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Możliwości rozwoju hodowli w Polsce

Owce i kozy — cenne dla środowiska
i człowieka
Kozy i owce to gatunki zwierząt, które
zostały udomowione przez człowieka
jako pierwsze około 10 000 lat temu
i od tamtej pory hodowane są w celu
uzyskania surowców takich jak mięso,
mleko, wełna i skóry.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Pomimo, że owce jako zwierzęta hodowlane mają wiele zalet — wczesna dojrzałość
płciowa, wysoka plenność,
możliwość wykotów dwa razy
w roku, dobra adaptacja do
trudnych warunków środowiskowych i względna odporność
na lokalne choroby — hodowla
owiec została utrzymana jedynie w rejonach, gdzie ze względu
na niekorzystne warunki terenowe i klimatyczne utrzymywanie krów nie było możliwe.

Przywrócenie
stanu pogłowia

Hodowla owiec prowadzona
jest w wielu krajach, a w niektórych ma szczególnie istotne
znaczenie gospodarcze. Największe stada tych zwierząt
utrzymywane są w Chinach,
Indiach, Australii, Sudanie,
a w Europie: w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech,
w Hiszpanii i Grecji. W Polsce od 1990 r. odnotowano
drastyczne zmniejszenie się
liczby utrzymywanych owiec.
Obecne pogłowie owiec stanowi zaledwie około 5 proc. pogłowia z lat 80. Z tego powodu
od kilku lat zgodnie z trendami światowymi i równolegle
do działań na poziomie Unii
Europejskiej wprowadzane są
dodatkowe krajowe programy
pomocowe mające na celu

podtrzymanie i przywrócenie
stanu pogłowia tych zwierząt.

Owce cenione
w wielu krajach

Pochodzące z regionu dzisiejszego Iraku, Iranu, Syrii i wschodniej Turcji dzikie
kozy i owce dały początek wielu rasom, których pogłowie
sięga około 1 mld kóz i prawie
1,2 mld owiec na całym świecie (FAOSTAT 2014). Trwająca wiele dziesięcioleci ewolucja doprowadziła do powstania
w rejonie Morza Śródziemnego oraz Niemiec, Francji
i Hiszpanii ras owiec wysoko
mlecznych, takich jak wschodniofryzyjska, lacaune, manchega czy awassi, które są obecnie
powszechnie wykorzystywane
do tworzenia krzyżówek z lokalnymi rasami owiec dla podniesienia wydajności mlecznej.
Odmiennie niż w przypadku
kóz, dalsze prace nad nowymi
krzyżówkami owiec skupiały się również na uzyskaniu
owiec dających mleko bogate
w składniki suchej masy, co jest
istotne przy produkcji serów.
Hodowla owiec i kóz stanowi
znaczącą część gospodarki wielu krajów, zwłaszcza śródziemnomorskich oraz Środkowego
Wschodu, z uwagi na dobre
dostosowanie się zwierząt do
niezbyt korzystnych warunków
klimatycznych, a tym samym
ubogich pastwisk. Największa
liczba owiec hodowana jest
w Chinach (ponad 187 mln),

Zaproszenie na konferencję
Owce i kozy — 24 listopada konferencja w Olsztynie
„Problemy i wyzwania w hodowli owiec i kóz” pod takim tytułem
organizowana jest konferencja w dniu 24 listopada 2016 przez
Dział Systemów Produkcji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie i przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie. Organizatorzy zapraszają.

Indiach (75 mln), Australii
(prawie 75 mln), Sudanie (prawie 53 mln), Iranie (prawie 49
mln), Nigerii, Nowej Zelandii,
Wielkiej Brytanii, Pakistanie
czy Turcji (FAOSTAT 2014).
W Europie szczególnie dobrze
sektor ten funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii i Grecji.
Polska jest krajem, w którym
tradycja chowu owiec trwa od
wielu wieków. Produkcja owczarska „przeżywała” chwile
świetności w pierwszej połowie lat 80. Rozkwit tej działalności rolniczej związany
był z koniunkturą gospodarczą na produkty otrzymywane
od owiec. W latach 1945-2007
pogłowie owiec wzrastało, gdy
zwiększało się zapotrzebowanie na wełnę. Zastąpienie
wełny przez syntetyczne tkaniny miało największy wpływ
na redukcję liczebności owiec
na przełomie lat 80. i 90. Pod
koniec XX wieku i na początku XXI w. dominującym kierunkiem stało się użytkowanie mięsne owiec.

Część bioróżnorodności

To właśnie owce, spośród
wszystkich zwierząt gospodarskich, najdłużej towarzyszą
człowiekowi w jego działalności
rolniczej. W naszym kraju tradycje chowu i hodowli owiec
rozwijały się na przestrzeni
wielu stuleci. Utrzymanie tych
zwierząt odgrywało bowiem
dużą rolę przy zagospodarowaniu terenów o dużej ilości użytków zielonych. Owce stanowią
bardzo cenny element bioróżnorodności genetycznej i odgrywają ważną rolę w ekosystemie
poprzez wykorzystanie ich do
wypasu w celu zachowania walorów środowiska przyrodniczego. Hodowla owiec na wielu
terenach jest ważnym elementem folkloru i kultury agrarnej.
Odgrywają one także dużą rolę
w agroturystyce, stanowiąc element kształtowania architektury krajobrazu oraz dostarczając specyficznych produktów,
takich jak: oscypek, kożuchy,
naturalnie kolorowa wełna czy
też wyśmienita jagnięcina o wy-

Hodowla owiec na wielu terenach jest ważnym elementem folkloru i kultury agrarnej, odgrywa
także dużą rolę w agroturystyce Fot. Anna Uranowska
sokich walorach dietetycznych
i smakowych.

Wysokie walory
zdrowotne i kulinarne

Mięso owcze jest bogatym
źródłem wielu składników
mineralnych, ważnym rezerwuarem witamin i zawiera
wiele aminokwasów. Tłuszcz
zawarty w mięsie owczym ma
niewiele cholesterolu i bardzo
ważny dla zdrowia ludzkiego
profil kwasów tłuszczowych,
z wyjątkową kombinacją kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Bardzo ważnym
składnikiem funkcjonalnym
mięsa owczego jest sprzężony kwas linolowy w różnych
jego formach izomerycznych.
Wiele doświadczeń wykazało, że te specyficzne związki
hamują procesy nowotworowe oraz miażdżycę i usprawniają metabolizm tłuszczów
w organizmie człowieka. Także inne czynniki fizjologiczne
obecne w organizmach owiec
min. chronią narządy osób
spożywających mięso owcze
przed zwyrodnieniami, marskością lub stłuszczeniem. Naukowo są potwierdzone także
fakty, że im bardziej zbliżone do naturalnych są warunki chowu jagniąt, tym wyższa
jest jakość zdrowotna jagnię-

ciny. Jagnięcia to priorytetowy
produkt owczarstwa europejskiego. W Polsce niestety jest
wciąż deficytowa, chociaż jej
jakość jest często wyższa. Mięso owcze, zwłaszcza jagnięcina powinno stanowić istotną
pozycję w naszym jadłospisie.
Wymaga ono specjalnej obróbki kulinarnej, ale jego walory prozdrowotne z pewnością wynagrodzą każdy trud.
Trzeba mieć też świadomość,
że biologiczna wydajność produkcji mięsa i mleka owczego
jest niższa od wydajności produkcji drobiu, wieprzowiny,
wołowiny czy mleka krowiego,
stąd koszty wytwarzania w owczarstwie są relatywnie wyższe.

Alternatywa dla
wielu gospodarstw

Atuty owczarskich produktów spożywczych powinny
być wyeksponowane w profe-

sjonalnej, programowej promocji o możliwie szerokim zasięgu. Nieznajomość walorów
zdrowotnych mięsa owczego
oraz brak umiejętności przygotowania z nich smacznych,
a czasem wręcz wykwintnych
potraw sprawia, że obecnie
jagnięcina i baranina cieszą
się w Polsce uznaniem jedynie w bardzo wąskim gronie
koneserów. Przeciętne spożycie tego mięsa w kraju wynosi zaledwie około 0,1 proc.
całego spożycia mięsa, co stanowi tylko 0,44 kg na osobę
rocznie.
Owczarstwo czy hodowlę
kóz można rozpocząć o wiele łatwiej, niż inne kierunki
produkcji zwierzęcej i kierunki tej produkcji mogą
być alternatywą dla wielu gospodarstw. Ten rynek
trzeba zbudować i zabiegać
o jego rozwój.
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Premia dla tych, którzy odważyli się już wcześniej

Nabór na rozwój
usług rolniczych
O rozwoju usług rolniczych w perspektywie 2014-2020 rozmawiamy z zastępcą dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Olsztynie dr. Marcinem Kazimierczukiem.
— Czy to kontynuacja wcześniejszych programów, które były
w zakończonym już PROW
2007-2013?
— W pewnym sensie tak. Działanie, które zostało nazwane „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój
usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie i rozwój działalności
pozarolniczych”, jest w pewnym
sensie kontynuacją działania dotyczącego zakładania i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw w ramach
PROW 2007-2013. To tzw. mikroprzedsiębiorstwa, które Agencja promowała, z tym że w przypadku poprzedniej perspektywy
finansowej rozporządzenie ministra obejmowało załącznik
z szerokim zakresem działalności
gospodarczych, które były dofinansowane. To był cały katalog
według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), natomiast w działaniu, z którym

mamy do czynienia w perspektywie 2014-2020 w rozporządzeniu ministra rolnictwa, legislator
skupia się tylko na trzech kodach
PKD i tylko trzy działalności są
poddane pomocy. To jest po
pierwsze działalność usługowa
wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), druga to działalność wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
(01.62.Z) i trzecia to działalność
usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z). Te trzy kody PKD
mogą liczyć na pomoc w ramach
obecnego działania. Czyli należy
uznać, że pomoc ta została zawężona, zostali z niej wykluczeni
również beneficjenci modernizacji gospodarstw z PROW 20072013.
— Dlaczego z pomocy wykluczeni
są rolnicy, którzy skorzystali
z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i kto może być
beneficjentem?

— Dlatego, że to działanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców
już istniejących i funkcjonujących na rynku. Tak jak w przypadku innych działań, np. „małe
przetwórstwo”, wymogiem jest
to, że rolnik musi być ubezpieczony w KRUS i przez 12 miesięcy wcześniej nie prowadził takiej działalności, tak w tym
działaniu jest rzecz zupełnie
inna. Tutaj ma to być już funkcjonujący przedsiębiorca —
osoba fizyczna, wspólnicy spółki
cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — prowadzący działalność gospodarczą
jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo. Musi również udokumentować, że przez dwa lata, do
dnia poprzedzającego moment
złożenia wniosku o pomoc finansową, prowadził działalność
gospodarczą w ramach co najmniej jednego ze wskazanych
trzech kodów PKD. Oczywiście

mógł robić jeszcze inne rzeczy:
być równolegle rolnikiem, uprawiać ziemię czy hodować zwierzęta gospodarskie, czy wykonywać
inną
działalność
gospodarczą, ale musi się legitymować tym, że prowadził działalność gospodarczą również
w ramach wcześniej wymienionych kodów PKD. A na dowód
tego musi przedstawić, że
w ciągu ostatnich 24 miesięcy
otrzymał przychód z działalności objętej tą pomocą w wysokości minimum 20 tys. złotych.
Robi to na podstawie wystawionych przez siebie faktur, rachunków i innych dokumentów finansowo-księgowych.
— Ale czy te 20 tys. na dwa lata
to nie za dużo?
— Czyli średnio około 834 zł
miesięcznie. To nie jest duża
kwota i ma to pewien sens. To
działanie, jak każde działanie
związane z pomocą funduszy
unijnych, jest zawsze nastawione
na to, żeby dyscyplinować obywateli w płaceniu podatków, danin publiczno-prawnych. Stąd
też sprawdzamy takie rzeczy, czy
ktoś zalega czy nie zalega z podatkami i z innymi daninami
publiczno-prawnymi.
Jeżeli
chcesz korzystać z pomocy, to

musisz wykazać, że byłeś również
podatnikiem, a w tym przypadku
prowadziłeś działalność gospodarczą przez 24 miesiące w sposób legalny, wystawiając faktury
minimum na 20 tys. złotych.
— Jakiego rodzaju usługi kryją
się w tych trzech kodach PKD?
— Te kody dotyczą różnych czynności agrotechnicznych, np. przygotowanie pól do upraw, siewu
i sadzenia albo pielęgnowanie,
zraszanie, opryskiwanie upraw,
zwalczanie szkodników, przycinanie drzew owocowych, winorośli, same zbiory, jeżeli są dokonywane na podstawie usług, czyli
nie własnym sprzętem, a posiłkujemy się usługami zewnętrznymi. To są rzeczy dotyczące produkcji roślinnej i produkcji
zwierzęcej, bo w przypadku produkcji zwierzęcej to może być
np. działania promujące wzrost
produkcji zwierząt albo kolczykowanie zwierząt, albo korekta
racic, usuwanie poroża, obcinanie
kiełków u prosiąt, inseminacja,
strzyżenie owiec czy podkuwanie
koni.
— Czyli wszystkie takie usługi rolnicze, które może świadczyć sąsiad sąsiadowi, ale pod warunkiem, że są zgłoszone i opodatkowane, czy tak?
— Tak. Rolnicy do inwestycji
w swoich gospodarstwach podchodzą czasami tak, że muszą
mieć np. kombajn, który kosztuje
milion złotych, mimo tego, że
mają tylko 20 ha. Nie chodzi o to,
żeby wydawać pieniądze na coś,
co będzie stało, bo rachunek ekonomiczny wyraźnie wskazuje —
to się nie opłaca. Ci rolnicy, którzy
mają kilkaset czy kilka tysięcy
hektarów to wiadomo tu rachunek ekonomiczny jest jasny i klarowny — opłaca się kupić duży
kombajn. Natomiast w przypadku tych mniejszych, ich często

nie stać na zakup nowego
sprzętu, nawet biorąc pod uwagę
pomoc Unii Europejskiej. Ci
sami rolnicy mogą natomiast posiłkować się usługami świadczonymi przez mikro- i małe przedsiębiorstwa, które wesprzemy.
Rozwój usług spowoduje, że ich
cena będzie niższa. To są prawa
ekonomii. Właśnie działanie
„Rozwój przedsiębiorczości —
rozwój usług rolniczych” ma na
celu wspomóc przedsiębiorców,
którzy będą świadczyć usługę na
rzecz tych mniejszych rolników
tak, aby wskazać, że to jest bardziej opłacalne rozwiązanie niż
inwestowanie w drogi sprzęt,
który nie do końca się zwróci.
— Czy w naszym województwie
potencjalna liczba osób, które
spełniają wymogi działania, jest
duża?
— W PROW 2007-2013 w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” było mnóstwo
projektów na usługi rolnicze
i tam refundacja nastąpiła już
3 czy 4 lata temu. Ci ludzie, którzy wtedy odważyli się, będą
mogli w bieżącym działaniu
uczestniczyć. Drugie działanie —
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” — tam
można było uzyskać maksymalną kwotę 100 tys. i w ramach
gospodarstwa rolnego zainwestować w działalność usługową.
To kolejna potężna grupa osób.
Połowa wniosków dotyczyła zakupu ciągnika, kombajnu i innych maszyn na rzecz usług rolniczych. Wiele projektów
z mikroprzedsiębiorstw także dotyczyło usług na rzecz rolnictwa
— to było najbardziej popularne.
Teraz te dwa działania dadzą
nam potencjalnych beneficjentów. To jest też premia dla tych,
którzy odważyli się już wcześniej.
— A co z tymi osobami, które do-

Rozwój usług rolniczych — nabór wniosków 31.10-29.11.2016 r.
Dotychczasowe 2-letnie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie jednego
z trzech wskazanych kodów (PKD) jest podstawowym kryterium ubiegania się o pomoc.
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, która obejmuje:
działalność rolniczą świadczoną na zlecenie (w zakresie: przygotowania pól do
upraw, siewu i sadzenia; pielęgnowania,
zraszania, opryskiwania upraw, włączając
usługi agrolotnicze; przycinania drzew
owocowych oraz winorośli; przesadzania
ryżu, przerywania buraków, zbiorów;
zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem); utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym; eksploatację systemów
irygacyjnych dla celów rolniczych; wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
Fot. Katarzyna Kaczmarek, ARiMR

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, która obejmuje:
działalność rolniczą świadczoną na zlecenie (w zakresie: działań promujących
wzrost produkcji zwierząt; opieki nad

stadem, wypasania cudzego inwentarza,
trzebienia kogutów, czyszczenia kojców
itp.; działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem; kolczykowania
zwierząt; korekty racic, usuwania poroża,
obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji
zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków); przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów; strzyżenia
owiec; prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich); usługi podkuwania
koni.
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, która obejmuje: przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie,
obcinanie, sortowanie, odkażanie; odziarnianie bawełny; przygotowanie liści
tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół,
np. suszenie; przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie; woskowanie
owoców.

Szczegółowe informacje
w Wyjaśnieniach PKD 2007
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje
Punktowane kryteria brane pod uwagę
przy wyborze operacji:
1. Innowacyjność – 2 pkt; 2. Ochrona
środowiska i przeciwdziałanie zmianom
klimatu realizowana przez zastosowanie wskazanych w załączniku nr 2 maszyn i urządzeń spełniających ww. kryterium
(wykaz
na
stronie
www.arimr.gov.pl) – 2 pkt; 3. Nieuzyskanie pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” lub działania
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z PROW 2007-2013, – 2 pkt; 4.
realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym – maksymalnie 3 punkty.
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piero zaczynają świadczyć usługi
rolnicze, czy mają szansę skorzystać z tego wsparcia?
— Program trwa do 2020 roku.
Co roku będą wezwania do składania wniosków. Jeżeli ktoś już teraz myśli o nim, to może rozpocząć działalność. Z reguły na
początku programu wymogi są
postawione wysoko, im bliżej
końca okresu finansowania, im
więcej pieniędzy zostaje, tym się liberalizują wymogi. Stąd też byłbym optymistycznie nastawiony.
Ci, którzy teraz nie spełnią warunków, za rok, dwa będą mogli
z tego działania skorzystać. Przeliczą sobie, że im się to opłaca, tym
bardziej że kwestia dofinansowania jest bardzo korzystna, lepsza
niż w przypadku mikroprzedsiębiorstw i w wypadku różnicowania działalności nierolniczej. Tutaj
mówimy już o maksymalnej kwocie 500 tys. jako refundacji (pomoc de minimus), czyli 50 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych.
— A na co będą mogły być przeznaczone te pieniądze?
— Pieniądze muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na zakup
nowych maszyn i urządzeń rolniczych, które będą służyć do świadczenia usług w zakresie trzech

wskazanych PKD. Pod uwagę
brany jest również leasing, pod warunkiem jednak, że przy ostatniej
racie maszyna przechodzi na własność przedsiębiorcy. W tym działaniu nie bierzemy pod uwagę
kosztów budowlanych, tylko i wyłącznie nowe maszyny i urządzenia. Co istotne, zakup ciągnika jest
możliwy pod warunkiem, że koszt
tego ciągnika jest jednym z elementów wydatku i jeszcze tyle
przeznaczamy na inne maszyny.
— Czy rozpoczął się już nabór i jak
będą weryfikowane wnioski?
— Pierwszy nabór właśnie się rozpoczął i potrwa od 31 października
do 29 listopada. Podobnie jak
w przypadku innych działań
z PROW 2014-2020 beneficjenci
mają możliwość dwukrotnego
uzupełnienia dokumentów, jednakże mają na to tylko 14 dni,
a okresu tego nie można przedłużać. Ważne — realizację inwestycji
można rozpocząć dopiero w dniu
podpisania umowy, a w PROW
2007-2013 można było na własne
ryzyko już po złożeniu wniosku
o pomoc finansową. Kolejna rzecz
to dwuetapowość. Jeżeli chcemy
realizować inwestycję w ramach
tego działania w jednym etapie,
to mamy na to maksymalnie
24 miesiące, jeżeli w dwóch eta-

pach, to 36 miesięcy od podpisania umowy (leasing maks. pięć
etapów). Jest możliwość wydłużenia tego okresu o 6 miesięcy
na wniosek beneficjenta, podając uzasadnione przyczyny.
Przez 30 dni trwania naboru
wnioski są zbierane. Później
w ciągu 90 dni ustalana jest lista
rankingowa, bo jak we wszystkich
działaniach są przyznawane
punkty, m. in. za innowacyjność
i za inne rzeczy, potem w ciągu dalszych 8 miesięcy Agencja ma czas
na rozpatrzenie wniosku o pomoc
finansową. W przypadku działania „małe przetwórstwo” Agencja
miała 10 miesięcy na rozpatrzenie
wniosków, ale tam były również
inwestycje budowlane, natomiast
tutaj jest tylko zakup maszyn
i urządzeń. Działanie jest prostsze.
Po tym terminie powinna być zawarta umowa o pomoc finansową.
Od tego czasu realizujemy inwestycję, po zrealizowaniu której
składamy wniosek o płatność i na
jego podstawie mamy rozliczenie
inwestycji i później wypłatę refundacji. Warto też wspomnieć
o możliwości ubiegania się przez
beneficjenta o zaliczkę — już
w składanym wniosku lub nie później niż 30 dni od podpisania
umowy z Agencją.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

— Warto też wspomnieć o kwestii ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, która jest wymieniona na liście rankingowej. Do tego kryterium jest specjalny załącznik, w którym wymienione są maszyny i urządzenia realizujące to kryterium (np. konkretny opryskiwacz). Czyli zamieszczając we wniosku
wskazaną w nim maszynę, spełniamy kryterium i dostajemy 2 punkty. Lista i charakterystyka maszyn i urządzeń jest dostępna w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi — wyjaśnia rozmówca.
Fot. ARiMR

www.arimr.gov.pl
401816otbr-2a

Agro Projekt Sp. z o.o.
ul. Lubelska 36
10-409 Olsztyn
piętro I

• DORADZTWO INWESTYCYJNE
Sporządzanie wniosków, biznesplanów, planów marketingowych,
analiz ekonomicznych dla rolników i firm z obszarów
wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
• Modernizacja gospodarstw rolnych;
• Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych;
• Premia dla Młodych Rolników;
• Tworzenie grup i organizacji producentów;
• Wsparcie korzystania z usług doradczych;
• Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;
• Działanie rolnictwo ekologiczne.

• DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE
W ramach działalności oferujemy:
• doradztwo w zakresie ubezpieczeń:
– komunikacyjnych: OC, AC, NNW, ASSISTANCE;
– rolnych: OC rolnika, ubezpieczenie budynków gospodarczych;
– upraw rolnych;
– majątkowych: domy, mienie w gospodarstwie;
– na życie i wiele innych;
• porównanie ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych;
• obsługę w biurze lub w miejscu wskazanym przez Klienta;
• załatwienie formalności związanych ze zgłoszeniem wypowiedzenia,
kupna lub sprzedaży pojazdu, sporządzeniem odwołania i inne.
Do zawarcia ubezpieczenia wystarczy
kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Polisę dowieziemy do Państwa w dogodnym terminie.

Z myślą o jutrze, ubezpiecz się u Nas!

Posiadamy akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na świadczenie usług doradczych dla rolników.

Przewagą konkurencyjną firmy jest przede wszystkim kompleksowość
obsługi Klienta. Niezależnie od rodzaju oferowanej usługi,
zawsze stanowi ona gotowe, całościowe rozwiązanie.

• doradztwo inwestycyjne – tel. kom. 664 166 407
• doradztwo ubezpieczeniowe – tel. kom. 664 195 405
biuro@agroprojekt.com.pl, www.agroprojekt.com.pl

KONTAKT
tel. 89 539 15 12
402216otbr-A -N
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Właściwy wybór odmiany kukurydzy nieraz zdecyduje o plonie

Na ziarno, suchą masę, CCM albo
na biogaz?
mgr inż. Karolina Piecuch,
COBORU Słupia Wielka
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Kukurydza jest uprawiana przede wszystkim w celu
uzyskania dwóch produktów
użytkowych: ziarna albo plonu ogólnego suchej masy roślin z możliwie dużym udziałem kolb.

Od paszowego
po energetyczne

Znaczenie obfitego plonu
kolb zmniejsza się w przypadku odmian hodowanych w kierunku uzyskania dużej masy
strawnej zawartej w wegetatywnej frakcji roślin. Modyfikacją paszowego wykorzystania ziarna jest kiszonka
z ześrutowanych kolb kukurydzy (CCM).
Innym zagadnieniem jest
niepaszowe użytkowanie ziarna, np. do produkcji etanolu
technicznego. Wtedy wczesność dojrzewania może mieć
mniejsze znaczenie, oraz użytkowanie masy organicznej roślin do celów energetycznych
— na bezpośrednie spalanie lub produkcję biogazu —
wtedy plon kolb nie ma aż tak
istotnego znaczenia.
Każde z wymienionych zastosowań kukurydzy wymaga nieco innych cech, które
powinny mieć odmiany.
Optymalną odmianę ziarnową powinny charakteryzować:
— zdolność tworzenia dużych plonów ziarna w rejonach, gdzie taka produkcja
jest możliwa,
— odpowiednia wczesność,
tj. możliwość rozwoju w niższych temperaturach oraz dojrzewanie i dosychanie ziarna
w polu przy utrzymujących się
zielonych liściach („stay gre-

en”) przed planowanym terminem zbioru,
— generatywny typ roślin
(niezbyt wysokie łodygi bez
skłonności do krzewienia),
o małej podatności na szkodniki i choroby (zwłaszcza na
omacnicę prosowiankę i choroby fuzaryjne), dużą odporność na wyleganie,
— w przypadku uprawy kukurydzy dla przemysłu młynarskiego ziarno powinno
być typu szklistego (flint) —
podczas przerobu kruszyć się
na małe fragmenty, a dla produkcji skrobi i do fermentacji
typu mączystego — w większości zębokształtne (dent),
— możliwie małą podatność
na warunki stresowe, a zwłaszcza okresowe niedobory wody.
U odmian kiszonkowych
preferuje się:
— duży plon ogólny suchej
masy o korzystnej strukturze
tj. dużym udziale kolb i wysokiej koncentracji energii,
— wczesność odpowiednią
do zamierzonego terminu
zbioru: — w środkowej części
kraju przy przeciętnym przebiegu pogody dojrzałość kiszonkową odmian wczesnych
już na początku września a nawet w końcu sierpnia; — a odmian późniejszych, bardziej
plennych pod koniec września,
— wysoką strawność wegetatywnych części roślin.
Ta cecha jest przedmiotem
dużego zainteresowania hodowców kukurydzy. Masa
łodyg i liści o wyższej strawności jest efektywniej wykorzystywana przez bydło. Pod
tym względem stwierdza się
dość duże różnice odmianowe. Niektóre hodowle już tworzą odmiany o podwyższonej
strawności celulozowej frak-

Fot. Anna Uranowska

Dobór właściwej odmiany do rejonu
uprawy, warunków środowiska i kierunku
użytkowania kukurydzy jest jednym
z ważniejszych czynników plonowania.

Wybierając odmiany do uprawy warto kierować się wynikami badań odmianowych przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych. Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają większą gwarancję
powodzenia uprawy, niż pochodzące ze wspólnotowego katalogu odmian (CCA), wyhodowane w innych warunkach środowiskowych.
cji roślin. U takich odmian
duży udział kolb w strukturze
plonu jest nieco mniej ważny.

Do produkcji biogazu

Odmiany o wyższej strawności łodyg i liści byłyby też bardziej przydatne do produkcji biogazu. Podstawowym
kryterium przydatności odmian dla biogazowni będzie
możliwie duży plon ogólny suchej masy. Ten warunek mogą spełniać odmiany
stosunkowo późne, tworzące
dużą masę wegetatywną, dobrze wykorzystujące cały sezon wegetacyjny.

Chłód, choroby
i szkodniki

Ponadto, jako uniwersalne kryteria doboru do uprawy należy uwzględnić cechy
fizjologiczne i odpornościowe
odmian:
— reakcja na chłody i niekorzystne zjawiska początkowej
fazy wzrostu. Newralgiczny

Przydatność klas wczesności kukurydzy do kierunków uprawy i rejonów produkcji.

dla kukurydzy jest okres kiełkowania, wschodów i początku
wegetacji. Wigor początkowy
poszczególnych odmian jest
dość wyraźnie zróżnicowany.
— podatność na choroby.
Przy uprawie na ziarno najważniejszą chorobą pochodzenia grzybowego jest fuzaryjna zgorzel łodyg powodująca
wyleganie dojrzewających roślin. Stopień podatności odmian na fuzariozy jest warunkowany genetycznie i warto
to uwzględnić przy przewidywanym opóźnieniu zbioru
kukurydzy. Tym bardziej, że
opanowanie kolb przez grzyby Fusarium przeważnie jest
równoznaczne ze zwiększoną
ilością mikotoksyn w paszy.
Występowanie innych chorób
bardziej jest związane z warunkami wegetacji w danym
roku. Najbardziej widoczną
z tych chorób jest głownia guzowata kukurydzy znacznie
obniżająca plon i wartość pokarmową paszy.
— reakcja odmian na szkodniki. Różnice wrażliwości roślin wynikają głównie z różnic morfologicznych odmian
(omszenie liści, twardość tkanek rośliny). Silniej atakowane są też odmiany wczesne. W rejonach największego
zagrożenia przez omacnicę prosowiankę ograniczenie
szkodliwości zapewnią zabiegi agrotechniczne (dokładne
rozdrobnienie słomy kukurydzy, głęboka orka) i unika-

nie monokultury. Potencjalnie dużego zagrożenia można
się spodziewać ze strony stonki kukurydzianej. W przypadku jej wystąpienia w znacznej ilości następuje przede
wszystkim wyleganie jeszcze
zielonych roślin. Ograniczenie szkodliwości stonki kukurydzianej na plantacjach
produkcyjnych uzyskuje się
głównie metodami agrotechnicznymi (płodozmian).

Trzy strefy
uprawy kukurydzy

Rejonizacja
przyrodnicza wynika przede wszystkim z ilości ciepła i długości
okresu sprzyjającego wegetacji kukurydzy. Najlepsze
warunki termiczne występują w rejonie I (południowo-zachodnim i południowo-wschodnim). Kukurydzę
można tam uprawiać na
wszystkie kierunki użytkowania, a ponadto poprzez dobór odmian o różnej wczesności, możliwe jest wydłużenie
optymalnego terminu zbioru. Nieco mniej pewne dojrzewanie ziarna ma miejsce
w rejonie II (środkowym),
natomiast dojrzałość kiszonkową powinny tam uzyskać
odmiany prawie z całego zakresu wczesności. W rejonie III (północnym) wysoką
jakość plonu w użytkowaniu na kiszonkę dają odmiany wczesne i średniowczesne
oraz część średniopóźnych.

Nie zaleca się tam uprawy
na suche ziarno, choć użycie
do tego celu wczesnych odmian w latach o przeciętnym
przebiegu pogody lub latach
ciepłych, może również dać
dobre efekty. Odzwierciedleniem jakości środowiska dla
kukurydzy na ziarno w rejonach uprawy są wyniki plonowania: największe plony przy
najmniejszej wilgotności ziarna w rejonie I, mniejsze plony o nieco wyższej wilgotności w rejonie II i najmniejsze
plony najbardziej wilgotnego
ziarna w rejonie III. W ujęciu
schematycznym przydatność
poszczególnych klas wczesności do kierunków uprawy
i rejonów produkcji przedstawia tabela.
Rozmieszczenie upraw kukurydzy na terenie kraju jest
znacznie zróżnicowane, co
wynika przede wszystkim
z przyczyn przyrodniczych,
ale także ekonomicznych
(lokalne zapotrzebowanie na
ziarno lub paszę z całych roślin, dostępność technicznych
środków produkcji). Przykładem ekonomicznej rejonizacji
uprawy na kiszonkę jest Podlasie i Mazowsze, gdzie produkuje się około 38 proc. kukurydzy kiszonkowej w kraju,
a rejonizacji uprawy na ziarno — Dolny Śląsk, woj. kujawsko-pomorskie i Wielkopolska, w których uprawia
się połowę krajowej kukurydzy na ziarno.
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Wzorce
wczesności odmian

W Polsce wczesność odmian
kukurydzy określana jest skalą FAO, polegającą na porównaniu wilgotności ziarna lub
zawartości suchej masy w całych roślinach u odmiany ocenianej i u odmian wzorców
wczesności, którym wcześniej
przypisano pewne liczby, np.
FAO 180, 220, 270 (większa
liczba — późniejsza odmiana). Odmian późniejszych
niż FAO 300 nie zaleca się
do uprawy w Polsce na paszę
z całych roślin a tym bardziej
na ziarno, z uwagi na zbyt
duże ryzyko nie osiągnięcia
właściwej dojrzałości; mogą
natomiast być uprawiane na
cele energetyczne.
Ponieważ wzorce wczesności w poszczególnych krajach
są różne, nie można bezkrytycznie przyjmować oznaczeń
wczesności odmian pochodzących z innych warunków
klimatycznych. Z wczesnością
odmian w największym stopniu wiąże się zakres ich użytkowania. Odmiany wczesne
(do FAO 220) oraz średniowczesne (do FAO 250), są przydatne na ogół do wszystkich
celów użytkowych, jednak
niektóre cechy odmian, jak
np. większa masa wegetatywna i lepsza jej strawność —
wskazują na większą przydatność do uprawy na kiszonkę,
a mniejszy udział rdzeni kolbowych — do produkcji CCM.
Odmiany
średniopóźne
(FAO 260-290 a nawet 300)
mają zastosowanie głównie w produkcji kiszonek.
Przy uprawie na suche ziarno w mniej korzystnych warunkach termicznych, mogą
nie osiągnąć odpowiedniej
dojrzałości. Odmiany te dobrze się sprawdzają w warunkach dostatku ciepła i długiego okresu wegetacji oraz przy
przewidywanym opóźnieniu
zbioru — pod warunkiem, że
są mało podatne na fuzariozy
i wyleganie łodygowe.

Doświadczalnictwo
porejestrowe

Przy zakupie odmiany dla
swoich potrzeb warto wziąć
pod uwagę wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).
Wyniki PDO dają odpowiedzi
na pytania dotyczące przede
wszystkim plonowania. Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają
większą gwarancję powodzenia uprawy, niż pochodzące
ze wspólnotowego katalogu
odmian — CCA.
Doświadczenia te zlokalizowane są w różnych warunkach siedliskowych na terenie
Polski. Podobnie jak odmiany zarejestrowane w Polsce,
traktowane są odmiany z rejestrów krajów UE (tj. odmiany z katalogu wspólnotowego — CCA). Warunkiem
włączenia odmian z CCA do
całej sieci doświadczeń PDO
są ich pozytywne wyniki we
wcześniejszych dwuletnich
badaniach rozpoznawczych
prowadzonych w kilku miejscowościach. Dzięki wynikom PDO uzyskujemy informacje na temat plonowania
odmian. Wybierając odmiany do uprawy warto kierować
się wynikami badań odmianowych przeprowadzonych
przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych. Odmiany sprawdzone
i zarejestrowane w naszych
warunkach klimatycznych
dają większą gwarancję powodzenia uprawy, niż pochodzące ze wspólnotowego katalogu odmian (CCA),
wyhodowane w innych warunkach środowiskowych.
Charakterystyki nie sprawdzonych w Polsce odmian,
a podawane przez ich dystrybutorów, zwykle nie uwzględniają naszych warunków środowiskowych np. częstych
wiosennych przymrozków,
niedoborów wody w okresie
wegetacji czy występowania
patogenów. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych są dostępne na
stronie internetowej COBORU (www.coboru.pl).
Zawsze jednak wybierając
odmianę do obsiewu plantacji, to plantator musi dokonać
analizy przyrodniczej i ekonomicznej warunków produkcji,
które trzeba w jego gospodarstwie uwzględnić.
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Świadectwa zdrowia konieczne przy każdym transporcie świń!

Wielkie zmiany
w rejestracji
trzody chlewnej

Od 18 października zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji
i rejestracji zwierząt. W związku z tym rolnicy posiadający
zwierzęta gospodarskie bezwzględnie muszą stosować się
do nowych zasad. Wprowadzenie nowych zasad ma na celu
przede wszystkim zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych wśród zwierząt.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz

m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny
świni — jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której
zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

Co zmienia ta ustawa
dla hodowców?

Hodowca trzody chlewnej
zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od
dnia urodzenia. Znakujemy zwierzęta zakładając na
lewą małżowinę uszną kolczyk z odpowiednim numerem identyfikacyjnym.
Gdy świnia opuszcza siedzibę stada urodzenia przed
upływem 30 dni od dnia urodzenia — rolnik zobowiązany

jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej
niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej
niż 30 dni, posiadacz świni
jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru
identyfikacyjnego zgodnego
z numerem siedziby stada,
w której zwierzę przebywa
powyżej 30 dni.
Oznakowane świnie zgłaszamy do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w terminie 7 dni
od oznakowania.
W terminie 7 dni zgłaszamy zdarzenia:
— zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
z wyjątkiem urodzenia, przy-

wozu z państw trzecich albo
państw członkowskich,
— ubój zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę
zwierząt, które przybyły lub
ubyły ze stada, oraz miejsce
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Raz do roku spis
zwierząt gospodarskich

Wszyscy posiadacze zwierząt gospodarskich (bydła,
owiec, kóz i świń) zobowiązani są do wykonania spisu
zwierząt przebywających
w stadzie — co najmniej
raz w roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Spis zwierząt przebywających w stadzie, obejmujący
liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt w terminie 7 dni od dokonania
spisu przekazujemy do kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Według nowych przepisów z dniem 4 listopada br. każdy transport trzody chlewnej — zarówno
między gospodarstwami, jak i transport do punktu skupu — będzie musiał posiadać świadectwo
zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Fot. Anna Uranowska

Kto powinien
zgłaszać i kiedy?

Aby nadać numer w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy
zgłosić kierownikowi Biura
Powiatowego siedzibę stada,
miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną.
Obowiązek ten spoczywa na:
— posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
— podmiocie prowadzącym
miejsce gromadzenia zwierząt,
— podmiocie prowadzącym
działalność
nadzorowaną
w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
— podmiocie prowadzącym
działalność
nadzorowaną
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
— podmiocie prowadzącym rzeźnię,
— podmiocie prowadzącym
zakład przetwórczy lub spalarnię.

Lubawa. 10 listopada konferencja dla trzodziarzy
Temat wciąż rozprzestrzeniającego się afrykańskiego pomoru świń, spędza sen
z powiek nie tylko hodowcom. Jakie jest realne zagrożenie? Czy tylko hodowcy
trzody chlewnej odczuwają skutki afrykańskiego pomoru? Jak wyglądają nowoczesne technologie produkcji
trzody chlewnej? O tym
wszystkim będzie można
posłuchać już 10 listopada
w Lubawie.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we
współpracy ze Spółdzielnią
Lub-Tucz i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą zapraszają na konferencję „Nowoczesne technologie produkcji
trzody chlewnej. ASF — realne zagrożenie”, która odbędzie się już 10 listopa-

Na konferencji w Lubawie spotkają się hodowców
trzody chlewnej Fot. MR
da o godz. 10.00 w Hotelu
Copernicus w Lubawie.
Podczas spotkania poznamy nowe produkty w żywieniu trzody chlewnej. Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Ludwik Bartoszewicz przybli-

ży zasady bioasekuracji oraz
opowie jak to jest z tym realnym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Kolejnym ważnym tematem
poruszanym podczas spotkania będą zmiany w identy-

Przy każdym
transporcie świń!

Z dniem 4 listopada 2016
roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.
poz. 1770). Według nowych
przepisów każdy transport
trzody chlewnej, zarówno
taki między gospodarstwami, jak i transport do punktu skupu, będzie musiał posiadać świadectwo zdrowia.
Świadectwa takie wystawia

Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie badania
klinicznego świń przeprowadzonego nie później niż
24-godziny przed przemieszczeniem danej partii świń.
Za wystawienie dokumentu
zapłaci producent. Dotychczas obowiązek posiadania
świadectw zdrowia dotyczył
tylko wybranych przypadków przemieszczeń zwierząt. Powyższe zmiany mają
na celu ograniczenie ryzyka
szerzenia się afrykańskiego
pomoru świń (ASF) na terenie kraju, poza tym wpłyną na ukrócenie procederu
nielegalnego obrotu zwierzętami.
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LOKALNY DYSTRYBUTOR

KOLCZYKÓW DLA TRZODY
PROWADZI SPRZEDAŻ KOLCZYKÓW
FIRM ALLFLEX, POLNET

TEL. 504 168 917, 503 099 423
406216otbr-a -P

Zmiany w ustawie
fikacji i rejestracji zwierząt.
Od 18 października zmieniły
się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt, w związku z tym rolnicy posiadający zwierzęta
gospodarskie bezwzględnie
muszą stosować się do nowych rozporzadzeń. Wprowadzenie nowych zasad ma
na celu przede wszystkim
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
wśród zwierząt. Nowe zaostrzone zasady skierowane
są zwłaszcza do hodowców
trzody chlewnej. Ten temat
przybliży Jan Błaszkiewicz
reprezentujący firmę Allflex
Polska, a o celowości pomiarów biodynamicznych i jak
w praktyce wygląda uszlachetnianie gnojowicy opowie Ryszard Rabeszko.
MR

Rolnik będzie
mógł więcej „dorobić”
Posłowie w drodze gło
sowania uchwalili nowelizację ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Według nowych przepisów, od 1 stycznia rolnik będzie mógł więcej „dorobić”,
nie tracąc przy tym ubezpieczenia w KRUS — bo nie do
połowy minimalnego wynagrodzenia jak to jest teraz,
ale do kwoty całości najniższej pensji.
Co ważne, dotyczy to jednak zarabiania na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Ma to m.in. znieść
problem, jaki występował,
gdy rolnicy zasiadali w radach
nadzorczych spółek czy spółdzielni.

Posłowie zmienili też ustawę
w kwestii umów o pracę i mianowania w KRUS. Teraz „prezes Kasy powołuje i odwołuje
kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców
w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich
zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych zatrudnia
na podstawie umowy o pracę”.
Nie przeszła natomiast poprawka związana z utrzymaniem do końca 2020 roku
wieku emerytalnego rolników na obecnym poziomie
(55 lat dla kobiet i 60 lat dla
mężczyzn). dk
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Program również dla polskich rolników

Sztum ma swoje centrum genetyczne
Uroczyste rozpoczęcie działalności nastąpiło 11 października
br. Centrum Genetyczne EBP w Sztumie to kluczowy element
rozpoczętego w maju 2015 roku Europejskiego Programu
Hodowlanego (European Breeding Program — EBP) dotyczącego
rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.
Anna Uranowska

a.uranowska@rolniczeabc.pl

Przypomnijmy. W ramach
programu strony porozumienia, czyli SHiUZ Bydgoszcz i grupa Genes Diffusion, postanowiły wspólnie
korzystać ze swoich zasobów
genetycznych. Dzięki temu
wzajemny i nieograniczony dostęp do wszystkich
buhajów rasy holsztyńskofryzyjskiej, da uczestnikom
programu dostęp do zwierząt
o najwyższych parametrach
hodowlanych i umożliwi
wzajemny przepływ myśli
hodowlanej. To nowe perspektywy i możliwości dla
polskich hodowców, którzy
uzyskują dostęp do najlepszej światowej genetyki, to również możliwość
sprzedaży polskiego nasienia na rynkach zagranicznych.
Jako olbrzymi sukces uznać
należy tu sprzedaż nasienia polskiego buhaja Bor-

der z hodowli Józefa Grodzkiego z Podlasia — obecnie
własność stacji hodowlanej
z Bydgoszczy (indeks PF 142,
podindeks produkcyjny 118,
podindeks pokroju ogólny
137, podindeks płodności
97). To pierwszy eksportowy
buhaj na rynku europejskim w tym francuskim, gdzie
cieszy się niesłabnącym popytem.

Rozbudowane
i zmodernizowane
etapowo

W ramach programu planowane są intensywne prace
hodowlane wspólnie z polskimi hodowcami, pozyskiwanie zarodków i embriotransfer.
Efektem będzie wybór najlepszych buhajów do inseminacji
i dostęp polskich hodowców
do światowej genetyki.
W ramach współpracy buhaje będą utrzymywane w obiektach należących do obu partnerów z uwzględnieniem

zarówno
bezpieczeństwa
sanitarnego, jak i geograficznej bliskości ich członków
i klientów. I właśnie zmodernizowane, nowo otwarte Centrum Genetyczne w Sztumie
jest częścią realizowanego
wspólnie projektu. Centrum
powstaje na bazie istniejącego
gospodarstwa w SztumieCzerninie, które wcześniej
pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest
w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków,
które etapowo są przystosowywane do nowych, kilkutygodniowych cieląt rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej. Centrum będzie również jedynym w Polsce miejscem
odchowu jałówek oraz buhajków na potrzeby programu
EBP. Trafiające tu zwierzęta
pochodzić będą wyłącznie
z wiodących
ośrodków
hodowli bydła i posiadać
najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze

Wstęgę w Centrum Genetycznym w Sztumie przecinali (od lewej): Wiesław Drewnowski — prezes
SHiUZ Bydgoszcz, Francois Desmons — dyrektor generalny Genes Diffusion i Leszek Hądzlik —
prezydent PFHBiPM Fot. SHiUZ
z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów
i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały
szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast
najlepiej wycenione buhaje
znajdą się w ofercie inseminacyjnej kierowanej na rynek
polski i rynki zagraniczne.

Genomika przyspiesza
prace hodowlane

Efekty będzie można ocenić
w niedługim — jak na realia
hodowlane — czasie. Jak wi-

adomo, dzięki wycenie genomowej buhajów, krowy
i jałówki mogą być inseminowane nasieniem nawet
bardzo młodego rozpłodnika.
Również wartość hodowlaną
jałówki można ocenić już
w pierwszych tygodniach
życia i zadecydować o dalszym
wykorzystaniu w hodowli. Przed upowszechnieniem
oceny genomowej, dopiero wyniki produkcyjne
potomstwa
umożliwiały
określenie wartości hodowlanej rodziców.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie polskim hodowcom pokoleń
krów,
które
podniosą
możliwości produkcyjne
i zyskowność gospodarstw
przy relatywnie niskich
nakładach inwestycyjnych
w remont stada. Może to
przyczynić się to do wzrostu konkurencyjności polskich producentów mleka
co szczególnie jest ważne
w bardzo trudnej sytuacji,
jaka panuje na rynku mleczarskim obecnie.

Ekspert radzi: Co chroni ubezpieczenie obowiązkowe, a co dodatkowe?

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

Ubezpieczenie budynków
rolniczych od ognia i innych
zdarzeń losowych należy do
kategorii ochrony obowiązkowej. Choć obejmuje
dosyć szeroką listę potencjalnych zdarzeń, dopiero
w parze z dobrowolnym
ubezpieczeniem zawartości budynków daje pełną
ochronę finansową i spokojny sen.
— Zawilgocenie kilkuset ton zboża składowanego w magazynie płaskim po
awarii sieci wodociągowej,
uduszenie kilkudziesięciu
sztuk bydła po ulotnieniu
się dymu w wyniku palących
się elementów PCV, spalenie

— obciążonych kredytem —
śrutownika wraz z mieszalnikiem pasz oraz podajnikami zbożowymi. To tylko
kilka, tych bardziej spektakularnych, przykładów katastrofalnych zdarzeń z ostatniego roku zanotowanych
przez Concordię. Gdyby
wskazani rolnicy nie posiadali dodatkowego ubezpieczenia ruchomości, nie
mogliby liczyć na odszkodowanie. W pewnym sensie ich
przezorność została nagrodzona — mówi Marta Wieczorek-Kożuch — Dyrektor
Oddziału Olsztyn, Concordia Ubezpieczenia.

Co chroni
polisa obowiązkowa?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, jak sama nazwa wskazuje, chroni przede
wszystkim budynki, a mówiąc precyzyjniej — mury
i dachy. Jest bardzo istotnym
zabezpieczeniem i obejmuje
13 rodzajów ryzyk. Należą do
nich m.in. ogień, piorun, eksplozja, huragan, podtopienie,
powódź, a także opady śnie-

gu. Wiele budynków rolniczych jest już wiekowa, co
tylko czyni je bardziej podatnymi na różnego typu szkody.

Po co
dodatkowa ochrona?

Zasadne jest też z pewnością objęcie dodatkową
ochroną zawartości budynków, tj.: maszyn, urządzeń,
wyposażenia, środków obrotowych czy zwierząt.
Oprócz kategorii chronionego mienia, istotny jest
również zakres zdarzeń objętych umową. Do 13 rodzajów ryzyk z polisy obowiązkowej dochodzą kolejne
— z umów dobrowolnych.
Te najbardziej prawdopodobne to: przepięcia (grożące uszkodzeniem maszyn
i urządzeń), szkody wodociągowe (niebezpieczne dla
wrażliwych na wilgoć zbóż
i materiałów sypkich) czy
dym i sadza — bardzo groźne w przypadku hodowli
zwierząt, zazwyczaj wrażliwych na wszelkiego rodzaju substancje trujące uwalniane w procesie spalania.
Niewielki pożar (np. elementów PCV) może spowodować tylko drobne uszko-

dzenia w budynku, jednak
w konsekwencji wydzielającego się dymu — może niestety doprowadzić do śmierci bydła, trzody czy drobiu.

ruchomości gospodarstw
rolnych. Składka na ubezpieczenie budynków rolnic-

zych dla małego, rodzinnego
gospodarstwa wynosi około
220 zł rocznie.

REKLAMA

— Pozorna oszczędność
na rezygnacji z ubezpieczenia ruchomości w gospodarstwie rolnym wydaje się
być ryzykowna. Zawsze sugeruję, żeby ubezpieczać to,
co dla danej osoby jest najcenniejsze. Pomijając takie
wartości jak życie i zdrowie,
dla rolnika największą wartość materialną mają zwykle maszyny i ziemiopłody
zmagazynowane w budynkach gospodarczych. Warto
je chronić przed możliwymi szkodami tym bardziej,
że produkty ubezpieczeniowe są na wyciągnięcie ręki,
a ich obecna cena rynkowa
naprawdę nie jest wygórowana. — zaznacza Marta
Wieczorek-Kożuch.
Na
koniec
ubiegłego
roku wykupionych było ok.
11 milionów ubezpieczeń
chroniących nieruchomości
przed żywiołami, z czego prawie 2 miliony to
obo
wiązkowe polisy nie
125716otbr-e-M
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Zalesie. Postawili na najwyższą jakość

Jeden obiekt oddany. Drugi na ukończeniu
Dwie nowoczesne
chlewnie, które
łącznie pomieszczą
2 tys. świń należą
do Joanny i Marcina
Lemańskich
z miejscowości
Zalesie (gminie
Płośnica) w woj.
warmińskomazurskim. Oficjalne
otwarcie jednego
z obiektów odbyło
się w czwartek
27 października
i zgromadziło liczne
grono rolników
zainteresowanych
tematem hodowli
trzody chlewnej.
Maciej Nowicki

m.nowicki@gazetaolsztynska.pl

To pierwsze chlewnie państwa Lemańskich, a oni sami
są debiutantami w dziedzinie
hodowli trzody chlewnej. Do
tej pory, wspólnie z rodzicami, prowadzili hodowlę bydła.
Dlatego też w swoim przedsięwzięciu postawili na najwyższą jakość, a w prace zaangażowali najlepsze firmy z branży

Właściciele tuczarni państwo Joanna i Marcin Lemańscy z miejscowości Zalesie w gminie Płośnica, w woj. warmińsko-mazurskim Fot. Maciej Nowicki

Na dobry początek

— Jesteśmy z wykształcenia
rolnikami, ale w sprawach
budowlanych i w kwestii wyposażenia tuczarni zdaliśmy
się na najlepszych specjalistów. Firma Terraexim-Agroimpex, która wyposaża nasze obiekty ma ogromne
doświadczenie i dysponuje nowoczesnymi rozwiązaniami, więc nasz wybór był
prosty — powiedział właści-

ciel Marcin Lemański. Na otwarcie pierwszej, kompletnie
wykończonej chlewni, która
już w listopadzie zostanie zasiedlona tucznikami, przybyło wielu rolników zainteresowanych hodowlą świń.
Po krótkim oficjalnym otwarciu wszyscy mogli zwiedzić obiekt i z bliska zobaczyć zastosowane materiały
i technologie. Przedstawiciele firm biorących udział w in-

westycji chętnie odpowiadali na pytania i przedstawiali
swoje oferty.

Przemyślana inwestycja

Dwie bliźniacze chlewnie
o długości 65 m i szerokości
14 m są wybudowane z pustaka ceramicznego Porotherm
o grubości 38 cm. Zastosowanie tego rodzaju budulca nie wymaga dodatkowego
ocieplenia z zewnątrz. Ciepło
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wytwarzane przez zwierzęta
wystarczy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz chlewni. Jednak właściciel planuje się zabezpieczyć
na wypadek dużych mrozów
— Zapobiegawczo chcę zakupić nagrzewnice w razie
niskich temperatur. Jestem
w trakcie przeglądania ofert
i kalkulacji. Jeszcze nie wiem
czy będą to nagrzewnice spalinowe czy elektryczne. Najważniejsze, żeby były bezawaryjne i wydajne — mówił
hodowca. Każdy budynek
jest przeznaczony na 1 000
tuczników i jest podzielony
na dwie komory w proporcji
1/3 do 2/3. Pomiędzy nimi
znajdują się pomieszczenia,
w których zamontowano sterowniki wentylacji i oświetlenia oraz zawory i filtry wody
z możliwością podłączenia
dozownika leków. W tuczarniach zastosowano system
wentylacji podciśnieniowej.
Świeże powietrze z zewnątrz
jest doprowadzone przy pomocy zaworów ściennych regulowanych automatycznie.
Z kolei zużyte powietrze jest
usuwane przez kominy wentylacyjne o średnicy 63 cm
z wentylatorami, których obroty są regulowane przez sterowniki klimatu z wmontowanymi falownikami.

Nowocześnie i niedrogo

Posadzki w kojcach są pokryte szczelinowymi rusztami betonowymi, pod którymi
znajduje się kanał gnojowicowy o głębokości 1,5 metra.
Wygrodzenia kojców są wy385916otbr-a -C

konane z paneli PCV o grubości 3,5 cm oraz ze słupków ze stali kwasoodpornej.
W każdym kojcu znajduje się
automat paszowy oraz dwa
poidła miskowe, które są
wyposażone w zawory odcinające dopływ wody do każdego z nich osobno. Pasza do
karmideł będzie transportowana za pomocą paszociągu
spiralnego z silosów ustawionych na szczycie budynków.
Podłoga z rusztu z wysokiej jakości betonu to koszt 65 tys.
zł, a kompletne wyposażenie
chlewni (bez rusztu) zamyka się w kwocie 180 tys. zł.
Łączny koszt uzbrojenia obu
chlewni państwa Lemańskich
to 490 tys. zł, a cała inwestycja będzie kosztowała około
1,5 miliona złotych.

Prądu nie zabraknie

Inwestorzy zadbali także oto, żeby proces hodowli przebiegał bez zakłóceń
i w sposób ciągły. W tuczarniach zainstalowany zostanie agregat prądotwórczy
o mocy 65 kW. — Jako firma
dbamy o to, żeby nasze wyposażenie było maksymalnie
wydajne i bezawaryjne. Polecamy też hodowcom, aby zaopatrzyli swoje chlewnie w takie agregaty. Obecnie przy tak
nieprzewidywalnej pogodzie
i częstych wichurach, naszym
zdaniem jest to niezbędny
sprzęt, który zagwarantuje
ciągłe działanie naszych urządzeń, a co za tym idzie proces
odchowu — wyjaśniał Krzysztof Gańko, przedstawiciel firmy Terraexim-Agroimpex.
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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 64/2016. Należy też
pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2 zł. Ogłoszenia są bezpłatne,
ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane z naszą
rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”, ul. Tracka 5, 10-364
Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego
w „Rolniczym ABC” 14 grudnia 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

Pasza do karmideł będzie transportowana za pomocą paszociągu spiralnego z silosów
ustawionych na szczycie budynków Fot. Maciej Nowicki

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

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

Goście uważnie przyglądali się zastosowanym technologiom Fot. Maciej Nowicki

W WIEKU 46-60 LAT

SPOKOJNY
(57/180) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, zmotoryzowany, bez

WE DWOJE NR 64/2016

nałogów, wdowiec, pragnie poznać
panią szczupłą, zadbaną, do lat 55,
z okolic Olsztyna.
SPOD ZNAKU RYB
Samotny, bez nałogów, lubiący przyrodę, szczupły, własne M, poznam
panią. Cel — stały związek. Mogę
zmienić miejsce zamieszkania.
ODPOWIEDZIALNY
Szczupły kawaler, uczciwy, bez
nałogów, stan materialny średni,
lubiący przyrodę — pozna panią
w wieku do 49 lat. Tylko województwo warmińsko-mazurskie.
ZARADNY
55-letni, wolny, lubi wszystko co
piękne, pozna panią szczupłą, w wieku do 53 lat.
PO PIĘĆDZIESIĄTCE
Niezależny finansowo i mieszkaniowo,
bez nałogów, nie szukam przygód lecz
stałego związku. Jestem na emeryturze.
WOLNY
(55/183/90) Poszukuję bratniej duszy,
prawdziwej przyjaźni opartej na szcze-

rości i zaufaniu, nie szukam przygód,
poznam panią uczciwą i szczerą.

POWYŻEJ 60 LAT

SAMOTNY
Poznam miłą, samotną panią do lat
70, bez zobowiązań, uczciwą, zaradną i opiekuńczą, która zechce u mnie
zamieszkać. Jestem bez nałogów,
o dobrym sercu.
WESOŁY EMERYT
(65/165) Bez zobowiązań, własne
M, zmotoryzowany, poszukuję szczęścia, miłości, czułości
i bliskości drugiej osoby. Pragnę
spędzić dalsze lata życia u boku pani
o dobrym sercu.
Z OKOLIC OLSZTYNA
70-letni wdowiec, o dobrym
zdrowiu, młodym wyglądzie,
zadbany, z poczuciem humoru,
niezależny finansowo, lubię taniec,
spacery, przyrodę, poznam miłą,
szczupłą panią, z okolic Olsztyna,
do 65 lat.

Panie
31-45 LAT

UŚMIECHNIĘTA BLONDYNKA
Mieszkam na wsi, jestem po rozwodzie, pragnę poznać pana w wieku
40-55 lat, najchętniej ze wsi. Numer
telefonu ułatwi kontakt.

46-60 LAT

Posadzki w kojcach są pokryte szczelinowymi rusztami betonowymi, pod którymi znajduje
się kanał gnojowicowy o głębokości 1,5 metra. Wygrodzenia kojców są wykonane z paneli
PCV o grubości 3,5 cm oraz ze słupków ze stali kwasoodpornej. W każdym kojcu znajduje się
automat paszowy oraz dwa poidła miskowe Fot. Maciej Nowicki

POGODNA
56-letnia, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, bez nałogów, z poczuciem humoru, szczupła, poznam
pana niezależnego mieszkaniowo
i finansowo, nie szukam przygód.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia wdowa, uczciwa i szczera,
pozna dobrego i poważnie myślącego wdowca. Cel — stały związek.
NIEKONFLIKTOWA
(57/164) Szczupła, o dobrym sercu
i miłej aparycji, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, uczciwego, wysokiego, kulturalnego, zmotoryzowanego i nie nadużywającego alkoholu,
w wieku 57-65 lat.
REKLAMA
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Nr 64/2016
hasło

POWYŻEJ 60 LAT

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

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

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia ...............
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Jedna ze sterowni chlewni Fot. Maciej Nowicki

Powyższe dane do wiadomości redakcji

własnoręczny podpis
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Producenci żywności ekologicznej mają swoje sukcesy

Warmińsko-Mazurskie ekologią słynie
Rolnicy z województwa warmińskomazurskiego znaleźli się w czołówce
gospodarstw ekologicznych w kraju
zdobywając I i III miejsce w krajowym
konkursie ekologicznym.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Już po raz kolejny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Radomiu ogłosiło konkurs krajowy na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2016 roku, w dwóch
kategoriach: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe Oczywiście
Ośrodki Doradztwa Rolniczego z każdego województwa prowadziły nabór gospodarstw ekologicznych do
tego konkursu i przeprowadzały etap wojewódzki. Laureaci etapów wojewódzkich
z obu kategorii zgłaszani były
do etapu krajowego. Podsumowanie i ogłoszenie wyników etapu krajowego odbyło
się w Łodzi w dniach 6-7 październik podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej
Natura Food.
W roku 2016 zgłoszono łącznie 28 gospodarstw
w dwóch kategoriach: ekologia-środowisko i gospodarstwo towarowe. W każdej
kategorii nagradzano trzy
pierwsze miejsce i po jednym
wyróżnieniu. Z naszego województwa w kategorii: gospo-

darstwo towarowe Katarzyna i Grzegorz Łaski zdobyli
I miejsce, natomiast w kategorii: ekologia-środowisko.
Elżbieta i Zdzisław Kobus ze
wsi Wawrochy pod Szczytnem, zdobyli III miejsce.

I miejsce dla
Koziej Farmy

Katarzyna i Grzegorz Łascy prowadzą 92 hektarowe
gospodarstwo Kozia Farma
w Złotnej niedaleko Morąga.
Certyfikowane są nie tylko
pola i łąki, ale także zwierzęta
— kozy oraz mleko i produkty
przetwarzane z mleka koziego. Państwo Łascy pierwsze
kozy w ilości 30 sztuk zakupili w 2011 r., dziś stado liczy
75 matek, 140 kóz dorosłych
oraz 30 koźlątek. Jest to jedno z największych kozich stad
w Polsce utrzymywane w systemie otwartym. Ze względu na różnorodność cennych
cech w różnych typach kóz
utrzymywane stado nie jest
jednorodne. Są tu kozy w typie: alpejskim, saaneńskim,
polskim białym uszlachetnionym i burskim. Zdrowa ekologiczna żywność pochodzi
z mleka od szczęśliwych kóz,
które mają do swojej dyspozycji aż 18 hektarów aromatycznych pastwisk i łąk i które
przebywają w okresie chłodu,
zimy i deszczu w nowo wybu-

Kozy z Koziej farmy, wszystkie są oswojone i bardzo towarzyskie, posiadają swoje imiona i reagują na nie. Wszystkie imiona
kóz zna zaprzyjaźniona bez granic z nimi pani Kasia Fot. WMODR
dowanych budynkach inwentarskich.
Z mleka pozyskiwanego od
szczęśliwych kóz produkowane są przepyszne sery zagrodowe: krótko dojrzewające
sery podpuszczkowe, śmietankowe twarożki z pasteryzowanego i niepasteryzowanego
mleka, kozie sery solankowe,
wędzone, a także kefiry i jogurty. Certyfikacja gospodarstwa realizowana jest przez
Jednostkę Certyfikującą Agro
Bio Test PL-EKO-07-10404,
natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest na
podstawie przepisów MOL
o weterynaryjnym numerze
produkcji 28157209.

Zdecydowali się na
produkcję serów

Łascy nie od zawsze związani byli z rolnictwem. Długie 20 lat mieszkali pod
Warszawą i tam spełniali się zawodowo, jednak zawsze marzyli o wsi. W końcu postawili wszystko na
jedną kartę i zaczęli realizować marzenia. Zdecydowali się na kozy i produkcję
serów z mleka koziego. Już
wtedy wiedzieli, że to co powinno znaleźć się na talerzu
winno być naturalne, zdrowe i świeże a nade wszystko doskonałe pod względem
jakościowym no i oczywiście
bez chemii. Dlatego wszystko

jest certyfikowane i pod stałą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej. Serowarnia nowo
wybudowana aż razi czystością. Oczywiście mogliśmy jej
wnętrze oglądać tylko przez
szybę, bo do serowarni mają
wstęp tylko upoważnione
osoby.
Przebywając na Koziej
Farmie miałam okazję próbowania kozich przysmaków. Smakowałam podane
w kolejności od łagodnych
do tych wzbogaconych i ze
zdecydowanym smakiem.
Pierwsze na stole królowały jogurty probiotyczne i łagodne twarogi, później sery
podpuszczkowe lekko solone, potem wkroczyły na stół
sery dłużej dojrzewające 10-,
20- lub 30-dniowe. Smaki
serów wzbogacane są przez
ekologiczne zioła: czarnuszkę (pieprz ubogich), kozieradkę, czosnek niedźwiedzi,
bazylię, suszone pomidory oraz czerwony pieprz. Na
końcu podany został wędzony w zimnym dymie ser Złotniak (zwycięzca festiwalu serowego). Wszystkie produkty
certyfikowane można nabyć
nie tylko bezpośrednio z gospodarstwa, ale także ze sklepu internetowego i w sklepach stacjonarnych.

Agroturystyka często
towarzyszy ekologii

W gospodarstwie Kozia
Farma prowadzona jest także agroturystyka. Można spędzić tam czas w samotności
ze zwierzętami lub z rodziną i z dziećmi. Przyjmowane
są także grupy zorganizowane, których uczestnikami są
dzieci, dorośli a także młodzież ucząca się i studenci,
przyjmowani są także turyści
najczęściej z Niemiec. W programie jest zwiedzanie gospodarstwa, degustacja serów
i innych smakołyków z farmy
a nade wszystko można przeżyć niezwykłe spotkanie ze
zwierzętami, a muszę dodać,
że wszystkie kozy są oswojone i bardzo towarzyskie, posiadają swoje imiona i reagują
na nie. Wszystkie imiona kóz
zna zaprzyjaźniona bez granic
z nimi pani Kasia.
Kozia Farma jest także laureatem serowego festiwalu
— wrocławskie Święto Sera
i Wina. W konkursie serowarskim zdobyli pierwsze miejsce
za ser Złotniak, a w kategorii
serów twarożkowych wygrał
ich Twarożek Oberlandzki.
Artykuł o Elżbiecie i Zdzisławie Kobus, zdobywcach
III miejsca w grudniowym wydaniu.

REKLAMA

MINIMLECZARNIE
PROJEKT, WYPOSAŻENIE, WDROŻENIE
TECHNOLOGICZNE, SZKOLENIE

W IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej Natura Food Katarzyna i Grzegorz Łaski spod Morąg
zdobyli I miejsce Fot. WMODR

Elżbieta i Zdzisław Kobus ze wsi Wawrochy pod Szczytnem,
zdobyli III miejsce Fot. WMODR

Tel. 89-767-43-93

www.agrovis.eu
49316lwwl-a -O
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Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

Nowoczesna twarz rolnictwa
Konferencje i fora tematyczne, bogata oferta produktów
i usług branży rolniczej, pokazy nowoczesnych maszyn
i urządzeń, oprawa artystyczno-kulturalna — to wszystko
zapewniają organizatorzy Centralnych Targów Rolniczych,
które odbędą się w dniach 2527 listopada br.
To nowa inicjatywa podjęta
przez Ptak Warsaw Expo Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe w Nadarzynie
pod Warszawą. Ma stanowić
platformę spotkań dla całej
branży rolno-spożywczej.
Pierwszy dzień — piątek 25
listopada — określono jako
„biznesowy”. Wówczas odbędzie się m.in. debata polityczna dotycząca rolnictwa
z udziałem przedstawicieli kierownictwa ministerstwa
rolnictwa, a także fora i panele sektora wołowiny, logistyki,

izb rolniczych, dostaw żywności, a także polsko-ukraińskie.
Następnego dnia o problemach i wyzwaniach debatować mają młodzi rolnicy, sadownicy, branża drobiarska
i wieprzowiny. Przewidziano
też konferencję „Innowacje
dla Rolnictwa”.
A niedziela ma upływać m.in.
pod znakiem „Miss Traktora”.
Oczywiście przez cały czas
trwania targów można będzie zapoznać się z ofertą
produktów i usług branży
rolniczej, ofertą eksportową
polskich specjalności żywnościowych, rozwiązaniami w kierunku uruchomienia produkcji rolnej nawet
w najtrudniejszych warunkach geograficznych. Zaplanowano pokaz nowoczesnych
maszyn i urządzeń dla rolnictwa i sadownictwa, wyposażenia dla obór, chlewni,

SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I MASZYN ROLNICZYCH

W Nadarzynie pod Warszawą, w ostatni weekend listopada
spotkają się rolnicy z całej Polski Fot. Dariusz Kucman
a także prezentację techniki
rolnej i innowacji.
Każdy zwiedzający będzie miał możliwość kontaktu i konsultacji z wiodącymi
instytucjami wspierającymi
rozwój innowacji sektora rolno-spożywczego, prasą fachową oraz portalami branżowymi. Targi mają też być okazją
do bezpośredniego kontaktu
z bankami, doradztwem rolniczym, logistyką w sprawie

kredytów/leasingów/ubezpieczeń, rozwiązań dystrybucyjnych, transportowych i magazynowych.
Do tego wszystkiego trzeba
dodać jeszcze oprawę kulturalną w postaci m.in. prezentacji stołów bożonarodzeniowych oraz koncertów
zorganizowanych przez koła
gospodyń wiejskich. Będzie
także festiwal muzyki disco
polo. Dk

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

www.agroperfekt.pl
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Umowa UE — Kanada stała się faktem

SKUP BYDŁA

CETA jednak podpisana
30 października Unia Europejska i Kanada podpisały w
Brukseli kompleksową umowę gospodarczo-handlową
CETA. Polscy rolnicy mają o
niej negatywną opinię.
Podpisanie zaplanowane
było na 27 października, ale
odłożono je ze względu na
sprzeciw belgijskiego regionu — Walonii. Dość szybko
jednak problemy zostały zażegnane, wszystkie kraje dały
zielone światło.
Dokument sygnowali: premier Kanady Justin Trudeau,
szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier
pełniącej obecnie przewodnictwo w UE Słowacji Robert Fico.
— Podjęte dziś decyzje pokazują, że dezintegracja wspólnoty nie musi być trwałą ten-

dencją, że wciąż mamy dość
siły i determinacji, przynajmniej część z nas, by przeciwstawić się fatalizmowi na
temat upadku naszego politycznego świata. W tym szczególnym momencie historii UE
ten pozytywny sygnał wiele
znaczy — powiedział Tusk na
konferencji prasowej.
Zawarcie umowy oznacza, że wyeliminowane zostaną po obu stronach niemal wszystkie cła importowe
i bariery pozataryfowe w wymianie handlowej. Co istotne, większość tych zapisów będzie stosowanych już wkrótce,
jeszcze przed procesem ratyfikacji umowy (muszą tego dokonać parlamenty krajów UE
oraz europarlament).
Jak już w „Rolniczym ABC”
pisaliśmy, CETA budziła i
budzi spore kontrowersje.
Jej przeciwnicy spodziewa-

ją się zalewu żywności modyfikowanej genetycznie (i
tańszej), której Kanada jest
trzecim największym producentem na świecie, a także likwidacji miejsc pracy. Podpisanie umowy oprotestowało
większość polskich organizacji rolniczych, wyrażając obawy, że wobec gigantycznych
kanadyjskich farm-przedsiębiorstw, rodzime rozdrobnione rolnictwo bardzo ucierpi,
szczególnie małe gospodarstwa.
Odpowiedzialne za sprawy związane z umową Ministerstwo Rozwoju zapewniało jednak, że Unia Europejska
zachowała ochronę dla szczególnie wrażliwych towarów
dla unijnego sektora rolnego,
m.in. poprzez wprowadzenie
kontyngentów bezcłowych dla
wołowiny, wieprzowiny, pszenicy czy kukurydzy.

— Nawet biorąc poprawkę
na to, że oczywiście nie jest to
umowa, która w stu procentach nas, jako Polskę, satysfakcjonuje, to myślę, że jest
dobra i dla nas, i dla całej Unii
Europejskiej. W tej umowie
jest mnóstwo zastrzeżeń, obostrzeń, które obalają niektóre
mity dotyczące między innymi
żywności genetycznie modyfikowanej. Kanada jest jednym
z największych eksporterów
na świecie tego typu żywności, natomiast Unia Europejska ma swoje przepisy i te
przepisy zostały uwzględnione także w tej umowie. Absolutnie nie należy się obawiać,
że teraz z dnia na dzień tego
typu żywność zaleje rynki europejskie czy polskie — uspokajał w rozmowie z dziennikarzami Marek Magierowski,
szef prezydenckiego biura prasowego. dk
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Zbiór zasad, które pomogą hodowcom

Bioasekuracja lekiem na ochronę
przed ASF
Walka z afrykańskim pomorem świń dopiero
się rozkręci, dlatego w każdej chlewni
należy stosować zasady bioasekuracji.
Informacje o nowych ogniskach ASF
u świń i przypadkach u dzików po lekkim
uśpieniu kolejny raz przypomniały o wciąż
istniejącym zagrożeniu rozprzestrzenienia
się tej choroby na obszar całego kraju.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Szerzenie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oddala możliwość przywrócenia eksportu polskiego mięsa
wieprzowego i jego przetworów. Powoduje to duże straty gospodarcze i pogłębia
kryzys na krajowym rynku
wieprzowiny. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do
hodowców świń i myśliwych
o przestrzeganie zasad bioasekuracji i bezwzględnego wypełniania wszelkich zaleceń
służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed
ewentualnym przeniknięciem
wirusa ASF do gospodarstw
utrzymujących świnie.

Niebezpieczne szczątki
padłych dzików

Od 14 lutego 2014 roku do
4 listopada bieżącego roku
zarejestrowano w Polsce 121
przypadków i 23 ogniska ASF.
To aktualne żniwo, które pomór zebrał w naszym kraju.
Wirus po wolnej przestrzeni jest roznoszony głównie
przez dziki — nosiciele przekazują go na kolejne osobniki. Szerzenie się pomoru świń
nie jest wyłącznie zależne od
gęstości populacji dzików.
Ostatnim ogniwem zakażenia są szczątki dzików. Zakażony (żywy) dzik jest źródłem
wirusa jedynie przez kilka dni
przed śmiercią. Szczątki dzika mogą być zakaźne przez
kilka tygodni. Aby doszło do
zakażenia wrażliwy na zakażenie dzik musi mieć kontakt ze szczątkami zakażonego dzika lub konającym,
zakażonym dzikiem. Badanie dzików padłych jest jedynym skutecznym narzędziem
wczesnego wykrywania choroby. Badanie dzików powypadkowych (dotychczas brak
wyników dodatnich!) wskazuje na ich nieistotną rolę
w szerzeniu się ASF. Bardzo
realne jest więc przeniesie-

nie choroby do chlewni przez
człowieka, zwierzęta towarzyszące, ptactwo czy gryzonie.
Z tego względu bardzo ważne jest przestrzeganie zasad
bioasekuracji w chlewniach.
Bioasekuracja to biologiczna ochrona fermy obejmująca wszelkie działania, w tym
program zdrowotny stada,
zmierzające do ochrony populacji trzody chlewnej przed
transmisją czynników zakaźnych. Bioasekuracja jest jednym z narzędzi, które ma zapobiec rozprzestrzenieniu się
wirusa ASF.

Działalność człowieka,
potem dopiero dziki

Według Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach dotychczas głównym
czynnikiem szerzenia się ASF
na Podlasiu są dziki. Na teren innych województw wirus może przedostać się przede wszystkim poprzez nie
zdezynfekowane środki transportu, nielegalne przewożenie żywności przez osoby zza
wschodniej granicy, skarmianie świń resztkami żywności
z mięsa zakażonych zwierząt
(małe stada), a dopiero w dalszej kolejności przez migrację
dzikich zwierząt. Na ASF nie
ma jeszcze skutecznej szczepionki, dlatego należy stosować wszystkie możliwe działania profilaktyczne. Zasady
bioasekuracji, których przestrzeganie może skutecznie
ograniczyć ryzyko zawleczenia do chlewni nie tylko wirusa ASF, ale również wielu innych chorób zakaźnych
trzody chlewnej przedstawiono poniżej. Zabezpieczenia i rygory sanitarne należy
stosować zarówno w chlewni
jak i w całym gospodarstwie.

Maty i śluzy
dezynfekcyjne

Jednym z podstawowych
elementów w tym zakresie
jest konieczność dezynfekcji
butów przez osoby wchodzące do chlewni oraz samocho-

Na fermach musi obowiązywać zasada, że pracownicy nie przemieszczają się pomiędzy sektorami
a obsługa zwierząt i osoby odwiedzające muszą przebierać się w specjalnych pomieszczeniach —
śluzach w buty i ubrania ochronne, które po każdorazowym użyciu są dezynfekowane Fot. Anna Uranowska
dów wjeżdżających na teren
gospodarstwa. Maty i śluzy
dezynfekcyjne powinny być
wykładane na wjazdach do
gospodarstwa i wejściach do
budynków inwentarskich.

ści przypadków wystarczy
ogrodzenie z siatki drucianej,
która powinna być bez dziur,
gęsta i solidnie przytwierdzona do podmurówki. Szczelne
ogrodzenie i zamknięta bra-

Zagrożeniem dla fermy może być nawet sam
lekarz weterynarii, który tego samego dnia
odwiedził inne chlewnie, w których znajdowały
się chore zwierzęta. Dlatego należy wymagać,
aby przed wejściem do chlewni zmienił obuwie
i ubranie na odzież ochronną.
Środki dezynfekcyjne działają dobrze tylko wtedy, gdy
są używane w odpowiednich
stężeniach (zgodnie z zaleceniami producenta) i nie są zabrudzone dużą ilością zanieczyszczeń organicznych. Przy
silnym zabrudzeniu środki dezynfekcyjne muszą być
wymienione na nowe.

Dobrze wykonane
ogrodzenie

W zabezpieczeniu chlewni przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych
istotną rolę odgrywa również
dobrze wykonane ogrodzenie
uniemożliwiające przedostanie się na teren chlewni dzikich zwierząt, psów, kotów,
a także gryzoni. W większo-

ma ograniczają możliwości
wejścia do obiektów przypadkowych, niepożądanych
gości. Na ogrodzeniu należy
zawiesić tablice informacyjne
o tym, że osoby postronne nie
mają prawa wstępu na teren
gospodarstwa. Na drzwiach
do budynków inwentarskich
obowiązkowo należy umieścić tablicę z napisem „Obcym
wstęp wzbroniony”.

Uwaga na transport

Kolejnym bardzo ważnym
czynnikiem
decydującym
o bezpieczeństwie zdrowotnym świń są środki transportu. Pojazdy przewożące świnie oraz ich kierowcy są częstą
przyczyną zawleczenia choroby do chlewni. Szczególnie

niebezpieczne są samochody transportujące świnie. Pojazdy te muszą przejechać
przez nieckę lub maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym (np. Virkon S) w celu dezynfekcji kół. Pamiętajmy, że
kierowcy tych aut nie powinni przemieszczać się po terenie gospodarstwa. Najlepiej,
aby w ogóle nie wysiadali z samochodów. Jeżeli jest to konieczne to tylko w jednorazowym obuwiu i odzieży. Rampa
powinna być tak zlokalizowana i zbudowana, by graniczyła
z ogrodzeniem i była nachylona
w sposób umożliwiający spływ
wody używanej do mycia rampy poza teren chlewni. Bramy
wjazdowe do fermy lub gospodarstwa muszą być zamknięte.
Używanie tylko jednej bramy
zwiększa możliwości kontroli ruchu samochodów i ludzi.

Ścisłe zasady
poruszania się
w chlewni

Aby zapobiec przedostaniu
się do chlewni zakażeń, należy do minimum ograniczyć
wchodzenie do budynków
inwentarskich osób obcych.
Na fermie i w gospodarstwie
utrzymującym trzodę chlewną
zasadą powinno być, że osoby
spoza obsługi nie mogą dostać
się w bezpośrednie sąsiedztwo

pomieszczeń dla zwierząt lub
do ich wnętrza. Zagrożeniem
może być nawet sam lekarz
weterynarii, który tego samego dnia odwiedził inne chlewnie, w których znajdowały się
chore zwierzęta. Dlatego należy wymagać, aby przed wejściem do chlewni zmienił
obuwie i ubranie na odzież
ochronną. W obiektach składających się z kilku sektorów,
lekarz weterynarii powinien
poruszać się wyłącznie w jednym kierunku: z porodówki do
odchowalni, a na końcu do tuczarni. Nigdy odwrotnie, gdyż
porodówki i pomieszczenia dla
prosiąt są szczególnie wrażliwe
na zawleczenie zakażeń od innych świń. Osoby odwiedzające chlewnię (zootechnik oceny,
inseminator itp.) oraz obsługujące zwierzęta a pochodzące spoza gospodarstwa, przed
wejściem do pomieszczeń inwentarskich powinny zmienić
odzież i obuwie. Na fermach
musi obowiązywać zasada,
że pracownicy nie przemieszczają się pomiędzy sektorami a obsługa zwierząt i osoby
odwiedzające muszą przebierać się w specjalnych pomieszczeniach — śluzach w buty
i ubrania ochronne, które po
każdorazowym użyciu są dezynfekowane.

Uwaga na przywożoną
słomę i paszę

Stosunkowo rzadko zdarzają
się przypadki wprowadzenia
do chlewni zakażeń poprzez
zakupioną paszę lub ściółkę.
Jednak jak podkreśla GLW
zboża oraz pasze objętościowe
i słoma, pochodzące z obszarów objętych ograniczeniami,
mogą być źródłem ASF. Zarówno padłe, jak i chore dziki
żerujące na polach mogą roznosić wirusa ASF. W odchodach dzika wirus może pozostać aktywny przez 11 dni.
Dlatego rolnicy powinni unikać sprowadzania z terenów
zapowietrzonych lub zagrożonych słomy lub pasz.

Także zwierzęta
towarzyszące

Źródłem zakażeń mogą być
także zwierzęta towarzyszące, dlatego niewskazane jest
utrzymywanie w chlewniach
psów czy kotów. Jeżeli jednak istnieją ku temu zasadnicze powody (np. psy stróżujące), należy przyjąć zasadę,
że zwierzęta te nigdy nie powinny być wypuszczane poza
ogrodzenie chlewni lub fermy.
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Zabezpieczenia epizootyczne w gospodarstwach
Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących
zwierzęta gospodarskie, w tym świnie:

I poziom
Podstawa prawna — rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18
września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków
weterynaryjnych, jakie
muszą spełniać gospodarstwa
w przypadku, gdy zwierzęta lub
środki spożywcze pochodzenia
zwierzęcego pochodzące z tych
gospodarstw są wprowadzane
na rynek (Dz. U. z 2003 r,
Nr 168, poz. 1643). Obszar
obowiązywania terytorium całej
Polski. Zakres obowiązywania
— wszystkie gospodarstwa
utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia
na rynku tych zwierząt lub
produktów pochodzących z tych
zwierząt lub od tych zwierząt.
Wymagania weterynaryjne
W gospodarstwie powinny
znajdować się:
a) wydzielone miejsce do
składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed
dostępem osób niepowołanych;
b) wydzielone miejsce do
składowania obornika;
c) miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania
produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed
dostępem osób niepowołanych;
d) odzież i obuwie przeznaczone
tylko do obowiązkowego użycia
w gospodarstwie;
e) maty dezynfekcyjne w liczbie
zapewniającej zabezpieczenie
wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia
zagrożenia epizootycznego;
f) środki dezynfekcyjne w ilości
niezbędnej do przeprowadzenia
doraźnej dezynfekcji;
g) tablice z napisem „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony” zamieszczone przy wejściach do budynków, w których
utrzymywane są zwierzęta.

Komisji 2014/709/UE — obszar
ochronny (żółty), obszar objęty
ograniczeniami (czerwony),
obszar zagrożenia (niebieski).
Zakres bowiązywania —
wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie.
Wymagania weterynaryjne
W gospodarstwie:
a) świnie utrzymuje się
w sposób wykluczający kontakt
z wolno żyjącymi dzikami;
b) posiadacz świń sporządza
spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki,
tuczniki, lochy, loszki, knury
i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
c) świnie karmi się paszą
zabezpieczoną przed dostępem
zwierząt wolno żyjących;
d) maty dezynfekcyjne wykłada
się odpowiednio przed:
— wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami
i wyjściami z tych gospodarstw,
— wejściami do pomieszczeń,
w których są utrzymywane
świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń,
— oraz utrzymuje się je w stanie zapewniającym skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
e) osoby mające kontakt z dzikami stosują środków higieny
niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego
pomoru świń, w tym odkażanie
rąk i obuwia;
f) oczyszcza się i odkaża na
bieżąco narzędzia oraz sprzęt
wykorzystywany do obsługi świń.

Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być:
a) zabezpieczone przed
dostępem zwierząt innych niż
utrzymywane w gospodarstwie;
b) utrzymywane w czystości.
Wymagania weterynaryjne to
wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne,
organizacyjne, techniczne lub
technologiczne, zabezpieczające
przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub
zapewniające właściwą jakość
produktów (Dz. U. z 2014 r. poz.
1539, z późn. zm.)

Na terenie gospodarstwa
obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia i wwożenia zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz
dzików i produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które
mogły zostać skażone wirusem
afrykańskiego pomoru świń;
b) wykonywania czynności
związanych z obsługą świń
przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na zwierzęta łowne
lub odłowie takich zwierząt.
d) oczyszczania i odkażania,
a w razie potrzeby dezynsekcja
środków transportu, które
były użyte do przemieszczenia
świń lub produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego
otrzymanych ze świń.

II poziom
Podstawa prawna — rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków
podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. poz. 711.
Obszar obowiązywania —
obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej

III poziom
Podstawa prawna — rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji
mającego na celu zapobieganie
szerzeniu się afrykańskiego
pomoru świń” na lata 20152018 (Dz. U. poz.517). Obszar
obowiązywania — obszary

wskazane w załączniku do
ww. rozporządzenia. Zakres
obowiązywania — wszystkie
gospodarstwa, w których
utrzymywane są świnie.
Wymagania weterynaryjne
W gospodarstwie:
1. w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym
gospodarstwo zabezpiecza się,
podwójnym ogrodzeniem, o co
najmniej 1,5 m wysokości,
na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
2. wdraża się programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
3. przeprowadza się okresowe
zabiegi dezynsekcji (od kwietnia
do listopada każdego roku);
4. prowadzi się rejestr środków
transportu do przewozu świń,
które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść
osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
5. zabezpiecza się budynki,
w których są utrzymywane
świnie przed dostępem zwierząt domowych;
6. świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach,
z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
7. zapewnia się, aby:
a) osoby mające kontakt ze
świniami w gospodarstwie nie
utrzymywały własnych świń poza
tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą
świń w innych gospodarstwach,
b) do budynków, w których
są utrzymywane świnie, nie
wchodziły osoby postronne,
c) osoby przebywające
w budynkach inwentarskich
używały odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego;
8. sporządza się pisemny plan
bioasekuracji obejmujący:
a) dokumentację przestrzegania
wymagań określonych w ww.
rozporządzeniu,
b) rejestr produktów biobójczych
używanych w gospodarstwie,
c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu
mającego kontakt ze świniami,
d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży
ochronnej i obuwia.
Literatura:
Rozporządzenie MRiRW z dnia
18 września 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r, Nr 168, poz. 1643).
Rozporządzenie MRiRW z dnia
3 kwietnia 2015 r. (Dz. U.
poz.517).
Rozporządzenie MRiRW z dnia
6 maja 2015 r. (Dz. U. poz.
711).
Notatki z konferencji, Iława
21-22.10.2016: „Perspektywy
dla rozwoju sektora trzody
chlewnej w Polsce w świetle
aktualne sytuacji”; wykład: „Jak
pokonać kryzys. Zagrożenia
wynikające z ASF” — prof. dr
hab. Zygmunta Pejsak, dr hab.
Piotr Kołodziejczyk.

Akcja w lasach przeciw ASF

Wielkie liczenie dzików
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W lasach na naszych terenach odbyło się już liczenie
dzików. Ta inwentaryzacja
ma związek z rozprzestrzenianiem się wirusa
afrykańskiego pomoru świń
(ASF), którego dziki mogą
być nosicielami.
Ogólnopolskie liczenie tych
zwierząt zarządził minister
środowiska Jan Szyszko. —
Chcemy zobaczyć, w jakiej
liczbie, gdzie i w jaki sposób są
one rozmieszczone — mówił.
Ma to odpowiedzieć na pytania dotyczące także poziomu redukcji populacji poprzez sanitarny odstrzał.
W dodatku wiedza taka przydatna będzie w kontekście
rosnącej liczby szkód w uprawach rolniczych.
W leśne ostępy celem przeprowadzenia inwentaryzacji
mieli udać się przede wszystkim leśnicy i myśliwi-członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, a także pracownicy
jednostek podległych ministerstwom rolnictwa i spraw
wewnętrznych i administracji. Dołączali do nich jednak
w poszczególnych nadleśnictwach także m.in. przedstawiciele zakładów usług
leśnych, izb rolniczych, a nawet studenci.

Metodą
pędzeń próbnych

Na naszych terenach inwentaryzacja już się odbyła,
a jej wyniki będą znane zapewne jeszcze w listopadzie.
W nad leśnictwach z terytorialnego zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie badanie to

Fot. Nadleśnictwo Przasnysz
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W liczeniu dzików wzięli udział leśnicy, myśliwi, pracownicy
jednostek podległych ministerstwom rolnictwa i spraw
wewnętrznych i administracji, także przedstawiciele zakładów
usług leśnych, izb rolniczych, studenci, a nawet żołnierze
przeprowadzono w dniach 1417 października. A 21 i 22 października zrealizowano je we
wszystkich 33 nadleśnictwach
nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie.
Inwentaryzacja dzików była
prowadzona metodą pędzeń
próbnych. „To skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. Wymaga zaangażowania
wielu osób. Część z nich ma za
zadanie przespacerować się
przez las, a tym samym zmusić zwierzynę do przemieszczenia się w kierunku pozostałych uczestników. Miejsca,
przez które musi przejść zwierzyna są obstawione przez
ustawionych co kilkadziesiąt
metrów obserwatorów. Każdy
z nich wyposażony jest w długopis i specjalną kartę, na
której zapisuje, ile zwierząt
i jakich gatunków widział. Inwentaryzacja metodą pędzeń
próbnych zakłada, że wystarczy policzyć zwierzynę na powierzchni odpowiadającej 10
procentom całego nadleśnictwa, by mieć szacunkowy
obraz tego, ile zwierząt żyje
na danym terenie” — wyjaś-

nia olsztyńska RDLP.
Z tym, że 10 proc. to jednak
wcale nie tak mało. W przypadku Nadleśnictwa Przasnysz to obszar około 3 155 ha.
Tam w liczeniu wzięło udział
210 osób. W sąsiednim Nadleśnictwie Parciaki pierwszego dnia liczących było 110,
a drugiego — 104.

Szukają
padłych zwierząt

W woj. podlaskim trwa dodatkowa akcja mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF. Leśnicy, myśliwi,
służby weterynaryjne, a nawet żołnierze szukają w lasach padłych dzików. Odnalezione szczątki, które są
potencjalnym źródłem rozprzestrzeniania się choroby,
są zabezpieczane, po pobraniu
próbek do badań zakopywane, a miejsca znalezienia dzików — oznakowane.
Martwe dziki są o tyle groźne, że choć przedstawiciele
tego gatunku nie są kanibalami, to jednak chętnie spożywają larwy namnażające
się na zwłokach i w ten sposób może dojść do zarażenia.

ARiRM. Istotne wsparcie przed zimą

Zaliczki płyną na konta rolników
Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie za 2016 r. oraz
spełnili warunki do ich przyznania, otrzymają pokaźne
zaliczki na poczet tego wsparcia.
Wypłata zaliczek ruszyła
17 października, a ma się zakończyć do 30 listopada. Do
4 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała z tego tytułu na konta bankowe ok.
690 tys. rolników blisko 4,45
mld zł.
„Ponadto do rolników trafiło 389 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz
28,7 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016
rok. Te dwa rodzaje dopłat
są również wypłacane od 17

października” — informuje ARiMR.
Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie, po raz pierwszy
zaliczki wypłacane na ich poczet wynoszą aż 70 proc. kwoty dopłat. W sumie do końca
listopada Agencja przekaże farmerom ok. 9,5 mld zł z
tego tytułu.
Ten zaliczkowy system ma
na celu złagodzenie trudnej
sytuacji na rynkach rolnych,
w szczególności na rynku
mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. „Dla rolników będzie to
znaczące wsparcie ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrują swoje gospodarstwa
w nawozy, środki ochrony roślin i zakupują sprzęt rolni-

czy, gdyż są one relatywnie
tańsze” — wyjaśnia ARiMR.
Warto dodać, że w pierwszej kolejności środki miały trafiać tam, gdzie sytuacja
była szczególnie ciężka, m.in.
ze względu na występowanie
afrykańskiego pomoru świń
(ASF).
Jeśli rolnik po otrzymaniu
pieniędzy na konto uważa, że
coś się nie zgadza, powinien
udać się do biura powiatowego ARiMR. A tam zostanie
poinformowany szczegółowo,
jakie decyzje zostały wydane
dla jego gospodarstwa. Może
dokładnie sprawdzić, czy
kwoty, które otrzymał zgadzają się z tym, o co wnioskował
(ewentualnie — z jakich powodów zostały uszczuplone).
dk
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Potencjał w zakresie oszczędzania energii na poziomie własnego gospodarstwa

Jak zmniejszyć
zapotrzebowanie na energię?
Efektywność energetyczna polskiej gospodarki na chwilę obecną jest
około 3 razy niższa, niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich
i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.
mgr, inż. Justyna Całka-Orłowska, WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nowa polityka energetyczna Polski do 2030 roku za jeden z głównych celów stawia
poprawę efektywności energetycznej, a co się z tym wiąże
konieczność jej oszczędzania.

Pakiet klimatyczno-energetyczny

Dotyczy to zarówno działalności państwa, samorządów
terytorialnych, jak i przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych
oraz gospodarstw domowych.
Na kształt tej polityki największy wpływ ma pakiet klimatyczno-energetyczny, który
zakłada, że do 2020 roku nastąpi:
— zmniejszenie wielkości
emisji gazów cieplarnianych
w państwach Unii Europejskiej o 20 proc.;
— racjonalizacja wykorzystania energii, a w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 proc.;
— zwiększenie udziału
energii produkowanej z od-

nawialnych źródeł energii,
który ma stanowić 20 proc.
całkowitego zużycia energii
(dla Polski ten cel ustalono
na poziomie 15 proc., ale ten
poziom podlega ciągłym negocjacjom).
Konieczność podejmowania
działań na rzecz efektywności energetycznej umocowana
jest więc w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, wynika też z zasad logiki zrównoważonego rozwoju.

Czy chcemy zmniejszyć
zużycie energii?

Czym jest więc wspomniana
„efektywność energetyczna”?
Cytując popularną e-encyklopedię — jest to efektywne
wykorzystanie energii, mające na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.
No tak, można by powiedzieć, na kosztowne rozwiązania stać jednak bogate kraje, do których Polska niestety
nie należy, ale czy rzeczywiście tak jest?
Wbrew pozorom Polska
posiada ogromny poten-

cjał w zakresie oszczędzania
energii.
W cyklu artykułów przyjrzymy się działaniom i inwestycjom, które możemy wdrożyć na własnym podwórku,
a które mogą przyczyniać się
do uzyskania większej efektywności energetycznej naszego gospodarstwa.
Założenia polityki państwa
są oczywiście ważne dla nas
obywateli, jednakże nic nie
przemówi bardziej do przedsiębiorczego gospodarza, jak
możliwość zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, a już tym bardziej jeśli
osiągniemy ten efekt niewielkim nakładem.

Gdzie używamy
energię?

Zapotrzebowanie na energię
w gospodarstwie rolnym możemy podzielić na dwa podstawowe obszary:
— zapotrzebowanie na cele
bytowo-gospodarcze — ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
energia elektryczna do oświetlenia i zasilania urządzeń AGD,

— zużycie bezpośrednio na
cele rolnicze — nawadnianie, suszenie, uprawa roślin
szklarniowych, hodowla zwierząt, paliwo do maszyn.
Oba te obszary, gdy się je
dokładnie przeanalizuje są
energochłonne, a działania
w zakresie efektywności energetycznej pożądane są zarówno w obszarze stricte związanym z produkcją rolną, ale
również w obszarze bytowo gospodarczym.

Zacznijmy od siebie

Zwiększenie efektywności
energetycznej możemy osiągnąć poprzez działania wysokonakładowe — takie jak termomodernizacja budynków,
wymiana źródeł ciepła na
bardziej efektywne, instalacje
odnawialnych źródeł energii,
ale również poprzez działania nie wymagające zbyt
dużych nakładów finansowych, takie jak zmiana swoich codziennych przyzwyczajeń, bo jak wiadomo wszelkie
wielkie zmiany muszą rozpocząć się przede wszystkim od
małych kroków. Pierwszym
i najważniejszym z nich jest
zmiana naszych przyzwyczajeń i uświadomienie sobie, że
również od nas zależy globalne zużycie energii.

Takim prostym przykładem
na to jest kalkulacja organizacji WWF, według której
wyłączenie wszystkich urządzeń przyciskiem ‘power’ i nie
pozostawianie ich w trybie
‘stand-by’, w skali Polski przyniosłoby, oszczędność aż 2,3
mln MWh, wartych 831mln
PLN! To wartość rocznej pracy średniej wielkości elektrowni, a czy dla nas jest to
duże wyrzeczenie?
Okazuje się, że wiele zupełnie prostych czynności
codziennie przez nas powtarzanych, może przynieść
naprawdę niesamowite efekty i tak na przykład dostosowując temperaturę w pomieszczeniach do naszych
rzeczywistych potrzeb tzn.
poprzez nie przegrzewanie
pomieszczeń oraz zmniejszenie ogrzewania na czas
nieobecności w domu i podczas snu, możemy zredukować koszty ogrzewania nawet
o około 10 proc.

Za klasę energetyczną
warto zapłacić

Kolejną bardzo istotną
sprawą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę podczas
kupowania nowego sprzętu,
szczególnie gospodarstwa
domowego, bo z niego korzystamy najczęściej lub nawet
w trybie ciągłym, jest klasa
energetyczna danego urządzenia. Jest to parametr, który informuje nas o zużyciu
prądu generowanym przez
dane urządzenie, dla naszej
kieszeni najkorzystniej będzie
jeśli zainwestujemy w klasę
co najmniej A+, lub nawet
A+++. Również przy wyborze oświetlenia kierujmy się
energooszczędnością. Oczywiście pierwszym argumentem przeciw będzie cena, bo
jakże mówić o jakiejkolwiek
oszczędności, gdy już podczas
zakupu sprzętu o wyższej klasie energetycznej lub oświetlenia LEDowego musimy zapłacić więcej.

Najprostsze działania
dają efekty

Zwiększenie efektywności energetycznej możemy osiągnąć m.in. poprzez działania takie jak termomodernizacja budynków, wymiana
źródeł ciepła na bardziej efektywne, czy instalacje odnawialnych źródeł energii. Fotowoltaika w gospodarstwie pod Braniewem Fot. Tehaco

Oto kilka podpowiedzi, które mogą przynieść relatywne efekty w skali domowej,
a może i nawet, gdyby udało
się je skutecznie rozpropagować, krajowej!
— Inwestycja w sprzęt AGD
klasy co najmniej A+.
— Instalacja energooszczędnych systemów oświetleniowych.

— Dbałość o prawidłowe
funkcjonowanie chłodziarki,
w końcu to ona pracuje dla
nas non-stop. tj. regularne jej
czyszczenie i odmrażanie (dotyczy starszych modeli, które
nie mają funkcji samoodmrażania), nie wkładanie do niej
ciepłych produktów, rozmrażanie zamrożonych produktów w lodówce, przemyślane
otwieranie chłodziarki.
— Pranie i zmywanie w zmywarce dopiero po ich pełnym
załadowaniu, korzystając przy
tym z programów energoi wodooszczędnych.
— Prasowanie całego prania
na raz, by uniknąć wielokrotnego nagrzewania żelazka.
— Gotowanie w zamkniętych naczyniach, co powoduje szybsze osiągnięcie pożądanego efektu.
— Gotowanie tylko takiej
ilości wody w czajniku, jaka
jest nam akurat potrzebna.
— Zmniejszenie ogrzewania
na czas snu lub nieobecności w domu.
— Nie zasłanianie i nie zastawianie grzejników.
— Gaszenie światła w nieużywanych pomieszczeniach.
— Oszczędzanie wody podczas zmywania, mycia zębów.
Rezygnacja z częstych kąpieli
na rzecz mycia się pod prysznicem.
— Wszystkie urządzenia
w domu tj. telewizor, wieża,
monitor mające tryb czuwania tzw. „stand-by”, wyłączać
przyciskiem „power”.
— Wyłączać ładowarkę
z gniazdka, gdy nie jest używana.
— Przerywając pracę na
komputerze wyłączać monitor, lub nawet hibernować
cały komputer.
— Nie drukowanie niepotrzebnych dokumentów.
— Korzystanie jak najdłużej z naturalnego światła poprzez odpowiednią aranżację
przestrzeni, odsłanianie żaluzji i rolet.
— Wybieranie w miarę możliwości środków transportu
publicznego, a krótkie dystanse pokonywać pieszo lub rowerem.
To najprostsze sposoby nie
wymagające od nas nakładów finansowych, ale przynoszące efekt. Aby zwielokrotnić
ten efekt, potrzeba nam wysokonakładowych rozwiązań np.
takich jak termomodernizacja,
instalacje odnawialnych źródeł
energii, ale ten temat omówimy
szerzej w następnym artykule.
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REKLAMA ogłoszenia drobne

Samochód też
można „podrasować”

Na zakończenie kilka porad,
jak zmniejszyć zużycie paliwa
w naszym samochodzie:
— zadbanie o odpowiednie
ciśnienie w oponach, gdyż
już 0,5 barowe odchylenie od
normy zwiększa zużycie paliwa o około 5 proc;
— wyłączanie silnika przy
postoju trwającym dłużej
niż 30 sekund, gdyż ponowne włączenie rozgrzanego silnika pochłania mniej energii
niż jego praca na biegu jałowym;
— płynna jazda bez gwałtownego hamowania i przyspieszania;
— utrzymywanie w miarę
możliwości stałej nie za wysokiej prędkości jazdy — jazda
z prędkością 120 km/h zwiększa zużycie paliwa o 30 proc.
w stosunku do jazdy z prędkością 80 km/h;
— zdejmowanie dodatkowych nie wykorzystywanych
bagażników oraz zbytecznych
obciążeń i ładunków;
— używanie oleju o niskiej lepkości;
— niegrzanie silnika podczas postoju;
— oszczędne korzystanie
z klimatyzacji.
Wszystkie te niewielkie, zdawałoby się zabiegi
mogą przynieść naprawdę
duże oszczędności nasze-

386916otbr-A -N

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

Zwiększenie efektywności energetycznej możemy osiągnąć również poprzez działania nie wymagające zbyt dużych nakładów finansowych, takie jak zmiana swoich codziennych przyzwyczajeń —
Wyłączać ładowarkę z gniazdka, gdy nie jest używana. Fot. Beata Szymańska
go budżetu w skali roku,
a w przełożeniu na miliony polskich gospodarstw,
dać relatywny efekt energooszczędności. Musimy
przede wszystkim zdać sobie sprawę, że absolutnie
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za konsumpcję
energii i każda forma jej

zaoszczędzenia jest istotna
dla nas i naszego klimatu.
Źródła:
Grzybek A. „Odnawialne źródła
energii i działania adaptacyjne
do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi — przykłady
doświadczeń UE”, 2010
Ginalski Z. „Gospodarka

niskoemisyjna na obszarach
wiejskich”, biuletyn CDR
Brwinów 2016
http://www.wwfpl.panda.org
„Efektywność energetyczna
a ochrona klimatu” Instytut na
rzecz Ekorozwoju
„Poradnik jak oszczędzać
energię w domu”. WWF. Koalicja klimatyczna

REKLAMA

PRACA w gospodarstwie,
667-899-381.
PRACOWNIKA w gospodarstwie -obsługa bydła,
85-650-13-61, 515-603-782.

KUPIĘ byczki do 400kg do
hodowli 692-411-362.

DOJARKI -montaż,atest,
504-93-64-90.

KUPIĘ konie, krowy, 606655-378.

KUPIĘ:CIĄGNIKI, maszyny rolnicze,, tel.663949-448

SKUP koni rzeźnych, eksportowych, 606-954-202.

produkty rolne
KUPIĘ:ZBOŻA
paszowe,konsumpcyjne, rzepak,
tel.606-505-511

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

maszyny rolnicze

SKUP ZBÓŻ:KUPI zboża
p
a
s
z
o
we,konsumpcyjne,tel.694508-207.
SPRZEDAM owies, łubin
507-862-761.

SALETRA; Canwil; Mocznik; 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.

PRODUCENT

MASZYN ROLNICZYCH

OFERUJE: • BECZKOWOZY ASENIZACYJNE
• APLIKATORY DO BECZKOWOZÓW
• WYCIĄGI OBORNIKA I STANOWISKA DLA BYDŁA • OWIJARKI BEL
• ROZSIEWACZE NAWOZÓW • ŁADOWACZE CZOŁOWE
• AGREGATY TALERZOWE

SPECJALIZUJEMY SIĘ TAKŻE
W SPRZEDAŻY

AGREGATÓW
PRĄDOTWÓRCZYCH
HISZPAŃSKIEJ
FIRMY HIMOINSA,

które służą jako rezerwowe lub stałe
źródło zasilania na takich obiektach
jak: fermy drobiu, fermy trzody chlewnej,
szpitale, supermarkety.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
AGRO-MAX Pstrągowscy, Będzymin, ul. Główna 71, 09-300 Żuromin, tel. 23 685-62-67, 507-145-684, agromax@agromax.biz.pl, www.agromax.biz.pl
404316otbr-a-M
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Znaczne zmiany na rynku produktów rolnych
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jak przewiduje Międzynarodowa Rada Zbożowa,
powierzchnia światowych
zbiorów pszenicy w następnym sezonie (2017/18)
będzie zbliżona do tej
obserwowanej w bieżącym
sezonie. Zasiewy pszenicy
ozimej na półkuli północnej
na koniec października były
zaawansowane z pewnymi
opóźnieniami notowanymi
również w Unii Europejskiej
i na Ukrainie.
Według IGC zasiewy w zachodniej części UE były spowolnione przez zbyt suche
warunki we wrześniu, lecz
październikowe deszcze poprawiły sytuację na tyle, że
obecnie opóźnione są jedynie zasiewy we Francji. W południowej i wschodniej części UE warunki pogodowe
w trakcie siewów były zbliżone do normalnych.

Czy będzie mniej
pszenicy w UE?

Wobec braku alternatyw
w wyborze, areał uprawy
pod zbiory w 2017 r. może
być zbliżony do tego z obecnego roku. Zdaniem niektórych ekspertów, korzystne
relacje cenowe rzepaku do
pszenicy oraz niektórych
zbóż do pszenicy mogą spowodować, że powierzchnia
zasiewów pszenicy w UE
będzie jednak nieco mniejsza niż pod zbiory w 2016 r.
Jednakże można założyć, że
z dużym prawdopodobieństwem wyraźnie wyższe
będą plony, co w końcowym
rezultacie zaowocuje większą produkcją.

Niekorzystna sytuacja
dla producentów zbóż

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w cenach skupu zbóż
w październiku odnotowano
wyraźne spadki. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec października
kształtowały się na poziomie 636,87 zł/t, co oznacza
spadek o 1,37 proc., a w odniesieniu do roku poprzedniego o 5,38 proc. Natomiast
ceny żyta konsumpcyjnego, po znacznych wzrostach
we wrześniu, w październiku spadły. Na koniec miesiąca cena tego zboża osiągnęła poziom 526,39 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem września to obniżka o 0,21 proc., a w porównaniu do końca października
2015 roku jest to cena niższe
o 0,50 proc.

Obniżki również
w zbożach paszowych

Podobnie do zbóż konsumpcyjnych również wśród zbóż
paszowych odnotowano spadki cen. Odnotowano je w skupie kukurydzy i pszenżyta, jedynie w skupie jęczmienia
paszowego był wzrost wartości
cen w porównaniu do notowań
z września. Po rekordowych
spadkach średniej ceny skupu
kukurydzy paszowej z września
tego roku, w październiku odnotowano w skupie spadek jedynie o 1,34 proc., co oznacza
zejście z poziomu 572,86 do
565,20 zł/t. Jest to jednocześnie cena niższa o 13,16 proc.
od notowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W przypadku pszenżyta miesięczny spadek cen w skupie
wyniósł 1,93 proc. Oznacza
to obniżkę z 556,63 do 545,90
zł/t. W porównaniu do notowań z października 2015 roku
jest to cena niższa o 5,78 proc.
Jedynie w przypadku jęczmienia paszowego ceny skupu podlegały w październiku
wzrostom wartości — z poziomu 519,86 do 529,44 zł/t
(wzrost o 1,84 proc.). Jest to
jednak cena niższa o 11,76 proc.
od notowanej w analogicznym
okresie roku ubiegłego.

Ceny rzepaku wciąż
w sferze wzrostów

W skupie nasion rzepaku
w październiku bieżącego
roku notowania charakteryzowały się niewielkim, ale systematycznym wzrostem cen
skupu tego surowca. Na koniec miesiąca cena osiągnęła
wartość 1 713 zł/t, co oznacza
wzrost rzędu 3,76 proc. Również porównanie z ceną sprzed
roku wykazuje, że obecna jest
wyższa o 5,29 proc. od wówczas notowanej w skupie.

Wieprzowina i brojlery
kurze mocno w dół

Po trwającym od maja okresie systematycznych wzrostów
cen żywca wieprzowego, cztery tygodnie października przyniosły gwałtowny spadek notowań. Efektem jest powrót
do stanu z jakim mieliśmy do
czynienia w połowie czerwca
bieżącego roku. Ceny na mięso wieprzowe spadły z 5,45 do
4,88 zł/kg masy poubojowej
ciepłej. Odnotowano więc spadek na poziomie 10,32 proc.
w skali miesiąca. Jednakże
w porównaniu do cen sprzed
roku — 4,32 zł/kg masy poubojowej ciepłej — cena z końca października jest wyższa
o 13,11 proc.
Notowane w skupie żywca
wołowego ceny utrzymywały
się na względnie stałym poziomie. W ciągu ostatniego miesiąca cena wołowiny w skupie
wzrosła do poziomu 6,07 zł/
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Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014, 2015 i 2016 roku
kg wagi żywej, co w porównaniu z końcem września oznacza
wzrost zaledwie o 0,31 proc.
(6,05 zł/kg wagi żywej). W skali roku cena za żywiec wołowy
również wzrosła o 0,92 proc.
Październik w obrocie mięsem drobiowym charakteryzował się dalszym spadkiem cen
skupu żywca kurzego oraz niewielkim wzrostem cen skupu
żywca indyczego. Ceny żywca
brojlerów spadły o 3,27 proc.
z poziomu 3,27 do 3,16 zł/kg
wagi żywej. Jest to cena niższa
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,65
proc. Cena skupu mięsa indyczego na koniec października ponownie lekko wzrosła z 4,83 do
4,85 zł/kg wagi żywej, co oznacza
wzrost wynoszący zaledwie 0,45
proc. Wporównaniu do cen zpoprzedniego roku omawiana cena
jest jednak o 16,28 proc. niższa.

acja uległa znacznemu zwrotowi. We wszystkich kategoriach wielkości miały miejsce
duże wzrosty cen. Największy z nich odnotowano w najmniejszej klasie rozmiarowej.
W pozostałych klasach zarejestrowano znacznie niższe spadki. Średnia cena wyniosła 29,13
zł/100 sztuk, co oznacza spadek
o 24,01 proc. w skali miesiąca.
Także w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie
ceny są niższe o 18,77 proc.

Bez zmian w artykułach
mleczarskich

Krajowy rynek artykułów
mleczarskich w październi-

ku był jedynym sektorem
z pośród monitorowanych
w ZSRIR MRiRW, w którym, podobnie jak we wrześniu utrzymywała się tendencja wzrostowa na wszystkie
notowane artykuły. Masło
w blokach na koniec października w sprzedaży kosztowało 16,89 zł/kg, co w porównaniu do ceny 16,32 zł/kg
z końca września oznacza dalszy wzrost o kolejne 3,51 proc.
Ceny masła konfekcjonowanego w tym samym czasie
wzrosły z 17,58 do 18,54 zł/kg
(wzrost o 5,42 proc.). W odniesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku, wartości

Gwałtowny zwrot
cenowy w jajach
spożywczych

W październiku po nieoczekiwanym, gwałtownym wzroście cen w skupie jaj, jaki miał
miejsce we wrześniu br. sytu-

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

cenowe są również wyższe —
masła w blokach o 32,99 proc,
a masła konfekcjonowanego
o 37,68 proc.
Za kg pełnego mleka w proszku na koniec października oferowano 10,50 zł, a więc o 7,28
proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jest to także cena o 10,97
proc. wyższa od uzyskanej za
ten produkt w analogicznym
okresie sprzed roku. Za odtłuszczone mleko w proszku
płacono na koniec października 7,90 zł/kg, a więc o 2,08
proc. więcej niż we wrześniu.
W porównaniu do końca października 2015 roku jest to
cena wyższa o 7,14 proc.

