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W drugi weekend lutego jedziemy do Ostródy

rolnicze abc
patronat prasowy

Blisko 200 firm na Mazurskim Agro Show
Rok temu padł rekord, a przed nami kolejny.
Na trzeciej edycji wystawy Mazurskie Agro
Show Ostróda zaprezentuje się aż 200 firm!
To wszystko będzie można obejrzeć już
w najbliższy weekend.
Barbara Chadaj-Lamcho

b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

Organizowane już po raz
trzeci przez Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
targi są imprezą, na której pokazują się najwięksi producenci
z Polski i zagranicy. Tu rolnicy
obejrzą to, co w rolnictwie najnowocześniejsze.

Od roku 2015 w Ostródzie

— Bazując na dwóch poprzednich edycjach widzimy,
że format wystawy sprawdza
się i że była to dobra decyzja,
by o tej porze i w tym rejonie
stworzyć wystawę maszyn rolniczych — mówi Renata Arkuszewska, dyrektor zarządzający Polskiej Izby Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
— Po dwóch latach obecności
w Ostródzie możemy powiedzieć, że wystawa ma już swoją renomę, jest znana i oczekiwana w regionie. Zatem w tym
roku bazować będziemy na
sprawdzonych w poprzednich
latach rozwiązaniach.
Mazurskie Agro Show
w Ostródzie odwiedziło w ubiegłym roku 40 tysięcy gości, dwa
razy więcej niż rok wcześniej,
a w tym roku może być jeszcze
lepiej, bo pokaże się tu aż 200
firm — rok temu było ich 150.

Pod dachem Expo Mazury

W nowoczesnym kompleksie
wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie zaprezentują się
producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń rolniczych, firmy nasienne, przedsiębiorstwa
nawozowe, prasa branżowa,
organizacje rolnicze oraz inne
podmioty i instytucje związa-

ne z rolnictwem. Zima tu niestraszna, bo wystawa odbywa
się pod dachem, a lutowy termin to był przysłowiowy strzał
w dziesiątkę, bo rolnicy mają
jeszcze czas, by się przygotować
do sezonu.
— Na wystawie znajdzie się
wiele ofert dedykowanych rolnikom, ale największą atrakcją będą na pewno ekspozycje
maszyn — dodaje Hubert Seliwiak z PIGMiUR. — Zaprezentują się wszystkie czołowe
marki. Obecni będą wszyscy
znani i liczący się dystrybutorzy w regionie.

Mazurskie Agro Show
w Ostródzie w 2016
roku odwiedziło
150 firm i 40 tysięcy
gości, dwa razy więcej
niż rok wcześniej,
a w tym roku może
być jeszcze lepiej,
bo pokaże się tu aż
200 firm
Bezpłatnie i fachowo

Na wystawie znajdą się punkty doradcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod
którego patronatem odbywa
się impreza oraz agencji rządowych związanych z rolnictwem.
Będzie to okazja dla rolników,
by uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, szczególnie
w kwestii dotacji unijnych, które obecnie są bardzo gorącym
tematem. Pierwszego dnia

Po dwóch latach obecności w Ostródzie Mazurskie Agro Show ma już swoją renomę, jest znana i oczekiwana w regionie Fot. PIGMiUR
odbędzie się panel dyskusyjny
związany właśnie z tą kwestią,
w którym wezmą udział: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, lokalny przedsiębiorca i rolnik.
Panel ma dać odpowiedź na
pytanie: czy PROW 2014-2020
to już ostatnia szansa dla rodzimych gospodarstw rolnych na
ich rozwój i modernizację.
Mazury Agro Show stały
się profesjonalną płaszczyzną
prezentacji maszyn i urządzeń
dla rolnictwa, a swoją fachową
wiedzę mógł poszerzyć każdy,
kto był zainteresowany aktualnym stanem i kierunkiem
rozwoju techniki rolniczej.
Rolnicy natomiast mają doskonałą okazję do pogłębienia swojej wiedzy branżowej,
poprzez uczestnictwo w specjalnie dla nich przygotowanych seminariach i wykładach.
Podobnie będzie w tym roku.
Zapraszamy do Expo Mazury
w Ostródzie w dniach 11 i 12
lutego w godz. 9-17. Wstęp na
wystawę jest bezpłatny.
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Pasja hodowlana pokazana na ringu

Hodowla to ciągle
nieodgadniona zagadka
O doświadczeniach wystawienniczych i dlaczego wystawy zwierząt są tak ważne
rozmawiamy z Agnieszką
Jończyk, która profesjonalnie przygotowuje bydło do
wystaw, prowadzi badania
nad problemami związanymi
z rozrodem bydła mlecznego do pracy doktorskiej
w Instytucie Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności
w Polskiej Akademii Nauk.
Jest prezesem Fundacji
Młody Hodowca.
— Agnieszko, z hodowlą
jesteś związana od najmłodszych lat. Czy możesz
powiedzieć naszym czytelnikom jak rozwijała się twoja
pasja i czym zaowocowała to
tego momentu?
— Z hodowlą bydła mlecznego mam do czynienia od
najmłodszych lat, ponieważ
moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka
oraz materiału genetycznego
(głównie byki hodowlane). To
rodzice nauczyli mnie ciężkiej
pracy na gospodarstwie i obowiązkowości, co miało przełożenie na dalsze etapy mojego
życia. Również wybór studiów
związany był z hodowlą bydła
mlecznego (UWM Olsztyn,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt). Okres ten pozwolił mi
się rozwinąć również społecznie. Samo studiowanie
mi nie wystarczało. Należałam
między innymi do Naukowego Koła Hodowców Bydła,

brałam udział w wystawach
hodowlanych ze zwierzętami
z naszego gospodarstwa przy
czym uczyłam się profesjonalnego przygotowania bydła
do wystawy. Zaowocowało to
zawiązaniem w Polsce Fundacji Młody Hodowca, której
jestem prezesem, a która ma
na celu integrację środowiska
młodych hodowców bydła.
Staramy się zaszczepiać pasję
w młodych osobach, bo sama
na swoim przykładzie widzę,
że to co wyniosłam z domu i co
zobaczyłam u innych pomaga
mi w codziennych sprawach
i problemach w gospodarstwie rodziców.
Tematy hodowli bydła
mlecznego są dla mnie ciągle
nieodgadniętą zagadką, dlatego też część swojego życia
zawodowego postanowiłam
po studiach ukierunkować
na rozwój w kierunku badań
naukowych dotyczących problemów związanych z rozrodem
bydła mlecznego. obecnie pracuję i prowadzę badania stanowiące moją pracę doktorską
w Instytucie Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności w Polskiej
Akademii Nauk w Olsztynie.
Ponadto czynnie biorę udział
w wystawach hodowlanych
profesjonalnie przygotowując
bydło do wystawy. Daje mi to
wielką satysfakcję oraz możliwość „odwiedzenia” różnych
regionów w Polsce oraz w Europie, a nie od dziś wiadomo
że podróże kształcą. Dzięki
temu mam aktualne informacje od hodowców.

— W jakiej dużej wystawie
ostatnio uczestniczyłaś?
Jaka była twoja rola? Jakie
masz wrażenia?
— W Polsce taką wystawą
jest wystawa krajowa (lipiec
2016), gdzie przygotowywałam zwierzęta z gospodarstwa rodziców oraz zwierzęta
z ferm, z którymi współpracuję. Tym razem stawka zwierzaków pod moją opieką stanowiła 11 zwierząt.
Jeśli chodzi o Europę, moje
największe doświadczenie, to
udział w Narodowej wystawie we Włoskiej Cremonie.
Tam od dwóch lat współpracuję ze wspaniałą hodowlą
— Pradazzo Holstein, gdzie
w tym roku opiekowałam się
zwierzętami z tego gospodarstwa oraz przygotowywałam
stawkę 11 innych zwierząt na
regionalną wystawę w Cremonie, która odbywała się chwilę przed wystawą Narodową.
Podczas wystawy regionalnej oprowadzałam zwierzęta
z fermy Pradazzo i udało nam
się zdobyć dwa najlepsze tytuły podczas tej wystawy, co
daje mi wielką satysfakcję.
Sam kontakt z innymi daje
możliwość do wymiany informacji oraz wiedzy, a dla
mnie Ricky Donini (współwłaściciel fermy Pradazzo
Holstein), jest wspaniałym
pasjonatą bydła mlecznego,
a w szczególności wystawowego. Cieszę się, że dzieli się
ze mną swoją wiedzą.
— Sezon wystaw zwierząt
2016 zaczęłaś w Ostródzie.

— We Włoskiej Cremonie, od dwóch lat współpracuję ze wspaniałą hodowlą — Pradazzo Holstein.
W tym roku opiekowałam się zwierzętami z tego gospodarstwa oraz przygotowywałam stawkę
11 innych zwierząt na regionalną wystawę w Cremonie, która odbywała się chwilę przed wystawą
Narodową — opowiada Agnieszką Jończyk, prezes Fundacji Młody Hodowców Fot. Archiwum prywatne
Tam po raz pierwszy wystawa
odbyła się w halach Expo
Mazury. Jak oceniasz to wydarzenie?
— Wspaniałe miejsce do takich wydarzeń. Mi pracowało
się tam dobrze, zwierzęta były
w halach, co w Polsce ciągle
jest tematem trudnym do
akceptacji dla organizatorów
targów rolniczych, jednakże
w Europie to rzecz normalna.
Hale przyciągnęły dużą ilość
rolników z całej Polski. Termin
targów jest sezonem martwym
jeśli chodzi o prace polowe,
w związku z czym, bezpośredni odbiorcy targów — rolnicy, mają czas by przyjechać
i zapoznać się z nowościami
wchodzącymi na rynek oraz
obejrzeć postęp hodowlany
prezentowany podczas wystawy zwierząt. Wydaje mi się, że
ideę tą należy rozwijać, szczególnie jeśli mając porównanie

do innych organizowanych
wystaw w kraju, ta organizowana po raz pierwszy wypadła
bardzo, bardzo dobrze.
— Podczas wystawy Leszek
Hądzlik, prezydent Polskiej
Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka stwierdził, że rozważana jest już
organizacja krajowej wystawy
bydła w Ostródzie. Obecnie
są prowadzone rozmowy
w tej kwestii, ale wszystko
wskazuje, że w najbliższych
latach taka wystawa w Expo
Mazury się odbędzie. Jak
istotne jest to wydarzenie dla
hodowców bydła?
— Uważam, że organizacja
krajowej wystawy, to bardzo
duże wyzwanie dla organizatorów, ale także prestiż. Obecnie niewiele jest ośrodków,
w których taka wystawa się
odbywa. Jednego roku wystawa krajowa odbywa się w Po-

znaniu, zaś kolejnego w wybranych ośrodkach w kraju.
Myślę, że jest to szansa także
dla hodowców z Polski północno-wschodniej, którzy do
Ostródy mają po prostu bliżej.
— Powiedz jeszcze, dlaczego wystawy zwierząt są
tak ważne?
— Wystawy są doskonałym
źródłem informacji. Dają nam
możliwość spotkania się z innymi hodowcami, doradcami,
specjalistami. Podczas czynnego udziału jesteśmy w stanie zobaczyć na podstawie
zajętych pozycji przez zwierzęta jak wygląda nasza praca
hodowlana, gdyż zwierzęta
wybierane są na podstawie
pokroju, a ten z kolei świadczy o cechach funkcjonalnych
i produkcyjnych. Mamy bezpośrednią konfrontację z innymi czołowymi hodowcami
z naszego regionu i kraju.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych już 11-12 lutego
Już po raz kolejny podczas
trwania Targów Hodowlanych Zagroda w Expo Mazury w Ostródzie w dniach 11-12
luty 2017 r., odbędzie się Warmińsko-Mazurska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych, której organizatorami są — Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie, jako lider
konsorcjum oraz partnerzy
konsorcjum: Expo Mazury

w Ostródzie, Polska Federacja Producentów i Hodowców
Bydła Mlecznego w Warszawie z siedzibą w Dorotowie,
Polski Związek Producentów
Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej POLSUS,
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski
Regionalny Związek Hodow-

ców Owiec i Kóz w Olsztynie
i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie.
Patronat Honorowy nad
Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych
objął Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na Wystawie
prezentowane będą gatunki
zwierząt: krowy i jałowice
mleczne, bydło mięsne, konie
— klacze zimnokrwiste oraz
owce i kozy. W tym roku nie
będą prezentowane świnie
ze względu na występujący
w naszym kraju afrykański
pomór świń.
Uroczyste otwarcie Wystawy rozpocznie się o 11 lutego
o 10.45, a o godzinie 11.30 komisje rozpoczną prace oceny
wystawianych zwierząt i zakończą je o godzinie 15.00.
Podczas trwania wystawy odbędzie się także pokaz i prezentacja jałowic hodowlanych
należących do Spółek Skarbu

Państwa oraz Konkurs Młodego Hodowcy.
Wyłonione podczas ocen
najlepsze zwierzęta otrzymają tytuły czempionów
i wice czempionów i zostaną
nagrodzenie dyplomami, pucharami oraz nagrodami pieniężnymi, które będą refundowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uroczyste podsumowanie
Wystawy i rozdanie nagród
nastąpi w dniu w niedzielę 12 lutego i rozpocznie się
o godzinie 11.00. Wszystkich
miłośników zwierząt zapraszamy. BS

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w 2016 roku Fot. Anna Uranowska (2)
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Impreza się sprawdziła

W Zagrodzie będzie
smacznie i zdrowo
b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

Dowiesz się więcej
o drobiu i bydle

Jedna z nich poświęcona będzie tematyce hodowli bydła
i zaprezentowana będzie w następujących blokach tematycznych:
„Nowe jednostki chorobowe
występujące u bydła“ — wykład
dr Romana Jędryczko
„Żywienie bydła mlecznego“
— zaprezentuje mgr Zbigniew
Wróblewski
„Genomowa ocena bydła“
— omówi dr Kazimierz Konsowicz
Druga konferencja poruszać
będzie aktualne problemy hodowli drobiu. Zakres tematyczny
to lekoodporność, prawidłowa
bioasekuracja oraz diagnostyka
laboratoryjna i szczepionki.

Równolegle jeszcze
dwie imprezy

W tym samym czasie zorganizowana zostanie Warmińsko-Mazurska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych i Mazurskie Agro Show. Wydarzenia współgrają ze sobą i dają
możliwość, w jednym miejscu
i w jednym czasie, spotkania
producentów sprzętu rolniczego, poznania najnowszych
rozwiązań w branży, wymiany
doświadczeń i wiedzy, oraz nawiązania nowych kontaktów.
REKLAMA

REKLAMA
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Pierwszego dnia
odbędzie się konferencja poświęcona
tematyce hodowli
bydła. Rozpocznie się w sali
konferencyjnej po
oficjalnym otwarciu
Targów Hodowlanych Zagroda,
o godz. 12.30. Konferencja drobiarska
odbędzie się dzień
później

Barbara Chadaj-Lamcho

Targi Zagroda, to nie tylko
medalowe zwierzęta, konferencje naukowe i wykłady
na temat hodowli. To także
okazja do pokazania tego, co
rolnicy wytwarzają oraz dobra
zabawa dla uczestników i gości imprezy! Wszystko to już
w ten weekend w Ostródzie!
W dniach 11 i 12 lutego br.
w Expo Mazury w Ostródzie
odbędą się Targi Hodowlane Zagroda. Podczas targów
organizatorzy przygotowali
dwie konferencje.

3r

Fot. Expo Mazury

Coś dla smaku
i dla kondycji

— Targi Zagroda dają też
możliwość zaprezentowania
się drobnym producentom
— mówi Zofia Stankiewicz,
przewodnicząca ostródzkiej
Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. —
Tym, którzy na bazie własnych
surowców produkują różnego
rodzaju przetwory z owoców
i warzyw, producentom żywności regionalnej i tradycyjnej.
Mogą zobaczyć też jak to robią
inni i że taka produkcja może
się opłacać.
Dlatego warto będzie zajrzeć na smakowite stoiska na
Targach Zagroda. A na koniec
organizatorzy przygotowali

trochę rozrywki — odbędą się
pokazy w siłowaniu na ręce. To
sport popularny od wieków na
całym świecie, głównie dzięki
swojej prostocie. Siłowanie na
rękę stało się w latach 60-siątych sportem profesjonalnym
dzięki organizacji wielu prestiżowych turniejów w Las Vegas.
W 1962 roku w Kalifornii odbyły się pierwsze międzynarodowe zawody.
Na scenie Targów Hodowlanych Zagroda odbędzie się
otwarty turniej w siłowaniu na
ręce. Zapisy do udziału prowadzone będą na scenie Targów
Hodowlanych Zagroda, a na
zakończenie odbędą się walki
pokazowe w wykonaniu mistrzów.

36517gggi-a -P

Targi Hodowlane Zagroda, Expo Mazury w Ostródzie
11 i 12 lutego 2017 r., godziny
otwarcia wystawy 9.00-17.00
Program targów:
11 luty (sobota)
Sala konferencyjna, I piętro
(wjazd schodami ruchomymi)
11.00 — Oficjalne otwarcie
Targów
12.30 — Konferencja poświęcona hodowli bydła
12 luty (niedziela)
Sala konferencyjna, I piętro
(wjazd schodami ruchomymi)

12.30 — Konferencja poruszająca aktualne problemy
hodowli drobiu
Turniej siłowania się na rękę
10.00 – 11.00 — Zapisy do
otwartego turnieju w siłowaniu
się na rękę
11.00 – 13.00 — Otwarty
turniej w siłowaniu się na rękę
13.00 – 15.00 — Pokazy
Mistrzów w Armwrestlingu
15.00 – wręczenie nagród dla
zwycięzców turnieju w siłowaniu się na rękę.

11-12.02.2017

Stoisko 110
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SKLEP – SERWIS – WYPOŻYCZALNIA
Olsztyn, ul. Lubelska 29
p Myjki ciśnieniowe
p Odkurzacze
doświadczeń
p Zamiatarki
w serwisie
p Automaty szorujące
p Parownice
p Profesjonalna chemia TENZI
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Centrummyjek.pl
ul. Lubelska 29,10-406 Olsztyn
+48 89 526 71 90
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PROW 2014-2020

O co można wnioskować w tym roku?
Już w marcu ruszają kolejne nabory wniosków o dopłaty w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dobra wiadomość dla farmerów: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada wprowadzenie we wnioskach zmian, dzięki którym
wypełnienie formularzy (również tych elektronicznych) ma być prostsze.
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, w marcu rolnicy
będą mogli składać wnioski na
operacje typów: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
(działanie „Rozwój gospodarstw”, poddziałanie „„Pomoc
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”)
oraz „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”
(działanie:
„Wzmacnianie
przedsiębiorczości”, poddziałanie: „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”). Nabory wniosków na
nie jednak nie obejmą operacji
realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku
ze zwalczaniem afrykańskiego
pomoru świń. Na marzec oraz
trzeci kwartał 2017 r. zaplanowano natomiast nabory
wniosków na operacje typu
„Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych” (działanie: „Wzmacnianie przedsiębiorczości”, poddziałanie:
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”),
przy czym nabór w drugim
z tych terminów będzie uzależniony od zgody Komisji Europejskiej na zmianę PROW
w tym zakresie.
W pierwszym kwartale tego
roku powinny także ruszyć
nabory na dwa poddziałania
w ramach działania „Rozwój
terytorialny”: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” — typ
operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”; a także „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej

infrastruktury” — typ operacji „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów”. Ich
dokładne terminy są jednak
uzależnione od ogłaszających
je samorządów wojewódzkich.

Kolejne nabory — wiosną

W kwietniu ma być ogłoszony nabór wniosków na operacje typu „Premie dla młodych
rolników” (działanie „Rozwój
gospodarstw”, poddziałanie
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników”),
w maju zaś — na poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia
doradców” w ramach działania
„Transfer wiedzy i innowacji”.
Na czerwiec zaplanowano
nabory na: „Restrukturyzację
małych gospodarstw” (działanie „Rozwój gospodarstw”,
poddziałanie „Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw” — nabór
na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących
produkcję trzody chlewnej
na obszarach wyznaczonych
w związku ze zwalczaniem
afrykańskiego pomoru świń),
„Modernizację gospodarstw
rolnych” (działanie „Rozwój
gospodarstw”, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” — nabór dotyczy obszarów a, b,
c), „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”
(działanie:
„Wzmacnianie
przedsiębiorczości”, poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” — nabór na operacje
związane z rozpoczynaniem
pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach,
które prowadzą produkcję
trzody chlewnej, na obszarach
wyznaczonych w związku ze
zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń) oraz
na „Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych” (działanie
„Wzmacnianie przedsiębior-

czości”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój”). W tym
miesiącu wnioski powinny
złożyć także osoby zainteresowane działaniami „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Współpraca”
(termin naboru na to ostatnie
jest uzależniony od przebiegu
procesu akredytacji agencji
płatniczej) w ramach „Transferu wiedzy i innowacji”.
Na czerwiec i czwarty kwartał br. są planowane nabory
wniosków na działanie „Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów”
w ramach „Rozwoju gospodarstw” (ten w drugim terminie będzie uzależniony od
liczby utworzonych i uznanych
grup producentów rolnych na
podstawie planu biznesowego,
które uzyskają status uznania
od zakończenia naboru wniosków w czerwcu) oraz na operacje typu „Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości” (działanie „Systemy
jakości produktów rolnych
i środków spożywczych”, poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”).

Co w drugiej połowie roku?

W trzecim kwartale 2017 r.
powinny ruszyć nabory na trzy
typy operacji w ramach działania „Rozwój gospodarstw”:
na „Inwestycje zapobiegające
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których
celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk
żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof ”), na „Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa” (poddziałanie
„Płatności na rzecz rolników
kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”) oraz na „Inwestycje
w gospodarstwach położonych

na obszarach Natura 2000”
(poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych”).
Na ten okres zaplanowano
także nabory na operacje typów „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”
i „Świadczenie kompleksowej
porady dla właściciela lasu”
(działanie „Transfer wiedzy
i innowacji”, poddziałanie
„Wsparcie korzystania z usług
doradczych”) oraz — w terminach uzależnionych od
ogłaszających nabory samorządów wojewódzkich — na
dwa typy operacji w ramach
działania „Rozwój terytorialny”: „Ochrona zabytków
i budownictwa tradycyjnego”
(poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych
z utrzymaniem, odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego
i miejsc o wysokiej wartości
przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów
społeczno-gospodarczych oraz
środków w zakresie świadomości środowiskowej”) i „Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” (poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”).
Nie ma jeszcze sprecyzowanych terminów naborów
wniosków na dwa poddziałania w ramach działania „Rozwój terytorialny”: „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” i „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” — typ operacji „Scalanie
gruntów”. Pierwsze z nich są
uzależnione od ogłaszających
je lokalnych grup działania,
drugie — od samorządów wojewódzkich.
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Załadunek, przerzut, szczepienia DROBIU
indyki, indyczki, kurczaki, gęsi
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lub przelewem
•waga elektroniczna
•odbiór z gospodarstwa

tel. 798-938-677, 512-342-754
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TEL. 505

Już w marcu rolnicy będą mogli wnioskować o dopłaty na kolejne działania w ramach PROW 2014-2020 Fot. pixabay.com
Wszystkie podane wyżej
planowane terminy naborów
wniosków mogą ulec zmianie
w wyniku przebiegu procesu
legislacyjnego projektów aktów prawnych.

Wnioski mają być prostsze

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zapowiedziało
zmiany we wnioskach o dotacje, dzięki którym rolnikom
ma być łatwiej je wypełniać.
Przykładowo: nie będzie już
trzeba wpisywać numerów
identyfikacyjnych owiec i kóz;
nie będzie trzeba podpisywać
załączników
graficznych;
w spersonalizowanych wnioskach o płatności za 2017 r.
zostaną spersonalizowane
działki rolne z uprawami
grup JPO, JPO_Z, JPO_L,
TUZ, TUZ_C i Chmiel, dzięki

czemu wnioskodawca będący właścicielem działki o powierzchni do 10 ha gruntów
ornych będzie mógł złożyć
wniosek bez konieczności
wprowadzania zmian.
Łatwiejsze też ma być złożenie wniosku przez internet. Po
pierwsze, nie trzeba już będzie
jeździć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
aby otrzymać login i kod dostępu. Poza tym aplikacja do
wypełniania e-wniosków ma
być intuicyjna i już po wpisaniu danych będzie można
sprawdzić ich poprawność
oraz otrzymać poinformacje
o ewentualnych błędach. To
ważne udogodnienie, gdyż
dzięki niemu wnioskodawca
uniknie sankcji i pomniejszenia płatności.
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Potrzebujesz nowego sprzętu rolniczego?
Planujesz rozbudować gospodarstwo?
A może zastanawiasz się,
jak zwiększyć swoje płatności obszarowe?
Szukasz najlepszego sposobu finansowania?

Pierwsze nabory już w marcu!
Z nami zrobisz to bez problemu!
Od wielu lat zajmujemy się:
• wypełnianiem wniosków i tworzeniem biznesplanów,
• wyszukaniem optymalnego finansowania inwestycji,
• wnioskami obszarowymi,
• przygotowywaniem planów działalności rolnośrodowiskowej,
ekologicznej,
• ekspertyzami przyrodniczymi,
• badaniami glebowymi i pomiarami GPS.
Serdecznie zapraszamy do współpracy
Zadzwoń już dziś, tel. 500-827-128
Agrokoncept Marek Żbikowski, e-mail: Zbikowski-marek@wp.pl
Olsztyn, ul. Wyzwolenia 32/1
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Wirus H5N8 cały czas rozprzestrzenia się w Polsce

Ludziom niestraszny, ale zabija ptaki
Kacper Czerwiński

k.czerwinski@kurierzurominski.pl

Wirus wysoce zjadliwej
grypy ptaków podtypu
H5N8 po raz pierwszy
pojawił się w Europie
w 2014 roku. Pierwsze
informacje na jego temat
pochodzą z Azji, z przełomu
2009/2010 roku. W październiku zeszłego roku
ptasia grypa wróciła na
stary kontynent. W Polsce
wykryto już 39 ognisk
choroby.
Do końca stycznia w całej Polsce odnotowano 35
ognisk wystąpienia ognisk
ptasiej grypy. Pierwsze dni
lutego to kolejne cztery
przypadki (stan na 2 lutego). Większość, bo 29 przypadków dotyczyło dzikiego
ptactwa. Wydawało się, że
na razie problem dotyczył
tylko południowych i zachodnich województw. Pięć
ognisk wykryto również na
Mazowszu. Wirus dotarł także na Warmię i Mazury.

Pierwszy przypadek
na Warmii i Mazurach

Lekka zima sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Ferma
w gminie Gietrzwałd jest 35
ogniskiem wystąpienia tej
choroby i pierwszym na Warmii i Mazurach. — W gospodarstwie od kilku dni padały
ptaki. Wstępnie sądzono, że
ptaki giną z powodu zatrucia pokarmowego. Wokół
ogniska wirusa wyznaczono
około 3-kilometrową strefę
zapowietrzenia oraz 10-kilometrową strefę zagrożenia.
Strefa zostanie zniesiona po
miesiącu. Pozostałe przy życiu
ptaki zostaną uśpione. Gospodarstwo zostanie zdezynfekowane i objęte kwarantanną — poinformował podczas
konferencji Ludwik Bartoszewicz, wojewódzki lekarz weterynarii. Pod Gietrzwałdem
zostanie uśpionych ponad
4 000 indyków. W budynku,
gdzie wykryto obecność wirusa przebywało 2 471 ptaków,
z czego 2 000 padło w wyniku choroby. W sąsiadującym

budynku jest 3 932, młodych
ptatków. Ze względów bezpieczeństwa zostaną uśpione.

Równo 10 lat temu H5N1

Dokładnie 10 lat temu
w powiecie żuromińskim
panowała epidemia ptasiej
grypy. Wówczas w Polsce
rozprzestrzeniał się wirus
H5N1. Praktycznie cały powiat był sparaliżowany. Wybito wtedy setki tysięcy kur.
Hodowcy drobiu nie mogli
sprzedawać jaj ani brojlerów.
Ogromne były koszty usuwania skutków ptasiej grypy.
Szły one w miliony złotych.
Od tamtego czasu na terenie północnego Mazowsza
powstało wiele nowych ferm
drobiu. W samym powiecie
żuromińskim znajduje się
ich około 700 sztuk. Przebywa w nich 19 milionów sztuk
drobiu (kury nioski, brojlery,
indyki itd.). Według danych
Powiatowego Lekarza Weterynarii w powiecie znajduje
się również około 60 tysięcy
sztuk ptactwa przydomowe-

go. To okres wzmożonej pracy
dla wszystkich Powiatowych
Inspektoratów Weterynarii
w kraju. Szczególnie w takich
miejscach, gdzie zagęszczenie ferm drobiu jest duże.
Żuromiński PIW, kontroluje
na bieżąco fermy drobiu jak
i gospodarstwa indywidualne. Obecnie właściciele ferm
muszą zachowywać środki
ostrożności. Mówi o nich
rozporządzenie nr 2091 ministra rolnictwa. Obecnie
na terenie Polski nie można
między innymi organizować
żadnych targów, czy wystaw
ptaków. Nie można także poić
ptactwa wodą ze zbiorników,
do których mają dostęp dzikie ptaki. Właścicielom ferm
nakazano wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków
inwentarskich.

Co dalej?

Przede wszystkim należy
pamiętać, że wirus H5N8 nie
jest groźny dla człowieka. Nie
stwierdzono na świecie, żad-

W Polsce wykryto już 39 ognisk ptasiej grypy. Każdy dzień może
przynieść nowe przypadki Fot. Kacper Czerwiński
nego przypadku zakażenia
człowieka. Ważne, żeby stosować zasady bioasekuracji.
Wirus został przeniesiony
do Europy przez dzikie ptaki. To głównie od nich należy
odseparować drób hodow-

lany. Aktualnie nie ma jakiś
szczególnych powodów do
podejmowania działań w odniesieniu do ludzi. Specjaliści
zalecają jednak stosowanie
zasad higieny po kontakcie
z drobiem i dzikimi ptakami.

A co jeśli znajdziemy padłe lub chore zwierzę?
Najlepiej byłoby powiadomić o tym fakcie Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Nie każdy z nas posiada jednak numer do tej instytucji.
Zdarzenie wystarczy zgłosić straży miejskiej bądź policji, dzwoniąc
na numer alarmowy. Funkcjonariusze powiadomią wtedy odpowiednie służby. Podobnie należy postąpić w przypadku znalezienia
padłego ptaka w przydomowym stadzie ptaków hodowlanych.

Co każdy powinien wiedzieć o ptasiej grypie?
W związku z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy
ptaków wywołanej wirusem
grypy A podtypu H5 i H7 na
terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków.
W Rozporządzeniu tym
— na podstawie art. 47 ust.
1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015
r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r.
poz. 1605) — zawarte są nakazy i zakazy oraz obowiązki
posiadaczy drobiu.
Zakazuje się: organizowania
targów, wystaw, pokazów lub
konkursów z udziałem żywych
kur, kaczek, gęsi, indyków,
przepiórek, perlic, strusi oraz
innych bezgrzebieniowców,
gołębi, bażantów i kuropatw,
z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi; przechowywania
i prezentacji w celu sprzeda-

ży, oferowania do sprzedaży,
sprzedaży, dostarczania oraz
każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach;
pojenia drobiu oraz ptaków
utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie
ptaki; wnoszenia i wwożenia
na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób,
zwłok dzikich ptaków lub
tusz ptaków łownych.
Nakazuje się: odosobnienie
drobiu lub innych ptaków
w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych
miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem
lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich
kontakt z dzikimi ptakami;
zgłaszanie do powiatowego
lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych; utrzymywanie
drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp
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mają dzikie ptaki; zgłaszanie powiatowemu lekarzowi
weterynarii właściwemu dla
miejsca wysyłki, co najmniej
na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji
o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: rodzaj przesyłki,
ze wskazaniem odpowiednio
gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, datę przemieszczenia,
miejsce wysyłki i miejsce
przeznaczenia, liczbę ptaków; przechowywanie paszy
dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich
odchodami; karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę
przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami; wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami i wyjściami
z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany
drób, a w przypadku braku
niecek dezynfekcyjnych —
przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstwa, w którym jest
utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych
mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym
skuteczne działanie środka
dezynfekcyjnego; stosowanie przez osoby wchodzące
do budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany
drób, odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie
w danym budynku; stosowa-

nie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą
drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed
wejściem do budynków inwentarskich; oczyszczanie
i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi
drobiu przed każdym ich
użyciem; powstrzymanie się
przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania
czynności związanych z obsługą drobiu; dokonywanie
codziennego przeglądu stad
drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej
w szczególności informacje na
temat liczby padłych ptaków,
spadku pobierania paszy lub
nieśności.

Wirus nie jest groźny
dla ludzi

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu
H5N8 — nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw
utrzymujących drób. Główną
przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków
H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa
też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.

Bioasekuracja

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
— zabezpieczyć paszę przed
dostępem zwierząt dzikich;

— nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których
drób jest utrzymywany;
— nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez
człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają
dzikie ptaki;
— stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
— stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach
z budynków, w których utrzymywany jest drób;
— przetrzymywać drób
w przeznaczonych do tego
celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Możliwe kary pieniężne

Za brak stosowania zasad
bioasekuracji będą nakładane
kary administracyjne. Nowe
przepisy i zasady bioasekuracji, które weszły w życie
pod koniec grudnia, dotyczą
wszystkich, i małych gospodarstw przyzagrodowych, które utrzymują drób na własne
potrzeby, jak i ferm komercyjnych z hodowlą w systemie
zamkniętym. Jeśli rolnicy nie
zastosują się do tych środków
zapobiegawczych, narażają się
na nałożenie kary pieniężnej
przez powiatowego lekarza
weterynarii, która jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość kary
pieniężnej uzależniona jest

od rodzaju naruszenia i może
wahać się od 0,2 do dwukrotności kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej za
rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.

Dla podniesienia
świadomości

Wirus grypy towarzyszy
człowiekowi od wieków.
Pierwsze doniesienia na temat epidemii wywołanej
grypą pochodzą z 412 r. p.n.e.
W 1933 roku po raz pierwszy
udało się wyizolować wirus grypy. Rodzina wirusów
grypy nie jest jednorodna.
Najbardziej ogólnie można
podzielić ją na trzy grupy:
Wirus typu A — zakaża ludzi oraz inne ssaki a także
ptaki. To on jest najczęściej
odpowiedzialny za epidemie.
Wirus ptasiej grypy, jest wirusem grypy typu A i należy do
rodziny Orthmyxviridae. Ze
względu na obecność hemaglutynin (H) oraz neuraminidaz (N) — białek pomagających wniknąć wirusowi do
komórek organizmu — wyróżnia się 16 typów H, oraz
9 N co w konsekwencji daje
144 możliwe kombinacje.
Wirus typu B — zakaża wyłącznie ludzi.
Wirus typu C — charakteryzuje się najlżejszym przebiegiem, zakaża ludzi i świnie.
mgr inż. Barbara Skowronek, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedziba w Olsztynie
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Ubezpieczenie społeczne rolników

Od stycznia można
dorobić więcej

7r

REKLAMA

Specjalny rabat

dla rolników

W życie weszły nowe przepisy o ubezpieczeniu społecznych.
Zgodnie z nimi, podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia
za pracę uległa kwota warunkująca możliwość podlegania
dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS-ie.
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jak wyjaśnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
ubezpieczeniu społecznemu
rolników w pełnym zakresie
z mocy ustawy, pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie z tytułu wykonywania umów agencyjnych,
umów zleceń albo innych
umów o świadczenie usług, do
których zgodnie z kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, a także pomimo powołania do rady nadzorczej, podlega nadal rolnik
lub domownik, który osiągnie
z tych tytułów przychód, w rozliczeniu miesięcznym, nieprzekraczający kwoty równej
minimalnemu wynagrodzeniu
za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia
br. minimalne wynagrodzenie
wynosi 2 000 zł.
Kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione
jest podleganie ubezpieczeniu
społecznemu rolników w opisanych wyżej przypadkach, zmie-

Kwota warunkująca możliwość podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS-ie uległa podwyższeniu
Fot. Anna Uranowska

niła się od 31 grudnia 2016 r.
na mocy ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym
rolników z 20 grudnia 1990 r.
W myśl wcześniejszych przepisów przychód z powyższych
tytułów nie mógł przekraczać
50 proc. minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym.
„Wprowadzona zmiana wychodzi naprzeciw licznym
postulatom zgłaszanym przez
samych rolników, jak i organi-

zacje związane z rolnictwem.
Celem tych postulatów było
umożliwienie rolnikom zachowania ciągłości podlegania
ubezpieczeniu społecznemu
rolników, co jest wymagane
chociażby w związku z nabyciem prawa do świadczeń krótkoterminowych z tego ubezpieczenia, jak również prawa do
emerytury rolniczej, gdzie jest
wymagane co najmniej 25 lat
podlegania temu ubezpieczeniu” — uzasadnia Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Hyundai Daszuta
Olsztyn – Jaroty, ul. Boenigka 34c
tel./fax 89 541-84-66, hyundai@daszuta.pl
www.daszuta.hyundai.pl

35617otbr-a-O

Dopuszczalne poziomy WWA

Odstępstwo również po 1 września z branży rolniczej
Odstępstwo dla mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych
tradycyjnie wykazujących
podwyższone poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
zostało dla Polski utrzymane
w mocy i będzie obowiązywać
również po 1 września 2017 r.
Dyrekcja Generalna ds.
Zdrowia i Bezpieczeństwa
Żywności Komisji Europejskiej zapowiedziała przeprowadzenie na początku
tego roku ponownej oceny
dopuszczalnych poziomów
WWA w wędzonych tradycyjnie mięsie i produktach mięsnych. To dobra wiadomość
dla polskich producentów
(z obowiązującego w naszym
kraju od 1 września 2014 r.
odstępstwa korzysta obecnie
ponad 700 zakładów wytwarzających niemal 10 000 produktów mięsnych wędzonych

Nastąpi ponowna ocena dopuszczalnych poziomów WWA
Fot. Anna Uranowska

tradycyjnie). Będą oni mogli
jeszcze po 1 września br. wprowadzać do obrotu na naszym
rynku wyroby wykazujące poziomy WWA wyższe od tych
określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 19
grudnia 2006 r. ustalającym

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

najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
— zgodne jednak z poziomami
obowiązującymi do 1 września 2014 r., czyli 5 µg/kg dla
benzo(a)pirenu i 30 µg/kg dla
sumy WWA.
Zapowiedziana przez dyrekcję generalną ocena daje
też producentom szansę na
wyłonienie wyrobów wymienionych z nazwy, dla których
możliwe i uzasadnione byłoby
utrzymanie bezterminowego
odstępstwa. Najbardziej skorzystają na nim ci, którzy —
nawet mimo udziału w organizowanych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych
Tradycyjnie szkoleniach — nie
są w stanie obniżyć poziomu
WWA w swoich wyrobach bez
uszczerbku dla ich właściwości organoleptycznych. KN

ZAJRZYJ NA WWW.
1217otbp-a -P
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Ochrona prawna odmian roślin

REKLAMA

Rolnicy czekają na zmiany w ustawie

przetarg
IHAR PIB
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BARTĄŻEK

Krzysztof Napierski

ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych środków technicznych:
1. Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR AGROTRON 200, nr rejestracyjny NOL90NX, rok produkcji 1998; cena wywoławcza ciągnika wynosi 71 500 zł brutto /słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej wynosi 7150 zł /słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych
00/100/.
2. Ciągnik rolniczy URSUS C 1204, z ładowaczem czołowym POM Mrągowo TUR
T273, nr rejestracyjny NOL 7C35, rok produkcji 1981; cena wywoławcza ciągnika
wynosi 31 100 zł brutto /słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 3110 zł /słownie: trzy tysiące sto
dziesięć złotych 00/100/.
3. Ciągnik rolniczy URSUS C 1204, nr rejestracyjny NOL7C52, rok produkcji 1981;
cena wywoławcza ciągnika wynosi 30 000 zł brutto /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 3000,00 zł
/słownie: trzy tysiące złotych 00/100/.
4. Ciągnik rolniczy BIAŁORUS MTZ, nr rejestracyjny NOL 59YX, rok produkcji 1989;
cena wywoławcza ciągnika wynosi 17 800 zł brutto / słownie: siedemnaście tysięcy
osiemset złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi
1780,00 zł / słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100/.
5. Ciągnik rolniczy BIAŁORUS MTZ 82, nr rejestracyjny NOL7C54 rok produkcji 1978;
cena wywoławcza ciągnika wynosi 11 000 zł brutto /słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 1100 zł /słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100/.
6. Rozsiewacz nawozów przyczepiany (z podwoziem) FMR AGROMET BRZEG MXL
1600, rok produkcji 2006 ; cena wywoławcza wynosi 8 100 zł brutto /słownie: osiem
tysięcy sto złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi
810 zł /słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100/.
7. Rozsiewacz nawozów przyczepiany( z podwoziem) FMR AGROMET BREZG MXL
1600, rok produkcji 2007, cena wywoławcza wynosi 8 200 zł brutto /słownie: osiem
tysięcy dwieście złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 820zł /słownie: osiemset dwadziescia złotych 00/100/.
8. Samochód ciężarowy DAIMLERCHRYSLER 311 CDI SPRINTER nr rejestracyjny NOL
53KY , rok produkcji 2002, cena wywoławcza pojazdu wynosi 8 500 zł brutto /
słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 850 zł /słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100/.
9. Brona talerzowa ciężka przyczepiana OAO LIDSIELMASZ L-114A-02, rok produkcji 2005, cena wywoławcza wynosi 7000 zł brutto /słownie: siedem tysięcy złotych
00/100/. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 700 zł /słownie: siedemset złotych 00/100/.
Przetarg pisemny ofertowy odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Bartążek, ul. Warmiński Las 46, Bartążek /sala konferencyjna/.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej ww. środków technicznych w kasie Zakładu lub na konto Zakładu w Banku
BGŻ BNP PARIBAS O/Olsztyn, nr 47 2030 0045 1110 0000 0046, oraz złożenie w sekretariacie Zakładu Doświadczalnego Bartążek zamkniętej oferty pisemnej z proponowaną ceną zakupu do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 9.30. Koperta w opisie
zewnętrznym powinna zawierać nazwę oraz numer rejestracyjny środka technicznego
/jeżeli posiada/, którego dotyczy, oraz dopisek „Nie otwierać przed 23 lutego 2017 r.,
godz. 10.00”.
Okres związania ofertą wynosi 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Wadium
przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta została
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferta
nie została przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a
oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Środki techniczne objęte niniejszą procedurą przetargową można oglądać do dnia 22 lutego 2017 r. w godz. 9.00-14.00 na terenie gospodarstwa Zakładu Doświadczalnego
Bartążek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 605 134 292.
Sprzedającemu przysługuje prawo dowolnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę / decyduje kolejność wpływu ofert/.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
p.o. Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Bartążek Ryszard Kostrzewski
IHAR PIB Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46; Bartążek, 10-687
Olsztyn, tel. 89 541 86 63, fax 89 511 84 07, kom. 605 134 292
34617otbr-a -O

Gdzie nas szukać?
Anna Uranowska
redaktor naczelny,
menedżer Rolniczego ABC
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl 

Monika Kopaczel-Radziulewicz
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl
Następne wydanie 8 marca 2017

w postaci powszechnego zawierania umów akceptowanych
przez hodowców i rolników.
Rolnicy natomiast od kilku lat
wnoszą o zmianę skomplikowanego i uciążliwego systemu
pobierania opłat”.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie
prawnej odmian roślin.
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi uwzględniło
uwagi przekazane przez opiniującego projekt dokumentu
prezesa zarządu Krajowej
Rady Izb Rolniczych.
Prezes zarządu KRIR Wiktor
Szmulewicz w swoim piśmie
do ministra Krzysztofa Jurgiela nadmienił, że „w projekcie
ustawy uwzględniono stanowisko samorządu rolniczego
i wprowadzono możliwość
pobierania opłaty licencyjnej
jednorazowo przy zakupie
kwalifikowanego materiału
siewnego”, ale „jest to jedna
z możliwości i nie ma gwarancji, że będzie stosowana przez
hodowców”. Jak podkreślił,
„zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest też ograniczenie najbardziej kontrowersyjnego przepisu ustawy,
nadającego hodowcom, bądź
organizacjom hodowców, prawo do kontroli zgodności informacji, uzyskanych na temat
obrotu materiałem siewnym
ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest aby spółka
z o.o., w której wspólnikami
są też hodowcy zagraniczni
była uprawniona do przeprowadzania kontroli u rolników,

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie prawnej
odmian roślin Fot. pixabay.com
gromadzenia i przetwarzania
ich danych osobowych, wysyłania listów i zapytań nt.
zasiewów itp.”. Szmulewicz
zwrócił uwagę, że wielu rolników ma w związku z tym
sprawy w sądach. „Tego typu
kontrole mogą być stosowane
do podmiotów prowadzących
rozmnożenia na podstawie
odrębnych
dwustronnych
umów z wyłączeniem rolników
indywidualnych” — czytamy
dalej w jego piśmie. Prezes
dodał także, że „uproszczone rozwiązania” w zakresie
obowiązku informacyjnego
— bliżej niesprecyzowane
w projekcie ustawy — samorząd rolniczy również uważa
za niewystarczające.

Trwają prace nad
nowymi przepisami

Propozycje zmian w projekcie
ustawy zostały uwzględnione
przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Przypomnij-

my, że już sam wspomniany
projekt, nad którym trwają
dalsze prace, był odpowiedzią
na wnoszone od lat przez rolników postulaty. Jak czytamy
w uzasadnieniu dokumentu,
„proponowane zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia możliwości stosowania nowych rozwiązań w relacjach pomiędzy
hodowcami albo organizacjami hodowców a posiadaczami
gruntów rolnych albo organizacjami posiadaczy gruntów
rolnych w zakresie pobierania
opłat z tytułu wykorzystania
we własnym gospodarstwie
do siewu materiału ze zbioru
odmiany chronionej krajowym
wyłącznym prawem hodowcy
do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych)”. Ustawodawca
przyznaje, że „dotychczas podejmowane pozalegislacyjne
działania — organizowanie
spotkań hodowców z rolnikami
czy próby mediacji — nie przyniosły oczekiwanego rezultatu

Uporządkowanie
ynku nasiennego

Kontrolą przedsiębiorców
realizujących zawarte z hodowcami umowy licencyjne na
produkcję i obrót kwalifikowanym materiałem siewnym zajmuje się Agencja Nasienna Sp.
z o.o. Do jej zadań należą także
„zbieranie i weryfikacja informacji związanych z korzystaniem z przywileju odstępstwa
rolnego, zbieranie i kontrola
informacji od przetwórców
o wykonaniu usług przetworzenia materiału ze zbioru odmian chronionych na materiał
rozmnożeniowy, realizacja kolektywnego systemu zbierania
opłat za odstępstwo rolne oraz
wspieranie zgodnego z prawem korzystania z odmian
roślin objętych ochroną prawną i zwalczanie przejawów naruszania wyłącznego prawa,
w szczególności nielegalnego
obrotu materiałem siewnym”.
Jak podkreśla Agencja Nasienna, działania te mają na
celu „uporządkowanie rynku
nasiennego w Polsce, z korzyścią dla rolników, firm nasiennych i hodowców”.

Projekt producenta pasz

Hodowla trzody z Cedrobem
„Hoduj trzodę z Cedrob Pasze” zatacza coraz szersze
kręgi. Z założeniami nowego
projektu zapoznali się właśnie kolejni zainteresowani
— tym razem mieszkańcy
południowej części województwa lubelskiego.
Pod koniec stycznia w Tyszowcach aż osiemdziesięciu
rolników z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego spotkało się, by
poznać szczegóły współpracy
w zakresie hodowli trzody. To
osoby do tej pory nie związane
z branżą hodowlaną, ale gotowe
rozszerzyć lub całkowicie zmienić profil swojej działalności.

Nie tylko wsparcie
finansowe

Korzyści płynące ze współpracy, na które zwracają uwagę zainteresowani rolnicy, to
przede wszystkim pomoc,
jaką oferuje firma Cedrob
Pasze, m.in. 100-procentowe
finansowanie inwestycji kredytem uzyskanym w jednym
z polskich banków (co ważne
rolnik nie musi dysponować
wkładem własnym), wsparcie
w przygotowaniu dokumen-

W Tyszowcach w województwie lubelskim na spotkaniu Cedrobu było blisko osiemdziesięciu
rolników Fot. Cedrob Pasze
tacji do uzyskania pozwolenia na budowę nowoczesnej
chlewni na 2000 miejsc, warchlaki o stabilnej, sprawdzonej genetyce, które zwiększają
rentowność inwestycji.
Firma paszowa oferuje też
kompleksową opiekę weterynaryjną, w tym niezbędne szczepienia i wymagane leki oraz
dostarczy hodowcom świetnie
zbilansowaną paszę dającą wysokie przyrosty i mięsność.

Rocznie ponad
3 cykle produkcyjne

Partner projektu może
z kolei liczyć na atrakcyjną

stawkę 55 zł płaconą za jednego odebranego tucznika,
dodatkowe premie za racjonalne zużycie paszy, comiesięczne zaliczki a w konsekwencji nawet do 12 000
złotych miesięcznego dochodu — już po odliczeniu
kosztów energii elektrycznej
i wody wykorzystanych do
hodowli.
Wg założeń przygotowanie
jednej partii warchlaków do
uzyskania przez nie odpowiedniej do odbioru wagi
trwać będzie 100 dni. Po 10
dniowej przerwie nastąpi kolejne wstawienie. W sumie,

rok ma się zamknąć liczbą:
3,3 cykle produkcyjne.
Wśród innych zalet projektu uczestnicy wymieniają też
fachowe wsparcie doświadczonego partnera, gwarancję
bezpiecznej przyszłości niezagrożonej spadkami cen skupu
żywca, wzrostami cen paszy czy
ograniczonym rynkiem zbytu.
Wybudowanie nowoczesnej
chlewni z pełnym wyposażeniem pod tzw. klucz, według informacji uzyskanych
od firm specjalizujących się
w tego typu inwestycjach,
zamknie się w kwocie maks.
1 800 000 zł.

produkcja roślin
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Wysokiej jakości kwalifikowane sadzeniaki

Tak powstają ziemniaczane hity
Ignacy, Boryna
i Gustaw... Co mówią
te nazwy? Mogą się
kojarzyć z „Chłopami”
Reymonta i to jest
całkiem dobre
skojarzenie. To
nazwy różnych
odmian ziemniaków
wyhodowanych przez
Pomorsko Mazurską
Hodowlę Ziemniaka.
Barbara Chadaj-Lamcho

b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

Tych nazw jest o wiele więcej, bo w ciągu ostatnich 65
lat istnienia firmy, powstało
w niej wiele nowych odmian
— obecnie spółka ma ich
w swojej ofercie aż 29 — 15
jadalnych i 14 skrobiowych. Są
więc bardzo lubiane i smaczne Irga, Irys, Bryza czy Syrena
oraz skrobiowe Pasat, Jubilat
czy Pokusa. Przy mocno rosnącej konkurencji zachodnich
firm hodowlanych w przypadku odmian jadalnych,
frytkowych i chipsowych, na
rynku ziemniaka skrobiowego dominują polskie odmiany, w większości należące do
PMHZ. A część z nich ma swój
początek w... laboratorium.

Początki w probówce

Proces powstania nowej
odmiany wymaga czasu, wiedzy i umiejętności. Hodowla
trwa dziesięć lat. Początek to
uzyskanie nasion, czyli odpowiedni dobór form żeńskich
i męskich oraz dokonanie
krzyżowań. Kolejne lata to
wysiew nasion (ok. 70 tys.
rocznie), uzyskanie siewek
i selekcja materiałów hodowlanych (rodów) w polu.

Wyprodukowane w szklarniach i namiotach minibulwy w następnym roku są wysadzane w polu jako materiał przedbazowy do produkcji nasiennej Fot. PMHZ
Główne kryteria oceny to:
wczesność, plon, morfologia
bulw, zawartość skrobi, smakowitość, przydatność dla
przetwórstwa,
odporność

Materiałem
wyjściowym
do produkcji
kwalifikowanego
materiału
nasadzeniowego są
minibulwy uzyskane
z roślin i mikrobulw
namnażanych
we własnych
laboratoriach kultur
tkankowych.
na wirusy, zarazę ziemniaka i inne choroby grzybowe
i bakteryjne. Wszystkie rody
hodowlane zgłaszane do do-

świadczeń rejestrowych mają
odporność na raka i mątwika
ziemniaczanego. Po siedmiu
latach selekcji, na podstawie
wyników doświadczeń wytypowane są rody hodowlane
zgłaszane do doświadczeń
rejestrowych prowadzonych
przez Centralny Ośrodek
Badań Roślin Uprawnych.
Po dwóch kolejnych latach
mogą zostać wpisane do Rejestru Odmian.

Albo mini i mikrobulwy

Prowadzona jest też hodowla zachowawcza i nasiennictwo.
Materiałem
wyjściowym są tu minibulwy
uzyskane z roślin i mikrobulw
namnażanych we własnych
laboratoriach kultur tkankowych. Wyprodukowane
w szklarniach i namiotach minibulwy w następnym roku są
wysadzane w polu jako materiał przedbazowy do produkcji nasiennej.
Wszystkie odmiany w hodowli zachowawczej rozmnażane są masowo w cyklu 2-3

letnim. W okresie wegetacji
wykonywana jest selekcja
negatywna oraz ochrona od
mszyc i zarazy ziemniaka.
Dzięki temu hodowcy otrzymują wysokiej jakości kwalifikowane sadzeniaki, smaczne

i odporne na choroby, a także
plenne i tolerancyjne na suszę.
O jakości wyhodowanych
odmian, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Ostatnie,
to Firmowy Hit Roku dla odmian ziemniaka Irga i Bryza

za najlepsze produkty na rynku rolniczym w 2015 i wcześniej w 2014 roku dla odmian
Tajfun i Hinga oraz I miejsce
dla odmiany Syrena w konkursie na, „Najlepszą Odmianę Ziemniaka” w 2014 roku.

Pomorsko Mazurska Hodowla
Ziemniaka Spółka prowadzi działalność od marca 2010 roku, tj.
od czasu połączenia Pomorsko
Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka i Hodowli Roślin w Szyldaku.
Obecnie prowadzi działalność
w czterech oddziałach: Strze-

kęcinie (woj. zachodniopomorskie), Jezierzycach i Celbowie
(woj. pomorskie) oraz Szyldaku
(woj. warmińsko-mazurskie).
W Szyldaku prowadzona
jest rozszerzona hodowla
zachowawcza, tj. zwiększona
produkcja mikro- i minibulw.

Cztery oddziały Spółki
Pomorsko Mazurska Hodowla
Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzekęcinie jest spółką
o strategicznym znaczeniu dla
gospodarki narodowej. Spółka
ma już ponad 60 letnie tradycje
polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Pod nazwą
REKLAMA
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Od odmian dużo zależy

Użytki trwałe do regeneracji
Łąki i pastwiska naturalnie zasiedlają różne gatunki traw. Ze względu na bardzo zróżnicowane siedliska, oczywiście nie wszystkie gatunki
nadają się do regeneracji tych użytków. Efekty odnowienia (podsiewu) będą zależeć przede wszystkim od zastosowania odpowiedniej
mieszanki, sposobu wprowadzenia nasion i pielęgnacji młodej runi, a w niej głównie traw oraz od warunków uwilgotnienia gleb.
prof. Piotr J. Domański,
COBORU w Słupi Wielkiej
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Zatem przed podjęciem
decyzji o regeneracji warto
zapoznać się z niektórymi
właściwościami odmian podstawowych gatunków. Odmiany uprawne stanowią wszak
materiał siewny mieszanek.

Dwie trawy wysokie
na łąki

Użytki trwałe na glebach
organicznych, zwłaszcza powoli obsychających wiosną,
stwarzają duże wymagania.
Na takich użytkach, o miękkim podłożu (organicznym),
renowacja za pomocą podsiewu jest możliwa przy zastosowaniu frezującego agregatu
uprawowo-siewnego. Stosuje
się wtedy mieszankę złożoną
z gatunków wysokich traw
— kostrzewy łąkowej (15 kg/
ha) i tymotki łąkowej (5 kg/
ha), a z roślin motylkowatych
w jej skład wchodzi koniczy-

na białoróżowa (3 kg/ha).
Wysiewając tę mieszankę
w darń wnosi się około 22,5
mln nasion/ha, czyli o 60
proc. więcej niż w mieszance
na użytki na glebach mineralnych. Jest to zrozumiałe,
ponieważ w glebach organicznych znajdują się liczne części
rozłogów i kłączy, z których
w sprzyjających warunkach
szybko rozwijają się nowe
rośliny. Wypierają one wolno
rosnące siewki z nasion podsianej mieszanki. W ten sposób znaczna część wysianych
nasion jest stracona.
W obrębie kostrzewy łąkowej wybiera się odmiany
silnie zagęszczające ruń w latach pełnego użytkowania
i dobrze komponujące z odmianami tymotki łąkowej,
przede wszystkim w okresie
wschodów i początkowego
wzrostu roślin. W tym aspekcie ważną cechą jest pokrój
roślin, możliwie najbardziej
wyprostowany
(smukły).
Można wskazać odpowia-

Kostrzewa łąkowa — odmiana Pasja Fot. Piotr J. Domański

dające sobie pary takich odmian obu gatunków (tabela
1.). Koniczyna białoróżowa
w siedlisku wilgotnym na
glebach organicznych w miarę
stabilnie plonuje przez 5-7 lat.
Odmiany cechują się roślinami pośrednio wyprostowanymi, wypełniają dobrze niższe
piętro runi.

Moc życic głównie
na pastwiska

Trafny dobór gatunków,
a także odmian uprawnych
przesądza o powodzeniu regeneracji i późniejszych dużych
plonach zielonek. Rolnicy
poszukują przede wszystkim
dobrych odmian życicy trwałej, przykładając jednocześnie
dużą wagę do mieszanek z jej
udziałem. Bezsprzecznie jest
to jeden z najwartościowszych
gatunków traw głównie na
pastwiska. Na łąkach kośnych stanowi też cenną trawę
podszywkową, która liczy się
tylko w pierwszym okresie po
zasiewie mieszanki. Dobrze
rośnie na glebach zwięzłych
i żyznych, na madach oraz na
glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych. Na lessach
także jest przydatna pod warunkiem dostatecznej ilości
opadów. Na słabych, luźniejszych glebach utrzymuje się
krótko (2-3 lata), natomiast
na torfach namułowych jeszcze krócej.
Życica będąc gatunkiem
klimatu morskiego, owszem
w Wielkiej Brytanii wraz
z koniczyną białą dominuje

na pastwiskach trwałych i są
to tam najlepsze, najwartościowsze rolniczo użytki
zielone. Jeżeli odmiany życicy trwałej stanowią w runi
udział co najmniej 30 proc.,
to są nazywane pastwiskami
„życicowymi 1. klasy”. Udział
życicy w runi wielogatunkowej jest uwarunkowany dużą
żyznością i optymalnym uwil-

Trafny dobór
gatunków, a także
odmian uprawnych
przesądza
o powodzeniu
regeneracji
i późniejszych
dużych plonach
zielonek.
gotnieniem gleby. W środowiskach ubogich nowe odmiany
życicy trwałej są mało wydajne i rośliny mają tendencje do
wczesnego kłoszenia się.
Odmiany wcześnie kłoszące się cechują z reguły wyższe
rośliny, które tworzą mało
zwartą darń (tabela 2.). Formy tetraploidalne posiadają
szersze blaszki liściowe z komórkami bardziej nawodnionymi, które gromadzą więcej cukrów w suchej masie.
Spośród zarejestrowanych
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w Polsce można wskazać
odmiany o wyprostowanym
pokroju i wyższych rośli-

Trzeba pamiętać, że
w wyniku częstego
koszenia, pokrój traw
się zmienia i rośliny
stają się bardziej
smukłe.
nach, które bardziej nadają
się do mieszanek na łąki.
Są one szybciej przygryzane
i zjadane przez zwierzęta niż
bardziej płożące się i bogato ulistnione formy życicy.
Jednak zastosowanie na pastwiska wyłącznie wysokich
form mogłoby doprowadzić
do ustępowania tego gatunku
z runi. Trzeba pamiętać, że
w wyniku częstego koszenia,
pokrój traw się zmienia i rośliny stają się bardziej smukłe.
Życica mieszańcowa jest
cennym składnikiem mieszanek strukturotwórczych,
a także przydatna do mieszanki gorzowskiej oraz do uprawy polowej w mieszankach
z koniczyną łąkową. Odmiany
Gala, Gosia, Mańka i Nadzieja
mogą być przydatne do wzbogacenia zbiorowisk łąkowych,

ale w warunkach glebowych
charakterystycznych dla życicy trwałej.

Wiechlina cenny
komponent mieszanek

W mieszankach przeznaczonych wyłącznie na pastwiska
gatunkiem wiodącym w przyrodniczych warunkach Polski
jest zawsze wiechlina łąkowa
(tabela 3.), uzupełniana na
glebach mineralnych dobrze
uwilgotnionych życicą trwałą,
na okresowo suchych — kostrzewą czerwoną, a na niedostatecznie wilgotnych — stokłosą bezostną. Jako trawa
podszywkowa stanowi także
wartościowy
komponent
mieszanek przeznaczonych na
łąki, zwłaszcza na glebach torfowo-murszowych. Odmiany
wiechliny dobrze uszczelniają darń i są mało wrażliwe na
zmiany uwilgotnienia gleby.
Coraz rzadziej w tworzeniu
mieszanek do pełnej odnowy
łąk grądowych i suchszych łęgów właściwych wykorzystuje
się odmiany rajgrasu wyniosłego. Trawa ta ma duże wymagania cieplne i utrzymuje
się w stanowiskach przemiennych i zasobnych w wapń.
Dlatego dobrze plonuje
w kompozycji z koniczyną
łąkową (czerwoną) i lucerną
w uprawie polowej.
Rośliny wcześnie rozpoczynają wzrost wiosną, ale szybko tracą liście już od wczesnej

jesieni. W ostre zimy rośliny
wymarzają, ponieważ mają
wysoko umieszczone węzły

W odnowie pastwisk
wieloletnich odmiany
kostrzewy mają
specjalny udział,
ponieważ w okresie
suszy wypełniają
luki, powstające
w darni po
zaschnięciu życicy
trwałej oraz mietlicy
białawej.
krzewienia. Są wrażliwe na
wypasanie i udeptywanie przez
zwierzęta. Źle też tolerują niskie koszenie. Wartość paszową skoszonej zielonki obniża zawartość saponin. Brak
polskich odmian sprawia, że
trudno zdobyć materiał siewny i jest on drogi. Jedną z cenniejszych odmian jest Median,
wyhodowana przez duńską firmę DLF — Trifolium.

Na słabsze stanowiska
kostrzewa czerwona

Kostrzewa czerwona jest
trawą niską, wieloletnią. Wy-

Życica trwała — odmiana Tivoli Fot. Piotr J. Domański
siana w mieszankach z innymi
gatunkami rozwija się powoli
i dopiero w trzecim roku osiąga
pełną produkcyjność. Rośliny
po ruszeniu wegetacji rozwijają się bardzo szybko. Przystosowują się do różnych siedlisk,
do suchszych gleb ubogich —
odmiany kępowe. Natomiast
odmiany rozłogowe do gleb
średnio wilgotnych żyźniejszych, także niskich i przesuszonych torfów (tabela 4.).
O zastosowaniu odmian rozłogowych kostrzewy czerwonej decyduje jakość plonu zielonki oraz tempo odrastania

po wypasaniu. Liczy się też
to, w jakim terminie kłoszą
się rośliny. Najcenniejsze są
odmiany późne.
W odnowie pastwisk wieloletnich odmiany kostrzewy mają specjalny udział,
ponieważ w okresie suszy
wypełniają luki, powstające
w darni po zaschnięciu życicy
trwałej oraz mietlicy białawej.
W mieszankach na pastwiska
na glebach mało zasobnych
w składniki pokarmowe i ulegające przesuszeniu stosuje
się około 20 proc. ogólnej
masy nasion.

Wartość w cennym
ulistnieniu

Aktualnym trendem w regeneracji użytków zielonych,
najczęściej
stosowanym
podsiewie, jest wykorzystanie mieszańców międzyrodzajowych Lolium (życica)
i Festuca (kostrzewa), czyli
Festulolium. Cechą charakterystyczną mieszańców jest
duży udział liści w zielonej
masie w stosunku do pędów
generatywnych.
Ciąg dalszy na s. 12
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W początkowym okresie po
zasiewie rośliny rozwijają się
wolno, ale w latach użytkowania szybko odrastają po
koszeniu. Plonami zielonki
i jakością plonu mieszańce
dorównują tetraploidalnym
odmianom życicy wielokwiatowej. Natomiast zimotrwałością i odpornością na suszę
przewyższają życicę.
Wymagania glebowe i nawozowe mają podobne do
odmian życicy wielokwiatowej. Nadają się do użytkowania kośnego, dobrze plonują
w czterech kolejnych pokosach, głównie na gruntach
ornych, ale też mogą stanowić dodatek do mieszanek
trawiasto-motylkowatych na
łąki i pastwiska przemienne,
zakładane na glebach mineralnych.
Trzy zarejestrowane polskie odmiany, tj. Agula, Felopa i Sulino dają duże plony
zielonki. Różnią się między
sobą barwą liści i proporcją
pędów wegetatywnych do
kwiatowych.
Interesującą
cechą odmianową jest duża
wartość pokarmowa w okresie pierwszego wiosennego
odrostu. W fazie pełni kłoszenia utrzymują wysoki poziom
strawności suchej masy — powyżej 70 proc.
Zielonka zawiera dużo
cukrów
rozpuszczalnych
w wodzie. Dzięki temu jest
smakowita i łatwo się zakisza. Również spadek zawartości białka ogólnego w suchej
masie jest wolniejszy niż u odmian życicy wielokwiatowej,
zwłaszcza w okresie po wykłoszeniu się roślin.
Agula daje większy niż pozostałe odmiany plon nasion.

Interesującą
cechą odmianową
mieszańców
międzyrodzajowych
Festulolium jest duża
wartość pokarmowa
w okresie pierwszego
wiosennego odrostu.
W fazie pełni kłoszenia
utrzymują wysoki
poziom strawności
suchej masy –
powyżej 70 proc.

Mieszaniec międzyrodzajowy Festulolium — Festul Agula
Fot. Piotr J. Domański

Kontrowersyjna
kupkówka

Na trwałe użytki zielone
nasiona kupkówki stanowią
w mieszankach raczej dodatek do nasion innych gatunków traw. W mieszankach na
łąki jej udział, zależnie od
warunków glebowo-wodnych,
powinien stanowić od 6 proc.
(na glebach organicznych) do
10 proc. (na glebach mineralnych posusznych) całej puli
wysiewanych nasion. Pomimo
wielu ulepszeń dokonanych
w procesie hodowli, nadal
gatunek ten ma sporo wad.
Mniejsza smakowitość zielonki w powiązaniu ze szybkim drewnieniem roślin, zbyt
duża konkurencyjność wraz
z tendencjami do tworzenia dużych kęp na użytkach
trwałych nawożonych dużymi
dawkami azotu powodują, że
w niektórych regionach Pol-

ski, np. na Dolnym Śląsku
mieszanki z udziałem kupkówki nie są akceptowane
przez rolników i nie sprzedają
się. Do mieszanek zaleca się
odmiany późne, o roślinach
delikatnych, posiadających
gładkie liście. Łąki z udzia-

łem kupkówki w runi powinno się okresowo wypasać (nie
tylko kosić).
Oferty handlowe mieszanek
bardzo często nie uwzględniają rozmaitości i zmienności
warunków przyrodniczych
trwałych użytków zielonych.
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Mieszaniec międzyrodzajowy Festulolium — Festul Sulino
Fot. Piotr J. Domański

Często przesadza się w składach gatunkowych mieszanek
z udziałem kupkówki pospo-

litej (zbyt duży jej udział
w stosunku do puli nasion,
np. tymotki łąkowej).

Dobre wieści dla rolników

Odstrzał bobrów na terenach użytkowych
Ponad 1,7 tysiąca bobrów
w województwie warmińsko-mazurskim i ponad 2 tys.
w woj. mazowieckim może
zostać odstrzelonych w ciągu najbliższych 3 lat. Zgody
na to wydali regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
w Olsztynie i Warszawie.
To dobra wiadomość dla
rolników z obu regionów.
Wiadomo bowiem, że od
dawna rozrastająca się populacja bobrów powoduje duże utrudnienia w ich
pracy. Zatamowane rzeczki,
strumienie, a nawet rowy
melioracyjne, gdzie osiedlają
się młode osobniki, dla których nie starcza już miejsca
w większych ciekach, powodują rozlewiska na polach
i łąkach. To uniemożliwia
wjechanie tam sprzętem.
Z drugiej strony gospodarze narzekają też na suszę
w uprawach tam, gdzie woda
w wyniku bobrzej działalności nie dociera.

Wzrosła liczba
zgłoszeń szkód

Służby ochrony środowiska
przyznają, że skala szkód powodowanych przez te zwierzęta rośnie. W ciągu ostatnich
7 lat wartość wypłaconych
z budżetu państwa odszkodowań w województwie warmińsko-mazurskim wzrosła blisko
4-krotnie, a liczba zgłoszeń
ponad 3-krotnie. W 2015 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Olsztynie w wyniku analizy 1044 zgłoszeń
wypłaciła odszkodowania na
kwotę ponad 4,06 mln zł,
podczas gdy w 2009 r. wpłynęło 551 zgłoszeń, a wysokość
odszkodowań wynosiła nieco
ponad 1,21 mln zł.
Zaś na Mazowszu w ciągu
ostatnich 6 lat wartość wypłaconych ze Skarbu Państwa
odszkodowań wzrosła blisko
7-krotnie, a liczba zgłoszeń
ponad 4-krotnie. W 2015 r.
Stołeczna RDOŚ przeanalizowała 1215 zgłoszeń, wypłaciła

odszkodowania na kwotę ponad 5,86 mln zł, podczas gdy
w 2009 r. było 297 zgłoszeń,
zaś wysokość odszkodowań
wynosiła nieco ponad 855
tys. zł.
Sytuacji nie poprawiały działania podejmowane przez regionalne dyrekcje, takie jak
pozyskiwanie środków na
rury przelewowe wstawiane
w bobrowe tamy, spotkania
edukacyjne czy zgody na rozbieranie lub przenoszenie tam.
Dlatego wydano zarządzenia w sprawie „wprowadzenia
odstępstw od wybranych zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego”.
W praktyce są to zezwolenia
na umyślne płoszenie, niepokojenie i zabicie określonej
liczby osobników w ściśle określonych lokalizacjach.
Odstrzał prowadzony przez
myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego realizowany
będzie przede wszystkim na
terenach użytkowanych gospo-

darczo, żeby chronić sady, stawy rybne oraz uprawy rolne.

Mniej niż roczny
przyrost naturalny

Populacja bobra w województwie warmińsko-mazurskim szacowana jest na około
11 000 osobników, a woj. mazowieckim — na 17 000 sztuk.
Jednak liczba wniosków o rekompensaty oraz obserwacje
podczas wizji terenowych dowodzą, że liczby te są zaniżone.
Maksymalna liczba bobrów,
które mogą zostać objęte redukcją w ciągu 3 lat w ramach
realizacji zarządzeń na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 1770 osobników, a na Mazowszu — 2141.
„Oznacza to, że w skali roku
redukowana część populacji
to mniej niż roczny przyrost
naturalny, który wynosi 10
proc., co nie wpłynie na stan
zachowania gatunku” — zapewniają obie regionalne dyrekcje ochrony środowiska. dk

W 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
wypłaciła odszkodowania na kwotę ponad 4,06 mln zł. W 2009 r.
nieco ponad 1,21 mln zł. Fot. RDOŚ Olsztyn
Gdzie będą odstrzały bobrów?
Zarządzenia regionalnych dyrektorów środowiska wskazują lokalizację redukcji populacji bobra.
Jeśli chodzi o woj. warmińsko mazurskie, działania będą prowadzone w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim,
elbląskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, iławskim, kętrzyńskim,
lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, oleckim,
olsztyńskim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim.
Natomiast w woj. mazowieckim wskazano powiaty: płoński, pułtuski, ciechanowski, mławski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski,
miński, węgrowski, siedlecki, garwoliński, łosicki, ostrołęcki, przasnyski, makowski i ostrowski.
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WYTWÓRNIA PASZ
Współpracując z nami,
wybierają Państwo
nie tylko JAKOŚĆ,
ale również
WIEDZĘ I POLSKĄ TRADYCJĘ.

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

LOKALNI DYSTRYBUTORZY NASZYCH PRODUKTÓW
MPM AGRO-TRADE
NOWY PODLECK 1
09-454 BULKOWO
tel. 732 69 00 39
ZYGMUNTOWO 37, 06-450 GLINOJECK
tel. 516 164 670, 784 637 611
AGRO-FARM Piotrowscy Spółka Jawna
18-520 Stawiski, Poryte, ul. Strażacka 59
tel. 86 278 51 27
AGROOMAN
Martyna Kołakowska-Oman
Nieborzyn 6, 06-460 Grudusk
tel. 606 651 316, 533 830 802
Trans Feed Sp. z o.o. SKA
P UNK T Y H AN D LOW E :
Mława, Przełęk Kościelny
Raciąż, Dzierzgowo.
tel. 23 655 30 09
AGROPOL Kamil Zakrzewski
Smoleń-Poluby 4
06-415 Czernice Borowe
tel. 503 477 136

ALMA PIOTR TYTEK
Dąbrówko 67, 06-232 Czerwonka
tel. 885 733 940
BANASZEWSKI EDWIN
HURTOWNIA PASZ, NAWOZÓW,
ART. ŻELAZNE, CZĘŚCI DO MASZYN
I POJAZDÓW ROLNICZYCH, NARZĘDZIA,
OKNA PCV, POKRYCIA DACHOWE
• 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 29/27
tel. 89 715 37 26
• 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8A
tel. 89 741 04 73

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DARIUSZ SZTEJNA
07-420 Kadzidło, ul. Prusa 5
tel. 603 499 972

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

MILK PASZ
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Astronomów 18/3
tel. 519 111 079
Usługi Doradczo-Handlowe
FARMER JERZY NIESTĘPSKI
06-212 Nowy Krasnosielc 8
tel. 602 554 471

• 12-200 Szczytno, ul. Ostrołęcka 1
tel. 661 710 600
BUDROL Jan Kuczyński
Czarnocin 29 A, 18-421 Piątnica
tel. 86 219 11 80
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZBIGNIEW KLIMASZEWSKI
11-600 Węgorzewo
ul. 11 Listopada 29
tel. 793 709 043

www.wp-piast.pl
38917otbr-A -N
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Bobik i łubin wąskolistny
Rośliny bobowate grubonasienne są źródłem
wysokobiałkowej paszy, a także bogatym
w składniki odżywcze pożywieniem dla
ludzi. Ponadto, spełniają znaczącą rolę
w zwiększaniu produkcyjności gleb poprzez
poprawę ich struktury i bilansu azotu oraz
wzbogacanie w substancje organiczne.

Jadwiga Nowicka, COBORU
SDOO we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Rośliny bobowate są bardzo dobrym przedplonem
dla zbóż, roślin okopowych
i przemysłowych. O wysokości
uzyskiwanych plonów roślin
bobowatych decydują w du-

żej mierze czynniki agrotechniczne, warunki środowiskowe oraz właściwości odmian.
Istotnym czynnikiem zwiększającym ilość i jakość plonu
jest postęp hodowlany.

11 odmian bobiku

Wśród najbardziej wartościowych gatunków roślin

bobowatych na szczególną
uwagę zasługują bobik i łubin wąskolistny. W roku 2016
Krajowy Rejestr (KR) zawierał 11 odmian, które podzielono na trzy grupy różniące się
cechami morfologicznymi
i użytkowymi. W badaniach
PDO są obecnie odmiany
o niesamokończącym typie
wzrostu i niskiej zawartości
tanin, o niesamokończącym
typie wzrostu i znacznej zawartości związków antyodżywczych oraz tylko jedna
odmiana
samokończąca
o znacznej zawartości tanin.
Pomimo bardzo cennej cechy jaką jest samokończenie
wegetacji, liczba odmian tego
typu w ostatnich latach uległa
zmniejszeniu. Wynika to ze
znacznie mniejszego poten-
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cjału plonowania i większej
podatności na choroby występujące w tym gatunku.
Choć uprawa bobiku z powodu jego dużych wymagań
siedliskowych będzie zawsze
ograniczona, to jest szansa, że
na polach będzie pojawiać się
on coraz częściej.

24 odmiany łubinu
wąskolistnego

Łubin wąskolistny jest gatunkiem o małych wymaganiach glebowo-wilgotnościowych, odpowiednim na
gleby średnie i dość lekkie. 24
odmiany znajdujące się aktualnie w KR, różnią się cechami morfologicznymi (typem
wzrostu, barwą kwiatów, nasion i liści), a także ważnymi
cechami użytkowymi (zawar-

W Krajowym Rejestrze grupę o samokończącym typie wzrostu tworzą

ARR. Dopłaty do materiału siewnego

Plebiscyt na „Super Sołtysa 2017”

Każdy producent rolny, który
uprawia rośliny objęte dopłatami na powierzchni min. 1
ha, a wskazana działka rolna
jest w jego posiadaniu, może
ubiegać się o dopłaty do
zakupu materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłata dotyczy
materiału siewnego tylko
odmian zarejestrowanych.
Wnioski dotyczące roślin
już zasianych lub zasadzonych można składać od 15
stycznia do 25 czerwca 2017
do Oddziału Terenowego
ARR właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta rolnego,
natomiast materiał siewny
objęty dopłatami należy zakupić w okresie od 15 lipca
2016 r. do 15 czerwca 2017
r. Uwaga obowiązuje nowy
wzór wniosku.

Sołtysi w historii Polski
pojawili się w XII wieku.
W tamtych czasach sołtys
miał we wsi bardzo dużą
władzę, był sędzią. Od 1990
roku sołtys jest reprezentantem społeczności wiejskiej i działa na podstawie
uprawnień nadanych mu
przez radę gminy.
Urząd sołtysa to podstawowe i zarazem pierwsze ogniwo samorządowe na polskiej
wsi. Rola sołtysa nie jest tak
łatwa, jak to się niektórym
wydaje. Dobry sołtys to przede wszystkim lider lokalnej
społeczności. Potrafi skupić
wokół siebie mieszkańców,
zachęcić do działania i wspólnego realizowania założonych
celów, przynoszących korzyści
wszystkim mieszkańcom.
W ostatnich latach władza
coraz częściej oddawana jest
w ręce kobiet. Statystyki podają, że już w około 40 proc.
to kobiety sprawują rządy na
terenach wiejskich.
Właśnie najaktywniejszych

Co zasiać lub zasadzić?

Materiał siewny i sadzeniakowy: zbóż, roślin strączkowych, ziemniaków, miesza-

nek zbożowych oraz roślin
pastewnych sporządzonych
wyłącznie z kwalifikowanego materiału siewnego zbóż
i roślin strączkowych. Dopłatami nie są objęte uprawy
przeznaczone na przedplon
lub poplon.

Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat
obrotowych (podatkowych)
to 15 000 euro. W przypadku,
jeśli wnioskowana pomoc będzie przekraczała 15 000 euro
w danym okresie rozliczeniowym pomoc nie będzie mogła
być udzielona nawet w części.
Ponadto, jeśli wnioskodawca
jest powiązany kapitałowo
lub osobowo z innymi podmiotami to do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazujące na te powiązania np.:
umowa spółki, akt założycielski, statut. W takim przypadku limit 15 000 euro liczony

jest łącznie, dla wszystkich
powiązanych podmiotów.
Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie/oświadczenie,
wystawione przez jednostkę
macierzystą/jednostkę gospodarczą, że pozostałe podmioty
należące do przedsiębiorstwa
nie będą występowały z wnioskiem o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany. W przypadku spółek
dotyczy to osoby, która ma
większość praw głosu.

Jaka wysokość dopłat?

Stawki oraz środki finansowe na nie przeznaczone od
2016 r. są określane corocznie
rozporządzeniem Rady Ministrów do dnia 30 września.
Więcej informacji o normach
wysiewu, od kogo kupić materiał siewny, jakie dokumenty
przygotować i formalności
spełnić można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR lub
na stronie www.arr.gov.pl. AU

liderów chcemy pokazać. Stąd
pomysł na zorganizowanie
plebiscytu SMS na „Najpopularniejszego Sołtysa” województwa.
Plebiscyty na Super Sołtysa danego powiatu odbywają
się we wszystkich powiatach
województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który
uzyska największą liczbę
głosów oddanych za pomocą sms’ów w całym regionie
otrzyma tytuł: Super Sołtysa
2017 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym
dwóm kandydatom, zostaną

przyznane tytuły Srebrnego
i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.
Plebiscyt rozpoczął się 27
stycznia, a termin zgłaszania
kandydatur, wraz z krótkim
uzasadnieniem, upływa 26
lutego o godz. 23.59. Zgłoszenia przesyłać należy na adres
lokalnej redakcji tygodnika,
np. ostroda@gazetaolsztynska.pl. Głosowanie zakończone zostanie 3 marca, kilka dni przed Dniem Sołtysa,
świętem, które obchodzimy
corocznie 11 marca.
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tością alkaloidów, tłuszczu,
włókna oraz białka ogólnego).
Grupę o samokończącym
typie wzrostu tworzą obecnie trzy odmiany. Pomimo
mniejszego potencjału plonowania ich podstawową
zaletą jest wczesne i równomierne dojrzewanie, większa
odporność na wyleganie oraz
mały udział roślin zielonych
przed zbiorem. Nowe odmiany w grupie o niesamokończącym typie wzrostu również
wykazują mniejszą skłonność
do pękania strąków i osypywania nasion, cechują się lepszą równomiernością dojrzewania, wyższą zdrowotnością,
znaczną poprawą potencjału
plonowania i wielu cech jakościowych nasion. W grupie
odmian o niesamokończącym

Choć uprawa bobiku
z powodu jego
dużych wymagań
siedliskowych będzie
zawsze ograniczona,
to jest szansa, że
na polach będzie
pojawiać się on coraz
częściej.
typie wzrostu występują trzy
odmiany o wysokiej zawartości alkaloidów, ich nasiona są
przydatne do zasiewów poplonowych.

obecnie trzy odmiany łubiny wąskolistnego Fot. Anna Uranowska

Najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
Nazwa „Koło Gospodyń
Wiejskich” po raz pierwszy
pojawiła się w 1877 roku we
wsi Janisławice koło Łodzi.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.
Natomiast pierwsze koło
powstało jeszcze wcześniej, bo 4 marca 1866 roku
w Piasecznie na Pomorzu
Gdańskim. Nosiło nazwę
„Towarzystwo Gospodyń”.
Nazwa „Koło Gospodyń
Wiejskich” używana jest do
dziś, ale obecnie są to zupełnie inne organizacje zrzeszające aktywne mieszkanki wsi,
które działają na rzecz swoich
społeczności lokalnych. Zakres
działania takich kół jest dużo
większy, niż to było kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu.
Z jednej strony promują
przedsiębiorczość kobiet, zdobywają pieniądze z programów
unijnych i dążą do poprawy sy-

tuacji społeczno-zawodowej
kobiet wiejskich. Z drugiej
działają na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich. Takich
Gospodyń jest w Polsce około
700 tysięcy. Na terenie Warmii i Mazur działa kilkadziesiąt
Kół Gospodyń Wiejskich.
Członkinie Kół rzadko są
bohaterkami uroczystości, bo
zwykle służą innym, wspierają swoje lokalne wspólnoty.
Stąd pomysł zorganizowania
plebiscytu na najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich
w naszym regionie. Chcemy
pokazać jak wiele te kobiety robią dobra dla swoich
społeczności, jaką mają moc
i energię do działania.
Kandydatury na „Najpopularniejsze Koło Gospodyń
Wiejskich”
województwa
warmińsko-mazurskiego do
26 lutego roku, do godziny

23.59 mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz
czytelnicy i redakcje Gazety
Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz tygodników
wydawanych przez Grupę
WM na adre:wydawca@gazetaolsztynska.pl.
Głosowanie rozpoczęło się
już 27 stycznia i potrwa do
3 marca 2017 r. do godz. 23.59
Tytuł
„Najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich”
województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma Koło,
które uzyska największą liczbę
głosów oddanych za pomocą
sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Kolejne Koło z mniejszą liczbą głosów otrzyma tytuł
Srebrnego i Brązowego Koła.
W powiatach, gdzie będzie
zgłoszonych 7 i więcej kół wyłonimy dodatkowo 3 laureatów powiatowych. MR
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PRODUCENT ŁADOWACZY CZOŁOWYCH
O UDŹWIGU 300-1650 kg
I WYSOKOŚCI PODNOSZENIA 1,8-4 m
ZDOBYWCA M.IN. TYTUŁU MASZYNA ROLNICZA ROKU 2012,
JAKOŚĆ ROKU 2012, 2013, 2014, 2015

Zakład Metalowy AGROMASZ

11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 42B
tel./fax +48 89 741 21 92 | e-mail: agromasz@o2.pl | www.agromasz.com.pl
35817otbr-A -N
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Uwarunkowania ekonomiczne i produkcyjne

Czy warto nawozić rośliny strączkowe?
Rośliny strączkowe dzięki współżyciu z bakteriami brodawkowymi w zasadzie nie wymagają nawożenia azotem. Na efektywność tego
procesu i prawidłowe wykorzystanie składników pokarmowych najsilniej wpływa gleba na jakiej są uprawiane i jej odczyn.
prof. dr hab. Jerzy Księżak,
IUNG-PIB Puławy
dr Jolanta Bojarszczuk,
IUNG-PIB Puławy
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W uprawie łubinów nie zaleca
się stosowania azotu natomiast
w przypadku grochu, bobiku,
wyki zalecane jest przed siewem
zastosowanie dawki startowej
w wysokości 20‑30 kg N/ha.
Wpływa on korzystnie na
wzrost roślin w początkowym
okresie wzrostu, kiedy nie wykształciły się jeszcze brodawki
korzeniowe. Rośliny strączkowe dobrze wykorzystują fosfor,
potas zawarty w glebie, dlatego
stosunkowo słabo reagują na
nawożenie tymi składnikami.

Ponadto rośliny strączkowe —
przede wszystkim groch i łubin
— dobrze reagują na nawożenie
mikroelementami, zwłaszcza
borem i molibdenem.

Poziom plonowania

O poziomie plonowania roślin strączkowych decyduje
przede wszystkim przebieg warunków pogodowych w okresie
wegetacji, gleba na jakiej są
uprawiane oraz nawożenie, co
ma znaczący wpływ na wartość
produkcji, efektywność ekonomiczną, a w tym na opłacalność
produkcji.
Jak wykazały wykonane
doświadczenia w Instytucie
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wyższy

poziom plonów zapewnia uprawa grochu nawożonego słomą
z zastosowaniem wiosną pełnego nawożenia mineralnego.
Wysokie plony zapewnia
również uprawa zarówno
grochu jak i bobiku po międzyplonie (gorczyca biała)
wysiewanym jesienią z zastosowaniem pełnej dawki
nawożenia NPK. Zwiększenie poziomu plonowania
bobiku i grochu uprawianego
po międzyplonie i zastosowaniu pełnej dawki nawożenia
mineralnego w stosunku do
uprawianego tylko po gorczycy wynosi odpowiednio
8 i 9 proc. Nawożenie słomą
wykazuje korzystne działanie
następcze na plonowanie

obu gatunków roślin strączkowych. Jednak najlepsze
wyniki produkcyjne generowane są po jej łącznym zastosowaniu wraz z aplikacją
nawozów mineralnych.

Wartość produkcji

Najwyższą wartość produkcji określoną na podstawie plonu uzyskanego
z powierzchni 1 ha zapewnia
uprawa grochu nawożonego
słomą oraz uprawianego po
międzyplonie ścierniskowym
z zastosowaniem pełnego nawożenia mineralnego, co wynika przede wszystkim z wyższych plonów tego gatunku.
Natomiast najniższą wartość produkcji zapewnia

Tabela 1. Wartość produkcji nasion grochu i bobiku w zależności od sposobu nawożenia
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uprawa bobiku bez nawożenia. Wartość produkcji uzyskana z uprawy grochu jest
wyższa o 14 proc. w stosunku
do uprawy bobiku. Główne
źródło przychodów z produkcji ocenianych gatunków
roślin strączkowych niezależnie od systemu nawożenia
stanowi wartość plonu — od
65 proc. w uprawie bobiku do
72 proc. w uprawie grochu.

Koszty bezpośrednie

Istotnym elementem w ocenie opłacalności uprawy roślin strączkowych na nasiona
jest poziom kosztów bezpośrednich. Stosowanie międzyplonów czy słomy powoduje
wzrost kosztów bezpośrednich uprawy roślin strączkowych. Najwyższe koszty
bezpośrednie
obejmujące
koszty materiału siewnego,
nawożenia i środków ochrony roślin, generuje uprawa
roślin strączkowych nawożonych słomą z zastosowaniem
nawożenia mineralnego.
Stosunkowo niski poziom
kosztów bezpośrednich generuje uprawa roślin strączkowych z zastosowaniem poplonu. Koszty bezpośrednie
produkcji zarówno grochu jak
i bobiku są średnio o 30 proc.
niższe przy tym sposobie nawożenia w porównaniu z uprawą z zastosowaniem słomy
i pełnego nawożenia NPK.
W strukturze kosztów bezpośrednich największy udział

stanowią koszty zabiegów
agrotechnicznych — średnio
46 proc. Wysoki udział stanowią również koszty zakupu
materiału siewnego — średnio 28 proc. Wyższe koszty
materiału siewnego generuje
uprawa roślin strączkowych
uprawianych po zastosowaniu

Główne źródło
przychodów
z produkcji
ocenianych gatunków
roślin strączkowych
niezależnie od
systemu nawożenia
stanowi wartość
plonu – od 65 proc.
w uprawie bobiku do
72 proc. w uprawie
grochu.
poplonu, ze względu na koszt
zakupu nasion gorczycy wysianej jako poplon. Koszty nawożenia w strukturze kosztów
bezpośrednich stanowią średnio 17 proc. Najwyższe koszty
nawożenia generuje uprawa
bobiku z zastosowaniem słomy i nawożenia mineralnego.
Koszty nawożenia przy tym
sposobie uprawy są ponad
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4-krotnie wyższe niż w uprawie z zastosowaniem poplonu.

Nadwyżka bezpośrednia
i opłacalność produkcji

Opłacalność uprawy roślin
strączkowych uzależniona jest
od wielu czynników, ale przede
wszystkim od wartości produkcji obliczonej jako iloczyn ceny
rynkowej i uzyskanych plonów,
które w przypadku rodzimych
gatunków charakteryzują się
dużymi wahaniami. W 80 proc.
na zmienność plonowania
roślin strączkowych wpływa
temperatura powietrza i opady
atmosferyczne. Opłacalność
uprawy roślin strączkowych zależy również od gatunku rośliny.

Znaczny wzrost
opłacalności
uprawy roślin
strączkowych
nastąpił wraz
z wprowadzeniem
w 2010 roku
specjalnej płatności
obszarowej do
powierzchni
upraw roślin
strączkowych.
Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej, określającej
poziom pokrycia kosztów
bezpośrednich wartością produkcji (bez dopłat) zapewnia
uprawa grochu siewnego po
międzyplonie (2 039 zł/ha)
i jest ona ponad dwukrotnie
wyższa od nadwyżki uzyskanej z uprawy bobiku uprawianego tym sposobem.

Mało uzasadniona ekonomicznie jest uprawa bobiku
nawożonego słomą z zastosowaniem nawożenia mineralnego. Poziom nadwyżki bezpośredniej wynosi 177 zł/ha
i jest 10-krotnie niższy niż
uzyskanej z uprawy grochu
nawożonego tym sposobem.
Wartość produkcji obu gatunków roślin strączkowych nawożonych różnymi sposobami
pokrywa koszty bezpośrednie.
Spośród roślin strączkowych
najwyższą wartość produkcji
oraz wybrane wskaźniki finansowe można uzyskać uprawiając groch i jego produkcja jest
bardziej uzasadniona ekonomicznie. Stwierdzono również,
że rosnący na przestrzeni lat,
a jednocześnie znaczący wpływ
na dochód rolniczy, a tym samym obniżenie poziomu ryzyka dochodowego mają płatności obszarowe.

Tabela 2. Koszty bezpośrednie uprawy bobiku i grochu

Tabela 3. Wyniki finansowe uprawy bobiku i grochu

Dopłaty do powierzchni
uprawy

Udział dopłat w dochodzie
końcowym z produkcji grochu
i bobiku wynosi odpowiednio
od 46 do 70 proc. Dopłaty do
uprawy bobiku nawożonego
słomą i pełną dawką NPK,
obejmujące jednolitą, uzupełniającą płatność obszarową oraz specjalną płatność
do uprawy roślin strączkowych, zapewniają pokrycie
straty i wygenerowanie dochodu w wysokości 1 862,3 zł
i stanowią 87 proc. dochodu
końcowego z działalności.
Wprowadzenie płatności obszarowych ma zatem znaczący wpływ na dochód rolniczy.
Znaczny wzrost opłacalności
uprawy roślin strączkowych
nastąpił wraz z wprowadzeniem w 2010 roku specjalnej płatności obszarowej
do powierzchni upraw roślin strączkowych.

Najwyższy poziom nadwyżki
bezpośredniej, określającej
poziom pokrycia kosztów
bezpośrednich wartością
produkcji (bez dopłat) –
zapewnia uprawa grochu
siewnego po międzyplonie
(2 039 zł/ha) i jest ona
ponad dwukrotnie wyższa od
nadwyżki uzyskanej z uprawy bobiku uprawianego tym
sposobem Fot. Jerzy Księżak
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Pierwszy Klaster Rolniczy

Upraw Strączkowych
- oferta materiału kwalifikowanego (bobik, łubin, groch)
- doradztwo polowe (Kadra Naukowa)
- kontraktacja zbiorów 2017/18
- zaopatrzenie w pozostałe środki do produkcji rolnej
PARTNER HANDLOWY:

kontakt: +48 696 481 486
+48 660 700 451
ul. Przemysłowa 5
11-200 Bartoszyce
6817arzb-b-M
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Praktyczny przewodnik po wybranych elementach rolnictwa precyzyjnego

Jak dane satelitarne mogą pomóc uprawom?

Dwa zdjęcia satelitarne z tego samego pola obsianego pszenicą ozimą z dwóch dat: po lewej 27 marca 2016 roku, po prawej 2 lipca tego samego roku, czyli tuż przed zbiorem Infografika SatAgro
dr Urszula Starakiewicz-Krawczyk
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nie od dziś wiadomo, że
w przypadku upraw nie
wszystko widać gołym okiem,
a jak widać to nieraz jest
już za późno na podjęcie
działania. Oczywiście wizyty
na polach nadal są i będą
podstawą podejmowania
decyzji agronomicznych,
ale w przypadku rozległych gospodarstw, czy pól
oddalonych od siebie, częste
inspekcje są w praktyce
utrudnione. Nie wszystko
można też zobaczyć. Na
szczęście nowoczesne sensory dostarczają gospodarzom szereg uzupełniających
informacji, które przyczyniają się do podejmowania
lepszych decyzji w zakresie
nawożenia, oprysków, czy
innych zabiegów.
W niniejszym artykule
omówimy jaką korzyść dla
rolników mogą przynieść
obserwacje satelitarne. Satelity to najbardziej dopracowane najnowocześniejsze
urządzenia pomiarowe, które
codziennie zbierają ogromne
ilości danych z powierzchni
całej Ziemi. Co więcej, za ich
stworzenie i utrzymanie czę-

sto płacimy my wszyscy jako
podatnicy, dlatego warto zainteresować się czy informacje przez nie zbierane mogą
nam się w praktyce przydać.
W tym konkretnym przypadku
rozważymy jak satelity mogą
pracować dla rolnictwa.

Satelita śledzi
zróżnicowanie roślinności

W Polsce jest aktualnie jeden serwis, który na bieżąco
dostarcza dane satelitarne dla
rolników indywidualnych. SatAgro (www.satagro.pl) zostało
stworzone przez dr Przemysława Żelazowskiego z Centrum
Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i jego
zespół. Jest to serwis internetowy, w którym użytkownicy
mogą oznaczyć, a później monitorować swoje pola. Serwis
dostarcza kilkanaście zobrazowań pól w sezonie z dwóch
podstawowych satelitów: Sentinel-2 produkcji Europejskiej
Agencji Kosmicznej, o rozdzielczości 10 m oraz satelity
Landsat 8 produkcji NASA,
o rozdzielczości 15 m. W marcu
2017 zostanie wystrzelony bliźniaczy satelita do Sentinel-2,
więc należy się spodziewać, że
od połowy sezonu dostępnych
zdjęć będzie jeszcze więcej.
SatAgro nie pokazuje jednak

samych zdjęć RGB — takie
możemy zobaczyć w innych
darmowych serwisach. Dodatkową warstwą informacyjną są

Dostosowując dawkę
do realnych potrzeb
roślinności można
zaoszczędzić nawet
do 30 proc. nawozu,
a przynajmniej
rozsiać zakupiony
środek efektywniej.
mapy zróżnicowania roślinności w obrębie danego pola na
podstawie wskaźnika NDVI
(wskaźnik pokrycia pola żywą
biomasą). Użytkownik może
śledzić na ile równomiernie
rozwija się jego uprawa, porównywać zdjęcia w czasie
i odpowiednio do tego dobierać zabiegi agronomiczne.

Co można zobaczyć
na mapie?

Powyżej znajdują się dwa
zdjęcia tego samego pola obsianego pszenicą ozimą z dwóch

dat: po lewej 27 marca 2016
roku, po prawej 2 lipca tego
samego roku, czyli tuż przed
zbiorem. Czerwień na mapie
odzwierciedla prześwitującą
ziemię, im bardziej zielono,
tym więcej chlorofilu znajduje
się w uprawie (skala na mapie). Jak widać na zdjęciu po
lewej wschody na polu nie były
równomierne. W niektórych
miejscach rośliny już wyrosły,
w innych jeszcze nie. Słabsze
miejsca utrzymały się praktycznie do samego końca sezonu.
Warto się zastanowić co dzieje
się w gorszej części siedliska.
Czy słabsza uprawa wynika
z nieprzyjaznego ukształtowania terenu, czy może gorszej jakości gleby lub niekorzystnych
stosunków wodnych. W zależności od diagnozy można podjąć różne decyzje.
Wiedząc o nierównym rozłożeniu roślinności na polu,
można przede wszystkim
odpowiednio zmodyfikować
dawkę nawozu. Jeśli rolnik uzna, że dany fragment
siedliska jest na tyle słaby,
że roślinność i tak nie będzie
rozwinięta równie dobrze jak
w pozostałych miejscach, może
tam obniżyć dawkę. Jeśli uzna
że sytuację da się uratować,
może na tym obszarze wysiać
więcej nawozu, szczególnie na
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początku sezonu. Dostosowując dawkę do realnych potrzeb
roślinności można zaoszczędzić nawet do 30 proc. nawozu, a przynajmniej rozsiać
zakupiony środek efektywniej.

Najbardziej aktualne
informacje

Częstą praktyką wśród tych,
którzy nawożą precyzyjnie
jest różnicowanie dawki na
podstawie prób glebowych.
Informacje o strukturze gleby są bez wątpienia kluczowe
dla podejmowania ważnych
decyzji w gospodarstwie, ale
akurat przy nawożeniu niekoniecznie się sprawdzają.
Podstawową ich wadą jest to,
że próby glebowe robi się raz
do roku, a najczęściej raz na
trzy lata. Nawożenie tylko na
tej podstawie oznacza opieranie się o informacje, które nie
są do końca aktualne i które
nie odzwierciedlają innych
zmiennych mających wpływ
na rozwój roślinności, w tym
przede wszystkim pogody.
Próby glebowe nie dają informacji o tym jak wygląda aktualna sytuacja na polu po tym
jak na przykład pojawiła się
susza, wymarzły oziminy czy
uprawę zniszczył grad. Poza
tym część pierwiastków, w tym
azot, jest w glebie bardzo mobilnych i ich dostępność szybko się zmienia. Dlatego warto
podawać go tam, gdzie z bieżącej sytuacji wynika, że jest
to najkorzystniejsze. W tym
właśnie pomagają zdjęcia
satelitarne, które są znacznie
bardziej aktualne niż wyniki
prób glebowych.
Na podstawie pokazanych
powyżej zdjęć w serwisie SatAgro można stworzyć mapy
aplikacyjne czytane przez
komputery pokładowe maszyn
różnych producentów (od tego
sezonu proces tworzenia map
będzie w pełni automatyczny).
Mapy te obecnie wykorzystywane są przez klientów głównie do nawożenia, ale równie
dobrze można użyć ich do
siania precyzyjnego oraz oprysków precyzyjnych. Dobiera-

nie właściwej ilości środków
produkcji pozwala nie tylko
maksymalizować plon, ale
przede wszystkim zmniejszać

Mapy aplikacyjne
czytane przez
komputery
pokładowe
maszyn różnych
producentów
wykorzystywane
są przez rolników
głównie do
nawożenia, ale
równie dobrze
można użyć ich do
siania precyzyjnego
oraz oprysków
precyzyjnych.
koszty gospodarowania, dzięki
czemu zwiększają się zyski rolników.

Zestawienie badań gleby
ze zdjęciem satelitarnym

Na podstawie zdjęć satelitarnych można także zoptymalizować miejsca poboru prób
glebowych. W tradycyjnym
podejściu próby pobiera się
według regularnej siatki. Nie
zawsze jednak odzwierciedla
to faktyczne zróżnicowanie
siedliska. Lepiej jest pobierać
próby glebowe bliżej środka
jednorodnych obszarów, a nie
na ich krawędzi i jednocześnie zadbać o to, żeby najsłabsze i najbogatsze fragmenty
siedliska zostały objęte badaniem. W ten sposób pobrane
próby oddają faktyczne zróżnicowanie, a mapa, która powstaje na podstawie wyników
jest dobrym uzupełnieniem
umożliwiającym racjonalne
podejmowanie decyzji agronomicznych. Ponadto umiejętne
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Dla dużych
producentów
rolnych, a także
tych co skupują
płody, precyzyjna
informacja o plonie
na miesiąc przed
zbiorami jest bardzo
cenna.
zestawienie wyników badań
gleby ze zdjęciem satelitarnym
pozwala na bardziej szczegółowe zmapowanie poszczególnych stref. Dla przykładu,
jedna próba glebowa najczęściej reprezentuje obszar kilku
hektarów, natomiast europejski satelita Sentinel-2 dostarcza 100 pomiarów roślinności
na hektar.

Porównanie sezonów
wegetacyjnych

Jak jeszcze mogą być wykorzystywane zdjęcia satelitarne? Poza wysokorozdzielczymi
zdjęciami z satelitów omówionych powyżej, zbierane są
także dane z satelity MODIS.
Choć rozdzielczość tego narzędzia to zaledwie 230 m, jego
zaletą jest przelot nad każdym
miejscem dwa razy dziennie.
Dane z tego satelity nie nada-

Dane z satelity MODIS zestawione z danymi pogodowymi umożliwiają porównywanie ze sobą sezonów i analizę przyczyn zróżnicowania plonów Infografika SatAgro
ją się do zobrazowania w postaci mapy, ale ze względu na
ich gęstość, bardzo dobrze
prezentują się na wykresach.
Zestawione z danymi pogodowymi (SatAgro pobiera dane
z około 50 stacji pogodowych,
a także integruje prywatne
stacje użytkowników) umożliwiają porównywanie ze
sobą sezonów i analizę przyczyn zróżnicowania plonów.
Użytkownicy mają dostęp do
wykresów ukazujących wzrost
upraw na danym polu oraz danych pogodowych nawet od
2002 roku. Na pokazanym
przykładzie widać jak susza
z roku 2015 niekorzystnie
wpłynęła na plon kukurydzy.
Opady skumulowane dostępne dla roślin (niebieskie

obszary na wykresie) były
mniej więcej o połowę niższe
niż w pozostałych sezonach.
W porównaniu do sezonu
2012 widać, że w 2015 szczyt
biomasy był niższy, a kolejne
kropki obrazują jak szybko
uprawa wysychała. Bez wątpienia plon w 2015 był niższy
niż w 2012.
Dane z wykresów mogą być
wykorzystywane do prognozowania plonów. Jak się okazuje, kształt krzywej bardzo
dobrze koreluje się z późniejszymi zbiorami. W sezonie
2017 SatAgro opracowuje
pierwsze modele prognozowania plonów kilku upraw,
bazujące przede wszystkim
na bezpośrednich pomiarach
satelitarnych. Dla dużych

producentów rolnych, a także
tych co skupują płody, precyzyjna informacja o plonie na
miesiąc przed zbiorami jest
bardzo cenna.

Przewidzieć stres wodny
i choroby

Wykorzystując zdjęcia satelitarne oraz dane ze stacji
meteorologicznych SatAgro
opracowuje jeszcze dwie
funkcjonalności. Pierwsza
z nich, która będzie testowana
w sezonie 2017 dotyczy stresu
wodnego roślin. Łącząc dane
satelitarne, meteorologiczne
i zaawansowany model matematyczny zostaną stworzone
mapy obrazujące stan zapotrzebowania roślin na wodę
w danym miejscu. To funkcjo-

nalność ważna szczególnie dla
producentów warzyw, którzy
nawadniają uprawy. Wiedząc,
które miejsca na polu są szczególnie dotknięte deficytem
wodnym, będą mogli dostosować ilość wody, a tym samym
zoptymalizować produkcję.
Kolejną
funkcjonalnością, do której przydadzą się
dane satelitarne jest moduł
przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia chorób
w uprawach. Od lat wiadomo,
że pewne choroby pojawiają
się w określonych warunkach
atmosferycznych.
Roślina
jednak nie zawsze jest na nie
tak samo podatna. Wiedząc
na podstawie zdjęć satelitarnych w jakiej fazie rozwoju
jest uprawa, będzie można

dużo dokładniej oszacowywać
prawdopodobieństwo pojawienia się choroby. Rolnik będzie
mógł zapobiegać sytuacji, a nie
tylko minimalizować skutki
chorób. Ta funkcjonalność będzie testowana w sezonie 2018.
Podsumowując, dane satelitarne mogą być bardzo szeroko wykorzystywane w rolnictwie. Oczywiście muszą one
być odpowiednio obrobione
i pokazane i dopiero wtedy stanowią przydatne narzędzie dla
nowoczesnego rolnika. Pozwalają obniżyć koszty gospodarowania, ułatwiają ogląd całego
gospodarstwa i dostarczają
licznych informacji, dzięki
którym podejmowane przez
rolnika decyzje mogą bazować
na faktach, a nie na intuicji.
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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
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Zalecane odmiany

Zboża jare na sezon 2017
mgr inż. Małgorzata Gazda,
COBORU SDOO we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Pszenica jara

Owies

Zboża są najważniejszą
grupą roślin uprawianych
w naszym kraju. Ich ziarno
obok celów konsumpcyjnych (pieczywo, makarony,
ciasta itp.) jest podstawową
paszą w żywieniu zwierząt
gospodarskich. Formy jare są
mniej popularne w uprawie
niż formy ozime. Poszczególne odmiany zbóż jarych
wykazują znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem plonowania, jak i cech
rolniczych oraz użytkowych.
Szeroka oferta odmian
w Krajowym Rejestrze (KR)
umożliwia
producentowi
dobór odmiany najbardziej
odpowiedniej do uprawy
w konkretnych warunkach
gospodarowania. W 2016 roku
KR liczył 32 odmiany pszenicy
jarej, w większości pochodzące z krajowej hodowli, tylko
19 proc. to odmiany zagraniczne. Znajdowały się w nim
również 63 odmiany jęczmienia jarego, w tym 26 typu browarnego i 37 typu pastewnego.
Udział zagranicznych odmian jęczmienia jarego w KR
jest wysoki i wynosi 57 proc.
Obecnie w KR znajdują się 32
odmiany owsa, w tym 27 zwyczajnego i 5 nagiego. W owsie
podobnie jak w przypadku
pszenicy jarej przeważają od-

miany z rodzimych hodowli.
W roku 2017 wpisano do KR
kolejne nowe odmiany zbóż
jarych: 2 — pszenicy jarej, 8
— jęczmienia jarego oraz 3 —
owsa, większość z nich będzie
badana w naszych doświadczeniach w bieżącym sezonie.

Badania prowadzone
w ramach PDO

Przy dużej liczbie oferowanych odmian często wybór
tej właściwej stwarza niejednokrotnie problem. Pomocą
może służyć tworzona dla
każdego województwa Lista
Odmian Zalecanych (LOZ).
Jest ona każdego roku na
zimowym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego (PDO) weryfikowana i aktualizowana.
Podstawą tworzenia LOZ
są obiektywne badania prowadzone w ramach PDO,
ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające
możliwość uzyskania i poszerzenia informacji o odmianach
z uwzględnieniem ich reakcji
na warunki siedliskowe oraz
elementy agrotechniki.
Wojewódzki Zespół PDO
na posiedzeniu w styczniu (po
wnikliwej analizie wyników
doświadczeń) ustalił zestaw
odmian najbardziej wyróżniających się i przydatnych
do uprawy w województwie
warmińsko-mazurskim. Na

Lista Zalecanych Odmian (LOZ) dla województwa
mazowieckiego na rok 2017
Lp.

Gatunek/
odmiana

Rok wpisania do Rok włączenia
krajowego rejestru
do LOZ

sezon wegetacyjny 2017 proponowane są odmiany zbóż
jarych przedstawione w tabelach. Rekomendowane odmiany wykazały się wysokim
plonowaniem w ostatnim roku
badań oraz wysokim i stabilnym plonowaniem w minionym dwu i trzyleciu.
Owies reprezentowany jest
przez pięć odmian pochodzących z polskich hodowli.
Cztery odmiany po raz kolejny znalazły się na LOZ, są to:
Bingo, Harnaś, Komfort oraz
nagoziarnista odmiana Amant,
w tym roku dodano do nich
oplewioną odmianę Nawigator.
Została ona wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w 2015
roku. Wszystkie rekomendowane odmiany oplewione mają
żółtą łuskę. Na liście zalecanej
w bieżącym roku znalazło się
jedenaście odmian jęczmienia
jarego, w tym trzy odmiany
typu browarnego. W 2017 roku
wpisano na LOZ odmianę browarną KWS Fabienne, a także
odmiany pastewne Podarek
i Radek. Należy zaznaczyć, że
wszystkie odmiany jęczmienia jarego bez względu na
typ użytkowy (browarny lub
pastewny) badane i prowadzone są w doświadczeniach
PDO jako odmiany pastewne
W przypadku jęczmienia jarego z jedenastu proponowanych odmian sześć pochodzi
z polskich hodowli. Odmiany
pszenicy jarej, które znalazły
się w tym roku na LOZ należą
w większości do grupy technologicznej A (pszenice jakościowe). Po raz pierwszy w bieżącym roku umieszczono na LOZ
odmianę jakościową Goplana,
wpisaną do KR w 2014 roku.

Od 2012 roku wśród odmian
zalecanych jest jedna odmiana
oścista (Ostka Smolicka) nadająca się szczególnie do uprawy
na polach położonych w bliskim sąsiedztwie lasów, a co za
tym idzie upraw narażonych na
żerowanie dzikiej zwierzyny.
Z rekomendowanych odmian
pszenicy jarej na liście zalecanej znajduje się tylko jedna
odmiana pochodząca z hodowli
zagranicznej — Tybalt.

Dwa poziomy
agrotechniki

W tabelach zamieszczono
wyniki badań ważniejszych
cech
rolniczo-użytkowych
odmian zamieszczonych na
LOZ. Wyniki plonowania są
średnią z doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w naszym województwie. Oceniano
odmiany na dwóch poziomach
agrotechniki (przeciętnym-a1 i wysokim- a2 ). Na obu
poziomach
agrotechniki
stosowano tę samą zaprawę
nasienną oraz taki sam sposób zwalczania chwastów
i szkodników. Wysoki poziom
agrotechniki (a2) różni się od
przeciętnego zwiększonym
o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych
preparatów wieloskładnikowych (łącznie z fungicydami),
ochroną przed wyleganiem
(1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). Pozwala to zaobserwować przyrost plonu odmian
przy zastosowaniu wyższego
poziomu agrotechniki.
Do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami prezentowanych odmian zapraszamy
na naszą stronę internetową
www.wrocikowo.coboru.pl

REKLAMA

PROMOCJA
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA
Jęczmień jary

ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice, tel. 664 270 680
** - odmiana rekomendowana wstępnie

www.agroperfekt.pl
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Badania GUS-u
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®
Więcej
DINO SELENIUM
świń i bydła

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych
dla ludzi i zwierząt, co oznacza, że jest niezbędnym
elementem do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM

KONIECZNY DLA ZDROWIA

• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest
powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu
pokarmowym, ponieważ są głównym odbiorcą
tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym
ze sposobów pozwalających na zwiększenie
zawartości selenu w łańcuchu pokarmowym
u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty
są naturalnym pierwszym wyborem przeżuwaczy.
• Najlepiej przyswajalnymi formami selenu
są jego związki organiczne pobierane z pokarmem.
• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik
zaburzający rozwój, wzrost i płodność,
a w końcowym efekcie obniża efektywność
produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić do przedwczesnych
porodów, ronień, zapalenia wymienia, zapalenia
błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska.
• Niedobór Se może prowadzić do wad mięśnia
sercowego i mięśni szkieletowych, zapalenia
stawów i zniekształcenia kości, nowotworów
oraz podwyższenia stopnia wrażliwości
na zakażenia bakteryjne i wirusowe.

Pogłowie bydła i świń wzrosło o kilka procent Fot. Anna Uranowska

Są już wstępne dane
z prowadzonych w grudniu
2016 r. w całej Polsce przez
Główny Urząd Statystyczny
badań z zakresu rolnictwa.
Jak się okazało, w miesiącu
tym pogłowie bydła było
wyższe o 3,9 proc., a świń
— o 4,9 proc. w porównaniu
z analogicznym okresem
2015 roku.
Z informacji podanych przez
Główny Urząd Statystyczny
dowiadujemy się, że „w grudniu 2016 r. pogłowie bydła
wynosiło 5 985,1 tys. sztuk
i było o 222,6 tys. sztuk (o 3,9
proc.) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016
r. — wyższe o 46,1 tys. sztuk
(0,8 proc.)”. Przyczyn tego
wzrostu należy upatrywać
w zwiększeniu „pogłowia cieląt o 6,2 proc., młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6,9 proc.
i bydła dorosłego o 0,6 proc.”.
Jak podaje GUS, „pogłowie
krów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r.
o 31,3 tys. sztuk (o 1,4 proc.)
do poziomu 2 334,1 tys.
sztuk, w tym pogłowie krów
mlecznych wzrosło o 26,4 tys.
sztuk (o 1,2 proc.) do poziomu
2 160,5 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca liczba krów
była wyższa o 1,9 tys. sztuk
(o 0,1 proc.)”.
Tendencję wzrostową zaobserwowano również w przypadku trzody chlewnej.
„Według wstępnych danych
pogłowie świń w grudniu 2016
r. liczyło 11 107,5 tys. sztuk,
wykazując w porównaniu
z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,9 proc.
Zwiększyła się liczebność
pogłowia wszystkich grup
struktury stada, najwięcej
prosiąt o 8,4 proc. i loch prośnych o 8,2 proc., warchlaków

o 6,7 proc., trzody chlewnej na
chów o wadze 50 kg i więcej
o 5,4 proc., trzody chlewnej
na rzeź (tuczników) o wadze
50 kg i więcej o 1,3 proc.” —
informuje Główny Urząd Statystyczny.
Prowadzone w grudniu
badania dotyczyły pogłowia
bydła, owiec i drobiu oraz
produkcji zwierzęcej (wypełniane były formularze
R-ZW-B), a także pogłowia
świń oraz produkcji żywca
wieprzowego (formularze
R-ZW-S). Zostało do nich
wylosowanych 30 tysięcy osób fizycznych oraz ok.
3 tys. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Badania miały charakter
reprezentacyjny, co oznacza,
że biorące w nich udział gospodarstwa reprezentują ogół
gospodarstw w całym kraju.
Ich wyniki będą mieć istotny
wpływ m.in. na wysokość cen
produktów rolnych oraz na
decyzje dotyczące rolnictwa
podejmowane przez władze
państwowe, pokażą bowiem
aktualne trendy i tendencje
w produkcji zwierzęcej. Dane
pozyskane podczas badań są
objęte tajemnicą statystyczną
— informacjami o poszczególnych gospodarstwach będzie
dysponował wyłącznie Główny Urząd Statystyczny, a z wyników badań opublikowanych
na portalu GUS-u nie będzie
można się w żaden sposób
domyślić, które gospodarstwa
brały w nich udział.
Opracowania
sygnalne
dotyczące pogłowia bydła
oraz świń są już dostępne na
stronie internetowej GUS-u:
stat.gov.pl. Publikacji bardziej
szczegółowych danych możemy się spodziewać w lutym br.
KN

• Selen odgrywa ważną rolę między innymi
w utrzymaniu prawidłowych funkcji
rozrodczych organizmu.
• Witamina E i selen są czynnikiem
wpływającym na wzrost
odporności krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną
nadmiernej ilości komórek somatycznych
w mleku.
• Selen bierze udział w procesach
antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych.

SELEN
Dzięki DINO SELENIUM®
można bezpiecznie
zwiększyć w roślinach
trwałych użytków zielonych
poziom selenu.
Użycie nawozu DINO
SELENIUM® pozwala
dotrzeć do każdego
zwierzęcia w stadzie
i dostarcza wysoko
przyswajalnej formy selenu,
bo organicznej.
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maszyny rolnicze

zwierzęta hodowlane

sprzętu

budowlane-

go.Tel.505-212-810

SKUP ZBÓŻ KUPI:zboża paszowe, konsumpcyjne, tel.694-508-207

PRACOWNIKA w gos-

ciągniki
KUPIĘ ciagniki 502-646575

podarstwie -obsługa
bydła, 85-650-13-61,
515-603-782

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

! ! ! BYDŁO, maciory,
knury kupię-gotówka
731-751-429.
SPRZEDAM:OPONY
rolnicze do kombajnów,
ciągników, przyczep,

produkty rolne
KUPIĘ;ZBOŻA paszowe,

konsumpcyjne,

tel.606-505-511

KUPIĘ słomę w belach,
500-237-803.

G
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Czy własna plantacja może podnieść dochody rolnika?

Drzewa tlenowe dobrym rozwiązaniem
Przy pogarszającej się od kilku lat sytuacji w rolnictwie, wielu rolników szuka czegoś alternatywnego do tradycyjnych upraw, czegoś,
co dałoby możliwość zwiększenia dochodowości gospodarstwa. Być może taką propozycją i ciekawą alternatywą pozwalającą nieco
odetchnąć i uniezależnić się od koniunktury na rynkach rolnych jest zakładanie plantacji drzew tlenowych?
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz

m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

O nowych możliwościach zagospodarowania nieużytków,
poprawie środowiska naturalnego oraz innowacyjnej uprawie
drzew tlenowych Oxytree i korzyściach z tego płynących, rozmawiamy z Jackiem Linderem,
PR and Marketing Managerem
z Oxytree Solutions Poland.
— Oxytree, drzewo tlenowe,
roślina przyszłości — skąd
właściwie pochodzi ta szybkorosnąca roślina? O jakiego
rzędu przyrostach mówimy
na przestrzeni kilku lat?
I dlaczego jest ona określana
jako drzewo tlenowe?
— Szybkorosnące drzewa są
krzyżówkami różnych odmian
Paulowni — drzewa popularnego i szeroko wykorzystywanego w Azji. Jednak naturalne odmiany tego gatunku
słabo radziły sobie w naszych
warunkach klimatycznych —
wszelkie próby wprowadzenia ich do Europy kończyły
się niepowodzeniem. Wszystko zmieniło się w roku 2011,
kiedy zarejestrowana została
odmiana Oxytree (Paulownia
Clon in vitro 112), krzyżówka
wychodowana przez hiszpańskich naukowców, która nie
tylko jest przystosowana do
naszych warunków klimatycznych, ale też rośnie szybciej od
innych odmian i daje lepszej
jakości drewno.
Drzewa
szybkorosnące
Oxytree już w 6 roku od posadzenia osiągają nawet 16
m wysokości i mają do 35 cm
średnicy pnia. Ciekawostką
jest to, że ich pień nie posiada sęków, a po ścięciu z pnia
wyrasta nowe drzewo, które

Jacek Linder, PR and Marketing Manager z Oxytree
Solutions Poland Fot. Oxytree
po kolejnych 4 latach osiąga
wysokość 15-16 m. Cały cykl
pozyskiwania drewna można
więc powtarzać, nasza firma
gwarantuje 4 cykle.
Oxytree nazywa się drzewem
tlenowym, bo dzięki ogromnym liściom wytwarza więcej
tlenu niż inne gatunki drzew,
co oznacza, że sadząc je, nie
tylko zarabia się na tym pieniądze, ale także przyczynia
do poprawy środowiska naturalnego i jakości życia.
— Nazwa Oxytree znana jest
już na Warmii i Mazurach,
a firma Oxytree Solutions
Poland po raz kolejny gościć
będzie w Ostródzie na Mazurskim Agro Show. Dlaczego
właśnie Ostróda? Jesteście
z Wrocławia, więc dla Was to
właściwie drugi koniec Polski.
— Mamy duży sentyment
do tego regionu, w zeszłym
roku byliśmy tutaj na dwóch
udanych imprezach targowych — Oxytree wzbudza tu
duże zainteresowanie. Na tym
terenie powstało kilka plantacji, wielu rolników kupiło też
po kilkadziesiąt sadzonek na

próbę. Rozpoczęliśmy również
współpracę z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i mamy nadzieję, że
w tym roku nasza współpraca
jeszcze bardziej się rozwinie.
Można więc powiedzieć, że ten
region jest szczególnie przyjazny dla Oxytree — dlatego lubimy tu przyjeżdżać.
— Województwo warmińsko-mazurskie cechuje się zróżnicowanym klimatem, często
dość chłodnym, krótszym
okresem wegetacji roślin
i różnorodnością gleb. Czy
takie warunki będą sprzyjały
uprawie drzew tlenowych na
naszym terenie?
— Oczywiście, Oxytree jest
wyjątkowo wytrzymałą rośliną. Dobrze przystosowuje się
do skrajnych warunków klimatycznych, tj. od -25°C do
+45°C. Toleruje mało urodzajne gleby. Może być sadzone
np. na glebach piaszczystych,
doskonale czuję się na glebach
luźnych, przepuszczalnych,
o pH od 5 do 8,9.
Jeżeli wybrany pod uprawę
teren wyraźnie odbiega od optymalnych warunków naszych
drzew, potrzebujemy więcej
czasu, aby przygotować go pod
uprawę roślin. Bardzo ważne
jest przeprowadzenie analizy
glebowej w celu określenia pH
gleby i jej zasobności w podstawowe makro i mikroelementy.
Próbki do analizy pobieramy
jesienią, dlatego przygotowanie terenu pod plantację
dobrze jest rozpocząć już jesienią roku poprzedzającego
wysadzenie roślin.
W przypadku gleb kwaśnych o odczynie pH poniżej
5, pierwszym zabiegiem, jaki
należy wykonać jesienią jest
zwapnowanie całego terenu.
Zdecydowanie odradzamy

zakładanie plantacji na terenach podmokłych lub takich,
na których często stoi woda.
Jeżeli chodzi o nawożenie to
stosujemy tradycyjne nawozy
mineralne NPK.
Istnieje wymaganie glebowe,
które wyjątkowo powinniśmy
wziąć pod uwagę — drzewo
tlenowe potrzebuje około
800 mm wody rocznie przy
uprawach plantacyjnych, wobec tego zalecamy dodatkowe
nawadnianie.
Plantatorzy
najczęściej stosują linie kroplujące lub nawożenie z beczkowozów.
— To teraz przejdźmy do
szczegółów — gdzie możemy
zakupić sadzonki? Ile ich
potrzebujemy na obsadzenie 1 ha? I czy przewidują
Państwo jakąś wiosenną
akcję promocyjną związaną
z zakupem sadzonek?
— Na obsadzenie 1 ha potrzebujemy 500 sztuk sadzonek, a najwygodniejszą formą
zamówienia jest nasza strona
internetowa www.oxytree.pl.
W razie jakichkolwiek pytań,
oczywiście służymy pomocą.
Wiosenna promocja właśnie
trwa — teraz jest najlepszy
moment na składanie zamówień — w okresie sadzenia
ceny na pewno będą wyższe.
W zeszłym roku nasza firma
sprzedała 160 tys. sadzonek.
Większość z nich trafiła na
plantacje. W Polsce jest już
ponad 70 plantacji drzew tlenowych o łącznej powierzchni
około 350 ha. Najwięcej plantacji znajduje się na terenie
województwa mazowieckiego
i podlaskiego. Sadzonkami
zainteresowali się również
właściciele przydomowych
ogródków. Drzewa Oxytree
wysadzamy od drugiej połowy maja do końca czerwca,

Drzewa szybkorosnące Oxytree już w 6 roku od posadzenia
osiągają nawet 16 m wysokości i mają do 35 cm średnicy pnia
Fot. Oxytree

sadzimy je w więźbie 4 x 5 m.
W początkowym okresie należy
także zadbać o odchwaszczanie
plantacji tak, aby sadzonki nie
musiały konkurować o składniki odżywcze.
— Sadzonki kupione, posadzone. Ile możemy zarobić na
takiej plantacji? Jak długo musimy czekać na zysk? W końcu
są to drzewa i inwestycja jest
bez wątpienia długoterminowa. I kto będzie odbiorcą
pozyskanego drewna?
— Obsadzenie 1 ha wiąże się
z inwestycją ok. 16 tys. zł. Do
tego należy doliczyć koszt systemu nawadniającego i ogrodzenia. W sumie inwestycja
powinna zamknąć się w kwocie
27-29 tys. zł. Po 6 latach można sprzedać pozyskane drewno naszej firmie na warunkach
zagwarantowanych w umowie,
klient otrzyma wówczas ok.
50 euro za 1 drzewo. W sumie
przychód z 1 ha plantacji powinien wynieść ok. 110 tys. zł.
Jeśli odejmiemy od tego koszty
założenia plantacji i opieki nad
nią przez 6 lat, zysk powinien

wynieść ok. 60-70 tys. zł. Daje
to średnio zysk ok. 11-12 tys. zł
z 1 ha rocznie. Kolejne cykle
trwają już tylko 4 lata, a dodatkowo nie ponosimy już kosztów związanych z zakupem
sadzonek i założeniem plantacji. W związku z tym zysk
z plantacji od 2 cyklu powinien
wynieść średnio 20 tys. zł rocznie. Ponieważ drzewo odrasta
po ścięciu jeszcze trzykrotnie,
takich zysków możemy spodziewać się przez 18 lat.
Z tego co widać, temat jest
obszerny i interesujący, a zdania jak zawsze przy innowacyjnych rozwiązaniach podzielone. Jedni w tego typu
uprawach widzą zagrożenie
dla rodzimych gatunków roślin, inni — innowację w rolnictwie i możliwość zarobienia.
Tematów do rozmów z pewnością nie zabraknie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Mazurskie Agro
Show do Ostródy. W dniach 1112 lutego 2017 roku, będziemy
czekać na Państwa przy stoisku nr 28, w hali nr 3.

REKLAMA

Oxytree – szybko rosnące drzewa, które dają duże zyski
Zarabiaj na nieużytkach,
załóż plantację oxytree!
- certyfikowane sadzonki
- profesjonalna pomoc przy zakładaniu plantacji
- gwarantowana cena odbioru drewna

Dowiedz się więcej!

11-12.02.2017

Stoisko 28
Hala nr 3

Zadzwoń – (71) 726 00 16
Więcej informacji znajdziesz na www.oxytree.pl

Oxytree Solutions Poland sp. z o.o., Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, tel. (71) 726 00 16
19217otbr-c-M
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REKLAMA

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 67/2017. 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” 8 marca 2017 roku. Jadwiga Gliniewicz

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

Panowie

PANOWIE PONIŻEJ 30 LAT

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

PANOWIE 31-45 LAT

PO TRZYDZIESTCE
35-letni, pracujący, niezależny mieszkaniowo, poznam panią w wieku do
40 lat, niezależną finansowo, może
być z dzieckiem, posiadającą poczucie humoru, miłą i sympatyczną.
AKTYWNY
(38/179) Szczupły, wolny, samotny,
towarzyski, optymista, lubi jazdę
motorem, a latem zbieranie grzybów,
jest tzw. „złotą rączką”, pozna sympatyczną panią.
JAROSŁAW
43-letni kawaler, bez nałogów i zobowiązań, na rencie, wykształcenie
zawodowe, poznam panią w wieku
do 43 lat, na rencie. Cel — przyjaźń
lub stały związek.

PANOWIE 46-60 LAT

SYMPATYCZNY
(48/170) Pracujący, kawaler
o dobrym charakterze, pozna panią
szczupłą do lat 45, z dobrym charakterem, miłą, sympatyczną, z bliskich
okolic Olsztyna. Cel — stały związek.
Z OKOLIC OLSZTYNA
48-letni wdowiec, niedosłyszący,
wychowujący dwoje dzieci (14 i 18

WE DWOJE NR 67/2017

lat) pozna panią w wieku do 46 lat,
z okolic Olsztyna, również niedosłyszącą. Jestem niezależny finansowo
i mieszkaniowo. Cel — stały związek.
UCZCIWY KAWALER
(49/170) Zaradny, palący, wykształcenie zasadnicze, pracujący, zmotoryzowany, nieśmiały, zagubiony, poznam
pannę lub wdowę w wieku do 50
lat, z okolic Górowa Iławeckiego lub
Bartoszyc. Cel — stały związek.
Z OSTROŁĘKI
(53/178/75) Kawaler, bez zobowiązań, wykształcenie średnie, jestem
na rencie, poznam miłą i uczciwą
panią w odpowiednim wieku.
ROZWIEDZIONY
55-letni, samotny, pragnie poznać
panią w podobnym wieku.
KAWALER RENCISTA
56-letni, pozna panią w wieku 50-60
lat. Lubię sport i podróże.
ROMANTYK
(57/180/80) Mam pracę, dom,
niezależność, lubię podróże, przyrodę,
poznam szczupłą panią z Olsztyna
lub okolic.
WDOWIEC Z MAZUR
60-letni wdowiec, z okolic Mławy
poznam panią w moim wieku.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT

KAWALER Z WARMII
(61/170) Bez nałogów i zobowiązań,
niezależny finansowo i mieszkaniowo, zaradny, nie szukam przygód,
poznam panią. Cel — stały związek.
TOLERANCYJNY
(61/172/85) Bez nałogów i zobowiązań, niezależny finansowo i miesz-

kaniowo, zmotoryzowany, zadbany,
kulturalny, czuły, zaradny, z poczuciem humoru, z okolic Olsztyna,
pozna panią w swoim wieku.
PRAWDOMÓWNY
62-letni, o wzroście 174 cm, bez
nałogów i zobowiązań, wykształcenie średnie techniczne, rozwiedziony,
domator, poznam zadbaną panią do
lat 60, zmotoryzowaną, mam prawo
jazdy. Cel — stały związek.
ZARADNY
(64/164) Wdowiec, młody wygląd,
zadbany, bez nałogów, zmotoryzowany, poznam panią do 55 lat,
szczupłą, zaradną, bez nałogów.
KAWALER Z MAZUR
(68/165) Emeryt, lubiący przyrodę,
jazdę rowerem, katolik, poznam
panią bardzo samotną do 70 lat. Cel
— przyjaźń lub stały związek.
PO SIEDEMDZIESIĄTCE
Samotny wdowiec, z okolic Świętajna, niezależny finansowo i mieszkaniowo, poznam panią do lat 72,
wdowę, najchętniej z okolic Szczytna
lub Olsztyna.
SPOD ZNAKU WODNIKA
72-letni emeryt, wdowiec pragnie
poznać panią o dobrym sercu, na
dalsze lata w jesieni życia.
SZCZUPŁY EMERYT
Po siedemdziesiątce, niezależny,
mieszkaniowo i finansowo, zmotoryzowany, bez nałogów, poznam panią
szczupłą, zadbaną, bez nałogów,
z okolic Olsztyna.
KOZIOROŻEC
72-letni wdowiec, pozna panią
w stosownym wieku, bez nałogów.

PANIE 31-45 LAT

PANIE 46-60 LAT

POGODNA
56-letnia, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, bez nałogów, z poczuciem humoru, szczupła, poznam
pana niezależnego mieszkaniowo
i finansowo, nie szukam przygód.
UCZCIWA WDOWA
57-letnia, uczciwa i szczera, pozna

dobrego i poważnie myślącego
wdowca. Cel — stały związek.
SZCZUPŁA
(57/164) O dobrym sercu i miłej
aparycji, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, uczciwego, wysokiego, kulturalnego, zmotoryzowanego i nie nadużywającego alkoholu,
w wieku 57-65 lat.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT

Z MAZUR
66-letnia, rozwiedziona, z okolic Olsztyna, mieszkam na wsi, niepaląca,
poznam pana w podobnym wieku.
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Agromilka sp. z o.o.

Przyborów, ul. Nowosolska 91,
67-100 Nowa Sól, tel. 665 701 145

www.agromilka.pl

Dystrybutor
KOBZARENKO

SPRZEDAŻ

Panie

SAMOTNA RYBKA
Jestem wdową, poznam pana
do lat 50, o dobrym charakterze
i bez nałogów.

13517otbr-a-M

DOMATORKA
(67/165/80) Wdowa, spokojna, bez
problemów, bez nałogów, z chęcią
na lepsze niesamotne życie, poznam
pana. Pan może zamieszkać u mnie.
MIESZKANKA WSI
(69/165/75) Jestem wdową, mieszkam na wsi, poznam pana do lat
75, uczciwego, bez nałogów, który
zechciałby się ze mną zaprzyjaźnić
i wspólnie spędzać wolny czas.
WESOŁA
Wolna, niezależna finansowo, bez
nałogów, zdolna, wdowa od 12 lat,
poznam pana w swoim wieku.

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

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

własnoręczny podpis
1117otbp-b-M

Ciągników
Kirovets

Przyczep ze ścianą przesuwną do 30 t ładowności

Przyczep przeładunkowych
PBN do 30 ton ładowności

Usługowe pakowanie rękawów foliowych
36017otbr-a-P
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Co je wzmacnia, a co osłabia? Na co zwrócić uwagę

Szkodniki roślin bobowatych
Rośliny bobowate
w Polsce są
uprawiane głównie
na nasiona,
w mieszankach
ze zbożami, a także
na zielonkę.

Zabiegi
agrotechniczne takie
jak: wczesny siew
grochu, izolacja
grochu od koniczyny
łąkowej ogranicza
występowanie
mszycy grochowej.

dr inż. Zdzisław Kaniuczak,
IOR – PIB TSD w Rzeszowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dzięki swym właściwościom
odżywczym i funkcjonalnym,
rośliny bobowate mogą być
spożywane pod różnymi postaciami. W produkcji żywności coraz szersze i bardziej
różnorodne
zastosowanie
znajdują roślinne preparaty
białkowe. Surowcem do ich
produkcji mogą być nasiona
naszych rodzimych roślin bobowatych. Preparaty białkowe
uzyskane z naszych krajowych
roślin bobowatych mogą mieć
zastosowanie wszędzie tam,
gdzie obecnie stosuje się importowane preparaty sojowe.

Mszyca grochowa na grochu
Fot. Zdzisław Kaniuczak

Wciornastek nakłuwa
i wysysa soki

Zacząć od starannej
agrotechniki

Integrowana ochrona roślin bobowatych polega na
wykorzystaniu wszystkich
dostępnych metod i sposobów zwalczania agrofagów.
W pierwszej kolejności stosuje się metody agrotechniczne, hodowlane, biologiczne
a dopiero w ostateczności
chemiczne. Przestrzeganie
podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony
przed szkodnikami. Unikanie
uprawy roślin bobowatych po
sobie i przestrzeganie izolacji
przestrzennej znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania szkodników.
Plonowanie roślin bobowatych cechuje duża zależność
od czynników klimatycznych
tj. temperatury, wilgotności,
a także rodzaju gleby, wrażliwości na zachwaszczenie,
choroby i wpływ szkodników.
Rośliny bobowate w okresie wegetacji narażone są na
uszkodzenia powodowane
przez szereg szkodników,
wśród których dominują:
szkodniki glebowe, oprzędziki, mszyce, przylżeńce, śmietka kiełkówka, strąkowce oraz
pachówka strąkóweczka.

Szkodniki glebowe
przerzedzają zasiew

Do tej grupy szkodników
należą: rolnice, pędraki
i drutowce, które powodują
uszkodzenia podziemnych

Orki i podorywki
powinny być
wykonywane
w czasie suchej
i ciepłej pogody,
co zwiększa
śmiertelność
młodych larw
szkodników
glebowych,
szczególnie
wrażliwych na
działanie promieni
słonecznych i brak
wilgoci.

Mszyca trzmielinowo-burakowa na roślinach bobiku
Fot. Zdzisław Kaniuczak

części roślin. Żer rolnic
u nasady roślin prowadzi
ponadto do ich podcięcia,
czego efektem jest przerzedzenie zasiewów i powstanie na polu tzw. łysin.
Początkowo żerują one na
podziemnych organach roślin. Starsze gąsienice natomiast kryją się w glebie i tam
uszkadzają korzenie, a nocą
wychodzą na powierzchnię,
gdzie podgryzają rośliny
u nasady. Bardzo często zjadane są kiełkujące nasiona,
wskutek czego wschody są
przerzedzone. Żerowanie
większości gatunków prowadzi do zatrzymania rozwoju młodych roślin lub do
ich obumierania. Wygryzanie otworów w korzeniach

niezależnie od pogorszenia
wartości handlowej, zwiększa możliwość infekcji przez
patogeny chorobotwórcze, co
w końcowym efekcie prowadzi do ich gnicia.
Zwalczanie
szkodników
glebowych powinno obejmować szereg zabiegów, przy
czym agrotechnika odgrywa
najważniejszą rolę. Ważne
jest niszczenie chwastów na
polach, terminowe wykonywanie podorywek oraz głębokiej orki jesiennej. Orki
i podorywki powinny być
wykonywane w czasie suchej
i ciepłej pogody, co zwiększa
śmiertelność młodych larw,
szczególnie wrażliwych na
działanie promieni słonecznych i brak wilgoci.

Wciornastek grochowy jest
szkodnikiem kwiatów oraz
młodych pędów i strąków. Silnie atakuje groch i bób. Żerowanie polegające na nakłuwaniu i wysysaniu soków z rośliny
uwidacznia się powstawaniem
srebrzystych plamek na strąkach i zamieraniu tkanek
w miejscu ssania. Przy dużej
liczbie wciornastków liście brunatnieją i zamierają, wierzchołki pędów ulegają skróceniu,
natomiast kwiaty marszczą się
i nie zawiązują strąków.
Osobniki dorosłe występują na plantacjach od końca
maja do lipca. Samice składają jaja w tkankę pączków
kwiatowych, na liściach
wierzchołkowych lub w młode
strąki. Wylęgłe larwy występują w największym nasileniu
w pierwszej połowie lipca.
Wciornastek jest szkodnikiem
pospolitym, jednakże większe
szkody wyrządza rzadko i z reguły lokalnie.
W celu ograniczenia szkód
należy opryskiwać rośliny
w momencie pojawienia się
szkodnika, na krótko przed
kwitnieniem grochu lub na początku zakwitania (BBCH 5561) zalecanymi insektycydami.
Na plantacjach z kwitnącymi
chwastami należy przestrzegać
prewencji dla pszczół.

Paciornica grochowianka
niszczy pąki

Paciornica grochowianka
to muchówka. Larwy żerują w pąkach kwiatowych

i niszczą zawiązki kwiatów.
Uszkodzony kielich kwiatów
jest nabrzmiały i rozszerzony
galasowato, płatki zniekształcone, a pąki opadają. Po zaatakowaniu wierzchołków
powstają tylko skarłowaciałe
strąki.
W ciągu roku rozwijają się
dwa pokolenia paciornicy
grochowianki. Zimują dojrzałe larwy, w kokonie w wierzchniej warstwie gleby. Wiosną
następuje przepoczwarczenie i wylot postaci dorosłych.
Składają jaja pierwszego pokolenia w wierzchołek wzrostu albo pomiędzy działkami
kielicha pąków kwiatowych
oraz na pręcikach i słupkach.
Wylęgłe larwy żerują w pąkach niszcząc je. Szkodliwość
larw I pokolenia jest zwykle
największa, gdyż silniej opanowane rośliny w ogóle nie
zawiązują strąków lub bardzo
słabo. Drugie pokolenie larw
rozwija się wyłącznie w strąkach, wysysając soki komórkowe z ich ścian. W strąku
może żerować od 30–50 larw,
nasiona są słabo wykształcone, strąki przedwcześnie pękają. Zwalczanie prowadzi się
za pomocą zalecanych insektycydów do opryskiwania.
Zabiegi zwalczania należy wykonywać w momencie
przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj.,
kiedy w okresie kwitnienia
(BBCH 60-69) stwierdzamy
na plantacji średnio 1 złoże jaj
na 3 roślinach lub 27 złóż jaj
na 1 m2.

Mszyca grochowa
składa jaja na koniczynie

Mszyca grochowa uszkadza różne rośliny bobowate.
Żyje w dużych koloniach na
pędach, kwiatach, liściach
i młodych strąkach. Z roślin
uprawnych uszkadza groch,
lucernę i esparcetę wysysając
z nich soki. Jest także wektorem chorób wirusowych.
Zimują jaja złożone na wieloletnich roślinach motylkowatych (na koniczynie,
lucernie, wyce). Pierwsze
larwy pojawiają się z początkiem maja. Na groch osobniki
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Uszkodzenia spowodowane żerem oprzędzików na grochu
Fot. Zdzisław Kaniuczak

przelatują wiosną, w połowie
maja i w czerwcu, z koniczyny
lub wyki.
Zabiegi
agrotechniczne
takie jak: wczesny siew grochu, izolacja grochu od koniczyny łąkowej ogranicza
występowanie tego szkodnika. Zwalczanie chemiczne
należy wykonać w okresie
nalotu form uskrzydlonych
zalecanymi insektycydami.
Próg ekonomicznej szkodliwości dla mszycy grochowej
wynosi 20 proc. roślin opanowanych przez pojedyncze
mszyce, przed kwitnieniem
do początku kwitnienia grochu (BBCH 55–62).

Mszyca trzmielinowoburakowa przenosi wirusy

Szkodnikiem obniżającym
plony nasion bobiku i bobu
jest także mszyca trzmielinowo-burakowa. Jej żywicielami zimowymi są trzmielina,
kalina, jaśminowiec. Pierwsze migrantki z trzmieliny
pojawiają się na bobiku pod
koniec maja. Mszyce umiejscawiają się w zwiniętych
szczytowych rozetach liściowych i tu zaczynają rodzić potomstwo. W połowie czerwca
przy sprzyjających warunkach
rozwojowych, pędy bobiku są
całkowicie pokryte mszycami.
Ogładzają one rośliny z substancji pokarmowych, powodują również niedobór wody.
Wydalane odchody, sprzyjają
rozmnożeniu się na nich grzybów. Szkodliwość pośrednia
polega na przenoszeniu chorób wirusowych.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego szkodnika
przed kwitnieniem bobiku
(BBCH 50–59) wynosi 20
proc. roślin opanowanych
przez pojedyncze mszyce, natomiast w okresie kwitnienia
(BBCH 60–67) — 10 proc.
roślin z początkiem kolonii.
Wykonując zabiegi chemicznego zwalczania mszyc, zalecanymi insektycydami, należy
uwzględnić okres prewencji dla pszczół oblatujących
kwiaty bobiku.

Oprzędziki są
niebezpieczne wiosną

Na roślinach bobowatych
występuje kilka gatunków
tych owadów m. in. oprzędzik pręgowany i oprzędzik
wielożerny. Chrząszcze żywią

się organami wegetatywnymi roślin. Uszkadzają lub
niszczą kiełki wschodzących
roślin a brzegi blaszki liściowej wygryzają w postaci charakterystycznego ząbkowania
(żer zatokowy). Szczególnie
niebezpieczne jest żerowanie
chrząszczy wczesną wiosną
w czasie wschodzenia roślin,
zwłaszcza, gdy w tym czasie
jest upalna i sucha pogoda.
Wówczas szkody mogą być
znaczne. Najbardziej narażone są jednoroczne rośliny
bobowate. Wielkość szkód pomijając przebieg pogody zależy głównie od dwóch czynników tj.: od liczby chrząszczy
i terminu ich pojawu na roślinach. Rośliny najsilniej są
uszkodzone, gdy żerowanie oprzędzików ma
miejsce we wczesnych
fazach
rozwojowych.
Żerowanie w fazie
wschodów
powyżej 20
chrząszczy/
m2 uprawy
grochu powodują obniżkę plonu
o około 30 proc.
Niektóre zabiegi
agrotechniczne ograniczają szkody powodowane
przez oprzędziki. Należy do
nich bardzo wczesny wysiew
bobiku i grochu, a także zachowanie izolacji przestrzennej od wieloletnich roślin bobowatych.
Zabiegi chemicznego zwalczania należy wykonywać na
wschodzące rośliny po pojawieniu się chrząszczy i po
zaobserwowaniu pierwszych
uszkodzeń zalecanymi insektycydami. Próg ekonomicznej
szkodliwości dla oprzędzików
na grochu wynosi 10 proc.
roślin z uszkodzonymi liśćmi
w okresie wschodów do stadium 2-3 liści lub 2 chrząszcze na 1 m2 (BBCH 10–13).

Strąkowiec bobowy

Chrząszcze strąkowca bobowego pojawiają się w maju,
ale największe ich nasilenie
przypada w okresie kwitnie-

Strąkowiec bobowy na bobiku Fot. Zdzisław Kaniuczak
nia bobiku i bobu. Dorosłe
samice składają jaja na zawiązujących się strąkach.
Wylęgłe larwy wgryzają się do
nasion i wewnątrz nich żerują. Żer larw w nasionach w początkowym okresie wegetacji
nie jest widoczny. Później na
powierzchni uszkodzonych
nasion widać okrągłe plamki (okienka), a po wyjściu
chrząszczy niewielkie otworki. Żer larwy wpływa na obniżenie masy nasion (o około
20 proc.), może spowodować
uszkodzenia zarodka, co wią-

że się z obniżeniem siły kiełkowania.
W celu zwalczania strąkowca bobowego należy opryskiwać rośliny insektycydami
nalistnymi. Zabiegi te wykonujemy, po stwierdzeniu, że
został przekroczony próg
ekonomicznej szkodliwości
wynoszący 2 chrząszcze na
1m2 w okresie formowania się
strąków (BBCH 69–71) lub 1–2
chrząszcze na 50 roślinach.
Zabiegi chemiczne wykonuje
się tylko przeciwko chrząszczom, które składają jaja na

powierzchni młodych strąków. Pewna część chrząszczy
znajduje się na plantacjach
już przed zakwitaniem roślin bobiku. Masowy nalot
ma miejsce jednak w okresie
kwitnienia i formowania się
strąków. Zgodnie z zaleceniami opryskiwanie rozpocząć
należy przed kwitnieniem
i powtórzyć w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów, a w razie potrzeby
po upływie dalszych 10 dni.
Ciąg dalszy na s. 26
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Niektóre zabiegi
agrotechniczne
ograniczają szkody
powodowane przez
oprzędziki. Należy
do nich bardzo
wczesny wysiew
bobiku i grochu,
a także zachowanie
izolacji przestrzennej
od wieloletnich roślin
bobowatych.
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Iława, ul. Produkcyjna 1
(teren byłego POM-u)
tel .(89) 648 56 38
kom. 609 441 406

e-mail: agrohurtilawa@wp.pl
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26r ochrona roślin
W tym okresie plantację
należy opryskać jednym z zalecanych insektycydów. Opryskiwanie podczas kwitnienia
zaleca się wykonać preparatami nieszkodliwymi dla
pszczół lub o krótkim okresie
prewencji i najlepiej wieczorem po zakończeniu lotu
pszczół. Każdorazowo przed
zabiegiem chemicznym należy zapoznać się szczegółowo
z instrukcją stosowania danego środka ochrony roślin.

Strąkowiec grochowy

Strąkowiec grochowy jest
szkodnikiem
atakującym
tylko groch. W ciągu roku
rozwija jedno pokolenie.
Chrząszcze wiosną wylatują
z miejsc zimowania i zasiedlają plantacje grochu w okresie kwitnienia. Samica składa
jaja pojedynczo na tworzące
się strąki, zaraz po okwitnięciu grochu. Larwa wyżera tunel w nasieniu aż do skórki po
przeciwnej jego stronie. Przed
przepoczwarczeniem wycina
koliste okienko w skórce, a powstałe w ten sposób wieczko
zasklepia otwór. Zaatakowane
nasiona nie nadają się do wysiewu i spożycia.
W rejonach, w których
chrząszcze występują corocznie należy wysiewać zdrowe
nasiona, po uprzednim ich
zaprawieniu. Próg ekonomicznej szkodliwości dla strąkowca grochowego wynosi 2
chrząszcze na 1m2 w okresie formowania się strąków.
W okresie wegetacji grochu
plantacje można opryskiwać
jedynym zarejestrowanym
insektycydem. Należy zwrócić
uwagę na optymalną temperaturę powietrza, w której
działanie owadobójcze insektycydu jest najskuteczniejsze.

Pachówka strąkóweczka
żeruje w strąku

Roślinami żywicielskimi
pachówki strąkóweczki są
przede wszystkim groch i pe-

luszka. Pachówka uszkadza
także wykę, bób i lędźwian.
Wylot motyli następuje
w końcu maja i początkach
czerwca. Lot ich jest bardzo
rozciągnięty w czasie i w zależności od roku trwa do
końca lipca, składają jaja na
wszystkich organach roślin,
najczęściej jednak na liściach i przylistkach. Wylęgłe
gąsienice są bardzo ruchliwe
i w stosunkowo krótkim czasie znajdują strąki roślin żywicielskich.

Próg ekonomicznej
szkodliwości
dla strąkowca
grochowego wynosi
2 chrząszcze na
1m2 w okresie
formowania się
strąków.
Gąsienice żerują w strąkach
uszkadzając znajdujące się
wewnątrz nasiona, niszcząc
je z zewnątrz w postaci nieregularnych wyżerek. Wnętrze strąka gąsienica zanieczyszcza przędzą, trocinami
i odchodami. W strąku żeruje
przeważnie jedna gąsienica.
Wygryzienia w nasionach są
nieregularne, w postaci wielu płytszych lub głębszych
jamek. Wskutek żerowania
larw pachówki obniża się
siła kiełkowania uszkodzonych nasion o 43–55 proc.
Z takich nasion rozwijają się
rośliny o mniejszej żywotności, z mniejszą liczbą nasion
w strąkach.
Duży wpływ na populację
pachówki w danym roku lub
miejscowości mają czynniki
atmosferyczne a zwłaszcza
temperatura i opady. Wysokie temperatury i małe ilości

Larwa pachówki żerująca na nasionach grochu Fot. Zdzisław Kaniuczak

opadów podczas lotu motyli
i składania jaj oraz miejsce
osłonięte przed silniejszymi
wiatrami sprzyjają rozwojowi szkodnika. Przeciwnie,
niskie temperatury połączone z częstymi opadami,
są dla pachówki niekorzystne. Opady w okresie zbioru
grochu na suche ziarno na
przełomie lipca i sierpnia
przyczyniają się do wzrostu szkód powodowanych
przez pachówkę, zmiękczają bowiem strąki i nasiona,
umożliwiając niedorosłym
gąsienicom dalsze żerowanie. Pozwalają im ponadto
na ukończenie rozwoju oraz
ukrycie się w ziemi przed
zbiorem grochu. Duże znaczenie w ograniczaniu występowania pachówki mają
zabiegi
agrotechniczne.
Wykonanie głębokiej orki
po uprawie grochu ogranicza możliwość wychodzenia zimujących gąsienic na
wiosnę. Groch trzeba wysiewać możliwie wcześnie, gdyż
wtedy rośliny zdążą do momentu pojawu motyli przejść
stadium rozwoju najbardziej
atrakcyjne dla szkodnika.
Możliwie wczesny sprzęt
z pola oraz zbiór grochu zapobiega w dużym stopniu
szkodom, oprócz tego gąsienice nie zdążą wówczas zakończyć rozwoju, stąd będzie
ich mniej w następnym roku.
Do zwalczania pachówki
należy stosować tylko aktualnie zalecane insektycydy,
a zabiegi wykonywać w momencie przekroczenia progu
ekonomicznej szkodliwości,
tj., kiedy w okresie formowania się strąków stwierdzamy
na plantacji średnio 1 złoże
jaj na 3 roślinach z 25 analizowanych roślin. Wykonując opryskiwanie należy
mieć na uwadze optymalną
temperaturę powietrza, przy
której działanie owadobójcze
zastosowanego insektycydu
jest najskuteczniejsze.
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Uszkodzone nasiona bobiku przez strąkowca bobowego Fot. Zdzisław Kaniuczak

Uszkodzone nasiona grochu przez strąkowca grochowego Fot. Zdzisław Kaniuczak

Uszkodzone nasiona grochu przez pachówkę strąkóweczkę Fot. Zdzisław Kaniuczak
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Problem wciąż aktualny

Kolejne dziki z ASF
W Polsce odstrzeliwane i znajdywane są kolejne dziki zarażone
afrykańskim pomorem świń (ASF). Na szczęście nie słychać
ostatnio o nowych ogniskach choroby w stadach świń domowych.
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nie oznacza to jednak, że
hodowcy trzody chlewnej
nie mają kłopotów. Mają,
bo rynek trzody, zwłaszcza
ten rodzimy, wciąż jest mocno niestabilny.

Spodziewane
redukcje cen

Jak poinformował Krajowy
Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej,
podaż tuczników na rynku
krajowym z powodzeniem zaspokaja potrzeby zakładów.
Nie ma problemów ze skupem
żywca, w związku z tym obniżane są ceny. „Niekorzystną
sytuację pogarsza spadek
ceny w Niemczech o 5 centów
oraz umacnianie się złote-

go w stosunku do euro. […]
W notowaniach KZP-PTCH
w tygodniu 5 średnia cena
tuczników wyniosła 5,11 zł/kg
(wż). W tygodniu następnym
należy spodziewać się redukcji
ceny żywca wieprzowego” —
podał 2 lutego Związek.

Kolejny trudny rok?

Wielu ekspertów w swoich
prognozach twierdzi, że będzie to kolejny trudny rok dla
producentów trzody chlewnej. Zwłaszcza, że można dostrzegać spadek w konsumpcji
tego rodzaju mięsa.
Entuzjazmu nie wzbudza
też unijna pomoc dla producentów trzody w zmianie profilu produkcji, polegająca na
refundowaniu części kosztów
zakupu jałówek i buhajów ras
mięsnych. „W związku z wy-

stąpieniem ASF na terenie
woj. podlaskiego, wielu producentów trzody chlewnej
podjęło decyzję o rezygnacji
z hodowli świń, jednak ich
budynki nie pozwalają na
utrzymywanie stad podstawowych bydła. Struktura upraw
również nie pozwala na zakładanie stad podstawowych,
gdyż posiadają oni głownie
zboża, a nie pastwiska i łąki”
— napisał w swojej opinii
podlaski samorząd rolniczy.
O kolejną unijną pomoc
zwróci się także rząd, bo chce,
by gros z 25 milionów zł przeznaczonych w tym roku na
walkę z ASF pochodziło właśnie z kasy Unii Europejskiej.
Pieniądze mają być przeznaczone na m.in. badania laboratoryjne w kierunku wykrycia
ASF, finansowanie odstrzału

Ministerstwo wyjaśnia

W sumie — według stanu na 5 lutego — inspekcja weterynaryjna naliczyła już 198 przypadków
afrykańskiego pomoru u dzików Fot. Beata Szymańska
sanitarnego dzików, ubój świń
na obszarze zagrożenia itp.

Ważne zasady
bioasekuracji

Na szczęście w ostatnich tygodniach nie było informacji
o wykryciu kolejnego ogniska
ASF w stadach świń (w 2016
r. w Polsce u świń zanotowano 20 ognisk ASF). Inaczej
się ma sytuacja z dzikami —
ostatnie dni przyniosły wieści
o sporej liczbie przypadków

zarażonych zwierząt przy
wschodniej granicy, które
albo odnaleziono padłe, albo
zostały odstrzelone. W sumie
— według stanu na 5 lutego
— inspekcja weterynaryjna
naliczyła już 198 przypadków afrykańskiego pomoru
u dzików.
Tym bardziej aktualny jest
apel służb weterynaryjnych
do hodowców o przestrzeganie
zasad bioasekuracji. Wkrótce prawdopodobnie zaczną

obowiązywać dodatkowe wymagania w tym zakresie, wymienione w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa.
To m.in. obowiązek prowadzenia spisu wjeżdżających
i wyjeżdzających z gospodarstwa środków transportu do
przewozu zwierząt, produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ściółki lub pasz oraz
spisu wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie.

Ubezpieczenia rolne

Wycinasz drzewo pod przyszłą Państwo dopłaci
oborę? Zezwolenie potrzebne do 65 procent składki
„Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub
krzewów jedynie wtedy, gdy
jest to ściśle związane z ich
życiem prywatnym” — podkreśla Ministerstwo Środowiska.
Po zmianach w przepisach,
od 1 stycznia br. osoby fizyczne
mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez
względu na jego obwód, jeżeli
nie ma to związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (prawo
własności nieruchomości należące do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) muszą być
spełnione łącznie.
„Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew,
to pierwszy warunek można
uznać za spełniony. Jednak
ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako
działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej” —
wyjaśnia resort środowiska.
I podaje obrazowe przykłady — usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie
jest związane z prowadzeniem
przez rolnika działalności go-

Fot. Dariusz Kucman

spodarczej (działalności rolniczej). Ale taki związek można
już wykazać w przypadku usunięcia drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika
albo budowę drogi dojazdowej
do pola.
„Zatem jeżeli rolnik jest
właścicielem nieruchomości
i usuwa drzewo/krzew w celu
budowy domu, nie musi
uzyskiwać zezwolenia. Jeżeli
natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa
drzewo/krzew w celu budowy
stodoły, wtedy nie korzysta ze
zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia” — tłumaczy ministerstwo.
Jest jeszcze aspekt prac polowych. I tutaj, jeżeli rolnik
wykaże, że usuwa drzewa/

krzewy w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego, także
nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie. Jeśli
natomiast drzewo jest jednak
zadrzewieniem śródpolnym,
przydrożnym albo nadwodnym, znajdującym się w parku
krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
w których obowiązuje zakaz
usuwania takich zadrzewień,
to nie może być usunięte.
„Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części
drzew pokrywających całą
działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym)”
— wskazuje resort. dk

Skarb państwa ma pokrywać do 65 proc. składki ubezpieczenia upraw rolnych Fot. Dariusz Kucman

Wyższe dopłaty do składek
ubezpieczeń rolnych i wyższe uprawniające do nich
taryfy — to najważniejsze
zmiany, jakie wprowadzono
niedawno do ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich. Co
konkretnie oznacza to dla
producentów rolnych?
W myśl zaproponowanej
przez Senat i popartej przez
Sejm poprawki, skarb państwa ma pokrywać do 65 proc.
składki ubezpieczenia upraw
rolnych od jednego lub kilku
rodzajów ryzyka. Jednocześnie
stawki taryfowe uprawniające
do otrzymania dotacji zostały
zwiększone z 3,5 i 5 proc. do

9 proc. sumy ubezpieczenia,
a w przypadku upraw na gruntach najniższej jakości — czyli
klas V i VI — odpowiednio do
12 i 15 proc. Jeśli stawki taryfowe zostaną przekroczone,
dopłaty będą przysługiwały
tylko do wspomnianych poziomów: 9, 12 i 15 proc.
Dopłaty w wysokości do 65
proc. składki będą przysługiwały także producentom rolnym ubezpieczającym zwierzęta gospodarskie, przy czym
stawki łącznego ubezpieczenia
zwierząt nie mogą przekroczyć
0,5 proc. sumy ubezpieczenia.
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przewiduje, że
konsekwencją wprowadzenia

nowych przepisów będzie
zwiększenie zainteresowania
— zarówno ze strony farmerów, jak i zakładów ubezpieczeniowych — zawieraniem
umów ubezpieczenia upraw.
Dotychczas bowiem wykupywał je niewielki odsetek rolników, podobnie też nieliczne
zakłady ubezpieczeniowe mają
je w swojej ofercie.
Więcej informacji na temat
ubezpieczeń można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi — bip.
minrol.gov.pl
(Informacje
Branżowe / Ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich). KN

28r produkcja zwierzęca
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Czy zawsze w odpowiednim czasie wychwycimy problem?

Wpływ chorób metabolicznych na opła
Prawidłowe żywienie to podstawa efektywnej i opłacalnej produkcji mleka, to zdrowie stada oraz stabilne parametry rozrodu. Uzyskiwanie
wysokich wydajności mlecznych możliwe jest tylko przy zapewnieniu właściwej ilości składników pokarmowych w dawce. Możliwości jest
wiele. Zmieniamy, liczymy, kombinujemy — ma być lepiej, ma być wydajniej, a przy tym oszczędniej — a w rezultacie wciąż pojawiają się
te same problemy w stadach.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz

m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

W żywieniu wysokowydajnego bydła właściwe zbilansowana dawka pokarmowa
i odpowiednia koncentracja
poszczególnych składników,
właściwie dopasowane do
okresu rozwojowego, to priorytet. A do tego suplementacja, dodatki mineralno-witaminowe, każdy najmniejszy
element ma duże znaczenie
w funkcjonowaniu tej małej fabryki mleka. Ale to, że
mieszankę taką czy inną przygotujemy dla bydła to jedno,
a to żeby była ona w całości
pobrana i prawidłowo wykorzystana przez zwierzę to już
inna sprawa.
Musimy pamiętać, że błędy
żywieniowe szczególnie w stadach wysokomlecznych powodują zaburzenia trawienne, metaboliczne i są jednym

z głównych czynników ograniczających potencjalne możliwości produkcyjne. Poza tym
obniżają jakość mleka, a co za
tym idzie powodują spadek
opłacalności produkcji.
Najczęściej wymienianymi
schorzeniami metabolicznymi u bydła są: ketoza, kwasica i zasadowica żwacza,
zaleganie okołoporodowe,
zatrzymanie łożyska, tężyczka pastwiskowa, przemieszczenie trawieńca oraz zespół
stłuszczonej wątroby.

Ketoza w stadach krów
wysokowydajnych

Jest to choroba przemiany
materii ściśle związana z ujemnym bilansem energetycznym, tzn. jeśli krowa dostaje
w paszy mniej energii, niż potrzebuje, wykorzystuje swoje
zapasy tłuszczu, co skutkuje
stłuszczeniem wątroby i powstaniem ciał ketonowych.
Częstsze występowanie keto-
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zy związane jest z coraz większą wydajnością. Ketoza w 60
proc. przypadków dotyczy
krów wysokowydajnych.
Obserwując stado nie zawsze w odpowiednim czasie
wychwycimy ketozę, ponieważ ze względu na nasilenie
objawów możemy mieć do
czynienia z ketozą kliniczną
o wyraźnych objawach zewnętrznych lub podkliniczną
bez objawów zewnętrznych.
Najczęściej pierwszym objawem jest to, że krowy wyraźnie mniej jedzą, są otępiałe
i apatyczne, często polegują.
Skład mleka ulega również
zmianie, zwiększa się zawartość tłuszczu niekiedy nawet
do 5 proc., natomiast zmniejsza zawartość białka.
Kał krów staje się twardy, suchy, pokryty śluzem.
W wydychanym powietrzu,
moczu i mleku wyczuwalny
jest charakterystyczny zapach
acetonu. Kolejnymi objawami, jakie towarzyszą ketozie,
jest twarda i silnie wyschnięta
skóra. W skrajnych przypadkach wystąpić może wypadanie sierści.
Ketoza oprócz strat w wydajności i jakości mleka
powoduje też wiele innych
powikłań. Jest przyczyną pogorszenia się płodności krów.
Obserwuje się wtedy częściej

niż normalnie porody z powikłaniami i zatrzymaniem
łożyska, cielęta częściej rodzą
się martwe, częściej występuje
zapalenie macicy, wydłuża się
okres między wycieleniami.

7-8 godzin krowa wydziela 150180 litrów śliny. A im więcej śliny tym lepiej strawiona będzie
pasza, czyli krótko mówiąc lepiej wykorzystana.

Kwasica, a nadmiernie
rozdrobnione pasze
objętościowe

Ryzyko wystąpienia
gorączki mlecznej
wzrasta również
wraz z kolejną
laktacją. Schorzenie
to generuje wysokie
koszty związane
z leczeniem, utratą
siary i mleka,
a w skrajnych
przypadkach może
zakończyć się
upadkiem zwierzęcia.

Kwasica jest schorzeniem
przewodu
pokarmowego
krów mlecznych, powstającym wskutek obniżenia się pH
treści żwacza do wartości poniżej 5. Bezpośrednią przyczyną
kwasicy jest żywienie zwiększoną, ponad dopuszczalną
normę, ilością pasz o bardzo
wysokiej koncentracji łatwo
strawnych węglowodanów
pochodzących głównie z ziaren
zbóż i mieszanek pasz treściwych sporządzanych na ich
bazie, wytłoczyn owocowych,
buraków cukrowych.
Kwasicę mogą także wywołać
pasze objętościowe nadmiernie
rozdrobnione. Podawanie takiej
paszy nie wymusza na zwierzęciu odruchu przeżuwania, więc
ilości wydzielanej śliny są dużo
mniejsze, a ślina jest przecież
najbardziej naturalnym buforem treści żwacza. Ślina
neutralizuje kwasy organiczne
i odpowiedzialna jest za odpowiednią kwasowość w żwaczu.
Przy przeżuwaniu trwającym

Pierwszym objawem jest nienaturalnie niski poziom tłuszczu w mleku nawet poniżej
3,2 proc., zależy to oczywiście
od indywidualnych parametrów mleka uzyskiwanych w danym gospodarstwie poza tym
wzrasta zawartość komórek somatycznych w mleku. Pogarsza
się kondycja zwierząt, stają się

apatyczne i zobojętniałe, często
kładą się i wstają. Nadmiernie
się ślinią oraz łzawią.
Kał krów z objawami kwasicy staje się luźny, często jasny
z fragmentami cząstek paszy o bardzo nieprzyjemnym
słodko-kwaśnym zapachu.
Przy przedłużającej się kwasicy
może dojść do problemów z racicami, występuje owrzodzenie
kończyn lub ochwat.

Zatuczenie krów szkodzi

Syndrom tłustej krowy jest to
schorzenie rozwijające się pod
koniec laktacji przy żywieniu
krów paszami wysokoenergetycznymi. Nadmiar szczególnie
pasz treściwych w stosunku do
pasz objętościowych, przy dużej
zawartości skrobi w dawce, prowadzi do obniżenia zawartości
tłuszczu w mleku i przestawienia kierunku przemiany energii
z syntezy tłuszczu w mleku na
odkładanie tłuszczu w tkankach. Najczęściej obserwujemy niebezpieczne otłuszczenie
wątroby i mięśniówki macicy
u krów w okresie zasuszania,
przy zbyt obfitym żywieniu.
Otłuszczona mięśniówka
macicy ma słabszą kurczliwość, co powoduje ciężkie
wycielenia, porażenie poporodowe, zatrzymanie łożyska.
Krowa powinna wydalić łożysko w ciągu 8 godzin po poro-

Ekspert radzi: Bolusy w suplementacji diety krów mlecznych
Choroby metaboliczne krów:
ketoza, kwasica, gorączka
mleczna oraz problemy
z rozrodem są następstwem
błędów żywieniowych,
których pomimo dużej wiedzy
hodowców w tym zakresie
trudno jest uniknąć. — Zminimalizowanie wystąpienia tych
problemów zagwarantuje
optymalne wykorzystanie
potencjału zwierząt, co
przełoży się na opłacalność
produkcji. Jednym z kluczowych sposobów zminimalizowania błędów w żywieniu
jest suplementacja diety krów
przez zastosowanie bolusów
dożwaczowych — wyjaśnia
Jacek Malinowski, starszy
doradca ds. Higieny Mleka
w firmie Hypred Polska. Bolusy to skondensowane dodatki
mineralne lub mineralno-witaminowe w postaci dużych
tabletek lub kapsuł, które
są aplikowane za pomocą
specjalnego aplikatora bezpośrednio do żwacza.
31117otbr-a -P

Jacek Malinowski, Starszy
Doradca ds. Higieny Mleka,
Hypred Polska
Firma Hypred Polska, która
od 30 lat na świecie i 15 lat
w Polsce wspiera hodowców
bydła doradztwem i produk-

tami w zakresie higieny doju
i zdrowia, posiada w swojej
ofercie bolusy o unikalnej formule musującej,
z powodzeniem stosowane
w profilaktyce chorób metabolicznych. W swojej ofercie
proponuje rolnikom:
— Bolitrace Biotin — bolus mineralno-witaminowy
z dodatkiem biotyny
— Bolifast Physiologic —
stosowany w profilaktyce
i zwalczaniu ketozy
— Boliflash Calcium —
skutecznie ogranicza
występowanie zalegań
poporodowych
— Bolifast Rumen — przywraca apetyt po porodzie,
skutecznie walczy z kwasicą
— Boliflash Fertil — wspomaga rozród krów mlecznych
— Program profilaktyki
obejmuje newralgiczny
okres dwóch miesięcy przed
porodem i dwóch miesięcy
po porodzie. Główne zalety

oferowanych bolusów to:
szybkie i proste zadawanie,
precyzyjny czas uwalniania w żwaczu, doskonałe
rozpuszczanie i działanie
oraz witaminy chronione
przed rozkładem w żwaczu. Podstawowym atutem
stosowania bolusów jest
pewność, że to, co podamy
krowie, zostanie przez nią
w 100 proc. wykorzystane
— mówi doradca. — Stosowanie bolusów pozwala
na indywidualne traktowanie
zwierzęcia w zależności od
stanu fizjologicznego zwłaszcza na obiektach, gdzie nie
ma warunków do stworzenia grup produkcyjnych.
Ma to ogromne znaczenie
z punktu widzenia ekonomicznego. Stosując bolusy
jesteśmy pewni, że podana
na etykiecie dzienna dawka
minerałów i witamin została
faktycznie podana. — tłumaczy Jacek Malinowski z firmy
Hypred Polska.
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calność produkcji
dzie, dłuższe zaleganie łożyska
może powodować utratę apetytu, podwyższenie temperatury ciała, spadek mleczności.
Najczęściej zatrzymanie błon
płodowych towarzyszy poronieniom, skomplikowanym
porodom, wydłużonej ciąży,
porodom bliźniaczym, niskiemu poziomowi hormonu
oxytocyny, stresom. Sprawcami zatrzymania łożyska mogą
być także mikroorganizmy powodujące stany zapalne dróg
rodnych. Poza tym wpływ na
to zaburzenie mają czynniki
żywieniowe: nieprawidłowy
poziom energii w paszy, niedobory mineralne i witaminowe,
szczególnie niedobór selenu,
miedzi oraz witamin A i E.
Należy tak monitorować
i oceniać kondycję krów, aby
nie dopuścić do nadmiernego otłuszczenia pod koniec
laktacji i w okresie zasuszania.
A jeżeli mamy już takie krowy
w stadzie to powinny być one
wydzielone za stada i żywione
paszami mniej energetycznymi.
Zbyt tłusta krowa będzie
miała po wycieleniu słaby apetyt, będzie w gorszej kondycji,
a w konsekwencji spadnie również produkcja mleka.

REKLAMA

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

Agrostar Sp. J.

A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

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

strona WWW: www.agrostar.info
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Gorączka mleczna
i zaburzenia gospodarki
wapniowo-fosforowej

Częstsze występowanie ketozy związane jest z coraz większą
wydajnością. Ketoza w 60 proc. przypadków dotyczy krów wysokowydajnych Fot. Anna Uranowska
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ki mlecznej wzrasta również
wraz z kolejną laktacją. Ponadto
schorzenie to generuje wysokie
koszty związane z leczeniem,
utratą siary i mleka, a w skrajnych przypadkach może zakończyć się upadkiem zwierzęcia.
Jak widać hodowca ma
ogromny wpływ na zdrowie
swojego stada. Prawidłowe zarządzanie, obserwacja
zwierząt, profilaktyka, a przede wszystkim właściwie zbilansowana dawka pokarmowa bez wątpienia wpłyną na
opłacalności produkcji. Błędy
w żywieniu są i będą zawsze,
ale świadome zarządzanie stadem i eliminowanie kolejnych
potknięć pozwoli w znacznym
stopniu ograniczyć występowanie zaburzeń i chorób
metabolicznych. Opłacalność
produkcji w wysokowydajnych
stadach bydła to nie tylko mleko. Opłacalność to dobra genetyka, prawidłowe zacielanie,
skuteczna inseminacja, porody
bez powikłań, zdrowe racice i wiele innych elementów
ściśle ze sobą powiązanych.
Jedno jest pewne profilaktyka
wychodzi dużo taniej!

KREDYT

Okres okołoporodowy jest kolejnym ważnym etapem cyklu
fizjologicznego krowy mlecznej.
Niestety wiąże się z nim również szereg zagrożeń, jednym
z nich jest zaleganie poporodowe, zwane gorączką mleczną.
Powodem
występowania
gorączki mlecznej jest zaburzenie gospodarki wapniowo-fosforowej w organizmie krowy w okresie ciąży. W ostatnich
6-8 tygodniach ciąży, większość
krów zasuszonych otrzymuje
dawkę pokarmową zawierającą zbyt duże ilości wapnia
w stosunku do zapotrzebowania przez co wchłanianie
wapnia odbywa się jedynie na
zasadzie dyfuzji biernej. W momencie ocielenia zapotrzebowanie krów na wapń wzrasta
w bardzo szybkim tempie co
jest związane między innymi
z produkcją siary. Dlatego, aby
zapobiec gorączce mlecznej zalecane jest podawanie małych
ilości wapnia i dużych ilości
fosforu w okresie zasuszania.
Natomiast tydzień przed porodem należy żywić dawką
pokarmową zawierającą łatwo przyswajalny wapń lub
uzupełniać wapń w kontrolowany sposób, tak aby zwierzę
miało dostępny składnik zaraz
po podaniu i żeby jego stężenie
utrzymywało się na wysokim
poziomie przez dłuższy czas.
Należy mieć na uwadze, że
ryzyko wystąpienia gorącz-

oddłużanie przedsiębiorstw

hipoteczny
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Ilość energii zaoszczędzonej w porównaniu do zużytej

Efektywność energetyczna budynków
W poprzednim artykule — publikacja w 11’2016 — skupiliśmy się na zwiększeniu efektywności energetycznej poprzez działania
nie wymagające od nas nakładów finansowych, a mianowicie poprzez zmianę swoich zachowań i przyzwyczajeń. Dziś postaramy się
przyjrzeć bliżej usprawnieniom termomodernizacyjnym.
mgr inż. Justyna Całka-Orłowska,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

stanowiły bariery dla promieni słonecznych.
4. Uzyskanie niskiego współczynnika przenikania poprzez
zastosowanie warstwowych
ścian zewnętrznych z odpowiednio grubych, ale lekkich
materiałów izolacji cieplnej.
5. Możliwe wyeliminowanie mostków termicznych ze
szczególnym uwzględnieniem
ścian nośnych, ościeży okien,
nadproży oraz izolacji wieńca.
6. Wybór odpowiednich,
szczelnych okien. Wskazane
są okna wieloszybowe, wypełnione gazem szlachetnym,
zamocowane w wielokomorowych ramach.
7. Odpowiednia wentylacja
budynku
8. Dobrze dobrany system
i źródło ogrzewania budynku.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Usprawnienia termomodernizacyjne to działania, które
wprawdzie wymagają od nas
dość sporego zaangażowania
środków pieniężnych, lecz ich
wdrożenie przełożyć się może
na konkretne oszczędności
w naszym budżecie.

Potrzebna energia

Efektywność energetyczną
budynku możemy określić
jako stosunek ilości energii
zaoszczędzonej, w porównaniu do ilości energii zużywanej lub prognozowanej do
zużycia. W budynkach efektywność energetyczna wiąże
się z energią potrzebną do
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, a także
energią elektryczną zużywaną
przez urządzenia
Na początek odrobinę statystyki: 41 proc. energii zużywanej w Europie pochłaniają
właśnie budynki. W przypadku
budynków mieszkalnych największy udział tej energii, bo aż
70 proc. ma ogrzewanie i chłodzenie, nie zaś jak wielu sądzi
energia elektryczna. Duże zużycie energii w naszych domach
spowodowane jest również
niewłaściwym usytuowaniem
i kształtem budynków, dużymi
współczynnikami przenikania
ścian, dachów i podłóg, występowaniem mostków cieplnych oraz słabą sprawnością
systemów grzewczych. Straty
ciepła spowodowane niewłaściwym dociepleniem budynku,
to fakt którego wiele osób wciąż
nie docenia, a który ma bezpośrednie przełożenie na koszty
eksploatacji budynku oraz
oszczędności ciepła i energii.

Audyt energetyczny
budynku

Gdy budujesz nowy dom

Sprawa jest dość klarowna
i w miarę łatwa jeśli planujemy budowę nowego budynku, bo już na etapie projektu
i budowy możemy wprowadzić wiele usprawnień, które
wpłyną na późniejsze koszty eksploatacyjne.
Kilka wskazówek służących
podwyższeniu efektywności
energetycznej, zanim zaczniemy budowę domu:
1. Zwarta bryła budynku, to
mniejsza ilość ścian szczytowych, które musimy dodatkowo ocieplać.
2. Odpowiednia izolacja pionowa budynku, zapobiegnie
przenikaniu wilgoci i strato
ciepła.
3. Zaprojektowanie więk-

Termomodernizację najlepiej wykonywać jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia dachowego
lub w ramach remontu kapitalnego. Możliwe jest wtedy znaczne obniżenie poszczególnych kosztów
oraz lepszy efekt finalny Fot. Archiwum
szej ilości okien od strony
południowej, pozwoli zimą
szybciej nagrzać się pomieszczeniom. Aby jednak
zapobiec ich przegrzewaniu

się w miesiącach letnich, należy wziąć pod uwagę ewentualne zadaszenia, rolety.
Można również przewidzieć
przed domem od strony

południowej zadrzewienia
lub zakrzaczenia liściaste,
które latem dadzą nam zacienienie, natomiast zimą
gdy liście opadną nie będą

Dużo mniejsze pole manewru mamy przy istniejących
budynkach, co jednak zupełnie ich nie przekreśla. W tym
przypadku zakres możliwych
zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem
i konstrukcją budynku. Za
możliwe i realne uznaje się
średnie obniżenie zużycia
energii o 35-40 proc. w stosunku do stanu aktualnego.
Najważniejszym warunkiem
pozwalającym na osiągnięcie
w/w celu jest realizowanie
usprawnień tylko rzeczywiście opłacalnych, dobranych
na podstawie rzetelnej oceny stanu istniejącego. Taką
ocenę naszego budynku uzyskamy na podstawie audytu
energetycznego, którego wykonanie zlecić możemy certyfikowanemu audytorowi.
Audyt pomoże nam zdiagnozować problemy występujące
w budynku, wskaże miejsca
największych strat ciepła oraz
propozycje rozwiązań tych
problemów. Audyt energetyczny jest również potrzebny, jeśli zamierzamy ubiegać
się o kredyt, bądź pożyczkę na
termomodernizację domu.
Głównymi usprawnieniami w istniejącym budynku
mogą być:
— ocieplenie ścian, dachów,
stropodachów, stropów nad
nie ogrzewanymi piwnicami,
podłóg na gruncie. Zalecenia
co do grubości i technologii
docieplenia wynikać powinny ze wspomnianego audytu energetycznego;
— remont lub wymiana
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, w tym wypadku
podobnie jak przy nowobu-

dowanym obiekcie warto zainwestować parę złoty więcej
i wyposażyć nasz budynek
w szczelne okna z 2-3 szybami, gdyż nieszczelna stolarka
okienna i drzwiowa jest przyczyną sporych strat ciepła;
— modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia
w ciepłą wodę użytkową oraz
zainstalowanie
urządzeń
zmniejszających zużycie wody,
— usprawnienie systemu wentylacji.
Ponadto istotnymi usprawnieniami wpływającymi na
efektywność energetyczną
budynku są wymiana bądź
modernizacja systemu grzewczego oraz wymiana źródła
ciepła (będące przedmiotem
kolejnego artykułu).

Ważny system grzewczy

Należy zaznaczyć, że w każdym indywidualnym przypadku efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć
modernizacyjnych będą różne,
gdyż stan wyjściowy każdego
budynku jest przecież inny.
Najlepsze efekty przedsięwzięć termomodernizacyjnych uzyskamy gdy:
1. Termomodernizację struktury budowlanej będziemy
realizować jednocześnie z modernizacją systemu ogrzewania,
tylko wtedy można osiągnąć
pełny efekt oszczędnościowy.
2. Termomodernizację najlepiej wykonywać jednocześnie
z remontem elewacji i pokrycia
dachowego lub w ramach remontu kapitalnego. Możliwe
jest wtedy znaczne obniżenie
poszczególnych kosztów oraz
lepszy efekt finalny.
3. Optymalną grubość warstw
izolacji termicznej należy określić na podstawie analizy kosztów i efektów ocieplenia.
4. W ocieplonym i uszczelnionym budynku zmieniają
się warunki wentylacji grawitacyjnej, w związku z tym może
być konieczne wprowadzenie
nawiewników powietrza w stolarce okiennej lub wprowadzenie wentylacji mechanicznej.
Zainteresowanych tematem
termomodernizacji odsyłam
na stronę Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, który przygotowuje działanie umożliwiające
zaciągnięcie preferencyjnej
pożyczki, w celu wykonania
usprawnień termomodernizacyjnych. Działanie skierowane
będzie do osób fizycznych.
Źródła: www.gwarek.biz;
www.wfosigw.olsztyn.pl;
www.rockwool.pl
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Programowanie rozwoju obszarów wiejskich
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KOWR zastąpi dwie rolnicze agencje
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Na etapie prac sejmowych
jest przyjęty już przez rząd
projekt Ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (KOWR). Nowa
instytucja przejmie zadania
realizowane teraz przez
Agencję Nieruchomości
Rolnych (ANR) oraz część
kompetencji Agencji Rynku
Rolnego (ARR).
Agencje te wraz z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
stanowią trio odpowiadające
obecnie za rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich. Ale zadaniem krajowych władz nie
sprawdza się to w praktyce.
Nie ma zapewnionego odpowiedniego poziomu wsparcia
rolnictwa, kompetencje się
dublują lub rozmywają, tak
zresztą jak i odpowiedzialność.

ARiMR poszerzy
swoja dzialalność

Jeśli chodzi o ANR, wskazywane jest znaczne zmniejszenie zasobu państwowych
gruntów w ostatnich latach,
co powinno mieć przełożenie
na funkcjonowanie instytucji
odpowiedzialnej za gospodarowanie tym zasobem.
Z kolei ARR jest drugą
akredytowaną agencją płatniczą środków unijnych obok
ARiMR (która zajmuje się tym
w znacznie większym stopniu).
Ten dualizm jest po trosze
ewenementem w skali europejskiej, zdaniem władz zbędnym
i źle odbieranym społecznie.
Dlatego idą — zapowiadane zresztą znacznie wcześniej
— zmiany. ARiMR poszerzy
swoją działalność poprzez
przejęcie zadań związanych
z płatnościami unijnymi od
ARR (tym samym wszystkie
płatności będą realizowane
przez jedną instytucję).

Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa

Tworzony od podstaw —
na zasobach majątkowych
i osobowych ARR i ANR —
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa będzie obarczony pozostałymi zadaniami
ARR, stając się podstawową
instytucją do realizacji przed-

sięwzięć w zakresie programowania rozwoju obszarów
wiejskich. Zajmie się też
oczywiście gospodarowaniem
państwowymi nieruchomościami rolnymi oraz kształtowaniem rolnego ustroju. Czy
także sprzedażą ziemi?
— Państwowa ziemia nie
powinna być sprzedawana
i w tej kadencji Sejmu nie będzie to realizowane. Monitorowany będzie natomiast
obrót ziemią, ale głównie
w celu kompleksowego wykorzystania obszarów wiejskich
do różnych zadań. Chodzi
o dostosowanie tej struktury
na przykład poprzez scalenia
do tego, aby grunty Skarbu
Państwa mogły być przekazane na cele mieszkaniowe,
a także na cele rozwoju gmin
czy miast, choć głównym sposobem wykorzystania ziemi
ma być rolnictwo. Ponadto
będzie zwiększony nadzór
właścicielski nad spółkami, które są obecnie w gestii
ANR. Trzeba im zapewnić
prawidłowy rozwój poprzez
dobre zarządzanie — powiedział w wywiadzie dla Polskiej
Agencji Prasowej minister
rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Nie można zaburzyć
płynności działań

Inne kompetencje, w które ma zostać wyposażony
KOWR, to: działania na rzecz
odnawialnych źródeł energii,
wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnych programów dostarczania
owoców i mleka do szkół, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
monitorowanie rynku cukru
czy wydawanie pozwoleń na
import i eksport żywności
do i z krajów pozaunijnych.
W przyszłości ośrodek może
też zajmować się doradztwem
rolniczym, ewentualnie także
rozwojem obszarów wiejskich
w kontekście planistycznym,
ochroną dochodów rolniczych
czy rolniczym marketingiem.
Twórcy reformy nie ukrywają, że wyposażenie KOWR we
wszystkie potrzebne kompetencje i przejęcie przezeń wymienionych zadań rozłoży się
w czasie, bo wymaga to zmiany
wielu przepisów. No i nie moż-

Twórcy reformy nie ukrywają, że wyposażenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we wszystkie potrzebne kompetencje
i przejęcie przezeń zadań rozłoży się w czasie Fot. Dariusz Kucman

na zaburzyć płynności w wykonywaniu obowiązków, które teraz są przypisane ARR i ANR.
Docelowo jednak krajowy
ośrodek przyczynić się ma do
racjonalizacji w podziale zadań
i optymalizacji całego procesu
rozwoju obszarów wiejskich.
Poza tym ma to się także
przełożyć na mniejsze wydatki
z państwowego budżetu.

Najpierw trzeba
ponieść koszty

W KOWR będzie pracować
ok. 1800 osób, czyli o ok.
30 proc. mniej niż w ARR
i ANR. To i różne usprawnienia w kwestiach administracyjnych ma w założeniu
przynosić oszczędności rzędu
120 mln zł rocznie. Ale trzeba będzie ponieść wydatki na
utworzenie KOWR i likwidację ANR oraz ARR szacowane na 169 mln zł (to głównie
koszty tworzenia i obsługi
systemów IT).
Warto dodać, że ośrodek będzie nadzorowany przez ministra rolnictwa. A zarządzać
nim ma dyrektor generalny.
Pierwotnie KOWR miał
zacząć działać od 1 lipca, ale
sejmowa komisja rolnictwa
przyjęła poprawkę do projektu ustawy przesuwającą
ten termin na 1 września br.
REKLAMA
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Początek roku pod znakiem
względnej stabilizacji cen
mgr inż. Robert Stopa, WMODR
z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Pierwsze cztery tygodnie
2017 roku na rynku zbóż
stały pod znakiem dalszych
nieznacznych wzrostów cen
skupu ziarna podstawowych
zbóż konsumpcyjnych jak
i paszowych. Wyjątkiem było
żyto konsumpcyjne, którego
cena skupu uległa obniżeniu.
Wg Zintegrowanego Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena skupu pszenicy
konsumpcyjnej osiągnęła na
koniec stycznia br. roku wartość 680,58 zł/t, co oznacza
wzrost miesięczny wynoszący
3,16 proc. Porównując wartości z końca stycznia do cen
z analogicznego okresu roku
2016 otrzymamy wartość niższą o 0,39 proc (677,97 zł/t). Za
żyto konsumpcyjne oferowano
w ostatnim tygodniu stycznia
564 zł/t. Jest to o 0,30 proc.
mniej niż ceny uzyskiwane
w grudniu 2016 roku. Jednak
w porównaniu do końca stycznia roku ubiegłego cena ta jest
o 5,24 proc. wyższa.

Paszowe też droższe

Jak wspomniano również
w notowaniach skupowych
zbóż paszowych na koniec
stycznia odnotowano wzrost
cen oferowanych za ziarno jakości paszowej. W ciągu stycznia średnie ceny skupu kukurydzy osiągnęły poziom 647,16
zł/t, co oznaczało wzrost o 5,09
proc. w porównaniu do wartości z grudnia. Jednakże cena ta
jest niższa o 6,63 proc. niż rok
wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego osiągnięcie
w skupie średniej ceny 625,20
zł/t oznacza wzrost o 4,29
proc. w na przestrzeni miesiąca, jednakże w porównaniu
do początku roku 2016 ziarno tego zboża zdrożało o 2,72
proc. Największy przyrost cenowy wśród zbóż paszowych
zanotowano w skupie pszenżyta. Wartość 618,31 zł/t jaka
osiągnięto na koniec stycznia,
oznacza wzrost miesięczny
wynoszący 6,27 proc. Zrównoważyło to z naddatkiem
wartość cen z końca stycznia
2016 roku. Osiągnięta cena
jest wyższa o 2,61 proc.
Na rynkach światowych obrotu zbożami sytuacja cenowa
była zróżnicowana. Większość
giełd odnotowywała niewielkie
wzrosty cen.

Stabilizacja ceny
nasion rzepaku

Według notowań ZSRIR
MRiRW po chwilowych

wzrostach cena skupu nasion
rzepaku na koniec stycznia
kształtowała się na poziomie
1 857 zł/t. Jest to cena o 0,05
proc. niższa niż na przełomie
roku 2016/2017 (1 858,00
zł/t). W porównaniu do ceny
sprzed roku odnotowano
znaczny wzrost wynoszący
10,67 proc.

Niewielka poprawa
sytuacji w skupie żywca

Początek 2017 roku przyniósł
niewielką poprawę notowań
cen skupu żywca wieprzowego oraz indyczego oraz dalsze
wzrosty w skupie brojlerów.
Jedynie w skupie żywca wołowgo odnotowano obniżkę
cen w pierwszym miesiącu
2017 roku. W styczniu ceny
na mięso wieprzowe wzrosły
z wartości 4,87 zł/kg do 4,93
zł/kg masy poubojowej ciepłej. W tym przypadku wzrost
w skali miesiąca wynosi 1,25
proc., a w skali minionego roku
2016 o 18,16 proc. (4,17 zł/kg
masy poubojowej ciepłej).
Jak już zaznaczono wcześniej, średnia cena płacona
w skupie za żywiec wołowy na
koniec stycznia odnotowała
znaczny spadek. Ceny w wysokości 6,36 zł/kg wagi żywej
są o 2,38 proc. niższe od notowanych na początku roku i jednocześnie o 1,85 proc. wyższe
niż w odpowiadającym okresie
roku 2016.
Podobnie jak ceny wieprzowiny, tak również ceny żywca indyczego, po spadkach
w okresie ostatnich dwóch
miesiący 2016 roku, w styczniu 2017 roku odnotowywały
nieznaczny wzrost w skupie.
W ostatnim tygodniu stycznia
za 1 kg wagi żywej życa indyczego płacono 4,84 zł a więc
o 0,38 proc. więcej niż miesiąc
wcześniej. Podana cena jest
jednocześnie o 15,84 proc. niższa niż cena notowana w analogicznym okresie poprzedniego roku. Notowania cenowe
w skupie brojlerów kurzych
w styczniu przyniosły niewielki
wzrost o 0,20 proc., co oznacza cenę na poziomie 3,10 zł/
kg wagi żywej (w grudniu było
to 3,41 zł/kg wagi żywej). Cena
ta jest jednak w porówaniu do
analogicznego okresu ubiegłego roku niższa o 1,79 proc.

Ponowny wzrost cen
jaj spożywczych

W Polsce do 2 lutego potwierdzono 39 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
(H5N8). Warto jednak zauważyć, że nie wystąpiły one
w dużych stadach kur niosek
i w obszarach o znaczącej koncentracji ich produkcji.

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku
Analizując możliwe konsekwencje wystąpienia ognisk
ptasiej grypy w stadach kur
niosek lub w obszarach, w których występują takie stada, dla
rynku jaj przeznaczonych do
konsumpcji
należy zwrócić uwagę na to,
że polski eksport jaj do krajów pozaunijnych stanowi zaledwie 3 proc. całkowitej ich
sprzedaży na rynki zagraniczne. Oznacza to, że obostrzenia
w handlu z krajami
trzecimi będą miały relatywnie małe znaczenie.
Ostatni tydzień stycznia
przyniósł
nieoczekiwany
wzrost w kształtowaniu się cen
skupu jaj spożywczych. Ceny
asortymentu w klasach wagowych „M”, „L” i „XL” podlegały
znacznej podwyżce, natomiast
asortyment w klasie „S” w tym
samym czasie dalej taniał.
Średnia cena w notowaniach
wynosła 38 zł/100 sztuk, co
oznaczało wzrost o 8,80 proc.
w skali miesiąca. Także w porównaniu do ubiegłego roku

uzyskiwane średnie ceny są
wyższe o 20,89 proc.

Mniej za stałe produkty
mleczarskie

W Polsce według notowań
Zintegrowanego
Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, podobnie jak na
większości monitorowanych
rynków europejskich w obrocie hadlowym ceny na oferowany asortyment stałych produktów mleczarskich (poza
pełnym mlekiem w proszku)
podlegały spadkom. Ceny
z końca stycznia oferowane

na rynku za odtłuszczone
mleko w proszku wynosiły
8,54 zł/kg, a więc o 3,01 proc.
mniej niż na początku roku,
kiedy cena kształtowała się
na poziomie 8,81 zł/kg. Za
pełne mleko w proszku w tym
samym okresie płacono natomiast 12,58 zł/kg a więc o 7,17
proc. więcej. W porównaniu
do końca stycznia 2016 roku
wartość cen mleka pełnego
wzrosła o 38,27 proc., natomiast cena odłuszczonego
mleka w proszku o 18,94 proc.
W przypadku masła konfekcjonowanego wspomnia-

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

ny spadek oznacza zmiany
z poziomu 19,78 zł/kg na
koniec grudnia do 19,29 zł/
kg w notowaniach na koniec
stycznia 2017 roku, natomiast
cena masła w blokach w tym
samym okresie spadła z 19,03
do 17,66 zł/kg. Jest to odpowiednio o 2,46 proc. i 7,20
proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku
ceny na obydwa wymienione
artykuły wzrosły odpowiednio
o 44,46 proc. na masło konfekcjonowane i 50,33 proc. na
masło w blokach.

