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Nowe prawo wodne

Co nam przyniosą Wody Polskie?
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Od 1 stycznia 2018 r. zasobami wodnymi w naszym
kraju będzie gospodarować
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Organ
tworzony na mocy nowego
Prawa wodnego przejmie
obowiązki dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej i niektóre zadania
realizowane dotychczas
przez jednostki samorządu terytorialnego.
W strukturę PGW Wód
Polskich zostaną włączone,
jako jednostki organizacyjne,
Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej
(przestaną funkcjonować
jako państwowe jednostki
budżetowe). PGW przejmie
ich prawa i zobowiązania.
Jako reprezentant Skarbu
Państwa, Wody Polskie otrzymają część jego uprawnień
właścicielskich (w zakresie
śródlądowych wód płynących
i wód podziemnych, z wyłączeniem tych, w odniesieniu
do których prawa te wykonuje minister właściwy do
spraw żeglugi śródlądowej).
Będą też realizować zadania w zakresie zarządzania
ryzykiem
powodziowym

Od 1 stycznia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako reprezentant Skarbu Państwa będzie m.in. realizować zadania w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy Fot. Anna Uranowska
i przeciwdziałania skutkom
suszy (np. tworzyć — w porozumieniu z wojewodami
— mapy zagrożeń powodziowych). Ponadto organy
Wód Polskich będą się teraz
zajmować wydawaniem zgód
wodnoprawnych (w tym pozwoleń wodnoprawnych), co
obecnie leży w kompetencji starostów, marszałków
województw i dyrektorów

regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Jedenaście
jednostek regionalnych

Wspomniany już Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej
— z siedzibą w Warszawie —
stanie się centralną strukturą
Wód Polskich. Podlegających
mu jednostek regionalnych,
których zasięg jest obecnie

doprecyzowywany
będzie
jedenaście: w Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie,
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Dodatkowo wyodrębnionych
zostanie 50 zarządów zlewni
oraz 352 nadzory wodne i ich
filie. Powstaną piony ochrony przed powodzią i suszą,
usług wodnych, zarządzania

środowiskiem wodnym, organizacyjny i ekonomiczny;
komórki ds. kontroli i audytu wewnętrznego; biura
rzecznika prasowego oraz
pełnomocnika ds. informacji
niejawnych. Nadzór nad Wodami Polskimi ma sprawować
minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej (obecnie jest nim minister środowiska), zaś jego organem

doradczym stanie się nowo
utworzona Państwowa Rada
Gospodarki Wodnej. Minister
powoła także prezesa PGW,
którego obowiązki wykonuje tymczasowo pełnomocnik
ds. organizacji Wód Polskich
Iwona Koza.
PGW Wody Polskie jest powoływane do życia na mocy
przyjętej 20 lipca br. ustawy
Prawo wodne.
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Gdzie nas szukać?
Wszystkim
naszym Czytelnikom,
Współpracownikom
i Sympatykom
życzymy wesołych i rodzinnych

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

Świąt Bożego Narodzenia,

wzajemnej życzliwości,
wyrozumiałości i poczucia wspólnoty.
Niech Nowy Rok 2018 przyniesie nam
wiele pozytywnych zdarzeń w życiu rodzinnym
i pracy zawodowej.

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

zwierzęta hodowlane
SPRZEDAM Jersey pierwiastka wycielona, jałówka
Jersey 1,5roku. tel.602-131691, 509-635-016

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

HURTOWE ceny opon rolniczych, wszystkie marki, z
montażem u klienta na podwórku. Mrągowo, tel.667278-727

downicze, ogrodnicze; Mikroorganizmy; Kwasy Humusowe; Materiał Siewny
TOP FARMS AGRO, BARENBRUG; Pasze, dodatki
paszowe. Firma BAZI,
89/519-16-14; 605-780-852

produkty rolne
BALOTY sianokiszonki z
pierwszego pokosu sprzedam, między Kętrzynem a
Giżyckiem. 721-303-744.

SALETRA; Canwil; Mocznik; NPK; Niemiecka Kreda
Granulowana;
Wapno
NORDKALK; Nawozy sa-

DOJENIE, do cieląt -kobieta/mężczyzna z doświadczeniem, 85-650-13-61,
515-603-782
W gospodarstwie, 667-899381.
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Funkcjonownie spółdzielni rolników we Francji na przykładzie Déshyouest

Rolnicy francuscy wygrywają na spółdzielczości
Bogusław Barański

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Déshyouest [czyt: dezi-łest]
to spółdzielnia rolnicza,
położona ok. 300 km
na zachód o Paryża. Jej
członkami są hodowcy bydła
mlecznego, ale nie jest to
bynajmniej spółdzielnia
mleczarska skupująca
i przetwarzająca mleko!
Została ona powołana przez
rolników do życia w zupełnie innym celu. Wyłącznym zadaniem spółdzielni
Déshyouest jest konserwowanie metodą suszenia
przemysłowego pasz objętościowych, produkowanych
w gospodarstwach członków
spółdzielni.
Chodzi głównie o zielonkę
z lucerny, ale także o kukurydzę — jako rośliny w całości.
Produktem finalnym przetworzenia zielonek jest susz.
Susz może mieć postać albo
drobnych pelletów, albo dużych prostopadłościennych
balotów siana o wadze 500600 kg każdy.

Zaczynali od 20, teraz
to 2 000 rolników

Spółdzielnia datuje swoje
początki na lata 70-te ubiegłego wieku i była to na początku inicjatywa około 20
rolników, którzy postano-

Właśnie dostarczono na plac kolejną partię podwiędniętej zielonki z lucerny ekologicznej — czerwiec 2017 r. Fot. Bogusław Barański
wili wspólnie konserwować
swoje zielonki poprzez suszenie w suszarni bębnowej.
Obecnie jest to ponad 2 000
rolników, ale trzeba też wiedzieć, że ta duża liczba to
między innymi wynik połączenia się dwóch mniejszych
spóldzielni:
Coopédom
i Codéma. Połączenie miało zresztą miejsce zaledwie
Fot. Bogusław Barański

rok temu i wynikało z woli
członków zapewnienia dalej
idącej optymalizacji działań
operacyjnych i redukcji kosztów. Na marginesie warto
dodać, że proces łączenia
mniejszych
spółdzielni
w większe jest zjawiskiem
dość często spotykanym we
Francji. To między innymi
dlatego spółdzielczość jest
w tym kraju tak silna i konkurencyjna.

Jak funkcjonuje
w praktyce spółdzielnia?

Podajnik wprowadza lucernę do bębna suszarniczego

Przede wszystkim trzeba
podkreślić, że każdy z członków spółdzielni zachowuje
pełną samodzielność i niezależność produkcyjną w swoim
gospodarstwie. Relacja rolnika-członka ze spółdzielnią
Déshyouest polega głównie
na tym, że zleca on spółdzielni suszenie zielonki z lucerny
lub kukurydzy pochodzącej z jego gospodarstwa. We
Francji lucerna i kukurydza
to dwa kluczowe gatunki

stosowane do produkcji pasz
objętościowych na fermach
mlecznych. Rolnik przekazuje spółdzielni do suszenia
tylko część plonu zielonek.
Na tyle, aby mieć odpowiedni zapas pasz objętościowych
dla stada mlecznego na okres
karmienia zimowego.
Jako pełnoprawny członek
spóldzielni rolnik ma wpływ
na jej funkcjonowanie, na
kontrolowanie jej kosztów,
czyli pośrednio ma wpływ na
kwotę stawki za usługę suszenia. Struktura spółdzielni to
oczywiście rada nadzorcza
i zarząd, składająca się z rolników-członków spółdzielni.
To organy zapewniający nadzór i kontrolę nad strategicznym i bieżącym działaniem
spółdzielni Déshyouest, ale
struktura to też kadra kierownicza i załoga, tj. fachowcy będący pracownikami na
etatach. To oni zapewniają,
że usługa suszenia zielonek
jest świadczona rolnikom
profesjonalnie i po możli-

wie najniższych kosztach.
W składzie załogi są też tzw.
techniczni doradcy terenowi,
którzy są w ciągłym kontakcie z rolnikami, aby pomagać
im w kwestiach agrotechnicznych, organizacyjnych, a także w koordynacji koszenia
kolejnych pokosów lucerny
lub terminu koszenia całych
roślin kukurydzy z przeznaczeniem na susz.
Gdy już zaczyna się kampania suszenia zielonek —
z reguły jest to druga połowa
kwietnia — to wszystko, co
jest związane z koszeniem
zielonki u poszczególnego
rolnika jest ściśle planowane
i koordynowane przez zespół
kierowniczy zakładu, niemal co do godziny. Chodzi
o konieczność zapewnienia
ciągłości dostaw zielonek, bo
każda przerwa w dostawie do
bębna suszarniczego, który
pracuje przez 24 godziny na
dobę, to strata ekonomiczna.
Zielonka nie może też trafiać
na plac składowy w zbyt dużej ilości, aby nie doszło do jej
zaparzenia przed podaniem
do suszarni.
Podbieranie skoszonej lucerny i jej transport (po obowiązkowym przewiędnieciu
na pokosie) odbywa się wg
określonego harmonogramu,
z wykorzystaniem specjalnego sprzętu, który jest włas-

nością albo spółdzielni, albo
wynajętej firmy zewnętrznej.
W każdym razie dostarczanie
zielonki do zakładu suszarniczego to nie jest zmartwienie
rolnika, tylko załogi spółdzielni.
Ponieważ rolnik przekazuje zieloną masę tylko do
usługowego
wysuszenia
w swojej spółdzielni, to każda dostarczona partia czy
to lucerny, czy to kukurydzy
jest składana i suszona z zachowaniem identyfikowalności. To oznacza, że rolnik
z powrotem otrzymuje susz
w pelletach (lub baloty siana,
według zlecenia), dokładnie
ze swoich pól.

Mają zaufanie do
stworzonego systemu

Przez tak wiele lat funkcjonowania tej struktury można
zauważyć, że rolnicy wcale nie
przyjeżdżają osobiście doglądać procesu suszenia, ani
kontrolować wagi surowca na
wejściu, wilgotności, ani wagi
produktu końcowego na wyjściu. Członkowie mają pełne
zaufanie do systemu, który
sami zresztą współtworzyli.
Ponadto parametry i dane
o pochodzeniu surowca są ściśle dokumentowane, a próbki kontrolne przechowywane
w zapleczu laboratorium zakładu.
Fot. Bogusław Barański

Paliwem dla suszarni jest pellet z miskantusa, uprawianego
zresztą specjalnie przez część członków spółdzielni, aby obniżyć
koszty energii dla zakładu, czyli koszty usługi suszenia lucerny
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Spółdzielnia Déshyouest
dysponuje dwoma nowoczesnymi zakładami suszarniczymi
zlokalizowanymi
w miejscowościach Changé
i Domagné, odległych od siebie ok. 50 km. Ze względu na
koszt transportu zielonki do
zakładu, w praktyce członkami spółdzielni są rolnicy z gospodarstwami usytuowanymi
w promieniu co najwyżej 4050 km od danego zakładu.
Przynależność do spółdzielni to dla rolnika istotna korzyść ekonomiczna. Żaden
rolnik oddzielnie nie byłby
w stanie zakonserwować sobie na zimę lucerny czy kukurydzy w tak profesjonalny
i efektywny sposób. Alternatywą dla produkowania suszu jest oczywiście kiszenie
zielonek we własnym gospodarstwie, ale przy lucernie nie
jest to łatwe. A co do kukurydzy, to rolnicy ze spółdzielni
Déshyouest zapewniają, że
susz z całych roślin kukurydzy
jest lepszą niż kiszonka formą
paszy dla krów, zarówno pod
względem fizjologii zwierzęcia, jak i walorów odżywczych.
Inną korzyścią dla farmera członka spółdzielni jest
wygoda. Jeden z farmerów
francuskich mówi: „Cenić
trzeba, że zajmuję się tylko
tym, aby lucerna i kukurydza
dobrze urosła, a resztą, czyli
dowiezieniem, dosuszeniem,
spakowaniem zajmie się ekipa fachowców z naszej spółdzielni Déshyouest”.
Rolnicy ze spółdzielni
Déshyouest przyznają, że to
lucerna jest jednak tą „królewską” paszą dla ich krów
mlecznych. Uprawie lucerny
sprzyja z pewnością bliskość
zakładów suszarniczych spółdzielni. Dzięki możliwości
usługowego suszenia mają
dostępną dogodną formułę
lucerny na okres żywienia zimowego, a nawet w dużej części — żywienia letniego krów.
Stały udział w dawce lucerny
zapewnia wysoką mleczność
i zdrowotność stada.
Duży udział w produkcji
spółdzielni ma lucerna z certyfikatem
ekologicznym.
Składa się na to zarówno
wciąż rosnący popyt na mleko
ekologiczne, jak i to, że plony
lucerny w uprawie ekologicznej są niewiele niższe, niż
lucerny konwencjonalnej,
między innymi dzięki samodzielnej absorpcji przez ten
gatunek azotu atmosferycznego.

produkcja ekologiczna
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Zakład produkcji suszu z lucerny i kukurydzy jest pod stałą i zautomatyzowaną kontrolą przebiegu
procesów Fot. Bogusław Barański

Świeżo wyprodukowany i złożony w magazynie pellet z lucerny ekologicznej od jednego z członków
Spółdzielni — czerwiec 2017 r. Fot. Bogusław Barański

Baloty wysokiego zgniotu z suszu lucerny, każdy o wadze 500-600 kg Fot. Bogusław Barański

Przynależność do spółdzielni to dla rolnika istotna korzyść ekonomiczna. Żaden rolnik oddzielnie
nie byłby w stanie zakonserwować sobie na zimę lucerny czy kukurydzy w tak profesjonalny i efektywny sposób. Fot. Bogusław Barański
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Podsumowanie roku 2017 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Praca na rzecz rolników i producentów
Przejęcie nowych zadań, zarządzanie już całym budżetem
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020, to tylko
niektóre zmiany, jakie pojawiły się na liście obowiązków
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w 2017 roku. To dodatkowa
odpowiedzialność i konieczność realizowania wielu
zadań, również tych dotychczasowych. O pracy całego
zespołu i zadaniach, jakie na
nim spoczywają, rozmawiamy
z Leszkiem Potorskim, dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR w Olsztynie.
— Lista zadań jest coraz
dłuższa, ale podstawową
działalnością agencji jest
realizacja płatności obszarowych. Jaka komórka jest za
nie odpowiedzialna?
— Podstawową działalność
agencji m.in. realizują biura
powiatowe z pomocą Biura
Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności
Bezpośrednich. Za rok 2016
przekazały rolnikom dotychczas największą kwotę, bo ponad 1,21 mld zł. Złożyło się na
to: 43 755 wniosków na kwo-

tę 984,11 mln zł dla płatności
bezpośrednich (OB); 32 898
wniosków na kwotę 88,13 mln
zł dla płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (ONW); 5 127
wniosków na kwotę 82,12 mln
zł dla płatności rolnośrodowiskowych PRŚ (PROW 20072013); 1 434 wnioski na kwotę
28,8 mln zł dla płatności dla
rolnictwa ekologicznego RE
(PROW 2014-2020); 1 588
wniosków na kwotę 25,7 mln zł
dla płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych PRSK
(PROW 2014-2020). Łącznie
to ponad 51 tysięcy obsłużonych beneficjentów. W naszych biurach powiatowych
pracownicy agencji dołożyli
wszelkich starań, za co gorąco
im dziękuję, aby wydać wszystkie decyzje, w tym z programów
rolnośrodowiskowych, których
w województwie warmińsko-mazurskim jest najwięcej
w Polsce.
— Czy bieżąca kampania jest
równie duża?
— W 2017 roku pracownicy
biur powiatowych warmińsko-mazurskiej ARiMR przeprowadzili pozytywną weryfikację
warunków kwalifikowalności

dla 43 831 wniosków, czyli
jeszcze więcej niż w 2016 roku.
W ramach wypłaty zaliczek
z tytułu tegorocznych dopłat
bezpośrednich od 16 października w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym
ARiMR wypłaconych zostało
około 571,65 mln zł. A trzeba
tu przeprowadzić weryfikację
warunków kwalifikowalności
i trzy razy do wniosku się wraca. Pierwszy raz sprawdza się
kompletność dokumentów,
potem sprawdza się w systemie kompletność wniosku
i załączonych komponentów,
a na końcu następuje kontrola
administracyjna. Robią to różne osoby, bo tego wymagają
procedury. Ta praca została już
wykonana. W Polsce do rolników w ramach zaliczek trafiło
ponad 9,2 mld zł, a teraz, od 1
grudnia wypłacana jest pozostała część pieniędzy. W bieżącym roku wnioski o przyznanie
dopłat bezpośrednich złożyło
1,342 mln rolników. Całkowita
pula środków przeznaczonych
na te płatności w 2017 r. wynosi
14,8 mld zł.
— Praca biur powiatowych to
tylko płatności bezpośrednie?
— Oczywiście nie. Oprócz powyższych działań biura powia-
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Od początku działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 16,35 miliarda złotych.

Wszystkim mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla
życzymy pięknych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2018 roku samych owocnych inwestycji!
Dyrekcja i pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

www.arimr.gov.pl
224717otbr-g -P

towe obsługują rolników w zakresie przyznawania płatności
m.in. z tytułu zalesiania gruntów rolnych (ok. 19,5 mln zł),
wypłaty rent strukturalnych
(ok. 4,6 mln zł) oraz udzielają
pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku
z wystąpieniem w 2017 r. klęsk,
np., huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Poza tym
w oddziale regionalnym BDSPB prowadzi obsługę wniosków z działań: uczestnictwo
rolników w Systemach Jakości
Żywności w ramach PROW
2007-2013, w tym działaniu
wydano 2100 decyzji na kwotę ok. 1,9 mln zł; kolejne to
Grupy Producentów Rolnych
PROW 2007-2013 — w 2017 r.
wpłynęło 26 wniosków o płatność i wypłacano kwotę około
4,9 mln zł. W I naborze wniosków w 2016 roku w ramach
działania Grupy Producentów
Rolnych PROW 2014-2020
wpłynęło 5 wniosków, wydano
5 decyzji o przyznaniu pomocy,
teraz grupy składają wnioski
o płatność. BDSPB zajmuje się
także m.in. rozpatrywaniem
odwołań od decyzji wydanych
przez kierowników biur powiatowych oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi odzyskiwania nienależnie lub nadmiernie
pobranych kwot.
— Od rozwiązania Agencji
Rynku Rolnego przybyło
Wam zadań?
— Od 1 września ARiMR
stała się jedyną unijną agencją
płatniczą na rzecz rolnictwa
w Polsce. Rolnicy, którzy dotychczas korzystali z pomocy
oferowanej przez ARR, załatwiają swoje sprawy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa lub w naszej agencji.
KOWR powstał z połączenia
Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, a część zadań realizowanych przez ARR jest teraz
wykonywana przez ARiMR.
Wszystko w celu zmniejszenia
liczby instytucji, ograniczenia
kosztów ich funkcjonowania
oraz poprawy jakości obsługi
beneficjentów i kontrahentów.
ARiMR jest teraz odpowiedzialna za realizację całego
budżetu PROW 2014-2020
a skupienie zadań płatniczych
w ARiMR, która posiada oddziały regionalne w każdym
województwie, a w powiatach
swoje biura, ma ułatwiać rolnikom sięganie po pomoc
finansową. Od 1 września ob-

Leszek Potorski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Olsztynie Fot. Katarzyna Kaczmarek, ARiMR
sługiwane są przez ARiMR
instrumenty finansowe: Pakiet Hogana to nadzwyczajna
pomoc dostosowawcza dla
producentów mleka, a także
dla rolników z innych sektorów hodowlanych; wsparcie dla
producentów owoców i warzyw
związane z embargiem; tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla
rolników w sektorach hodowlanych. A od 2018 roku rolnicy
korzystający z dopłat z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany,
będą obsługiwani w biurach
powiatowych ARiMR. W oddziałach regionalnych ARiMR
można również załatwić sprawy
związane z uznaniem: — grup
i organizacji producentów oraz
ich zrzeszeń w sektorze owoców
i warzyw; — organizacji producentów oraz ich zrzeszeń
w sektorze mleka; — organizacji producentów w sektorach
innych niż owoców i warzyw
oraz mleka; — grup producentów rolnych. Oddziały regionalne ARiMR obsługują także
wsparcie na dofinansowanie
funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów
owoców i warzyw, a centrala
ARiMR zajmuje się administrowaniem rozdysponowania
owoców i warzyw nieprzezna-

czonych do sprzedaży oraz
uznawaniem związków grup
producentów rolnych.
— Drugą grupą działań są
mechanizmy związane z produkcją zwierzęcą. Jakie biuro
nimi się zajmuje?
— To BRZ, czyli Biuro Rejestracji Zwierząt, które prowadzi
rejestr zwierząt gospodarskich,
takich jak bydło, owce, kozy
i świnie, i zajmuje się również
dopłatami do produkcji zwierzęcej. Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa
żywności zgodnie z wymogami
Unii Europejskiej. Ze względu na występowanie w kraju,
i już na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, zakaźnej choroby wirusowej, na
którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki czyli
Afrykańskiego Pomoru Świń
(ASF), BRZ ma dodatkowe
zadania. Na terytorium kraju
zostały wyznaczone obszary
objęte różnymi restrykcjami:
obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami i obszar
ochronny. 20 listopada w okolicach miejscowości Skrzypki
w gminie Kalinowo w powiecie
ełckim u padłego dzika wykryto
pierwszy w województwie przypadek choroby. Strefą ochron-

aktualności
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rolnych
„Modernizacja gospodarstw
rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, „Premie
dla młodych rolników”, „Pomoc
na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału
produkcji rolnej”, „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, „Wsparcie inwestycji
w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój”. Natomiast z programu Rybactwo i Morze 20142020 wpłynęło 179 wnioski
na kwotę ok 130 mln złotych.
W ramach wszystkich realizowanych działań wypłacono 75
wnioskodawcom blisko 5 mln
złotych. Najbardziej popularne
działania obsługiwane przez
biuro z PO Rybactwo i Morze
2014-2020 to m.in.: „Innowacje, promowanie kapitału
ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów”, „Różnicowanie i nowe
formy dochodów”, „Tymczasowe
zaprzestanie działalności połowowej, przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, „Zdrowie i bezpieczeństwo
oraz grupa operacji modernizacyjnych zwiększających wartość
dodaną produktów rybactwa
lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury”. To, co warto powiedzieć
o rodzaju zadań realizowanych
przez BWI dla naszych beneficjentów, to że są to długofalowe
działania inwestycyjne, których
realizacja nieraz rozłożona jest
na kilka lat, jak i prostsze zakupowe. Trudno tu jest mówić
o zamknięciu w jednym roku,
jeśli jest to cały cykl działań.
Dodatkowo mamy koperty
i limity środków oraz listy rankingowe. Przeglądamy złożone
dokumenty i jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków, przechodzimy do kolejnego na liście
rankingowej potencjalnego beneficjenta, dlatego są to nieraz
działania obejmujące dłuższy
okres niż rok.
— Zmieniło się też podejście
do beneficjenta?
— Tak, ma to swoje odzwierciedlenie w pomocy przyszłym
beneficjentom w długofalowym planowaniu. Od 2016
roku publikowany jest harmonogram przyszłych naborów
w dłuższej perspektywie, co pozwala przygotować się do aplikowania o środki. Wcześniej-

sze informacje były ogłaszane
z mniejszym wyprzedzeniem, co
znacząco skracało czas potrzebny na przygotowanie wniosku.
Zmieniło się też podejście do
przyszłego beneficjenta na
mniej restrykcyjne. Staramy
się pomóc, bo we wspólnym
interesie jest aby środki, którymi zarządza ARiMR zostały
planowo wydane.
W WMOR ARiMR pracuje
519 pracowników z czego 300
osób w powiatowych biurach
agencji, a ok. 80 w Biurze Kontroli na Miejscu. Ta komórka
sprawdza właściwe przestrzeganie warunków, zgodnie
z którymi przyznawana została
pomoc finansowa. Służą temu
m. in. kontrole i wizytacje w gospodarstwie, siedzibie, na działkach rolnych, bądź w firmie
beneficjenta. W kończącym się
roku BKM przeprowadziło lub
zainicjowało około 5 500 kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz pozostałych
programów pomocowych. Kontrolami zostały objęte wszystkie
programy realizowane przez
ARiMR, zarówno w obszarze
Wspólnej Polityki Rolnej, jak
i w zakresie innych działań
w ramach: PROW 2004-2006,
PROW 2007-2013, PO RYBY
oraz PROW 2014-2020. BKM
przeprowadziło niemalże 300
kontroli w ramach tzw. działań
inwestycyjnych, około 350 kontroli przestrzegania wymogów
wzajemnej zgodności, blisko
3 500 kontroli kwalifikowalności powierzchni. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że tego typu
kontrole realizowane były metodą inspekcji terenowej oraz
metodą FOTO, która zakłada
wykorzystanie najnowszych
dostępnych zobrazowań satelitarnych i lotniczych, czyli
tzw. ortofotomap. Biuro to zrealizował ponad 600 kontroli
zobowiązań w ramach działań
rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo-klimatycznych
oraz rolnictwa ekologicznego
i ponad 100 kontroli zalesieniowych. W strukturze BKM
wyodrębniony jest m.in. wydział ds. GIS, którego zadaniem jest aktualizacja danych
przestrzennych w Systemie
Identyfikacji Działek Rolnych
(ang. LPIS), obejmujących m.in
modyfikację pól zagospodarowań, granic odniesienia oraz
elementów EFA, czyli obszarów
proekologicznych. W bieżącym
roku, wydział obsłużył oraz jest
w trakcie obsługi, blisko 75 tysięcy aktualizacji.
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ną objęto 13 gmin: w powiecie
ełckim gminy — Kalinowo,
Prostki, Stare Juchy i gmina
wiejska Ełk; w powiecie piskim — gminy Biała Piska,
Orzysz, Pisz i Ruciane Nida;
w powiecie giżyckim — gminy
Miłki i Wydminy; w powiecie oleckim — gminy Olecko,
Świętajno i Wieliczki. W tych
szczególnych okolicznościach
w interesie rolników jest niezwłoczne przekazywanie do
ARiMR wszelkich informacji
związanych ze zmianą liczebności stad trzody chlewnej.
Zgodnie z zasadami posiadacz
trzody chlewnej zobowiązany
jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR zwiększenie lub
zmniejszenie liczebności stada
w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, a na obszarach
objętych restrykcjami w ciągu
24 godzin. Posiadacz świni
jest zobowiązany do jej oznakowania i zgłoszenia tego faktu agencji przed opuszczeniem
przez zwierzę gospodarstwa lub
w przypadku narodzin do 30
dni. Według stanu z 31 sierpnia 2017 roku w systemie IRZ
w kraju zarejestrowano 221 285
siedzib stad posiadających
zwierzęta z gatunku świnie,
a w województwie warmińsko-mazurskim 8 165 siedzib. Tu
warto jeszcze przypomnieć
o konieczności zgłoszenia pogłowia zwierząt gospodarskich
do BRZ. Obowiązek ten spoczywa na posiadaczach zwierząt do końca roku 2017.
— A co ze wsparciem inwestycyjnym w rolnictwie?
— W ramach Biura Wsparcia
Inwestycyjnego udzielana jest
pomoc na działania premiowe,
ale przede wszystkim inwestycyjne związane z zakupem
maszyn i urządzeń oraz realizacją inwestycji budowlanych
z dwóch programów PROW
2014-2020 oraz Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. W tym roku
z programu PROW 2014-2020
wpłynęły 3 404 wnioski na
kwotę ponad 800 mln złotych.
Zawarto umowy lub wydano
decyzje do blisko 1 400 spraw
na kwotę ok. 250 mln złotych.
W blisko 1 200 inwestycjach
dokonano pozytywnej oceny
postępowań ofertowych. W ramach wszystkich realizowanych działań wykonano 354
inwestycje i wypłacono ponad
40 mln złotych pomocy dla
rolników. Do najbardziej popularnych działań obsługiwanych
z PROW 2014-2020 należą:
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Na kiszonkę, ziarno, czy może CCM?

Cechy istotne przy doborze odmian kukurydzy
W warunkach Polski podstawową cechą
i kryterium doboru do wysiewu na polu
jest odpowiednia wczesność odmiany.
Dla praktyka to wysokość.
prof. dr hab. Tadeusz
Michalski, UP w Poznaniu
Katedra Agronomii, PZPK
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Generalnie w kukurydzy
wczesność dojrzewania i poziom plonu ziarna lub plonu
biomasy kiszonkowej są skorelowane negatywnie tj. późna
odmiana kojarzy nam się z wysokim plonem. Dość trudno
znaleźć korzystne połączenie
wysokiego plonu i odpowiedniej wczesności, ale hodowla
odmian pracuje nad tym już od
ponad 50 lat i ma w tym względzie zupełnie dobre osiągnięcia.

Wczesność i nie tylko

Warto przypomnieć, że
najczęściej stosowaną miarą
wczesności odmian kukury-

Ekspert radzi:

dzy jest liczba FAO. Ustala się
ją porównując poziom akumulacji suchej masy w zielonce lub
ziarnie nowych mieszańców do
zawartości suchej masy mieszańców wzorcowych. W warunkach polskich, za wczesne
uważa się mieszańce o liczbie
FAO do 220, za średniowczesne mieszańce o liczbie FAO
230-250, a za średniopóźne
mieszańce o liczbie FAO 260290. Coraz częściej na rynku
pojawiają się też odmiany
późne (FAO 300-350), ale raczej nie poleca się ich uprawy,
zwłaszcza na ziarno czy dobrą
kiszonkę dla bydła. Odmiany
kukurydzy, potocznie zwane
są też mieszańcami, jako że
materiał siewny jest efektem
krzyżówki dwóch lub więcej
linii wsobnych (krzyżówka F1).

Wczesny wigor to dobra odporność na chłody czy nawet przymrozki wiosenne, które w rejonie
północnym występują prawie co roku Fot. Anna Uranowska

W związku z dużym zróżnicowaniem warunków klimatycznych w naszym kraju, uprawa
kukurydzy na ziarno jak i na
kiszonkę wymaga ścisłej rejonizacji odmianowej. W pewnym
uproszczeniu, na podstawie
tzw. temperatur efektywnych,
wyodrębnić można w Polsce
pięć rejonów uprawy kukurydzy.
Rejon I to południowo-wschodnia i południowo-zachodnia część Polski (w tym
południowa Wielkopolska)
— o najbardziej korzystnych
warunkach cieplnych; Rejon
II — to środkowa część Polski
(do linii Piła, Bydgoszcz, Ciechanów Siedlce) o niewielkich
tylko ograniczeniach w doborze odmian (na ziarno do FAO
270). Rejon III to rejony dolnej
Odry i Wisły oraz południowe
części Pojezierza Pomorskiego
i woj. warmińsko-mazurskiego,
po Białystok — o dość dobrych
warunkach do uprawy kukurydzy (FAO do 240-250 na ziarno i 270 na kiszonkę).

Jak zapewnić najlepszy start kukurydzy?

Kukurydza jest rośliną
ciepłolubną, lecz postęp
hodowlany pozwolił już na
jej uprawę w celach zarówno kiszonkarskich jak
i ziarnowych w każdym
praktycznie zakątku naszego
kraju. Ma ona duże wymagania termiczne względem
zarówno temperatury gleby,
jak i powietrza. — Powinniśmy siać kukurydzę w glebę
ogrzaną, o temperaturze
minimum 8oC. Powoduje to
szybsze i równiejsze wschody tej rośliny, a także lepszy
wigor początkowy. Tyle teorii.
W praktyce siejemy ją wtedy,
kiedy tylko pozwalają na to
warunki na polu. W efekcie
często obserwujemy długie
i nierówne wschody, oraz
słaby wigor początkowy roślin
— wyjaśnia Wojciech Prokop,
regionalny dyrektor sprzedaży
Timac Agro.
Krytycznym momentem
w rozwoju kukurydzy jest
pierwszy okres odżywiania
rośliny przez młody system
korzeniowy. — Bardzo często
można w tym czasie obserwować, szczególnie w fazie
od 4 do 8 liścia, problemy
z pobieraniem min. fosforu
objawiające się najczęściej si-

nofioletowymi przebarwieniami postępującymi od brzegów
liści. Jest to bardzo ważny
okres w rozwoju tej rośliny
— już wtedy tworzy ona swój
potencjał plonotwórczy. Takie
przebarwienia oraz zahamowanie wzrostu również mogą
być skorelowane z temperaturą. Najczęściej dzieje się
tak przy chłodnej pogodzie,
która w warunkach klimatycznych Polski często zdarza się
w okolicach połowy maja,
utrudniając pobieranie min.
fosforu — mówi specjalista.
— Rozwiązaniem tego problemu jest dbałość o prawidłowe
pH gleby oraz odpowiednio
zbilansowane nawożenie,
szczególnie to star towe, które
musi być dopasowane do
potrzeb pokarmowych kukurydzy — tłumaczy Wojciech
Prokop.
Młody system korzeniowy
rozwija się przy udziale wielu
składników, które podajemy
przedsiewnie lub podczas
siewu. Są to min. fosfor, wapń
i cynk. Na glebach o uregulowanym pH znaczenie wapnia
maleje na rzecz fosforu
i cynku, które choć są pierwiastkami antagonistycznymi,
cechuje wspólna war tość jaką

— Od kilku lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się nawozy startowe w postaci mikrogranulatu, który podaje się do gleby w bezpośredniej bliskości ziarniaka. Jest to tzw. nawożenie
ultrazlokalizowane. Polega ono na tym, że podczas siewu kukurydzy ze specjalnego dozownika,
podawany jest bezpośrednio w redlicę wysiewającą nasiona nawóz pod postacią mikrogranulatu,
o wymiarach granul około 1-2 mm — wyjaśnia Wojciech Prokop Fot. Timac Agro
jest realny wpływ na rozbudowę systemu korzeniowego roślin.
— Od kilku lat coraz większym zainteresowaniem
cieszą się nawozy star towe

w postaci mikrogranulatu,
który podaje się do gleby
w bezpośredniej bliskości
ziarniaka. Jest to tzw. nawożenie ultrazlokalizowane. Polega ono na tym, że podczas

siewu kukurydzy ze specjalnego dozownika, podawany
jest bezpośrednio w redlicę
wysiewającą nasiona nawóz
pod postacią mikrogranulatu,
o wymiarach granul około

1-2 mm — wyjaśnia Wojciech
Prokop. Nawóz taki powinien
zawierać wszystkie niezbędne
dla młodej rośliny składniki
pokarmowe. Podane w ten
sposób azot, fosfor, siarka,
wapń oraz najważniejszy
mikroelement w odżywianiu
kukurydzy jakim jest cynk, pomagają w początkowym odżywieniu roślin przez tworzący
się dopiero system korzeniowy. — W takim wypadku
wskazany jest również dodatek w postaci biostymulacji,
która dodatkowo wpływa na
szybki i równomierny wzrost
systemu korzeniowego,
a co za tym idzie pobieranie
wapnia, fosforu i pozostałych
składników pokarmowych.
Wspieramy w ten sposób
prawidłowe odżywianie roślin,
oraz zwiększamy ich odporność na stres — tłumaczy
regionalny dyrektor sprzedaży.
Biostymulacja połączona ze
składnikami pokarmowymi,
podane w tak wczesnej fazie
powodują, że rośliny szybciej
rozbudowują system korzeniowy i mają zdecydowanie
lepszy wigor początkowy,
co w uprawie kukurydzy jest
sprawą kluczową i decydującą
często o powodzeniu uprawy.
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Północne części województw
nadmorskich i woj. podlaskiego
należą w większości do rejonu
IV, o mniej korzystnych warunkach termicznych i późniejszym
dojrzewaniu kukurydzy. W rejonie IV uprawę kukurydzy na
ziarno powinno się ograniczyć
do FAO 220. Do uprawy na
kiszonkę w tym rejonie zaleca
się mieszańce średniowczesne
i wczesne (FAO do 240), gdyż
tylko one zapewnią dobrą jakość
i wysoką koncentracją energii
w kiszonce. Rejon V — to tereny
podgórskie, ale także północna
Suwalszczyzna i Wysoczyzna
Kaszubska, gdzie uprawa na
ziarno jest ryzykowna (można siać tylko najwcześniejsze
odmiany o FAO 180-200) a na
kiszonkę do FAO 230.
Obok wczesności istnieje
kilka dalszych ważnych cech
wspólnych zarówno dla kukurydzy kiszonkowej jak i ziarnowej. Należą do nich
— dobry wigor wzrostu początkowego (ocena 8-9 w skali 9o),
— długie utrzymywanie zieloności roślin (tzw. „stay green”)
aż do okresu pełnego dojrzewania,
— dobra odporność na wyleganie,
— mniejsza podatność na porażenie przez grzyby fuzaryjne

— Zastosowanie nawożenia
ultrazlokalizowanego, którego
zalecana dawka wynosi jedynie 20-25 kg/ha nie zwalnia
z obowiązku nawożenia wieloskładnikowego. Ultralokalizacja jest jednak środkiem do
przyspieszenia początkowego
rozwoju kukurydzy, aby jak
najszybciej i bez zbędnych
stresów osiągnęła poziom
rozwoju, który pozwoli
jej korzystać z nawożenia
rzędowego lub tradycyjnego.
Po zakryciu rzędów i przy
wysokim wigorze początkowym konkurencja chwastów
przestaje już być istotnym
problemem. Kukurydza
z odpowiednio rozwiniętym
systemem korzeniowym może
być znacznie bardziej odporna
na okresowe niedobory wody,
które w okresie kwitnienia
mogą powodować straty
w skrajnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu procent
plonu — wyjaśnia Wojciech
Prokop.
Zastosowanie nawożenia
mikrogranulatem może
przekładać się na znaczne przyrosty plonu, które
w doświadczeniach ścisłych
prowadzonych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

produkcja roślinna • ekspert radzi
(cecha powiązana też z wyleganiem roślin).
Dobry wigor wzrostu początkowego (odporność na
chłody) — to ważna cecha
w całej Polsce, a zwłaszcza
w rejonie północnym, gdzie
okresy zimna czy nawet przy-

W związku z dużym
zróżnicowaniem
warunków
klimatycznych
w naszym kraju,
uprawa kukurydzy
na ziarno jak i na
kiszonkę wymaga
ścisłej rejonizacji
odmianowej.

Cechy dobrej
odmiany ziarnowej

Wprzypadku mieszańców kukurydzy przeznaczonych do zbioru na ziarno charakteryzować
powinny się one następującymi
właściwościami i parametrami:
— wysokim plonem ziarna
w przeliczeniu na 14 proc. zawartości wody,
— odpowiednim tempem
rozwoju i dojrzewania,

— niską wilgotnością ziarna
w czasie zbioru (najlepiej poniżej 30 proc.),
— mniejszą podatnością na
porażenie przez grzyby fuzaryjne — (fuzarioza podstawy
źdźbła i fuzarioza kolb),
— mniejszą podatnością na
porażenie przez omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis),
— mniejszą podatnością
na porażenie przez głownię

guzową kukurydzy (Ustilago
maydis)
— dobrą wymłacalnością
ziarna
Koszty suszenia to istotny
składnik wydatków na produkcję ziarna kukurydzy,
stanowiący 20-30 proc. całkowitych nakładów. W największym stopniu zależą one
od wilgotności ziarna przy
zbiorze, jednostkowych kosz-
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tach suszenia w suszarni oraz
łatwości dosuszania. Wilgotność zbieranego ziarna powinna być jak najniższa — trzeba
kupić odpowiednio wczesną
i dobrze suszącą się odmianę;
terminowo zasiać i zebrać oraz
tanio wysuszyć (najlepiej we
własnej nowoczesnej suszarni). Dobra odmiana to pewciąg dalszy na str. 8
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mrozki wiosenne występują
prawie co roku. Cecha „stay
green” korzystnie wpływa na
lepsze pobranie składników
pokarmowych, akumulację
suchej masy w końcowym
okresie wegetacji i większą
odporność na grzyby pleśniowe. Mniej korzystne jest
to, że może nieco przedłużyć
wegetację i opóźnić termin
zbioru.

Wojciech Prokop, regionalny
dyrektor sprzedaży Timac
Agro Fot. Archiwum prywatne
sięgały powyżej 2 t suchego
ziarna z ha.
— Rośliny, które są odpowiednio odżywione, mają
szybki star t oraz wysoki
wigor początkowy co procentuje odpowiednim rozwojem
roślin w dalszej części okresu
wegetacyjnego. Skutkuje to
wytworzeniem większej masy
wegetatywnej oraz brakiem
zakłócania tworzenia kolb,
czyli organów generatywnych.
Taka kukurydza powinna wydać maksymalny dla danych
warunków plon, niezależnie
od kierunku użytkowania, czy
to na ziarno czy na kiszonkę
— mówi Wojciech Prokop,
regionalny dyrektor sprzedaży
Timac Agro.
266317otbr-d -P
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ciąg dalszy ze str. 7

ność wyższego plonu (nawet
do 20 proc.), niższa wilgotność
i lepsza zdrowotność. W ujęciu
praktycznym, warto posłużyć
się przelicznikiem wskazującym, że niska wilgotność jest
ważniejsza niż plon ziarna mokrego: wilgotność przy zbiorze
mniejsza o 1 proc. równoważy
plon mniejszy o 1,5-2,0 dt/ha
(w zależności od przedziału
wilgotności i jednostkowych
kosztów suszenia).
Mieszańce do uprawy na
ziarno muszą wykazywać
tolerancję na najważniejsze
choroby — głownię guzowatą,
porażenie przez grzyby, a także coraz częściej spotykaną
na północy omacnicą prosowiankę. Szczególne znaczenie
ma tolerancja w stosunku do
grzybów pleśniowych (fuzarioz) atakujących kolby, gdyż
wytwarzają one bardzo groźne
dla zdrowia zwierząt i człowieka mikotoksyny.

Czasami trzeba zbierać
kolby

Alternatywną metodą do
omłotu ziarna może być zbiór
w postaci kolb, dzięki któremu można kukurydzę zbierać
wcześniej, uzyskując w plonie
zarówno ziarno jak i rdzenie.
W zależności od zastosowanych maszyn można uzyskać:
(1) pokombajnową mieszaninę
ziarna i rdzeni — czyli CCM;
(2) śrutowane odkoszulkowane kolby, lub też (3) sieczkę
z kolb z liśćmi okrywowymi

Alternatywną metodą do omłotu ziarna jest łączny zbiór zarówno ziarna jak i rdzeni — czyli zbiór w postaci kolb. Stosując taką
metodę można uzyskać: poomłotową mieszaninę ziarna i rdzeni — czyli CCM; śrutowane odkoszulkowane kolby lub też sieczkę
z kolb — czyli LKS Fot. Anna Uranowska
— czyli LKS. Oprócz tego, że
zbieramy większą masę plonu,
znakomicie ograniczamy tu ryzyko opóźnionego dojrzewania.
W przypadku, gdy kukurydza
nie dojrzeje do omłotu, można
uratować plon stosując metodę
2 lub 3. Przy zbiorze na kolby,
oprócz cech typowych opisanych wyżej, wskazany jest mały
udział rdzenia i duży udział
ziarna (najlepiej powyżej 88
proc.) w masie kolb. Mieszańce o korzystnej strukturze kolby,
czyli o cienkich rdzeniach, wykazują szczególną przydatność
do uprawy na CCM, pozwala-

jąc zebrać prawie że całą masę
rdzeni bez obawy przekroczenia zawartości 6-7 proc. włókna, co warunkuje możliwość
użytkowania w intensywnym
tuczu trzody chlewnej.

Cechy dobrej odmiany
kiszonkowej

W odniesieniu do mieszańców
kukurydzy przeznaczonych do
użytkowania na kiszonkę podstawowe cech brane pod uwagę
przy ocenie jakości mieszańca to:
— wysoki plon świeżej masy
dt z ha,

— wczesność dojrzewania
pozwalająca uzyskać woskową
dojrzałość ziarna
— wysoki plon suchej masy
z ha: wysoki na kiszonkę; bardzo wysoki na biogaz,
— powyżej 50-procentowy
udział kolb w plonie całkowitym suchej masy
— niska zawartość włókna
i dobra strawność roślin, w tym
zwłaszcza strawność łodyg i liści
Wśród najważniejszych kryteriów branych pod uwagę
w uprawie na kiszonkę należy
wymienić: możliwość uzyskania zawartości suchej masy

w całych roślinach (około 32
proc.). wysoki plon suchej masy
z dobrym udziałem kolb w całkowitym plonie suchej masy
(korzystny powyżej 50 proc.).
Wcześniejsze mieszańce, o wysokiej zawartości suchej masy
przy zbiorze (32-35 proc.) i dużym udziale kolb w całkowitym
plonie suchej masy, (ponad 55
proc.), są bardzo dobrym surowcem do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Oprócz
odmian typowo kiszonkowych,
posłużyć nam mogą również
mieszańce ziarnowe, o wysokim
plonie ziarna.

Ważnym kryterium oceny
odmian uprawianych na kiszonkę jest dobra strawność
materii organicznej . Nowoczesne programy hodowlane
zwracają uwagę na podniesienie poziomu strawności
wegetatywnych części roślin,
gdyż tutaj są jeszcze duże
możliwości poprawienia jakości, a w efekcie wydajności
mleka czy przyrostów opasów.
Cechę tę mają najczęściej specjalnie hodowane i oznaczone
odmiany kiszonkowe — choć
szkoda, że oznaczenia ich są
różne w zależności od firmy
hodowlanej. Warto zainteresować się i zebrać informację
odnośnie strawności (w tym
zwłaszcza strawności łodyg
i liści) uprawianej odmiany
— u sprzedawcy, hodowcy
lub COBORU. Hodowcy często rekomendują na kiszonkę
również odmiany typowo ziarnowe, ale spełnią one zadanie
jeśli będą miały bardzo dobry
udział kolb (czytaj skrobi)
w plonie, a to oznacza że muszą być to odmiany drobniejsze
— w tzw. typie generatywnym.
Najlepszym dostarczycielem
surowca do produkcji biogazu
są odmiany kiszonkowe, o najwyższych plonach zielonej
masy i dobrej strawności masy
organicznej, natomiast plon
i udział kolb są mniej ważne.
Na cele biogazowe można zasiać odmiany nieco późniejsze niż na paszę dla bydła, ale
w przypadku rejonów pólnocnych lepiej nie przekraczać
FAO 280.
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Wszystkim polskim Rolnikom
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Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

— Nieprzerwanie od 1872 roku
dostarczamy na rynek najwyższej
jakości kwalifikowany materiał
siewny roślin rolniczych — mówi
Krzysztof Humaj, przedstawiciel regionalny Małopolskiej
Hodowli Roślin. — Nadrzędnym
kierunkiem naszych działań jest
hodowla i nasiennictwo buraka
pastewnego, kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, traw pastewnych
i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych —
wyjaśnia. — W sezonie wiosna
2018 szczególnie polecam:
Odmiany kukurydzy rekomendowane na ziarno:
— LOKATA FAO 220, odmiana
trójliniowa (TC), typ ziarna semi
flint, uprawiana na ziarno, kiszonkę, CCM oraz biotem.
Rejon uprawy I,II i III rejon.
Toleruje słabsze gleby.
Rośliny wysokie (250 cm),
długo utrzymujące zieleń łodyg
„stay green”.
Wiernie i stabilnie plonuje w zróżnicowanychśrodowiskach.
Odmiana wyróżnia się wyraźnie
mniejszymi uszkodzeniami
spowodowanymi żerowaniem
omacnicy prosowianki.
— SMOLAN FAO 230, odmiana

trójliniowa (TC), typ ziarna semi
flint, uprawiana na ziarno, kiszonkę, CCM.
Rejon uprawy cały kraj.
Uniwersalny charakter użytkowania odmiany, wyróżnia się
mniejszym porażeniem głownią guzowatą.
Plon ziarna w oficjalnych
doświadczeniach w poprzednich
latach wyniósł 107 dt/ha.
Kukurydza na kiszonkę:
— KADRYL FAO 270, odmiana
trójliniowa (TC), typ ziarna flint/
dent, uprawiana na kiszonkę,
bioetanol.
Rejon uprawy na terenie całego
kraju , wymagania glebowe średnie.
Rośliny bardzo wysokie (ok.
270 cm) o bardzo dobrym,
wczesnym wigorze, długo
utrzymujące zieloność liści i łodyg
„stay green”.
Odmiana posiada bardzo dużą tolerancję na niekorzystne warunki
klimatyczno-glebowe.
Odporna na wiosenne
chłody, dobrze znosi niedobory wody.
— JUHAS FAO 230-240, odmiana pojedyncza (SC), typ ziarna
semi flint, uprawiana na kiszonkę,

Krzysztof Humaj,
przedstawiciel regionalny
Małopolskiej Hodowli Roślin
Fot. Archiwum prywatne

CCM, bioetanol oraz ziarno.
Odmiana polecana do uprawy na
wysokoenergetyczną kiszonkę
z całych roślin na terenie całego kraju.
Wymagania glebowe średnie.
Rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą oraz plamistością
pochew liściowych.
W badaniach rejestrowych wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach,
bardzo szybki wzrost początkowy.
— poleca Krzysztof Humaj,
przedstawiciel regionalny Małopolskiej Hodowli Roślin.

Tak brzmiało jedno z haseł
na transparentach podczas
protestu przeciwko planowanemu zakazowi hodowli
zwierząt futerkowych i uboju
rytualnego. — To cios dla
całej branży rolnej. Dzisiaj
szlaban na norki, a jutro
na bydło i świnie? — pytali
uczestnicy manifestacji.
Przed Sejm przyszli 8 grudnia w sile ok. 2 tys. osób, by
głośno domagać się zaprzestania prac nad projektem
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Spośród licznych zmian, jakie
są tam zaproponowane, na
czoło wysuwają się dla rolno-spożywczej branży zakazy
hodowli zwierząt futerkowych
i uboju rytualnego.
Jeśli chodzi o ten drugi
aspekt, na pewno straty poniosą zakłady, które tego rodzaju ubój prowadzą (zarówno jeśli chodzi o bydło, jak
i o drób) i osiągają z tego tytułu
znaczne przychody z uwagi na
popyt na takie mięso generowany m.in. przez społeczeństwa muzułmańskie. Tym samym spadnie też ich poziom
kontraktacji, co bezpośrednio
odczują hodowcy.
Natomiast proponowany zakaz chowu i hodowli zwierząt

(z wyjątkiem królika) w celu
pozyskiwania z nich futer to
zdaniem protestujących wygaszanie prężnie rozwijającej
się gałęzi polskiego rolnictwa,
mającej dawać zatrudnienie 50 tys. osobom (i ogółem
100 tys. w podmiotach powiązanych).
Niejako przy okazji ucierpią
też inne sektory rolnictwa, jak
drobiarstwo i gospodarstwa
rybackie. To one bowiem dostarczają na fermy futrzarskie
karmę w postaci resztek poubojowych i poprodukcyjnych.
To nawet 700 tys. ton odpadków rocznie, które trzeba będzie utylizować (oczywiście
odpłatnie, czyli zamiast na
nich zarabiać, zakłady będą
musiały ponosić koszty).
— Dla jednego dużego zakładu drobiarskiego sprzedaż
pozostałości poprodukcyjnych
do ferm futerkowych przynosić może każdego miesiąca
do kilku milionów złotych.
Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty to te 700 tysięcy
ton odpadów trafi co rok do
zachodnich koncernów działających w Polsce w sektorze
utylizacji. Łącznie z tego powodu wyniki polskiej branży
drobiarskiej pogorszą się o 140
milionów złotych — podkreślił
w komunikacie Łukasz Domi-

niak, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa.
Nic więc dziwnego, że branżę futerkową w protestach
czynnie wspierają organizacje producentów mięsnych,
wieszcząc spadek opłacalności
produkcji i kłopoty rynkowe
oraz likwidację miejsc pracy. Pomysłodawcom zmian
w przepisach zarzucają brak
dbałości o gospodarkę i rolnictwo.
A Zarządy Krajowej Rady
Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych we wspólnym stanowisku przekonują, iż projekt
ustawy to pokłosie „szkodliwej
kampanii zorganizowanych
grup interesów finansujących
i wspierających działania tzw.
grup ekologicznych, wykorzystujących wrażliwość Polaków”.
Warto dla równowagi dodać,
że w kraju nie brakuje zwolenników proponowanych przez
posłów przepisów. Główny
powtarzający się argument to
niehumanitarność zabijania
zwierząt dla skór czy w sposób
rytualny (bez wcześniejszego
ogłuszania). Podważane są
też podawane przez branżę
futerkową liczby jeśli chodzi
dk
np. o zatrudnienie. 
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Wspólna Polityka Rolna po roku 2020
mgr inż. Maria Suszko,
WMODR z siedzibą
w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

14 grudnia br. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował doroczną konferencję
pt. „Perspektywa Wspólnej
Polityki Rolnej — szanse
i wyzwania dla Polski”,
w której uczestniczyło 170
osób. Konferencja adresowana była przede wszystkim
do innowacyjnych producentów rolnych, w tym młodych
rolników, którzy oczekują na
informacje i prognozy ułatwiające im podejmowanie
ważnych długoterminowych
decyzji. W rolnictwie jest to
szczególnie ważne.
Uczestnikami konferencji
byli również przedstawiciele
administracji rządowej, samorządowej, organizacji i instytucji rolniczych, szkół rolniczych,
mediów, nauki i doradztwa
rolniczego, w tym członkowie
powołanego przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego „Zespołu ds.
analizy szans i zagrożeń oraz

potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do
2030 roku w woj. warmińsko-mazurskim”.
Celem konferencji było przede wszystkim przekazanie ważnych informacji o perspektywie
WPR, jej skutkach i wyzwaniach po roku 2020, wynikających z procesów globalizacji,
tendencji i czynników rozwoju
gospodarki unijnej i światowej.
Przedstawiciel Ministerstwa
Rolnictwa Rozwoju Wsi Beniamin Gawlik, omówił główne
cele przyszłej Wspólnej Polityki
Rolnej, wynikające z Komunikatu Komisji Europejskiej
„Przyszłość produkcji żywności
i rolnictwa” z dnia 29 listopada
br. Są to:
— wspieranie inteligentnego
i odpornego sektora rolnictwa;
— zwiększenie troski o środowisko i intensyfikacja w dziedzinie klimatu;
— wzmacnianie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich;
— zwiększenie wydajności
oparte na wiedzy i innowacjach.
Wstępna ogólna ocena komunikatu przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

E-wnioski

Nie masz jeszcze kodu
dostępu? Warto się pospieszyć!
Od 2018 r. kierowane do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski
o płatności unijne będą
przyjmowane tylko w formie
elektronicznej. Składanie
dokumentów papierowych
będzie możliwe wyłącznie
w wyjątkowych sytuacjach.
Wymóg taki nakładają przepisy unijne, a konkretnie rozporządzenie wykonawcze Komisji
Europejskiej, zgodnie z którym
państwa członkowskie od
2018 r. mają obowiązek wdrożyć tzw. geoprzestrzenny wniosek dla 100 proc. beneficjentów.
Rolnicy, którzy nie są w stanie
złożyć wniosku przez internet,
będą mieli możliwość uzyskania dostępu do komputera
i niezbędnej pomocy w biurach
ARiMR-u. Dopiero ci, którzy do
biura nie będą mogli nawet dotrzeć (np. osoby starsze), będą
mogli jeszcze korzystać z dokumentów papierowych i na przykład wysyłać je drogą pocztową.
ARiMR zapowiada też wprowadzenie w przyszłym roku
uproszczonego systemu ubiegania się o płatności dla rolników, których sytuacja nie zmie-

niła się w porównaniu z rokiem
2017. Osoby te będą mogły od
15 lutego do 14 marca 2018 r.
złożyć oświadczenie o braku
zmian. Jest to termin wcześniejszy w porównaniu z terminem składania wniosków, dzięki czemu agencja będzie mogła
wcześniej opracowywać sprawy
wszczęte złożeniem oświadczenia. Same świadczenia będą
wypłacane do 30 czerwca.
Przypominamy, że aby złożyć e-wniosek, trzeba zarejestrować się na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa — www.arimr.gov.pl
— gdzie otrzymuje się jednorazowy kod dostępu, który posłuży do pierwszego logowania
(później hasło można zmienić).
Na stronie głównej trzeba kliknąć kwadrat „Pobierz wniosek
— wyślij e-wniosek” (trafimy
na podstronę z listą ogłoszonych lub trwających naborów
wniosków), a następnie odnośnik „System teleinformatyczny
ARiMR — wniosek przez internet”, po czym należy wybrać interesującą nas platformę i postępować zgodnie z dalszymi
KN
instrukcjami. 

to kilka sformułowanych wniosków:
— komunikat zawiera kilka
propozycji spójnych z polskim
podejściem do WPR;
— niektóre zapisy budzą spore wątpliwości i pytania o szczegóły;
— dużo jest wymogów, a mało
zachęt;
— podniesienie ambicji bez
ustaleń co do budżetu
— raczej zwiększenie obciążeń dla administracji krajowej
— uproszczenie może być pozorne;
— możliwość uwzględnienia
krajowych, regionalnych i lokalnych uwarunkowań/potrzeb;
— wysoki priorytet dla konieczności wymiany pokoleń
i zachęcenia nowych rolników
do wchodzenia do sektora;
— niepokojąca chęć negocjowania kolejnych umów handlowych;
— brak dostatecznie wyraźnego odniesienia do konwergencji
płatności bezpośrednich;
— brak równowagi — duże
angażowanie WPR w cele innych polityk UE, brak oczekiwań względem zaangażowania
innych polityk;

— brak oszacowania kosztów
wdrożenia, rachunku zysku/
strat.
W dalszej części konferencji
prezentowane były kolejne
zagadnienia, połączone z dyskusją:
— prof. Mirosław Gornowicz
omówił czynniki konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego w bliższej i dalszej
perspektywie na rynku unijnym i globalnym;
— prof. Andrzej Babuchowski
uzasadniał potrzebę innowacyjnych rozwiązań w branży rolno-spożywczej, ich rozwój oraz
znaczenie na rynku polskim,
europejskim oraz światowym,
nawiązując do komunikatu
Komisji Europejskiej ;
— prof. Zbigniew Brodziński odniósł się do kierunków
i tendencji zmian w rolnictwie
i na obszarach wiejskich w woj.
warmińsko-mazurskim, na
podstawie opracowanej diagnozy.
Rolnictwo i obszary wiejskie
to nie tylko produkcja, ale też
ekonomia, wiedza i innowacje,
wysokiej jakości żywność, środowisko i klimat, zarządzanie
ryzykiem, miejsca pracy i wy-

W konferencji o Wspólnej Polityce Rolnej uczestniczyło
170 osób Fot. WMODR
poczynku. Do tych zagadnień
będziemy wracali na kolejnych
szkoleniach i konferencjach.
Konferencji
towarzyszył
„Konkurs na najlepszą re-

gionalną potrawę wigilijną”,
z udziałem kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z różnych
regionów województwa warmińsko-mazurskiego.
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Producenci rolni krytykują nowe przepisy
Regulacje proponowane
na nowych obszarach OSN
pogorszą konkurencyjność
towarowych gospodarstw
rolnych w Polsce” — alarmuje Krajowy Związek
Pracodawców — Producentów Trzody Chlewnej.
Mowa o proponowanym
przez polski rząd programie,
nakładającym na rolników
obowiązek dostosowywania
gospodarstw do dłuższego
przechowywania nawozów naturalnych.
Projekt „Programu działań
mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych” pojawił się na stronie
Rządowego Centrum Legislacji 1 grudnia br. W myśl dokumentu, rolnicy prowadzący
produkcję zwierzęcą będą
musieli zbudować na terenie
swoich gospodarstw zbiorniki pozwalające na przechowywanie płynnych nawozów
naturalnych przez 6 miesięcy,
a stałych — przez 5. KZP-PTCh
szacuje, że koszty związane
z inwestycjami mogą wynieść
nawet 750 mln zł i będą całkowicie przeniesione na gospodarstwa rolne.

W myśl dokumentu, rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą będą musieli zbudować na terenie
swoich gospodarstw zbiorniki pozwalające na przechowywanie płynnych nawozów naturalnych
przez 6 miesięcy, a stałych — przez 5 Fot. Archiwum GO
„Przeprowadzenie inwestycji
polegających na powiększeniu
możliwości przechowywania
nawozów naturalnych dla wielu producentów stanowi duży
problem” — zwraca uwagę
związek. Przede wszystkim
wielu właścicieli gospodarstw
nie stać na zrealizowanie
wymaganych inwestycji bez
wsparcia finansowego ze
strony Skarbu Państwa. Poza
tym sporym problemem są dla
nich same procedury związane z ich wykonaniem (dobrym
przykładem są fermy — na po-

zwolenie na ich budowę czeka
się zwykle bardzo długo, a często i tak proces ten kończy się
niepowodzeniem ze względu
na protesty okolicznych mieszkańców).
W konsekwencji rolnicy
będą zmuszeni ograniczać
produkcję zwierząt, a co
za tym idzie zmniejszą się
ich przychody. „Najmniej
dochodowe gospodarstwa
rolne mogą zostać wyeliminowane z rynku, a wówczas
będziemy musieli jeszcze
bardziej zwiększyć import

mięsa wieprzowego” — przewiduje Krajowy Związek
Pracodawców — Producentów Trzody Chlewnej.
Regulacje związane są z wprowadzeniem od 2018 r. na terenie całej Polski obszarów
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu
pochodzenia rolniczego — tzw.
OSN (obecnie obowiązuje rejonizacja, a obszary te stanowią łącznie mniej niż 5 proc.
powierzchni kraju). Rozwiązanie to przyjęto w nowej ustawie
Prawo wodne.
KN
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Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Posiadamy w ofercie
w atrakcyjnych cenach:

Firma Dramiński nagrodzona

Nagrodę z rąk Prezydenta
odebrał v-ce prezes Dramiński
S. A. — Andrzej Wiktorowicz
Fot. Dramiński S.A.

myśli technologicznej. Jak dodał, wszyscy nagrodzeni pod
koniec 2017 r. są „laureatami na
rok 100-lecia odzyskania niepodległości”.

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.

Firma Dramiński istnieje od
11 maja 1987 roku. Założycielem jej jest Janusz Dramiński.
Dzięki jego wytrwałości i pomocy najbliższej rodziny niewielkie przedsiębiorstwo rodzinne
przekształciło się w jednego
z największych producentów
profesjonalnych urządzeń dla
rolnictwa, weterynarii i medycyny ludzkiej. Znana jest z produkowania wilgotnościomierzy
do ziarna, pH-metrów do gleby
i płynów, elektronicznych wykrywaczy rui dla zwierząt, detektorów Mastitis, ultradźwiękowych testerów ciąży, a także
mobilnych, lekkich i wytrzymałych ultrasonografów weterynaryjnych i medycznych. Firma
Dramiński prowadzi sprzedaż
na terenie całego kraju oraz
eksportuje swoje urządzenia
do ponad 60 państw znajdujących się na wszystkich kontynentach. Jej siedziba znajduje
się w Olsztynie.

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
REKLAMA

Podczas uroczystej gali,
która odbyła się 16 listopada 2017 r. w Jasionce koło
Rzeszowa w ramach Kongresu 590, firma Dramiński
została uhonorowana prestiżową Nagrodą Gospodarczą
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w kategorii Lider
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nagrodę z rąk
Prezydenta odebrał v-ce
prezes Dramiński S. A. —
Andrzej Wiktorowicz.
Do konkursu firmę Dramiński zgłosiło Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Kapituła
Nagrody złożona z ekspertów:
przedsiębiorców, ekonomistów,
przedstawicieli świata nauki
i mediów wybrała 18 nominowanych, spośród których 7 finalnych laureatów wskazał Prezydent RP Pan Andrzej Duda.
Podczas Gali Prezydent RP
podkreślił, że nagrody to forma
promowania polskiej przedsiębiorczości, polskiej myśli, w tym
REKLAMA
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PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
OFERUJE:
•
•
•
•
•
•
•

beczkowozy asenizacyjne
aplikatory do beczkowozów
wyciągi obornika
owijarki bel
rozsiewacze nawozów
ładowacze czołowe
agregaty talerzow

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
ZE
HISZPAŃSKIEJ FIRMY HIMOINSA
A
służą jako rezerwowe lub stałe
źródło zasilania na takich obiektach
jak: fermy drobiu, fermy trzody
chlewnej, szpitale, supermarkety

SPRZEDAŻ
I WYNAJEM

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

AGRO-MAX PSTRĄGOWSCY
Będzymin, ul. Główna 71
09-300 Żuromin
tel. 23 685 62 67, 507-145-684
agromax@agromax.biz.pl
www.agromax.biz.pl
297117otbr-a -O

12r produkcja zwierzęca

grudzień 2017

Po pierwsze praca doradcy żywieniowego musi być pasją

18 lat temu zaczynali razem ze mną
O pracy będącej pasją, doświadczeniu
i ponad 18-letniej praktyce, a także
o odpowiednim podejściu do zwierząt
i problemach hodowców rozmawiamy
z Piotrem Skoczkiem, specjalistą
z zakresu zootechniki i żywienia
przeżuwaczy, właścicielem firmy Somatik
i współwłaścicielem marki Bovino.
dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz

m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

— Przedstawiciel, handlowiec, doradca żywieniowy
w terenie robi się coraz
ciaśniej, nie wiadomo kogo
słuchać, komu zaufać. Jak
pan to widzi z pozycji doradcy żywieniowego z wieloletnim stażem?
— Po pierwsze praca doradcy żywieniowego musi być
pasją. Myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że ja ją mam.
Dziś z perspektywy czasu
przyznaję z pełnym przekonaniem, że nie zamieniłbym
tej pracy na żadną inną. Żywieniem zwierząt zajmuję
się od 1999 roku. Praca daje
mi dużą satysfakcję, zwłaszcza, że jest kilku hodowców,
którzy 18 lat temu zaczynali
razem ze mną ja — pracę,
a oni hodowlę. Dobrym przykładem będzie tu pan Cezary z okolic Pieniężna. 18 lat
temu miał 5 krów i wydajność
mleczną na poziomie 10 litów,
dziś jest właścicielem 150
krów, a wydajność od sztuki
wzrosła do 30 litów mleka.
— Najtrudniejsze momenty
dla hodowców w ostatnich latach?
— Oczywiście wiele jest
takich sytuacji na co dzień
w żywieniu zwierząt, ale
dramatyczną sytuacją, była
kara w wysokości 800 tys.
zł, którą nałożono za przekroczenie kwoty mlecznej.
Wielu hodowców taka kwota
załamałaby i doprowadziła
do likwidacji gospodarstwa.
Nie polskiego hodowcę! Jak
mówi zaprzyjaźniony lekarz
weterynarii „siła niedźwiedzia i determinacja polskiego
hodowcy jest nieprzewidywalna”. I ja w pełni się z tym
zgadzam. Bo trzeba przyznać,
że chów i hodowla zwierząt to
po części praca pod chmurką, czyli jest uzależniona od
pogody, a ta jak wiemy bywa
nieprzewidywalna. Dlatego
tym bardziej cenię sobie tych

klientów, którzy mimo tak
wielu niepewnych i zmiennych w tym biznesie, trwają
dalej.
— Czy doradza pan tylko
w dużych gospodarstwach,
czy hodowca, który ma np.
15 krów też może skorzystać
z pana doświadczenia?
— Dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś ma 10, czy 1500
krów. Najważniejsze jest to,
że hodowca chce współpracować i widzi potrzebę zmian na
lepsze. Ludzie często powtarzają: a może moje gospodarstwo jest za małe… a może już
nic nie da się zmienić… A ja
powtarzam — zadzwoń! Jeśli
będę mógł — pomogę.
Ważne w mojej pracy jest
to, żeby nie zamykać się na
problemy hodowców. Myślę,
że jeżeli jest się doradcą żywieniowym z powołania, a nie
sprzedawcą to jest zupełnie
naturalne podejście.
— Żywienie, to nie tylko
podanie odpowiednio zbilansowanej dawki, to również
odpowiednie traktowanie
zwierząt, stworzenie im
odpowiednich warunków
i indywidualne podejście do
hodowcy i jego stada.
— Dokładnie tak. Jeżeli zwierzęta będą zdrowe
i będą czuły się komfortowo
gwarantuję, że odpłacą odpowiednią ilością i jakością
mleka. Cieszy mnie, że coraz
więcej firm myśli podobnie,
a szczególnie lekarze weterynarii. Mają dość nowatorskie
podejście do swojej pracy, namawiają swoich hodowców
do tego, że lepiej zapobiegać
niż leczyć, a to przekłada się
na sukces hodowlany i ekonomiczny. Warto podkreślić,
że są to jedni z najlepszych
specjalistów w zakresie walki
z kłopotami w rozrodzie.
Idea podejścia do każdego
klienta w sposób indywidualny zaowocowała stworzeniem (wspólnie z Pawłem
Balińskim) własnej marki
Bovino, która jest alternatywą pozwalającą dobrać

— Jeżeli zwierzęta będą zdrowe i będą czuły się komfortowo gwarantuję, że odpłacą odpowiednią ilością i jakością mleka
— mówi Piotr Skoczek, specjalistą z zakresu zootechniki i żywienia przeżuwaczy Fot. Archiwum prywatne
rozwiązanie żywieniowe nie
z klucza, ale indywidualnie.
18 lat pracy w zawodzie, pozwala wyciągać już pewne
wnioski i rozwiązanie indywidualne jest po prostu najlepsze. Warto zauważyć, że
nie wyklucza to współpracy
u hodowców innych, dużych
marek, z którymi bardzo cenię
sobie współpracę, bo jest ona
oparta na wymianie poglądów, szkoleniach, wspólnym
rozwiązywaniu problemów,
a nie wyłącznie na sprzedaży.
— Jakie wyzwania czekają hodowców i doradców
żywieniowych w najbliższym
czasie, czy pasze bez GMO to
jedyny problem spędzający
sen z powiek. Czy soję non
GMO można czymś zastąpić?
— Trochę tych wyzwań
będzie, w zasadzie hodowcy
wciąż zmagają się z jakimiś
problemami. Począwszy od
drastycznej zmiany wymuszającej na hodowcach stosowanie pasz bez GMO. To dość
palący problem, który jak na
razie zagraża ekonomice wielu hodowli, ale nie my pierwsi
stajemy przed tym wyzwaniem. Na tą chwilę znamy już
sposoby utrzymania, a nawet
zwiększania produktywności
stad bez stosowania np. bardzo drogiej soi non GMO. Jest
kilka alternatyw. Jedną z nich
jest np. stosowanie hydrolizowanego suszu pogorzelnianego wolnego od GMO. Innym
rozwiązaniem jest stosowanie rzepaku ekstrudowanego
wysokiej klasy technologicznej, który pozwala osiągnąć
60 proc. białka chronionego. W kwestii doboru komponentów trzeba zachować

czujność. Na rynku jak grzyby po deszczu pojawiają się
wątpliwej jakości surowce
niejasnego pochodzenia (wabikiem jest bardzo atrakcyjna
cena), ale ich stosowanie nie
przynosi miarodajnego efektu.
I mimo, że pozornie wydają
się tańsze, w rzeczywistości
kosztują nas więcej.
Kolejnym wyzwaniem są
szalejące ceny witamin, co
przekłada się na wzrost ceny
dodatków mineralno-witaminowych nawet o 1 000 pln
na jednej tonie. I tu znowu
będę optymistą, że wzrost cen
może też przynieść pozytywne
efekt. Może to brzmi dziwnie,
ale tak będzie. Dlaczego? Na
dziś najczęściej przedstawiciele firm paszowych sprzedają produkty na zasadzie

„mój produkt ma więcej np.
niacyny, choliny witaminy E
itp.” Nikt się nie zastanawia,
czy faktycznie te wyższe poziomy mają sens. Doskonałym przykładem jest poziom
witaminy E, której normy
amerykańskie zalecają dzienną dawkę dla krów mlecznych
od 500 do 600 mg. A co widzimy w terenie? Dodatek
mineralno-witaminowy zawiera 5 000 mg witaminy E
i sprzedawca zaleca stosowanie nawet 300 g produktu
— czyli 1 500 mg witaminy.
To aż trzykrotnie więcej niż
potrzeba. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że dodatki mineralno-witaminowe
w Polsce mają jedne z najwyższych poziomów w Europie, co
jednak nie przekłada się na

najwyższą wydajność i zdrowotność zwierząt.
Problemów oczywiście nie
brakuje i nie ma szans na wyczerpanie tematyki w jednym
artykule. Chciałbym namówić
hodowców do tego, żeby szukali jak najlepszych specjalistów w zakresie żywienia, dobrostanu i zdrowia zwierząt.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wraz z całym zespołem
Somatik i Bovino, pragniemy
życzyć państwu, aby były one
okresem radości spędzonym
w gronie najbliższych, ale
również zadumy nad tym, co
minęło i nad tym, co nas czeka
w Nowym Roku. Życzymy dużo
optymizmu i wiary w szczęście
i sukcesy, które wspólnie osiągniemy w nadchodzącym roku.

REKLAMA
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ASF przełamał linię Wisły. Dotarł do Warszawy
Spełnił się czarny scenariusz — wirus afrykańskiego
pomoru świń (ASF) przekroczył linię Wisły. Dotarł
do serca Mazowsza, czyli
Warszawy, wkroczył także
do woj. warmińsko-mazurskiego. Rolnicy załamują
ręce, a rządzący obiecują
pomoc i zmieniają prawo.
Jeszcze kilka tygodni temu
przekroczenie linii Wisły
przez wirusa ASF było określane jako czarny scenariusz,
który potencjalnie spełnić się
może na wiosnę przyszłego
roku. Stało się to znacznie
wcześniej, bo ostatni okres
przyniósł prawdziwy wysyp
przypadków stwierdzenia pomoru. Co prawda jeśli chodzi
o świnie domowe, to był tylko
jeden, ale padłych i odstrzelonych dzików z wykrytym
w nich wirusem było już grubo
ponad 100. Według stanu na
17 grudnia zakażonych dzików
naliczono już ogółem 748.
O ile jednak wcześniej były
znajdywane (lub zabijane)
w woj. lubelskim, podlaskim
i mazowieckim głównie niedaleko granicy polsko-białoruskiej,

to minione tygodnie przyniosły
znaczące zmiany.
Bo po pierwsze wirus wdarł
się do kolejnego województwa
— warmińsko-mazurskiego.
I w związku z tym Komisja Europejska wprowadziła na terenie Polski kolejne obostrzenia:
gmina Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim została
uznana za obszar chroniony,
a gminy Kalinowo i Prostki
w powiecie ełckim zostały uznane za obszar z ograniczeniami.
Gospodarze muszą przestrzegać
zasad bioasekuracji, co podlega regularnym kontrolom ze
strony inspektorów weterynaryjnych.
Po drugie zaś ASF mocno rozprzestrzenił się na Mazowszu.
Zakażone dziki zarejestrowano
w powiatach okołowarszawskich oraz w samej stolicy (trzeba było tam wykonać działania
zabezpieczające wynikające
z unijnej dyrektywy), co zszokowało nie tylko środowisko
rolnicze.
Szef resortu rolnictwa nie
ukrywał, że nie udało się niestety rozwiązać sprawy redukcji dzików, będących głównym

czynnikiem rozprzestrzeniania
się ASF. A brak skuteczności
w odstrzale to jeden z podstawowych zarzutów pod adresem
ministerstwa i władz krajowych.
Rolnicy, zwłaszcza ci z woj.
podlaskiego i lubelskiego, podkreślają, iż tysiące z nich już
zrezygnowało z hodowli świń.
W wielu gospodarstwach zwierzęta zostały wybite w związku
z zagrożeniem ASF, a ich właściciele albo nie dostali państwowej rekompensaty (bo np.
stwierdzono, iż nie przestrzegali
zasad bioasekuracji) albo nawet
jeśli dostali — nie wiedzą, co robić dalej.
Stąd zorganizowany przez
OPZZ Rolników i Organizacji
Rolniczych protest (7 grudnia)
przed siedzibą ministerstwa rolnictwa. Zgromadzeni domagali
się między innymi dymisji ministra rolnictwa, a także szefa
resortu środowiska oraz wypłat
odszkodowań za wybite świnie.
Wskazywali, iż podejmowane
dotychczas działania są pozorne
lub opóźnione.
W opinii resortu rolnictwa
pomocna w zwalczaniu schorzenia będzie specustawa, którą

15 grudnia jednogłośnie przyjął
Sejm. — Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. zmiany
ustawy o granicy państwowej,
ustawy prawo łowieckie oraz
ustawy o inspekcji weterynaryjnej — wyjaśnił wiceminister
Rafał Romanowski.
I tak, zmiana ustawy o granicy
państwowej umożliwi wykonywanie na gruntach położonych
w pasie drogi granicznej płotu
uniemożliwiającego migrację
dzików zza wschodniej granicy
kraju. Bo to właśnie stamtąd
przemieszczają się dziki zakażone wirusem.
Zmiana Prawa łowieckiego
reguluje kwestie wykonywania
polowania w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Przewiduje też zwolnienie od
pracy lub wykonywania zajęć
służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt
(dzików) z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia lub uposażenia (w ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni). Chodzi tu przede
wszystkim o wojskowych.
Natomiast pozostałe zmiany
przepisów zawarte w specusta-

wie pozwolą m.in. na utworzenie zespołów ds. dochodzeń
epizootycznych, składających
się z osób mających specjalistyczną wiedzę.
— Liczymy na to, że szybki
tryb legislacyjny pozwoli na
wejście w życie proponowanych
zmian jeszcze w tym miesiącu
lub na początku stycznia 2018
roku — poinformował wiceminister Romanowski.
Jeśli chodzi o pomoc, to
od 15 grudnia mogą składać
w ARiMR wnioski o udzielenie
dotacji z tytułu zaprzestania
produkcji wieprzowiny posiadacze świń utrzymujący (w okresie
od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca
2017 r.) nie więcej niż 50 sztuk.
Wsparcie przeznaczone jest dla
hodowców, którzy mają decyzję
administracyjną powiatowego
lekarza weterynarii nakazującą zabicie lub ubój świń oraz
zakazującą utrzymywania ich
w gospodarstwie w związku
z niespełnianiem wymogów
związanych z szerzeniem się
ASF. Stawki pomocy wynoszą:
190 zł w przypadku prosiąt do
20 kg i 300 zł w przypadku innych świń.

Ponadto ARiMR przyjmuje
od producentów świń z terenów objętych ASF wnioski
o nieoprocentowane pożyczki
na spłatę nieuregulowanych
zobowiązań
cywilnoprawnych (np. kredytów), które
zostały podjęte w związku
z prowadzeniem działalności rolniczej. Maksymalna
kwota pożyczek wynosi od
50 000 zł do 1 000 000 zł na
siedzibę stada — zależnie od
liczby świń utrzymywanych
średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie. Pożyczkę można
zaciągnąć na okres do 10 lat.
Agencja nie pobiera żadnych
opłat z tego tytułu.
Z kolei Ministerstwo Środowiska włączyło się w walkę z ASF
poprzez przeznaczenie 5 mln zł
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Te pieniądze mają służyć zapewnieniu
odpowiednich warunków do
bezpiecznego przechowywania
tusz dzików, które będą badane
na obecność wirusa. Zostanie
zakupionych 200-250 chłodni
dla myśliwych w około 120 lodk
kalizacjach. 
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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 77/2017. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2,6 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)539-74-82.
Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 17 stycznia 2017 roku.

Panowie
PANOWIE W WIEKU
46-60 LAT
ZARADNY WDOWIEC
60/180/89 zadbany, pracujący,
zmotoryzowany, własne M.
Bez nałogów, zobowiązań. Poznam
panią bez nałogów, zobowiązań,
wiek do 55 lat z Ostródy lub
okolic. Cel — stały związek, nr tel
ułatwi kontakt.

WE DWOJE NR 77/2017

KAWALER
Kawaler szczupły blondyn, pracujący
178 cm/ 75 kg, lubię przyrodę, bez
nałogów i zobowiązań, zadbany,
spokojny, miły.
PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
WDOWIEC 61/174/85
Z okolic Olsztyna, bez nałogów
i zobowiązań, zmotoryzowany, nieza-

leżny finansowo i mieszkaniowo. Od
6 lat mieszka sam, młody duchem.
Poznam panią, która potrafi kochać
i chce być kochana.
Z OKOLIC OLSZTYNA
Wdowiec z okolic Olsztyna, na
emeryturze, niezależny, zmotoryzowany, samotny, szuka pani której
dokucza samotność.

Panie
PANIE 46-60 LAT
WRAŻLIWA
Szukam wrażliwego, z głębokimi
wartościami człowieka, kawalera lub wdowca, katolika, osobę
prawą, do 65 lat na resztę życia
(razem weselej). Ja 53 l /163 /80
kobieta prawnie wolna. Katoliczka,
wrażliwa, opiekuńcza. Nie szukam przygód.
LEW
60-letnia emerytka, szczupła,
średniego wzrostu, niezależna pod
każdym względem, stanu wolnego,
pozna pana z poczuciem humoru,
zmotoryzowanego oraz nie materialistę.
WDOWA 54 LATA
Niezależna finansowo. Kocham
dom, lubię pomagać, dbać
o dom, kocham przyrodę, jazdę
na rowerze. Pragnę stworzyć
rodzinę. Chętnie poznam pana
do lat 69.
UCZCIWA PANNA
Sympatyczna panna 46 lat, pozna
pana w stosownym wieku z mieszkaniem, zaopiekuję się panem.
Telefon przyspieszy kontakt.

WODNICZKA
Pogodna i tolerancyjna,
uczciwa i szczera, niezależna
wdowa pozna pana wartościowego
o podobnych cechach i wszechstronnych zainteresowaniach.
Pan może zamieszkać u mnie.
Telefon przyspieszy spotkanie.
PANIE POWYŻEJ
60 LAT
Z OSTRÓDY
Wolna 60 lat z Ostródy, uczciwa,
pogodna, szczera, o dobrym sercu,
poznam wdowca w odpowiednim
wieku, bez nałogów, uczciwego,
zadbanego, spokojnego charakteru,
na stały związek, mile widziany pan
zmotoryzowany.
PANI Z GIŻYCKA
Poznam kulturalnego pana,
około 70, bez nałogów,
z poczuciem humoru, lubiącego
spacery, któremu dokucza
samotność, możemy się
zaprzyjaźnić. Giżycko i bliska
okolica.
WOLNA I UCZCIWA
Wolna, uczciwa, wzrost średni,
wiek po 60-tce, bez zobowiązań,
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bez nałogów, nie materialistka,
niezależna finansowo i mieszkaniowo. Mieszkam w Pasłęku. Cel stały
związek. Poznam pana do lat 70.
SPOKOJNA 68-LATKA
Sympatyczna, spokojna 68 lat,
niepaląca, zadbana, niezależna, lubi
przyrodę, spacery, zwierzęta, dobrą
kuchnię, z poczuciem humoru.
Poznam pana wolnego, któremu
dokucza samotność, do 75 lat, który
nada sens mojemu życiu.
62-LETNIA EMERYTKA
Niepaląca z poczuciem humoru i optymizmu pozna pana bez nałogów,
stanu wolnego, cel — stały związek.
Może na Nowy rok będziemy razem.
UCZCIWA
Wdowa średniego wzrostu i wagi
z mieszkaniem. Poznam pana do lat
80, któremu dokucza samotność.
DANA 67/157/70
Wdowa z Elbląga, spokojna, uczciwa, lubiąca taniec, przyrodę, zwierzęta i ludzi. Pozna pana spokojnego
z poczuciem humoru, z Elbląga, do
lat 75, wysokiego. Cel — związek
oparty na zaufaniu i szacunku.

Znaczne zmiany na
mgr inż. Robert Stopa,
WMODR z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dość interesująco przestawiają się ceny zbóż w relacji
rocznej. Ogółem w listopadzie pszenica konsumpcyjna
w kraju była o 22,68 zł
droższa niż przed rokiem.
Zmiana ta prawdopodobnie
jest wynikiem nieznacznie
gorszych światowych zbiorów zboża.
W analizowanym okresie ciekawa jest również dynamika
cen w rozkładzie regionalnym.
W województwach południowych pszenica konsumpcyjna
podrożała aż o 53 zł/t. Jednocześnie w województwach
północnych i zachodnich cena
wzrosła o 22 zł/t, a w województwach centralnych i wschodnich
jedynie o 11 zł/t.

W gospodarstwach
więcej kukurydzy

W ciągu trzech ostatnich lat
spadła liczba gospodarstw
uprawiających zboża podstawowe, wzrosła zaś gospodarstw
nastawionych na produkcję
kukurydzy. Według opublikowanego 30 listopada br. przez
GUS raportu „Charakterystyka
gospodarstw rolnych w 2016 r.”
w latach 2013-2016 liczba gospodarstw uprawiających zboża zmniejszyła się o 50,3 tys.
(4,5 proc.) do 1 064,9 tys. Stanowiły one ponad 89 proc.
ogółu gospodarstw rolnych,
które zajmowały się uprawą
ziemiopłodów. Warto dodać, że
więcej, bo o 2,8 tys., jest gospo-

darstw o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 50 ha
— ich liczba sięgnęła 31,1 tys.
Jednocześnie wzrosła — choć
jedynie nieznacznie — średnia powierzchnia zasiewów
zbóż ogółem w 1 gospodarstwie zbożowym — z 6,71 ha
w 2013 r. do 6,95 ha w 2016 r.
W przypadku gospodarstw
największych (powyżej 50 ha)
średnia powierzchnia wyniosła
do 76,4 ha.
Z kolei liczba gospodarstw
uprawiających
kukurydzę
na ziarno wzrosła o 6 tys.
(6,5 proc.) do 98,9 tys. Jeszcze większe zmiany nastąpiły
w odniesieniu do kukurydzy
na zielonkę. W związku z rozwojem towarowej produkcji
mleka w Polsce w 2016 r. mieliśmy 137,5 tys. gospodarstw
zajmujących się tą uprawą, czyli
o 8,9 tys. (prawie 7 proc.) więcej
niż w 2013 r.

Korzystnie w zbożach
konsumpcyjnych

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi ceny skupu zbóż w listopadzie 2017 roku odnotowały
wyraźny, chociaż niezbyt wysoki, wzrost wartości. Ceny
pszenicy
konsumpcyjnej
w skupie na koniec listopada
kształtowały się na poziomie
684,33 zł/t, co oznacza wzrost
w ciągu miesiąca o 2,39 proc,
a w odniesieniu do roku poprzedniego o 3,43 proc. Ceny
żyta konsumpcyjnego również w listopadzie podlegały
niewielkim wzrostom. Na ko-
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Obniżki w skupie
zbóż paszowych

W przeciwieństwie do zbóż
konsumpcyjnych w zbożach
paszowych odnotowano spadki cen — owsa i pszenżyta.
Jedynie w skupie jęczmienia
paszowego w porównaniu do
notowań z końca października
ceny wzrosły.
Po rekordowych spadkach
średniej ceny skupu kukurydzy paszowej w październiku
br., w listopadzie odnotowano
spadek jedynie o 0,40 proc.,
co oznacza zejście z poziomu
618,27 do 615,78 zł/t. Jest to
jednak cena wyższa o 3,02 proc.
od notowanej w analogicznym
okresie roku ubiegłego.
W przypadku pszenżyta miesięczny spadek cen w skupie
wyniósł 2,98 proc. To obniżenie ceny z 594,76 do 577,01 zł/t.
W porównaniu do notowań z listopada 2016 roku jest to cena
wyższa o 0,10 proc.
Jedynie w przypadku jęczmienia paszowego ceny skupu
podlegały w listopadzie wzrostom wartości. Wzrosły z poziomu 628,47 do 655,61 zł/t
(wzrost o 4,32 proc.), jest to
również cena wyższa o rekordowe 16,66 proc. od notowanej w analogicznym okresie
roku ubiegłego.
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Usługi weterynaryjne
Mycie i dezynfekcja na fermach
Sprzedaż chemii
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niec miesiąca cena tego zboża
osiągnęła poziom 577,32 zł/t.
Oznacza to w zestawieniu
miesiąc do miesiąca wzrost
o 2,98 proc., także w porównaniu do cen odnotowywanych pod koniec listopada
2016 roku ceny są wyższe
o 7,70 proc.
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rynku produktów rolnych
Według
opublikowanego
przez GUS raportu, pomiędzy
2013 a 2016 r. liczba gospodarstw uprawiających rzepak zwiększyła się o 1,4 tys.
(1,6 proc.) do 89,9 tys. Spadła
natomiast powierzchnia jego
uprawy. Dane Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, że w okresie pierwszych
pięciu miesięcy bieżącego sezonu 2017/18 (tj. lipiec-listopad
2017) przeciętna cena skupu
rzepaku netto płacona dostawcom (w ramach zawartych kontraktów i poza nimi) wyniosła
1 591 zł/t. Jest to cena o ponad
5 proc. niższa (o 84 zł/t) w stosunku do analogicznego okresu
w poprzednim sezonie. Z drugiej strony, w porównaniu do
tych samych miesięcy sezonu
2015/16 obecne stawki są o prawie 2 proc. wyższe, zaś wobec
sezonu 2014/15, gdy ceny były
wyjątkowo niskie, są wyższe aż
o 17 proc.
Dodajmy, że od początku bieżącego sezonu ceny rzepaku wykazują lekkie tendencje wzrostowe, ale skala podwyżek jest
mniejsza niż rok temu. W III
kwartale br. — tj. w okresie gdy
miała miejsce kumulacja skupu
rzepaku — za surowiec płacono
przeciętnie 1 581 zł/t netto. W listopadzie cena kształtowała się
na poziomie 1 649,00 zł/t, czyli
była o 2 proc. wyższa (o 35 zł/t).
Jednak od ubiegłego roku
w analogicznym okresie rzepak staniał o 167 zł/t. Tym
samym zwiększyła się różnica
tegorocznych cen względem
notowanych w 2016 r. W listopadzie w skupie rzepak był więc
przeciętnie o 9,20 proc. tańszy
niż rok temu.

Ceny skupu wieprzowiny
i indyków w dół

Po trwającym od maja 2017
roku okresie wahań w cenach
żywca wieprzowego, cztery
tygodnie listopada przyniosły
dalszy, minimalny spadek notowań w skupie. Efektem jest
powrót do stanu z jakim mieliśmy do czynienia w połowie
lipca bieżącego roku. Ceny na
mięso wieprzowe spadły z poziomu 4,67 do 4,63 zł/kg wagi
żywej. Odnotowany spadek jest
więc minimalny i kształtuje się
na poziomie 0,71 proc. w skali
miesiąca. Jednakże w porównaniu do cen z listopada 2016
roku (5,08 zł/kg wagi żywej), to
cena o 8,77 proc niższa.
Notowane w skupie żywca

Infografika: Robert Stopa

Ceny rzepaku wciąż
w sferze wzrostów

wołowego ceny utrzymywały
względnie stały wzrost w porównaniu do cen z października
2017 roku. W listopadzie cena
wołowiny w skupie wzrosła do
poziomu 6,75 zł/kg wagi żywej,
co w porównaniu z końcem października oznacza wzrost o ponowne 1,99 proc. (6,62 zł/ kg
wagi żywej). W skali roku cena
za żywiec wołowy również
wzrosła o 6,30 proc.
Listopad w obrocie mięsem
drobiowym charakteryzował
się podobnym układem cen jak
październik 2017 roku. Efektem
jest ponowny spadek cen skupu
żywca indyczego oraz niewielki
wzrost cen skupu żywca drobiowego brojlerów. Ceny żywca brojlerów wzrosły o 0,01 zł,
z poziomu 3,40 do 3,41 zł/kg
wagi żywej (o 0,29 proc.). Jest to
cena wartościowo dużo wyższa
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Różnica wyrażona w procentach
wynosi 11,51 proc.
Cena skupu mięsa indyczego
na koniec listopada ponownie uległa obniżeniu z 5 do
4,90 zł/kg wagi żywej, co oznacza spadek wynoszący 1,83
proc. W porównaniu do cen
notowanych w analogicznym
okresie poprzedniego roku
omawiana cena jest jednak
o 1,37 proc. wyższa.

Umocnienie cen
w obrocie jajami

W listopadzie kontynuowana
była tendencja, która utrzymuje się na rynku obrotu jajami
spożywczymi od sierpnia tego
roku. Zapoczątkowany wtedy gwałtowny wzrost cen co
prawda w listopadzie przyhamował, ale w dalszym ciągu
ceny idą do góry. We wszystkich kategoriach wielkości
odnotowano duże wzrosty,
największy z nich w klasie „M”.
W pozostałych klasach odnotowano również wzrosty, te jednak kształtowały się znacznie
niżej. Średnia cena w notowaniach wynosiła 55,10 zł/100
sztuk, co oznacza dalszy wzrost
o 2,32 proc. w skali miesiąca.
Także w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie

ceny są wyższe o rekordową
wartość — 49,32 proc.

Bez zmian w artykułach
mleczarskich

W listopadzie ceny produktów
mleczarskich w Polsce w dalszym ciągu obniżały się wzglę-

dem notowań z października br.
W 2016 r. chowem i hodowlą
krów w Polsce zajmowało się
267 tys. gospodarstw, czyli
o 89,6 tys. (25 proc.) mniej niż
w 2013 r. Najbardziej spadła
liczba gospodarstw utrzymujących 1 lub 2 krowy — o 39 proc.

W ujęciu regionalnym najgłębszy spadek wystąpił w woj. podkarpackim (o 35 proc.) i w woj.
lubelskim (o 32 proc.), a najmniejszy w woj. warmińsko-mazurskim (o 10 proc.) i w woj.
podlaskim (o 15 proc.).
Według notowań ZSRIR
MRiRW — masło w blokach
na koniec listopada w sprzedaży kosztowało 22,05 zł/kg,
co w porównaniu do ceny
21,97 zł/kg z końca października oznacza wzrost o 0,36 proc.
Jest to jedyny przypadek wzrostu wśród produktów mleczarskich w minionym miesiącu.
W obrocie pozostałych artykułów ceny ulegały dalszej obniżce. Ceny masa konfekcjonowanego zmniejszyły się z 24,24
do 23,80 zł/kg — to spadek
o 1,81 proc. W odniesieniu do
analogiczego okresu sprzed
roku przedstawiane wartości
są wyższe — masła w blokach
o 15,77 proc., a masła konfekcjonowanego o 20,14 proc.
Za kg pełnego mleka w proszku na koniec listopada oferowano 12,20 zł, a więc o 8,13 proc.
mniej niż w październiku. Jest to
także cena o 4,53 proc. wyższa
od uzyskiwanej za ten produkt
w analogicznym okresie sprzed
roku. Za odtłuszczone mleko
w proszku płacono na koniec
listopada 6,41 zł/kg, a więc
o 3,91 proc. mniej niż przed
miesiącem. W porównaniu do
końca listopada 2016 roku jest
to cena niższa o 23,97 proc.

Za jaja i masło wciąż słono zapłacimy, o blisko
20 proc. droższe niż rok wcześniej będą przede
wszystkim oleje i tłuszcze. W tej kategorii żywności wyróżnia się masło, które będzie kosztowało o 30-35 proc. więcej niż w grudniu 2016 r.
O kilka procent droższa będzie margaryna.
O ponad 10 proc. droższe są też owoce,
przede wszystkim z uwagi na wyższe ceny produktów krajowych, np. jabłek. O ile w przypadku masła i jaj o wzroście cen decydowała
przede wszystkim sytuacja na rynku międzynarodowym, to w przypadku jabłek głównym
czynnikiem wzrostu ich cen były o 1/3 mniejsze
krajowe zbiory.
– Obserwowany w Polsce w ostatnich miesiącach 2017 r. poziom cen żywności jest najwyższy
od początku XXI wieku. W porównaniu z grudniem 2000 r. ceny detaliczne żywności w naszym
kraju wzrosły o 50 proc., czyli znacznie więcej
niż ceny wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych, których poziom w tym okresie zwiększył
się o ponad 40 proc. Oznacza to, że żywność stała się relatywnie droższa wobec innych towarów
i usług konsumpcyjnych – zaznacza Paweł
Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych w Banku
BGŻ BNP Paribas. – Tak znaczący wzrost cen
żywności nie oznacza jednak, że w tym roku
na święta Bożego Narodzenia kupimy mniej
produktów żywnościowych niż przed rokiem
– dodaje.
Wzrost cen detalicznych produktów mleczarskich, takich jak sery, twarogi czy śmietana,
będzie zbliżony do dynamiki zmian żywności ogółem. Ceny pieczywa będą o ok. 3 proc.
wyższe niż w grudniu 2016 r. Tegoroczne podwyżki będą najbardziej widoczne w przypadku mięsa drobiowego, które w grudniu br.
może być nawet o 5-7 proc. droższe niż przed
rokiem. Więcej trzeba będzie zapłacić również
za mięso wieprzowe i wołowe.
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W grudniu ceny żywności w Polsce będą o 4,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Tempo wzrostu cen tych produktów
będzie zatem najszybsze od 2011 r., kiedy to ceny żywności w grudniu były o 4,7 proc. wyższe niż rok wcześniej
– prognozują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.
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