

WE DWOJE
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” 14 września 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

Panowie
31-45 LAT
BRUNET
(35/176/76) Poznam panią w wieku
27-35 lat. Cel — stały związek.
KAWALER RENCISTA
42-letni kawaler, bez nałogów i zobowiązań,
wykształcenie zawodowe, poznam panią
w wieku do 43 lat, na rencie, Cel — przyjaźń
lub stały związek.

46-60 LAT
OPTYMISTA
(46/176) Pracujący, zmotoryzowany,
z własnym M, poznam panią. Cel — stały
związek.
KAWALER
48-letni, niezależny finansowo i mieszkaniowo, katolik, posiada warsztat elektromechaniczny i uprawia gospodarstwo
rolne, pozna pannę lub wdowę do lat 45.
KOZIOROŻEC
(49/174/80) Kawaler, przystojny i niebrzydki, bez nałogów i zobowiązań, z poczuciem humoru, o dobrym sercu i charakterze, uczciwy, lubiący naturę, pozna panią.

MIŁY KAWALER
Samotny, bez zobowiązań, wrażliwy,
uczciwy, pracujący, lubiący spacery, zacisze domowe — pozna panią samotną,
o podobnych upodobaniach, najchętniej
z Olsztyna lub bliskich okolic. Cel — stały
związek.
WAGA
50-letni, kawaler, bez zobowiązań, niezależny
finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów,
z własnym M, pracujący — pozna panią do
lat 50, lubiącą ciepło domowego ogniska,
myślącą poważnie o życiu we dwoje, na dobre i na złe.
Z OSTROŁĘKI
(53/178/75) Kawaler, bez zobowiązań,
wykształcenie średnie, jestem na rencie,
poznam miłą i uczciwą panią w odpowiednim wieku.
DOMATOR
(54/176/95) Bez nałogów, niezależny
mieszkaniowo i finansowo, poznam panią, która zamieszka razem ze mną i zdecydowana jest na stały związek.
Z OSTRÓDY

WE DWOJE NR 61/2016
55-letni, kawaler, pracujący, niezależny
mieszkaniowo, zmotoryzowany, bez nałogów, pragnie poznać pannę w wieku 4250 lat, z okolic Ostródy, chętnie ze wsi.
OPTYMISTA
59-letni, wysoki, szczupły, bez zobowiązań, niezależny finansowo i mieszkaniowo, domator, pozna panią z okolic
Olsztyna.
ODPOWIEDZIALNY
60-letni, miły, spokojny, sympatyczny,
pozna panią do lat 57 z okolic Olsztyna.
RYBY
Samotny, bez nałogów, lubiący przyrodę,
szczupły, własne M, poznam panią. Mogę
zmienić miejsce zamieszkania.

poznam panią zdecydowaną zamieszkać
razem ze mną, bez nałogów, uczciwą, do
lat 60, o dobrym sercu.
OPIEKUŃCZY
Wdowiec, zaradny, bez nałogów, domator,
posiadam dom z ogrodem, lubię przyrodę
i zwierzęta, jestem zmotoryzowany, wykształcenie średnie techniczne poznam
panią do lat 60, bez nałogów, zdecydowaną zamieszkać razem ze mną.
EMERYT
63-letni, finansowo niezależny, bez zobowiązań, pozna panią w odpowiednim
wieku, której zależy na stałym związku.
Nie szukam przygód, mogę zmienić
miejsce zamieszkania. Numer telefonu
przyspieszy kontakt.
ZADBANY
(65/167) Wolny, bez nałogów, niezależny
finansowo i mieszkaniowo, poznam panią
w wieku do 65 lat, z okolic Szczytna, na
dalsze lata życia we dwoje. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
SAMOTNY WDOWIEC
Szczupły, średniego wzrostu, z samochodem i domem, bez zobowiązań, pozna panią bez zobowiązań, która z nim zamieszka. Cel — stały związek.

31-45 LAT
Z OKOLIC BARCZEWA
Panna pozna pana w podobnym
wieku, bez nałogów i zobowiązań,
kawalera odpowiedzialnego, z poczuciem humoru i dobrym charakterem.

46-60 LAT
SZCZUPŁA
(55/165) Wdowa, pozna pana spokojnego, do lat 60, najchętniej z okolic Biskupca.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia, uczciwa i szczera wdowa,
pozna wdowca dobrego i poważnie
myślącego o życiu.

POWYŻEJ 60 LAT
WAGA
(64/160/60) Wrażliwa, uczciwa, odpowiedzialna, wierna, lojalna, niezależna finansowo i mieszkaniowo, lubiąca ciszę i spacery, nie lubi
kłamstwa i obłudy, pozna pana wol-

e dwoje

POWYŻEJ 60 LAT
Z OKOLIC OLSZEWA
Wdowiec, zaradny, miły, niezależny finansowo i mieszkaniowo, uczciwy, opiekuńczy, bez nałogów, domator, posiadam
dom z ogrodem, lubię przyrodę i zwierzęta, jestem zmotoryzowany, wykształcenie średnie techniczne, obecnie emeryt,

Panie

Nr 61/2016
hasło

nego, bez zobowiązań. Cel — stały
związek.
UCZCIWA
(66/164/80) Wdowa na emeryturze,
o spokojnym charakterze, szczera,
poznam pana uczciwego, chętnie
zmotoryzowanego. Cel — przyjaźń
lub stały związek.
WRAŻLIWA
Bardzo samotna, zadbana, z poczuciem humoru, odpowiedzialna, niezależna mieszkaniowo i finansowo,
emerytka, rozwiedziona, pozna pana
zadbanego, z poczuciem humoru,
nie nadużywającego alkoholu, do lat
70.
SYMPATYCZNA
(68/160/98) Bez nałogów, pozna
wdowca bez nałogów, zadbanego,
po siedemdziesiątce, o wzroście
175 cm, katolika z okolic Iławy. Nie
szukam przygód.
SKROMNA
(170/75) Samotna, bez nałogów,
niezależna mieszkaniowo i finansowo, poznam wdowca lub kawalera do lat 70, zmotoryzowanego,
który ma dość samotności, chętnie
ze wsi. Na telefony nie odpowiadam.
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Mniejsze koszty produkcji i korzystna alternatywa do suszenia ziarna

Kiszone ziarno kukurydzy
W warunkach klimatycznych Polski zbiór kukurydzy na ziarno przypada najczęściej
w połowie października. Niekorzystne warunki pogodowe w tym czasie, powodują
wydłużanie się zbioru. Ziarno zbierane w takich warunkach charakteryzuje się wysoką
wilgotnością, sprzyjającą rozwojowi bakterii i pleśni, które prowadzą do psucia się ziarna.
Aby temu zapobiec konieczne jest natychmiastowe konserwowanie ziarna.
dr inż. Cezary Purwin,
UWM w Olsztynie
mgr inż. Anna Pąśko

W praktyce najbardziej popularnym i skutecznym sposobem konserwowania ziarna jest suszenie. Jednak wilgotność ziarna kukurydzy
jest na poziomie 35-45 proc.
Z tego powodu koszty suszenia ziarna kukurydzy
przekraczają często 50 proc.
całkowitych kosztów produkcji ziarna i w porównaniu
do kiszenia są około 4-5 razy
wyższe.

Technologia produkcji
Ziarno kukurydzy można
zakiszać w rękawach foliowych lub silosach przejazdowych.
Miejsce usytuowania rękawów powinno być wyrównane i poziome. W przypadku
terenu o pewnym nachyleniu,
należy napełniać rękawy ,,pod
górę”, nigdy w poprzek zbocza.
Maszyny przeznaczone do
napełniania rękawów nazywane prasami silosowymi
zbudowane są z materiałów
odpornych na działanie czyn-

Maszyny do
pakowania rękawa
Fot. Agromilka

REKLAMA

ników
atmosferycznych
i kwasów organicznych, co
pozwala na stosowanie dodatków do zakiszania w trakcie napełniania rękawa. Średnica stosowanych rękawów
wynosi najczęściej od 1,5 m
do 3,6 m, a długość do 150 m.
Stopień zagęszczenia (ubicia) surowca w rękawie zależy od jego rodzaju i wilgotności oraz regulacji prasy.
Kiszone ziarno kukurydzy
produkowane w rękawie ulega intensywnym procesom
fermentacji. Wynika to z lepszego ubicia materiału zaki-

szanego, a przede wszystkim
z jego rozdrobnienia, które
zapewnia lepszy dostęp bakterii do soku kiszonkowego.
Zaletą technologii produkcji
kiszonek w rękawach foliowych jest jej duża wydajność,
dochodząca do 40 ton zakiszanej masy na godzinę. Jest
to jednocześnie mankament,
ponieważ wymaga to jednoczesnego zaangażowania odpowiednio dużej ilości środków do zbioru i transportu.

W całości, śrutowane
czy gniecione?
Kiszenie wilgotnego ziarna
można
przeprowadzić
w trzech formach: w całości
z przeznaczeniem do produkcji spirytusu, śrutowane
dla trzody chlewnej i bydła
oraz gniecione dla bydła. Rozdrobnienie ziarna przy użyciu
śrutownika lub naruszenie
jego struktury poprzez gniecenie poprawia wykorzystanie
przez zwierzęta oraz ułatwia
zakiszanie. Śrutowanie zwiększa dostępność składników
pokarmowych w trawieniu
oraz jest odpowiednim sposobem przygotowania kiszonki z ziarna kukurydzy
dla trzody chlewnej. Nato-

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

Folia pryzmowa MEGALEEN

Siatka do bel WISNET

produkowana metodą wydmuchu, szczególnie
wytrzymała, elastyczna nawet na silnym mrozie,
zapewnia właściwą temperaturę potrzebną
do procesu zakiszania, doskonale hermetyczna.
Dostępna w rozmiarach: szer.: 8-16 m,
dł. 25-400 m, grubość 0,15 mm i 0,2 mm

wystarczą 2-3 owinięcia, by uzyskać idealną belę,
zapewnia optymalne ubicie materiału i jego
formowanie, siatka o szczególnie imponujących
parametrach wytrzymałościowych doskonale
przygotowuje i zapewnia najlepsze warunki do
produkcji sianokiszonek; Dostępna w rozmiarach
2000 * 125 oraz 3000 * 125
uniwersalna do wszystkich prasoowijarek

212416otbr-a-M

Rozpakowywanie rękawa Fot. Agromilka
miast gniecenie ziarna przed
zakiszaniem stanowi najbardziej uzasadnioną metodę
przygotowania dawki dla
krów mlecznych, gdyż zostaje wówczas zachowana wymagana struktura paszy.
W silosach przejazdowych
lub w pryzmach należy więc
zakiszać ziarno w postaci śrutowanej przy użyciu rozdrabniacza bijakowego lub
gniecionej (crimping) przy
pomocy gniotowników stacjonarnych coraz częściej mobilnych. Przy ich zastosowaniu wilgotne ziarno kukurydzy może być gniecione i konserwowane jednocześnie bezpośrednio na polu, a następnie odwożone przyczepą do
silosu lub rękawa. Ponadto
gniotowniki charakteryzują
się dużo wyższą wydajnością
niż śrutowniki, mogą zgniatać ziarno odbierane wprost
z kombajnu z wydajnością
powyżej 20 ton na godzinę.

Odpowiednia
wilgotność ziarna
Optymalna zawartość wody
w ziarnie kukurydzy w celu
zapewnienia dobrej fermentacji oraz prawidłowej pracy
gniotowników powinna wynosić 25-35 proc. Zbiór zbyt
wilgotnego ziarna (powyżej
40 proc. wody) stwarza duże
problemy w pracy gniotowników, co jest związane
z oklejaniem walców zgniatających. Powoduje to kilkukrotne obniżenie wydajności gniotowników związane
z przerwami na czyszczenie
walców zgniatających. Ziarno zbyt suche (poniżej
25 proc. wilgotności) nie powoduje zakłóceń w pracy
gniotownika, jednak źle się
ubija, przez co łatwo ulega zagrzewaniu oraz pleśnieniu,
a ponadto jest gorzej trawione. Zbyt wysoka wilgotność
ziarna mimo kłopotów z rozdrobnieniem stwarza dobre
warunki do intensywnej fermentacji. Wysoka zawartość
kwasów i niskie pH kiszonki
z wilgotnego ziarna kukurydzy gwarantują jej dobre
przechowywanie i odporność
na zagrzewanie. Kiszone

gniecione ziarno nadaje się do
skarmiania po 2-3 miesiącach od momentu zamknięcia rękawa lub silosu.

Dodatki chemiczne
czy biologiczne?
Dobre ugniecenie ziarna
i usunięcie powietrza to podstawowy warunek uzyskania
kiszonki wysokiej jakości.
Wilgotne ziarno kukurydzy
jest surowcem łatwo zakiszającym się, co nie oznacza, że
łatwo się je przechowuje. Wysoka zawartość suchej masy
(65-75 proc.) powoduje wolniejszy przebieg fermentacji,
mniejsze zakwaszenie ziarna, co zwiększa występowanie
pleśni. Dlatego nieodłącznym elementem technologii
produkcji kiszonki jest potrzeba wprowadzenia dodatków do zakiszania.
Stosowanie dodatków chemicznych lub biologicznych
inokulantów wpływa korzystnie nie tylko na jakość kiszonki, ale również zwiększa
jej stabilność prowadząc do
ograniczenia strat fermentacyjnych w zakiszanym surowcu. Mechanizm działania dodatków kiszonkarskich
polega na natychmiastowym
obniżeniu pH, dzięki czemu
następuje ograniczenie rozwoju drożdży i pleśni. Spośród dodatków biologicznych
należy wybierać takie, które
skutecznie działają w niskich
temperaturach, ponieważ
produkcja kiszonek z kukurydzy odbywa się często poniżej 10oC. Należy wybierać
takie inokulanty, które oprócz
bakterii wyłącznie kwasu
mlekowego zawierają także
inne szczepy bakterii np. produkujące kwas propionowy.

Niezależnie od
temperatury otoczenia
Przy produkcji kiszonki
z ziarna kukurydzy skuteczniejsze mogą okazać się preparaty chemiczne, których
aktywność nie zależy od temperatury otoczenia. Preparaty te wprowadzają bezpośrednio do zakiszanej masy
związki o działaniu konserwującym, bakteriostatycznym
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Kiszenie wilgotnego
ziarna można
przeprowadzić
w trzech formach:
w całości
z przeznaczeniem
do produkcji
spirytusu, śrutowane
dla trzody chlewnej
i bydła oraz
gniecione
dla bydła.
i fungistatycznym. Preparatami chemicznymi sprawdzonymi w zabezpieczaniu
kiszonek są mieszaniny kwasu mrówkowego i propionowego. Zawierają one odpowiednio 5 proc., 9 proc. i
20 proc. kwasu propionowego, a także dodatkowo 2,5
proc. soli kwasu sorbowego.

Kiszonka wysokiej jakości
na zimę i na lato?
Stosowanie dodatków wiąże się z kosztami, dlatego
też racjonalnym sposobem
jest produkcja dwóch rodzajów kiszonek z ziarna kukurydzy: bez dodatków na
okres zimy, z dodatkiem na
okres letni. Podstawowym
warunkiem prawidłowego
działania preparatów jest ich
odpowiednia dawka oraz
rozprowadzenie w zakiszanym surowcu roślinnym. Do
tego celu służą specjalne
aplikatory. Należy podkreślić, że wymienione dodatki
stosowane przy produkcji
kiszonki z ziarna kukurydzy
ograniczają straty energii
poprzez zmniejszenie ilości
rozkładanego cukru w zakiszanym surowcu, hamują
rozwój pleśni i drożdży,
umożliwiając szybkie ukierunkowanie fermentacji mlekowej. Równocześnie dodatki te eliminują możliwość
wystąpienia zagrzewania się
zakiszanego surowca, szczególnie w pierwszej fazie fermentacji. Wszystko to sprzyja uzyskaniu kiszonki o wyższej jakości i wartości pokarmowej, charakteryzującej się prawidłowym udziałem kwasów organicznych
i chętnie pobieranej przez
zwierzęta.

Doskonałe źródło energii
Kiszone ziarno kukurydzy
charakteryzuje się wysoką
zawartością energii. Wysoka
koncentracja energii metabolicznej w ziarnie kukurydzy
związana jest z wyższą niż
w innych zbożach zawartością
skrobi i tłuszczu, małymi rozmiarami granul skrobi
(2-30 μm) co umożliwia
większą powierzchnię penetracji amylazy jelitowej. Ponadto niska zawartość czynników antyżywieniowych (polisacharydy nieskrobiowe, inhibitor trypsyny, lektyny, fityna oraz brak inhibitora alfa
amylazy) powoduje dużą dostępność energii.

Ziarno kukurydzy
w żywieniu zwierząt
Kiszone ziarno kukurydzy
wprowadza się do dawek dla
krów mlecznych w okresie
najwyższej wydajności. Nie
należy jednak podawać tej
paszy pod koniec laktacji ponieważ grozi to nadmiernym
otłuszczeniem zwierząt.
Wzrastająca popularność zakiszania ziarna kukurydzy
i stosowania go w żywieni
krów mlecznych wiąże się
z ograniczoną podatnością
skrobi kukurydzianej na rozkład w żwaczu i dzięki temu
następuje zwiększenie podaży glukozy wchłanianej w jelicie cienkim. Kiszone ziarno
kukurydzy stanowi zatem doskonałe uzupełnienie niedoborów energii u krów wysokowydajnych.
Pasza ta jest wybitnie przydatna również do stosowania
w żywieniu bydła opasowego.
Przemawia za tym wysoka
zawartość skrobi oraz właściwości dietetyczne gniecio-

nego ziarna, a także niski
koszt produkcji jednostki
energii. W żywieniu bydła
opasowego kiszone ziarno
kukurydzy można stosować
w ilość wynoszącej około
10 kg na sztukę dziennie.
Pozytywne wyniki uzyskano
stosując wilgotne ziarno w tuczu jagniąt (Purwin i in. badania niepublikowane). Zaobserwowano także pozytywne efekty stosowania kiszonego ziarna kukurydzy
jako substytutu parowanego
ziarna pszenicy w żywieniu
norek (Gugołek i in. 2009).

Agromilka sp. z o.o.
Przyborów, ul. Nowosolska 91,
67-100 Nowa Sól, tel. 665 701 145

www.agromilka.pl
Dystrybutor
KOBZARENKO

SPRZEDAŻ

CCM czy kiszone
śrutowane?
Kiszone śrutowane ziarno
kukurydzy ze względu na wyższą wartość pokarmową oraz
mniej kłopotliwy zbiór powinno zastąpić w dawkach
dla trzody chlewnej CCM
(corn-cob-mix). Badania
własne (Purwin i Stanek
2011) przeprowadzone na
tucznikach (wbp × pbz; chodzi o rasy: Wielka Biała Polska i Polska Biała Zwisłoucha) przedstawione w tabeli
stanowią przykład pozytywnego wpływu zastosowania
kiszonego ziarna kukurydzy
w tuczu trzody chlewnej.
Tuczniki żywione kiszonym
ziarnem kukurydzy osiągnęły wyższe dzienne przyrosty
masy ciała i w konsekwencji
wyższą masę końcową w porównaniu do tuczników żywionych ziarnem suszonym.
A zatem korzyści z zastosowania metody zakiszania
ziarna kukurydzy występują
nie tylko na etapie produkcji
tej paszy, ale również podczas
stosowania jej w żywieniu
zwierząt.

Maszyn do pakowania i rozpakowywania rękawów foliowych ZPM-180, ZRM-180

Ciągników
Kirovets

Przyczep ze ścianą przesuwną do 30 t ładowności

285416otbr-a-M

Wysoka
dostępność energii
Podsumowując, kiszone
ziarno kukurydzy charakteryzuje się wyższą wartością
odżywczą i strawnością substancji organicznej oraz wysoką dostępnością energii
w porównaniu do ziarna suszonego. Zakiszone ziarno
kukurydzy umożliwia dostosowanie postaci ziarna do
wymagań określonego gatunku. Poza mniejszymi kosztami produkcji, zakiszanie
ziarna ogranicza straty składników pokarmowych a zatem z ekonomicznego punktu
widzenia wydaje się korzystną alternatywą do suszenia
ziarna.

164615otbr-a -S

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

)

Masa pocztkowa (kg)
Masa kocowa (kg)
Przyrosty dobowe (g)

Ziarno kukurydzy
suszone
63
91,1
938

Przyczep przeładunkowych
PBN do 30 ton ładowności

Usługowe pakowanie rękawów foliowych

Doświadczenie wzrostowe przeprowadzone na tucznikach (wbp x pbz;) żywionych kiszonym
ziarnem kukurydzy lub ziarnem suszonym uzupełnionych koncentratem białkowym (Purwin
i Stanek 2011).
Wyszczególnienie

13r

Ziarno kiszone
gniecione
62
93.4
1046

Ziarno kiszone
rutowane
63
94,7
1057

Wykorzystanie na 1 kg przyrostu*
— pasza (kg)
2,51
2,29
2,27
*zu ycie kg dawki w przeliczeniu na pasz powietrznie such (wilgotno mieszanki treciwej)

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
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Czy zainteresowanie inwestora przyciągnie rolników?

Konopie włókniste wokół Biskupca
Nie milkną komentarze po lipcowym spotkaniu zorganizowanym przez burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego.
Burmistrz po raz drugi zaprosił
okolicznych rolników zainteresowanych uprawą konopi
włóknistych na spotkanie z
przedstawicielami firmy Hemptex.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Już same konopie wywołują
wiele kontrowersji, bo niestety zdecydowana większość
społeczeństwa kojarzy je jednoznacznie. Jedynie starsi ludzie wspominają, że pamiętają uprawy konopi, które były
powszechną uprawą w powojennej Polsce i wówczas kojarzono je przede wszystkim z
przemysłem włókienniczym.
Później pojawiły się zamienniki włókien naturalnych, które były zresztą dużo tańsze w
produkcji i tak konopie zaczęły
znikać z naszych pól.
Od kilku lat o konopiach
przemysłowych znów robi się
coraz głośniej. Czy uda się,
aby znów zagościły na naszych
polach? Przy pogarszającej się
od kilku lat sytuacji w rolnictwie, wielu rolników szuka
czegoś alternatywnego do tradycyjnych upraw, więc być
może konopie ponownie mogą
mieć swoje 5 minut.

Uprawa i skup
pod ścisłą kontrolą
Jednak pytań i wątpliwości
jest mnóstwo, szczególnie jeżeli chodzi o zezwolenie, które musi posiadać rolnik, aby
taką plantację założyć. Przedstawiciele firmy na wstępie
postanowili rozwiać wszelkie
wątpliwości dotyczące tego tematu zapewniając, że ich GruREKLAMA

pa zajmuję się również zakresem formalno-prawnym, który regulowany jest przez ustawę o zapobieganiu narkomanii.
Zgodnie z procedurą wystąpi do marszałka województwa, w którym ma być prowadzony skup o zgodę na prowadzenie takiej działalności na
danym terenie. Zadaniem rolnika jest wystąpienie do burmistrza (wójta, prezydenta
miasta) o wydanie zezwolenia
na uprawę konopi siewnych.
Po otrzymaniu pozwolenia
podpisywana jest właściwa
umowa pomiędzy firmą, a rolnikiem. Firma Hemptex już
kilkukrotnie prowadziła procedury związane z uzyskaniem
stosownych pozwoleń i zawsze otrzymywała je terminowo. W bieżącym roku również wystąpiła w kilku województwach o uzyskanie pozwoleń na prowadzenie skupu.
Mając doświadczenie w tych
tematach i na każdym etapie
przygotowań deklarują swoją
pomocą oraz doradztwo w zakresie formalnoprawnym, w
celu sprawnego przejścia procedury. Dodatkowo Hemptex
będzie prowadził spotkania z
policją w celu poinformowania
o plantacjach i rodzajach
upraw, tak, aby uniknąć wszelkich nieporozumień.

Coraz więcej konopi
w warmińsko-mazurskim
W województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku
uprawiano konopie włókniste
na powierzchni 158 ha, z czego
najwięcej, bo aż 103,5 ha w
gminie Elbląg. Skup surowca
prowadziły trzy podmioty posiadające niezbędne do tego
celu zezwolenia. Wskutek
wprowadzenia od 2015 roku
dodatkowej dopłaty unijnej zainteresownie uprawą znacznie

wzrosło. Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
uchwałą z dnia 22 marca 2016
r. określił ogólną powierzchnię
przeznaczoną pod uprawę
maku i konopi włóknistych
oraz rejonizację tych upraw w
roku 2016. Według uchwały
ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę konopi w
bieżącym roku to 4 127 hektarów. Z czego najwięcej, bo aż
350 ha w gminie Pisz, 22 gminy deklarują uprawy na poziomie 150 ha, najmniejsze zainteresowanie uprawą konopi
przejawiała gmina Braniewo i
Płoskinia. Zadeklarowały odpowiednio 4 ha i 3 ha przeznaczone pod omawianą uprawę.

Duża inwestycja
w krótkim czasie
Nie tylko sami zainteresowani, czyli rolnicy, ale również
pozostali mieszkańcy Biskupca i okolic, nie do końca wyobrażają sobie, jak taki duży
zakład przetwórstwa słomy
konopnej, ponadto pierwszy
tego typu zakład w Polsce,
może powstać i zacząć działać
w tak krótkim czasie? Skąd pozyskać odpowiednią ilość surowca, bo przecież jak do tej
pory w obrębie gminy Biskupiec uprawiano w 2015 roku
zgodnie z zezwoleniem tylko
10 ha konopi włóknistych.
prezes firmy Hemptex, Jarosław Malik zwrócił uwagę na
fakt, że plany inwestycyjne zakładają wybudowanie pierwszego etapu zakładu produkcyjnego do IV kwartału 2017
roku. Natomiast zakończenie
pełnej inwestycji nastąpi na
przełomie 2018/2019 r. Planowana produkcja pilotażowa
pierwszego etapu będzie wynosiła ok. 30 proc. docelowej
zdolności produkcyjnej. Prezes
podkreślał, że założenia te wynikają z ostrożności, a także ze

Inwestor chce wybudować zakład przetwórstwa konopi
włóknistych w Biskupcu i proponuje rolnikom kontraktację
surowca Fot. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
świadomości, że surowiec produkcyjny musi zostać dostarczony przez producentów rolnych którzy muszą mieć czas i
przekonanie, że uprawa konopi siewnych to jest również
opłacalny dla nich interes.
Sami są o tym przekonani i
chcą do tego przekonać rolników, bo zaangażowanie rolników i ich współpraca są tu
sprawą kluczową. Tym bardziej, że prezentowane na
spotkaniu założenia dotyczące uprawy na około 2 000 ha
w promieniu 50 km od zakładu to tylko początek. Docelowo, aby osiągnąć pełną moc
produkcyjną zakładu potrzebny będzie surowiec z dużo
większego areału, co według
założeń firmy i doświadczeń
innych firm zagranicznych jest
to jak najbardziej realne.
Na spotkaniu w Biskupcu
kilka razy padło pytanie, a co
będzie, jak w pierwszym etapie będzie za mało surowca?
Organizatorzy spotkania uspokajali, że są w stanie prowadzić
produkcję na jednej zmianie a
nie na dwóch, poza tym mogą
dokupić brakującą część surowca przetworzonego do dalszej produkcji od kontrahen-

Jest pozwolenie i co dalej?
Nowy kierunek, nowe możliwości, ale jak to uprawiać,
skąd brać materiał siewny i
jaka będzie opłacalność produkcji w porównaniu z tradycyjnymi uprawami rolniczymi? Jak przygotować stanowisko pod uprawę, co ze zbiorem? Jakie będą zasady współpracy z firmą skupującą surowiec. Pytań jest wiele, więc po
szczegółowe informację zwróciliśmy się do prezesa Grupy
Hemptex. Jarosław Malik
chętnie odpowiedział na
wszystkie pytania, żeby było
jak najmniej niedomówień i
znaków zapytania.
— Zawierając umowę rolnik otrzymuje pełne wsparcie
technologiczne z wszystkimi
wytycznymi, łącznie z parametrami siewu wraz z badaniem gruntu, doborem optymalnego nawożenia a także
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zwierzęta hodowlane
! ! BYDŁO, maciory, knury
kupię- gotówka 731-751429.
! ! Skup bydła -atrakcyjne
ceny, 690-944-688.

maszyny rolnicze
DOJARKI -montaż,atest,
504-93-64-90.
SPRZEDAM kombajn Bizon 56, 506-518-344.
SPRZEDAM kombajn Bizon, owijarka Sipma, beczki do wody, 536-333-694.

GDZIE NAS SZUKAĆ?

rolnicze abc

ANNA URANOWSKA
redaktor naczelny,
menedżer Rolniczego ABC
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

SALETRA; Canwil; Mocznik; Nawozy NPK; Niemiecka Kreda GranulowaNawozy

sadownicze,

ogrodnicze; Mrozoodpor-

MONIKA KOPACZEL-RADZIULEWICZ
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

KUPIĘ konie, krowy, 606655-378.

ny Materiał Siewny TOP
FARMS AGRO; BARENBRUG; Pasze, dodatki paFirma

BAZI,

www.bazi.pl, 89/519-16-14;
605-780-852.

SKUP bydła chudego i
wybrakowanego. Gotówka, wyrejestrowanie.
Odbiór 7 dni w tyg., 733369-019.

Hemptex Trade Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1

35-317 Rzeszów
www.hemptex.pl

tel. 784 302 444
tel. 604 115 164

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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! ! Skup bydła rzeźnego.
BYKPOL, 690-944-688.

na; Wapno NORDKALK;

szowe.

tów zagranicznych. Jednak we
wspólnym interesie jest jak
najszybsze osiągnięcie pełnej
zdolności produkcyjnej, ponieważ wygeneruje to zapotrzebowanie na dużą ilość
miejsc pracy, tym samym na
wzrost zatrudnienia.

dokonuje zakupu materiału
siewnego. Celem naszego działania jest uzyskanie jak najlepszych wyników zbiorów
przez rolnika ponieważ automatycznie jest to surowiec dla
naszego zakładu przetwórczego. Im więcej surowca, tym
większa opłacalność produkcji zarówno dla rolnika jak i dla
nas. Firma Hemptex również
będzie wykonywała koszenie
konopi oraz prasowanie słomy
przy użyciu specjalistycznego
sprzętu, którego nie można
zastąpić konwencjonalnym,
przeznaczonym do upraw
zbóż. W umowie z nami rolnik
ma zagwarantowaną z góry
cenę zapłaty za słomę i ziarno.
Jest to dobre dla dwóch stron,
ponieważ my mamy z kolei z
góry pewną cenę surowca i
wspólnie dążymy do jak najlepszej jego jakości. Dochodowość z 1 ha jest wyższa niż
ta podawana przez Ośrodki
Doradztwa Rolniczego dla
pszenicy i rzepaku. Od 2015
rolnicy poza płatnością do konopi włóknistych, mogą ubiegać się o jednolitą płatność obszarową oraz płatność za zazielenienie.
Jeżeli chodzi o minimalne
areały przeznaczone pod uprawę to ok. 10 ha, przede wszystkim ze względów logistycznych. W szczególnych wypadkach mogą być odstępstwa,
ale to będzie ustalane już bezpośrednio z zainteresowanym
rolnikiem — wyjaśnia prezes
Malik.
Przedstawiciele inwestora
podkreślali, że służą wsparciem technologicznym oraz
prowadzą stały nadzór nad
całym procesem upraw.
Czy widok konopi siewnych
wokół Biskupca w najbliższych latach będzie normą,
przekonamy się, napewno Biskupiec stoi przed taką szansą.

www.rolniczeabc.pl
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie rolnym. Szepietowo
woj. Podlaskie, 512-099-097.

Następne wydanie 14 września 2016 Zapraszamy

SKUP BYDŁA
• płatne gotówką
lub przelewem
•waga elektroniczna
•odbiór z gospodarstwa
TEL. 505

108 297
7416otba-a-M
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Nowy harmonogram wsparcia finansowego dla rolników

O co i do kiedy możesz wnioskować
Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zatwierdził zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, planowanych do 30 czerwca 2017 r.
Już wtym oraz przyszłym miesiącu może ruszyć nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej,
jest to jednak uzależnione od wystąpienia klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych ikatastrof. Na wrzesień
zaplanowano nabory na tworzenie grup producentów i organizacji producentów (kolejny
powinien ruszyć wdrugim kwartale przyszłego roku); przetwórstwo i marketing produktów
REKLAMA

rolnych; gospodarkę wodnościekową; a także na wsparcie
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
grupy producentów na rynku
wewnętrznym.

Do końca roku
W październiku powinien ruszyć nabór na rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych, w listopadzie — na
wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości (kolejny
przewidziano na II kwartał
2017 r.), zaś w grudniu — na inwestycje wtargowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów.

Restrukturyzacja
i modernizacja
w 2017 roku
Do pierwszego kwartału
przyszłego roku muszą po-

czekać farmerzy, którzy chcieliby złożyć wnioski w ramach
naborów na: restrukturyzację
małych gospodarstw; płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; a także
operacje w ramach działania
„współpraca” (we wszystkich
tych przypadkach termin naboru będzie uzależniony od
przebiegu procesu akredytacji
agencji płatniczej). Na I kwartał 2017 r. zapowiedziano ponadto nabory na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach a, b, c; inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura
2000; przetwórstwo i marketing produktów rolnych;
transfer wiedzy i działalność
operacyjną; świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
oraz dla właściciela lasu;

wsparcie dla szkolenia doradców.

Od kwietnia 2017
kolejne nabory
W drugim kwartale 2017 r. powinny z kolei ruszyć nabory na
premie dla młodych rolników
oraz na dwa typy operacji w ramach rozwoju terytorialnego
— ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.
Szczegółowy harmonogram
planowanych naborów wniosków w ramach PROW 20142020, wraz z precyzyjnie określonymi działaniami, poddziałaniami i typami operacji, w ramach których można się ubiegać o wsparcie, jest dostępny na
stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I MASZYN ROLNICZYCH

ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice, tel. 664 270 680

www.agroperfekt.pl

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

PHU ALFA
RYSZARD RADOSŁAW KAJKO
12-200 Pisz, Wojska Polskiego 35C
tel. 87 423 48 77

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

www.wp-piast.pl
213816otbr-b -C
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Silne spadki na rynkach produktów rolnych
mgr inż. Robert Stopa,
WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Łączne zbiory zbóż podstawowych wraz z mieszankami
w 2016 r. wstępnie szacuje się
na 26,1 mln ton, czyli o około
5 proc. więcej niż przed rokiem. Przewiduje się, że na
skutek niekorzystnego przezimowania zbiory zbóż ozimych
ukształtują się w tym roku na
poziomie 16,3 mln ton, co
w porównaniu do 17,9 mln
ton zebranych rok wcześniej
daje zbiory mniejsze o 1,6 mln
ton.

Znaczne spadki cen zbóż
w obrocie krajowym
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ceny pszenicy konsumpcyjnej
w skupie na koniec lipca
kształtowały się na poziomie
607,63 zł/t, co oznacza spadek
wartości od czerwca o 5,98
proc., a w odniesieniu do roku
poprzedniego cena skupu jest
niższa aż o 8,56 proc.
Także w przypadku żyta konsumpcyjnego podobnie jak
w czerwcu odnotowano dalszy
spadek cen. Na koniec lipca
cena wyniosła 476,95 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem czerwca 2016 roku
cena tego zboża spadła
o 10,28 proc., także w porównaniu do poziomu cen z końca lipca roku 2015 odnotowano spadek o 3,93 proc.

W paszowych
też spadki notowań
Podobne tendencje jak
w przypadku zbóż konsumpcyjnych odnotowano w skupie zbóż paszowych. W lipcu
zaobserwowano realny spadek cen w skupie jęczmienia
paszowego, owsa, pszenżyta
i kukurydzy. W porównaniu do
wartości cenowych notowanych na koniec czerwca, średnie ceny skupu wszystkich wymienionych zbóż były niższe.
Najniższe spadki odnotowano
w przypadku kukurydzy. Ceny
tego zboża spadły z 712,39 do
707,01 zł/t (o 0,76 proc. mniej).
Jest to jednak cena wciąż wyższa o 9,94 proc. od notowanej
rok wcześniej.
W przypadku jęczmienia paszowego spadek w cenie w lipcu osiągnął 11,14 proc. —
z 591,72 do 525,81 zł/t. W porównaniu do notowań z koń-

ca lipca 2015 roku jest to cena
niższa o 10,84 proc.
Za ziarno owsa na koniec
lipca płacono w skupie
503,30 zł/t, co w porównaniu
do 565,26 zł/t, które płacono
w skupie na koniec czerwca
2016 roku oznacza spadek
o 10,96 proc. Podobnie jak
w przypadku kukurydzy. Cena
jest wyższa o 15,94 proc. od notowanej w adekwatnym okresie roku 2015.
Za ziarno pszenżyta według
ostatnich notowań z lipca płacono w skupie 534,79 zł/t.
Jest to cena niższa od notowanej przed miesiącem
o 9,29 proc., jednocześnie cena
ta jest niższa niż ta notowana
przed rokiem — o 3,48 proc.
Na rynkach obrotu zbożami
w krajach Unii Europejskiej
i rynkach światowych oraz podobnie jak na rynku krajowym, początek sierpnia odznaczał się silnymi spadkami
cenowymi. Zjawisko to dotyczy
cen zarówno zbóż konsumpcyjnych i paszowych.

Ceny rzepaku maleją
Zbiory rzepaku i rzepiku szacowane są, na poziomie
2,2 mln t, czyli o około
19 proc. mniej od zbiorów
ubiegłorocznych.
Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku
w bieżącym roku zmniejszyła
się w porównaniu do roku
ubiegłego o około 15 proc.
i wynosi około 0,8 mln ha.
W wyniku niekorzystnych warunków zimowania zaorano
16 proc. powierzchni rzepaku
ozimego.
W obrocie nasion rzepaku
w lipcu zanotowano znaczny
spadek cen skupu, które na koniec miesiąca osiągnęły wartość 1 597 zł/t. Oznacza to, że
w ciągu lipca omawiana cena
zmalała o 8,95 proc. Jednakże porównanie z ceną sprzed
roku wykazuje znaczny wzrost
wynoszący 8,64 proc.

Zróżnicowanie tendencji
cenowych żywca
Lipiec jest miesiącem, w którym tradycyjnie notuje się
wzrosty cen żywca na rynku
krajowym. W bieżącym roku
jednakże jedynie dla żywca
wieporzowego oraz brojlerów
kurzych odnotowano wzrost
cen skupu. W przypadku pozostałych gatunków zwierząt
podlegjących notowaniom zaobserwowano niewielkie spadki cen skupu.

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

Infografika Robert Stopa

Według opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny
wstępnych szacunków dotyczących wielkości produkcji zbóż
w Polsce, powierzchnia uprawy zbóż podstawowych łącznie
z mieszankami zbożowymi w 2016 r. wyniosła 7,1 mln ha. Szacowany średni plon tych zbóż może być zbliżony do plonu notowanego przed rokiem, wynoszącego około 3,67 t/ha.

Według ZSRIR MRiRW
z ceny wieprzowiny na koniec
czerwca kształtującej się na poziomie 5,23 zł/kg masy ciepłej
poubojowej, w ciągu miesiąca
nastąpił wzrost do wartości
5,36 zł/kg masy ciepłej poubojowej. Jest to wzrost na poziomie 2,51 proc. Natomiast
w porównaniu do cen sprzed
roku cena z końca lipca 2016
roku jest wyższa o 22,57 proc.
Cena z 2015 r. to 4,37 zł/kg
masy ciepłej poubojowej.
W przypadku żywca wołowego zanotowano niewielki
spadek. W lipcu cena wołowiny w skupie spadła do 6,05
zł/kg wagi żywej. Jest to cena
niższa o 1,90 proc. od ceny na
koniec czerwca, a w skali roku
cena lipcowa za wołowinę jest
wyższa o 4,71 proc.
Również na europejskich
rynkach obrotu żywcem,
zwłaszcza wieprzowym i drobiowym, w lipcu zarejestrowano znaczne spadki wartości
cen skupowanego towaru.

Brojlery kurze nieco w górę
Cena skupu brojlerów kurzych na koniec lipca nieznacznie wzrosła z 3,41 do
3,52 zł/kg wagi żywej, co oznacza wzrost w skali miesiąca
o 3,21 proc. Jednak w porównaniu do cen notowanych
w analogicznym okresie poprzedniego roku omawiana
cena jest znacznie niższa. Poziom relatywnego rocznego
spadku wynosi 6,79 proc.
W lipcu można było zauważyć osłabienie cen skupu żywca indyczego. Ceny żywca indyczego spadły do poziomu
4,97 zł/kg wagi żywej. Oznacza to spadek o 2,48 proc.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego notowana cena jest niższa o 14,65 proc.

W obrocie jajami
znaczne spadki cen
W lipcu we wszystkich klasach rozmiarowych odnotowano znaczne spadki cen.
Średnia cena wyniosła
26,68 zł/100 sztuk, co oznacza
spadek o kolejne 13,57 proc.
w skali miesiąca. Także w porównaniu do ubiegłego roku
średnie ceny jaj spożywczych
są niższe o 24,69 proc. Notowane ceny są najniższe od
2011 roku.

Passa
w artykułach mlecznych
W lipcu, podobnie jak na rynkach światowych i wewnętrznych rynkach głównych producentów trwałych produktów

mleczarskich, także w Polsce
nastąpił dalszy wzrost cen.
Spośród notowanych artykułów mlecznych w ZSRIR
MRiRW ceny produktów
(poza odtłuszczonym mlekiem
pełnym) uległy dalszenu
wzrostowi. Masło w blokach
na koniec lipca w sprzedaży
kosztowało 13,04 zł/kg, co
w porównaniu do ceny 12,01
zł/kg z końca czerwca oznacza
wzrost o 8,60 proc. Ceny masła konfekcjonowanego w tym
samym okresie osiągnęły wartość 14,59 zł/kg. To wzrost
o 12,62 proc. Także w odniesieniu do analogiczego okresu
sprzed roku wartości cenowe
są również zdecydowanie wyższe — masła w blokach

o 11,92 proc., a masła konfekcjonowanego o 11,42 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku uległy w lipcu 2016 roku stabilizacji. Za kg
odtłuszczonego mleka w proszu na koniec mieciąca oferowano 7,02 zł, a więc tyle samo
co na koniec czerwca. Jest to
jednak cena o 1,75 proc. niższa
od w analogicznym okresie
sprzed roku. Jak już wcześniej
wspomniano, za pełne mleko
w proszku płacono na koniec
lipca mniej niż jeszcze w czerwcu. Za kilogram takiego mleka płacono 8,62 zł, a więc
o 0,45 proc. mniej. W porównaniu do końca lipca 2015
roku jest to cena również niższa o 8,84 proc.

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku
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