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Po trudnym sezonie sporo powodów do narzekań

Rolnicy z województwa
mają swoje święto
Wrzesień to czas wydarzeń związanych ze świętem plonów.
W niedzielę, 18 września w skansenie w Olsztynku odbędą się
Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie. To też drugi dzień
XIV Targów Chłopskich.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Skansen wyjątkowo przypadł do gustu władzom województwa, bo uroczystości
dożynkowe w tym miejscu
odbywają się po raz szósty.
Jednak rolnicy chociaż świętują, to mają sporo powodów do narzekań.

Przemarznięcia,
susza i deszcz
— To był trudny rok dla
rolnictwa Warmii i Mazur.
Jeden z gorszych w ciągu
ostatnich kilku lat — ocenia
Jan Heichel, prezes zarządu
Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej. — Wiosną prawie
1/3 powierzchni województwa obsianych zbożem i rzepakiem, tj ok. 150 tysięcy ha
na 500 tysięcy, uległo przemarznięciu. W czerwcu mieliśmy znów suszę. Kiedy rolnicy wyszli w pola i rozpoczęli
żniwa, intensywnie padały
deszcze. To wszystko spowodowało, że jakość zboża draREKLAMA

matycznie spadła, a to miało
przełożenie na ceny. To
wszystko składa się również
na to, że uprawianie rolnictwa jest coraz trudniejsze.
Tegoroczne zbiory to temat,
który z pewnością zdominuje dyskusję w czasie tegorocznych dożynek wojewódzkich.
— Dożynki są okazją do
wspólnego spotkania rolników z całego województwa —
dodaje prezes. — To także
możliwość podziękowania za
trud pracy. Ale to też czas
podsumowań i okazja, by
wspólnie zastanowić się nad
rozwiązaniami na przyszłość.

Konkurs wieńców
dożynkowych
Dożynki wojewódzkie rozpocznie o godz. 11.30 przemarsz korowodu dożynkowego przed amfiteatr. Tam
o godz. 12 odbędzie się msza
święta. Głównym punktem
uroczystości, na który czekają rolnicy z Warmii i Mazur,
będzie jednak część oficjalna,

w czasie której nagrodzeni
będą rolnicy. Olsztyneckie
święto plonów to okazja, by
podziwiać przepiękne wieńce
dożynkowe. Prawdziwe arcydzieła sztuki, stworzone
przez gospodynie z Warmii
i Mazur. Po części oficjalnej
czekają nas występy artystyczne. Na scenie wystąpią
Zespół Tańca Ludowego Warmii, Folklorystyczny Zespół
Śpiewaczy Reszelanie, Zespół K.O.M.P. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Krawczyk.

Jak mieli się zboże
i wypieka chleb?
18 września to także drugi
dzień XIV Targów Chłopskich. Udział w kiermaszu
rzemiosła i regionalnych kulinariów zapowiedziało ponad stu wystawców. Na straganach będzie można zakupić
swojskie jadło, m.in. wędliny,
ryby, sery i miody prosto z mazursko-warmińskich pasiek.
W programie niedzielnych
wydarzeń znajdzie się rów-

Olsztyneckie święto plonów to okazja, by podziwiać przepiękne wieńce dożynkowe. Prawdziwe
arcydzieła sztuki, stworzone przez gospodynie z Warmii i Mazur Fot. Beata Szymańska
nież piknik dla całych rodzin.
Najmłodsi będą mogli zobaczyć, jak wypieka się chleb
w glinianym piecu, mieli zboże na żarnach i młóci je cepami czy robi piękne zbożowe bukiety na żywo. Będzie
można podpatrywać przy pracy również innych rzemieślników, m.in. kołodzieja,
tkaczkę czy kowala. Zaplanowano warsztaty, a maluchy
będą mogły skorzystać z atrakcji ludowego placu zabaw.
Tego dnia wstęp do skansenu
jest bezpłatny.

— To był trudny rok
dla rolnictwa Warmii
i Mazur. Jeden z gorszych w ciągu ostatnich kilku lat — ocenia Jan Heichel, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej
Fot. Bartosz Cudnoch

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

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
164615otbr-a -S
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Powiększanie areału, małe przetwórstwo i punkty informacyjne

Nowe działania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
O naborach w najnowszej perspektywie PROW 2014-2020 rozmawiamy z zastępcą
dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie dr. Marcinem Kazimierczukiem.
— Na czym polega działanie
dotyczące małych gospodarstw?
— Ma ono polegać na likwidacji rozdrobnień. Zamiast
gospodarstw socjalnych, mają
powstawać takie, które będą
mogły samodzielnie się utrzymać ze swojej produkcji.
W naszym województwie
mamy do czynienia z pewną
skalą gospodarstw kilkuhektarowych, których właściciele z działalności rolniczej nie
są w stanie się utrzymać. Można powiedzieć, że są rolnikami tylko z nazwy, ponieważ
utrzymują się z zupełnie innej
pracy, a uprawę prowadzą
tylko przy okazji i w ograniczonym zakresie. Program
ma zachęcić ich do sprzedaży
ziemi osobom, które chcą powiększyć swoje towarowe gospodarstwa rolnicze.
— Jakie korzyści mają mieć
właściciele sprzedający swoją ziemię?
— W tym roku zachętą dla
właścicieli ma być jednorazowa wypłata pięciokrotności
120 proc. rocznej dopłaty obszarowej, która im przysługuje. Taka osoba może jednorazowo otrzymać nawet
7 500 euro. Chodzi oczywiście
o ziemię, na której odbywa się
produkcja rolna.
— W jakich przypadkach
przekazanie praw skutkuje
dotacją?

— Dotacja przysługuje rolnikom, którzy na trwałe przekażą prawo do ziemi. Może to
być np. sprzedaż lub darowizna.
— Czyli rolnik oprócz dotacji
może też zarobić pieniądze za
samą sprzedaż?
— Kwestia umowy i ceny, to
sprawa między sprzedającym
a kupującym. Dotacja to tylko
zachęta do zawarcia umowy.
— Czy długo trzeba będzie
czekać na dotację z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
— Najpierw trzeba złożyć
wniosek o pomoc finansową.
Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje kierownik Biura
Powiatowego Agencji. Dopłaty przyznawane są według
listy rankingowej. Prezes
Agencji ogłosił termin składania wniosków (od 12.0912.10 – red). Po pozytywnym
przejściu całej procedury,
właściciel dostaje decyzję warunkową potwierdzającą pomoc, jeżeli gospodarstwo zostanie trwale przekazane
w określonym terminie. Po
sprzedaży musi złożyć wniosek o płatność z aktem notarialnym potwierdzającym np.
sprzedaż. Po rozpatrzeniu
wniosku rolnik otrzymuje
przelew.
— Jak powstaje lista rankingowa?
— Więcej punktów dostaje

rolnik, który przekazuje więcej gruntów. Punktowany też
jest wiek osoby sprzedającej.
Jeżeli właściciel ma mniej
niż 40 lat, to zostanie przyznane więcej punktów.
— Czy w ramach programu
udzielana jest też pomoc
w znalezieniu kupca?
— Pomoc skierowana jest
do osoby sprzedającej. Pośrednio osoba chcąca swój
areał powiększyć, może na
tym skorzystać.
— Czy sprzedający może zainwestować pieniądze w nowe
gospodarstwo?
— Nie. Przez pięć lat nie
może prowadzić gospodarstwa rolnego i być ubezpieczonym w KRUS.
— Ile jest na Warmii i Mazurach takich nierentownych
gospodarstw?
— W związku z historią naszego województwa spotykamy wiele dużych gospodarstw
rolnych. Na południu Polski
rozdrobnienie jest znacznie
większe. Kolejnym warunkiem jest wielkość utworzonego gospodarstwa. Musi ono
być równe lub przekraczać
średnią krajową. W przypadku naszego województwa jest
trochę inaczej, ponieważ
u nas średnia wielkość gospodarstw jest większa i dlatego jest ona brana pod uwagę. W naszym województwie
statystyczne gospodarstwo

ma ok. 23 ha.
— Czy tegoroczny nabór jest
jedyną szansą?
— Jeżeli komuś nie uda się
uzyskać dofinansowania
w tym roku, a nie ma noża na
gardle, to może poczekać na
kolejne lata. Prawdopodobnie
kolejne nabory będą prowadzone w kolejnych latach.
— To nie jest jedyny projekt
w ramach nowej perspektywy
PROW 2014-2020?
— Rolnicy, którzy produkują płody rolne i chcieliby je
przetwarzać, mogą ubiegać
się o dotacje na rozwój małego przetwórstwa. To działanie ma pomóc w podjęciu
działalności gospodarczej
opartej głównie na własnej
produkcji rolnej.
— Jak duża może to być produkcja?
— Wykluczona jest tu działalność hurtowa. Małe przetwórstwo polega na tym, że
jeżeli mamy np. gospodarstwo agroturystyczne i uprawiamy jabłka, to możemy zacząć produkować dżem, który moglibyśmy sprzedawać
naszym gościom lub podpisać
umowę z okolicznymi sklepami. Dotacja mogłaby być
wykorzystywana na zakup
maszyn lub rozbudowę na
przykład pomieszczeń przetwórczych.
— O jak dużych kwotach mówimy?

www.arimr.gov.pl

Dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora WarmińskoMazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Fot. ARiMR
— Może to być 50 proc.
kosztów kwalifikowanych, ale
nie więcej niż 300 tys. złotych.
— Jak wygląda procedura
przyznawania tego zwrotu?
— Wnioski można składać
od 29.09 do 28.10 w wojewódzkim oddziale Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W umowie
zapisana jest kwota i przeznaczenie środków. Wnioski
będą punktowane i powstanie
lista rankingowa. Najwyżej
ocenione pomysły zostaną
zakwalifikowane do refundacji. Zakupy i prace można

rozpocząć w dniu podpisania
umowy. W poprzedniej perspektywie można było je zacząć wcześniej, na własne ryzyko.
— Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła niedawno punkty informacyjne.
— Tak, od 1 września w oddziałach powiatowych funkcjonują specjalne miejsca,
w których rolnicy mogą uzyskać informacje na temat możliwości wzięcia udziału w projektach i zbliżających się naborach. Chcemy żeby informacja była bliżej rolników.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
303116otbr-a - pk

ARiMR wypłaci zaliczki

Zastrzyk finansowy dla rolników
Przy obecnych problemach
na rynkach rolnych gospodarze muszą bardzo uważać, by
nie stracić płynności finansowej. Na szczęście wkrótce
stan ich kont się poprawi.
Tym ważnym zastrzykiem
finansowym są zaliczki na
poczet płatności bezpośrednich, których wpłacanie
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała na okres 17 października — 30 listopada.
„Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie

trudnej sytuacji na rynkach
rolnych, w szczególności na
rynku mleka, rynku owoców
i warzyw oraz rynku wieprzowiny” — podkreśla w komunikacie ARiMR.
Co ważne, zaliczki będą miały wysokość aż 70 proc. należnych sum. Jak podaje Agencja,
„wypłacane będą w wysokość
iloczynu 70 proc. stawki danej
płatności bezpośredniej oraz
powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo
liczby zwierząt zatwierdzonych
do danej płatności”.

Zaliczki będą wypłacane
na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej,
płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych
rolników. Mają być przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności
składania dodatkowych
wniosków.
W porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to po raz

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich ARiMR zapowiedziała na okres 17 października —
30 listopada br. Fot. Dariusz Kucman
pierwszy uruchomiono u nas
zaliczki dopłat bezpośrednich, nastąpiła istotna zmiana. Otóż w tym roku trafią

one na konta także tych rolników, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu oraz tych, których należ-

ne kwoty płatności zostaną
pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.
dk
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Specustawa da szybkie zmiany w prawie

Wirus ASF rozprzestrzenia się
Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Na Mazowszu już stwierdzono
przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF), a w województwie warmińsko-mazurskim hodowcy trzody drżą, by
choroba nie rozprzestrzeniła
się na ten region.
W sobotę 10 września główny lekarz weterynarii poinformował o stwierdzeniu 20.
ogniska ASF u świń domowych w Polsce ( jeśli chodzi
o dziki, przypadków było grubo ponad sto).

Zlikwidowano
kolejne stado
„ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 9 września 2016 r.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie położonym w gminie Stara Kornica, w powiecie łosickim,
w województwie mazowieckim, w którym utrzymywano
63 świnie. Gospodarstwo to
znajduje się w obszarze zaREKLAMA

grożonym, wyznaczonym
przez powiatowego lekarza
weterynarii w Łosicach
w związku z wystąpieniem
15. ogniska ASF” — podano
w komunikacie.
Służby weterynaryjne wdrożyły procedury związane z likwidacją stada. Wszystkie świnie zostały uśpione, a ich
zwłoki przekazano do utylizacji.
To drugie ognisko wykryte
na Mazowszu, cztery ujawniono w woj. lubelskim, a pozostałe — w podlaskim. Jeśli
chodzi o ten ostatni region,
ruszyło tam prokuratorskie
postępowanie, dotyczące
sprowadzenia w okresie od
początku czerwca do końca
sierpnia na terenie województwa podlaskiego i innych „niebezpieczeństwa dla
mienia w wielkich rozmiarach powodując szerzenie się
choroby zakaźnej w postaci
wirusa afrykańskiego pomoru świń”. To śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku. Wcześniej
Prokuratura Rejonowa w Zambrowie postawiła jednej
osobie zarzuty transportu
świń z naruszeniem wyma-

gań weterynaryjnych i poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

Każda sprzedaż
trafi do rejestru
Rolnicy z województw, gdzie
stwierdzono ASF, zapewniają, że stosują wszystkie zasady i zalecenia wydane przez
inspekcję weterynaryjną. Ci
z Podlasia podczas posiedzenia ostatniej sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi właśnie na służby weterynaryjne złożyli odpowiedzialność za rozprzestrzenianie się wirusa (w wyniku zaniedbań).
Co na to wszystko krajowe
władze? Zareagowały m.in.
szybkimi zmianami w prawie.
Posłowie przegłosowali przede wszystkim sepcustawę, zakładającą wykup w formie
bezprzetargowej ze strefy
ochronnej zdrowych świń,
które osiągnęły wagę ubojową i przerobienie ich na konserwy. Poza tym zwiększone
zostaną uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii
oraz uszczelniony ma być system identyfikacji i rejestracji
zwierząt (chodzi o objęcie

nim handlarzy trzodą). Przepisy zmienią się tak, by inspekcja weterynaryjna swobodniej mogła nadzorować
i identyfikować różnego rodzaju podmioty w takich
miejscach, jak targowiska czy
skupy zwierząt (m.in. każda
sprzedaż będzie musiała być
w ciągu doby odnotowywana
w rejestrze). Nowe przepisy
wprowadzą konieczność rejestracji prosięcia do 30 dni
od jego urodzenia.

Spotkanie ministrów
i pomoc Unii
Do tego trzeba dodać, że
trwa sanitarny odstrzał dzików we wschodnich województwach. Realizują go myśliwi na podstawie zawieranych umów. Ostatnio Polski
Związek Łowiecki zapewnił,
że odstrzał idzie zgodnie
z planami, choć lato to czas
zmniejszenia jego intensywności m.in. z powodu wysokich zbóż czy kukurydzy,
gdzie kryją się dziki. PZŁ zapewnił ministerstwo rolnictwa, że zakończy działania
wcześniej niż zakładano (nie
do końca roku lecz do 16 października).

Specustawa m.in. zakłada wykup w formie bezprzetargowej
ze strefy ochronnej zdrowych świń, które osiągnęły wagę
ubojową Fot. Dariusz Kucman
Co ważne, zareagowała też
Unia Europejska. Komisarz
UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis w rozmowie z Polską
Agencją Prasową zwrócił co
prawda uwagę, że rozprzestrzenienie się ASF w Polsce
miało miejsce ze względu na
czynnik ludzki, czyli nielegalny handel świniami, ale zapowiedział jednocześnie, że
w październiku w Warszawie odbędzie się spotkanie
w sprawie ASF z ministrami
z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jeśli zapadną tam wspólne uzgodnienia, w listopadzie mogą zostać uruchomione fundusze z unijnej
kasy na zwalczanie choroby.
Mogą to być środki na wsparcie dla łowiectwa, laboratoriów czy też rekompensaty

dla hodowców trzody.
— Pomoc jest konieczna —
powiedział nam hodowca
z powiatu przasnyskiego na
Mazowszu (graniczącego
z woj. warmińsko-mazurskim). — Co prawda tutaj
jeszcze wirusa nie ma, ale
bliżej wschodniej granicy województwa już tak. A to wcale nie tak daleko. Padł na nas
blady strach, bo ASF to dla
hodowców trzody ogromne
straty, a może i koniec działalności. Żeby przekwalifikować się na np. produkcję roślinną trzeba dużych pieniędzy, a przecież każdy z nas inwestował w chlewnie itp. Teraz ceny żywca, delikatnie
mówiąc, nie zwalają z nóg,
a co będzie wkrótce? Dlatego
rząd musi nas wziąć pod swoje skrzydła.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jej brak skutkuje obniżeniem dochodowości gospodarstwa

Dezynfekcja w chlewni
Głównym działaniem
profilaktycznym
w chowie i produkcji
trzody chlewnej jest
systematyczne
stosowanie
dezynfekcji.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dezynfekcja ma na celu zabezpieczenie przed zakażeniem zwierząt poprzez niszczenie różnych form drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku, w którym one przebywają.

Nie docenia się jej wagi
Dezynfekcję w chlewni
przeprowadzamy w celu zminimalizowania zagrożeń chorobotwórczych świń spowodowanych występowaniem
bakterii, wirusów i grzybów.
W wielu gospodarstwach nie
docenia się wagi i znaczenia
dezynfekcji i często wykonuje się ją niestarannie, sporadycznie lub wcale. Skutkiem
takiego postępowania jest
spadek odporności zwierząt,
obniżenie skuteczności szczepień profilaktycznych i stosowanych leków. W rezultacie
dochodzi do zwiększenia liczby upadków, pogorszenia wyników produkcyjnych, co
w konsekwencji skutkuje ob-

AFRYKAŃSKI POMÓR
ŚWIŃ A DEZYNFEKCJA
ASF – Afrykański pomór świń
to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba
świń domowych oraz dzikich,
podlegająca obowiązkowi
urzędowego zwalczania. Charakteryzują ją objawy kliniczne i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci CSF
oraz sięgająca 80-100 proc.
śmiertelność.
Rezerwuarem wirusa mogą
być: dziki europejskie, dzikie
świnie afrykańskie (bush
pigs), guźce (wart hogs) oraz
kleszcze (ľ).
Wystąpienie choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z: padnięciami zwierząt, wypłatą
odszkodowań, kosztami eradykacji, wstrzymaniem obrotu i
eksportu świń oraz wieprzowiny.
Efektywne środki dezynfekcyjne: detergenty, podchloryn
sodu, aldehyd glutarowy, środki

niżeniem dochodowości gospodarstwa.
Przystępując do zabiegu dezynfekcji należy pamiętać, że
na jej skuteczność wpływa:
liczba i rodzaj drobnoustrojów bytujących w chlewni,
właściwości chemiczne i fizyczne stosowanego środka
dezynfekcyjnego, stężenie
i czas działania preparatu,
warunki wykonania dezynfekcji (temperatura, wilgotność, pH, zanieczyszczenia
organiczne itp.).

Różne sposoby
i technologie
Zabieg dezynfekcji przeprowadzamy różnymi metodami i sposobami w zależności od rodzaju i typu budynku, grupy zwierząt, warunków bytowania i technologii. Po dodaniu do wody wybranego środka chemicznego
uzyskujemy właściwy płyn
dezynfekcyjny w ilości i stężeniu zalecanym przez producenta. Ciecz roboczą nanosimy najczęściej przy użyciu opryskiwacza stosując niskie ciśnienie robocze i specjalne rozpylacze. Inną metodą jest wykorzystanie wytwornicy pary i przeprowadzenie odkażania parą o temperaturze do 200°C. Jednak
i w tym przypadku, w celu
zwiększenia skuteczności zabiegu, dodajemy do pary środek chemiczny. Aby dezynfekcja spełniła swoje zadanie
wcześniej należy odpowied-

nio przygotować budynek do
zabiegu odkażania.

Przygotowanie
pomieszczeń
Przed wykonaniem dezynfekcji należy wyprowadzić
z pomieszczeń wszystkie zwierzęta. Następnie usuwamy
sprzęt ruchomy, obornik,
brudną ściółkę, resztki paszy.
Po oczyszczeniu mechanicznym całe pomieszczenie zaleca się umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów. Czyszczenie i mycie prowadzimy zawsze wg zasady od
sufitu i górnych części ścian
w kierunku podłogi. Szczególną uwagę należy zwrócić na
pozostający zaschnięty obornik, który po obfitym zwilżeniu należy zeskrobać i usunąć.
Obecność substancji organicznej osłabia działanie środków odkażających.
Po używaniu detergentów
do mycia pomieszczeń należy pamiętać o dodatkowym
spłukaniu czystą wodą, bo
alkaliczne resztki środków
czyszczących również pogarszają skuteczność wykonywanego zabiegu. Wszystkie
powierzchnia przed dezynfekcją muszą być suche. Pozostałości wody na dezynfekowanej powierzchni rozwadniają zastosowany środek, zmniejszając jego stężenie, a tym samym obniżają
skuteczność
odkażania.
Sprzęt usunięty z budynku
powinien być oczyszczony

i zdezynfekowany przed ponownym umieszczeniem
w czystej chlewni.

Przy niskich
temperaturach inaczej
Właściwa dezynfekcja powinna być przeprowadzona
zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta preparatu na opakowaniu lub
w załączonej ulotce. Dotyczy to
szczególnie przestrzegania bhp,
właściwego stężenia środka
dezynfekcyjnego, odpowiedniej ilości cieczy roboczej, czasu działania na drobnoustroje.
Wskazane jest również okresowe odkażanie systemów pojenia i zadawania paszy.
Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych w znacznej mierze zależy od temperatury, dlatego szczególnie w miesiącach zimowych należy
uwzględnić ten fakt podczas
przygotowania i przeprowadzania dezynfekcji. Aby uzyskać
dobry efekt dezynfekujący, przy
stosowaniu niektórych preparatów, temperatura powierzchni
odkażanych musi osiągnąć, co
najmniej 15°C. Dotyczy to głównie preparatów zawierających
formaldehydy, dlatego też stosując dezynfekcje w mroźne
dni lepiej zastąpić je np. kwasami organicznymi.

Zmiany preparatu po
trzeciej dezynfekcji
Aby zapobiegać tworzeniu
się odporności patogenów na
dany preparat zaleca się za-

Warunki

Prze ywalno

ródło

Krew (4ºC)
Kał (20ºC)
Zanieczyszczone kojce

18 m-cy
11 dni
1 m- c

Temperatura 56ºC

70 min.

Temperatura 60ºC

20 min.

pH<3.9 lub pH>11.5
(podłoe bez surowicy)

Minuty

Iowa, 2006
Iowa, 2006
Iowa, 2006
Mebus i wsp. 1998 W:
Foreign Animal Diseases
Mebus i wsp. 1998 W:
Foreign Animal Diseases
Mebus i wsp. 1998 W:
Foreign Animal
Diseases/Plowright,1994

pH 13.4 podłoe
bez surowicy
pH 13.4 podłoe
z 25 proc. serum
zasadowe, rozpuszczalniki lipidowe, Virkon S (1:100).
Wirus posiada ogromną oporność na działanie czynników
środowiskowych (wysychanie, gnicie, temperaturę,
zmiany ph)!
Zasady dezynfekcji w przypadku wystąpienia ASF
1. Wstępne mycie i dezynfek-

21 godz.

OIE

7 dni

OIE

cja. Mycie zawsze wykonujemy przed właściwą dezynfekcją! Do mycia stosujemy
wodę i mydło, ewentualnie
detergent, płuczemy, usuwamy następnie wszystkie
zanieczyszczenia organiczne.
2. Ostateczne mycie i dezynfekcja
— nawóz i ściółka

— w pryzmie należy spryskać środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić na 42 dni
następnie spalić i zakopać
Powierzchnie tłuste lub
brudne należy odtłuścić,
umyć wodą, wydezynfekować. Czynność powtarzamy
po 7 dniach (odtłuścić +
umyć + zdezynfekować).

mienne ich stosowanie. Zmiany preparatu powinniśmy dokonać najpóźniej po trzeciej
dezynfekcji. Ważne jest, aby do
dezynfekcji wybierać preparaty, które charakteryzują się
szerokim spektrum działania
przeciwko patogenom bytującym w chlewni.
Wykonując dezynfekcje stosujemy wyłącznie środki zarejestrowane i dopuszczone
do obrotu, zgodnie z instrukcją stosowania. Nie zapomnijmy wykonać też dla
siebie protokołu czy informacji, kiedy i czym dezynfekowaliśmy. Taki dokument
potrzebny nam będzie m.in.
przy spełnieniu wymogów
zasad wzajemnej zgodności.
Do dezynfekcji używamy
preparatów, które charakteryzują się niską toksycznością
dla zwierząt, a wysoką w stosunku do patogenów bytujących w środowisku chlewni.
Do preparatów tych należą m.in.: Virkon, Rapicid,
Mefisto, Th4.

Zabieg „na mokro”
Dezynfekcję „na mokro” należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku, nawet jeśli zwierzęta są zdrowe. Tam
gdzie jest to możliwe dobrym
rozwiązaniem jest stosowanie
zasady „całe pomieszczenia
pełne — całe pomieszczenia
puste”, wówczas dezynfekcję
wykonujemy regularnie po
każdym przemieszczaniu lub
sprzedaży zwierząt. Zwierzę-

ta zawsze wprowadzamy do
zdezynfekowanych obiektów.
Odkażaniu należy również
poddać odzież ochronną,
a także wybiegi dla zwierząt.
Większość środków stosowanych do dezynfekcji w postaci koncentratu rozpuszczonego w wodzie ma działanie
drażniące, dlatego też wykonując zabieg należy chronić
oczy i skórę, używać ubrań
ochronnych, rękawic, masek,
okularów. Pamiętajmy, aby
zgodnie z przepisami każdorazowo zapisywać nazwę preparatu, numer partii, dawkę
i datę wykonania zabiegu.

Dezynfekcja sucha
Innym rodzajem dezynfekcji stosowanej w chlewniach
jest tzw. dezynfekcja sucha.
Polega ona na tym, że stosowany preparat nie wymaga
żadnego rozcieńczania i jest
bezpośrednio nanoszony na
dezynfekowane powierzchnie lub ściółkę 1-2 razy w tygodniu przez równomierne
posypywanie. Dawka na
1 m2 wynosi najczęściej od 50

Produkt
Odkostnione miso
Miso z koci
Miso mielone
Solone miso odkostnione
Solone miso z koci
Gotowane miso odkostnione
Gotowane miso z koci
Miso konserwowane
Suszone miso odkostnione
Suszone miso z koci
Wdzone miso odkostnione
Miso mroone
Chłodzone miso odkostnione
Chłodzone miso z koci
Suszony tłuszcz
Podroby
Skóra/tłuszcz

Prze
Prze ywalno
ywalno

 (dni)
105
105
105
182
182
0
0
0
300
300
30
1000
110 (5 m-cy)
110
300
105
300
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PRODUKCJA ZWIERZĘCA

rolnicze abc
Aby uzyskać dobry
efekt dezynfekujący,
przy stosowaniu
niektórych preparatów,
temperatura
powierzchni
odkażanych musi
osiągnąć, co najmniej
15°C. Dotyczy to
głównie preparatów
zawierających
formaldehydy, dlatego
też stosując
dezynfekcje w mroźne
dni lepiej zastąpić je
np. kwasami
organicznymi
Fot. Anna Uranowska

do 100 gramów. Do tej grupy
preparatów należą: Deltasec,
Agrisan, Stalosan-F, Dezosan.
Środki te wykazują wielokierunkowe działanie na środowisko i mikroklimat chlewni.
Służą głównie do dezynfekcji
i sanityzacji budynków inwentarskich. Z uwagi na brak
REKLAMA

toksyczności dla otoczenia
mogą być stosowane w obecności zwierząt.
Preparaty nanosi się na powierzchnię po ich uprzednim mechanicznym oczyszczeniu lub bezpośrednio na
ściółkę. Rodzaj podłoża nie
ma znaczenia, może to być

beton, ruszt, ściółka lub inne
rodzaje posadzek. Preparaty
te w znacznym stopniu niszczą larwy much, oocysty kokcydiów i jaja pasożytów. Regularnie stosowane skutecznie zwalczają chorobotwórcze
bakterie, wirusy i grzyby.
Wpływają również na mikroklimat pomieszczeń poprzez zmniejszenie wilgotności powietrza i ściółki oraz
obniżenie poziomu amoniaku.
Warto wspomnieć, że suchą
dezynfekcją można objąć także same zwierzęta. Do utrzymania higieny i osuszania
prosiąt stosuje się preparaty
w postaci proszku do posypywania noworodków oraz
miejsc przebywania zwierząt
(kojce, klatki, stanowiska porodowe itp.). Wykazują one
właściwości osuszające, dezodorujące i odkażające. Do tej
grupy środków należą m.in.:
Wigor, Junior, Vitapur, Deltasec.

5r

Zagrożenie z zewnątrz
Oprócz przeprowadzania
zabiegów odkażających wewnątrz chlewni konieczne
jest zabezpieczenie zwierząt
przed chorobotwórczymi zarazkami z zewnątrz gospodarstwa. W tym celu należy
stosować ciągłą dezynfekcję
w postaci mat wykładanych
przed wjazdem do gospodarstwa i przed budynkami inwentarskimi. Skuteczność
działania mat zależy od stałego uzupełniania płynów dezynfekujących
Producenci trzody chlewnej powinni pamiętać, że
zwalczanie pasożytów i chorób jest dużo trudniejsze
i bardziej kosztowne niż zapobieganie ich występowaniu, dlatego też warto podejmować wszelkie działania
profilaktyczne. Głównym
działaniem profilaktycznym
w chowie i produkcji trzody
chlewnej jest systematyczne
stosowanie dezynfekcji.

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
326016otbr-a-M
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rolnicze abc

Działania Agencji Rynku Rolnego po wprowadzeniu rosyjskiego embarga

Smaczne owoce w każdej szkole
Od września 2014 roku Agencja Rynku Rolnego wspiera producentów owoców i warzyw
poszkodowanych embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską na produkty
pochodzące z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski.
Od wprowadzenia embarga,
czyli od sierpnia 2014 roku,
do tej pory poszkodowani
producenci owoców i warzyw
otrzymali wsparcie finansowe w wysokości ponad
0,9 miliarda złotych w czterech transzach.
Cztery etapy wsparcia
producentów
Pierwsza transza objęła takie
działania jak: niezbieranie
i zielone zbiory, którymi objęto areał 3,5 tys. ha, oraz wycofanie produktów na bezpłatną dystrybucję (37,9 tys.
ton) oraz wycofanie na inne
przeznaczenie (4,9 tys. ton).
Łącznie wypłacone wsparcie to
kwota ponad 90 mln złotych.
W drugim etapie pomocy, który przypadał na przełom 2014
i 2015 roku, wsparcie udzielone zostało w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz niezbierania i zielonych zbiorów.
Bezpłatna dystrybucja dotyczyła 16 tys. ton, a areał niezbierania i zielonych zbiorów
to 48,2 ha. Wysokość środków
wypłaconych w ramach drugiego etapu pomocy to kwota
ponad 28 mln złotych.
W trzeciej transzy, która realizowana była w 2015 roku,
wsparcie w kwocie ponad
192 mln złotych wypłacono
do 112,3 tys. ton produktów
wycofanych w ramach bezpłatnej dystrybucji.

W czwartej transzy wsparcia,
która była realizowana do dnia
30 czerwca 2016 r. wycofano
320,2 tys. ton owoców i warzyw. Do 30 września 2016 r.
ARR wypłaci z tego tytułu
około 600 mln zł.
Ponad milion złotychwsparcia
— Wsparcie otrzymało ponad
6 tys. producentów owoców
i warzyw z całego kraju. Z racji niewielkiego udziału sadów i upraw warzywnych
w strukturze gruntów rolnych
województwa warmińskomazurskiego z programu skorzystało zaledwie kilku producentów z Warmii i Mazur,
choć kwota wypłaconej pomocy przekroczyła poziom
1 mln złotych — mówi Dariusz
Wasiela, dyrektor Oddziału
Terenowego ARR w Olsztynie.
Szkoły, organizacje i szpitale
Z drugiej strony bardzo ważną rolę w procesie dystrybucji
pełnią podmioty, które nieodpłatnie przekazują owoce
i warzywa. Należą do nich:
organizacje charytatywne, placówki oświatowe, domy pomocy społecznej, placówki
opieki zdrowotnej, szpitale,
zakłady penitencjarne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.
O wycofywane z rynku owoce
i warzywa mogą więc ubiegać
się dyrektorzy szkół i placówek

oświatowych. — Wystarczy
tylko zgłosić się do ARR i zostać wpisanym do rejestru prowadzonego przez Agencję —
wyjaśnia dyrektor OT ARR
w Olsztynie. — Placówki
oświatowe chętnie biorą udział
w tym programie. To świetna
okazja, by utrwalać wśród
uczniów dobre nawyki żywieniowe i propagować zdrowe
żywienie.
Obecnie w rejestrze Agencji
znajduje się ponad 6 tys. podmiotów, które mogą być odbiorcami wycofywanych owoców i warzyw, w tym: 179 organizacji charytatywnych,
5 tys. placówek oświatowych
oraz ponad 800 innych podmiotów, takich jak placówki
pomocy społecznej, placówki
opieki zdrowotnej, placówki
opiekuńczo-wychowawcze czy
jednostki penitencjarne –
informuje Dariusz Wasiela.
W województwie warmińskomazurskim zarejestrowanych
jest obecnie 298 odbiorców
owoców i warzyw w tym 10 organizacji charytatywnych, 242
placówki oświatowe i 46 innych podmiotów. Jedną
z pierwszych warmińsko-mazurskich placówek oświatowych w rejestrze był Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie, w którym dzieci
i młodzież skorzystały już z ponad 50 ton nieodpłatnie przekazanych owoców i warzyw.

Agencja
Rynku Rolnego

Zgodnie z unijnymi wymaganiami wycofywane w ramach
wsparcia owoce i warzywa
muszą być świeże, o odpowiednio wysokiej jakości,
a każda ich dostawa jest
sprawdzana przez inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Do biogazowni i na karmę
dla zwierząt
Operacje wycofania mogą zostać przeprowadzone także
z przeznaczeniem tj. na karmę
dla zwierząt np. w zoo lub
w kołach łowieckich, a także
mogą zostać wycofane do biogazowni, czyli na cele energetyczne.
Piąta transza w przygotowaniu
Komisja Europejska przewidziała kontynuację programu
pomocowego w sezonie
2016/2017. Wydane przez Komisję rozporządzenie delegowane umożliwia Polsce uruchomienie wsparcia w ramach
bezpłatnej dystrybucji do
88,9 tys. ton jabłek i gruszek,
500 ton śliwek i winogron,
9,4 tys. ton pomidorów,
marchwi, słodkiej papryki,
ogórków i korniszonów, 600
ton brzoskwiń i nektaryn oraz
dodatkowo 3 tys. ton produktów sektora owoców i warzyw
wskazanych przez państwo
członkowskie. Obecnie przy-

Dariusz Wasiela, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Olsztynie Fot. Beata Szymańska
gotowywane są w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi polskie przepisy w tym
zakresie.
Informacje można też uzyskać

w Oddziale Terenowym ARR
w Olsztynie, ul. Partyzantów
1/2, lub telefonicznie pod
numerami 89 535 47 09 lub
89 527 74 58.

Jak skorzystać z programu?
Zasady rejestracji, podstawy prawne oraz formularz rejestracyjny
WPR_P1_f1 dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl,
w zakładce „Rejestracja przedsiębiorców”.
Wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej (Row_P1_f2) dostępny jest na stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl, w zakładce: „Wsparcie rynkowe” > „Owoce i warzywa”
> „Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek
organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”.

www.arr.gov.pl
320716otbr-a -P

A RR . Redukujących dostaw

Wsparcie dla producentów mleka
O pomoc unijną będą mogli
wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy
do podmiotów skupujących.
Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota
przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150
mln euro. Wsparcie będzie
wynosić 14 EUR za 100 kg
mleka w odniesieniu do ilości

odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym w
trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym
podczas okresu redukcji.

Również produkcja
z lipca bieżącego roku
Wsparcie będzie przysługiwało producentowi mleka,
który posiadał produkcję mleka w okresie referencyjnym i
zredukował ją. Do pomocy

kwalifikuje się nie więcej niż
50 proc. redukowanej produkcji w odniesieniu do okresu referencyjnego i nie mniej
niż 1 500 kg. Warunkiem dodatkowym ubiegania się o
pomoc jest także udokumentowana produkcja w lipcu br.

45 dni po zakończonym
procesie redukcji
Szczegółowe
warunki
uczestnictwa w mechaniz-

mie wraz z formularzem zostaną opublikowane na stronie internetowej ARR. Termin składania wniosków w
Oddziałach Terenowych
Agencji Rynku Rolnego
przypadnie od opublikowania rozporządzenia Komisji
Europejskiej i rozporządzenia Rady Ministrów do 21
września br. do godz. 12.00.
Kolejnym krokiem będzie
złożenie wniosku o płatność

w przeciągu 45 dni po zakończonym procesie redukcji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora OT ARR środki finansowe zostaną przelane na
konto bankowe producenta
mleka.
Więcej informacji o działaniu oraz projekty instrukcji
ubiegania się o pomoc będą
dostępne
na
stronie
www.arr.gov.pl au

REKLAMA
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praca
Firma PHU Perkoz sp. z o.o.

ZATRUDNI DWÓCH
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
ds. sprzedaży części
oraz ds. sprzedaży maszyn
Praca w oddz. w Lichtajnach k. Ostródy.
CV prosimy przysyłać
na adres e-mail: info@perkoz.com.pl.
321416otbr-a -O

ŚRODA 14.09.2016

AKTUALNOŚCI

rolnicze abc

7r

Rynek mleka

Kary za nadprodukcję
— czas na II ratę

Kary za nadprodukcję mleka zostały rozłożone na raty Fot. Dariusz Kucman
30 września br. upływa termin uiszczenia II raty opłaty
za przekroczenie mlecznych
kwot indywidualnych w roku
kwotowym 2014/2015.
Kary za nadprodukcję mleka
— jak powszechnie wiadomo
— zostały rozłożone na raty.
I dobrze, bo wielu producentów
nie dałoby rady zapłacić naliczonych im opłat w całości.
Nie udało się jednak uniknąć
w ogóle tych represji, o co
wnioskował polski rząd. Nie
zgodziły się na to unijne władze.

O drugiej racie opłat przypomina Agencja Rynku Rolnego, która realizuje ten cały
mechanizm. To właśnie na
właściwe konta jej oddziałów regionalnych należy przelać pieniądze.
Na szczęście z wolna polepszała się w ostatnim czasie
sytuacja producentów mleka.
Wiele mleczarni podnosiło
ceny skupów surowca.
Jak podała w swoim ostatnim raporcie Polska Federacja Hodowców Bydła

i Producentów Mleka, w lipcu br. województwo warmińsko-mazurskie było na
drugim miejscu (za podlaskim) pod względem ceny
w skupach. Wyniosła ona
średnio 104,67 zł/hl. Na
Mazowszu było to zaś poniżej 100 zł/hl.
Województwo mazowieckie jest z kolei drugie (także
za podlaskim) jeśli chodzi
o wielkość skupu — w lipcu
skupiono tu 165,1 mln litrów. dk

Materiał siewny

Dopłaty coraz mniejsze
bo więcej chętnych
Mniejsze niż w poprzednim
będą w tym roku stawki dopłat do materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie stawek dopłat do 1
ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016, stawka dopłaty do jednego hektara zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych z materiałem siewnym
gatunków zbożowych lub niektórych strączkowych wynosi 69,40 zł (wcześniej: 80 zł),
do 1 ha roślin strączkowych
— 111 zł (wcześniej: 130 zł),
natomiast do 1 ha ziemniaków — 347 zł (wcześniej:
400 zł). Stawki ustalono w
oparciu o zebrane wnioski
oraz możliwości budżetu państwa.
KN

38216otwe-a -O

Dopłata do 1 hektara ziemniaków wynosi 347 zł
Fot. Krzysztof Napierski
REKLAMA
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SKUP BYDŁA
• płatne gotówką
lub przelewem
•waga elektroniczna
•odbiór z gospodarstwa
TEL. 505

108 297
7416otba-a-M
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O dokarmianie ozimin mikroelementami należy zadbać jesienią

Dobrze odżywione zboża i rzepak
Ostatnie lata pokazują, że coraz większym
zainteresowaniem wśród rolników cieszy
się dokarmianie roślin nawozami płynnymi
w formie oprysku. Jednym z powodów
większego zainteresowania tym sposobem
aplikacji nawozów jest zmieniający się
klimat, susze, długie i ciepłe okresy
jesiennej wegetacji lub jak to było
w bieżącym roku, wciąż padające deszcze
opóźniające terminowy siew ozimin.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Przy stresach związanych
ze wschodami i opóźnionym
siewem możemy przypuszczać, że będziemy mieli spadki plonu. Dlatego już teraz
warto zastanowić się nad
optymalnym rozwiązaniem
dla naszych upraw, które zminimalizuje negatywne skutki
kolejnego stresu.

Jesienią czy wiosną?
Dokarmianie dolistne ozimin stosujemy jesienią lub
wiosną rozpoczynając już po
ruszeniu wegetacji i dostarczając roślinom odpowiednich mikroelementów w odpowiednich fazach rozwojowych. Statystyki podają, że
więcej jest zwolenników wiosennego dokarmiania roślin.
Wiosna rządzi przede wszyst-

Bor jest niezbędny
od początku jesiennej
wegetacji zarówno
dla prawidłowego
rozwoju systemu
korzeniowego
rzepaku, jak i rozety
nadziemnej oraz
zawiązków organów
generatywnych.

kim dlatego, ponieważ rolnicy przekonani są, że jesienią
po wschodach rośliny są stosunkowo nieduże, więc nie
mają również większych potrzeb pokarmowych. Nic bardziej mylnego to właśnie jesień decyduje o plonie.
Jesienią skupiamy się prze-

de wszystkim na tym, aby
roślina wytworzyła głęboki,
rozbudowany system korzeniowy. Prawidłowo rozbudowany system korzeniowy po
pierwsze umożliwi roślinie
sprawniejsze pobieranie
składników pokarmowych
z gleby i ich aktywny transport. Po drugie rozbudowany
system korzeniowy pozwala
roślinie lepiej przetrwać przy
okresowych niedoborach
wody. Jesienią powinniśmy
zadbać również o dostarczenie roślinom niezbędnych do
rozwoju i budowania plonu
mikroelementów.

Rzepak buduje
swój plon jesienią
W rzepaku to właśnie jesienią od fazy 5-6 liścia następuje wytwarzanie zawiązków
rozgałęzień pędów bocznych,
natomiast od fazy 8 liścia zawiązywanie kwiatostanów.
Gdy rośliny są jesienią niedożywione, a przez to słabo
rozwinięte, próbują te zaległości nadrabiać wiosną. Jednak rzadko zdarza się żeby
słabo rozwinięty jesienią rzepak nadrobił zaległości i plonował na zbliżonym poziomie, jak ten, który prawidłowo rozwinął się jesienią.
W jesiennym dokarmianiu
mikroelementami rzepaku
oczywiście na pierwszym
miejscu wymieniane są bor
i mangan. Rzepak jest drugą
rośliną rolniczą po buraku
cukrowym, która wykazuje
największe potrzeby pokarmowe względem boru. Poza
tym około 80 proc. polskich
gleb charakteryzuje się niską
zawartością boru. A tym czasem bor jest niezbędny od początku jesiennej wegetacji zarówno dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego,
jak i rozety nadziemnej oraz
zawiązków organów generatywnych. Bor podany jesienią
zagęszcza soki komórkowe,
wspomagając przez to zimowanie rzepaku.

Podstawową czynnością wykonywaną jesienią przez rolników
i agronomów szukających niedoborów boru w rzepaku jest
przekrojenie korzenia i obserwacją, czy mamy puste
przestrzenie w przekroju korzenia głównego Fot. Timac Agro

Objawy niedoboru
boru w rzepaku
Objawy niedobory tego
pierwiastka stosunkowo łatwo rozpoznać już jesienią.
Na najmłodszych częściach
roślin pojawia się czerwonawe zabarwienie liści
i ogonków, czego skutkiem
jest zamieranie liści, stożków wzrostu pędów i korzeni. Jednak podstawową
czynnością wykonywaną jesienią przez rolników i agronomów szukających niedoborów boru w rzepaku jest
przekrojenie korzenia i obserwacją, czy mamy puste
przestrzenie w przekroju
korzenia głównego. Są to
takie charakterystyczne
pęknięcia pod szyjką korzeniową. Konsekwencją takiego niedoboru jest słabo
rozwinięty system korzeniowy, który nie będzie
w stanie pobrać odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

Mangan stymuluje
pobieranie fosforu
Rośliny podczas wchodzenie w okres spoczynku zimowego w swoich tkankach
i komórkach powinny zawierać optymalną zawartość
odpowiednich dla danego
gatunku makro i mikroelementów. W przypadku rzepaku pamiętajmy jesienią
o manganie, ponieważ bierze
on udział we wszystkich
głównych procesach w roślinie. Między innymi stymuluje pobieranie fosforu, przez
co ma pośredni wpływ na
rozwój systemu korzeniowego, poprawia mrozoodporność. Mangan jest bardzo
ważnym mikroelementem
w biosyntezie kwasów tłuszczowych, ponieważ zwiększa zawartość tłuszczu w nasionach. Przy niedoborze
manganu żółkną najpierw
starsze liście, pojawiają się
chlorozy między żyłkami liści, które prowadzą do ich
obumarcia. Zwrócić należy
uwagę na fakt, że niedobór

Niedobór manganu w przypadku zbóż jest dość łatwy do
rozpoznania po niewielkich podłużnych żółtobiałych paskach
przebiegających między żyłkami środkowych liści. Liście
pszenicy z chlorozą mozaikową na Fot. Archiwum
tego pierwiastka zmniejsza
odporność rzepaku na choroby.

Molibden zwiększa
przyswajanie azotu
Jeżeli chodzi o molibden to
samo zapotrzebowanie roślin na molibden jest niewielkie, ale ma on duże znaczenie ponieważ zwiększa
efektywność przyswajania zastosowanego azotu oraz poprawia zimotrwałość ozimin.
Widocznym objawem niedoboru molibdenu jest zahamowanie wzrostu blaszek liściowych. Liście mają łyżeczkowaty kształt i obserwujemy
białawe przebarwienia nerwu
głównego.
W dalszej kolejności zaopatrujemy rzepak w cynk,
żelazo oraz miedź.

Zanim wystąpią
objawy
Jesienią rzepak dokarmiamy dolistnie już od fazy 4-6 liścia, a kończymy dokarmianie
do 2-3 tygodni przed końcem

wegetacji jesiennej. Należy
brać pod uwagę te zalecenia,
ponieważ dokarmiając nawozami płynnymi dopiero po
wystąpieniu objawów, wielu
rolników mówi, że nie widzi
efektów dokarmiania, a jest
to związane z nieodpowiednim terminem podania
składników. Wyprzedzając
problem najlepiej najpierw
wykonać badania gleby
w Stacji Chemiczno-Rolniczej, precyzyjnie określić występujące w glebie niedobory,
by potem zastosować właściwe nawożenie i zapobiec niskim plonom roślin uprawnych.
Należy pamiętać, że dokarmianie dolistne to nie tylko
fazy krytyczne, gdzie w zasadzie już jest za późno, ale to
przede wszystkim niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne uwidaczniające niedobory, m.in.: susze lub nadmiar wilgoci, niska lub za
wysoka temperatura. Idealnym przykładem może być
ubiegły rok, kiedy mieliśmy
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ozime
W uprawie zbóż
najważniejsze dwa
mikroelementy to
miedź i mangan,
szczególnie jesienią,
gdyż wpływają one na
zimotrwałość zbóż.
Choć większość gleb
w Polsce jest zasobna
w mangan, to jego
dostępność
w znacznym stopniu
zależy od odczynu
gleby tzn. im niższe
jest pH tym większa
dostępność tego
pierwiastka.
do czynienia z okresem suszy,
bardzo wysokimi temperaturami, słabą dostępnością
wody, długą i ciepłą jesienią
— i okazało się, że rolnicy,
którzy w oziminach zastosowali nawozy płynne jesienią
oraz na początku wegetacji
wiosną mieli rośliny w znacznie lepszej kondycji niż pozostali.

Jak zwiększyć
zimotrwałość
zbóż?
Zboża ozime podobnie jak
rzepak ozimy swój plon zaczynają budować jesienią
i w tym okresie należy zwiększyć dostępność składników
pokarmowych, nie tylko makro-, ale przede wszystkim mikroelementów.
W uprawie zbóż najważniejsze dwa mikroelementy to
miedź i mangan, szczególnie
jesienią, gdyż wpływają one
na zimotrwałość zbóż. Choć
większość gleb w Polsce jest
zasobna w mangan, to jego
dostępność w znacznym stopniu zależy od odczynu gleby
tzn. im niższe jest pH tym
większa dostępność tego pierwiastka. Największy deficyt
występuje na glebach obojętnych i zasadowych oraz na
glebach przewapnowanych.
Zboża pobierają 600-900 g
Mn/ha.
Jesienne nawożenie dolistne
manganem ma na celu pobudzenie pobierania przez
rośliny fosforu, lepsze wykorzystanie azotu oraz inten-

sywną produkcję chlorofilu.
Mangan zwiększa odporność
na suszę, poprawia zimotrwałość, a także wzmacnia
odporność roślin na choroby,
szczególnie choroby podstawy źdźbła.

Objawy niedoboru
manganu w zbożu
Niedobór manganu w przypadku zbóż jest dość łatwy do
rozpoznania po niewielkich
podłużnych żółtobiałych paskach przebiegających między żyłkami środkowych liści.
Pogłębiający się niedobór to
brązowe nekrotyczne plamy
występujące wśród szarozielonych lub żółtobiałych pasków. Niedobory manganu
możemy obserwować często
wiosną, szczególnie przy
chłodnej i suchej pogodzie.
Dokarmiając dolistnie manganem zboża należy zwracać
szczególną uwagę na precyzyjne dawkowanie. Nadmiar
Mn w glebie nie jest wskazany, ponieważ hamuje pobieranie magnezu, wapnia i żelaza.

Sztywność i odporność
mechaniczna liści i łodyg
Miedź, choć pobierana
przez zboża w niewielkich
ilościach, bo od 40-80 g
Cu/ha odgrywa istotną rolę
w procesach fizjologicznych
i jej niedobory odbijają się

bardzo negatywnie na rozwoju i plonowaniu wszystkich
roślin zbożowych.
Pierwiastek ten bierze
udział w produkcji lignin odpowiedzialnych za sztywność
i odporność mechaniczną liści i łodyg, zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne, ma wpływ
na ilość ziarniaków w kłosie.
Rośliny z niedoborem Cu wykazują większą skłonność do
wylegania.
W zbożach niedobory miedzi objawiają się bieleniem
i skręcaniem całej powierzchni lub tylko końców liści. Najpierw obserwujemy to
na młodszych liściach, a przy
długotrwałych niedoborach
bieleją także wierzchołki starszych liści i całe blaszki, często zwijając się później wzdłuż
nerwów.

Cynk — aktywator
enzymów i hormonów
Najbardziej ruchliwym mikroelementem w roślinach
jest cynk, największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek wykazuje kukurydza. Cynk jest aktywatorem
wielu enzymów i hormonów
roślinnych, uczestniczy
w metabolizmie białek i cukrów, zwiększa odporność
roślin na choroby. Symptomem niedoboru cynku
w zbożach jest zahamowanie
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W zbożach niedobory miedzi objawiają się bieleniem i skręcaniem całej powierzchni lub tylko
końców liści Fot. Archiwum
wzrostu, skrócenie źdźbła,
białe przebarwienia wierzchołków liści.

Jest w czym wybierać
Gama produktów dolistnych oferowanych przez producentów jest z roku na rok
coraz szersza. Możemy podawać mikroelementy w postaci pojedynczych składników, mamy preparaty wieloskładnikowe, kompleksowe
programy zaopatrzenia roślin w mikroelementy. Poza

tym bogata oferta aktywatorów, stymulatorów wzrostu,
preparatów biostymulujących
i ukorzeniających. Są to stosunkowo nowe na naszym
rynku preparaty, które jednak
szybko zyskują uznanie rolników ze względu na swoje
zaawansowanie technologiczne oraz doskonały wpływ
na rośliny uprawne.
Wszyscy doskonale wiedzą,
że jak widzimy niedobory
składników pokarmowych na
roślinach jedynym i najszybREKLAMA
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szym sposobem na dostarczenie brakującego składnika jest
nawożenie płynne. W ten sposób w pewnym stopniu możemy ograniczyć skutki spowodowane niedoborem. Jednak
samo pojawienie się objawów
niedoborów już w zasadzie
skutkuje obniżeniem plonowania oraz pogorszeniem jakości plonu. Dlatego dokarmianie nawozami płynnymi
powinniśmy przeprowadzać
profilaktycznie, aby zwiększyć
i chronić swój plon.

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

UDANY START RZEPAKU DECYDUJE O PLONIE!
Tegoroczne żniwa przebiegały
w wyjątkowo niekorzystnej
aurze. Skutkiem tego w wiele
gospodarstw musiało zrezygnować z zasiewów rzepaku
lub dokonało ich już po optymalnym terminie siewu. Jak
wiadomo każdy dzień opóźnienia w tym zakresie wiąże
się z potencjalnym spadkiem
plonu. Rośliny rzepaku ozimego po wschodach powinny
mieć do dyspozycji przynajmniej 80 dni wegetacji, aby
osiągnąć stan rozwoju pozwalający na przetrwanie zimy.
Optymalnie rozwinięty rzepak
powinien jesienią wytworzyć
rozetę złożoną z 10-12 liści,
oraz szyjkę korzeniową o grubości 10-15 mm i więcej. Należy pamiętać, że liczba liści
w rozecie przekłada się na
liczbę rozgałęzień w roślinie
wiosną. Średnio jeden liść
właściwy w rozecie to 0,9
rozgałęzień bocznych. Często
jednak podczas jesiennego
przeglądu plantacji zbyt małą
uwagę przykłada się do oceny
rozwoju systemu korzeniowego. Tymczasem trzeba pamiętać, że rzepak ozimy buduje 75 proc. masy całości
systemu korzeniowego już jesienią. Korzeń ten stanowi
swoisty magazyn cukrów
i substancji zapasowych i ma

ogromne znaczenie w procesie zimowania oraz regeneracji roślin po zimie. Należy
więc już jesienią stworzyć jak
najlepsze warunki do jego rozwoju. Badania naukowe pokazują, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wielkością
systemu korzeniowego rzepaku, a jego plonowaniem.
Spowodowana tym różnica
w plonie wg badań może sięgać ponad 400 kg nasion
z ha.
— Na rynku jest wiele płynnych preparatów stymulujących wzrost roślin w początkowych fazach rozwoju.
Jednym z nich jest Fertiactyl
Starter, który oprócz zestawu
podstawowych składników
pokarmowych NPK zawiera
opatentowany kompleks biostymulujący Seactiv, składający się z kilku składników. Są
to: kwasy huminowe i fulwowe, będące składnikiem
próchnicy glebowe i ułatwiające dostępność składników
pokarmowych z gleby, Glicyna-Betaina która jako fitohormon wspiera fotosyntezę
oraz poprawia odporność roślin na stresy, oraz Zeatyna
bardzo mocno stymulująca
podziały komórkowe w stożkach wzrostu — wyjaśnia
Wojciech Prokop, doradca

z firmy Timac Agro Polska. —
Takie działanie istotnie wpływa
na wzrost systemu korzeniowego roślin uprawnych.
Dzięki kompletnej kompozycji
składników nawóz ten działa
zarówno na rośliny, jak i na
glebę, i jest pobierany zarówno przez liście jak i korzenie roślin uprawnych. W warunkach klimatycznych
Warmii i Mazur zalecam profilaktyczne zastosowanie tego
nawozu płynnego w ilości
3 l/ha zarówno w rzepaku jak
i zbożach ozimych, aby poprawić wigor początkowy, wyrównać pokrój roślin w łanie,
intensywnie rozbudować system korzeniowy, oraz zabezpieczyć rośliny przed zimą —
zaleca agrodoradca

Wojciech Prokop,
Product Manager z firmy
Timac Agro Polska
322516otbr-a-L
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Co powinien wiedzieć rolnik?

Uprawa konopi włóknistych na skalę przemysłową
mgr inż. Grzegorz Marciniak,
COBORU SDOO we Wrócikowie; ZDOO w Ruskiej Wsi
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Uprawa konopi włóknistych nie
należy do szczególnie skomplikowanych i wysokonakładowych. Niemniej trzeba pamiętać o kilku zasadach agrotechnicznych, które powinno się
przestrzegać, aby uzyskać satysfakcjonujący nas plon.
Plonem głównym tej uprawy
jest słoma konopna. Drugoplanowe znaczenie mają nasiona konopi, wykorzystywane
później w różnych gałęziach
przemysłu. Biorąc pod uwagę
plon główny, w uprawie konopi należy się skupić na uzyskaniu jak największej biomasy
z dobrej jakości włóknem celulozowym. Aby tego dokonać
należy przestrzegać podstawowych elementów agrotechniki.

Konopie lubią gleby
przepuszczalne
Konopie można uprawiać na
większości rodzajach gleb. Powinny być to jednak gleby dość
żyzne i w wysokiej kulturze.
Najlepsze plony uzyskuje się na
glebach tzw. głębokich, dobrze przepuszczalnych, pozbawionych zastoisk wodnych.
Przydatnymi kompleksami glebowymi są: pszenny bardzo
dobry i dobry oraz żytni bardzo
dobry i dobry. Dopuszczalna
jest również uprawa konopi na
glebach nieco lżejszych, ale
w dobrej kulturze.
Uprawa tych roślin na glebach piaszczystych, ze względu
na dość duże wymagania wodne konopi — bywa zawodna.
Ten rodzaj rośliny jest bardzo
wrażliwy na nadmiar wody
w glebie. Nie wolno siać konopi
na polach, gdzie występuje
okresowy nadmiar wody, a poziom wód gruntowych jest wyższy niż 80 cm. Konopie lubią
gleby przepuszczalne o dobrej
strukturze i kwasowości zbliżonej do obojętnej lub lekko zasadowej. Uprawa tej rośliny
na glebach zbyt kwaśnych jest
dość dużym błędem agrotechnicznym.

Też po różnego
rodzaju ugorach
Dobrym przedplonem są rośliny bobowate, trawy, okopowe
oraz zboża. Ze względu na to, że
uprawa konopi jest również
przydatna do rekultywacji terenów zdegradowanych przez
działalność gospodarczą człowieka, dość często spotykanym
rozwiązaniem jest zakładanie
plantacji tej rośliny po różnego
rodzaju ugorach. W tym przypadku spełniony musi być jeden
podstawowy warunek — pole
takie musi być starannie odchwaszczone jeszcze jesienią,

a orka zimowa powinna być wykonana głęboko — minimum
na 25 cm. Związane jest to
z tym, że konopie w początkowej fazie, mają słabe tempo
wzrostu i mając po wschodach
dużą konkurencję chwastów
(szczególnie wieloletnich),
mogą zostać przez nie zdominowane. Efektem końcowym
tej dominacji bywa najczęściej
całkowite wyginięcie młodych
siewek konopi.

Potrzebuje dobrze
odchwaszczoną glebę
Ze względu na to, że konopie
wytwarzają głęboki system korzeniowy, wymagają one dobrze przygotowanego pola.
Przygotowanie pola należy rozpocząć już od uprawek pożniwnych przedplonu. Główny
nacisk należy położyć na dobre
odchwaszczenie stanowiska.
Jest to ostatni moment, gdzie
można podjąć skuteczną walkę z głęboko korzeniącymi się
chwastami jednoliściennymi
i wieloletnimi. Ze względu na
to, że w uprawie konopi (na
dzień dzisiejszy), nie ma żadnego herbicydu, który byłby
dopuszczony do stosowania
na polskich polach, walka
z chwastami w roku siewu —
jest mocno ograniczona.
Orka zimowa powinna być
głęboka (25-30 cm) i starannie
wykonana. Ze względu na
przesuszenie gleby i niekorzystną strukturę, orka wiosenna jest niewskazana.
Pierwszy zabieg agrotechniczny wiosną, należy ograniczyć do jak najszybszego bronowania lub włókowania. Ma
on na celu ograniczyć parowanie lub przyspieszyć osuszanie
gleby tam, gdzie tej wody jest
nadmiar. Zabieg ten ma również bardzo dobry wpływ na
ogrzanie gleby. Ogrzana, ale
nie przesuszona gleba jest podstawowym warunkiem dobrych i szybkich wschodów
konopi. Taki stan gleby udaje
się z reguły uzyskać w drugiej
połowie kwietnia. Przed samym siewem, który następuje
w okresie tuż po siewach zbóż
jarych, ale nie później niż na początku maja — należy starannie spulchnić glebę.
Rodzaj uprawek powinien
być taki, aby zapewnić równe
położenie nasion na głębokość
od 3 do 5 cm. Nieco głębiej sieje się na glebach lżejszych, płycej na glebach zwięzłych.

Uwaga na zbyt
wczesny siew
Na tym etapie uprawy, najczęściej powtarzającym się błędem jest zbyt wczesny termin
siewu. W niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych, jakie często występują
wiosną (niskie temperatury

i zły rozkład opadów), konopie
bardzo długo i nierównomiernie wschodzą, przez co narażone są na porażenie chorobami fuzaryjnymi. Choroby te
w niektórych latach powodują duże straty w obsadzie roślin.
Podobnie jak w przypadku
herbicydów, w Polsce nie ma
zapraw nasiennych dopuszczonych do stosowania w zaprawianiu nasion konopi.
W przypadku konopi uprawianych na włókno, docelowa
obsada roślin powinna wynosić od 200 do 300 szt./m2 — co
w praktyce, w zależności od odmiany wynosi 40-50 kg nasion
wysianych na ha. W Krajowym Rejestrze wpisanych jest
6 odmian konopi: Beniko, Białobrzeskie, Rajan, Tygra, Wielkopolskie i Wojko.

Z azotem nie należy
przesadzać
Konopie mają duże wymagania nawozowe. Wielkość dawek nawozów uzależniona jest
od zawartości przyswajalnych
składników w glebie.
Ten gatunek roślin, dobrze
reaguje na nawożenie obornikiem (bezpośrednio pod orkę
zimową lub pod przedplon).
Podobnie jest z nawozami zielonymi i słomą.
Szczególną uwagę należy
zwrócić na nawożenie azotem.
W obliczaniu dawki powinno
się uwzględnić przedplon.
Dwie trzecie dawki wysiewamy
w trakcie uprawek przedsiewnych a pozostałą ilość azotu
stosujemy pogłównie — w początkowym okresie intensywREKLAMA

nego wzrostu (druga połowa
maja). Z ilością dawkowanego
azotu nie należy przesadzać,
ponieważ rośliny te w przypadku dużej wysokości i intensywnego deszczu — potrafią mocno wylegać, powodując
tym samym duże problemy
podczas zbiorów.
Nawozy potasowe i fosforowe
można zastosować pod orkę zimową lub wiosną — na dwa tygodnie przed siewem.
W przypadku utrudnionego
dostępu do składników odżywczych w glebie, konopie
dobrze reagują na nawożenie
dolistne. Wysiew drugiej dawki nawozów azotowych, jest
ostatnim zabiegiem agrotechnicznym w uprawie konopi.

Mniej chorób,
ale groźniejsze ptaki
Choroby, które atakują rośliny w późniejszym okresie wegetacji, są zjawiskiem dość
rzadkim (szara pleśń i zgnilizna twardzikowa). Szkodniki
występują sporadycznie, w natężeniu nie powodującym znaczących strat. W okresie dojrzewania, kłopotliwym zjawiskiem jest żerowanie ptaków,
dla których nasiona konopi są
wielkim przysmakiem. W przypadku niewielkich plantacji,
ptaki potrafią znacząco obniżyć
plon nasion.

Zbiór słomy i nasion konopi
Zbioru słomy dokonuje się
w okresie dojrzałości technicznej. Faza ta następuje, gdy
w środkowej części wiechy nasiona ciemnieją lub szarzeją, są

twarde i tkwią jeszcze w listku
przysadki. W górnej części wiechy nasiona są jeszcze niedojrzałe. Jest to moment zbioru
dwufazowego. W przypadku
zbioru jednofazowego, czas dogodny do zbioru następuje nieco później i uzależniony jest od
rodzaju kombajnu lub maszyny użytej do tego celu. Również
technologia zbioru jednofazowego może być zróżnicowana
i z reguły uzależniona jest od
wymogów potencjalnego odbiorcy słomy i nasion.
Plon słomy 150-200 dt/ha
i plon nasion w granicach 7-10
dt/ha plus dopłaty z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymywane
przez plantatorów konopi,
gwarantują opłacalność uprawy tej rośliny. Opłacalność ta
w sprzyjających warunkach
bywa wyższa niż uprawa
np. rzepaku ozimego.

Konopie lubią gleby przepuszczalne o dobrej strukturze
i kwasowości zbliżonej do obojętnej lub lekko zasadowej.
Uprawa tej rośliny na glebach zbyt kwaśnych jest dość dużym
błędem agrotechnicznym. Autor artykułu na tle konopi
Fot. COBORU SDOO we Wrócikowie; ZDOO w Ruskiej Wsi

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZÓW MINERALNYCH W KG NA HA.

Wyszczególnienie

Zawarto  przyswajalnych
składników w glebie
mała
rednia
dua
nawoenie w kg na ha

Fosfor (P2O5)

100

85

70

Potas (K2O)

180

165

150

Azot (N)

120

105

90

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

ODWIEDŹ NAS I PRZEKONAJ SIĘ,
ŻE WARTO Z NAMI PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ!!!

OFERUJEMY:
•maszyny rolnicze
FILIA ŻUROMINEK
– gm. Wiśniewo
PHZ KALCHEM Sp. z. o.o.
Wielki Głęboczek 150
87-313 Brzozie

•doradztwo ﬁnansowe CFS
•części zamienne i oleje
•serwis MASZYN ROLNICZYCH

Telefon: 56 493 58 40 / 23 682 23 88
Fax: 56 493 58 40 / 23 682 2388

www.kalchem.com.pl
e-mail: biuro@kalchem.com.pl
325416otbr-a-O
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Realizacja zobowiązań rolno-środowiskowych

Agencja czeka
na wnioski
Niesprzyjająca aura uniemożliwiła ci terminowe wysianie
międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA? Nic
straconego! Możesz jeszcze zmienić zadeklarowany we wniosku
o przyznanie płatności za 2016 r. element proekologiczny.
Wówczas żadne sankcje nie będą egzekwowane.
Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Międzyplon ścierniskowy
zadeklarowany we wniosku
o przyznanie płatności jako
element proekologiczny, należało wysiać do 20 sierpnia.
Farmerzy, którzy nie zdążyli
tego zrobić, mogą teraz dokonać zmiany owego elementu na inny obszar proekologiczny — np. na międzyplon ozimy, wysiewany
od 1 lipca do 1 października
(trzeba go utrzymywać co
najmniej do 15 lutego). Jak
radzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, można też zmienić gatunek roślin wysiewanych
w mieszankach jako międzyplony, bądź też działkę, na
której ma być utrzymywany
międzyplon deklarowany
jako EFA.

Nie będzie kar
administracyjnych
O zmianach należy poinformować właściwe ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę rolnika biuro
powiatowe ARiMR. Ich
wprowadzenie nie będzie
skutkowało karami administracyjnymi. Trzeba tylko
pamiętać, że procent powierzchni zadeklarowanej
jako EFA po zmianie nie
może być wyższy niż we
wcześniej złożonym wniosku
o przyznanie płatności na
2016 r., a zmiany muszą dotyczyć działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we
wniosku o przyznanie płatności za 2016 r. Sankcja w postaci pomniejszenia płatności
może dotknąć jedynie farmera, który nie spełni wymogu utrzymania obszarów
proekologicznych (np. nie będzie miał międzyplonu
w określonym terminie).
ARiMR informuje ponadto,
że w sytuacji, gdy rolnik nie
mógł wysiać międzyplonu
ścierniskowego do 20 sierpnia, a posiada w swym gospodarstwie więcej niż wymagane 5 proc. obszarów EFA,
podczas kontroli na miejscu
może wskazać inne elemen-

ty EFA w gospodarstwie (niezadeklarowane we wniosku
o płatności za 2016 r.). Wówczas będzie mógł skompensować obszary wskazane we
wniosku, a nieobsiane międzyplonem. Co więcej, jeśli
rolnik nie może spełnić kryteriów kwalifikowalności lub
innych ze względu na działanie siły wyższej lub inne nadzwyczajne okoliczności, nadal
ma on prawo do wsparcia
w odniesieniu do obszaru,
który był kwalifikowalny
w chwili przed wystąpieniem
wspomnianych czynników.
Działanie siły wyższej lub
wystąpienie nadzwyczajnych
okoliczności zgłasza się, wraz
z wymaganymi dowodami,
w terminie 15 dni roboczych
od dnia, w którym beneficjent
lub upoważniona przez niego
osoba są w stanie to zrobić, do
kierownika biura powiatowego ARiMR-u.

Aktualizacja planów
do końca września
Agencja przypomina także,
że rolnicy, którzy w 2015 lub
2016 r. rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz zarządcy, którzy w tym okresie
rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego, mają obowiązek do 30 września br. przesłać
lub dostarczyć osobiście do
odpowiednich biur powiatowych ARiMR-u kopie części
aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej. Mowa tu o stronach pierwszej i trzeciej planów, na których są zawarte:
dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne lub
rolno-środowiskowo-klimatyczne bądź zarządcy realizującego zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
oraz jego podpis; dane doradcy rolnośrodowiskowego,
przy udziale którego został
sporządzony plan działalności
ekologicznej lub rolnośrodowiskowej i jego podpis oraz —
w przypadku, gdy plan działalności rolnośrodowiskowej
został sporządzony również
przy udziale eksperta przy-

rodniczego — dane tego eksperta i jego podpis; a także wykaz pakietów lub wariantów,
w ramach których rolnik lub
zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolnośrodowiskowo-klimatyczne
wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy
udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.
Obowiązek dostarczenia
wspomnianych planów wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. poz. 1270) oraz
nowelizacji rozporządzenia
w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz. U. Poz.
1367). Do farmerów lub zarządców, którzy nie zrobią
tego w terminie, biura powiatowe ARiMR-u będą wysyłać pisemne wezwania
o uzupełnienie dokumentów
w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania.
Od 2017 r. ma się zmienić
termin dostarczania kopii
wspomnianych stron planów
działalności ekologicznej lub
rolnośrodowiskowej. Obowiązek ten będzie trzeba wypełniać do 15 lipca roku,
w którym złożono wniosek
o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub rolno-środowiskowo-klimatycznej. Ponadto będzie on
dotyczył również rolników
i zarządców, którzy w trakcie
realizacji zobowiązania dokonają zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartych w tym planie oraz
tych, którzy będą rozpoczynać
realizację działania (w tym
także rolników oraz zarządców, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać
wsparcie w ramach PROW-u
2014-2020).
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Bardzo trudne i rekordowo długie

Żniwa na Warmii i Mazurach
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

W kalendarzu połowa września, a rolnicy na Warmii i Mazurach, mogą dopiero teraz
uznać tegoroczne żniwa za
zakończone, oczywiście pomijam tu zbiór kukurydzy.
I jak zauważyli niektórzy
mamy rekord w długości
żniw, tylko czy o takie rekordy
nam chodzi?
Patrząc na zagadnienie szerzej rekordów było więcej,
deszcze padały z rekordową
intensywnością, ziarno konsumpcyjne rekordowo szybko
traciło dobre parametry,
a punkty skupu w rekordowym tempie obniżały ceny
za dostarczany do nich surowiec i wszystko wskazuje na
to, że będziemy mieli rekordowe ilości zbóż paszowych.

Rzepak najsłabszy
w powiecie mrągowskim
Na podstawie meldunków
uzyskanych z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-

REKLAMA

twa Rolniczego (Odział
w Olecku) po wiosennych wymarznięciach na tegoroczne
zbiory rzepaku ozimego pozostało 37 110 ha. Różnice
w wysokości plonów były dość
znaczne, najsłabiej plonował
rzepak w powiatach mrągowskim i bartoszyckim, odpowiednio 18 i 20 dt/ha. Prym
w zbiorach rzepaku wiodły
powiaty giżycki, piski, olsztyński, iławski i elbląski. Tu średnie plony wahały się od 32
do 39 dt/ha. Szacunkowy
średni plon zbioru rzepaku
ozimego w województwie
warmińsko-mazurskim wyniósł 28,1 dt/ha. Natomiast
rzepak jary dał średni plon na
poziomie 23 dt/ha.
W punktach skupu również
nie było stabilności. Przez
cały okres żniw ceny wahały
się od 1 570 do nawet 1 630 zł
za tonę rzepaku.

Plony zbóż
ozimych i jarych
Jeżeli chodzi o zboża to
w 2016 roku, podobnie jak co
roku w województwie war-

mińsko-mazurskim królowała pszenica ozima — zebrano ją
ze 109 449 hektarów. Z czego
najwięcej, bo ponad 18 tys. ha
pszenicy ozimej znajdowało
się w powiecie bartoszyckim,
tam też według meldunków
szacunkowych plonowała ona
na wysokim poziomie, bo zebrano około 54 dt/ha. Podobnym plonem mogą poszczycić
się powiaty giżycki, iławski i elbląski. Średni plon pszenicy
ozimej ze wszystkich powiatów
to 47,9 dt/ha.
Pszenżyto ozime plonowało
według szacunków na średnim poziomie 42,4 dt/ha, natomiast jare dało 36,5 dt/ha.
Najwięcej pszenżyta ozimego
do zbioru miały powiaty iławski i nowomiejski, bo ponad
7 tysięcy hektarów.
Plon jęczmienia ozimego
i jarego był bardzo zbliżony,
bo było to odpowiednio
38,1 dt/ha i 37,3 dt/ha. Tylko
powierzchnia do zbioru
znacznie się różniła, jęczmień
ozimy to 6,5 tys. ha, natomiast jary zebrano prawie
z 54 tys. ha.

Wielu rolników
spodziewało się,
że po tak mokrych
i ciężkich żniwach
niewiele będzie
zbóż
konsumpcyjnych
o dobrych
parametrach
Fot. Monika KopaczelRadziulewicz

Większość
zbóż na pasze
Punkty skupu w zasadzie
od początku żniw informowały o wciąż pogarszających
się parametrach jakościowych dostarczanego ziarna.
Wielu rolników spodziewało
się, że po tak mokrych i ciężkich żniwach niewiele będzie
zbóż konsumpcyjnych o dobrych parametrach. Ale rolnicy dzielnie walczyli nie tylko o zbiór, ale przede wszystkim o jakość ziarna, bo wiedzieli, że z każdym kolejnym

deszczem będzie coraz gorzej. Niestety w większości
przypadków mamy do czynienia z obniżoną gęstością,
małą liczbą opadania, porażeniem chorobami grzybowymi i podwyższoną wilgotnością. Większość zbóż sprzedawanych na bieżąco nadaje
się niestety tylko na pasze,
choć zdarzyły się również
przypadki, że odmówiono
przyjęcia zbóż, bo nie nadawały się nawet na cele paszowe.
Specjaliści przewidują, że

ceny ziarna konsumpcyjnego
dobrej jakości w najbliższym
czasie wzrosną.

Została jeszcze kukurydza
Przed nami jeszcze zbiór kukurydzy na kiszonkę, na ziarno i tu z tego co widać na polach możemy liczyć na wysokie plony, bo tej uprawie akurat tegoroczna pogoda bardzo
sprzyja. Teraz tylko trzeba pilnować dzików i zwierzyny leśnej i będziemy mogli mówić,
że kukurydza to takie nasze
światełko w tunelu.

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

GDZIE NAS SZUKAĆ?
ANNA URANOWSKA
redaktor naczelny,
menedżer Rolniczego ABC
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
MONIKA KOPACZEL
-RADZIULEWICZ
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

PRACA w gospodarstwie,
667-899-381.
PRACOWNIKA na oborę
oraz traktorzystę - zatrudnię, 85-650-13-61, 504-182528, 515-603-782.

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

KUPIĘ konie, krowy, 606655-378.
SKUP bydła chudego i
wybrakowanego. Gotówka, wyrejestrowanie.
Odbiór 7 dni w tyg., 733369-019.
SKUP bydła, 695-980-564,
690-309-645.
SKUP koni rzeźnych, eksportowych, 606-954-202.

maszyny rolnicze

! ! Skup bydła -atrakcyjne
ceny, 690-944-688.

www.rolniczeabc.pl

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

Następne wydanie

12 października 2016

nik; Nawozy NPK; Niemiecka Kreda Granulowana; Wapno NORDKALK;
Nawozy
sadownicze,
ogrodnicze; Mrozoodporny
Materiał Siewny TOP
FARMS AGRO; BARENBRUG; Pasze, dodatki paszowe.
Firma
BAZI,
www.bazi.pl, 89/519-28-14;
605-780-852.

SALETRA; Canwil; Mocz-

KUPIĘ byczki do hodowli
do 400kg 539-066-993.

DOJARKI -montaż,atest,
504-93-64-90.
KUPIĘ: CIĄGNIKI, maszyny rolnicze, tel.663-949448.

5
Zajmujemy się eksportem bydła opasowego oraz rzeźnego do UE i krajów trzecich.
5
Nawiążemy współpracę z producentami bydła mięsnego. Posiadamy własny
specjalistyczny transport i zapewniamy odbiór bezpośrednio z gospodarstwa
oraz konkurencyjne ceny.

Agrostar Sp. J.
A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

Kontakt:
tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789
fax (81) 85-23-612
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
56816otbr-i -C

strona WWW: www.agrostar.info
1216otwe-a-P
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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 62/2016. 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” 12 października 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

Panowie

PONIŻEJ 30 LAT

SKORPION
28 lat, kawaler, pracowity, bez nałogów, katolik, uczciwy, poważnie myślący o życiu we dwoje — poznam
pannę w wieku 24-27 lat, bez nałogów, czułą i miłą. Pani może być
z dzieckiem i mieszkać na wsi. Proszę
o foto, adres i numer telefonu.

31-45 LAT
WRAŻLIWY KAWALER
Odpowiedzialny, wrażliwy, wykształcenie średnie, bez nałogów i zobowiązań, pozna panią w wieku 30-40 lat.
Cel — stały związek lub przyjaźń.
Z OKOLIC PASYMIA
33-letni, bez nałogów, pozna bezdzietną pannę. Cel — stały związek.
PO TRZYDZIESTCE
35-letni, pracujący, niezależny mieszkaniowo, poznam panią w wieku do
40 lat, niezależną finansowo, może
być z dzieckiem, posiadającą poczucie humoru, miłą i sympatyczną.
JAROSŁAW
43-letni kawaler, bez nałogów i zobo-

WE DWOJE NR 62/2016

wiązań, na rencie, wykształcenie zawodowe, poznam panią w wieku do
43 lat, na rencie. Cel — przyjaźń lub
stały związek.

lat. Lubię sport i podróże.
WDOWIEC Z MAZUR
60-letni wdowiec, z okolic Mławy
poznam panią w moim wieku.

46-60 LAT

POWYŻEJ 60 LAT

SYMPATYCZNY
(48/170) Pracujący, kawaler o dobrym charakterze, pozna panią
szczupłą do lat 45, z dobrym charakterem, miłą, sympatyczną, z bliskich
okolic Olsztyna. Cel — stały związek.
UCZCIWY KAWALER
(49/170) Zaradny, palący, wykształcenie zasadnicze, pracujący, zmotoryzowany, nieśmiały, zagubiony, poznam
pannę lub wdowę w wieku do 50 lat,
z okolic Górowa Iławeckiego lub Bartoszyc. Cel — stały związek.
WOLNY
(55/183/90) Poszukuję bratniej duszy,
prawdziwej przyjaźni opartej na
szczerości i zaufaniu, nie szukam
przygód, poznam panią uczciwą
i szczerą.
KAWALER RENCISTA
56-letni, pozna panią w wieku 50-60

TOLERANCYJNY
(61/172/85) Bez nałogów i zobowiązań, niezależny finansowo i mieszkaniowo, zmotoryzowany, zadbany, kulturalny, czuły, zaradny, z poczuciem
humoru, z okolic Olsztyna, pozna panią w swoim wieku.
MARIAN
62-letni, prawdomówny, o wzroście
174 cm, bez nałogów i zobowiązań,
wykształcenie średnie techniczne, rozwiedziony, domator, poznam zadbaną
panią do lat 60, zmotoryzowaną,
mam prawo jazdy. Cel — stały związek.
SYMPATYCZNY
(po 60/174/80) Wdowiec, zmotoryzowany, mieszkający na wsi,
pozna panią w wieku do 55 lat,
która lubi zwierzęta, a szczególnie
konie.

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

46-60 LAT
Z OKOLIC BISKUPCA
Jestem wdową, poznam pana
w wieku do 60 lat.
POGODNA
56-letnia, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, bez nałogów, z poczuciem humoru, szczupła, poznam pana
niezależnego mieszkaniowo i finansowo, nie szukam przygód.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia wdowa, uczciwa i szczera,
pozna dobrego i poważnie myślącego
wdowca. Cel — stały związek.
SZCZUPŁA
(57/164) O dobrym sercu i miłej aparycji, niezależna finansowo i mieszkaniowo, pozna pana o podobnym statu-

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

POWYŻEJ 60 LAT
TOLERANCYJNA
63-letnia, niezależna mieszkaniowo i finansowo, jestem uczciwa, zaradna,
zadbana i kulturalna wdowa, poszukuję
przyjaciela, bez nałogów, kulturalnego,
opiekuńczego, zaradnego, uczuciowego, poznam pana w wieku do 65 lat.
DOMATORKA
(67/165/80) Wdowa, spokojna, bez
problemów, bez nałogów, z chęcią na
lepsze niesamotne życie, poznam
pana. Pan może zamieszkać u mnie.
MIESZKANKA WSI
(69/165/75) Jestem wdową, mieszkam na wsi, poznam pana do lat 75,
uczciwego, bez nałogów, który zechciałby się ze mną zaprzyjaźnić
i wspólnie spędzać wolny czas.
WESOŁA
Wolna, niezależna finansowo, bez nałogów, zdolna, wdowa od 12 lat, poznam pana w swoim wieku.
POGODNA WDOWA
Po sześćdziesiątce, domatorka, bez

e dwoje

Nr 62/2016
hasło

zobowiązań rodzinnych i finansowych,
mieszkająca w okolicy Olsztyna, pozna
pana.
SKROMNA
(67/165/75) Samotna emerytka, bez
nałogów, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, poznam pana w odpowiednim wieku, miłego, szczerego,
chętnie zmotoryzowanego, bez nałogów, niezależnego finansowo
i mieszkaniowo, nie szukającego
przygód lub sponsora.
JADWIGA
68-letnia wdowa, na emeryturze, domatorka, samotna, poznam pana
uczciwego, w odpowiednim wieku.
Cel — przyjaźń i wspólne spędzanie
czasu.
SPOKOJNA
Wdowa na emeryturze, niezależna
mieszkaniowo i finansowo,
skromna, niekonfliktowa, o młodym
wyglądzie, poznam pana o dobrym
charakterze. Cel — przyjaźń lub
stały związek.
EMKA
Samotna pani, pozna pana kulturalnego, bez nałogów, uczciwego, wysokiego, w wieku 70-80 lat.

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

własnoręczny podpis
52511otbp-bn-M

14r AKTUALNOŚCI

ŚRODA 14.09.2016

rolnicze abc

Działania Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich
Od sierpnia 2015 r. w Polsce funkcjonuje Sieć na rzecz
innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR),
której zadaniem jest promocja stosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz wskazywanie możliwości finansowania tych
przedsięwzięć. SIR tworzą
wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, których
prace koordynuje Centrum
Doradztwa
Rolniczego
w Brwinowie.
W woj. warmińsko-mazurskim zadania SIR są realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie (WMODR),
gdzie pracują osoby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie tej sieci i odpowiednią realizację jej zadań.
Pierwszy rok działalności
SIR był głównie ukierunkowany na przekazywanie rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich informacji
nt. sieci oraz możliwości jakie
im oferuje. Podjęto również
kilka przedsięwzięć mających na celu przekazanie zainteresowanym osobom
szczegółowych informacji nt.
możliwości wdrażania innowacji.
Pierwszym kierunkiem
wzrostu innowacyjności, na
którym skupiły się działania
SIR w woj. warmińsko-mazurskim, było korzystanie
przez rolników z odnawialnych źródeł energii. Zorganizowano w tym celu konferencję, przeprowadzono spotkania z zainteresowanymi
rolnikami i przedsiębiorcami
oraz organizowano stoiska
wystawiennicze na targach.
Zwieńczeniem tych działań
jest wyjazd studyjny organizowany w połowie września
do Niemiec, na którym zainteresowani rolnicy zapoznają się z najnowocześniejszymi
technologiami zaopatrzenia
gospodarstw w energię ze
źródeł odnawialnych.
Drugim kierunkiem wzrostu innowacyjności rozwijanym w ramach SIR w woj.
warmińsko-mazurskim jest
ogrodnictwo, czemu poświęcone były seminarium i dwu-

REKLAMA

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

dniowy wyjazd studyjny, które odbyły się w sierpniu.
Uczestnicy mogli zapoznać
się z najnowocześniejszymi
metodami produkcji warzyw
i owoców, które powodują
wzrost plonów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i — co warto podkreślić
— przy braku niekorzystnego wpływu na środowisko
i przy zachowaniu wysokich
standardów odnośnie jakości
produkcji.
W związku z tym, że jedną
z branż strategicznych woj.
warmińsko-mazurskiego jest
produkcja żywności wysokiej jakości, w październiku
planowane są kolejne przedsięwzięcia związane z wdrażaniem
innowacyjności
w promocji i sprzedaży certyfikowanych produktów tradycyjnych. W tym celu zorganizowane zostanie seminarium z udziałem specjalistów z tej branży oraz wyjazd
studyjny do gospodarstw produkujących tradycyjną żywność regionalną i jednocześnie prowadzących efektywną
sprzedaż tych produktów.
W ramach SIR nie ma jednak możliwości pozyskania
środków na wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych
np. w gospodarstwach, lecz
rolnicy zainteresowani takimi projektami mogą skorzystać z usług brokerów innowacji zatrudnianych przez
WMODR, którzy wyszukają
potencjalne źródła dofinansowania oraz pomogą przygotować odpowiednie dokumenty. Szans na pozyskanie
wsparcia jest sporo, począwszy od Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (np. działanie „Współpraca”), poprzez Regionalny
Program Operacyjny, Program Operacyjny Polska
Wschodnia, a skończywszy
na środkach Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Funkcjonowanie SIR jest
przewidziane do 2023 r.,
a widocznym rezultatem jej
działalności ma być podniesienie poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych
w Polsce.
mgr Arkadiusz Tabaka,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

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

Zwierzęta docenione
na wystawie
Już po raz kolejny na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podczas Jesiennych Targów Rolniczych, które trwały w dniach 3-4 września 2016 roku odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Komisje oceniały zwierzęta hodowlane w 5 grupach — bydło mięsne, trzoda chlewna, owce, kozy oraz konie
— źrebięta rasy polski koń zimnokrwisty.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie,
Komisarz Wystawy
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ocena prezentowanych
zwierząt została dokonana
3 września, natomiast uroczyste odczytanie protokołów i wręczanie nagród zwy-

Uhonorowani
hodowcy bydła
W grupie bydła mięsnego
oceniano: krowy rasy hereford z cielętami, jałówki po-

Jałóweczki rasy herefod Krzysztofa Golamanowskiego Fot. WMODR

rolnego Wenecja II Waldemara Roszkowskiego-Sliz.

Nagrodzeni hodowcy
trzody chlewnej
W klasie młodych knurów
i loszek tytuł championa
i wicechampiona otrzymały:
Loszki rasy wbp — tytuł
championa i wicechampiona
otrzymały loszka z gospodarstwa Kazimierza Zelmy
z Omula.
Loszki rasy pbz — tytuł
championa i wicechampiona
otrzymały loszki z gospodarstwa Henryka Lesińskiego
z Mierzyna, drugi tytuł wice-

Tytuł championa otrzymał źrebak z gospodarstwa Mateusza
Kacy z Jurek Fot. WMODR

Zmiany w przepisach

Premie i kredyty dla młodych rolników po
Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z 23 sierpnia
2016 r., zmieniają się zasady
uznawania kwalifikacji zawodowych młodych rolników
ubiegających się premie oraz
udzielania im kredytów za zakup użytków rolnych.
Wspomniany dokument
zmienia rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważne staże
i zatrudnienie
Jak czytamy w uzasadnieniu
nowego rozporządzenia, farmerzy ubiegający się o premie
dla młodych rolników będą
53416otbr-g-M

cięzcom — hodowcom —
właścicielom poszczególnych
zwierząt dzień później,
4 września.

wyżej 16 miesięcy rasy Hereford oraz byczki rasy simental
mięsny. Tytuł championa
i wicechampiona w grupie
krów z cielętami rasy hereford
otrzymała Stadnina Koni
Rzeczna Stado Ogierów Starogard Gdański. W grupie jałówek powyżej 16 miesięcy
rasy hereford tytuł championa
i wicechampiona otrzymały
jałówki należące do Krzysztofa Golmanowskiego z Sygajenka w gminie Kurzętnik.
W grupie byczków rasy simental mięsny tytuł championa i wicechampiona otrzymały byczki z Gospodarstwa

mogli dokumentować swoje
kwalifikacje zawodowe również „przez staż pracy w rolnictwie, w którym wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub
ubezpieczeniu społecznemu
w innym państwie członkowskim z tytułu prowadzenia działalności rolniczej lub
był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie
umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej. Wprowadzenie zmian zapewnia
możliwość potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych w rolnictwie zdobytych w Polsce lub pozostałych
krajach Unii Europejskiej
i EFTA na podstawie stażu
pracy w rolnictwie”. Celem
ustawodawcy było „ujednoli-

cenie przepisów dotyczących
kwalifikacji zawodowych
w zakresie rolnictwa niezbędnych do uzyskania pomocy przez młodego rolnika”.

Zmiana w kredytach
na zakup ziemi
Kolejna ważna modyfikacja dotyczy kredytów udzielanych młodym rolnikom na
zakup użytków rolnych. Zaproponowano, aby „częściowa spłata kapitału kredytu
bankowego nie przysługiwała do kredytów na zakup
użytków rolnych, jeżeli umowa sprzedaży będzie zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków
i darowizn” (do I grupy należą: małżonek, zstępni,
wstępni, pasierb, zięć, sy-

nowa, rodzeństwo, ojczym,
macocha i teściowie). Dzięki temu przejmowane od rodziców gospodarstwa będą
mogły być powiększane i zapewnią odpowiedni dochód
młodemu pokoleniu. Kwota
na spłatę kredytu będzie natomiast zmienna — nie
może jednak „przekroczyć
60 proc. kwoty udzielonego
kredytu bankowego i nie
może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty
20 tys. euro, przeliczonej
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
ustalonego na dzień udzielenia pomocy” (par. 1, pkt 1d
rozporządzenia z 23 sierpnia
br.).
Z pełną treścią rozporządzenia można się zapoznać na
stronie internetowej legislacja.rcl.gov.pl.
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Zwycięzcy
w kategorii trzody
chlewnej, których
zwierzęta zdobyły
tytuły championów
i wicechampionów
na Wystawie Zwierząt
Hodowlanych
w Olsztynie
Fot. WMODR

championa otrzymała loszka
z gospodartswa Kazimierza
Zelmy z Omula.
Loszki — mieszańce ras matecznych — tytuł championa
i dwa wicechampiony zdobyły loszki z gospodarstwa Kazimierza Zelmy z Omula.
Knury rasy pbz — tytuł
championa i dwa wicechampiony zdobyły knurki hodowli
Kazimierza Zelmy z Omula
Knury rasy pietrain — tytuł
championa zdobył knur hodowli Agnieszki Tokarskiej–
Dziąba z Tuszewa, a wicechampiona zdobył knur hodowli Kazimierza Tokarskiego
z Tuszewa. W klasie knurów
mieszańców ras ojcowskich
tytuł championa zdobył knurek
hodowli Agnieszki TokarskiejDziąba, a wicechampiona zdobył knurek hodowli Kazimierza Tokarskiego z Tuszewa.

Hodowcy
owiec i kóz
W grupie owiec komisja dokonała wyceny prezentowanych owiec najlepszych hodowców z województwa warmińsko-mazurskiego. W wystawie uczestniczyło 5 ho-

dowców, którzy zaprezentowali maciorki i tryki ras: charolaize, pomorska, kamieniecka, białogłowa owca
mięsna i wrzosówka oraz jeden hodowca kóz rasy burskiej. I tak tytuły championa
i wicechampiona zdobyły:
tryczki i maciorki rasy charolaize hodowli Teresy Cieślak
z Gruszyn, tryczki i maciorki
rasy pomorskiej hodowli
Zbigniewa
Stachowicza
z Lutkowa, tryczki i maciorki rasy kamienieckiej z gospodarstwa Daniela Malickiego ze miejscowości Komalwy, tryczki i maciorki rasy
BOM hodowli Kazimierza
Oszmiańskiego z Górowa Iławeckiego oraz tryczki i maciorki rasy wrzosówka z gospodarstwa rolnego Lucjana
Lutego. W grupie kóz rasy
burskiej tytuł championa
i wicechampiona otrzymały
kózki i koziołki z hodowli
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Szymanowa.

Nagrodzeni
hodowcy koni
W grupie koni — źrebiąt
rasy polski koń zimnokrwisty

Klacz i źrebię rasy polski koń zimnokrwisty Zygfryda Szlegiera
Fot. WMODR

tytuł championa otrzymał źrebak z gospodarstwa Mateusza
Kacy z Jurek, natomiast tytuł
wicechampiona zdobyło źrebię hodowli Grzegorza Jankowskiego z Bartąga.
Wszyscy Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez WarmińskoMazurski Ośrodek DoradzREKLAMA

twa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie oraz nagrody pieniężne za zdobyte championy
i wicechampiony refundowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejną Wystawę w przyszłym
roku.

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

nowemu

Przejmowane od rodziców gospodarstwa będą mogły być
powiększane i zapewnią odpowiedni dochód młodemu
pokoleniu Fot. Anna Uranowska
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Stabilizacja cenowa z trendem wzrostowym

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W USA przewiduje się wyższe zbiory niż początkowo
szacowano o 16,8 mln t, co da
460 mln t, natomiast w Rosji o 3 mln t, co da 110,8 mln t.
Obecny sezon w Rosji może
okazać się też rekordowy.
W przypadku Unii Europejskiej można zaobserwować
odwrotne tendencje. Sierpniowa prognoza IGC dla UE
jest najniższa od początku
bieżącego roku. W stosunku
do przedostatniej prognozy
z 1 lipca ostatnia została obniżona o ponad 13 mln t, do
poziomu 297,9 mln t — głównie w wyniku słabych ocen tegorocznych zbiorów we Francji.

Nieznaczny wzrost cen
zbóż konsumpcyjnych
Na rynku obrotu zbożami
konsumpcyjnymi dwie pierwsze dekady sierpnia charakteryzowały się wzrostem cen
ziarna. Najwyższy poziom
osiągnęły w połowie trzeciej
dekady, aby na przełomie
sierpnia i września ulec niewielkim spadkom.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec
sierpnia kształtowała się na
poziomie 618,61 zł/t, co oznaczało wzrost wartości w ciągu miesiąca o 3,94 proc.
W odniesieniu do roku poprzedniego cena skupu jest
niższa o 6,93 proc.
Na koniec sierpnia cena
żyta konsumpcyjnego wyniosła 494,62 zł/t. Oznacza
to, że w zestawieniu z końcem
lipca cena tego zboża wzrosła
o 2,84 proc, jednakże w porównaniu do poziomu
cen z końca sierpnia 2015
roku odnotowano spadek
o 1,47 proc.

Silny spadek cen
kukurydzy
Wśród zbóż paszowych
zwyżki zaobserwowano w cenach skupu jęczmienia
i owsa. Znaczne spadki odnotowano jedynie w skupie
kukurydzy. Ceny skupu ziarna tego zboża obniżyły się
z poziomu 687,05 do 642,16

zł/t — w skali miesiąca to spadek o 6,53 proc., a w skali
roku o 7,07 proc.
W przypadku pszenżyta paszowego cena w wysokości
520,83 zł/t oznacza obniżkę
o 1,80 proc. w skali miesiąca
i o 7,70 proc. w porównaniu
do adekwatnego okresu roku
2015.
W notowaniach owsa oraz
jęczmienia paszowego ceny
skupu, jak wspomniano
wcześniej, podlegały wzrostom. Średnia cena skupu owsa
wzrosła z 466,85 do 472,77 zł/t
(wzrost o 1,27 proc.) i jest to
jednocześnie cena wyższa
o 4,67 proc. od notowanej
w 2015 roku.
W przypadku jęczmienia
paszowego miesięczny wzrost
cen w skupie wyniósł
1,56 proc. Oznacza to podniesienie ceny z poziomu 513,01 do
521,03 zł/t. W porównaniu do
notowań z przełomu sierpnia
i września 2015 roku jest to
cena niższa o 9,31 proc.

Cena rzepaku na
koniec sierpnia
osiągnęła wartość
1 637 zł/t. To o 2,38
proc. więcej niż na
przełomie lipca
i sierpnia i o 8,84
proc. więcej niż
w roku 2015.

Ciągła wzrostowa
tendencja w rzepaku
Tegoroczne zbiory rzepaku
nie przyczyniły się do znaczących zmian w obrocie nasionami. Odnotowano dalszą wzrostową tendencję cenową. Na koniec sierpnia
cena skupu osiągnęła wartość 1 637 zł/t., co oznacza
wzrost rzędu 2,38 proc.
w skali miesiąca. Porównaniu z ceną sprzed roku obecna wartość jest wyższa aż
o 8,84 proc.

Wieprzowina i drób
w skupie staniały
Po trwającym w lipcu nieznacznych wzrostach na rynku żywca wieprzowego i broj-

ŚREDNIE MIESIĘCZNE CENY SKUPU PODSTAWOWYCH ZBÓŻ, ŻYWCA WOŁOWEGO, WIEPRZOWEGO I DROBIOWEGO W 2014,
2015 I 2016 ROKU

Infografika Robert Stopa

Jak wynika z danych IGC globalne zbiory
zbóż (bez ryżu) w sezonie 2016/17 wyniosą
2 068,9 mln t, czyli o 22,9 mln t więcej niż
prognozowano w poprzednim raporcie
z 29 lipca bieżącego roku. Wzrost ten
wynika głównie z faktu podniesienia
wartości prognozy zbiorów w USA i Rosji.

lerów kurzych, sierpień to
ponowny spadek notowań
cen skupu tego asortymentu
żywca. Krajowe ceny za mięso wieprzowe spadły z poziomu 5,34 do 5,31 zł/kg masy
poubojowej ciepłej. Odnotowano więc spadek na poziomie
0,55 proc. w skali miesiąca.
W porównaniu do cen sprzed
roku, cena z końca sierpnia jest
wyższa o 17,09 proc. (cena
z końca sierpnia 2015 roku —
4,54 zł/kg masy poubojowej
ciepłej).
Sierpnień także w obrocie
mięsem drobiowym charakteryzował się dalszym
spadkiem cen skupu żywca
kurzego oraz żywca indyczego. Ceny żywca brojlerów
spadły o 0,90 z poziomu
3,53 do 3,50 zł/kg wagi żywej. Jest to cena niższa
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego
roku o 4,58 proc.
Cena skupu mięsa indyczego na koniec sierpnia obniżyła się do poziomu 4,81 zł/kg
wagi żywe, co oznacza dalszy
spadek o 2,39 proc. w skali miesiąca. W porównaniu
do cen notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku omawiana cena
jest aż o 17,28 proc. niższa.
Jedynie w skupie poziom
cen żywca wołowego uległ
niewielkiej
poprawie.
W sierpniu cena wołowiny
w skupie wzrosła do
6,16 zł/kg wagi żywej, co
w porównaniu z końcem lipca, gdy cena wynosiła
6,05 zł/kg wagi żywej —
oznacza wzrost o 1,84 proc.

W skali roku cena za żywiec
wołowy także wzrosła
o 5,52 proc.

Zwrot cenowy w obrocie
jajami spożywczymi
W sierpniu, po znacznych
spadkach cen w skupie jaj
w lipcu, sytuacja uległa poprawie we wszystkich klasach wielkości. Największy
wzrost odnotowano w największej klasie rozmiarowej.
Średnia cena w notowaniach
wyniosła 28,22 zł/100 sztuk,
co oznacza wzrost jedynie
o 4,85 proc. Jednakże w porównaniu do ubiegłego roku
uzyskiwane średnie ceny są
zdecydowanie niższe —
o 20,57 proc.

Dalsza poprawa
w artykułach mleczarskich

niesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku wartości
cenowe są również wyższe —
masło w blokach o 22,61 proc.,
a masło konfekcjonowanego
o 21,85 proc.
Za kg pełnego mleka w proszku na koniec sierpnia oferowano 9,22 zł, a więc o 3,68 proc.
więcej niż w lipcu. Jest to
także cena o 1,08 proc. wyższa
od uzyskanej za ten produkt
w analogicznym okresie
sprzed roku.
Za odtłuszczone mleko
w proszku płacono na koniec
sierpnia 7,37 zł/kg, a więc
o 3,80 proc. więcej niż w lipcu.
W porównaniu do końca sierpnia 2015 roku jest to również
cena wyższa o 3,75 proc.

Na krajowym rynku artykułów mleczarskich w sierpniu nastąpiło dalsze umocnienie tendencji zwyżkowych
i wartość cen na wszystkie notowane artykuły uległa lekkiej
poprawie. Jest to zgodne
z tendencjami panującymi
na rynkach światowych.
Masło w blokach na koniec
sierpnia w sprzedaży kosztowało 14,40 zł/kg, co w porównaniu do ceny 13,32 zł/kg
z końca lipca oznacza wzrosto o 8,11 proc.
Ceny masła konfekcjonowanego w tym samym okresie
wzrosły z 14,85 do 15,68 zł/kg
(wzrost o 5,59 proc.). W od-

NOTOWANIA CENOWE JAJ SPOŻYWCZYCH W SKALI MIESIĄCA I ROKU
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