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W Olsztynie kupisz drzewko
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie ma
wieloletnie doświadczenie
w organizacji imprez o charakterze targowym, które
z sukcesem przygotowuje
dwa razy do roku. — W pełni
wiosennej aury zapraszamy
na Wiosenne Targi Ogrodnicze, które na stałe wpisały
się w kalendarz wiosennych
wydarzeń i z przyjemnością są odwiedzane nie tylko
przez mieszkańców Olsztyna
i okolic, ale również przyciągają zwiedzających z całego
regionu — zaprasza Urszula
Anculewicz, komisarz targów.
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Z roku na rok impreza nabiera rozmachu i przyciąga coraz
więcej zainteresowanych wystawców i odwiedzających Targi. Ubiegłoroczna edycja przy-

ciągnęła około 150 wystawców
i ponad 20 000 zwiedzających.
Wiosenna odsłona targów to
miejsce dla mieszkańców wsi
i terenów wiejskich, działkowców oraz właścicieli ogrodów
i miejskich balkonów. To
z pewnością ciekawa alternatywa spędzenia wiosennego
weekendu na świeżym powietrzu dla całej rodziny.
— W tegorocznym programie targów znajdzie się
prezentacja szerokiej gamy
roślin i artykułów szkółkarskich, maszyn i urządzeń do
prac ogrodowych oraz zabudowy, wyposażenia i aranżacji
ogrodów — mówi komisarz
targów. — Nie zabraknie bogatej oferty rozsad warzyw
i ziół jak również nawozów
i środków ochrony roślin
chętnie kupowanych przez
działkowców i właścicieli
przydomowych ogródków —
wyjaśnia dalej.

Na targach będą też prezentowane instalacje wykorzystujące odnawialne źródła
do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej. Tradycyjnie nie
zabraknie twórców rękodzieła
i sztuki ludowej, których pracę
będzie można podziwiać podczas pokazu rzeźbiarstwa. Na
miłośników swojskiego jedzenie i smacznej kuchni regionalnej czekać będą domowe
wędliny, świeżo wypieczony
chleb, smalec ze skwarkami,
pyszne sery i regionalne trunki a wszystko przygotowane
według tradycyjnych receptur.
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Wśród znanych już stałych
elementów targów będzie też
coś nowego. — Nowym elementem programu są, prowadzone przez profesjonalistów
w swojej branży, pokazy projektowania i budowy ogrodów,
aranżacji balkonów i tarasów
przydomowych oraz pokaz
cięcia drzewek owocowych.
Podobnie jak w latach ubiegłych odwiedzający targi będą
mogli uzyskać od specjalistów
informacje na temat sposobu
pielęgnacji roślin czy zagospodarowania i aranżacji
przestrzeni w ogrodzie oraz
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możliwości wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze
środków krajowych i unijnych.
Radą i pomocą będą służyli
przedstawiciele instytucji i organizacji otoczenia rolnictwa,
na czele z WMODR, który doradzać będzie z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
ekonomiki i rachunkowości,
Wspólnej Polityki Rolnej oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki. Stoisko doradcze wspomagać będą
reprezentanci Sieci innowacji
na rzecz rolnictwa i obszarów
wiejskich (SIR).

prezy odbędą się liczne quizy
i konkursy skierowane dla dorosłych i dzieci będące okazją
do promocji regionu.
Jak co roku nie zabraknie
występów artystycznych, m.in.
dzieci z przedszkola „Smerfy”
oraz Olsztyńskiej Grupy Cheerleaders „Soltare” i koncertów. — W tym roku gwiazdą
targów będzie Norbi. Na jego

koncert zapraszamy w sobotę,
w południe. Warto tak zaplanować pobyt na targach, żeby
zobaczyć również i tę atrakcję.
Wszystko to zapewni świetną
zabawę w sielskiej atmosferze.
Zapraszamy już dzisiaj do odwiedzenia targów w dniach
22-23 kwietnia, od godziny
9:00 — zaprasza Urszula Anculewicz.
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Podczas dziewiątej już odsłony Wiosennych Targów Ogrodniczych, organizator zadba
o najmłodszych i z myślą o nich
przygotuje pełną niespodzianek
i atrakcji „wioskę dziecięcą”. Miłośników zwierząt organizatorzy zapraszają na pokaz ogierów kryjących, który odbędzie
się w sobotę oraz prezentację
zwierząt gospodarskich, futerkowych, ptactwa ozdobnego
i gołębi rasowych. Podczas im-
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Zdrowych, pogodnych i pełnych wiary
w drugiego człowieka

Świąt Wielkiejnocy
swoim Czytelnikom życzy
zespół „Rolniczego ABC”
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Przedłożony przez ministra
rolnictwa Krzysztofa Jurgiela projekt ustawy o spółdzielniach rolników, rząd przyjął
28 lutego. W marcu traﬁł on
do Sejmu, a od 5 kwietnia pochylają się nad nim posłowie
z komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
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To milowe kroki, bo rolnicza
spółdzielczość w Polsce w porównaniu do krajów zachodniej Europy wyraźnie kuleje.
Tam taka forma zrzeszania
się jest popularna i daje efekty
w postaci powiększania dochodów rolników w myśl zasady
„duży może więcej”. Zresztą
resort rolnictwa nie ukrywa,
iż przy tworzeniu przepisów
dotyczących spółdzielni korzystał z doświadczeń krajów,
gdzie funkcjonują one najlepiej — m.in. Danii i Francji.

„Forma organizacji, jaką
jest spółdzielnia sprzyja
dostosowaniu produkcji do
potrzeb klientów, zdobywa-
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niu nowych rynków zbytu
i obniżaniu kosztów produkcji, a w efekcie osiąganiu
lepszych efektów ekonomicznych w rolnictwie oraz służy
poprawie gospodarowania na
obszarach wiejskich. Rolnikom zrzeszonym w spółdzielniach łatwiej sprostać
wyzwaniom gospodarki rynkowej. Dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników
będą miały silniejszą pozycję
negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma
szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen” — można przeczytać
w rządowym uzasadnieniu
dla nowych przepisów.
Jak zapisano w projekcie
ustawy, spółdzielnia rolników
będzie dobrowolnym zrzeszeniem osób:
— fizycznych lub prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą
działów specjalnych produkcji rolnej, będących
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producentami produktów
rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących
chów lub hodowlę ryb,
— osób ﬁzycznych lub prawnych niebędących rolnikami,
zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem,
sortowaniem, pakowaniem
lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych
produktów bądź ryb.
Spółdzielnię będzie mogło
założyć co najmniej 10 osób.
Tylko rolnicy będą mogli za-

siadać w składzie rady nadzorczej takiego tworu.

„Spółdzielnia rolników będzie
prowadzić wspólną działalność
gospodarczą w interesie swoich
członków. Chodzi o planowanie
przez rolników ich produkcji
rolnej oraz dostosowywanie jej
do warunków rynkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem
ilości i jakości. Spółdzielnia będzie też zajmować się koncen-

tracją podaży produkcji swoich
uczestników oraz organizowaniem sprzedaży ich produktów.
Jej zadaniem będzie także koncentracja popytu na środki do
produkcji i organizowanie ich
zakupu” — napisano w uzasadnieniu.
Projekt ustawy zawiera
oczywiście wiele szczegółowych regulacji dotyczących
m.in. zasad gospodarowania
w spółdzielniach i ich ﬁnansów (będą mogły liczyć na
zwolnienia od podatków).

Przy zakupie ubezpieczenia
Życie Casco otrzymają 5 proc.
zniżki i to w całym okresie

trwania umowy, czyli… nawet
przez 30 lat! — podsumowuje
Marta Wieczorek-Kożuch.
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Liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie jest obecnie
najwyższa od 3 lat — tak wynika z danych opublikowanych przez KRUS. Przez 12
miesięcy 2016 roku w czasie
pracy rolniczej zginęło aż
20 osób więcej niż w roku
poprzednim. Te same dane
wskazują, że ogólna liczba
wypadków w czasie pracy
rolniczej zmalała, zmiana
w stosunku do 2015 roku
wynosi 6,2 proc. Niestety,
według analiz KRUS średnio
2/3 z nich kończy się trwałym
lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Co rolnik
może zrobić, aby zabezpieczyć
siebie i swoich najbliższych
przed konsekwencjami takich sytuacji?

Dane opublikowane przez
KRUS nie pozostawiają wątpliwości. Pomimo, że liczba
wypadków przy pracy rolników nieznacznie, bo o nieco
ponad 6 proc. spadła, nadal
ich konsekwencje są poważne
— w 2016 roku w przypadku
aż 13 662 zdarzeń stwierdzono uszczerbek na zdrowiu
lub śmierć poszkodowanego.
— Biorąc pod uwagę skalę
konsekwencji, które ponoszą
rolnicy i ich rodziny w efekcie
wypadków, którym ulegają,
warto zadbać także o dobrowolną polisę, która chroni nie
tylko w czasie zawodowych
aktywności, ale także w życiu
prywatnym. Właśnie dlatego
postanowiliśmy wprowadzić
nową odsłonę ubezpieczenia
Życie Casco, dedykowanego
między innymi rolnikom. Jest
to produkt, który może stanowić również formę zabezpieczenia kredytu — tłumaczy
Marta Wieczorek-Kożuch,
Dyrektor Oddziału Olsztyn
Concordii Ubezpieczenia.
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Nowa odsłona polisy Życie
Casco, dostępna na rynku od
3 kwietnia br., daje możliwość

ochrony ubezpieczeniowej
nawet przez 30 lat z gwarancją stałej składki przez cały
okres obowiązywania umowy. Co ważne, Concordia
Ubezpieczenia wprowadziła
możliwość ustalenia sumy
ubezpieczenia wynoszącej
nawet 1 mln zł. Jednak co
szczególnie istotne, ochrona
Ubezpieczonego rolnika obejmuje nie tylko świadczenie po
jego śmierci, ale także w wielu
innych przypadkach.
— Jak pokazują dane
KRUS, co 6 wypadek śmiertelny rolników w minionym
roku wynikał z nagłego zachorowania, czyli np. zawału
mięśnia sercowego, udaru
lub wylewu krwi do mózgu.
Jednak, trzeba pamiętać, że
konsekwencje poważnego
zachorowania są szersze niż
śmierć. Często te choroby
uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie gospodarstwa
rolnego. Dlatego też polisa
rolnika powinna chronić zarówno jego, jak i jego rodzinę,
także w takich przypadkach,
umożliwiając przeznaczenie dodatkowych funduszy
na leczenie lub rehabilitację
— mówi Marta Wieczorek-Kożuch.
Od kwietnia br. ubezpieczenie Życie Casco obejmuje

także sytuację zachorowania
na 26 chorób: zaczynając
od nowotworów, poprzez
zawał serca, udar mózgu,
przeszczepianie narządów,
ciężkie oparzenie, po operację zastawek serca, czy
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także
możliwość wybrania ograniczonego wariantu ochrony
tylko na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy
lub łagodny nowotwór mózgu. Co ważne, w przypadku
niepowiązanych ze sobą zachorowań w czasie trwania
ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczony ma możliwość otrzymania kilkukrotnej wypłaty przysługujących
mu świadczeń.
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Z myślą o rolnikach polisa Życie Casco może także
zostać uzupełniona o takie
zdarzenia jak niezdolność do
pracy w gospodarstwie w następstwie wypadku przy pracy
rolniczej. Produkt jest dedykowany osobom w wieku od
16 do 70 lat. — Dla naszych
Klientów-optymistów w miesiącu kwietniu br. przewidzieliśmy miłą niespodziankę.
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Polub
na Facebooku
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Chodzi o to, że już od dawna
nie było wykrytych przypadków tego schorzenia w stadach świń domowych. Co
kilka, kilkanaście dni pojawiają się jedynie komunikaty
głównego lekarza weterynarii
o stwierdzeniu ASF u padłych
lub odstrzelonych dzików. Za
każdym razem ma to miejsce
przy granicy polsko-białoruskiej.
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Druga choroba zwierząt,
która mocno dała się we znaki polskim gospodarstwom,
czyli tzw. ptasia grypa, też
jakby nieco wyhamowała.
Ostatni przypadek (według
stanu na 10 kwietnia) wystąpienia wirusa odnotowano
w połowie marca w woj. małopolskim, w gospodarstwie
utrzymującym ledwie 23
sztuki drobiu.
Właśnie znaczny spadek
liczby ognisk grypy ptaków
w ostatnim czasie oraz to, że
wiosna (zgodnie z doświadczeniami z przeszłości) zazwyczaj przynosi w tym temacie
pewną ulgę (ma to związek
m.in. z wyższą temperaturą
wypływająca na niższą zdolność przeżywania wirusa
w środowisku), ministerstwo
rolnictwa zdecydowało się

nieco zliberalizować obostrzenia w chowie drobiu.
6 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie
w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków. Najważniejsza zmiana to uchylenie nakazu odosobnienia
drobiu lub innych ptaków
w zamkniętych pomieszczeniach. Tym samym hodowcy
dostali to, na co czekali i o co
głośno apelowali — mogą wypuszczać drób na podwórka
(długie przebywanie drobiu
w zamknięciu wpłynęło ich
zdaniem negatywnie na jego
zdrowotność oraz nieśność),
jednak należy to robić wyłącznie na terenie ogrodzonym.
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Uchylony został także zakaz organizowania targów,
wystaw i pokazów z udziałem
drobiu. W ocenie ministerstwa gwarantem przestrzega-

nia tam przepisów jest nadzór
Inspekcji Weterynaryjnej.
Co jednak ważne, w rozporządzeniu utrzymano wysoki
poziom bioasekuracji w gospodarstwach. Nakazane jest
utrzymywaniu drobiu w sposób ograniczający jego kontakt
z dzikimi ptakami i w sposób
wykluczający jego dostęp do
zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
W dalszym ciągu zabezpieczona przed dzikim ptactwem
ma być pasza i woda do karmienia i pojenia. Obowiązuje
też nadal obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych
przy wejściach do budynków
gospodarskich, stosowania
odzieży ochronnej przeznaczonej do użytku wyłącznie
w danym budynku gospodarskim oraz dokonywania
codziennego przeglądu drobiu z prowadzeniem dokumentacji w zakresie padłych
zwierząt czy spadku pobierania paszy.
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Specjalny rabat

dla rolników
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Centrum Obsługi Rolnika (COR), tel. 25 787 71 99, e-mail: cor@sokolow-logistyka.pl
Przedstawiciel Regionalny, tel. kom. 604-553-726
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Według deﬁnicji przyjętej
przez Konwencję o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych
organizmów występujących
na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich czy
słodkowodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których
organizmy te są częścią.

3RZVWU]\PDQLH
Z\PLHUDQLDJDWXQNöZ

Działalność człowieka jest
jednym z głównych powodów
gwałtownego wzrostu tempa
wymierania wielu gatunków
roślin i zwierząt w ostatnich
dekadach, w tym za najważniejszą przyczynę uważa się
niszczenie siedlisk poprzez zawłaszczanie ich przestrzeni życiowej (np. pod budowę dróg
i osiedli) oraz odprowadzanie
do środowiska zanieczyszczeń.
Gatunki, nie potraﬁąc przystosować się do nowych, gorszych
warunków życia, zmniejszają
swoją populację i stopniowo giną.
Systemy ochrony przyrody
funkcjonujące w krajach Unii
Europejskiej nie były w stanie
powstrzymać zanikania cennych gatunków i ekosystemów.
Tereny chronione były zbyt
małe, nie obejmowały wszystkich ważnych siedlisk i gatunków. Na dodatek w różnych
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1$2%6=$5$&+
1$785$
1DWHUHQDFKOHĝÈF\FKZbVWUHğH
RGG]LDï\ZDQLDUROQLFWZD
SU]HGHZV]\VWNLPQDWUZDï\FK
Xĝ\WNDFK]LHORQ\FKNRQFHQWUX
MHVLÚ]QDF]QDF]ÚĂÊZDORUöZ
SU]\URGQLF]\FKREMÚW\FK
RFKURQÈZbUDPDFKVLHFL1DWXUD
:bV]F]HJöOQ\VSRVöE
GRW\F]\W\FKNUDMöZ8QLL
(XURSHMVNLHMZbNWöU\FK]DFKR
ZDï\VLÚWUDG\F\MQHV\VWHP\
UROQLFWZD
3URJUDP\UROQRĂURGRZLVNRZH
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runku motywowania rolników
do prowadzenia gospodarki
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krajach miały one różny status
zagrożenia, np. gatunki rzadkie w jednym kraju w innym
mogły być uznane za występujące pospolicie, a więc były
chronione niedostatecznie.
Sieć Natura 2000 powstała,
aby ujednolicić na obszarze
UE kryteria ochronne gatunków i siedlisk przyrodniczych
zagrożonych w skali europejskiej. Jej celem jest powstrzymanie wymierania gatunków
zwierząt i roślin oraz ochrona
pełnego spektrum różnorodności biologicznej na obszarze
Unii Europejskiej, w warunkach stałego monitorowania
ich aktualnego stanu i zachodzących zmian w tym zakresie.
Sieć Natura 2000 to skrócona
nazwa Europejskiej sieci ekologicznej obszarów ochronionych, która jest wprowadzana
we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Tworzą ją poszczególne obszary Natura
2000, wyznaczane według
jednolitych, opracowanych naukowo kryteriów, zapisanych
w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny
i ﬂory w Europie (dyrektywie
„siedliskowej”) z uwzględnieniem zapisów dyrektywy Rady
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1979 r. (dyrektywy
„ptasiej”). Sieć Natura 2000
łączy więc dwa odrębne podsystemy obszarów chronionych
wyznaczane na podstawie tych
dwóch dyrektyw Unii EuroĂURGRZLVNDLbSU]\URG\
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pejskiej – obszary ważne dla
ochrony dzikich ptaków oraz
obszary chroniące określone
typy siedlisk przyrodniczych
i miejsca ważne dla określonych gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki.
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Obszary Natura 2000 to
najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona
w 2004 r. w Polsce jako jeden
z obowiązków związanych
z przystąpieniem naszego kraju
do Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich
państwach
członkowskich
tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony
Natura 2000. Głównym celem
funkcjonowania Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura
2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które
uważa się za cenne i zagrożone
w skali całej Europy. Drugim
jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.
Podstawą funkcjonowania
programu Natura 2000 są
dwie unijne dyrektywy tzw.
Dyrektywa ptasia i Dyrektywa
siedliskowa. Dyrektywa ptasia
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/
WE z dnia 30 listopada 2009
r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa — wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa)
— określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków
ptaków zagrożonych wyginięciem, Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk
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przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i ﬂory) — ustala zasady
ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin
i siedlisk przyrodniczych oraz
procedury ochrony obszarów
szczególnie ważnych przyrodniczo.
Zgodnie z aktami prawa
każdy kraj członkowski Unii
Europejskiej ma obowiązek
zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom, wymienionym w załącznikach Dyrektywy siedliskowej i ptasiej,
warunki sprzyjające ochronie
lub zadbać o odtworzenie ich
dobrego stanu m.in. poprzez
wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te
siedliska i gatunki występują.
Dyrektywy wyznaczają dwa
typy obszarów: obszary ptasie
— formalnie obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
obszary siedliskowe — formalnie obszary mające znaczenie
dla Wspólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk
(SOO).
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Obszary specjalnej ochrony ptaków są wyznaczane do
ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego
lub wielu gatunków. Obszary
te wyznaczane są indywidualnie przez każde państwo,
w oparciu o zidentyﬁkowane
kryteria. Komisja Europejska
sprawdza czy krajowa sieć obszarów uwzględnia wszystkie
istotne ostoje ptaków w danym
kraju oraz czy wyznaczone obszary stanowią spójną całość.
W przypadku specjalnych obszarów ochrony siedlisk, każde
państwo członkowskie opracowuje i przedstawia Komisji
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VFRZRĂÊ3LDVNLSRG(ïNLHPFot. Katarzyna Kaczmarek
Europejskiej listę leżących na
jego terytorium obszarów najcenniejszych pod względem
przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym
w Dyrektywie siedliskowej.
Po przedłożeniu listy, obszary są przyporządkowywane
regionom biogeograﬁcznym,
selekcjonowane, a następnie
wartościowane.
Najważniejszym kryterium
wyznaczania obszarów Natura
2000 są wartości przyrodnicze
danego terenu. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze są
analizowane i uwzględniane
w procesie opracowywania
planów zarządzania poszczególnymi obszarami. Dla każdego obszaru Natura 2000
opracowana jest dokumentacja, która składa się z:
— Standardowego Formularza Danych (Standard Data
Form — SDF), w którym zawarte są najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru, występujących
typach siedlisk przyrodniczych
i gatunkach „naturowych”, ich
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liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości
przyrodniczej i zagrożeniach;
— mapy cyfrowej w postaci wektorowej.
Standardowy
Formularz
Danych i mapy są aktualizowane w miarę postępu wiedzy
o występowaniu zasobów przyrodniczych w obszarze Natura
2000 (inwentaryzacja, monitoring przyrodniczy), zgodnie
z procedurą określoną przez
Komisję Europejską.
Obszar Natura 2000 może
obejmować część lub całość
obszarów i obiektów objętych
innymi formami ochrony przyrody.
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Powstanie sieci Natura
2000, która jest światowym
ewenementem w zakresie
międzynarodowej, obszarowej
ochrony przyrody potwierdza,
że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy
jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej.
Pierwszym wspólnotowym
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aktem dotyczącym ochrony
przyrody była dyrektywa Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (Directive
79/409/EEC on Wild Birds),
w skrócie zwana Dyrektywą
ptasią. Była ona wielokrotnie
zmieniana, dlatego też w 2009
r. została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.
Zasadnicze cele dyrektywy to:
ochrona i zachowanie wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie
dzikim w Unii Europejskiej,
prawne uregulowanie zasad
handlu i pozyskiwania ptaków
łownych.
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Polska podpisując Traktat
Ateński 16 kwietnia 2003 r.,
stanowiący podstawę prawną
przystąpienia kraju do Unii
Europejskiej, zobowiązała się
do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000.
Przepisy unijne dotyczące
tworzenia sieci Natura 2000
zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
Przygotowania do wprowadzenia sieci Natura 2000
w Polsce rozpoczęły się już pod
koniec lat 90. zostały wykonane wówczas wstępne analizy
zasobów siedlisk i gatunków
wymagających ochrony. Prowadzone były także negocjacje na temat uzupełnienia
przepisów unijnych o siedliska
i gatunki wymagające ochrony
w Polsce, a nieobecne w krajach starej Unii Europejskiej
i w konsekwencji też nie objęte ochroną ówczesnego prawa
unijnego. W działaniach tych
uczestniczyli przede wszystkim
naukowcy z Instytutu Ochro1DWXUDĽSU]\VïXJXMÈ
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ny Przyrody Polskiej Akademii
Nauk z Krakowa i urzędnicy
Ministerstwa
Środowiska.
Eksperci z Centrum Informacji o Środowisku i Instytutu
Ochrony Przyrody w Krakowie
opracowali w 2001 r. Koncepcję sieci Natura 2000 w Polsce. Dokument ten zawierał
wstępną identyﬁkację, opisy
obszarów, wykazy siedlisk i gatunków oraz form ochrony na
obszarach rekomendowanych
do sieci, a także mapy przedstawiające lokalizację tych
obszarów. W propozycji tej
obszary wyróżniające się pod
względem przyrodniczym zajmowały 13,5 proc. powierzchni kraju.
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W latach 2002-2003 koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce
rozwijana była przez Narodową
Fundację Ochrony Środowiska
współdziałającą z Instytutem
Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie
oraz Zakładem Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Centrum UNEP/GRID
Warszawa. Naukowcy z tych
ośrodków otrzymywali dane
od Wojewódzkich Zespołów
Realizacyjnych, grup specjalistów, głównie przyrodników
powołanych przez wojewodów
do tworzenia koncepcji sieci
w poszczególnych województwach. Dane te były zestawiane
w formularzach wymaganych
przez Komisję Europejską.
W 2004 r. przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne,
w trakcie których samorządy
powszechnie wyraziły sprzeciw
dla przedstawionych propozycji, tym niemniej w maju 2004
r. rząd polski przekazał Komisji Europejskiej koncepcję sieci
obszarów siedliskowych Natura
2000, a w lipcu 2004 r. ukazało
się rozporządzenie wyznaczające obszary specjalnej ochrony
ptaków.
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ZDUWRĂÊWDZ\QRVLPLHV]
NDñFöZQDNPVLHFL

*RVSRGDURZDQLHQD
WUZDï\FKXĝ\WNDFK
]LHORQ\FK

*RVSRGDUVWZDUROQHSRïRĝRQH
QDREV]DUDFK1DWXUDQD
SRW\NDMÈQDV]HUHJZ\PRJöZ
]ZLÈ]DQ\FK]bRERZLÈ]NLHP
UHDOL]DFML]DGDñRFKURQQ\FK
SU]HZLG]LDQ\FKGODGDQHJR
REV]DUX3ODQ\RFKURQ\REV]D
UöZ1DWXUDRGQRV]ÈVLÚ

Ze względu na przekazanie
do Komisji Europejskiej listy
z częścią obszarów Natura
2000 prezentowanych w pierwotnej koncepcji, środowiska
eksperckie i organizacje pozarządowe
zaangażowane
wcześniej w jej tworzenie wyraziły swoje niezadowolenie.
Efektem tego była publikacja
w grudniu 2004 r. tzw. listy
cieni (Shadow List) obszarów
Natura 2000. Opracowanie to
zawierało krytyczny przegląd
zatwierdzonego projektu oraz
propozycje uzupełnienia sieci
Natura 2000 adekwatnie do
kryteriów unijnych. Komisja
Europejska wystosowała do
polskiego rządu ostrzeżenie
w związku z niedostatecznym
poziomem wdrożenia sieci
Natura 2000. Wobec braku
zdecydowanych działań naprawczych ze strony Polski,
w kwietniu 2006 r. rozpoczęła „procedurę naruszeniową”.
W grudniu 2006 r. Komisja Europejska wystosowała tzw. uzasadnioną opinię
w odniesieniu do naruszenia
dyrektywy ptasiej, przez nie
wyznaczenie odpowiednich
obszarów ptasich, co było
ostatnim krokiem przed skierowaniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich w Luksemburgu.
Ponieważ i to nie dało oczekiwanych efektów w grudniu
2007 r. Komisja wniosła do
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości skargę dotyczącą wyznaczenia niewystarczającej liczby obszarów
specjalnej ochrony ptaków
przez Polskę.
Stanowisko Komisji Europejskiej spowodowało, że sieć
Natura 2000 była sukcesywnie uzupełniana w kolejnych
latach. Równocześnie także
w miarę gromadzenia nowych
danych dopracowywana była
też Shadow List. Do końca
2008 r. rząd Polski wyznaczył
w drodze rozporządzenia 141

obszarów specjalnej ochrony
ptaków oraz wysłał do Komisji
Europejskiej 364 propozycje
specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Komisja Europejska decyzjami z listopada 2007
r., stycznia oraz grudnia 2008
r. zatwierdziła te obszary jako
obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty, w wyniku czego
stały się one „pełnoprawnymi”
obszarami Natura 2000.

]ZïDV]F]DGRJRVSRGDURZDQLD
QDWUZDï\FKXĝ\WNDFK]LHOR
Q\FK6WÈGZb]DNUHV352:
ZïÈF]RQ\]RVWDMH
instrument wsparcia inwe
VW\FML]ZLÈ]DQ\FK]bUROQLF]\P
Z\NRU]\VWDQLHPïÈNLbSDVWZLVN
RUD]SURGXNFMÈ]ZLHU]ÚFÈ
SURZDG]RQ\PL]JRGQLH]bZ\
PRJDPLRFKURQ\ĂURGRZLVND
Przewidziany termin naboru
ZQLRVNöZWRWU]HFLNZDUWDï
URNX

NRZDQLDFKSRSU]HG]RQ\FK
SURFHGXUÈRFHQ\RGG]LDï\ZDQLD
QDĂURGRZLVNR:bGHF\]MLWHM
RNUHĂODVLÚZDUXQNLRFKURQ\
ĂURGRZLVNDZbW\PRFKURQ\
RVWRL1DWXUDNWöUHPXV]È
E\ÊSU]HVWU]HJDQHZbF]DVLHUH
DOL]DFMLLbHNVSORDWDFMLLQZHVW\FML
5HDOL]DFMDPQLHMV]\FK]DPLH
U]HñNWöUHQLHVÈ]DOLF]RQHGR
PRJÈF\FK]QDF]ÈFRRGG]LDï\
ZDÊQDĂURGRZLVNRQDWXUDOQH
UöZQLHĝPXVLE\ÊSRSU]HG]RQD
DQDOL]ÈLFKPRĝOLZHJRZSï\ZX
QDREV]DU1DWXUD
SU]HSURZDG]RQÈQDHWDSLH
Z\GDZDQLDQSSR]ZROHQLDQD
EXGRZÚ-HĝHOLDQDOL]\SU]H
SURZDG]RQHZbWRNXSURFHGXU
Z\NDĝÈĝHQLHPDPRĝOLZR
ĂFLZ\VWÈSLHQLD]QDF]ÈF\FK
QHJDW\ZQ\FKRGG]LDï\ZDñQD
VLHGOLVNDSU]\URGQLF]HLbJDWXQ
NLGODNWöU\FKRFKURQ\REV]DU
1DWXUD]RVWDïZ\]QDF]R
Q\WRSU]HGVLÚZ]LÚFLHPRĝH
]RVWDÊ]UHDOL]RZDQH

1LH]EÚGQHGHF\]MH
ĂURGRZLVNRZH

:Sï\ZLQZHVW\FMLSU]HGVLÚ
Z]LÚÊLbG]LDïDñQDREV]DUDFK
1DWXUDPXVLE\ÊUR]ZD
ĝRQ\ZbSU]\SDGNXLQZHVW\FML
]DNZDOLğNRZDQ\FKGRPRJÈ
F\FK]QDF]ÈFRRGG]LDï\ZDÊQD
ĂURGRZLVNRQDWXUDOQHJïöZQLH
WDNLFKZbSU]\SDGNXNWöU\FK
UHDOL]DFMDZ\PDJDZF]HĂ
QLHMV]HJRZ\GDQLDGHF\]ML
ĂURGRZLVNRZ\FKRbXZDUXQ

SRZLHU]FKQL
OÈGRZHM3ROVNL

W 2008 r. podjęte zostały
prace nad kolejnym rozszerzeniem sieci specjalnych obszarów ochrony siedlisk. We
wszystkich województwach
powołano Wojewódzkie Zespoły Specjalistyczne, złożone
z ekspertów, które opracowały
projekt rozszerzenia sieci. 29
października 2009 r. Minister Środowiska przesłał do
Komisji Europejskiej listę 454
nowych obszarów i 77 powiększeń obszarów już istniejących.
W rezultacie siedliskowa część
sieci wzrosła do 823 obszarów
pokrywając ok. 11 procent
powierzchni lądowej Polski.
W dniach 24-25 marca 2010
r. odbyło się Bilateralne Seminarium Biogeograﬁczne
weryﬁkujące kompletność sieci
specjalnych obszarów ochrony
siedlisk w Polsce, podczas którego strona polska odebrała
gratulacje od Komisji Europejskiej za znaczne przyśpieszenie
prac, wynikające z działalności
Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, przez co proces
wyznaczania sieci Natura
2000 w Polsce został uznany
za zakończony. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje
prawie 1/5 powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 849
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszarów
„siedliskowych” — przyszłych
specjalnych obszarów ochrony
siedlisk), a także 145 obszarów
specjalnej ochrony ptaków.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
uprzejmie informuje,
że zmieniony zostaje adres

Olsztyńskiego Biura Powiatowego ARiMR

Od dnia 3 kwietnia 2017 r.
obowiązuje nowy adres Biura Powiatowego:

Biuro Powiatowe ARiMR w Olsztynie
ul. Towarowa 20
10-417 Olsztyn
Praca biura odbywa się w godz. 7:30-15:30
Numer telefonu: 89521 09 09
e-mail: BP262_Kancelaria@arimr.gov.pl
78317otbr-b-M

13617otbr-a-M
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,QZHVW\FMDZJRVSRGDUVWZDSRïRĝRQHQDREV]DUDFK1DWXUD

7DPJG]LHSDVWZLVNDLïÈNL
2bQRZ\PG]LDïDQLXZVSLHUDMÈF\PUROQLNöZJRVSRGDUXMÈF\FKQDWHUHQDFK
FKURQLRQ\FKSU]\URGQLF]R
UR]PDZLDP\]b]DVWÚSFÈ
G\UHNWRUD:DUPLñVNR0D]XUVNLHJR2GG]LDïX5HJLRQDOQHJR$JHQFML5HVWUXNWXU\]DFML
Lb0RGHUQL]DFML5ROQLFWZD
Zb2OV]W\QLH]bGU0DUFLQHP.D]LPLHUF]XNLHP

'U0DUFLQ.D]LPLHUF]XN
]DVWÚSFD'\UHNWRUD:DUPLñ
VNR0D]XUVNLHJR2GG]LDïX
5HJLRQDOQHJR$JHQFML5H
VWUXNWXU\]DFMLLb0RGHUQL]DFML
5ROQLFWZDZb2OV]W\QLH
Fot. Katarzyna Kaczmarek

Ľ:HGïXJWHJRURF]QHJR
KDUPRQRJUDPXUHDOL]DFML
3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUöZ
:LHMVNLFKQDODWD
ZbWU]HFLPNZDUWDOH
URNX]DSODQRZDQ\MHVWQDEöU
ZQLRVNöZZbUDPDFKSRGG]LD
ïDQLDķ:VSDUFLHLQZHVW\FML
ZbJRVSRGDUVWZDFKUROQ\FKĵ
W\SRSHUDFMLķ,QZHVW\FMHZbJR
VSRGDUVWZDFKSRïRĝRQ\FKQD
REV]DU]H1DWXUDĵ
— To nowe działanie w ramach propozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. To wsparcie dla
rolników, którzy posiadają
gospodarstwa na obszarze
Natura 2000, które może być
uzupełnieniem do tego, co
proponuje Agencja w przypadku innego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Oznacza to, że rolnik, który
posiada gospodarstwo na
obszarze Natura 2000 może
skorzystać z maksymalnej pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz
dodatkowo skorzystać z nowego wsparcia.
Ľ&]\OLMHGQRG]LDïDQLHQLH
Z\NOXF]DGUXJLHJRDOHDNXUDW
W\ONRQDW\PV]F]HJöOQ\P
REV]DU]H=bF]HJRWRZ\QLND"
— Wynika to z tego, że obszar
Natura 2000 związany jest
z pewnymi ograniczeniami.
Unia Europejska chcąc zadbać
o siedliska ptaków, o ostoje
wartościowych
obszarów
przyrodniczych, wprowadziła

program ochrony pod nazwą
Natura 2000. Powstał głównie
na podstawie dwóch dyrektyw
ptasiej i siedliskowej i odnosi
się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Te dwie wspomniane
dyrektywy roztaczają ochronę
nad siedliskami lęgowymi ptaków, jak również cennymi pod
względem przyrodniczym obszarami. Stawia się na ochronę środowiska, skutkiem tego
działalność człowieka na tych
obszarach musi być ograniczona, a jeżeli ograniczamy
działalność, to odbija się to
na produkcji rolniczej. Rolnicy, którzy posiadają grunty
na obszarze Natura 2000 nie
mogą prowadzić produkcji intensywnej, jak na normalnych
gruntach. Ich produkcja musi
być bardziej ekstensywna, czyli bardziej bazująca na tradycyjnych systemach produkcji.
Biorąc pod uwagę, że produkcja ekstensywna nie daje wysokich przychodów, ten program
został pomyślany jako pewnego rodzaju rekompensata dla
osób, które posiadają gospodarstwa na obszarze Natura
2000 i muszą podporządkować się wymogom związanym
z obowiązkiem realizacji zadań
ochronnych przewidzianych
dla tego obszaru.
Budżet operacji w PROW
2014-2020 w skali kraju to
61 671 455 euro.
Ľ-DNGXĝ\MHVWWHUHQREMÚ
W\RFKURQÈ"
— To około 27 procent powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego, a największym skupiskiem takiego
obszaru jest otulina Puszczy
Piskiej, dolina rzeki Pasłęki,
północna część naszego województwa granicząca z obwodem kaliningradzkim i Kraina
Wielkich Jezior Mazurskich.
Pieczę nad tym obszarem roztacza Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, która
przygotowuje
realizowane
plany ochrony, którym muszą
się podporządkować ludzie
zamieszkujący te tereny i podmioty prowadzące działalność
na terenach objętych ochroną
Natura 2000.
Ľ-DNLHVÈZ\PDJDQLDNWR
PRĝHXELHJDÊRbGRğQDQVR
ZDQLH"
— Podobnie jak w przypadku „Modernizacji gospodarstw
rolnych” beneﬁcjentem może
być rolnik, co ważne, w którego gospodarstwie znajdują się
trwałe użytki zielone położone
na gruntach obszaru Natura

2000. Rolnik prowadzący
produkcję w ramach działów
specjalnych produkcji rolnej
w zakresie produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, z wyłączeniem
chowu i hodowli ryb. Może
to być osoba ﬁzyczna, osoba
prawna lub też spółka cywilna.
Oprócz tego rolnik ubiegający
się o wsparcie musi kierować
gospodarstwem, musi być
pełnoletni i być obywatelem
Unii Europejskiej. Wnioskodawca musi być posiadaczem
samoistnym albo zależnym
gospodarstwa rolnego, co
oznacza bycie właścicielem lub
współwłaścicielem gruntów,
a zależnym czyli dzierżawcą
ziemi z Zasobów Własności
Rolnej Skarbu Państwa albo
jednostek samorządu terytorialnego, albo od osób ﬁzycznych. Ważne, rolnik musi być
użytkownikiem gruntu, a jeśli
dzierżawi ziemię, to ta dzierżawa musi być wieloletnia, czyli
trwać przynajmniej siedem lat
od momentu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy. Dzierżawa inna niż z ZWRSP lub JST
musi być udokumentowana
aktem notarialnym albo potwierdzona tzw. datą pewną.
Gospodarstwo musi mieć też
nadany numer producenta
(EP) i na gospodarstwo musi
być wydana decyzja przyznająca pomoc obszarową, co
najmniej w roku, w którym
złożono wniosek o wsparcie
inwestycyjne dla gospodarstw
z terenu Natura 2000. To wymagania podstawowe.
Ľ$bF]\VNDODSURGXNFML
MHVWLVWRWQD"
— Skala produkcji nie ma
znaczenia, natomiast nie
każda produkcja tu się kwaliﬁkuje. Przede wszystkim
kwaliﬁkuje się tutaj produkcja związana z utrzymaniem
trwałych użytków zielonych,
to jest pierwsza rzecz. A druga, to działalność związana
z produkcją zwierzęcą, ale
tylko i wyłącznie zwierząt trawożernych. Generalnie Natura
2000 i ochrona jaką wprowadza, skupia się na pastwiskach
i łąkach, czyli na trwałych
użytkach zielonych, stąd też
w tym działaniu, jeśli chodzi
o przedmiot, pomocy dotyczy
głównie TUZ-ów i zwierząt,
które te TUZ-y użytkują.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z piątego grudnia ur. ściśle określa gatunki zwierząt,
których dotyczy wsparcie. Są
to: bydło domowe, bawoły,
daniele, jelenie szlachetne lub

3RPRFķ,QZHVW\FMHZbJRVSRGDUVWZDFKSRïRĝRQ\FKQDREV]DU]H1DWXUDĵSU]\]QDMHVLÚQDRSH
UDFMHNWöUHSU]\F]\QLÈVLÚGRXWU]\PDQLDWUZDï\FKXĝ\WNöZ]LHORQ\FKSRïRĝRQ\FKQDREV]DU]H1DWXUD
1DEöUQDWRG]LDïDQLHSU]HZLG]LDQRQDWU]HFLNZDUWDïWHJRURNX2EV]DUX1DWXUDZbZRM
ZDUPLñVNRPD]XUVNLPĽ0D]XU\*DUEDWHPLHMVFRZRĂÊ3LDVNLSRG(ïNLHPFot. Katarzyna Kaczmarek
jelenie sika, konie, osły, kozy,
owce. Czyli pomoc przyznaje
się na chów i hodowlę tych
gatunków zwierząt trawożernych i pomoc przyznaje się na
operacje, które przyczynią się
do utrzymania trwałych użytków zielonych położonych na
obszarze Natura 2000.
A wracają do skali produkcji. W przypadku inwestycji
związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej stawia się
jedynie wymóg zachowania
obsady zwierząt, wynikającej
z planu zadań ochronnych
lub planu ochrony lub, gdy
program ochrony nie określa
dopuszczalnej obsady zwierząt
— maksymalnie na 2 DJP/ha
(duża jednostka przeliczeniowa inwentarza).
Również pomoc przyznaje się
na operację „Inwestycje w gospodarstwach położonych na
obszarze Natura 2000”, o ile
jej realizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na cele
ochrony obszaru Natura 2000
i jest zgodna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi dla
danego obszaru Natura 2000
znajdującego się na terenie
gospodarstwa wnioskodawcy.
Ľ-DNLHMZ\VRNRĂFLMHVW
ZVSDUFLHLbQDFRPRĝH
E\ÊSU]H]QDF]RQH"
— Jeśli chodzi o poziom
doﬁnansowania, to w tym
działaniu promuje się również młodych rolników, czyli
mających nie więcej niż 40
lat w dniu złożenia wniosku.
Młody rolnik dostaje ekstra
punkty na liście rankingowej,
a oprócz tego młody rolnik
może liczyć na większy poziom doﬁnansowania. Czyli

w przypadku młodego rolnika mówimy o refundacji do 60
procent poniesionych kosztów
kwaliﬁkowanych, a w przypadku trochę starszego rolnika refundacja wynosi do 50 proc.
kosztów kwaliﬁkowanych.
Wysokość wsparcia to nie
więcej jednak niż 200 tysięcy
w przypadku inwestycji niezwiązanej z inwestycjami budowlanymi, czyli np. zakup
maszyn, urządzeń do uprawy,
zachowania TUZ-ów. A jeśli
operacja obejmuje budowę,
modernizację budynków inwentarskich lub adaptację
innych istniejących w gospodarstwie budynków na
budynki inwentarskie, to do
500 tys. złotych. Co ważne,
powyższe limity nie łączą się.
Wracając do młodszych rolników, podobny mechanizm
był już stosowany w działaniu
„Modernizacja gospodarstw
rolnych”. I tu chodzi tylko
o wiek rolnika, a nie o korzystanie z działania „Premie
dla młodych rolników”. Ktoś
kto ma gospodarstwo na obszarze Natura 2000 może
skorzystać z omawianego
programu, może też skorzystać równolegle z programu
„Modernizacja gospodarstw
rolnych”, a jeżeli jest młodym rolnikiem, to najwcześniej może złożyć wniosek
z działania ułatwianie startu
młodym rolnikom, czyli typ
operacji: „Premie dla młodych rolników”. Szczegółowo kosztem kwaliﬁkowanym
operacji może być koszt zakupu sprzętu do produkcji
i zbioru roślin na trwałych
użytkach zielonych, w tym

urządzeń do usuwania drzew
i krzewów oraz selektywnego
usuwania chwastów i roślin
inwazyjnych, koszt wyposażenia pastwisk i koszt budowy, bądź modernizacji budynków do przechowywania
nawozów naturalnych oraz
zakupu wyposażenia wykorzystywanego do produkcji
zwierzęcej, w celu rozwoju
chowu zwierząt trawożernych
zapewniających racjonalne
wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.
Ľ-DNZ\JOÈGDUHDOL]DFMD
LQZHVW\FMLSRSRGSLVDQLXXPR
Z\LbNLHG\GRNïDGQLHPRĝHP\
VSRG]LHZDÊVLÚQDERUX"
— Realizacja projektu może
nastąpić najwyżej w dwóch
etapach, przy czym w przypadku inwestycji jednoetapowej złożenie wniosku
o płatność końcową nastąpi
w terminie 24 miesięcy od
dnia podpisania umowy, natomiast w przypadku inwestycji
dwuetapowej w terminie do
36 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2023
roku. Oczywiście inwestycja
nie może być sﬁnansowana
jeśli mają w niej udział inne
środki publiczne, o czym warto pamiętać. Szczegółowe
kryteria wyboru i dokładny
termin naboru trzeba śledzić
na stronie Agencji www.arimr.
gov.pl. Według zatwierdzonego na ten rok harmonogramu można spodziewać się go
w trzecim kwartale tego roku.
Już teraz warto dokładnie się
przygotować do planowanych
działań i do składania wniosku.
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:VNDOLURNXFHQ\ĝ\ZFD
ZLHSU]RZHJR]QDF]QLHZ]URVï\
3RMDZLDMÈVLÚQRZHSURJQR]\RGQRV]ÈFHVLÚGRV\WXDFMLQDJOREDOQ\PU\QNXU]HSDNXZQDGFKRG]ÈF\PVH]RQLH-HJRĂZLDWRZDSURGXNFMDSRWU]HFKODWDFKVSDGNöZQDMSUDZGRSRGREQLHMZ]URĂQLH=HZ]JOÚGXMHGQDNQDEDUG]RQLVNLH]DSDV\QDNRQLHFELHĝÈFHJR
VH]RQXFDïNRZLWDSRGDĝU]HSDNXEÚG]LHMHG\QLHQLH]QDF]QLHZLÚNV]DZUHODFMLURF]QHM

UROQLF]HDEF#UROQLF]HDEFSO

Wnioski takie płyną z ostatniego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ)
opublikowanego 30 marca br.

=Xĝ\FLHU]HSDNXQLH
XOHJQLHGXĝHM]PLDQLH

Eksperci prognozują, że
światowa produkcja rzepaku
w przyszłym sezonie wyniesie
69,9 mln ton i będzie o prawie
3 proc. wyższa, czyli o 1,8 mln
tony niż w sezonie poprzednim. Jednocześnie będzie
zbliżona do średniej z ostatnich trzech sezonów.
Uwzględniając wyższą produkcję, ale mniejsze zapasy
na początku sezonu 2017/18,
światowa podaż rzepaku
wyniesie 74,5 mln t i będzie
o niespełna 1 proc. wyższa
(o 0,5 mln t) niż w sezonie
2016/17. Ze względu na dużą
dostępność soi, której globalna produkcja ma ponownie
wzrosnąć o 1 proc. do 345 mln
t, zużycie rzepaku nie ulegnie
dużej zmianie. Wzroście o 0,5
mln t do 70 mln t.

1LHMHGQR]QDF]QH
WHQGHQFMH
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Według zestawienia notowań cenowych Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w marcu br. na rynku
obrotu zbożami zarówno
konsumpcyjnymi jak i paszowymi nie odnotowano
jednorodnie ukierunkowanych zmian w kształtowaniu
się cen skupu.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej, jako jedynego zboża
konsumpcyjnego, na koniec
marca potaniały i wyniosły
685,53 zł/t. Oznacza to, że
w zestawieniu z końcem lutego przedstawione ceny są
niższe o 2,15 proc. Natomiast
cena żyta konsumpcyjnego
w marcu wzrosła do 591,89
zł/t i jest o 2,47 proc. wyższa
niż w lutym. W porównaniu
do roku ubiegłego uzyskiwane w skupie ceny są zarówno
w przypadku pszenicy konsumpcyjnej jak i żyta wyższe
— pszenicy konsumpcyjnej o 3,82 proc., natomiast
w przypadku żyta konsumpcyjnego o 15,47 proc.
Także w notowaniach cen
skupu zbóż paszowych można

było zaobserwować różnice
w kształtowaniu się ich wartości. W marcu średnie ceny
skupu kukurydzy wzrosły
z poziomu 648,07 do 671,03
zł/t (wzrost o 3,54 proc.). Jest
to jednocześnie cena o 1,73
proc. wyższa od notowanej
rok wcześniej. W przypadku
jęczmienia paszowego obniżka średniej ceny w skupie z 626,44 do 603,63 zł/t
oznacza spadek o 3,64 proc.
w stosunku do lutego, a w porównaniu do końca marca
roku 2016 ziarno tego zboża
jest wciąż droższe o 2,48 proc.
Największy wzrost cen
odnotowano w przypadku
pszenżyta. Średnia cena skupu tego zboża w wysokości
652,42 zł/t jest o 4,08 proc.
wyższa niż notowana w lutym. W porównaniu do roku
ubiegłego obecna cena także
wykazuje wyższy poziom,
o 14,37 proc.
Na rynkach światowych
obrotu zbożami również
odnotowano zróżnicowane
kształtowanie się cen obrotu zarówno zbóż paszowych
jak i zbóż konsumpcyjnych,
przeważały jednak tendencje
wzrostowe.

1LHZLHONDDOHVWDïD
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Pod koniec marca, ceny
rzepaku na giełdach europejskich wzrosły na co w znacznej mierze wpłynęło odnotowane spore umocnienie
cen canoli i soi za oceanem,
a także zwyżka cen olejów
roślinnych i ropy naftowej na
giełdach światowych. Generalnie dobra kondycja upraw
rzepaku ozimego pozwala
przewidywać wzrost zbiorów
rzepaku w Unii Europejskiej
— 28, w bieżącym roku. Jak
wstępnie prognozuje unijny
ośrodek badawczy MARS,
średnie plony rzepaku w Unii
w 2017 roku wyniosą 3,29 t/
ha i będą o 6,8 proc. większe
niż przed rokiem.
W skupie nasion rzepaku
w Polsce marzec był miesiącem, który po okresie wzrostów przyniósł niewielki
spadek cen płaconych przez
ﬁrmy skupujące. Na koniec
marca cena skupu nasion rzepaku kształtowała się na poziomie 1 879 zł/t. To cena o 9
zł niższa niż w lutym (różnica
— 0,48 proc.), natomiast porównanie z ceną sprzed roku
wykazuje wzrost o 12,51 proc.
(1 670 zł/t).

=ïHZLDGRPRĂFLGOD
SURGXFHQWöZZRïRZLQ\

Jak wynika z prowadzonych
notowań marzec nie przyniósł
zmian w tendencjach cenowych w skupie żywca zarówno
mięsa czerwonego (wołowiny
i wieprzowiny) jak i białego
(brojlerów i indyków). Dalszemu osłabieniu podlegały
notowania cenowe mięsa
wołowego. Na pozostały asortyment żywca również utrzymywały się tentencje cenowe
z poprzedniego okresu (dalszy wzrost cen). Uzyskiwane
w marcu w skupie ceny za
wołowinę obniżyły się z 6,35
do 6,34 zł/kg. Obniżka ceny
w skali miesiąca wynosi więc
1,78 proc., natomiast w skali
roku jest to cena w dalszym
ciągu wyższa o 1,72 proc.
Najbardziej widoczną zmianę odnotowano w średnich
cenach skupu żywca wieprzowego. W marcu ceny tego
żywca z poziomu 4,81 wzrosły do 5,21 zł/kg, co oznacza
wzrost o 8,37 proc. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta
jest również wyższa o 23,63
proc.
W skupie żywca indyczego
w omawianym okresie po
okresowych wahaniach również na koniec odnotowano
zwyżkę cen skupu, wynoszącą
0,08 zł/kg wagi żywej (z 4,99
na 5,07 zł/kg wagi żywej).
W okresie 31 dni jest to zatem cena o 1,60 proc. wyższa.
Notowana w odniesieniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku jest jednak
o 7,61 proc. niższa.
Notowania cenowe w skupie
brojlerów kurzych w marcu
systematycznie ulegały wzrostowi z poziomu 3,30 do 3,41
zł/kg masy ciepłej poubojowej. Jest to wzrost o 3,13 proc.
w skali miesiąca. Osiągnięta
na koniec marca cena brojlerów jest również o 0,40 proc.
wyższa niż w w tym samym
okresie roku 2016 (3,39 zł/
kg masy ciepłej poubojowej).
Podobne jak w Polsce tendencje w obrocie żywcem
można było zaobserwować na
rynkach europejskich i światowych.

2EQLĝNDFHQMDM
VSRĝ\ZF]\FK

Na rynku jaj spożywczych,
pomimo okresu przedświątecznego, nie zaobserwowano wzrostów cenowych.
Wprost przeciwnie, marzec
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przyniósł obniżki cen za
oferowany asortymentem
jaj spożywczych w poszczególnych klasach wielkości,
poza klasami „M” i „L”, które
zachowały wartość skupu notowaną w lutym. Średnia cena
w notowaniach na koniec
marca 2017 roku wyniosła
32 zł/100 sztuk, co oznacza
spadek o 3,76 proc. w skali
miesiąca. W porównaniu do
ubiegłego roku uzyskiwane
średnie ceny są także niższe
o 4,74 proc. Analizując ceny
w poszczególnych klasach
wiekości jedynie w klasach
„M” i „L” utrzymały się ceny
skupu za 100 szt. sprzed miesiąca, a jaja w pozostałych klasach taniały.

3RSUDZDV\WXDFML
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W Polsce, w marcu obrót zarówno tłuszczem mlecznym,
jak i mlekiem w proszku na
rynku artykułów mleczarskich
ulegał niewielkiej poprawie.
W przypadku obrotu masłem
konfekcjonowanym oraz w blo-

kach odnotowany wzrost jest
zauważalny. Cena płacona za
masło konfekcjonowane wzrosła z 17,80 na koniec lutego do
18,29 zł/kg w notowaniach na
koniec marca, natomiast cena
masła oferowanego w blokach
w tym samym okresie wzrosła z 16,45 do 16,79 zł/kg. Jest
to odpowiednio o 2,74 proc.
i 2,06 proc. więcej niż w lutym.
W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku masło
konfekcjonowane wzmocniło
swoją wartość o 48,78 proc.,
natomiast masło w blokach
o 65,43 proc.
Ceny oferowane na rynku
.ODVD
ZLHONRğFL
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za pełne mleko w proszku
także uległały kolejnym podwyżkom wartości. Za kg tego
produktu na koniec marca
2017 r. oferowano 11,95 zł,
a więc o 3,22 proc. więcej niż
w lutym. Natomiast mleko
odtłuszczone w proszku jako
jedyne na przełomie marca
i kwietnia 2017 roku potaniało i płacono za nie o 8,98 proc.
mniej niż w lutym, a więc gdy
kosztowało 7,60 zł/kg. W porównaniu do analogicznego
okresu 2016 roku mleko pełne kosztowało o 35,96 proc.
więcej, a odtłuszczone jedynie
o 7,45 proc. więcej.
&HQDELHīĆFDLG\QDPLND]PLDQ
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W intensyﬁkacji produkcji
pasz ważnym czynnikiem jest
dobór do mieszanek odmian
o dobrej wartości gospodarczej. Wykorzystanie różnic
wczesności odmian zapewnia
pozyskiwanie równomiernych
plonów w sezonie wegetacyjnym, przy zachowaniu
wysokiej wartości paszowej.
Zróżnicowanie odmian pod
względem dynamiki wzrostu
i rozwoju roślin umożliwia
wcześniejsze
rozpoczynanie wypasu.

3DVWZLVNDSU]HPLHQQH
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Mieszanki jednoroczne
Mieszanki na uĪytkowanie koĞne intensywne (jednoroczne) mogą dostarczyü duĪych
plonów zielonki o dobrej wartoĞci pokarmowej, ale zawsze istnieje ryzyko niekorzystnych
warunków pogodowych (susza czerwcowo-lipcowa). Z tego wzglĊdu wysiew takich
mieszanek naleĪy wykonaü jak najwczeĞniej. PoniĪHM SU]HGVWDZLRQR SU]\NãDGRZH
mieszanki (iloĞü wysiewu nasion na 1 ha):
I koniczyna perska (10 kg) + Īycica westerwoldzka (20 kg) — siew wczesną wiosną
I koniczyna czerwona (8 kg) + Īycica westerwoldzka (20 kg) — siew wczesną wiosną
I koniczyna czerwona (8 kg) + Īycica wielokwiatowa (18 kg) – siew póĨnym latem (ozimy)
Mieszanki dwuletnie
PoniĪHMSU]HGVWDZLRQRSU]\NãDGRZHPLHV]DQNLSDVWHZQHSUzeznaczone do uĪytkowania
dwuletniego na gleby koniczynowe (Ğrednio zwiĊ]ãHXPLDUNRZDQLHXZLOJRWQLRQH 
I NRQLF]\QDF]HUZRQD Q NJNRVWU]HZDãąkowa (10 kg);
I NRQLF]\QDF]HUZRQD Q NJNRVWU]HZDãąkowa (10 kg);
I NRQLF]\QDF]HUZRQD Q NJW\PRWNDãąkowa (4 kg)
I NRQLF]\QDF]HUZRQD Q NJW\PRWNDãąkowa (4 kg);
I koniczyna czerwona (2n) 6 kg + Ī\FLFDWUZDãD Q NJ
I koniczyna czerwona (4n) 8 kg + Ī\FLFDWUZDãD Q NJ
I NRQLF]\QDF]HUZRQD Q NJNRVWU]HZDãąNRZD NJ W\PRWNDãąkowa (3 kg);
I NRQLF]\QDF]HUZRQD Q NJNRVWU]HZDãąNRZD NJ W\PRWNDãąkowa (3 kg);
I koniczyna czerwona (4n) 10 kg + festulolium (10 kg).
Mieszanki trzyletnie
Zaproponowane poniĪej warianty przedstawiają mieszanki pastewne z lucerną do
uĪytkowania trzyletniego, przeznaczone na stanowiska bardziej suche, ale bogatsze w
wapĔ i utrzymane w dobrej kulturze:
I OXFHUQDVLHZQD NJ VWRNãRVDEH]RVWQD NJ 
I OXFHUQDVLHZQD NJ NRVWU]HZDãąkowa ( 12 kg);
I lucerna siewna (12 kg) + festulolium (10 kg);
I OXFHUQDVLHZQD NJ VWRNãRVDXQLRORZDWD NJ — na kompleksie Īytnim dobrym;
I lucerna siewna (12 kg) + kupkówka pospolita (8 kg)
I OXFHUQDVLHZQD NJ W\PRWNDãąkowa (6 kg).

Pastwiska przemienne to
możliwość stworzenia dobrych warunków zdrowotnych dla młodych zwierząt.
Na krótkotrwałych przemiennych pastwiskach można utrzymać nawet lepsze
warunki zoohigieniczne niż
na pastwiskach trwałych.
Użytkowane zazwyczaj przez
dwa pełne sezony wegetacyjne są wolne od czynników
chorobotwórczych w postaci
dużych ilości jaj i larw pasożytów zwierzęcych, np. tasiemców, nicieni żołądkowo-jelitowych, płucników i motylicy
wątrobowej. Z tego względu
warto je przede wszystkim
wykorzystać do wypasu młodych sztuk (cieląt, jałówek

i jagniąt), które są najbardziej narażone na zakażenia
rozmaitymi pasożytami.
Drugi istotny argument
przemawiający za, to pozostawienie znakomitego stanowiska dla roślin następczych
po zakończeniu użytkowania.
Bogaty system korzeniowy
traw i roślin motylkowatych
jest źródłem resztek pożniwnych, które użyźniają glebę.
Zwiększa się w niej ilość azotu, a górne warstwy wzbogacone zostają w wapń, fosfor,
potas i magnez. Poprawia się
też struktura ﬁzyko-chemiczna i aktywizuje biologiczne
środowisko glebowe. Przez
2-3-letnie użytkowanie pastwiskowe poprawia się także zdrowotność gleby. Wiele
patogenów i szkodników roślin charakterystycznych dla
upraw na glebach ornych,
w zbiorowiskach trawiasto-motylkowatych nie znajduje
swoich żywicieli i odpowiednich warunków do rozwoju,
przez co ginie. Ponadto użytki
przemienne dzięki dużej aktywności mikroﬂory występującej w darni, przyczyniają się
do skutecznego unieszkodliwiania toksycznych związków
chemicznych, które są pozostałościami po stosowanych
pestycydach.
Ważny jest także ich pozytywny wpływ na zmniejszenie
zachwaszczenia gleby. Większość gatunków synantro-

pijnych zachwaszczających
uprawy polowe nie wytrzymuje konkurencji mieszanek,
a dodatkowo spasanie i zasilanie pastwisk przemiennych
nawozami przy dużym zwarciu runi eliminuje chwasty.
Podczas wypasania zwierzęta
zjadają część chwastów lub
niszczą je przez deptanie.
Po pastwiskach przemiennych plony zbóż (pszenicy
lub jęczmienia) zwiększają
się o 40-50 proc. w pierwszym roku uprawy, o tyle
samo wzrasta też produkcyjność uprawy rzepaku. Plon
ziemniaków wzrasta średnio
o 25 proc. Użytki przemienne
są szczególnie dobrym przedplonem dla lnu zwyczajnego
włóknistego. Uzyskuje się nie
tylko wyższe plony słomy, ale
także lepszą techniczną jakość włókna. Decyduje o tym
duża zawartość potasu w glebie, nagromadzonego po
pastwisku, oraz odpowiedni
stosunek K:N (minimum
2,5:1, a im jest on szerszy,
tym lepiej).

*DWXQNLLbRGPLDQ\
GRPLHV]DQHN

Wybór składników do mieszanek na pastwiska przemienne jest bardziej elastyczny niż w przypadku zasiewu
pastwisk trwałych. Proporcje
udziału traw niskich do wysokich mogą być mocno zróżnicowane (od 1:4 do nawet 2:1

7DE3U]\NãDG\PLHV]DQHNQDSDVWZLVNDSU]HPLHQQH (wysiew w kg/ha)
Gleby
Trawy niskie
Trawy wysokie

Motylkowate

kostrzewa Īycica kupkówka kostrzewa kostrzewa tymotka koniczyna komonica
czerwona WUZDãD pospolita trzcinowa ãąkowa
ãąkowa
ELDãD
roĪkowa
Lekkie
piaszczyste
Lekkie, posuszne
latem
ĝrednie
o
SRGãRĪu
gliniastym
CiĊĪkie gliniaste
Lessowe

6

-

-

18

-

-

-

3

10

-

6

-

-

-

-

4

-

25*

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

12

6

3

-

-

4*

-

-

16

-

4

-

* 50% iloĞci nasion mogą stanowiü odmiany Īycicy mieszaĔcowej, np. MaĔka, Nadzieja

Tab. 2. JakoĞü zielonki odmian kostrzewy czerwonej (wyniki COBORU)
Odmiana
ZawartoĞüELDãNDRJyOQHJR
ZawartoĞüZãyNQDVXURwego
p o k o s y (% suchej masy)
IV
I
II

I

II

III

III

IV

Reda

17,5

18,8

19,5

17,8

23,0

25,1

23,2

25,3

Anielka

17,0

18,3

19,0

17,8

22,8

24,1

22,7

24,8

Domena

18,0

18,8

20,0

17,4

22,2

25,3

22,6

25,7
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w warunkach gleb suchych).
Skład gatunkowy oraz ilość
wysiewu dopasowuje się
głównie do rodzaju i wilgotności stanowisk (tab. 1).
Najszybciej przyrastające
rośliny danej odmiany lub
paru odmian w mieszance
wyznaczają terminy użytkowania pastwiskowego —
„dojrzałość paśną”.
Rozpiętość gatunkowo-odmianowa w rytmie rozwojowym pierwszego wiosennego
odrostu traw w warunkach
Polski sięga 40 dni. Warto
podkreślić, że jeśli przykładowo mieszanki pastwiskowe, wysiane na glebie ciężkiej,
mają dać wcześnie użytkowaną ruń, wtedy powinny być
one komponowane ze średnio
wczesnych odmian kostrzewy
łąkowej, wczesnych odmian
tymotki łąkowej oraz odmian
koniczyny białej, dobrze adaptujących się w siewie mieszanym z trawami.
Gatunki i odmiany nadające się do założenia pastwisk przemiennych:
— kostrzewa łąkowa —
odmiany różnią się między
sobą głównie zwartością (gę-

stością) runi i dynamiką odrastania po wypasach. Preferowane są: Amelka, Anturka,
Ardenna, Barvital, Darimo,
Justa, Pasja, Skiba;
— kupkówka pospolita —
odmiany różnią się głównie
zwartością runi, rozkładem
plonowania w okresie wegetacji oraz wczesnością. Polecane
są m.in.: wczesne — Amera,
Amila, Bepro, Trerano —
szybko odrastające wiosną,
a także średnio wczesne —
Dika, Nera, Baridana i średnio późne — Tukan, Zora;
— tymotka łąkowa — odmiany różnią się dynamiką
odrastania roślin po zbiorach i rozkładem plonowania
w okresie wegetacji. Polecane:
Karta, Lischka, Orlica, Owacja, Promesse, Prosna, Secesja, Skald;
— życica trwała — wybór
odmian jest największy spośród wszystkich gatunków
traw — przynajmniej 40
odmian zarejestrowanych.
Różnią się one głównie zimotrwałością,
terminem
kłoszenia się roślin i potencjałem plonowania. Różnice
między odmianami uprawny-

mi w rozpiętości kłoszenia się
roślin w obrębie niektórych
gatunków sięgają 40 dni, np.
odmiana Anakonda bardzo
wcześnie kłosząca się i odmiana późna Tivoli. Tak znaczące
różnice wczesności warto wykorzystać w celu wyrównywania plonów w sezonie wegetacji, zachowując dużą wartość
pokarmową. W mieszankach
na pastwiska warto uwzględnić pary odmian: wczesna +
późna oraz diploidalna (2n)
+ tetraploidalna (4n);
— koniczyna biała — nadają się odmiany średniolistne,
o gęstym zadarnieniu, dobrze
adaptujące się w siewie mieszanym z trawami, np. Liﬂex,
Riesling, Tasman. Korzystny
dodatek stanowią odmiany
drobnolistne, których jednak
brakuje w sprzedaży w Polsce.
W obrębie odmian kostrzewy czerwonej rozłogowej
warto wskazać na lepszą jakość plonów zielonki odmiany Anielka, która cechuje się
mniejszą zawartością włókna
w kolejnych odrostach, przy
jednocześnie optymalnej zawartości białka ogólnego (tab.
2). Mniej włókna w suchej

/XFHUQD/HJHQGDLU\ZNZLWQLHQLX)RW3LRWU-'RPDñVNL
masie wykazuje też odmiana
Domena, odznaczająca się
także większą zawartością
białka. Odmiany kostrzewy
trzcinowej: Fuego, Kora,
Odys, Rahela cechują się dużą
odpornością na suszę i mają
małe wymagania glebowe.
Na pastwisko, które jest
intensywnie
użytkowane,
nadaje się mieszanka dwuskładnikowa odmian życicy
trwałej i koniczyny białej. Jest
to typowa mieszanka duńska,
złożona w 50 proc. z odmian
życicy trwałej 2n i 4n oraz 50

proc. odmian koniczyny białej
(w 1/3 odmiany drobno- listne
i w 2/3 odmiany średniolistne). Efekty produkcyjne takiej mieszanki są niewątpliwie lepsze niż zasiewu tylko
traw. Należy zaznaczyć, że pastwiska obsiane trzy i więcej
składnikowymi mieszankami
warto wypasać przynajmniej
przez 3 lata.
Mieszanki motylkowato-trawiaste najlepiej plonują
tam, gdzie warunki uprawy
są korzystne przede wszystkim dla rośliny motylkowatej.

Jednak dzięki udziałowi traw
w mieszankach, pastwiska są
mniej wrażliwe na niekorzystne uwarunkowania i błędy agrotechniczne.

.RĂQHXĝ\WNL
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Najlepsze efekty w użytkowaniu kośnym mieszanek
koniczynowo-trawiastych
uzyskuje się w ciągu dwóch
lat pełnego użytkowania.
Przy zbiorze trzech pokosów
koniczyny czerwonej z tymotką oraz z kostrzewą łąkową
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można w dobrych warunkach
agrotechnicznych uzyskać
300 dt suchej masy z 1 ha
z pierwszego i drugiego roku
użytkowania. Do mieszanek
poleca się szczególnie tetraploidalne odmiany koniczyny
czerwonej, lepiej adaptujące
się i plonujące z trawami,
zwłaszcza w drugim roku.
Warto zwrócić uwagę, że ko-
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Plon ziemniaków
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niczyna czerwona z trawami
bardziej nadaje się do uprawy
na glebach średnio zwięzłych
o odczynie do lekko kwaśnym do obojętnego. Rośliny
koniczyny po zasiewie rosną powoli, ponieważ system
korzeniowy jest słabo rozwinięty, przez co nie może pobierać wody i składników mineralnych z głębszych warstw
gleby. Dlatego też uprawa
mieszanek koniczynowo-trawiastych na glebach mocno
przepuszczalnych i lżejszych
może być zawodna.
Z kolei lucerna ma mniejsze

wymagania wodne niż koniczyna, ale większe potrzeby
termiczne i wymaga gleb zasobnych w wapń, o odczynie
zbliżonym do obojętnego lub
zasadowym. Mieszanki lucerny z trawami można wysiewać
na kompleksie żytnim i zbożowo-pastewnym mocnym,
ale nie zakwaszonym. Lucerna w mieszankach z trawami
użytkowana przez trzy lata
może dać plon 600-650 dt/
ha s.m.
Przy wyborze odmian trzeba
zwracać uwagę na tempo odrastania roślin po pokosach.
W okresie wzrostu i rozwoju
roślin zachodzą duże zmiany jakościowe. Dotyczą one
wielkości, liczby, masy liści
i pędów, co rzutuje na wartość pokarmową zbieranej
zielonki. Liście są najcenniejszym elementem strukturalnym skoszonej zielonej
masy. Zawierają dużo białka
i karotenu, znacznie więcej
niż łodygi. W fazie pąkowania
w suchej masie liści lucerny
znajduje się ponad 20 proc.
białka ogólnego, podczas gdy
w łodygach jest go dwa razy
mniej. Największe zmiany
dotyczą pierwszego wiosennego odrostu. W fazie wegetatywnej zawartość włókna
surowego w odmianach lucerny wynosi 22-24 proc.,
w pełni pąkowania 25-27 proc.,
a po zakończeniu pąkowania
28-30 proc. suchej masy.
W tych stadiach rozwoju
roślin mniejszą zawartością
włókna (w tym także celulozy) cechują się odmiany
wielolistkowe, przykładem
których są odmiany Legendairy i Perfecta. Przy zbiorze
czterech pokosów w roku odmiany wielolistkowe potraﬁą
dać plon ponad 40 dt białka
ogólnego z 1 ha (rys. 1). Wpły-
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wa na to obﬁtsze ulistnienie
roślin tych odmian w porównaniu z tradycyjnymi odmianami trójlistkowymi.

miałyby wchodzić takie trawy, jak kupkówka pospolita
lub życica wielokwiatowa
(gatunki o dużej konkurencyjności), wówczas dawki
nawozów azotowych należy
zmniejszyć
Po wyborze mieszanki trzeba podjąć decyzję o sposobie jej wysiewu. Mieszankę
można wysiewać w roślinę
ochronną lub zdecydować
się na siew czysty. Jednak
ze względu na powolny początkowy wzrost i rozwój
motylkowatych oraz dużą
konkurencję chwastów, bezpieczniejsza dla mieszanki jest wsiewka w roślinę
ochronną.
Najpowszech-

'REU]H]JUDÊ
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Bardzo ważnym elementem uprawy jest odpowiedni
wybór składników mieszanki. Składniki w mieszance
motylkowatych z trawami
powinny cechować się zbliżonym rytmem rozwoju roślin, które też silnie nie konkurują o światło i wodę oraz
mają podobne wymagania
termiczne. Mieszanki uprawiane na paszę objętościową
najczęściej uwzględniają 2-4

gatunki, z tym że jeden z nich
jest dominujący, a pozostałe
są uzupełnieniem. Wolniej
rozwijające się gatunki traw
są dobrymi komponentami
dla motylkowatych, gdyż
we wczesnej fazie rozwoju
(wczesną wiosną) koniczyny
i lucerna rozwijają się wolniej.
Spośród traw wysokich
w mieszankach z koniczyną
czerwoną dobrze plonujacymi komponentami są: tymotka i kostrzewa łąkowa,
natomiast lucerna daje lepsze wyniki w mieszance ze
stokłosami (bezostna i uniolowata) i kostrzewą trzcinową. Jeżeli w skład mieszanki

niej stosuje się jako roślinę
ochronną jęczmień jary, uprawiany na ziarno, wysiewany
w ilości 100-120 kg/ha, albo
owies przeznaczony na zieloną masę, wysiewany w ilości 120-140 kg/ha. Wsiewkę
można wykonać wtedy, gdy
temperatura gleby wynosi 8-10oC. Gleba musi mieć
także dobrą wilgotność. Po
zbiorze rośliny ochronnej,
odrost lucerny (ściernianki) powinien być skoszony
możliwie jak najpóźniej, gdy
rośliny dobrze się rozrosną.
Ściernianki się nie wypasa, ponieważ młode rośliny
lucerny są bardzo wrażliwe
na udeptywanie.
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W gospodarstwie, 667-899-381
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zwierzęta hodowlane
BYCZKI do hodowli od 200kg do
400kg 503-605-056

produkty rolne
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SALETRA; Canwil; Mocznik; Nawozy NPK; Niemiecka Kreda Granulowana; Wapno NORDKALK; Nawozy sadownicze, ogrodnicze; Materiał Siewny TOP FARMS AGRO;
BARENBRUG; Pasze, dodatki paszowe. Firma BAZI, 89/519-16-14;
605-780-852

5\V3RWHQFMDãSURGXNF\MQ\RGPLDQOXFHUQ\VLHZQHM (zbiór czterech pokosów w drugim roku
uĪytkowania; doĞwiadczenia COBORU, 2016)
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Można, by rzec, że wszystko
w okolicach Karolewa kręci się
wokół rolnictwa. Tak też było
w sobotę 8 kwietnia w gospodarstwie rolnym w Karolewie
i jednocześnie siedzibie ﬁrmy
AgriVision. Odbyła się tam
impreza polowa z pokazami
maszyn rolniczych w roli głównej.

.RPSOHNVRZRG]LÚNL
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Gospodarzem imprezy były
dwie współpracujące ze sobą
ﬁrmy: Amarol i AgriVision.
Był to już kolejny pokaz polowy realizowany w takim
duecie. Dlaczego razem?
Przede wszystkim dlatego, że
wspólnie tworzą kompleksową
ofertę skierowaną do rolników
z północno-wschodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego, ale również do rolników z innych rejonów Polski.
AgriVision poza świadczeniem usług rolniczych i leśnych zajmuje się głównie
sprzedażą materiału siewnego,
nawozów mineralnych, wapna, nawozów dolistnych, pasz
i innych środków do produkcji rolnej związanej zarówno
z uprawą, jak i z hodowlą.
Natomiast Amarol prowadzi
sprzedaż ciągników i maszyn
rolniczych, serwis, wynajem
maszyn rolniczych, świadczy
usługi rolnicze, sprzedaje
części zamienne oraz materiały smarne. Andrzej Makarewicz właściciel ﬁrmy Amarol
podkreśla, że obsługa klienta
nie opiera się na schematach,
a na indywidualnym dostosowywaniu oferty, wybór musi
być zawsze trafny i spełniać
oczekiwania klienta. Jak widać współpracując i uzupełniając się można stanowić
zgrany team.
Podczas pokazu prezentowana była między innymi praca
profesjonalnego agregatu do
podsiewu użytków zielonych

Guttler Green Master, rozrzutnika Cynkomet oraz agregatów uprawowych Agro-lift
i wielozadaniowych ładowarek
Avant. Nie zabrakło również
popularnych ciągników Belarus, dostępnych w ofercie
ﬁrmy Amarol z Orzysza.
Wspomniany siewnik do posiewu łąk i pastwisk to nowość
w ofercie ﬁrm zarówno jako
maszyna jak i usługa — łącznie
ze specjalistycznymi mieszankami traw do tego celu.
Prezentowany rozrzutnik
ﬁrmy Cynkomet, przypadł do
gustu publiczności, bo jako
uniwersalna maszyna rolnicza,
przeznaczona do roztrząsania
obornika, wapna, torfu, czy też
kompostu, po zamontowaniu
nadstaw oraz zastąpieniu adaptera tylną ścianą może być
z powodzeniem wykorzystywana jako samowyładowcza
przyczepa objętościowa podczas zbioru zielonki.
Uczestnicy pokazów chętnie
korzystali z porad ekspertów
ds. efektywnego nawożenia,
żywienia zwierząt, doboru
materiału siewnego, czy też
podpytywali jak to jest z tymi
mieszankami traw i z lucerną.
Jeden z organizatorów podkreślił, że cieszy go fakt, że
na kolejnym pokazie widzi
część tych samych twarzy, co
oznacza, że prezentują coś
co warto zobaczyć, warto tu
przyjechać i testować sprzęt.
Andrzej Makarewicz właściciel ﬁrmy Amarol zapraszał
zainteresowanych rolników do
samodzielnego przetestowania
prezentowanego sprzętu.
Rolnicy chwalili taką formę prezentacji i deklarowali,
że jak tylko mają czas wolny
to zawsze korzystają z takich
zaproszeń. Po prezentacji
polowej dokładnie wiadomo
jak maszyna pracuje, co jest
nie tak, co nie zda egzaminu
u nas w gospodarstwie, weryﬁkacja odbywa się natychmiast. Jak powiedział jeden
z rolników, pole to pole, a nie
katalog z pięknymi zdjęciami
i tabelkami.
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Jak nas zapewnił Armand
Szara, właściciel ﬁrmy z Karolewa to nie koniec pokazów
polowych na ten rok. Pokazy
będą odbywały się systematycznie w ciągu całego roku,

terminy będą oczywiście
uzależnione od sytuacji na
polach, od tego co ﬁrma chce
nam zaprezentować i jakimi
doświadczeniami podzielić.
Najbliższe spotkanie polowe
już na przełomie maja i czerwca, natomiast kolejne jesienne
w październiku.
Spotkanie majowe zapowiada się niezwykle interesująco. Trochę szczegółów
zdradził nam jeden z organizatorów — na areale ok.
60 ha prowadzone są różne
uprawy doświadczalne m.in.:
rzepak ozimy, zboża ozime
i jare, mieszanki traw, lucerny
i międzyplony. Przy uprawach
właściciel ﬁrmy Agrivision
testuje produkty, które ma
w swojej ofercie, począwszy od
materiału siewnego, poprzez
nawozy doglebowe, dolistne,
efektywne mikroorganizmy,
środki ochrony roślin itd.
Podczas spotkania zostanie
opisana technologia produkcji
poszczególnych upraw.
Prezentacja upraw na plantacjach połączona będzie
z pokazem pracy maszyn do
zbioru pasz objętościowych.
Wisienką na torcie będą
plantacje kilkunastu mieszanek traw i ich doświadczalne
nawożenie, w tym nawozy dolistne: wieloskładnikowe, aminokwasowe, użycie efektywnych mikroorganizmów i inne
nowości dostępne w sprzedaży. Takie doświadczenia są
najcenniejsze dla rolników,
bo widzą rzeczywiste efekty po zastosowaniu danego
produktu lub też ich braku.
A okazuję się, że największym
problemem rolników jest za
duży wybór, za dużo informacji. Co wybrać, co rzeczywiście
zda egzamin, zwiększy zysk,
a nie tylko podniesie koszt
produkcji, takie pytania słyszy
się w wielu gospodarstwach.
Warto podkreślić, że zarówno klienci ﬁrmy AgriVision jak
i inne osoby zainteresowane
mogą odwiedzać plantacje
w Karolewie każdego dnia,
a nie tylko podczas organizowanych pokazów. Pracownicy
ﬁrmy chętnie prezentują swoje
uprawy oraz praktycznie opisują działanie produktów.

niony. Sposób docierania do
potencjalnego klienta również
bardzo się zmienił. Wspominaliśmy, że ﬁrmy organizujące pokazy w Karolewie, mają
swoich wiernych klientów
w całej Polsce, a nie tylko w powiecie kętrzyńskim, giżyckim,
ełckim, czy mrągowskim.
Armand Szara młody właściciel ﬁrmy z Karolewa postawił
na internet, jego nieograniczone możliwości i zasięg. Wyjaśnia, że od ponad roku działa
już sklep internetowy
— Www.big-agro.pl, w którym mamy kilkaset wejść
dziennie i coraz więcej zamówień. Stale poszerzamy
ofertę utrzymując najwyższą
jakość oferowanych produktów. Jeszcze jest coś co odróżnia nasz sklep od innych —
przekonuje właściciel ﬁrmy
z Karolewa. — Zdecydowaną
większość produktów ze swo-
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jej oferty używamy, czy na początku testujmy w rodzinnym
gospodarstwie, gdzie poza
uprawą roślin mamy hodowlę bydła mlecznego, mięsnego
oraz owiec.
Pozytywne efekty stosowania

produktów prezentowane są
w blogu eksperckim. Założyciel AgriVision zapewnił nas,
że nie sprzedaje marzeń tylko
efektywne produkty. O czym
przekonało się już wielu klientów ﬁrmy.
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Postęp, rozwój, nowe technologie wszystko idzie do
przodu i rozwój jest nieunik-
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12-250 Orzysz, ul. Wierzbińska 411/46, www.amarol.mazury.pl
KONTAKT: Andrzej Makarewicz, tel. 662 840 503,
e-mail: makar@amarol.mazury.pl, amarolbiuro@wp.pl
SKLEP: tel. 87 734 16 84, tel./fax 87 428 28 40
SERWIS: tel. 795 546 204
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Mieszanka paszowa
uzupełniająca dla cieląt

wysoce skoncentrowana
dawka przeciwciał
zwiększa naturalną
odporność noworodka
zmniejsza ryzyko
wystąpienia biegunek

Środek „ODPORNOŚĆ PLUS”
otrzymał nagrodę „Złotego Żurawia”

Siedziba ﬁrmy
Trans Feed Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Puławska 111A/12
02-707 Warszawa
tel. +48 23 655 30 09

Firma Trans Feed jest polskim producentem wysokiej jakości preparatów dla bydła,
które w nieinwazyjny sposób pomagają
rozwiązać problemy zdrowotne, wspomagając jednocześnie produkcję mleka.
W skład naszych produktów wchodzą jedynie surowce najwyższej jakości. Niespotykana technologia produkcji sprawia, że
Trans Feed gwarantuje wysoką jakość oraz
bezpieczeństwo dla zdrowia zwierząt i ludzi.

Biuro handlowe
Produkcja Trans Feed
Sp. z o.o. Spółka
Komandytowo-Akcyjna
ul. Graniczna 8
06-500 Mława
tel. +48 23 655 30 09

www.transfeed.eu
biuro@transfeed.eu
102417otbr-a-M
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Zapraszamy
na dni otwarte w ﬁrmie Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Nowa Wieś 1B, 14-400 Pasłęk,
w terminie 27.04.2017.
Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 509-863-592 do dnia 21.04.2017.

e dwoje

Twój Dealer John Deere
FRICKE Maszyny Rolnicze sp. z o.o.
Siedziba Mrągowo
11-700 Mrągowo,
ul. Przemysłowa 6,
tel. 89 741 29 74

Oddział Pasłęk
14-400 Pasłęk,
Nowa Wieś 1b
tel. 55 248 10 64

Oddział Sędławki
k.Bartoszyc
11-200 Bartoszyce
Sędławki1
tel. 89 762 31 25

Oddział Ełk
19-300 Ełk
ul. Suwalska 84
tel. 87 610 15 72
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Rusza kolejny nabór wniosków na tego typu pomoc
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Można je będzie
składać od 27 kwietnia do 26
maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— osobiście, przez upoważnioną osobę lub poprzez rejestrowaną przesyłkę pocztową.
Żeby wsparcie otrzymać,
należy oczywiście sprostać
stawianym przez przepisy
wymogom. Oprócz spełniania wspomnianego kryterium wieku i wykształcenia,
potencjalni beneﬁcjenci muszą posiadać gospodarstwo
rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego
urządzanie nie wcześniej niż
18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy. Wielkość ekono-

miczna (SO) przejmowanego
gospodarstwa nie może być
mniejsza niż 13 tysięcy euro
i nie większa niż 150 tysięcy
euro, a w wyniku realizacji
biznesplanu ma wzrosnąć co
najmniej o 10 proc.
Jest też wymóg co do powierzchni użytków rolnych
w gospodarstwie — musi
być ona co najmniej równa
średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej
niż krajowa — średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300
hektarów. Obecnie średnia
krajowa to 10,56 ha — w woj.
mazowieckim jest niższa (8,54
ha), a warmińsko-mazurskim
wyższa (22,70 ha).
Dodać trzeba tu jeszcze, że
przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości areału ma
być własnością beneﬁcjenta
lub pozostawać w użytkowaniu wieczystym, ewentualnie
w dzierżawie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.
Jak zastrzega ARiMR, pomoc z tego źródła nie może
zostać przeznaczona na: chów
drobiu (z wyjątkiem produkcji
ekologicznej), prowadzenie
plantacji roślin wieloletnich

na cele energetyczne i prowadzenie niektórych działów
specjalnych produkcji rolnej.
Premia dla młodych rolników wynosi 100 tys. złotych
i będzie wypłacana w dwóch
ratach. Pierwsza — w wysokości 80 proc. — po spełnieniu
przez beneﬁcjenta w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy
warunków, z zastrzeżeniem
których została wydana ta
właśnie decyzja. Natomiast
druga rata — w wysokości 20
proc. — ma być przekazana po
realizacji biznesplanu.
„Zgodnie z przepisami rolnik
musi przeznaczyć całą kwotę
100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności
rolniczej lub przygotowania
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim
gospodarstwie. Ważne jest, że
co najmniej 70 proc. tej kwoty
musi zostać przeznaczone na
inwestycje w środki trwałe
(maszyny, budynki, grunty —
red.)” — wyjaśnia w komunikacie ARiMR.
Warto też dodać, że beneﬁcjenci zobowiązani będą do
prowadzenia uproszczonej
rachunkowości w gospodarstwie. GN
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PRODUCENT

MASZYN ROLNICZYCH

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

SPECJALIZUJEMY SIĘ TAKŻE
W SPRZEDAŻY

AGREGATÓW
PRĄDOTWÓRCZYCH
HISZPAŃSKIEJ
FIRMY HIMOINSA,

które służą jako rezerwowe lub stałe
źródło zasilania na takich obiektach
jak: fermy drobiu, fermy trzody chlewnej,
szpitale, supermarkety.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
AGRO-MAX Pstrągowscy, Będzymin, ul. Główna 71, 09-300 Żuromin, tel. 23 685-62-67, 507-145-684, agromax@agromax.biz.pl, www.agromax.biz.pl
37617otbr-a-M
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Pierwszym terminem zastosowania wiosennej ochrony
chemicznej w formie oprysku przy użyciu fungicydu
jest zabieg, gdy rusza wegetacja. W tym terminie należy
zwalczać grzyby powodujące
suchą zgniliznę kapustnych,
szarą pleśń i czerń krzyżowych.

*G\UXV]DZHJHWDFMD

W tym czasie sucha zgnilizna kapustnych obecna jest
na szyjce korzeniowej, bo
w to miejsce wrasta grzybnia,
która jesienią porażała liście
rzepaku. Grzyb z blaszki liściowej przerastały do nerwów
liści, a następnie do ogonka
liściowego i w ten sposób na
REKLAMA

zasycha przed wykształceniem nasion lub chore rośliny tworzą drobne nasiona
o niskiej jakości technologii.

.RQLHF]QH]ZDOF]DQLH
FKHPLF]QH

Sucha zgnilizna poraża też
inne wyższe części łodygi
rzepaku oraz łuszczyny. To
ważna choroba, która wymaga ograniczania przy pomocy
oprysku przez odpowiednie
fungicydy. W tabeli podano
przykłady środków grzybobójczych, które skutecznie
mogą zwalczać sprawców
suchej zgnilizny kapustnych.
W integrowanej ochronie
przed wykonaniem chemicznej ochrony trzeba korzystać
z metod niechemicznych,
które tą i inne choroby mogą
ograniczać. Zwracam tu uwagę na agrotechnikę, zharmo-

nizowane żywienie i wybór do
uprawy odmiany o podwyższonej odporności na porażenie przez jednego lub kilka
sprawców chorób. Działania
te niestety często potrzebują
wsparcia ochrony chemicznej, ponieważ aby uzyskiwać
plony na ekonomicznie opłacalnym poziomie, stosowanie
tylko metod niechemicznych
jest niewystarczające.
Szarą pleśń, która pojawia
się najczęściej na liściach,
pędach uszkodzonych przez
szkodniki, maszyny, niskie
temperatury oraz czerń krzyżowych obecną na liściach,
zwalcza się jednocześnie ze
zwalczaniem sprawców suchej zgnilizny kapustnych.
Są to choroby drugoplanowe,
gdyby rozważać ich szkodliwość gospodarczą, ale z wieloletniej praktyki wiadomo,

że są sezony, że te choroby
nie zwalczane powodować
mogą podobne straty jak
sucha zgnilizna kapustnych,
dlatego w czasie wykonywania
zabiegu opryskiwania, gdy rusza wegetacja trzeba też zwalczyć grzyby powodujące szarą
pleśń i czerń krzyżowych.

.LHG\UR]SRF]\QDVLÚ
NZLWQLHQLHU]HSDNX

Gdy opadają pierwsze płatki kwiatowe z pędu głównego
to sygnał, że trzeba wykonać
zabieg opryskiwania, aby
zwalczyć grzyb, który powoduje zgniliznę twardzikową.
Choroba ta rozwija się gwałtownie. Objawy choroby pojawiają się dopiero po ok. 7
dniach od zakażenia rośliny.
Najczęściej pierwsze objawy
widoczne są u podstawy łodygi, ale częściej objawy te

zauważa się w wyższych partiach łodygi, a gdy czas infekcji (zakażenia) jest opóźniony,
to objawy obecności patogena powodującego zgniliznę
twardzikową widoczne są na
rozgałęzieniach łodygi i na
łuszczynach.
Na podstawie źdźbła choroba ta objawia się w postaci
szarozielonej plamy, a następnie na tej zmianie chorobowej
pojawia się biała, watowata
grzybnia. Na zmienionych
chorobowo łodygach w jej
wyższych partiach pojawia
się zielonoszara wodnista plama, a na niej po 2-3 dniach
widoczna jest biała grzybnia
niekiedy tworząca współśrodkowe kręgi. Na powierzchni
takich plam pojawiają się na
grzybni przetrwalniki grzyba o barwie czarnej lub szaroczarnej. Wewnątrz łodygi
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tel. 573 010 895

szyjce korzeniowej zachodziła infekcja przez grzyb, który
pierwotnie porażał liście. Na
szyjce korzeniowej obecność
grzyba objawia się początkowo w postaci brązowej lub
brunatnej plamy obejmujący
część lub cały obwód szyjki korzeniowej, po krótkim
czasie, gdy zabraknie ochrony chemicznej w tym miejscu
pojawia się mokra zgnilizna
i widoczna jest erozja szyjki
korzeniowej. Z czasem zmienione chorobowo miejsce
zasycha, tkanki w wyniku
rozwoju grzyba ulegają destrukcji, murszeją, na powierzchni plam pojawiać się
mogą owocniki grzyba w postaci małych kulistych owocników — piknidiów. Przepływ
wody, składników pokarmowych jest silnie utrudniony.
Pod koniec wegetacji roślina

na zakup zwierząt hodowlanych
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gotówkowy lub konsolidacyjny

na zakup maszyn i urządzeń
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ZbSORQLHQDVLRQZ\QRV]ÈFHSURFSRWHQFMDOQHJRSORQX1D]GMÚFLX]JQLOL]QDWZDUG]L
NRZDU]HSDNX Fot. Marek Korbas

oddłużanie przedsiębiorstw

na zakup pasz i nawozów

WSTĘPNA DECYZJA
KREDYTOWA
W 1 DZIEŃ
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=JQLOL]QDWZDUG]LNRZDU]HSDNXFot. Marek Korbas
w miejscu obserwowanej plamy tworzy się też biała grzybnia i tworzą się tam niekiedy
liczne czarne przetrwalniki.
Zdarza się, że we wnętrzu
porażonej łodygi znajduje się
kilkadziesiąt przetrwalników.
Na łuszczynach choroba objawia się bieleniem łuszczyn,
łuszczyny pokrywają się też
białą grzybnią. Na powierzchni łuszczyn tworzą się kuliste
wielkości nasion rzepaku
przetrwalniki.
Sprawcę zgnilizny twardzikowej zwalczamy, gdy rozpoczyna się kwitnienie rzepaku
i gleba, w której znajdują się
przetrwalniki jest wilgotna, bo wtedy z tych struktur
wyrasta grzybnia i owocniki
— apotecja, które mogą wytwarzać z jednego owocnika

2-30 milionów zarodników
workowych, które biorą
udział w porażaniu wyższych
części łodyg oraz rozgałęzień
i łuszczyn. Gdy zauważy się
pojedyncze objawy to jest
to wskazanie do wykonania
zabiegu. Również opadanie
płatków kwiatowych i wysoka wilgotność powietrza
i gleby to wskazanie do wykonania zabiegu opryskiwania, aby zahamować rozwój
sprawcy zgnilizny twardzikowej.
Gdy jest sucho i gleba jest
przesuszona, a nie ma roślin
z początkowymi objawami
wskazującymi na obecność
choroby to można zabieg
opóźnić i wtedy zastosowane
środki grzybobójcze ograniczają sprawcę zgnilizny

twardzikowej oraz czerni
krzyżowych i szarej pleśni.
Te dwie choroby, a szczególnie
czerń krzyżowych na łuszczynach, gdy nie jest ograniczana powoduje znaczne straty. W tabeli podano środki,
które mogą być przydatne
do ochrony rzepaku, gdy rzepak kwitnie i opadają płatki
kwiatowe. Brak chemicznej
ochrony na wiosnę i w czasie
kwitnienia rzepaku może powodować straty w plonie nasion wynoszące 30-50 proc.
potencjalnego plonu. Jest to
bezsprzeczny powód, aby rzepak ozimy chronić używając
fungicydów do oprysku w czasie wegetacji.
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Założenie 1 ha użytku zielonego czy 1 ha pszenicy
siewnej to inwestycja, która
powinna zwrócić się nawet
w niesprzyjających warunkach. Żniwa w 2016 roku,
szczególnie w północno-wschodniej Polsce, przyniosły niskie oraz słabej
jakości plony nasion traw
i zbóż. Stało się tak za sprawą ekstremalnego przebiegu
pogody w 2016 roku, kiedy

-HĝHOLQDVLRQD
NDQLDQNLRV\SLÈ
VLÚWRMHMXVXQLÚFLH
SU]H]QDMEOLĝV]H
ODWEÚG]LH
WUXGQHLbQLH]Z\NOH
NRV]WRZQH
to w ciągu całego sezonu
uprawy dotykały po kolei
wymrożenia, susze i ulewy.
Pomimo ogromnej pracy naszego zespołu oraz rolników
kontraktujących nasiona,
nie udało się uratować całego zebranego ziarna. Z uwagi na zbyt niską siłę kiełkowania, porażenia grzybowe
oraz obecność chwastów
zastrzeżonych, wiele nasion
nie wprowadziliśmy do obrotu. Musieliśmy je zwrócić
lub przeznaczyć do innego
wykorzystania na cele niesiewne.

&]\WDNG]LHMH
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W Polsce wielu rolników
zaopatruje się na nieprofesjonalnych rynkach regionalnych lub u tzw. obwoźników, u których można
kupić nasiona wycofane
z obrotu jak również te,
które do obrotu nigdy nie
powinny trafić. Tego rodzaju transakcje obarczone są
ogromnym ryzykiem utraty środków finansowych
przez rolników. Dzieje
się tak z dwóch powodów.
Pierwszym z nich jest to,
że bardzo często nasiona
zakupione z niesprawdzonego źródła są bezwartościowe, słabo kiełkują oraz
mają bardzo dużo plew.

Drugim powodem, dużo
poważniejszym, ale niestety
coraz częściej spotykanym
jest zachwaszczanie pól takimi gatunkami jak miotła
zbożowa, wiechlina roczna
oraz różnymi gatunkami
szczawiu (tępolistny, lancetowaty,
kędzierzawy).
W szczególności wiechlina
roczna z racji dużej konkurencyjności do roślin
uprawnych jest traktowana jako chwast szczególnie zagrażający uprawom.
Gatunek ten bardzo dobrze
się krzewi, szybko rozmnaża (w ciągu roku może wydać kilka pokoleń), jest
odporny na herbicydy, zabiera składniki pokarmowe
i wodę gatunkom pożądanym, a równocześnie jest
głównym żywicielem mączniaka prawdziwego. Ten
szkodliwy grzeb z łatwością
atakuje trawy i zboża.

=bQDVLRQDPL]b5RVML
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W ostatnim roku, do naszej firmy z prośbą o pomoc
zaczęli zgłaszać się rolnicy oraz leśnicy. Ponieważ
posiadamy laboratorium
i długoletnie doświadczenie, prosili o porady w sprawie zwalczania kanianki. „Wampirze wino” lub
„sznurowadła wiedźmy”, to
pod takimi nazwami chwasty z tego rodzaju są dobrze
znane naszym rodzicom,
którzy toczyli zaciekły bój
w latach 70 i 80 XX wieku,
aby usunąć je z pól. Przed
wejściem do Unii Europejskiej odmiany kanianki
były chwastami kwarantannowymi i stosowano do ich
rygorystyczne metody zwalczania podobne jakie dziś
stosuje się wobec stonki
kukurydzianej, czy choroby
afrykańskiego pomoru świń
w produkcji zwierzęcej. Pola
z uprawami zaatakowanymi przez kaniankę palono,
dlatego, że często jedynym
sposobem na zniszczenie
tego chwastu pasożytniczego jest usunięcie żywiciela.
W dalszych latach na tych
siedliskach obowiązywał
zakaz wieloletniej produkcji, szczególnie koniczyn
i ziemniaków. Po wejściu
do UE chwast został wycofany z list kwarantannowych
z uwagi na ograniczone występowanie.

)DQLDQNDSRWUDğSU]HWUZDÊZbVÈVLHG]WZLHZV]\VWNLFKURĂOLQERERZDW\FK]LHPQLDNöZDbQDZHWWUDZLb]EöĝF]ÚVWRSU]HQR
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Teraz kanianka pojawiła
się ponownie w roku 2015
zawleczona najprawdopodobniej z nasionami z Europy Wschodniej (Rosja,
Białoruś, Ukraina) i trafiła
do obrotu wtórnego przez
niekontrolowane
rynki
sprzedaży bezpośredniej.
Zagrożenie jakie niesie gatunek tego rodzaju zmusiło mnie do poruszenia tak
ważnego tematu.

.DQLDQNDSRMDZLïD
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Będąc doskonale wyspecjalizowanym pasożytem,
kanianka potrafi przetrwać
w sąsiedztwie wszystkich
roślin bobowatych, ziemniaków, a nawet traw i zbóż,
często przenosząc choroby
między roślinami. Kanianka jest również w szczególności groźna dla producentów mleka, jeśli pojawi
się na użytkach zielonych
i lucernikach, ponieważ
zawiera cykutę, czyli trujący alkaloid.
Jak wiele chwastów, jest
bardzo ekspansywna, a niektóre z jej odmian potrafią
przyrastać nawet do 20
cm w ciągu doby. Ponadto,
niektórzy przedstawiciele
jej rodzaju potrafią po za-

pachu rozpoznać żywiciela.
Zjawisko to jest w tej chwili badane pod kątem stworzenia środków ochrony
roślin, które odstraszałyby
pasożyta zapachem.

3U]HGRV\SDQLHP
QDVLRQVNRVLÊQLVNR

Najrozsądniej jest zapobiegać wprowadzeniu kanianki do gleby, poprzez
kupowanie kwalifikowanego materiału siewnego u sprawdzonych dostawców. W przeciwnym
wypadku należy bacznie
obserwować pola i przed
osypaniem nasion kanianki skosić nisko użytek zielony lub spalić
go glifosatem totalnym
typu Roundap, używając maksymalnej dawki
(3-4 l/ha). Jeżeli nasiona
kanianki się osypią, to jej
usunięcie przez najbliższe
12 lat będzie trudne i niezwykle kosztowne.
Apeluję więc do wszystkich producentów mleka
i roślin bobowatych, by
nie kupowali materiału
do siewu z niepewnych
źródeł (nawet od sąsiada)
i aby dbali o nie przeniesienie kanianki do swojego gospodarstwa. Nasiona
sieje się z przyjemnością
jeśli mamy pewność co do
uzyskanego plonu i braku
obaw przed zawleczeniem
uciążliwymi chwastami,
takimi jak np. kanianka. Wszystkim Rolnikom
życzę
dobrej
pogody,
udanych siewów i obfitych zbiorów.
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