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W pierwszy weekend września w Olsztynie spotkają się rolnicy

XXIV Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla Rolnictwa”

rolnicze abc
patronat prasowy

Duża oferta maszyn rolniczych,
gospodarstw ogrodniczych oraz prezentacja
rękodzieła i sztuki ludowej, a do tego
swojskie jedzenie i atmosfera pikniku.
To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie
czekają na zwiedzających podczas XXIV
Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko
dla rolnictwa”.
Impreza
odbędzie
się
w dniach 2-3 września 2017
r. na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91.

Z Olsztyna
i całego regionu
To już dwudziesta czwarta
odsłona Jesiennych Targów
Rolniczych, które od wielu
lat odbywają się na terenie
W-MODR w Olsztynie. —
Targi te cieszą się dużym
zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Olsztyna i okolica, ale również zwiedzających
z całego regionu. Corocznie
targi przyciągają około 160
wystawców i ponad 30 tysięcy zwiedzających — mówi Urszula Anculewicz, komisarz
targów. Ze względu na swoją
długą historię Jesienne Targi
Rolnicze na stałe zagościły
w kalendarzu jesiennych imprez odbywających się w naszym mieście. Targi te nie są
skierowane jedynie do rolników. Coś dla siebie znajdą
zarówno mieszkańcy wsi i obszarów wiejskich jak również
działkowcy oraz właściciele
ogrodów, posesji i balkonów.

Od maszyn rolniczych
po aranżacje ogrodów
Podczas targów będzie
można zapoznać się z ofertą
przygotowaną przez producentów maszyn i urządzeń
rolniczych, ciągników a tak-

że z ofertą ﬁrm zajmujących
się wyposażeniem budynków
inwentarskich. W bogatym
programie targów znajdzie się
pokaz: roślin oraz artykułów
szkółkarskich, i ogrodniczych,
oraz zabudowy, wyposażenia
i aranżacji ogrodów. Nie zabraknie także szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół oraz
nawozów, nasion i środków
ochrony roślin, chętnie kupowanych przez działkowców i właścicieli przydomowych ogródków. — Nowym
elementem wprowadzonym
do programu Tragów są prowadzone przez profesjonalistów w swojej branży, pokazy projektowania i budowy
ogrodów, aranżacji balkonów
i tarasów przydomowych —
wyjaśnia Urszula Anculewicz.
Na tegorocznych Jesiennych
Targach Rolniczych odbędzie
się prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej, które
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających targi.

Specjaliści
udzielą porad
Podobnie jak w ubiegłych
latach, będzie można skorzystać z porad fachowców.
Odwiedzający targi ze strony
specjalistów uzyskają pomoc
na temat sposobu pielęgnacji
roślin czy zagospodarowania
i aranżacji przestrzeni w ogrodzie oraz wsparcia rolnictwa

Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą przygotowaną przez producentów maszyn i urządzeń rolniczych, kupić dobre
jedzenie, sadzonki do ogrodu Fot. Anna Uranowska
i obszarów wiejskich ze środków krajowych i unijnych.
Swoją radą i pomocą będą
też służyć przedstawiciele
instytucji i organizacji związanych z rolnictwem i obszarami
wiejskimi, na czele z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, którego
pracownicy będą udzielać
porad z zakresu technologii
produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa,
rachunkowości, Wspólnej Polityki Rolnej oraz wiejskiego
gospodarstwa
domowego
i agroturystyki.
Podczas Tarów zostanie
także przygotowane stoisko
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich
(SIR), na którym zaprezentują się ﬁrmy wprowadzające
nowatorski rozwiązania dla
rolnictwa. Na stoisku będzie
można zdobyć informacje na
temat możliwości pozyskania
środków ﬁnansowych na realizację przedsięwzięć wspie-

rających innowacje oraz działań wspomagających transfer
wiedzy z nauki do praktyki.

Rękodzieło, dobre
jedzenie i muzyczna
gwiazda
Zgodnie z tradycją, nie zabraknie twórców rękodzieła,
sztuki ludowej oraz smacznej
kuchni regionalnej. Zaprezentowana zostanie szeroka gama
misternie wykonanych wyrobów rękodzielniczych zarówno
użytkowych jak i artystycznych
począwszy od biżuterii oraz
kompozycji wykonanych na bazie ziół, przez galanterię drewnianą, po naczynia toczone
na kole garncarskim, wyroby
z wikliny, czy meble ogrodowe.
— Na miłośników swojskiego
jedzenia czekać będą domowe
wędliny, smalec ze skwarkami i świeży, wiejski chleb —
wszystko według tradycyjnych,
regionalnych receptur. Nie zabraknie także miodów pozyskanych z warmińsko-mazurskich
pasiek — mówi pani Urszula.

Atrakcją będą także przygotowane dla najmłodszych
warsztaty rękodzielnicze. Jak
co roku nie zabraknie występów artystycznych, m.in.
Olsztyńskiej Grupy Cheerleaders „Soltare” i koncertów
— w tym roku z zespołem Łzy
w roli muzycznej gwiazdy.
Podczas trwania drugiego dnia targów, w niedzielę
odbędzie się także impreza
towarzysząca, organizowany
we współpracy z Krajowym
Związkiem Grup Producentów Rolnych-Izbą Gospodarczą — „Festiwal wieprzowiny”.
Podczas festiwalu będziemy

świadkami konkursu kulinarnego, warsztatów kulinarnych
oraz pokazu połączonego
z degustacją potraw dla publiczności.
— Serdecznie zapraszamy do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie na ulicę Jagiellońską 91 w dniach 2-3 września 2017r. w godzinach od
9 do 17, jednocześnie życząc
wielu wrażeń i satysfakcji —
Wystawcom ze sprzedaży
a Zwiedzającym z zakupów —
zaprasza Urszula Anculewicz,
komisarz targów.
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Ustawa ułatwiła rolnikom sprzedaż bezpośrednią

Zdrowa żywność od rolnika
Lokalne produkty z Warmii
i Mazur trafiają do coraz
szerszej grupy klientów,
śmiało można powiedzieć,
stałych klientów. Ogromną
rolę odgrywają tu regionalne imprezy promujące
żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną.
Z roku na rok imprez takich
przybywa.
Na 2017 rok zaplanowano
osiemnaście wydarzeń promujących żywność naturalną,
tradycyjną, lokalną i regionalną na Warmii, Mazurach
i Powiślu. Dla porównania
rok temu było takich imprez
trzynaście. Imprezy zawsze są
oblegane przez poszukiwaczy
zdrowia i smaku, tylko co później, gdzie możemy kupić te
pyszne wyroby? I tu zaczynają
się schody, bo albo trzeba czekać na kolejną imprezę, albo
musimy jechać gdzieś w teren,
gdzie wytwarzany jest dany
produkt. A może by tak u nas,
na miejscu w Olsztynie, co tydzień mieć możliwość zrobienia zdrowych zakupów?

Już od sierpnia
w Olsztynie
Jeszcze w 2016 roku sprzedaż bezpośrednia nie była
prostą sprawą ze względu na
procedury, pozwolenia i wielu
zainteresowanych taką sprzedażą już na początku drogi
poddawała się i rezygnowała. Dużym ukłonem w stronę handlu detalicznego jest
podpisana przez prezydenta
Andrzeja Dudę ustawa ułatwiająca rolnikom handel detaliczny w ramach sprzedaży
bezpośredniej, ustawa weszła
w życie 1 stycznia 2017 r.
Pierwszy „Targ rolnika
i zdrowej żywności” odbył
się 5 sierpnia w Olsztynie na
stadionie Warmii przy ulicy
Sybiraków 36. Kolejne odbywać się będą w każdą sobotę
w godzinach 9:00 – 15:00.

Co sobotę targ rolnika
Z tematem postanowił
zmierzyć się pan Jerzy Bis
pomysłodawca „Targu rolnika i zdrowej żywności” — produkuj i sprzedawaj lokalnie.
Pan Jerzy będąc świadomym
konsumentem zauważył, że
nie ma takiego miejsca w Olsztynie, w którym producenci zdrowej żywności, rolnicy
mogliby cyklicznie promować
i sprzedawać swoje wyroby.
Miejsca, w którym kupi się
jajka od zielononóżek, pasztet
warmiński, pierogi, ale także

mięso zawekowane w słoiku,
czy też pyszny domowy dżem
i ciasto drożdżowe. Oczywiście są miejskie targowiska
i tam też traﬁmy na przysmaki, ale targowiska rządzą
się nieco innymi zasadami.
Targ Rolnika ma być oparty
głównie o ustawę, ułatwiającą
rolnikom handel detaliczny
w ramach sprzedaży bezpośredniej.
Spośród produktów odzwierzęcych zgodnie z ustawą można wytwarzać m.in.
masło, ser, kiełbasy, pasztety
czy szynki, jeśli zaś chodzi
o roślinne, do sprzedaży bezpośredniej kwaliﬁkuje się także wyprodukowane we własnym gospodarstwie mąka,
kasza, płatki, otręby, oleje
i soki, przeciery. W ramach
sprzedaży bezpośredniej dopuszczona jest sprzedaż produktów złożonych: pierogów
z mięsem, ﬂaków, gołąbków,
zup, przetworów mięsnych
zawekowanych w słoikach,
dżemów, marynat, pieczywa,
niemięsnych wyrobów garmażeryjnych i wyrobów cukierniczych.
W myśl ustawy wyroby muszą być sprzedawane osobiście lub przez członków
rodziny i muszą traﬁć w ilości detalicznej do odbiorcy
końcowego sąsiada, turysty,
konsumenta przychodzącego na targ.

Sanitarno-Epidemiologicznej i tam rolnik otrzyma swój
numer identyﬁkacyjny. Rolnik będzie wprowadzony do
bazy sprzedawców i będzie
osobiście
odpowiedzialny
za jakość swoich wyrobów,
więc będzie starał się zagwarantować jakość żeby klienci
wracali do niego co tydzień.
Pamiętajmy, że produkcję
należy zgłosić 30 dni przed
jej rozpoczęciem— wyjaśnia
Jerzy Bis.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii i olsztyński Sanepid
Olsztynie wspierają powyższą
inicjatywę i widzą coraz więcej osób zainteresowanych tematem i z tygodnia na tydzień
wydają więcej zezwoleń.
Przypominają też, że ustawa
obowiązuje w całej Polsce
i zainteresowani rolnicy nie
powinni mieć problemów
z otrzymaniem zezwolenia.
Pan Jerzy podkreśla —„Targ
rolnika i zdrowej żywności”

W myśl ustawy o sprzedaży bezpośredniej, wyroby muszą być sprzedawane przez rolnika lub przez
członków rodziny osobiście i muszą trafić w ilości detalicznej do odbiorcy końcowego Fot. Archiwum GO
ma na celu ominięcie rozbudowanej sieci dystrybucji
i wielu pośredników. Organizator namawia rolników żeby
sami wytwarzali, sprzedawali
i otrzymywali godziwą zapłatę
za swoje produkty. — Produkuj i sprzedawaj lokalnie —
zachęca. Taka sprzedaż bezpośrednia jest dodatkowym
źródłem dochodu, a cykliczność targu pozwoli zarabiać
co tydzień — przekonuje.

Do 20 tysięcy
— bez podatku
Producenci są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Od 1 stycznia
obowiązują również preferencyjne przepisy podatkowe.
Sprzedaż żywności w wysokości do 20 tysięcy zł rocznie
ma być nieopodatkowana.
Po przekroczeniu tego limitu
rolnika obowiązuje 2-procentowy podatek ryczałtowy.

Świadomość konsumentów na przestrzeni lat bardzo się zmieniła i ludzie coraz częściej szukają żywności
zdrowej, nieprzetworzonej,
pochodzącej od lokalnych
producentów. Podczas spotkań na targu rolnicy i przetwórcy żywności będą mogli
udowodnić, że wysoka jakość, zdrowie, smak, a przede
wszystkim tradycja stanowią
rewelacyjny team. MK-R
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Jak przygotować się
do sprzedaży?
Zapytaliśmy pomysłodawcę,
jak przygotować się do sprzedaży na takim targu, robię
dobry dżem domowy chcę go
sprzedawać i co mam zrobić?
— Należy umieścić w sposób
czytelny dla konsumenta
napis „rolniczy handel detaliczny” oraz takie dane, jak:
imię i nazwisko (bądź nazwa)
i siedziba podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
a także weterynaryjny numer
identyﬁkacyjny podmiotu
prowadzącego rolniczy handel detaliczny (o ile takowy
został nadany). Sprzedający
ma obowiązek zrobić etykiety
na swoich wyrobach, nie musi
być profesjonalna, może być
odręcznie napisana i przyklejona na produkcie. Nie musimy rejestrować dodatkowej
działalności, wystarczy zgłosić
chęć produkcji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
lub do Wojewódzkiej Stacji
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Tegoroczne plony nie będą takie złe

Żniwa już trwają

Na dobre rozpoczęły się żniwa w północno-wschodniej Polsce.
Mimo chłodnej i deszczowej wiosny oraz lata, zbiory napawają
optymizmem. I są nadzieje, że mogą być nawet lepsze, niż przed
rokiem.
Paweł Tomkiewicz

p.tomkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Pierwsze kombajny wyjechały już na pola. Pogoda w ostatnich dniach
na szczęście sprzyja rolnikom. Jednak deszczowe
dni i chłodne noce, jakich
wiele mieliśmy tegorocznej
wiosny i latem nie pozwalają
we wszystkich regionach na
rozpoczęcie prac.

Rzepak na półmetku
Mamy już pierwsze raporty dotyczące tegorocznych
żniw przygotowywane przez
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Na Warmii i Mazurach zebrano już prawie
połowę rzepaku. Deklarowana powierzchnia zbioru
rzepaku jarego i ozimego to
łącznie 56,8 tys. ha. Do piątku (04.08) zebrano ziarno
z 27,7 tys. ha. Średni szacunkowy plon wyniósł 3,32 tony
z hektara, a cena, na jaką
mogą liczyć rolnicy w skupie to 1 610 zł za tonę. Wynik ten mógłby być znacznie
lepszy, jednak w wielu przypadkach, z powodu zmiennej pogody ziarno po prostu
się osypało.
— Ostatnio rozmawiałam
z jednym z rolników. Spodziewał się uzyskać około
30 kwintali z hektara, a jak
się okazało wynik był nawet
nieco lepszy. Średnio wyszło
u niego 31 kwintali z hektara
— mówi Barbara Skowronek
z Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, która
nadzoruje przygotowywanie raportów dotyczących
postępów w żniwach.

Skoszono 14,9
spośród 445,6 tys. ha
Nieśmiało rozpoczynają
się również zbiory zbóż. Na
razie głównie ozimin, a przede wszystkim jęczmienia
ozimego. Rolnicy z Warmii
i Mazur mają do zebrania
ziarno z 5,1 tys. ha tego gatunku zboża. W skali województwa do piątku (04.08)
udało się im skosić 65 proc.
tej powierzchni, choć w nie-

których powiatach jak oleckim czy ostródzkim żniwa
jęczmienia ozimego już się
zakończyły.
Szacunkowy
plon wyniósł 48 kwintali
z hektara. Spośród pozostałych ozimin zebrano już
pszenicę z ponad 3,1 tys. ha
(2,5 proc. powierzchni zasiewu), a także pszenżyto
z 2,8 tys. ha (3,7 proc. powierzchni zasiewu). W przypadku zbóż jarych wskaźniki te są na podobnym,
a nawet jeszcze niższym
poziomie. Łącznie, biorąc
pod uwagę zarówno zboża
jare jak i ozime, na Warmii
i Mazurach skoszono 14,9
spośród 445,6 tys. ha (stan
na 04.08). Sprawdzają się
więc wcześniejsze przewidywania, że żniwa na Warmii
i Mazurach rozpoczną się
dopiero w okolicach połowy sierpnia.
— O ile w przypadku rzepaku rolnicy mogą zastosować zabieg desykacji, o tyle
w przypadku zbóż trzeba
cierpliwie czekać. Sądzę,
że żniwa na naszym terenie najwcześniej rozpoczną
się w połowie sierpnia —
prognozował w lipcu inż.
Mieczysław Błażukiewicz,
kierownik
Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olecku.

Na Mazowszu
95 proc. rzepaku
Nieco bardziej zaawansowane są żniwa na północy
Mazowsza. Jak wynika z danych przygotowanych przez
Ewę Mioduszewską z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w przypadku rzepaku
w niektórych powiatach
udało się zebrać ziarno nawet 95 proc. zasianej powierzchni (stan na 02.08).
Mocno zaawansowane są
również żniwa jęczmienia
ozimego. Na północy Mazowsza rolnikom udaje się
zebrać od 40 do nawet 65
kwintali z hektara. W przypadku pozostałych zbóż,
podobnie jak na Warmii
i Mazurach żniwa dopiero
się rozpoczynają.

Ceny płodów
i usług żniwnych
A jak kształtują się ceny
zbóż? Z informacji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie wynika, że rolnicy za tonę żyta w skupie
mogą liczyć na 544 złote.
Ceny pszenżyta i jęczmienia
kształtują się na podobnym
poziomie 589 zł za tonę.
Natomiast za tonę pszenicy w skupie mogą otrzymać
674 złote.
Czas żniw to wytężony czas pracy wszystkich
rolników. To czas, kiedy
również licznie korzystają
z usług żniwnych. Ich ceny
utrzymują się na podobnym
poziomie jak w ubiegłym
roku. W przypadku zbioru
zbóż starszymi kombajnami np. typu Bizon ZO53,
rolnicy muszą liczyć się
z wydatkiem 250-300 zł za
godzinę jego pracy. W przypadku nowocześniejszych
maszyn stawka za godzinę
pracy wynosi już 400-450
zł. Trzeba jednak pamiętać, że wydajność nowych
kombajnów jest znacznie
wyższa niż starych modeli, przez co w ostatecznym
rozrachunku zebranie zboża z danego kawałka pola
będzie kształtowało się na
podobnym poziomie.

Do piątku (04.08) zebrano ziarno rzepaku z 27,7 tys. ha. Średni szacunkowy plon wyniósł 3,32 tony
z hektara, a cena, na jaką mogą liczyć rolnicy w skupie to 1 610 zł za tonę Fot. Archiwum GO
REKLAMA

Specjalny rabat

dla rolników

Kukurydza potrzebuje
jeszcze ciepła
Mimo że nie rozpoczęły się
jeszcze żniwa, wielu rolników nieco z niepokojem myśli już o zbiorach kukurydzy.
— Kukurydza jest rośliną
ciepłolubną, a jak na razie
o ile w ciągu dnia temperatura jest całkiem przyzwoita i jest wilgotno, o tyle noce
są zimne. To nie pomaga
we wzroście kukurydzy. Ale
jeszcze mamy trochę czasu.
Miejmy nadzieję, że sierpień
będzie lepszy zarówno dla
rolników przygotowujących
się do żniw, jak i pozwoli na
szybszy wzrost kukurydzy
— przyznaje z nadzieją kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Olecku.

NOWY SALON
Tuwima 23, Olsztyn
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Lista zalecanych odmian. Zboża ozime
Plonowanie odmian zbóż ozimych z LOZ 2017 na podstawie
wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
dla województwa mazowieckiego

:]RU]HF

Objaśnienia: ** - odmiana rekomendowana wstępnie

1
2
3
4
5
6

Żyto ozime
odmiany populacyjne
Antonińskie
Dańkowskie Rubin
Horyzo
Stanko
odmiany mieszańcowe
Brasetto F1
Tur F1
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Pszenica ozima
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Pszenżyto ozime
odmiany tradycyjne
Borowik
Meloman
Pizarro
Subito
Rotondo

2011
2014
2011
2012
2014
2011
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Jęczmień ozimy
Antonella
KWS Kosmos
KWS Meridian
Titus
Zenek

JĊczmieĔ ozimy

ZDUPLQVNR±
PD]XUVNLH

7
8
9
10
11
12
13

Pszenica ozima
grupa A (jakościowe)
Arkadia
Hondia
Linus
Patras
RGT Kilimanjaro
Sailor
grupa B (chlebowe)
Artist
Belissa
Fakir
Jantarka
KWS Ozon
Mulan
Rotax

Plonowanie odmian zbóż ozimych z LOZ 2017 na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa warmińsko-mazurskiego
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Gatunek/
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Lp.

Rok
Rok
wpisania do
odmiana
włączenia
krajowego
do LOZ
rejestru

Systematycznie prowadzone badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego pozwalają na wyodrębnienie najwartościowszych odmian zbóż ozimych,
które potem corocznie publikowane są na Listach Odmian Zalecanych do uprawy
w poszczególnych województwach.
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mgr inż. Małgorzata Gazda,
COBORU SDOO we Wrócikowie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W bieżącym roku Krajowy
rejestr (KR) wzbogacił się
o kolejne nowe odmiany zbóż
ozimych: osiem pszenic ozimych: Formacja (A), KWS Firebird (A), KWS Spencer (A),
Owacja (B), RGT Bilanz (B),
RGT Metronom (A), Tytanika
(B) oraz jedną twardą Ceres;
cztery pastewne odmiany
jęczmienia ozimego: o kłosie wielorzędowym Jakubus,
KWS Astaire, KWS Higgins
i kłosie dwurzędowym Zita;
pięć pszenżyta ozimego: Carmelo, Octavio, Orinoko, Porto i Tadeus oraz siedem żyta:
odmiany populacyjne — Dańkowskie Skand, Inspector,
Piastowskie i odmiany mieszańcowe — KWS Mattino,
KWS Seraﬁno, KWS Theofano, KWS Vinetto. Pszenicy
ozimej w KR jest obecnie 110
odmian, jęczmienia ozimego
31, pszenżyta ozimego 48 oraz
żyta ozimego 65 odmian. Zapewne rolnikowi przy wyborze tej właściwej odmiany tak
duża ilość oferowanych w naszym rejestrze oraz w katalogu unijnym odmian nie ułatwia znalezienia tej właściwej.

Badania
i weryfikacja odmian
Podjęcie decyzji mogą ułatwić obiektywne badania
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(PDO).W ramach tego systemu wykonywane są wieloletnie badania przydatności odmian do warunków
klimatyczno-glebowych danego rejonu czy województwa. W przeprowadzanych
doświadczeniach ze zbożami
ozimymi w naszym województwie biorą udział odmiany wytypowane przez Zespół
PDO ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich wyższą
zimotrwałość. Kierowanie
się jedynie możliwością wysokiego plonowania odmiany
kosztem jej niskiej odporności na warunki zimowania nie
zawsze się opłaca, co pokazała
nam zima 2015/2016.
Obok wyboru odpowiedniej
odmiany ważne jest również
korzystanie z kwaliﬁkowane-
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Kwaliﬁkowany materiał siewny produkowany
wyłącznie przez Top Farms Nasiona

PszenĪyto ozime

Jęczmień ozimy wymarzł
W dołączonych tabelach podano odmiany zbóż ozimych
znajdujące się w 2017 roku
na LOZ woj. warmińsko-mazurskiego (tabele również dla woj. mazowieckie).
W przypadku plonowania
jęczmienia ozimego nie posiadamy wyników z woj.
warmińsko-mazurskiego
za ubiegły rok, ze względu
na wymarznięcie większości doświadczeń. Z tego też
względu przedstawione wyniki są średnią z kraju wg
Centralnego Ośrodka Badań
Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) w Słupi Wielkiej.
W tabelach przedstawiono
również procent martwych
roślin poszczególnych odmian
po zimie 2015/2016, w zestawieniu woj. warmińsko-mazurskie ze średnimi wynikami
z kraju wg COBORU.

9 oznacza ocenę
najkorzystniejszą
Odmiany w doświadczeniach badane są na dwóch
poziomach agrotechniki (a1
— oznacza poziom przeciętny, a2 — poziom wysoki).
Wysoki poziom agrotechniki
(a2) różni się od przeciętnego zwiększonym o 40 kg/
ha nawożeniem azotowym,
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go materiału siewnego, jest to
jedno z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, które
powinno być wykorzystywane
w celu osiągnięcia wysokich
plonów. Corocznie prowadzone badania w ramach
PDO pozwalają na wyodrębnienie najwartościowszych
odmian zbóż ozimych, które
po ustaleniach Wojewódzkiego Zespołu PDO traﬁają
na Listę Odmian Zalecanych
(LOZ) województwa. Udział
poszczególnych odmian na liście jest każdego roku przez
Zespół weryﬁkowany.
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stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych
łącznie z fungicydami (2 zabiegi) i ochroną przed wyleganiem (1 zbieg). Wszystkie
rodzaje doświadczeń łączy
jednolity dla określonego gatunku i roku wzorzec odmianowy, składający się z trzech
( jęczmień ozimy i pszenżyto
ozime) lub czterech (pszenica
ozima i żyto), wyznaczonych

przez COBORU. Wzorzec
ten umożliwia porównywanie poszczególnych odmian
w różnych doświadczeniach.
Przedstawiona w tabelach
zdrowotność oraz podatność
odmian na wyleganie ograniczona jest tylko do wyników
z przeciętnego poziomu agrotechniki, gdzie obserwowana
jest ich odporność naturalna.
W tabelach podano zimot-

rwałość odmian znajdujących
się na LOZ jak również inne
cechy w skali 9 stopniowej (9
oznacza ocenę najkorzystniejszą, — 5 średnią, natomiast 1 najmniej korzystną).
Z pełnymi wynikami badań
prowadzonymi w ramach
PDO można zapoznać się na
stronie internetowej http://
www.wrocikowo.coboru.pl/
index.aspx
5,5

REKLAMA

Pszenica ozima, gr. A

Gdzie nas szukać?

Monika Kopaczel-Radziulewicz
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

6,0

Pszenżyto ozime

! ! BYDŁO, maciory, knury
kupię-gotówka 731-751429.
! ! Skup bydła rzeźnego.
Gotówka, przedpłata.
BYKPOL, 690-944-688
! ! Skup bydła, gotówka,
przedpłata, 696-137-837

DMUCHAWA do zboża,
siana, przetsąsarka, siewnik
punktowy, wał pierścieniowy, płóg, sieczkarnia, rozsiewacz. tel.696-605-342

Żyto ozime dostępne
w jednostkach siewnych

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

NADZWYCZAJNE KRZEWIENIE
I ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE!
• wysokie plonowanie i rewelacyjne krzewienie
• bardzo duża odporność na choroby
• wysokiej jakości, wyrównane ziarno
• dostępne w jednostkach siewnych

NASI LOKALNI DYSTRYBUTORZY:

DOJARNIE, schładzalniki.
Sprzedaż, montaż, serwis,
zamiana, atesty, raty.
Tel:(87)-423-48-77, 603-860885.

Olsztynek
tel. 89 519-16-14

SCHŁADZALNIK do mleka
200-850L, dojarka, dmuchawa do zboża. tel.696605-342

Bakałarzewo
tel. 87 569-41-41
POSZUKUJĘ pracownika
do gospodarstwa rolnego
okolice Łomży. tel.506-721774

KUPIĘ krowy, konie, 606655-378
SKUP koni rzeźnych, eksportowych, 606-954-202.

PLENNE, ZDROWE I STOI!
• bardzo dobra zdrowotność i sztywność,
• grube źdźbło i piękny kłos
• bardzo dobre plonowanie
• wysoka zawartość białka – doskonała
w żywieniu zwierząt

Wydanie na Podlasie:
25 sierpnia 2017
Następne wydanie główne:
13 września 2017
www.rolniczeabc.pl

maszyny rolnicze

JAKOŚĆ, PLON, ZDROWOTNOŚĆ
I ZIMOTRWAŁOŚĆ!
• wysokie plonowanie
• bardzo dobra zimotrwałość (5,5)
i odporność na choroby
• piękne, grube ziarno wysokiej jakości
o dobrym wyrównaniu
• również na słabsze stanowiska
i w opóźnionym terminie siewu

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

REKLAMA

zwierzęta hodowlane

SWÓJ PLON BUDUJĘ
JUŻ W MOMENCIE WYSIEWU

POROŻE jelenia kupię.
tel.602-782-297

W gospodarstwie, 667-899381.

13617otbr-a-M
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Niedobór siarki może ograniczać plonowanie roślin

Zapotrzebowanie w azot
Wysoka zasobność gleby
w składniki pokarmowe nie
jest równoznaczna z wysokim
pobraniem ich przez rośliny.
Możliwe jest to tylko wtedy,
gdy gleba ma dobrą strukturę, szybko się nagrzewa, jest
dobrze przerośnięta korzeniami, a ponadto składniki
pokarmowe dostępne są
w szybko przyswajalnej formie.
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Takie czynniki jak termin
siewu, odmiana, etap rozwoju plantacji, przedplon i wiele
innych ma wpływ nie tylko na
zaopatrzenie roślin w składniki
mineralne, ale również ustalenie dawek dzielonych w różnych fazach rozwojowych roślin. Dotyczy to głównie azotu.
Wielkość dawki nawozów mineralnych określa się z iloczynu
plonu oczekiwanego i pobrania
składnika pokarmowego na
jednostkę plonu wraz z odpowiednia ilością słomy. Należy
również wziąć pod uwagę wyniki analiz chemicznych gleby.

Siarka to pierwiastek
budulcowy białka
Prawidłowa strategia nawożenia roślin uprawnych powinna w pierwszej kolejności
skupiać się na kontroli plonotwórczego działania azotu, ponieważ jest to główny składnik
budujący plon. Kontrola polega na wyeliminowaniu po kolei
kilku czynników tj. regulacja
odczynu gleby, jej zasobność
w przyswajalny fosfor i potas,
a następnie racjonalne nawożenie azotem poprzez optymalne ustalenie dawki nawozu
azotowego, do zwiększenia pobierania poprzez bilansowanie
innych składników takich jak:
siarka i magnez oraz stosowanie mikroelementów.
Siarka jako pierwiastek budulcowy białka (podobnie jak
azot) poprawia jakość plonu,
w tym zwiększa zawartość
białka. Im wyższe stosuje
się dawki azotu, tym rośliny
pobierają więcej siarki i tym
częściej niedobór siarki może
ograniczać plonowanie roślin,
coraz częściej także zbóż. Nie
jest możliwe prawidłowe działanie plonotwórcze azotu bez
dobrego zaopatrzenia rośliny
w siarkę.
Siarka i magnez korzystnie
wpływają na :
208517otbr-A -N

Im wyższe stosuje się dawki azotu, tym rośliny pobierają więcej siarki i tym częściej niedobór
siarki może ograniczać plonowanie roślin Fot. Anna Uranowska
— Proces fotosyntezy (magnez jest częścią składową chloroﬁlu, zielonego barwnika,
który jest niezbędny do tego
aby zachodziły procesy życiowe
w roślinie)
— Transport asymilatów
i ich przemiany;
— Pobieranie innych składników pokarmowych;
— Zdrowotność roślin;
— Jakość roślin (zawartość
białka, tłuszczu, sacharozy,
skrobi itp.)
Rośliny dobrze zaopatrzone
w siarkę wykazują większą odporność na mróz i suszę. Siarka pobierana jest przez rośliny
w dużych ilościach, często tak
dużych jak fosfor.
Wizualnie niedobór siarki
objawia się dopiero przy dużych niedoborach — jasnozielonym wybarwieniem roślin,
zaczynając od młodych, górnych liści. Jest to odwrotnie
jak przy niedoborze azotu,
którego objawy niedoboru
widoczne są najpierw na najstarszych, dolnych liściach.
Brak siarki powoduje zahamowanie wzrostu roślin,
wierzchołki głównych łodyg
stają się cieńsze i blade. Jasnozielone zabarwienia liści
górnych nie obejmują tkanki
na nerwach. Liście stają się
węższe, mniejsze, kruche,
często u krzyżowych (rzepak)
sztywne, wyprostowane lub
łyżeczkowate. Rośliny bledną,
wolniej rosną i zdecydowanie
słabiej kwitną. Klasycznym
przykładem jest rzepak, wy-

kształcający mniejsze kwiaty,
barwy jasnożółtej, a więc jako
mniej atrakcyjne (powabne)
dla owadów — gorzej zapylane. Mniejsza jest również
liczba i wielkość łuszczyn, czyli
niższy plon nasion.

Ustalanie dawek
dzielonych azotu
W okresie jesiennym rośliny
zbożowe wymagają dobrego zaopatrzenia w składniki
mineralne szczególnie azot,
potas, siarkę, bor, mangan,
miedz, molibden. Przy plonach
ziarna w granicach 5,5-7 t/ha
optymalna dawka azotu waha
się w granicach 100-170 kg
N/ha, zależnie od stanowiska,
warunków pogody i odmiany.
W zależności od zasobności
gleby w azot zaleca się nawożenie przedsiewne pszenicy
ozimej. Na stanowiskach
wyczerpanych z azotu lub po
przyoranej słomie startowa
dawka azotu powinna wynosić max. 50 proc. dawki całkowitej. Ilość N zastosowaną
startowo należy wówczas
odliczyć od dawki całkowitej.
W zależności od zasobności
gleby i przedplonu możemy
zaniechać tej dawki, wtedy
większą zastosujemy na wiosnę (60 proc. całkowitej dawki). Należy pamiętać o innych
składnikach
mineralnych,
dzięki którym azot zostanie
pobrany przez rośliny m.in.
fosfor i siarka.
Plantacje rzepaku w czasie
jesiennej wegetacji wymaga-

ją systematycznej kontroli,
aby z jednej strony nadzorować stan odżywienia roślin,
a z drugiej strony kontrolować
ich nadmierną wybujałości.
Ustalając strategię nawożenia rzepaku ozimego trzeba
zdecydowanie podkreślić, że
bardzo trudno podać ogólne
zalecenia dotyczące nawożenia
tym składnikiem. Ustalenie
wysokości dawki, jej podziału, a także terminu stosowania
nawozów azotowych powinno
być rozstrzygane indywidualnie dla danego pola, a nie planowane z góry, gdyż czynniki te
w dużym stopniu zależą od warunków panujących w danym
sezonie wegetacyjnym. Należy
jednak pamiętać, że dobrze
odżywione rośliny w okresie jesiennym są w sanie zbudować
prawidłowo rozwiniętą rozetę
i odpowiednio przygotować
się przed okresem zimowego
spoczynku. Prawidłowy rozwój rzepaku jesienią w dużym
stopniu decyduje o przyszłym
plonie nasion, dlatego ustalenie zbilansowanego nawożenia
jesiennego jest niezmiernie
ważne. Prawidłowo odżywiony rzepak w okresie jesiennym
powinien pobrać około 40 kg
N na każdą tonę suchej masy,
zatem im większa biomasa
tym większe potrzeby pokarmowe. Dlatego rzepak nadmiernie wybujały prowadzi
do spadku koncentracji tego
składnika, a jednocześnie skutkiem tego procesu jest spadek
plonowania rzepaku.

REKLAMA

Polub
na Facebooku
1217otbp-b -P
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Wielofunkcyjna włóknina, czyli najlepszy sposób na okrywanie bel

Fliz to bardzo wytrzymały
materiał, który położony na
stercie ze spadkiem powoduje
spływ wody. Chroni bele przed
wodą opadową i śniegiem

Suche siano i słoma pod agrowłókniną
Każdy hodowca bydła, koni,
owiec czy innych zwierząt potrzebuje wysokiej jakości siana i słomy. Kiedyś zbierano te
materiały głównie luzem lub
w małą kostkę i składowano
w stodołach lub na strychach
obór. Teraz wraz z postępem
technologicznym, brakiem
rąk do pracy i zwiększaniem
produkcji, zbiór prowadzony
jest głównie w bele owinięte
sznurkiem lub siatką.
Część rolników posiada budynki, wiaty, w których przechowują bele. Jednak zdecydowana większość, co widzimy
jadąc przez każdą wieś, składuje bele na zewnątrz w stertach różnej wielkości. Niczym
niezabezpieczone bele, nawet
te solidnie owinięte siatką ulegają częściowemu zniszczeniu
— gniciu, pleśnieniu. Ubytki
są znaczne. Do tego dochodzi zamarznięcie zimą. Na
beli tworzy się skorupa, którą
ciężko rozbić. Każda bela jest
przymarznięta z sąsiednimi i jej
podniesienie ładowaczem często powoduje rozerwanie bel.
Warto też wspomnieć o szkodliwości takiej przemoczonej
czy spleśniałej paszy i ściółki.
Rolnicy często próbują okry-
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wać bele różnymi plandekami
czy foliami. Niestety kończy się
to zwykle porwaniem takiej
okrywy przy większym wietrze,
czyli mówiąc wprost wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Pod
foliami skrapla się woda powodując pleśnienie i przymarzanie jej do bel. Doskonałym
rozwiązaniem do okrywania
bel jest agrowłóknina — tzw.
ﬂiz.

Chroni bele
przez kilka lat
Fliz to bardzo wytrzymały
materiał, który położony na
stercie ze spadkiem powoduje spływ wody. Chroni bele
przed wodą opadową i śniegiem. Bardzo ważną cechą jest
przepuszczalność powietrza —
wentylacja sterty. Dzięki temu
nie występuje skraplanie wody
i nie powstaje pleśń. Agrowłóknina jest bardzo odporna
na wiatr i promienie słoneczne
— posiada ﬁltr UV. Co ważne
— nie lubią jej również gryzonie. Praktycznie nie występuje jej zniszczenie przez myszy
zimujące często w belach.
Użyteczność wysokiej jakości
ﬂizów sięga nawet ponad 7 lat
co okazuje się w coraz większej
liczbie gospodarstw bardzo do-

brą inwestycją. To w pełni suche bele siana i słomy, zdrowa
pasza dla zwierząt.

Różne rozmiary
i sposoby mocowania
W sprzedaży występują różne
wymiary ﬂizów, dzięki czemu
można dobrać optymalny dla
siebie uwzględniając wielkość
bel oraz systemu układania
sterty. Przykładowo dla najbardziej popularnych bel
o średnicy 120 cm w systemie
4-3-2-1 polecany jest rozmiar
o szerokości około 10 metrów.
Długość włókniny zależna jest
od wielkości sterty. Najlepiej
wybrać mniejsze rozmiary,
gdyż duże ﬂizy są dość ciężkie
i do jego rozłożenia potrzeba
co najmniej 2 osoby. Mały ﬂiz
o długości około 12 metrów
można założyć praktycznie
samemu. Jest wygodny do
zwijania podczas zabierania
bel i również w przechowywaniu. Ceny ﬂizów kształtują
się od około 670 zł do 2000 zł
w zależności od rozmiaru.
Ważną kwestią jest również
sposób przytwierdzenia włókniny do sterty. Rozwiązań jest
kilka. Najbardziej popularnym
jest po prostu obłożenie boków
sterty ofoliowanymi belami

Ważną kwestią jest również sposób przytwierdzenia włókniny do sterty. Najbardziej popularnym
jest po prostu obłożenie boków sterty ofoliowanymi belami sianokiszonki poprzez dociśnięcie flizu
do bel pod nim Fot. AgriVision
sianokiszonki poprzez dociśnięcie ﬂizu do bel pod nim.
Można również użyć stare opony lub żerdzie. Inne rozwiązanie to wbicie metalowych szpil
w glebę lub przerzucenie przez
stertę sznurów i ich obciążenie
np. oponami.

Nie tylko
do słomy i siana
Flizy znajdują również swoje
zastosowanie w okrywaniu buraków czekających na odbiór
przez cukrownie czy ziemniaków podczas podsuszania po
zbiorze. Nadają się również do

okrywania biomasy, czyli np.
zrębek drzewnych czy nawet
porąbanego drewna.
Na rynku jest kilka rodzajów
agrowłóknin. Warto jednak
wybrać produkt z pewnego
źródła, który posłuży bezproblemowo kilka lat. ABS

REKLAMA

JAK PRZECHOWYWAĆ BELE BEZ STRAT!

— Flizy sprzedajemy od
ponad 4 lat, czyli od czasu
kiedy sami je wypróbowaliśmy
w naszym gospodarstwie.
Aktualnie okrywamy nimi
corocznie około 1500 bel i tak
jak i nasi klienci jesteśmy
w 100 proc. zadowoleni z tego
produktu. Najstarszy nasz fliz
ma 4 lata i wygląda jak nowy.
Producent zapewnia o użyteczności do 7 lat. Patrząc
na mój fliz jestem pewny,
że wytrzyma dłużej. Jest to
świetna inwestycja. Bele spod
flizów nawet po roku pachną

jakby były świeżo zwiezione
z pola. Są w pełni suche, bez
jakiejkolwiek pleśni.
Nasze gospodarstwo położone
jest nad jeziorem Kwiedzińskim, którego nazwa pochodzi
od pobliskiej miejscowości
Kwiedzina. Tłumacząc
z niemieckiego nazwa tej wsi
to „wydmuchowo”. Bywa
tu naprawdę wietrznie, ale
nawet największe podmuchy
podczas burz nie uszkodziły
flizów! — wyjaśnia Armand
Bruno Szara, rolnik i właściciel
firmy AgriVision.

Armand Bruno Szara, rolnik
i właściciel firmy AgriVision,
e-sklepu www.big-agro.pl,
dystrybutor flizów niemieckiej
produkcji Fot. Archiwum prywatne

— Najstarszy nasz fliz ma 4 lata i wygląda jak nowy. Producent zapewnia o użyteczności agrowłókniny do 7 lat — wyjaśnia właściciel firmy AgriVision Fot. AgriVision
214117otbr-a -O
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Wpływ na działanie środków ochrony roślin

Adiuwanty
dr hab. Roman Kierzek prof. nadzw.
IOR-PIB w Poznaniu

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W wielu przypadkach skutecznym sposobem poprawy
lub stabilizacji działania środków ochrony roślin może być
dodatek odpowiednich wspomagaczy zwanych powszechnie
adiuwantami.

Środki powierzchniowoczynne
Adiuwanty mogą być zawarte już w formie użytkowej środka ochrony roślin jako składniki preparatu handlowego (dodawane w toku produkcji) albo mogą być dodawane do środka ochrony roślin
w zbiorniku opryskiwacza (mieszanina zbiornikowa) Fot. Anna Uranowska
REKLAMA

Posiadamy w ofercie
w atrakcyjnych cenach:
Przyczepy, rozrzutniki, wozy paszowe, maszyny zielonkowe i komunalne PRONAR oraz
innych ﬁrm. Ładowacze czołowe i osprzęt INTER-TECH Zambrów. Agregaty ścierniskowe,
uprawowe, talerzowe, uprawowo siewne, pługi zagonowe oraz obracane ﬁrm Euro-Masz,
Agro-Masz oraz Agro-Factory. Wozy asenizacyjne Meprozet Kościan.
Znajdziecie Państwo u nas również wiele innych maszyn: kosiarki rotacyjne, dyskowe
i bijakowe, siewniki zbożowe i do kukurydzy, opryskiwacze polowe od 300-2000l,
rozsiewacze nawozów, zamiatarki, posypywarki, pługi śnieżne i inne maszyny komunalne
z mocowaniem na TUZ, do ładowacza lub ładowarki.

Prawidłowe naniesienie środka chemicznego na chronione
lub zwalczane rośliny, bez
istotnych strat na znoszenie
i spływanie czy też odbicie kropel, może nie zagwarantować
wystarczającej skuteczności
biologicznej. Problem ten pojawia się niestety coraz częściej
i dotyczy zwłaszcza zabiegów
z użyciem herbicydów i fungicydów, szczególnie w sytuacji
stresu wodnego, niskiej wilgotności powietrza i niskich temperatur występujących w trakcie
i po wykonaniu zabiegu, a także
podczas wykorzystywania do
zabiegu wody o złej jakości. Nie
bez znaczenia jest także sposób
działania wybranego środka
ochrony roślin (np. układowy, kontaktowy, kontaktowo-wgłębny), a także jego forma

Skuteczność zabiegów z użyciem środków
ochrony roślin uzależniona jest od wielu
czynników. Poza właściwym doborem
preparatu, jego dawki oraz przebiegiem
warunków atmosferycznych duży wpływ
na efektywność działania środka
chemicznego mają właściwości fizyczne
wody, jej ilość i skład chemiczny, jakość
pokrycia roślin cieczą użytkową, czy też
możliwości pobierania substancji czynnych
przez rośliny.
użytkowa (np. emulsje, granule,
zawiesiny, proszki). W wielu takich przypadkach skutecznym
sposobem poprawy aktywności np. herbicydów jest dodatek odpowiednich środków
powierzchniowo-czynnych
poprawiających przyczepność,
zwilżalność i szybkie przenikanie substancji aktywnej do wnętrza roślin, a także niekiedy preparatów poprawiających cechy
jakościowe wody oraz stabilność roztworu cieczy użytkowej.
Z pomocą przychodzą nowoczesne środki wspomagające
w postaci adiuwantów, dedykowane do stosowania z konkretnymi substancjami czynnymi czy gotowymi handlowym
środkami ochrony roślin. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej i np. Stanów Zjednoczonych asortyment dostępnych
na polskim rynku adiuwantów
jest ciągle niewielki, podobnie
jak ich użycie w praktyce. W Polsce dopuszczonych do handlu
i stosowania ze środkami ochrony roślin jest obecnie około 50
adiuwantów reprezentujących
różne grupy związków i zróżnicowane działanie. Jednakże

Na glebie przesuszonej krople cieczy opryskowej o dużym napięciu powierzchniowym słabo zwilżają powierzchnię gleby i nie
wnikają w strefę kiełkowania chwastów Fot. Agromix

Na maszyny Pronar tylko teraz ﬁnansowanie fabryczne z oprocentowaniem 0%
- bez odsetek dla klienta. Kupujesz maszyny na PROW - pomagamy załatwiać formalności.

Gwarantujemy korzystną obsługę ﬁnansową: kredyt, leasing.

Zadzwoń do nas:
tel. 532-129-304, 780-026-751
503-577-860, 505-160-005

Na glebie przesuszonej krople cieczy opryskowej z dodatkiem
adiuwanta równomiernie pokrywają powierzchnię gleby, tworząc
mikrofilm i wnikając w strefę kiełkowania chwastów Fot. Agromix

www.agrol-moto.pl
214917otbr-a -F

adiuwanty stają się coraz popularniejsze także i na naszym
rynku, o czym świadczy ciągle
zwiększająca się liczba dostępnych środków i rosnące zainteresowanie rolników.

Nie według
własnego uznania
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi adiuwanty nie wymagają bezpośredniej
rejestracji, co sprawia, że na
rynku znajduje się znaczna liczba tego typu dodatków, o których nie ma żadnych informacji
w etykietach środków ochrony
roślin. Stosowanie ich wynika
z zaleceń ogólnych (stosować
dany np. herbicyd z adiuwantem) lub z zaleceń wynikających
z uzyskanych badań naukowych
lub producenckich, często przekazywanych przez wykwaliﬁkowanych doradców. Niekiedy
rolnik informacje o możliwości
zastosowania adiuwantów (do
czego najlepsze i zalecane) uzyskuje w punktach sprzedaży
i dystrybucji środków ochrony
roślin. W tym miejscu należy
zaznaczyć, że nie wolno stosować adiuwantów wg własnego
uznania, zwłaszcza podczas
zabiegów obejmujących wieloskładnikowe mieszaniny. Tym
bardziej, co się niekiedy zdarza, nie wolno jako adiuwantów wykorzystywać związków
powierzchniowych lub olejów
niewiadomego pochodzenia,
uzyskiwanych jako produkty
uboczne lub zużyte (wykorzystanie wtórne).

Wykorzystanie
adiuwantów w ochronie
roślin
Adiuwanty najczęściej wykorzystywane są jako substancje
pomocnicze przy stosowaniu
herbicydów. Wiąże się to ze
spodziewanych korzyści, wynikających z łącznego stosowania
herbicydu z odpowiednio dobranym adiuwantem. Dodatek
wspomagacza może w znaczący
sposób poprawić skuteczność
zabiegów zwalczania chwastów,
ale także przyczynić się do obniżenia kosztu ochrony, średnio

SIERPIEŃ 2017

o 10-25 proc. Wynika to głównie z możliwości zmniejszenia
dawki herbicydu (najczęściej
w zakresie 20-50 proc.), przy
zachowaniu pożądanego efektu
chwastobójczego.
Należy zaznaczyć, że zabieg
z wykorzystaniem obniżonej
dawki jest prawnie dopuszczalny, ale ryzyko ewentualnego
niepowodzenia (w tym wypadku słabej skuteczności zwalczania chwastów) spoczywa
wyłącznie na wykonawcy (rolniku). Pozytywne działanie właściwie dobranego adiuwanta do
herbicydu jest widoczne przede
wszystkim wówczas, gdy zabieg
wykonywany jest w niesprzyjających warunkach pogodowych
(niska wilgotność, wysoka temperatura powietrza), a także na
chwasty średnio wrażliwe na
dany środek chwastobójczy
lub w zawansowanych fazach
rozwojowych (zabieg wyraźnie
spóźniony).
W ostatnich latach adiuwanty
coraz częściej wykorzystywane
są jako dodatki do innych środków ochrony roślin, takich jak
fungicydy czy insektycydy. Celem tych zastosowań jest głównie poprawa ich skuteczności
działania w zróżnicowanych
warunkach agrometeorologicznych poprzez zwiększenie
retencji (ilości zatrzymanej cieczy), lepszego zwilżenia i równomierności rozprowadzenia
cieczy użytkowej na opryskiwanych częściach roślin. W przypadku np. fungicydów dodatek
adiuwantów najczęściej nie ma
na celu zmniejszenie dawki tych
środków, ale z reguły ukierunkowany jest na stabilizację lub
poprawę działanie preparatów
w ograniczaniu występowania
chorób grzybowych. W niektórych badaniach wykazano
wzrost skuteczności zwalczania
chorób grzybowych (m.in. na
kłosie pszenicy ozimej) nawet
o 20-25 proc. po zastosowaniu
mieszaniny fungicydu z odpowiednio dobranym adiuwantem. Należy pamiętać, że nie
jest to reguła. Korzyści płynące
z zastosowania dodatku adiuwanta są uwarunkowane jego
właściwościami ﬁzyko-chemicznymi, składem, a także tym, czy
występuje synergiczne współdziałanie z substancją czynną
zawartą w środku grzybobójczym.

Podział adiuwantów
Adiuwanty to dość zróżnicowana grupa substancji o specyﬁcznych cechach i własnościach. Adiuwantem może być
substancja bądź mieszanina
substancji, która w wyniku interakcji ﬁzyko-chemicznych,
wpływa na poprawę lub stabilność działania środka ochrony
roślin. Adiuwanty mogą być
zawarte już w formie użytko-
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wej środka ochrony roślin jako
składniki preparatu handlowego (dodawane w toku produkcji) albo mogą być dodawane do
środka ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza (mieszanina zbiornikowa). Adiuwanty
nie wpływają bezpośrednio
na agrofagi (np. same nie
zwalczają chwastów), jedynie
w przypadku stosowania z herbicydem, ułatwiają przeprowadzenie zabiegu i poprawiają
jego skuteczność.
W zależności od przeznaczenia
i właściwości użytkowych adiuwanty dzieli się na aktywujące
i modyﬁkujące. Do adiuwantów aktywujących można zaliczyć surfaktanty (substancje
powierzchniowo-czynne), oleje
i ich pochodne, niektóre związki mineralne, a także adiuwanty
wielofunkcyjne (wieloskładnikowe o działaniu wielokierunkowym). Adiuwanty aktywujące
jak już nazwa wskazuje zwiększają pośrednio lub bezpośrednio biologiczną skuteczność
działania środka ochrony roślin.
Z kolei adiuwanty modyﬁkujące włączane najczęściej do
formulacji preparatu na etapie
jego produkcji automatycznie
podnoszą jego walory użytkowe poprzez poprawę stabilności
i trwałości w okresie przechowywania. Do grupy adiuwantów modyﬁkujących zaliczyć
można: emulgatory (tworzenie
emulsji wodno-olejowej), stabilizatory (zabezpieczenie przed
rozwarstwianiem się emulsji
lub zawiesiny), kompatybilatory (ułatwianie mieszania się
komponentów), dyspersanty
(zapobieganie sedymentacji
cząstek), penetranty (ułatwianie przemieszczania substancji czynnej w roślinie), środki
obciążające (zwiększanie lepkości i ciężaru właściwy cieczy,
przyspieszanie opadania kropel,
zwiększanie wielkość kropel,
ograniczanie znoszenia), humektanty (wydłużanie czasu
odparowania wody z kropel),
bufory pH, związki antypieniące i antykorozyjne, środki
ułatwiające mieszanie i łączne
stosowanie kilku komponentów w zbiorniku opryskiwacza,
a także ostatnio coraz bardziej
popularne kondycjonery wody,
czyli związki poprawiające
jakość wody stosowanej do
sporządzania cieczy użytkowej
(regulują twardość wody i jej
odczyn).

Adiuwanty aktywujące
Obecnie w ochronie roślin
największe znaczenie mają
adiuwanty aktywujące, które
najczęściej wykorzystuje się
jako środki wspomagające działanie herbicydów stosowanych
nalistnie. W tej grupie, najliczniej występują surfaktanty —
związki wykazujące właściwości

powierzchniowo-czynne, działające zwilżająco, zwiększając
retencję cieczy (zatrzymywanie się kropel na powierzchni
liści), czyli jej równomierne
EKSPERT RADZI: JAK

rozprowadzenie i przyleganie.
Surfaktanty dobrze rozpuszczają się w wodzie i tłuszczach,
co ułatwia wnikanie herbicydu
do komórek roślinnych poprzez

drobne przestrzenie pomiędzy
cząsteczkami wosku pokrywającego powierzchnię roślin.
Surfaktanty mogą zawierać
w swoim składzie różne sub-

stancje np. mydła, alkohole.
W specyﬁcznych warunkach
pogodowych (niska wilgotność
powietrza i wysoka temperatura) zastosowanie dodatku

PODNIEŚĆ SKUTECZNOŚĆ W ZABIEGACH PRZEDWSCHODOWYCH?

Rolnictwo zrównoważone
i wynikające z niego nowe
strategie w ochronie roślin,
zmierzające do racjonalnego
ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, przyczyniły
się do poszukiwania rozwiązań
proekologicznych.
Jedną z metod obniżenia dawek
herbicydu, przy jednoczesnym
zachowaniu skuteczności działania jest stosowanie substancji
modyfikujących efektywność
pestycydów, tzw. adiuwantów.
Obniżenie dawek herbicydów
jest korzystne nie tylko ze
względów ekonomicznych, ale
również ze względów środowiskowych. Wykorzystując
dotychczasową wiedzę oraz poznane właściwości adiuwantów,
które są stosowane w zabiegach
nalistnych, można rozszerzyć
ich stosowanie o aplikację
razem z herbicydami w zabiegach przedwschodowych.
Początkowo wykorzystywane
adiuwanty stosowane w zabiegach nalistnych nie zawsze
sprawdzały się w zabiegach
przedwschodowych. Dzięki prowadzonym badaniom na rynku
środków ochrony roślin pojawiły
się adiuwanty nowej generacji
przeznaczone do stosowania
z herbicydami doglebowymi.
Przykładem powiązania krajowego przemysłu i nauki w dziedzinie środków ochrony roślin
jest dostępny na rynku Atpolan
Soil Maxx — nowy adiuwant
dedykowany do zabiegów herbicydowych w przedwschodowej
ochronie upraw rolniczych.
Skuteczność zabiegów doglebowych bywa często zawodna
ze względu na nierównomierne
rozmieszczenie i wymywanie
herbicydu poza strefę kiełkowania roślin. Powoduje to, że
wzrastające chwasty mają ograniczony kontakt z herbicydem,
co przyczynia się do spadku
skuteczności wykonanego zabiegu. Efekt taki jest szczególnie
widoczny, gdy niska wilgotność
gleby (gleba przesuszona)
uniemożliwia dotarcie herbicydu
do kiełkujących chwastów i jego
pobranie. Podobnie, w przypadku wystąpienia obfitych opadów,
herbicyd zostaje wymyty poza
strefę kiełkowania roślin, co
uniemożliwia jego działanie.
Adiuwant doglebowy Atpolan
Soil Maxx, dzięki odpowiednio
dobranej mieszaninie olejów
i substancji powierzchniowo-czynnych zapewnia optymalne

rozłożenie i zatrzymanie herbicydu w strefie kiełkowania nasion
chwastów, ułatwia pobieranie
herbicydu przez kiełkujące
rośliny oraz znacząco ogranicza
przemieszczanie herbicydu
w głąb gleby.
Atpolan Soil Maxx może być
stosowany ze wszystkimi
herbicydami doglebowymi
we wszystkich uprawach
(pszenica ozima, rzepak ozimy,
kukurydza, burak, ziemniak,
groch, marchew, itp.). Optymalną dawką adiuwantu jest
0,5 l/ha. Skuteczność łącznej
aplikacji adiuwantu z herbicydami została potwierdzona
w doświadczeniach polowych.
Dodatek adiuwantu do herbicydu doglebowego powodował
kilku-, a nawet kilkunastoprocentowy wzrost skuteczności
zwalczania dominujących
na plantacji chwastów. Efekt
ten był szczególnie widoczny
w odniesieniu do chwastów
średnio wrażliwych.
Wzrost aktywności biologicznej
herbicydu stosowanego łącznie
z adiuwantem Atpolan Soil Maxx
umożliwia ograniczenie dawki
wielu herbicydów nawet o 20
proc., bez utraty skuteczności
chwastobójczej. Jednak zbyt
daleko idąca redukcja dawki
herbicydu nie jest wskazana
ze względu na możliwość
wystąpienia opisanych powyżej
czynników ograniczających
jego działanie, co nie musi
być w pełni zrekompensowane użyciem adiuwantu. Na
podstawie przeprowadzonych
doświadczeń polowych i laboratoryjnych można stwierdzić,
że łączna aplikacja herbicydu
z adiuwantem Atpolan Soil Maxx
w zabiegu doglebowym umożliwia spowolnienie rozkładu
oraz ograniczenia przemieszczania herbicydu w głąb profilu
glebowego. Szczególnie ważna
jest warstwa powierzchniowa
gleby (0-5 cm), gdyż jest to
strefa, z której kiełkują rośliny
(chwasty) i w pierwszym etapie
wzrostu mają możliwość pobierania herbicydu. Dzięki temu
wzrasta skuteczność chwastobójcza herbicydu.
Stosowanie adiuwantu doglebowego ma również znaczenie
proekologiczne (zmniejszenie ryzyka dla środowiska
i zdrowia konsumentów), gdyż
ograniczenie przemieszczania
herbicydów w glebie zmniejsza prawdopodobieństwo
przedostawania się tych

substancji do wód powierzchniowych i gruntowych, które
stanowią potencjalne źródło
wody pitnej.

prof. dr hab. Mariusz Kucharski,
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach

REKLAMA

wielofunkcyjny adiuwant do AGROCHEMIKALIÓW,
zwłaszcza do HERBICYDÓW stosowanych doglebowo
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surfaktantów o bardzo silnych
właściwościach zwilżających
(silnie obniżających napięcie powierzchniowe np. surfaktanty organosilikonowe)
może ograniczyć lub opóźnić
działanie herbicydu, z powody
szybkiego odparowania wody
z kropel cieczy użytkowej na
powierzchniach liści silnie zwilżonych. Ponadto nawet dobrze
dobrany surfaktant może być
mało użyteczny, gdy rolnik sporządzi ciecz użytkową na bazie
wody bardzo twardej. Do tej
grupy możemy zaliczyć m.in. takie surfaktanty jak: Asystent „+”
(zalecany z niektórymi herbicydami sulfonylomocznikowymi
w formulacji SG: metsulfuron
metylowy, tribenuron metylowy), Trend 90 EC (zalecany
z herbicydami sulfonylomocznikowymi w formulacji WG, SG:
metsulfuron metylowy, nikosulfuron, tifensulfuron, tribenuron
metylowy, triﬂusurfuron i inne),
Silwet Gold i Slippa (organosilikonowe — różne zalecania).
Adiuwanty olejowe i ich chemiczne modyﬁkacje (np. estry)
są najczęściej stosowanym dodatkiem do herbicydów stosowanych dolistnie. Do tej grupy
należą oleje pochodzenia roślinnego (np. rzepakowy, sojowy)
jak i ich pochodne (np. kwasy
tłuszczowe oleju rzepakowego,
estry metylowe i etylowe kwasów tłuszczowych) oraz pochodzenia mineralnego (głównie
paraﬁnowe — w wyniku ratyﬁkacji ropy naftowej). Adiuwanty olejowe na bazie olejów
roślinnych (np. Actirob 842 EC,
Dash HC. Mero 842 EC, Olbras
88 EC, Olstick 90 EC) polecane
są do stosowania z niektórymi
herbicydami z grupy sulfonylomocznika (np. Biathlon 4D,
Granstar 75 WG, Maister 310
WG, Mocarz 75 WG, Nomad
75 WG, Safari 50 WG i inne).
Z kolei oleje mineralne (np. Atpolan 80 EC, Olemix 84 EC)
także zalecane się do zabiegów
z użyciem herbicydów sulfo-

nylomocznikowych formulacji
WG — granule (oparte na sulfosulfuronie, tribenuronie mytylowym jak np. Apyros 75WG,
Nuance, Ranga 75 WG i inne)
oraz z użyciem graminicydów
(np. Agil 100 EC, Arrow 240
EC, Targa Super 05 EC i inne).
Herbicydy oparte na glifosacie
nie należy łączyć ze środkami
wspomagającymi, mającymi
w swym składzie oleje mineralne lub roślinne. Ich dodatek
tylko w niewielki sposób poprawia skuteczność herbicydu,
a niekiedy może przynieść efekt
przeciwny. Szczególnie unikać
należy adiuwantów na bazie
olejów roślinnych.
Środki na bazie nawozów mineralnych (np. siarczan amonowy, azotan amonowy, mocznik,
nawóz płynny RSM) zmieniają
pH cieczy, a także regulują rozpuszczalność substancji czynnej
herbicydu. Adiuwanty mineralne mogą wchodzić w reakcje
chemiczne z solami wapniowymi zawartymi w wodzie twardej,
przełamując w ten sposób ich
niekorzystny wpływ na skuteczność chwastobójczą herbicydów
opartych na glifosacie (np. Roundup 360 SL, Taifun 360 SL),
2,4 D i dikambie (np. Aminopieliki). Dodawanie siarczanu
amonowego (lub adiuwantów
wieloskładnikowych zawierających ten związek) do glifosatu poza poprawą jakości wody
zapewnia stabilizacje działania
herbicydu w zmiennych warunkach pogodowych. Siarczan
amonowy dodawany do cieczy
użytkowej z kolei nie poprawia
retencji kropel na powierzchni
roślin, zatem stosowany jako
dodatek do glifosatu powinien
być aplikowany na rośliny dość
wyrośnięte, o stosunkowo dużej powierzchni liści. Dodatek
siarczanu amonowego jest
szczególnie wskazany, gdy ilość
cieczy do zabiegu przekracza
200-250 l/ha, a woda zawiera
dużą ilość soli wapnia, magnezu
sodu oraz żelaza.

SIERPIEŃ 2017

Herbicyd bez adiuwanta: barak dostatecznej ilości herbicydu
w strefie kiełkowania
— nowe wschody
chwastów; opady przemieszczają herbicyd
do strefy korzeniowej
rośliny uprawnej —
objawy fitotoksyczności; herbicyd jest łatwo
wymywany do wody
gruntowej Fot. Agromix

Adiuwanty wielofunkcyjne
Adiuwanty, które zawierają
co najmniej dwie substancje o różnych właściwościach
chemicznych i działaniu (np.
surfaktant, pochodne olejowe,
związki mineralne, bufory pH,
substancje antypieniące itp.)
zalicza się do grupy wspomagaczy wielofunkcyjnych (wielokomponentowych). Działają
one kompleksowo, wykazując
cechy środków modyﬁkujących jak i aktywujących ciecz
użytkową. Przykładem takich
środków mogą być stabilne
formulacje adiuwantów zawierających odpowiedni surfaktant i siarczan amonowy,
czy też związki zawierające
w swym składzie adiuwanty
należące do różnych grup (np.
olej z mieszaniną surfaktantów, buforem pH i adiuwantem mineralnym). W składzie
adiuwantów wielofunkcyjnych (poza starannie dobranym surfaktantem, olejami
i związkami mineralnymi)
mogą być także substancje
antyznoszeniowe, czy związki zapobiegające szybkiemu
wysychaniu kropel (tzw. humektanty). Takie adiuwanty
działają wielokierunkowo,
optymalizując działanie herbicydów w szerokim zakresie
warunków agroklimatycznych. Niektóre z nich mogą
być zatem z powodzeniem

wykorzystywane np. podczas
zabiegów obniżonymi dawkami herbicydów w zbożach,
inne zaś w nieskelektywnym
zwalczaniu chwastów z użyciem glifosatu. Na krajowym
rynku dostępne są już takie
adiuwanty wieloskładnikowe
(np. Agrigent Activ 5, AS 500
SL, Atpolan Bio 500 SL, Efectan 650 SL, Li-700, Torpedo
II). Nie mniej jednak każde
zastosowanie wspomagacza
musi uwzględniać ogólne zasady łącznego stosowania herbicydów z adiuwantami.

Adiuwanty doglebowe
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania
możliwością stosowania adiuwantów do herbicydów
o działaniu doglebowym.
Zadaniem tych środków jest
poprawa
równomierności
pokrycia powierzchni gleby
przez ciecz użytkową (optymalne rozmieszczenie), a także pełniejszą penetrację warstwy gruzełkowej gleby w celu
dotarcia substancji czynnej
herbicydu do kiełkujących
chwastów. Przy tworzeniu tych
związków, które najczęściej zawierają odpowiednio dobraną
mieszaninę olejów i substancji
powierzchniowo-czynnych,
ważnym przesłaniem było
zabezpieczenie przed wymywaniem herbicydu do strefy

Herbicyd + adiuwant: zahamowanie
przemieszczania się
herbicydu z wodą
opadową poza strefę
kiełkowania chwastów, co ogranicza
pobranie przez korzenie roślin uprawnych,
wystąpienie fitotoksyczności i skażenie
wód gruntowych
Fot. Agromix

korzeniowej rośliny uprawnej,
a nawet dalej do wód gruntowych. W zamyśle adiuwant
doglebowy ma poprawiać
skuteczność chwastobójczą,
szczególnie w warunkach suszy i silnych opadów, i jednocześnie zabezpieczać przed
ﬁtotoksycznym działaniem
herbicydu na roślinę uprawną (w przypadku silnego opadu i gwałtownego przemieszczania się substancji czynnej
w głąb proﬁlu glebowego). Na
Polskim rynku dostępnych jest
kilka takich środków np. Adsol, Atpolan Soil Maxx, Grounded. Badania ze środkiem
Atpolan Soil czy Grounded
wykazują ich przydatność
do herbicydów stosowanych
w odchwaszczaniu rzepaku
(chlomazon,
mieszaniana
chlomazonu z metazachlorem)
czy zboż (diﬂufenikan, pendimetalina).

Efekty stosowania adiuwantów aktywujących w praktyce
mogą być różne. Określony
adiuwant poprawiając działanie jednego herbicydu może
nie mieć żadnego wpływu na
aktywność innego, a w specyﬁcznych warunkach może
wykazywać efekt antagonistyczny. Niewłaściwe dobrany adiuwant w wyniku anta-

gonizmu substancji czynnych,
obniżenia pH cieczy zawierającej np. herbicyd z grupy pochodnych sulfonylomocznika
może przyczynić się do słabszego rozpuszczanie w wodzie
i w efekcie dłuższego zalegania
herbicydu w środowisku (herbicydy sulfonylomocznikowe
lepiej rozpuszczają się w wodzie o odczynie obojętnym lub
lekko powyżej 7). Rzadko zdarza się, aby adiuwant zawierający pojedynczą substancję
(np. surfaktanty, oleje) wykazywał się stabilnością działania z wieloma herbicydami
i w zróżnicowanych warunkach wykonywania zabiegu.
Wniosek jaki się nasuwa to
to, że nie ma uniwersalnego adiuwanta, pozytywne
wpływającego na wszystkie
herbicydy i w każdych warunkach aplikacji.
W celu uniknięcia niepożądanych sytuacji adiuwanty
należy dobierać i stosować
według ogólnie przyjętych
wytycznych i zaleceń. Aby zabezpieczyć się przed błędami
podczas aplikacji oraz uszkodzeniem roślin uprawnych
zawsze należy się zapoznać
z etykietą środka ochrony roślin, która zawiera informacje
o możliwościach stosowania
z konkretnym adiuwantem
lub grupą środków wspomagających.

Rolnictwa dla producentów
rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej
powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej
70 proc. lub szkody powstały
na powierzchni co najmniej
70 proc. upraw w szklarniach
i tunelach foliowych. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: www.minrol.
gov.pl. KN

W lipcu przez Polskę przetoczyły się nawałnice i gradobicia Fot.: pixabay.com

Specyfika aktywności
adiuwantów

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Miliardowe straty rolników
Ponad 904,5 miliona złotych
— na taką kwotę polscy rolnicy ponieśli straty w związku
ze szkodami spowodowanymi
przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne.
To stan na 2 sierpnia. Do
tego dnia zakończyły prace
622 komisje szacujące szkody w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej. Działały one lub
działają w 1127 gminach. Jak
poinformowało Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, straty

poniosło ponad 29,4 tys. gospodarstw rolnych, a powierzchnia
upraw dotkniętych klęską wyniosła 151 019,64 ha. Szkody
powyżej 70 proc. powstały na
działkach o łącznej powierzchni
76 873,15 ha oraz na 64 220 m
kw. tuneli foliowych i szklarni.
Przygotowanie rządowego
programu pomocowego dla
rolników ma być możliwe po
zakończeniu wszystkich szacunków. Jeszcze pod koniec
lipca pracowały komisje szacujące straty spowodowane

przez przymrozki. Co jakiś
czas występują też kolejne
klęski: w pierwszej połowie
lipca przez Polskę przetoczyły
się nawałnice i gradobicia, na
przełomie lipca i sierpnia zaś
kraj dotknęła fala upałów powyżej 30oC.
Przypomnijmy, że obecnie,
po oszacowaniu szkód, rolnicy mogą się ubiegać o kredyty
preferencyjne; pomoc prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opłaceniu
bieżących składek na ubez-

pieczenie społeczne; pomoc
prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
ulgi w opłatach czynszu oraz
umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy);
udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów
miast ulg w podatku rolnym;
a także o pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
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Walka z pomorem nadal trwa. Są ostrzejsze przepisy

ASF nadal groźny
Zakaz hodowli świń na
danym obszarze będzie
mógł wprowadzić powiatowy
lekarz weterynarii — przewiduje podpisana właśnie
przez prezydenta ustawa.
Zmiany w prawie to jeden ze
sposobów walki z afrykańskim pomorem świń (ASF).
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczebac.pl

Niestety, wirus wciąż się
szerzy. Główny Inspektorat
Weterynarii ciągle informuje o kolejnych przypadkach
stwierdzonych u świń domowych raz dzików. Jeśli
chodzi o te ostatnie, ASF jest
wykrywany w osobnikach już
padłych, jak i odstrzelonych
— zazwyczaj w niewielkiej
odległości od granicy polsko-białoruskiej. Takich przypadków (według stanu na 6
sierpnia) naliczono już 430.
Natomiast ognisk choroby
u świń domowych stwierdzono 65 (42 w tym roku), w
województwach: podlaskim,
mazowieckim i lubelskim. W
ostatnim czasie dotyczyło to
zarówno gospodarstwa utrzymującego ledwie 7 świń, jak i
takiego, gdzie hodowano ich
w sumie 1905.

Albo bioasekuracja albo
wybicie świń

Hodowcy z terenów zagrożonych mają teraz dwa wyjścia. Albo dostosują swoje gospodarstwa do zaostrzonych
wymogów bioasekuracji (trzeba m.in. wykonać odpowiednie ogrodzenie), albo zlikwidują hodowlę. Ta druga opcja

wiąże się z rekompensatą. W
tym celu należy do 14 sierpnia
u powiatowego lekarza weterynarii złożyć oświadczenie
o niemożliwości spełnienia
wymogów programu bioasekuracji. Wówczas lekarze
weterynarii skontrolują gospodarstwa, by ostatecznie
wydać decyzję nakazujące
zabicie świń oraz decyzję o
zakazie dalszego chowu świń
do końca 2018 r. I to będzie
podstawą do rekompensaty,
której stawki ustali minister
rolnictwa po przekazaniu
przez ARiMR informacji o
liczbie sztuk świń objętych
tym wsparciem. Wnioski o
rekompensaty Agencja przyjmuje do 15 września.

Zakaz utrzymania,
chowu lub hodowli

Orężem w walce z ASF mają
być także zmiany w prawie.
2 sierpnia została podpisana
przez prezydenta Andrzeja
Dudę Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt. Nowe
przepisy umożliwiają organom Inspekcji Weterynaryjnej wprowadzenie w drodze
rozporządzenia zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli
zwierząt z gatunków wrażliwych (czyli de facto świń) na
danym obszarze, w przypadku zagrożenia wystąpienia
lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej
obowiązkowi zwalczania.
Ponadto ustawa nakłada na
myśliwych oraz koła łowieckie
obowiązek przekazywania in-

Hodowcy z terenów zagrożonych ASF mogą do 14 sierpnia u powiatowego lekarza weterynarii złożyć oświadczenie o niemożliwości spełnienia wymogów programu bioasekuracji. Będzie to
podstawą do uzyskania rekompensaty za likwidację stada świń
Fot. Dariusz Kucman

formacji o znacznej liczbie
nagłych padnięć zwierząt.
Dodatkowo powiatowy lekarz
weterynarii uzyska uprawnienie do nakazania posiadaczowi gospodarstwa, w drodze
decyzji
administracyjnej,
podjęcia działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego
dzików na danym obszarze lub
zakazania działań uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie odstrzału. Nowelizacja wprowadza również
zmiany ułatwiające dokonywanie odstrzału sanitarnego
związanego ze zwalczaniem
chorób zakaźnych zwierząt
na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz w
ich otulinach.

Będzie można polować
przez cały rok

Nowe możliwości dają natomiast myśliwym rozporządzenia podpisane przez

ministra środowiska. Po
pierwsze na wszystkie dziki
będzie można polować przez
cały rok. Po drugie dozwolone będzie wykonywanie w
jednym obwodzie łowieckim
polowania indywidualnego
i polowania zbiorowego w
tym samym czasie (za zgodą dzierżawcy lub zarządcy
danego obwodu). A po trzecie na obszarach objętych
restrykcjami związanymi z
obecnością wirusa ASF dopuszczone będzie wykorzystywanie optycznych urządzeń
noktowizyjnych i termowizyjnych. Ma to na celu — jak
napisano w uzasadnieniu do
zmiany przepisów — „poprawienie skuteczności wykonywania polowania na dziki,
co spowoduje zwiększenie
pozyskania dzików i wpłynie
na obniżenie zagęszczenia
populacji dzików, co z kolei
powinno pomóc zahamować
rozprzestrzenianie się ASF”.

Wnioski do końca sierpnia

Zgłoś się po zwrot podatku
Do końca sierpnia urzędy
miast i gmin przyjmują od
rolników wnioski o zwrot
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za
2017 rok.
Do wniosku (formularze są
dostępne w urzędach miast i
gmin) należy dołączyć oryginały faktur VAT za zakupiony
olej napędowy, wystawione
między 1 lutego a 31 lipca 2017
r. Stawka zwrotu podatku to 1 zł

za 1 litr, natomiast limit zwrotu
— zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z 21 listopada
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. Poz.
1934) — w tym roku wynosi
86 zł za 1 hektar powierzchni
użytków rolnych znajdujących
się w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,
określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu
na dzień 1 lutego br. Wypłaty
zwrotu podatku akcyzowego
rolnicy powinni się spodziewać
między 2 a 30 października br.

Wypłaty są dokonywane na
podstawie ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej z dnia 10 marca 2006 r.
(Dz.U. z 2015 r. Poz. 1340) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. z
dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. Poz. 1934). KN

Stawka zwrotu podatku wynosi
1 zł za 1 litr zakupionego paliwa Fot. Pixabay.com
154617otbr-h -P
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WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy
wśród osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich. 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 73/2017. 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” 13 września 2017 roku. Jadwiga Gliniewicz

Panowie
31-45 LAT

UCZCIWY
35-letni kawaler, pozna panią w wieku
35-40 lat, sympatyczną, uczciwą,
z okolic Olsztyna. Jestem niezależny
finansowo i mieszkaniowo, bez
nałogów. Cel — stały związek. Numer
telefonu ułatwi kontakt.
CZTERDZIESTOLATEK
Kawaler, spod znaku wagi, bez nałogów, spokojny, poznam panią z okolic
Olsztyna. Mogę zmienić miejsce zamieszkania.
BLIŹNIAK
42-letni kawaler, poznam wolną pannę,
bez nałogów i zobowiązań, w wieku
37-40 lat, która chciałaby związać się
z rolnikiem. Mile widziane panie z powiatu Ostróda, Działdowo, Nidzica.

46-60 LAT

Z MAZOWSZA
Kawaler na rencie, niezależny mieszkaniowo, pozna panią do lat 57.
ZARADNY
(49/170) Kawaler, palący, wykształcenie zasadnicze, pracujący, zmotoryzowany, nieśmiały, poznam pannę lub
wdowę, w wieku do 50 lat, z okolic
Górowa Iławeckiego lub Bartoszyc. Cel
— stały związek.
SPOD ZNAKU RAKA
56-letni kawaler, pracujący, niezależny
mieszkaniowo, zmotoryzowany, bez

WE DWOJE NR 73/2017

nałogów, pragnie poznać pannę,
chętnie z okolic Ostródy. Cel — stały
związek, oparty na zaufaniu i szacunku.
SPOKOJNY
(58/185/93) Bez nałogów, niezależny
finansowo, emeryt wojskowy, pracujący, lubię spacery, sport i lubię gotować.
Jestem zmotoryzowany, poznam panią
miłą, bez nałogów, domatorkę. Cel —
przyjaźń lub stały związek.
WARMIAK
58-letni, mieszkający na wsi, niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez
nałogów, pozna panią bez nałogów. Cel
— stały związek.
BYK
(60/176/78) Bez nałogów, poszukuję
bratniej duszy. Poznam panią z okolic
Olsztyna. Jeżeli czujesz się samotna
napisz, razem jest weselej.

POWYŻEJ 60 LAT

SZCZUPŁY I WYSOKI
Z okolic Olsztyna, bez nałogów, emeryt,
spokojny, lubię las i długie spacery,
jestem zmotoryzowany, poznam panią
szczupłą, o dobrym charakterze, do
lat 60.
Z WARMII
(61/170) Bez nałogów i zobowiązań,
niezależny finansowo i mieszkaniowo,
zaradny. Nie szukam przygód lecz
stałego związku.
MIŁY WDOWIEC

Poznam miłą, atrakcyjną, niezależną
panią w wieku do 60 lat, jestem niezależny, mieszkam i pracuję w Olsztynie
i pragnę spotkać panią, która również
wie o tym, że życie we dwoje jest
łatwiejsze i przyjemniejsze.
WOLNY EMERYT
(68/162/65) Bez nałogów i zobowiązań, wolny, niematerialista, domator,
lubi spacery, podróże, muzykę
i przyrodę, w związku ceni szczerość
i uczciwość, zaufanie, jest uczuciowy,
wrażliwy, pozna miłą panią z poczuciem humoru. Cel — przyjaźń lub
stały związek.
„ZŁOTA RĄCZKA”
68-letni, kochający zwierzęta, lubię
prace na działce, zmotoryzowany,
poznam panią szczupłą, do 62 lat,
z okolic Elbląga.
KAWALER Z MAZUR
(68/165) Emeryt, lubiący przyrodę,
jazdę rowerem, katolik pozna panią
bardzo samotną, do lat 70. Przyjaźń lub
stały związek.
SZCZERY EMERYT
Bez zobowiązań, pragnie poznać panią
tolerancyjną, szczerą, poważnie myślącą o życiu, bez rażących wad, która
lubi przyrodę i działkę. Cel — stały
związek. Zdjęcie mile widziane.
KOZIOROŻEC
72-letni wdowiec, pozna panią w wieku
do 72 lat, bez nałogów.

Panie
31-45 LAT

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

46-60 LAT

MIŁA
Jestem bez nałogów, o dobrym
charakterze, rozwiedziona, mieszkam
blisko Olsztyna.
OPIEKUŃCZA
(60/158/68) Zadbana emerytka,
o dobrym sercu, bez nałogów, lubię
spacery, z poczuciem humoru, poznam pana do lat 70, z okolic Elbląga.
BLONDYNKA
Niepaląca, lubiąca przyrodę, pozna
pana w wieku 61-66 lat. Cel —
przyjaźń lub stały związek.

POWYŻEJ 60 LAT

PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Niepaląca, wdowa, emerytka, własne
M z małą posiadłością na wsi,
poznam pana zmotoryzowanego,
uczciwego, spokojnego charakteru,
zaradnego, opiekuńczego. Cel —
przyjaźń lub stały związek.
WDOWA Z MŁAWY
(61/167) Sympatyczna, uczciwa,
bez nałogów i zobowiązań, pozna
pana, chętnie wdowca kulturalnego,
zadbanego, sympatycznego.
HALINKA
(61/165/65) Wdowa, uczciwa,
religijna, o dobrym sercu, własne
M, bez zobowiązań, poznam pana
w wieku do 61 lat, bez nałogów. Pan
może zamieszkać u mnie.

SPOKOJNA WDOWA
Niepaląca, emerytka, własne
M, wyrozumiała, poznam pana
zmotoryzowanego, uczciwego,
spokojnego charakteru, zaradnego,
opiekuńczego. Cel — przyjaźń lub
stały związek.
ROZWIEDZIONA
Miła, sympatyczna, o dobrym sercu,
mieszkam na wsi, poznam pana
w wieku do 68 lat. Cel — stały związek.
SZATYNKA
(69/158/98) Samotna emerytka,
z własnym M, katoliczka, bez
nałogów, domatorka, o dobrym
sercu, pozna wdowca bez nałogów,
zadbanego, katolika, powyżej 70 lat,
z okolic Iławy, Olsztyna, Ostródy.
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Jak zwiększyć przyswajalność składników pokarmowych?

Dobry grunt to podstawa
przyszłych plonów
Kwasy humusowe odgrywają
bardzo ważną rolę w glebie.
Oprócz poprawy struktury
gleby, jak zwiększenie przestrzeni powietrznych, poprawa zasobności w wodę,
tworzenie struktury gruzełkowej.
Kwasy humusowe są niezbędne do rozwoju i życia
mikroorganizmów
glebowych. Tylko prawidłowa
struktura gleby i jej zasobność
w powietrze stanowi o występowaniu pożytecznych mikroorganizmów tlenowych
takich jak bakterie, grzyby
i promieniowce. Kwasy humusowe są źródłem węgla
organicznego więc stanowią
pokarm dla mikroorganizmów glebowych oraz tych
występujących bezpośrednio
w sąsiedztwie korzeni roślin
uprawnych Mikroorganizmy
glebowe czerpią z próchnicy
również niezbędną do ich
życia energię.

Nadmierne stosowanie
chemikaliów
Szybki rozwój w praktykach
rolniczych mający na celu
zmaksymalizowanie wydajności upraw w zastraszającym
tempie doprowadził do wykorzystywania technologii i strategii, które nie działają na
rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Nadmierne
i nierozważne stosowanie chemikaliów rolniczych (nawozów i pestycydów) w uprawie
stwarza poważne zagrożenie
dla żyzności gleby. W ciągu
ostatnich kilku dziesięciole-

ci, postęp w rolnictwie szczególnie ten biotechnologiczny
wpływa na powiększanie wydajności rolniczej w zrównoważonym trybie i umożliwiają
wykorzystanie mikroorganizmów glebowych dla poprawy
jakości gleby i zdrowia upraw.
Poszukuje się opłacalnej ekonomicznie alternatywy dla
zminimalizowania praktyk
rolniczych, które prowadzą
do zmniejszenia żyzności
gleby, a także wpływają na
długoterminową poprawę
stabilności ekosystemu gleby.

Kwasy humusowe
Rozwiązaniem mogą być
kwasy humusowe, które
utrzymują właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu wzrasta uruchamianie
i przyswajalność składników
pokarmowych z gleby, nawet
o 20-40 proc. Kwasy humusowe stanowią o zdolności
do tworzenia tak ważnej
struktury gruzełkowatej gleby, jednocześnie pozytywnie
wpływając na jej właściwości
wodne, powietrzne i cieplne.
Są korzystne zarówno dla
gleb piaszczystych, gdzie
zwiększają ich zwięzłość, jak
i ciężkich rozluźniając i napowietrzając podłoże. Dzieje się
to głównie za sprawą kwasów
fulwowych, które mają właściwości elektrodynamicze
i rozdrabniają nadmiernie
zagęszczone koloidy glebowe.
W obecności kwasów fulwowych nawet bardzo wilgotna
gleba zachowuje strukturę
gruzełkowatą Również na
glebach zalanych, podmo-

kłych i ciężkich poprawia się
ich napowietrzenie.
Rośliny rosnące na glebach
strukturalnych mają zapewnione równomierne ilości
wody i składników pokarmowych podczas całego okresu
wegetacji. Trwała gruzełkowata struktura gleb zapewnia
roślinom wykorzystanie wody
do 85 proc., podczas gdy na
glebach niestrukturalnych to
wykorzystanie nie przekracza
15 proc. Stąd też gleby uprawne, które zatraciły strukturę,
nie są w stanie zmagazynować
takiej ilości wody, która jest
niezbędna dla prawidłowego
rozwoju roślin.

Kolonizacja strefy
korzeniowej roślin
W glebie bytują przedstawiciele najrozmaitszych grup
systematycznych. Biorą udział
w wielu różnych procesach
przebiegających w glebie —
wietrzeniu skał i minerałów,
tworzeniu się agregatowej
struktury gleby, przekształcaniu martwej materii organicznej, syntezie substancji
biologicznie czynnych, procesach oksydoredukcyjnych,
zamykających się w glebie
cyklach biogeochemicznych
— krążenie C, N, P, S itd.
To dostępność składników
pokarmowych, a nie przestrzeń jest głównym wyznacznikiem wielkości populacji
drobnoustrojów w ryzosferze. Im więcej składników
organicznych (C, N, P) stanowiących pokarm dla mikroorganizmów tym bogatsze
środowisko glebowe.
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Kolonizacja strefy korzeniowej roślin przez mikroby
jest wieloetapowa i przebiega z udziałem wielu cech
genetycznych bakterii. Możemy usprawnić ten proces
dostarczając do środowiska
glebowego starannie wyselekcjonowane bakterie, które spełniają w glebie bardzo
określone funkcje, takie jak
udostępnianie azotu (Azotobacter chroococcum), fosforu
(Bacillus megaterium) lub
niszczenie bakterii i grzybów
chorobotwórczych (Bacillus subtilis).

Utrzymują prawidłowy
stan fitosanitarny gleby
Bezpośredni mechanizm
promocji wzrostu roślin obejmuje produkcję substancji
przez bakterie i ich transport
do rozwijających się roślin
lub ułatwianie wchłaniania
składników odżywczych z otoczenia.
Bakterie takie jak Bacillus,
Pseudomonas, Rhizobium,
Proteus, Azotobacter, Azospirillum, Brevibacillus, Bradyrhisobium są niezbędne
do prawidłowego wzrostu

i rozwoju roślin. Przetwarzają one związki organiczne do
form prostych, dostępnych
dla roślin (azot, fosfor, żelazo
itp.). Utrzymują prawidłowy
stan ﬁtosanitarny gleby konkurując o miejsce i pokarm
z bakteriami i grzybami chorobotwórczymi. Dostarczają
roślinom związki pokarmowe. Dodatkowo wytwarzają
wiele substancji o właściwościach hormonów roślinnych (auksyny, gibereliny
i cytokininy), antybiotycznych
(synteza przeciwgrzybicznych
metabolitów, wytwarzanie
enzymów
rozkładających
ściany komórkowe grzybów
chorobotwórczych np.: polimyksyna, mykosubtilina)
zwiększając naturalną odporność gospodarza na patogeny
oraz obniżają stężenie etylenu
w korzeniach oraz witamin.
Kwasy humusowe stymulują
wzrost i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów
glebowych wpływając między innymi na polepszenie
wymiany gazowej w glebie.
Ponadto makro- i mikroorganizmy glebowe czerpią z substancji organicznej niezbędną

Gleby zasobne w próchnicę odznaczają się zdecydowanie wyższą aktywnością biologiczną. Dzięki
niej szybsza jest mineralizacja opadłych liści, skoszonej trawy czy każdej innej materii organicznej
stanowiącej resztki pożniwne Fot. Anna Uranowska
energię i mineralne składniki
pokarmowe. Gleby zasobne
w próchnicę odznaczają się
zdecydowanie wyższą aktywnością biologiczną. Dzięki
niej szybsza jest mineralizacja opadłych liści, skoszonej
trawy czy każdej innej materii organicznej stanowiącej
resztki pożniwne.

Jak utrzymać
prawidłowy stan gleby?
Przede wszystkim trzeba
stworzyć odpowiednie warun-

ki rozwoju mikroorganizmów
stosując związki humusowe.
W tradycyjnych uprawach
stosujemy obornik, komposty,
natomiast w dzisiejszych czasach, dobie bardzo intensywnego rolnictwa i ogrodnictwa
konieczne staje się stosowanie preparatów uzupełniających poziom kwasów humusowych w glebie. Nie bez
znaczenia jest skład takich
preparatów. Na rynku znajduje się wiele różnych „cudownych środków”, jednakże

decydując się na zakup i zastosowanie na własnym polu
trzeba wybrać te najlepsze.

Na co należy
zwrócić uwagę?
Preparat humusowy powinien zawierać jak najwięcej kwasów humusowych
w przeliczeniu na suchą
masę (a nie w masie organicznej) oraz powinien być
w nim wysoki udział kwasów fulwowych (powyżej 15
proc. — też w przeliczeniu

na suchą masę produktu).
Kwasy fulwowe cechują się
wysoką zdolnością sorpcyjną — zwiększają zatrzymywanie jonów w kompleksie
sorpcyjnym we wszystkich
rodzajach gleb, co sprawia,
że dostępność składników
mineralnych dla roślin jest
zwiększona. Frakcja ta ogranicza proces bielicowania
gleb (wypłukiwania tlenków
żelaza, krzemionki, fosforu
i manganu w głąb gleby, co
pogarsza jej właściwości ﬁzyczne i sprzyja wymywaniu
składników pokarmowych
poza obręb korzeni). Kwasy
fulwowe są rozpuszczalne
w wodzie w całym zakresie
pH. Dodatkowo należy zwrócić uwagę czy kwasy huminowe są dostępne w postaci
soli kwasów huminowych,
ponieważ te jako rozpuszczalne w wodzie działają
natychmiast po zastosowaniu, w przeciwieństwie do
kwasów huminowych nierozpuszczalnych w wodzie,
które potrzebują czasu i odpowiednich warunków oraz
mikroﬂory aby je uwolnić
do działania.

REKLAMA

EKSPERT RADZI:

POTRAKTUJ RESZTKI POŻNIWNE JAKO NAWÓZ

Po zbiorach roślin uprawnych
na polach pozostają resztki
pożniwne, które są przyorywane. Jednak jedynie ich przyoranie powoduje, że zalegają
w glebie po prostu gnijąc,
a w wyniku nieprawidłowego
ich rozkładu wydzielają się
substancje, które działają
toksycznie na siewki.
— Zaburza to dalszy wzrost
i rozwój roślin, który może być
zakłócony lub spowolniony
— mówi Maria Magdalena
Kasińska, doradca firmy Agrarius. — Dodatkowo nierozłożona słoma zbożowa może
być siedliskiem patogenów
wywołujących choroby zbóż:
choroby podstawy źdźbła,
choroby fuzaryjne, septoriozy,
brunatną plamistość liści,
plamistość siatkową, mączniak
prawdziwy. A porażona słoma
rzepakowa to przede wszystkim źródło sprawcy suchej
zgnilizny kapustnych i zgnilizny
twardzikowej — przypomina
Maria Magdalena Kasińska.
Dodatkowo, ze względów
ekonomicznych, wielu rolników
ogranicza jesienne nawożenie
lub nie stosuje go wcale,
a przecież dostarczenie oziminom niezbędnych składników
pokarmowych jesienią pozwala
na lepsze ich przezimowanie.
— Resztki pożniwne, przy
odpowiednich zabiegach,

można wykorzystać jako źródło
składników mineralnych oraz
dobry materiał próchnicotwórczy. Proponuję wykonać prosty
test — tłumaczy doradca:
1. Czy masz problem z rozkładem resztek pożniwnych?
2. Czy Twoja gleba jest zwięzła
i zbrylona lub lekka?
3. Czy pH Twojej gleby jest zbyt
niskie?
4. Czy woda zalega na polach
po opadach deszczu?
5. Czy w okresach suchych
masz problem z deficytem wody?
Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na co najmniej jedno
z powyższych pytań, w przyszłym sezonie możesz mieć
problem z:
— zwiększonym występowaniem chorób odglebowych
— ograniczeniem dostępności
składników odżywczych
— spadkiem aktywności
mikrobiologicznej gleby
— wzrostem i rozwojem roślin
Firma Agrarius przygotowała
swoją brygadę na resztki
pożniwne łącząc wysoce
skoncentrowany preparat
humusowy LIGNOhumat Super
z preparatem mikrobiologicznym PROTECT bacter. Niewielkie dawki obu preparatów,
bo nawet od 0,5 kg każdego
z preparatów w przypadku
resztek pożniwnych po zbożach

i rzepaku, pozwalają doskonale
przygotować grunt pod nowy
sezon zapewniając:
— bardzo szybki rozkład
resztek pożniwnych
— wzrost zawartości materii
organicznej w glebie
— uruchomienie składników
pokarmowych z gleby
— ograniczenie występowania
chorobotwórczych patogenów
— optymalizacja środowiska
mikrobiologicznego gleby
— poprawa struktury gleby
— Resztki pożniwne są
obfitym źródłem składników
pokarmowych — wyjaśnia
doradca firmy Agrarius. —
Spośród nich należy w bilansie
nawożeniowym uwzględnić
przede wszystkim azot, fosfor,
potas, magnez, wapń i siarkę.
Odzyskanie i zatrzymanie
w strefie korzeniowej tych
składników na pewno znacznie
obniży dawki nawożenia
mineralnego. Dodatkowo proponujemy nawiezienie słomy

mgr inż. Maria Magdalena
Kasińska, doradca Agrarius
tel.: 722 132 309,
e-mail: m.kasinska@agrarius.eu

Fot. Archiwum prywatne

preparatem mikrobiologicznym
AZOT bacter, który powoduje
pobieranie azotu z powietrza
atmosferycznego i udostępniania go roślinom. Wykorzystując
składniki pokarmowe z resztek
pożniwnych mamy wpływ na
zdrowie gleby i roślin, co wpłynie bezpośrednio na zdrowy
rozwój roślin i plony — doradza
Maria Magdalena Kasińska.

Zdrowy rzepak bez
ochrony chemicznej po zastosowaniu LIGNOhumat
i PROTECT bacter,
uprawa z okolic
Kętrzyna, 25. lipca
2017 Fot. Agrarius
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Uciążliwy szkodnik kapustnych

Tantniś krzyżowiaczek
W uprawach rzepaku i innych roślin
kapustnych w związku ze stopniowym
ocieplanie klimatu, wzrasta zagrożenie
związanie z pojawieniem się tantnisia
krzyżowiaczka. Masowe występowanie
larw tych owadów może doprowadzić do
znacznych strat w uprawach.
dr inż. Marcin Baran,
IOR — PIB Poznań
dr inż. Magdalena Jakubowska,
IOR — PIB Poznań
mgr Kamila Roik, IOR — PIB Poznań

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Tantniś krzyżowiaczek to
jasnobrązowy motyl (Lepidoptera) z rodziny tantnisiowatych (Plutellidae),
powszechnie występujący
w całym kraju.

Nawet do trzech
pokoleń w roku
Motyl o rozpiętości skrzydeł do 17 mm charakteryzujący się wąską szarobrązową

pierwszą parą skrzydeł z białą falistą smugą wzdłuż jej
tylnego brzegu. Tylna para
skrzydeł wyposażona jest
w długą strzępinę. Jaja motyla
są lekko spłaszczone w kolorze pastelowej żółci. Motyle
składają jaja wzdłuż nerwów
na dolnej stronie liści. Gąsienice koloru zielonego o czarnej głowie są słabo owłosione, długości ciała do 10 mm,
które po dotknięciu stają się
bardzo ruchliwe wyginając się
w podkówkę i opadając na ziemię. Na liściach pojawiają się
także poczwarki w oprzędach
siateczkowatych, które mogą
występować
gromadnie.

Tantniś krzyżowiaczek postać dorosła Fot Marcin Baran
Szkodnik przy sprzyjających
warunkach pogodowych dla
jego rozwoju, może wytworzyć trzy lub cztery generacje
w ciągu roku. Ilość pokoleń
owada zależna jest od warunków atmosferycznych,
głównie od temperatury i wilgotności.
Ze względu na stopniowe

Tabela ze Ğrodkami do zwalczania tantnisia krzyĪowiaczka wg zaleceĔ MRiRW na rok 2017.

Preparat

Substancja czynna

Dawka

Uwagi

A-Cyper 100EC
Alciper 100 EC
Alfacypermetryna 100 EC
Alfastop 100 EC

alfa-cypermetryna 100 g

0,08 l/ha

kapusta głowiasta,
rzepak

Arkan 050 CS

lambda-cyhalotryna — 50 g

0,12 l/ha

kapusta głowiasta

Astaf 100 EC

alfa-cypermetryna — 100 g

0,08 l/ha

kapusta głowiasta

Axiendo Spray

lambda-cyhalotryna — 0,015 g

Chlorop-Pro 480 EC

chloropiryfos — 480 g

0,9 l/ha

Coragen 200 SC

chlorantraniliprol — 200 g

75-125 ml/ha

kapusta głowiasta

Cyper-Fas 100 EC

alfa-cypermetryna — 100 g

0,08 l/ha

kapusta głowiasta,
rzepak

Cyperfor 100 EC

cypermetryna — 100 g

0,3 l/ha

kapusta głowiasta

Fastac 100 EC
Fiesta 100 EC
Proalfacypermetryna

alfa-cypermetryna 100 g

0,08 l/ha

kapusta głowiasta,
rzepak

0,25-0,3 kg/ha

rzepak ozimy

kapusta, brokuł,
kalafior, kapusta
brukselska
kapusta brukselska,
kalafior, brokuł

LambdaCe 050 CS

acetamipryd — 100 g,
lambda-cyhalotryna — 30 g
lambda-cyhalotryna — 50 g

0,12 l/ha

kapusta głowiasta

Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna 50 g

0,12 l/ha

kapusta głowiasta

Dursban Delta 200 CS

chloropiryfos — 200 g

2 l/ha

kapusta głowiasta

Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Steward 30 WG

indoksarb — 300 g

0,1 kg/ha

kapusta głowiasta
biała

Sorcerer 500 EC

cypermetryna — 500 g

0,05 l/ha

kapusta głowiasta

Inazuma 130 WG

Tekapo 025 EC

beta-cyflutryna —25 g

0,3 l/ha

kapusta biała
gruntowa

Superkill 500 EC

cypermetryna — 500 g

0,05 l/ha

kapusta głowiasta

Super Cyper 500 EC

cypermetryna — 500 g

0,05 l/ha

kapusta głowiasta

ocieplanie klimatu, wzrasta
zagrożenie związanie z pojawieniem się tantnisia krzyżowiaczka w uprawach rzepaku
i innych kapustnych. Rozwój
szkodnika trwa około miesiąca. Wyjątkowo szkodliwe
może być pierwsze pokolenie,
gdy żeruje masowo, po kilka
gąsienic na jednej roślinie.
Wówczas larwy wyjadają
tkankę miękiszową i powodują powstanie na liściach
wielu drobnych, okrągłych
otworów. Przy dużych uszkodzeniach dochodzi do zniszczenia całych liści w efekcie
zamierania roślin.

W 2016 roku
pojawił się masowo
Na plantacjach rzepaku
pojawiają się nieregularnie,
ale jego naloty wzmagają się
podczas suchych i ciepłych
lat. Oprócz rzepaku, obecnie
obserwuje się zwiększoną
jego liczebność na różnych
gatunkach kapustnych. Masowe występowanie larw
może doprowadzić do znacz-

Larwy w oprzędach siateczkowatych występujące gromadnie
Fot. Marcin Baran

nych strat i nawet 90 proc.
uszkodzonych blaszek liści
kapusty, rzepaku, brokułów
czy kalarepy.
Informacje o wzrastającym
zagrożeniu ze strony agrofaga na kapustach rejestrowano
w województwie warmińsko-mazurskim i na północy województwa mazowieckiego.
W Wielkopolsce zwiększoną
liczebność tantnisia obserwowano na plantacjach buraka,
gdzie obserwowano masowe
loty motyli, jak również liczne
wylęgi gąsienic na samosiewach rzepaku znajdujących
się na plantacjach buraczanych. Zdecydowanie rok 2016
był rokiem gdzie agrofag pojawiał się masowo w związku
ze sprzyjającymi warunkami
meteorologicznymi. Rok 2017
charakteryzuje się krótszymi
okresami ciągłych sprzyjających stałych wysokich temperatur powietrza. Występowanie dość częstych opadów
atmosferycznych ogranicza
korzystne warunki dla rozwoju masowego szkodnika, dla-

tego w porównaniu z rokiem
poprzednim jego liczebność
będzie mniejsza, co nie zmienia jednak rangi jego szkodliwości w uprawach rzepaku
i innych kapustnych.

Próg ekonomicznej
szkodliowści
Zwalczanie agrofaga polega na ograniczaniu oraz
zwalczaniu występowania
chwastów z rodziny kapustowatych (Brassicaceae) na
polach uprawnych oraz w ich
sąsiedztwie. Po zbiorach należy usunąć resztki roślin,
na których mogą znajdować się gąsienice i poczwarki. Dobre efekty daje także
głębokie przyoranie resztek
roślinnych. Zwalczanie tego
szkodnika powinno opierać
się na biologicznych środkach ochrony, co ogranicza
tworzenie się mechanizmów
odporności motyla na insektycydy chemiczne. Próg ekonomicznej szkodliwości to
występowanie ok. 6 gąsienic
na 10 roślinach.

Uszkodzenia powodowane przez żerujące gąsienice Fot. Magdalena Jakubowska
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Ustawa podpisana

Nowe prawo wodne

dk
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Wracając do kwestii budzącej największe zainteresowanie i kontrowersje, czyli opłat,
w ustawie znalazł się zapis, że
nowe przepisy nie mogą być
podstawą do zmiany taryf za
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców w 2018 i 2019 roku.
Ponadto odpowiedzialne za
ustawę Ministerstwo Środowiska cały czas przekonuje,
że opłaty za wodę nie będą
dotyczyły rolników, którzy korzystają wyłącznie z wody dostarczanej wodociągami i którzy już ponoszą opłaty z tego
tytułu. A nawet jak dobierają
jeszcze wodę mechanicznie, to
w ilości 5000 litrów dziennie
(5 m3) — licząc średniorocznie — będzie ona bezterminowo bezpłatna. „Zasada ta
obejmie większość rodzinnych gospodarstw rolnych
w Polsce. Tylko przedsiębiorstwa prowadzące intensywną
produkcję rolną ( jest ich ok.
3 tys.), w przypadku poboru
wód podziemnych na potrzeby produkcji, będą ponosiły
opłatę za każdy 1000 litrów
wody pobranej za pomocą
pomp” — podaje resort środowiska.
Wielu rolników nowe Prawo wodne może dotknąć jednak w innym aspekcie. Otóż
wdraża ono również dyrektywę unijną dotyczącą ochrony
wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
Ustawa zawiera przepisy zobowiązujące gospodarstwa,
pod rygorem nałożenia opłaty, do określonych działań
związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych,
prowadzenia dokumentacji
w tym zakresie oraz realizacji
reszty programu działań dotyczących środków i sposobów
postępowania związanych
z procesami nawożenia.
Projekt tego programu
działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu
ze źródeł rolniczych zakłada
m.in. przedłużenie trwania
obowiązku przechowywania
gnojowicy z czterech do sześciu miesięcy. To oznacza, że
rolnicy w wielu przypadkach
będą zmuszeni do budowy
nowych zbiorników, bo obecne nie pomieszczą półrocznych zbiorów gnojówki. A to
wiąże się z kosztami, których
część gospodarzy nie będzie
w stanie ponieść. I mogą oni
w ogóle zrezygnować z hodowli.

KREDYT

2 sierpnia prezydent Andrzej
Duda podpisał uchwaloną
przez parlament ustawę Prawo wodne. Wszystko wskazuje na to, że dopiero pełne
jej wdrożenie da odpowiedź
na pytanie, czy odbije się
ona na portfelach obywateli,
na czele z rolnikami.
Co prawda rządzący zapewniają, że Polacy nie powinni
obawiać się podwyżek cen
wody, ale powody do niepokoju w tej kwestii wyraża wiele podmiotów, w tym rolnicze
organizacje. Skąd wzięła się
zatem potrzeba nowego Prawa wodnego?
Przede wszystkim umożliwia
ono pełne wdrożenie unijnej
Dyrektywy Wodnej — o co
Polska była już upominana
— w tym jej budzący kontrowersje zapis o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych.
Dzięki temu państwo może
starać się o odblokowanie 3,5
mld euro z funduszy unijnych
na inwestycje związane w gospodarką wodną, w tym przeciwpowodziową.
A druga przesłanka to — jak
wskazano w uzasadnieniu do
ustawy — „konieczność stworzenia nowego, efektywnego
systemu ﬁnansowania gospodarki wodnej oraz bodźców
ﬁnansowych kształtujących
potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych
na odpłatności za usługi
wodne przekraczające zakres
zwykłego lub powszechnego
korzystania z wód”.
Ustawa dokonuje zmiany
systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując
zastąpienie dotychczasowych
organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej
jednym podmiotem, jakim
ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Przedsiębiorstwo to ma
realizować politykę zlewniową
gospodarowania wodami na
każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.
„Wody Polskie” będą realizować zobowiązania właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących
oraz wód podziemnych,
z wyłączeniem śródlądowych
dróg wodnych o szczególnym
znaczeniu transportowym (to
już będzie w gestii ministra
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej). Jeśli chodzi
o wody morza terytorialnego oraz morskie wody wewnętrzne, decyzyjny będzie
zawsze minister właściwy do
spraw gospodarki morskiej.

oddłużanie przedsiębiorstw

na zakup pasz i nawozów

WSTĘPNA DECYZJA
KREDYTOWA
W 1 DZIEŃ
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Według danych GUS w drugiej dekadzie lipca lokalnie
przystąpiono do koszenia
jęczmienia ozimego. Chociaż
częste opady deszczu
wstrzymywały prace żniwne,
jęczmień ozimy z nowych
zbiorów jest już dostarczany
do skupu (informacja z OT
ARR), a ceny zbóż podstawowych, zwłaszcza jęczmienia, wykazują sezonowy spadek.
mgr inż. Robert Stopa, W-MODR
z siedzibą w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W trzecim tygodniu lipca br.
udział jęczmienia paszowego
i browarnego w zakupach realizowanych przez zakłady
zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uległ
dalszemu zwiększeniu.

Plony zbóż ozimych
Na podstawie badania przeprowadzonego na początku
lipca GUS wstępnie ocenia,
że plony zbóż podstawowych
z mieszankami zbożowymi w 2017 r. mogą wynieść
39,1 dt/ha, (o 1,3 dt/ha, tj.
o 3 proc. więcej niż w 2016 r.).
Plony zbóż ozimych łącznie
z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono
na 42,5 dt/ha (o 1,7 dt/ha, tj.
o 4 proc. więcej), a plony
zbóż jarych łącznie z jarymi
mieszankami zbożowymi na
33,8 dt/ha (o 0,4 dt/ha, tj.
o 1 proc. więcej). Biorąc pod
uwagę, że powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych
z mieszankami zbożowymi
w 2017 r. została oszacowana na około 7 mln ha, GUS
ocenia, że tegoroczne zbiory
zbóż podstawowych z mieszankami ukształtują się na
poziomie 27,5 mln ton, tj.
o 2,1 mln ton (o 8 proc.) wyższym niż w 2016 r. Produkcję pszenicy oszacowano na
11,3 mln ton, o około 4 proc.
więcej niż w poprzednim
roku. Większe od ubiegłorocznych będą także zbiory
m.in. żyta (o około 27 proc.)
i jęczmienia (o około 11 proc.).

Zboża konsumpcyjne
dużo tańsze
Według danych ZSRIR
MRiRW w dniach 24.07.2017
r. — 30.07.2017 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie
cena kształtowała się na poziomie 704,77 zł/t, co ozna-

czało spadek w ciągu miesiąca
o 2,02 proc., a w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost
o 15,99 proc. Także cena żyta
konsumpcyjnego na koniec
lipca zmniejszyła się osiągając
poziom 595,41 zł/t. Oznacza
to, że w zestawieniu z końcem czerwca cena tego zboża
spadła o 7,51 proc., jednak
w porównaniu do końca lipca 2016 roku osiągnięta cena
jest wyższa o 24,84 proc.

Cen zbóż paszowych
również w dół
Podobnie jak zboża konsumpcyjne, w skupie zbóż
paszowych ceny w ciągu lipca traciły na wartości. Jedynym zbożem, którego ceny
skupu umocniły się jest kukurydza. Na koniec miesiąca
odnotowano wzrost z poziomu 710,45 do 720,04 zł/t
(wzrost o 1,35 proc.). Jest to
cena o 1,35 proc. wyższa od
notowanej rok wcześniej.
W przypadku jęczmienia paszowego spadek cen
skupu jest najwyższy. Miesięczna różnica w cenie tego
zboża wynosi 14,54 proc.
(z 664,90 do 568,23 zł/t).
W porównaniu do notowań
z przełomu lipca i sierpnia
2016 roku jest to jednak cena
wyższa o 8,07 proc.
Dużo niższe wartości spadków cenowych osiągnęły
owies i pszenżyto. W przypadku tego pierwszego
cena skupu wynosząca na
koniec lipca 560,78 zł/t jest
o 0,24 proc. niższa niż
w czerwcu, ale równocześnie
o 11,42 proc. wyższa niż rok
temu. Pszenżyto z ceną skupu w wysokości 634,16 zł/t
staniało przez miesiąc o 8,81
proc. Osiągnięta cena jest
jednak wyższa w odniesieniu
do porównania rok do roku
— różnica wynosi 18,58 proc.
na plus.

Na rynkach
zagranicznych spadki
Podobnie jak miesiąc wcześniej na rynkach obrotu zbożami w krajach Unii Europejskiej i rynkach światowych
odnotowano dalsze spadki
cen zarówno zbóż konsumpcyjnych jak i cen zbóż paszowych.

Rzepak w skupie
mocno staniał
Po trzech latach spadku,
w bieżącym sezonie 2017/18
światowa produkcja rzepaku
prawdopodobnie wzrośnie.

Według czerwcowych ocen
Międzynarodowej
Rady
Zbożowej (IGC) wyniesie
71,2 mln t, czyli o ponad
2 proc. (1,7 mln t) więcej
w relacji rocznej. Warto zaznaczyć, że jeszcze w marcu br. IGC prognozowała
zbiory na poziomie 69,9
mln t. Wzwyż skorygowano
poza szacunkami bieżącymi również dane dotyczące
ubiegłego sezonu (2016/17)
zwiększając wartość zebranych plonów ziarna rzepaku
z 68,1 na 69,5 mln t.
W
bieżącym
sezonie
(2017/18) wzrost zbiorów
spodziewany jest w Kanadzie,
krajach Unii Europejskiej
oraz Ukrainie. W ostatnich
dwóch latach produkcja nasion roślin oleistych okazywała się bardziej dochodowa niż
roślin zbożowych. Przykładowo w Polsce rok 2016 charakteryzował się cenami skupu
rzepaku wyższymi przeciętnie o 160 proc. od cen skupu
pszenicy konsumpcyjnej. To
rekordowa relacja cenowa
w porównaniu do wartości
uzyskiwanych w latach 20112015, kiedy średnia różnica
w cenach wynosiła 110 proc.,
a w latach 2010 i 2011 spadła
poniżej 100 proc.
Według notowań ZSRIR
MRiRW ceny nasion rzepaku w lipcu podlegały tendencji spadkowej. Uzyskana
w ostatnim tygodniu miesiąca
cena wyniosła 1 554,00 zł/t,
co w porównaniu z wartością 1 597,00 zł/t odnotowaną
na przełomie czerwca i lipca
oznacza spadek o 2,69 proc.
Porównanie z ceną sprzed
roku wykazuje identyczny
spadek wartości wynoszący
(2,69 proc.).

Kolejne zwyżki
na rynku żywca
W lipcu odwróciły się tendencje cenowe w skupie zarówno żywca czerwonego jak
białego. Po raz kolejny minimalnej podwyżce uległy ceny
wołowiny oraz żywca brojlerów kurzych. Natowmiast
zwyżkujące do tej pory ceny
skupu za żywiec wieprzowy
i indyczy na koniec lipca
2017 straciły znacznie na
wartości. Notowana na koniec czerwca cena wołowiny
kształtowała się na poziomie
6,23 zł/kg, oznacza to,
że w okresie miesiąca nastąpił niewielki wzrost
o 0,09 proc. Cena ta
jest także wciąż wyższa
o 2,92 proc. niż w tym sa-

Info. Robert Stopa

Zahamowanie wzrostu cen skupu produktów rolnych

mym okresie roku 2016
(6,05 zł/kg wagi żywej).
Uzyskiwane w skupie ceny za
żywiec wieprzowy w lipcu traciły na wartości, aby w ostatnim tygodniu miesiąca osiągnąć wartość 5,42 zł/ kg masy
żywej. W porównaniu do końca czerwca spadek wyniósł
zatem 5,43 proc., natomiast
w skali roku nastapił wzrost
o 1,19 proc.
Wartość średnich cen skupu
żywca drobiowego (brojlery
kurze) w lipcu podlegały silnym wahaniom. Ostatecznie
w omawianym okresie ceny
tego żywca wzrosły z poziomu 3,34 do 3,42 zł/kg wagi
żywej, co oznacza wzrost
o 2,43 proc. w skali miesiąca.
W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego
cena ta jest jednak niższa
o 2,90 proc.
Jak już wcześniej zaznaczono w przypadku mięsa indyczego odnotowano w lipcu
spadek cen skupu. Na koniec
minionego miesiąca cena
kształtowała się na poziomie
5,23 zł/kg wagi żywe co w porównaniu z ceną w wysokości
5,41 zł/kg wagi żywej zanotowaną na koniec czerwca
oznacza obniżenie wartości
wynoszące 3,37 proc. W porównaniu do cen notowanych
w analogicznym okresie poprzedniego roku cena z końca
lipca jest jednak o 5,23 proc.
wyższa.

Ceny jaj spożywczych
mocno w górę
W lipcu powróciła tendencja
wzrostu wartości cen skupu
jaj spożywczych. Średnia cena
w notowaniach na koniec
miesiąca wyniosła 32 zł/100
sztuk, co oznacza miesięczny wzrost o 2,65 proc. oraz
o 19,94 proc. w porównaniu
rok do roku. Największy
wzrost wartości cen skupu
odnotowano w klasie wielkości „L”. Wynosi 6,82 proc.
w ciągu miesiąca (z 33,70 do
36 zł/100 szt.). W pozostałych
klasach wiekościowych (poza
klasą największą — „XL”)
ceny skupu także podlegały
wzrostom, ale już w mniejszym wymiarze.

Passa w obrocie
przetworami mlecznymi
W I połowie 2017 r., w przypadku proszków mlecznych
dynamicznie rozwijał się
import mleka odtłuszczonego, o 16 proc. (rok/rok)
do 132 tys. t, oraz serwatki,
o 13 proc. (rok/rok) do 262 tys.
t. Tylko w niewielkim stopniu
zwiększyły się zakupy pełnego
mleka w proszku — o 1 proc.
(r/r) do 297 tys. t. Znacząco,
bo o 45 proc. (r/r) do 61 tys.
t wzrósł import śmietany
a zakupy jogurtów i maślanki wzrosły o 28 proc. (r/r) do
13 tys. t. W przypadku śmietany, szczególnie dobre wyniki
w handlu zanotowano w maju

i czerwcu, kiedy to import był
odpowiednio o 90 i 80 proc.
większy niż w analogicznych
miesiącach 2016. W ślad za
wzrostem cen masła na rynku
światowym, również w Polsce
ceny tego tłuszczu osiągają
rekordowo wysokie poziomy
Wśród notowanych w ZSRIR
artykułów, poza odtłuszczonym mlekiem w proszku
(OMP), w lipcu odnotowano
kolejne wzrosty cen w obrocie krajowym.
Cena masła konfekcjonowanego z 21,42 wzrosła do
23,91 zł/kg (o 11,61 proc.). Za
mleko pełne w proszku płacono 12,70 zł/kg (w czerwcu cena
wynosiła 11,81 zł/kg). Cena ta
jest więc obecnie o 7,53 proc.
wyższa niż w czerwcu. W odniesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku cena na
pełne mleko w proszku wzrosła o 47,25 proc., natomiast
na masło konfekcjonowsane
o 63,82 proc.
Wartość ceny oferowanej
na rynku za masło w blokach
również uległa wzmocnieniu.
Za kg masła w blokach na koniec lipca oferowano 22,31 zł,
a więc o 5,80 proc. więcej niż
miesiąc wcześniej, natomiast
w porównaniu do końca lipca
2016 roku masło w blokach
kosztuje o 71,01 proc. więcej,
a odtłuszczone mleko w proszku o 7,50 proc. więcej.
Pełnej wersji artykułu proszę
szukać na www.rolniczeabc.pl

