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Czy wielki płot powstrzyma ASF?
Dariusz Kucman

dzi o gospodarstwo, w którym
utrzymywano 640 świń, położone w powiecie parczewskim,
w województwie lubelskim.
Wdrożone tam zostały procedury związane z likwidacją choroby.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Płot z wątpliwościami
Ogrodzenie ma oczywiście
na celu powstrzymanie migracji dzików na teren Polski
zza wschodniej granicy, gdzie
zwalczanie ASF jest w powijakach albo w ogóle nie istnieje.
Ale pojawiają się wątpliwości
co do zasadności całego tego

Bioasekuracja konieczna

Fot. Dariusz Kucman

Wirusa afrykańskiego pomoru
świń (ASF) stwierdzono
w zwłokach kolejnych setek
padłych i odstrzelonych dzików. Wdarł się niedawno również do siedziby stada świń
domowych. Czy chorobę uda
się powtrzymać przy pomocy
wielkiego płotu granicznego?
Projekt specjalnej ustawy
o budowie takiej zapory traﬁł
do konsultacji społecznych. Zawarte w nim przepisy mają ułatwić proces inwestycyjny oraz
stworzyć takie mechanizmy,
które umożliwią postawienie
płotu w możliwie jak najkrótszym czasie.
Za realizację tego przedsięwzięcia (ma być zakończone
w 2020 r.) i późniejsze utrzymanie będą odpowiedzialni
wojewodowie: warmińsko-mazurski, podlaski, lubelski
i podkarpacki. To właśnie na
terenie tych województw ma
być zlokalizowany płot wzdłuż
granicy Polski z Białorusią,
Ukrainą i Rosją o łącznej długości 1173 km. Będzie wyglądał
mniej więcej jak ogrodzenia
leśne np. na autostradach.
Inwestycja zostanie sﬁnansowana ze środków budżetowych. Koszty budowy i utrzymania w najbliższych latach
oszacowano na 235,4 mln zł.

W sytuacji zwiększającego się zagrożenia pomorem zostało znowelizowane rozporządzenie
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
które weszło w życie 28 lutego. Zgodnie z nim do zasad bioasekuracji muszą się stosować
hodowcy świń w całym kraju
przedsięwzięcia. Sejmik województwa podlaskiego w swoim
stanowisku jako jeden z postulatów do ministerstwa rolnictwa ustanowił „rozważenie
zasadności budowy kosztownego ogrodzenia wzdłuż polskiej
granicy wschodniej i przeznaczenie planowanych na budowę ogrodzenia środków na
działania aktywnie ograniczające rozprzestrzenianie się
wirusa ASF”.
Także zdaniem Krajowego
Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej ten
płot nie zabezpieczy intensywnej produkcji świń, zwłaszcza
w głębi kraju.
„Skoro walka z wirusem
przeniosła się już za linię
Wisły, to dlaczego priorytetem rządu stał się płot na
wschodniej granicy? Płot

stanowiłby skuteczny środek
walki z wirusem, gdyby został
wybudowany w 2013 roku
zanim wirus został potwierdzony na terytorium Polski.
W obecnej sytuacji wpływ
zapory na zwalczanie wirusa
będzie ograniczony, gdyż nie
panujemy nad rozwojem sytuacji w centralnej części kraju.
Dopiero postępy w zwalczaniu
pomoru przemawiałyby za celowością postawienia płotu” —
wyjaśnia KZPPTCh.

Wirus u dzików i świń
Zdaniem rolników-hodowców trzody chlewnej, związków
branżowych itp. kluczowym
elementem walki z rozprzestrzenianiem się wirusa jest
radykalne ograniczenie populacji dzików, które go roznoszą.
Takie odstrzały są prowadzone,

choć według rolników, nie zawsze w odpowiednim tempie.
Fakt jest taki, że w odstrzelonych dzikach, a także w znalezionych zwłokach padłych
dzików regularnie wykrywany
jest wirus ASF. Tylko w ostatnim komunikacie (z 8 marca)
główny lekarz weterynarii
poinformował o potwierdzeniu wystąpienia kolejnych
110 przypadków na terenie
Podlasia, Lubelszczyzny, Mazowsza oraz Warmii i Mazur.
W lutym ogółem było stwierdzonych takich przypadków
kilkaset (łącznie jest ich już
ponad 1500).
Do tego trzeba jeszcze dodać, że na podstawie wyników badań otrzymanych 23
lutego stwierdzono sto ósme
ognisko ASF (czwarte w tym
roku) u świń domowych. Cho-

W sytuacji zwiększającego się
zagrożenia pomorem — jak już
pisaliśmy — zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Weszło w życie 28 lutego. Zgodnie
z nim do zasad bioasekuracji
muszą się stosować hodowcy
świń w całym kraju.
Na potrzeby hodowli rolnicy
są obowiązani przeznaczyć oddzielne pomieszczenia, w których nie są utrzymywane inne
gatunki zwierząt. Budynki dla
trzody muszą zostać zabezpieczone przed dostępem zwierząt
wolno żyjących oraz domowych, które mają możliwość
swobodnego poruszania się
po okolicy. Obowiązkowe jest
stosowanie odzieży ochronnej
i obuwia ochronnego noszonego tylko przy obsłudze świń,
a także karmienie zwierząt
tylko paszą, która była odpowiednio zabezpieczona przed
dostępem zwierząt dzikich.
Ponadto jest nakaz mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania
i odkażania obuwia przez osoby obsługujące świnie, a także
czyszczenia i odkażania narzędzi i sprzętu używanego do
obsługi zwierząt. Co ważne,
należy wykładać przed chlewnią i systematyczne nasączać
maty dezynfekcyjne.
Oprócz tego wśród wymogów
przewidzianych rozporządze-

niem warto jeszcze wspomnieć
prowadzenie rejestru środków
transportu do przewozu świń
wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść
osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,.

Po pomoc do ARiMR
„Dostosowanie gospodarstwa
utrzymującego świnie do tych
wymagań będzie kontrolowane przez organy Inspekcji
Weterynaryjnej. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości
w zakresie wymagań weterynaryjnych powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne nakazujące
usunięcie uchybień lub będzie
nakazywał ubój lub zabicie
świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie” —
przestrzega resort rolnictwa.
Producenci świń, którzy
otrzymają decyzję powiatowego lekarza weterynarii
o zakazie utrzymywania świń
w związku z brakiem spełniania warunków bioasekuracji
będą mogli ubiegać się o pomoc ﬁnansową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w związku z utraconymi dochodami z tytułu
prowadzenia produkcji świń.
O taką pomoc (na wyrównanie dochodów w związku
ze sprzedawaniem świń po
niższych cenach czy zakazem
przemieszczania świń) mogą
wnioskować do ARiMR również hodowcy prowadzący
działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym wystąpieniem
ASF, na terenie województwa
mazowieckiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
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BEZPŁATNY ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
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odbiór na terenie woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego
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PLEBISCYT. Głosowanie na sołtysów już zakończne

Dobry sołtys to prawdziwy skarb!
— Ja mówię ludziom: dajcie szansę innym, ja już dwa
razy wygrałem — śmieje się
Marian Rucki, sołtys Gajewa
w gminie Giżycko. To właśnie
panu Marianowi dwukrotnie
przypadł tytuł SuperSołtysa powiatu.
To on dba, żeby mieszkańcy mieli nowe drogi
i oświetlenie. To dzięki niemu dzieci z Gajewa i okolic
bawią się na mikołajkach.
— To ludzie zdecydowali, żebym bym sołtysem.
A ja po prostu staram się
być... normalnym — mówi
i dodaje, że mikołajkowa

zabawa dla najmłodszych
stała się prawdziwym hitem we wsi.
Największym atutem Henrykowa w gminie Orneta są
przepiękne okolice i przyroda. A sołectwo Henrykowo
słynie z przedsiębiorczych
mieszkańców, którzy nie narzekają, a przejmują sprawy
w swoje ręce. Sołtys Henrykowa ma 27 lat i ogromną
energię do pracy.
— Czy swoją pracę trzeba
lubić? Ależ tak! Powiedziałbym nawet, że kochać. I cieszyć się, że są mieszkańcy,
którzy chcą i angażują się

w życie miejscowości — przyznaje sołtys Emil Rońda.
I podkreśla, że chce pokazać,
że na wsi można żyć wygodnie i nowocześnie. Prężnie
działa tu świetlica wiejska.
W ubiegłym roku odbyły
się dożynki powiatowe, po
raz pierwszy w historii wsi.
Co roku odbywają się też
Dni Henrykowa.
Jacek Świniarski ma 37 lat,
żonę i dwójkę dzieci. Jest sołtysem w maleńkiej wsi Kumajny, również w gminie Orneta.
Twierdzi, że społecznikiem
był od zawsze. I zawsze można
było na niego liczyć.
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Fot. Archiwum GO

Warmia i Mazury mają dobrych sołtysów. A nawet bardzo dobrych!
A dobry sołtys to prawdziwy skarb dla wsi. Zawalczy o nową
drogę, wysłucha i zintegruje mieszkańców. Każdy chce dać swoim
mieszkańcom wszystko, co najlepsze.

Marian Rucki: To ludzie zdecydowali, żebym był sołtysem. A ja po prostu staram się być... normalnym
W Kumajnach jest zaledwie 20 domów, ale nikt się
nie nudzi. — Mamy i plac zabaw, i siłownię na świeżym
powietrzu — mówi z dumą
Jacek Świniarski. — Jest
gdzie się spotkać. Przed
nami jeszcze masa innych
inwestycji. Najważniejszą
z nich jest remont dróg.
Przepis na Supersołtysa
2018 ma prosty. — Trzeba być
życzliwym i zawsze otwartym
do ludzi. Bo oni przychodzą
z różnymi problemami. Chcą
nowych dróg, ale chcą także
porozmawiać o życiu. Trzeba
znaleźć dla nich czas.
Czesław Janczewski jest sołtysem Mikosz w gminie Pisz.

O sołtysowaniu mógłby książkę napisać, bo na jej czele stoi
od... 30 lat. Skromnie mówi,
że na co dzień dba po prostu o wioskę i swoich mieszkańców. Sołtys chce zrobić
wszystko, żeby w Mikoszach
stanęła świetlica. Planuje
także budowę kanalizacji
i wodociągu.
— Bycie sołtysem to misja
i poświęcenie — tak z kolei
swoją rolę definiuje Lech
Hermanowicz, sołtys Stegi Małej w gminie Górowo
Iławeckie. Na czele wsi stoi
drugą kadencję. — Ludzie
głosują na mnie w tym konkursie? To bardzo ważne. To
znaczy, że mnie doceniają!

— nie kryje radości sołtys.
— Własnymi rękami koszę
miejscowość i porobiłem
kwietniki. Zadbałem, żeby
odnowić plac zabaw, ławeczki porobiłem — opowiada.
Dużym powodzeniem cieszy
się organizowany przez niego
Dzień Dziecka. Jak mówi pan
Lech, w ubiegłym roku bawiło się aż 80 dzieci z czterech
sołectw. — Ten dzień to nie
tylko gry i zabawy! Co roku
zapraszam gości, którzy nauczą czegoś dzieciaków. Byli
strażacy, którzy pokazywali
jak się ratuje człowieka z wypadku — mówi Hermanowicz.
at, Kajot, and

Tytuł SuperSołtysa 2018
danego powiatu otrzyma
sołtys, który uzyska największą
liczbę głosów. Kolejnym dwóm
kandydatom z największą liczbą
głosów zostaną przyznane
tytuły Srebrnego i Brązowego
Sołtysa. Sołtys, który uzyska
największą liczbę głosów
w regionie, otrzyma tytuł
SuperSołtysa 2018 Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Kolejnym dwóm kandydatom
zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.
Głosowanie na kandydatów
trwało od 29 stycznia do piątku
9 marca, do godziny 23.59.
Laureatów poznamy podczas
uroczystej gali już w piątek 16
marca. Plebiscyt organizowany
jest po raz trzeci.

AUTOSALON EUCAR Ełk, ul. Kilińskiego 5, www.eucar.pl
17918ekwe-a -O

Fot. Beata Szymańska

PLEBISCYT SUPERSOŁTYS 2018

W 2017 roku plebiscyt wygrał Jerzy Głowacki SuperSołtys 2017
województwa warmińsko-mazurskiego, sołtys Frygnowa z powiatu ostródzkiego w gminie Grunwald. Laureatów wybrali w głosowaniu czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Skrajnie trudne warunki przezimowania

Wiosenna regeneracja ozimin
Na terenie całej Polski mieliśmy do czynienia
z silną falą mrozów, która utrzymywała się
przez wiele dni. Zdecydowanie najniższą
temperaturę zanotowano w rejonie
województwa warmińsko-mazurskiego.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W tym czasie znaczna część
województwa była pozbawiona okrywy śnieżnej albo
była ona niewystarczalna aby
ochronić rośliny przed wymarznięciem. Dodatkowo z wielu
pól śnieg był wywiewany jak
tzw. puch, który łatwo ulega
znoszeniu. Przy mrozach dochodzących do -20oC, a w niektórych przypadkach przekraczającej tę temperaturę wiele
roślin mogło nie przetrwać.

Trudna jesień
i przezimowanie
Prócz silnego mrozu wystąpił również silny wiatr wiejący z północy oraz wschodu co
potęgowało odczucie zimna.
Dodatkowym
czynnikiem
powodującym straty w upraOGŁOSZENIA DROBNE

ROLNICTWO

maszyny rolnicze
KUPIĘ:MASZYNY,CIĄGNIKI, tel. 663949-448
SPRZEDAM:OPONY rolnicze do kombajnów, ciągników, przyczep, sprzętu budowlanego.Tel.505-212-810
DOJARNIE, schładzalniki. Sprzedaż, montaż, serwis,zamiana, atesty, raty. Tel:(87)-42348-77, 603-860-885.

zwierzęta hodowlane
! ! ! Skup bydła rzeźnego i pozaklasowego, gotówka, szybki odbiór. 733-369019

wach ozimych mogą okazać
się niesprzyjające warunki
meteorologiczne panujące
jesienią. Rozległe zastoiska
wodne w ciągu kilkudniowych
mrozów powodują zaduszenie
roślin lub ich wysadzenie.
Pewne jest jedno warunki
do przezimowania są skrajnie
trudne. Pomimo tego aktualnie trudno określić wielkość
szkód spowodowanych przez
mróz na plantacjach roślin
ozimych. Na ostateczną diagnozę przezimowania upraw,
będzie miała wpływ dalsza
część sezonu wegetacyjnego.
Przezimowanie zależy od
wielu czynników tj. gatunku
rośliny, mrozoodporności odmiany, fazy rozwoju, stopnia
zahartowania, kondycji roślin,
wilgotności gleby i ukształtowania terenu.
Literatura zgodnie wskazuje, że pszenica ozima
! ! ! F.H.U. kupi knury, maciory, bydło, samochód+ waga,
faktura, tel.721-040-072
! ! Skup bydła rzeźnego. Gotówka, przedpłata. BYKPOL, 690-944-688
! ! Skup bydła, gotówka, przedpłata,
505-987-000
!!!!SKUP bydła pozaklasowego - nie nadającego się do chowu, 788964919
SKUP koni rzeźnych, eksportowych, 606954-202.

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

Rzepak

Fot. Anna Uranowska

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

w formie siarczanowej. Zadaniem azotu jest pobudzenie
roślin do tworzenia nowych
pędów, a pozostałe składniki
potrzebne są do ich intensywnego ukorzenienia. Dopiero
po tych zabiegach przechodzimy do intensywnego nawożenia azotowego.

Okres wegetacji roślin rozpoczyna się, gdy dobowa temperatura jest wyższa lub równa +5oC
i pszenżyto ozime są w stanie
przetrwać nawet do -20oC,
żyto -30oC, jęczmień -15oC.
Podane temperatury są często teoretyczne ponieważ zależą one od wielu czynników
tj. terminu siewu, porażenia
przez patogeny, właściwości
odmiany, grubości okrywy
śnieżnej. Zboża ozime mogą
wymarzać już przy słabszym
mrozie w uprawach słabo zahartowanych: jęczmień -10oC
do -12oC, pszenica -13oC do
-18oC, żyto -18oC do -23oC.
Znaczenie ma również suma
temperatur ujemnych, długości działania mrozu. Jeżeli przez okres 4 dni suma
wskazuje -60oC to przy braku
pokrywy śnieżnej wymarzać
będzie jęczmień oraz niskiej
mrozoodporność pszenżyto
ozime. Suma -80oC powoduje zamieranie pszenicy ozimej. Temperatury graniczne
powodujące wymarzanie rzepaku ozimego to: bez okrywy śnieżnej -18oC, z okrywą
śnieżną (10 cm) -23oC. Słabo
zahartowany rzepak ozimy
wymarza przy temperaturze
bez okrywy śnieżnej -10oC
do -12oC, z okrywą śnieżną
(10 cm) -13oC do -18oC. Po-
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dobnie jak przy zbożach znaczenie ma suma temperatur
ujemnych długości działania
mrozu. Jeżeli przez okres 4 dni
suma wskazuje -70oC to przy
barku pokrywy śnieżnej rzepak
ozimy wymarznie. Istotny jest
także kondycja roślin, w której
weszły w okres zimowania tj.
grubość szyjki korzeniowej
i jej wysokość osadzenia,
porażenie przez choroby
oraz uszkodzenie korzenia
przez szkodniki.
Gdy wystąpią dodatnia temperatura oraz gleba będzie
rozmarznięta warto zrobić
test przezimowania roślin
w domowych warunkach,
aby jak najszybciej ocenić czy
znów zima odbiła swoje piętno
na roślinach.

Dostosowane do
zasobności gleby
Aby zregenerować uszkodzone rośliny należy wcześniej przemyśleć strategię
postępowania. Do zastosowania pierwszej dawki azotu
pozostało trochę czasu, ale
już teraz należy do tego się
przygotować aby nie przespać
odpowiedniego momentu.
Oczywiście dawki nawozu
powinny być racjonalne oraz
dostosowane do zasobności
naszej gleby i tego co zastosowaliśmy na jesień. Należy
również pamiętać, że wysiew
nawozów w niskiej temperaturze nie ma najmniejszego
sensu. Azot wysiany wcześnie
jest w bardzo dużym stopniu
tracony. Dodatkowo przy
ociepleniu rośliny mogą się
pobudzić, rozpocząć wegetację
jednak później przy znacznym

ochłodzeniu szybciej ulegną
uszkodzeniu. Okres wegetacji
roślin rozpoczyna się, gdy dobowa temperatura jest wyższa
lub równa +5oC.

Na plantacji zbóż
ozimych
Niemniej jednak doskonale zdajemy sobie sprawę że
powolny wzrost temperatury
w okresie wiosennym sprzyja
rozmarzaniu, co powoduje
duże uwilgocenie gleby uniemożliwiające jakikolwiek zabieg. Ta sytuacja jest korzystna
gdyż pozwala roślinom, które
zachowały zdrowy węzeł krzewienia na powolną regenerację.
Na plantacjach zbóż ozimych pierwszy zabieg powinien zasilać rośliny kilkoma
składnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do regeneracji
pędów. W pierwszej kolejności jest to fosfor w połączeniu
z magnezem. W sytuacji dużego uwilgocenia gleby należy
wykorzystywać występujące
przymrozki i gdy wjazd na pole
będzie możliwy stosujemy na
lekko poranną zmarzlinę nawozy stałe zawierające azot
i fosfor. W sytuacji, gdy gleba
obeschnie, a temperatury będą
utrzymywać się powyżej 0oC
można zastosować nawozy dolistne składające się z fosforu,
magnezu i siarki. Niezależnie
od tego zabiegu stosujemy
pogłównie niewielką ilość do
50 kg N/ha najlepiej w formie saletry amonowej. Warto
po upływnie około 7-10 dni
ponowić zabieg dokarmiania
dolistnego, ale mieszankę
nawozową należy wzbogacić
o miedź oraz mangan oba

Pierwsza dawka azotu pod
rzepak jest bardzo istotna.
Najlepiej zastosować formy
łatwo i szybko przyswajalne.
W praktyce najczęściej stosuje się wtedy saletrę amonową lub roztwór saletrzano-mocznikowy. Ważne jest, aby
zastosowany nawóz umożliwił
szybką regenerację ewentualnych uszkodzeń pozimowych
i odbudowę rozety liściowej.
Z drugiej strony należy unikać
zbytniego obﬁtego nawożenia
azotem, bo może to wpłynąć
na wyleganie roślin, a także
zwiększenie podatności na
choroby. Wiosną na każdą
przewidywaną 1 t plonu nasion
rzepaku powinno się zastosować ok 55 kg/ha azotu, czyli
przewidując plon 3 t nasion
150-180 kg N/ha. Przy większej prognozie plonów dawki te
należy zwiększyć o 20-25 kg/ha
na każde dodatkowe 0,5 t nasion. Aplikując dawkę w wysokości 150 kg/ha, trzeba wysiać
ok 90 kg/ha w chwili ruszenia
wegetacji. Można ją zwiększyć
kiedy plantacja słabo przezimowała lub też kiedy jesienią
plantacje były nadmiernie wybujałe.
Drugą dawkę nawozu azotowego podaje się 2-4 tygodnie
po pierwszej. Efektywność
plonotwórczą azotu zwiększa
nawożenie siarką i ten składnik wiosną jest bardzo wskazany. Siarkę można stosować
z chwilą ruszenia wegetacji
w formie dolistnej.
Do lepszego przyswajania
azotu są potrzebne też fosfor
i potas. Zimowe mrozy bez
okrywy nasiennej hamują aktywność gleby, a tym samym
utrudniony jest pobór składników pokarmowych takich
jak np.: fosfor, potas, magnez
i bor. Ten ostatni jest najważniejszym mikroelementem.
Dawka startowa nawozów
fosforu i potasu, w formie
łatwo rozpuszczalnej. Wprowadzenie tych składników
poprawia stan odporności
roślin na nagłe spadki temperatur.
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Gdzie nas szukać?

Odnawialne źródła energii

Zmiana prawa pomoże
przedsiębiorcom?

Anna Uranowska
redaktor naczelny,
menedżer Rolniczego ABC
tel. (89) 539 74 73
a.uranowska@rolniczeabc.pl
Monika Kopaczel-Radziulewicz
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Fot. Archiwum GO

Następne wydanie:
11 kwietnia 2018
www.rolniczeabc.pl
REKLAMA

AGROSTAR Sp. J., A. Starownik, J. Starownik
Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów, e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
tel. +48 818 523 223, fax +48 818 523 612
14118ekwe-a-M

Zmiany w ustawie o OZE dotyczą m.in. pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Możliwość monitorowania
i oceny rozwoju generacji
rozproszonej, usprawnienia systemu aukcyjnego
w energetyce, nowe mechanizmy wsparcia dla małych
wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — to tylko niektóre
ze zmian, jakie wprowadza
przyjęty 6 marca przez Radę
Ministrów projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych
źródłach energii i niektórych
innych ustaw.
Gros zmian dotyczy samej
ustawy o OZE. Jak podkreśla
Ministerstwo Energii, „proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców działających w obszarze energetyki
odnawialnej.
Zapewniają
też harmonizację polskich
regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej,
określonymi w „Wytycznych
w sprawie pomocy państwa
na ochronę środowiska i cele
związane z energią w latach
2014-2020”, a także usuwają wątpliwości interpretacyjne, prawne i redakcyjne
w różnych obszarach obecnej
ustawy”. Jakie konkretnie
zmiany wprowadzono?

Wsparcie dla małych
wytwórców
W dokumencie zapisano
nowe deﬁnicje biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej
instalacji spalania biomasy,
hybrydowej instalacji OZE,
instalacji OZE, małej instalacji, mikroinstalacji, mo-

dernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu
i toryﬁkatu (wysokoenergetyczne paliwo stałe). Dano
możliwość monitorowania
oraz oceny rozwoju generacji
rozproszonej i usprawniono
system aukcyjny w energetyce (został on dostosowany do potrzeb i możliwości
małych wytwórców energii,
takich jak małe elektrownie
wodne i instalacje biogazowe). Wprowadzono nowe
mechanizmy wsparcia dla
małych wytwórców energii
elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii (mowa tu o instalacjach o mocy do 500 kW
i od 500 kW do 1 MW mocy
zainstalowanej elektrycznej)
dla wybranych technologii
(hydroenergtyka i biogaz).
Mają one zapewnić im lepsze
dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii
elektrycznej.
W noweli czytamy także
o nowych rozwiązaniach dla
sektora energetyki wiatrowej.
„Jedna z regulacji zakłada, że
dotychczasowe pozwolenia na
budowę dotyczące elektrowni
wiatrowych zachowają moc,
o ile w ciągu 5 lat — licząc
od lipca 2016 r., czyli wejścia
w życie ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych — wydane zostanie
pozwolenie na ich użytkowanie” — wyjaśnia Ministerstwo
Energii. Inny zapis, mówiący
o zagwarantowaniu dzierżawcy udostępnionej działki w stanie pierwotnym po
zakończeniu
eksploatacji
elektrowni wiatrowej, ma
chronić mieszkańców i właścicieli terenów, na których są

ulokowane takie elektrownie
przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania.

Kumulacja pomocy
publicznej
Ustawa wprowadza ponadto nową regułę kumulacji pomocy publicznej, czyli wymóg
pomniejszenia pomocy operacyjnej o wszelką uprzednio
otrzymają pomoc inwestycyjną. Dzięki temu rozwiązaniu
wsparcie na jedno przedsięwzięcie — udzielane z różnych źródeł — będzie miało
charakter proporcjonalny,
ograniczony do minimum
niezbędnego do przeprowadzenia owego przedsięwzięcia. „Celem systemów
wsparcia operacyjnego OZE
jest stworzenie impulsów do
rozwoju technologii wytwarzania, które bez tej pomocy
nie rozwinęłyby się. Dzięki wsparciu operacyjnemu
realizowany projekt będzie
rentowny, czyli zapewni satysfakcjonującą stopę zwrotu” — wyjaśnia resort energii. Nowela zakłada ponadto
likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez
wytwórców energii w instalacjach OZE i doprecyzowuje
elementy zbiorczego raportu
rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Zmiany regulacji mają wejść
w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia ich w Dzienniku
ustaw. Więcej na temat przyjętego 6 marca przez Radę
Ministrów projektu można
przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Energii:
www.me.gov.pl.
20618otbr-b -E
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Płatności bezpośrednie
mgr inż. Rafał Sobolewski WMODR
z siedzibą w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Od 15 marca Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna
przyjmowanie wniosków
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego.

Za pomocą aplikacji
eWniosekPlus
Podobnie jak w poprzednich
latach do wszystkich rolników,
którzy ubiegali się o wsparcie
bezpośrednie w ubiegłym roku
zostały wysłane spersonalizowane, wstępnie wypełnione
wnioski wraz z załącznikami
graﬁcznymi. Wysyłane są
w celu informacyjny i mają jedynie za zadanie przypomnienie rolnikom o zbliżającym się
terminie składania wniosków.
Dodatkowo od roku 2018 została wprowadzona zasada,
zgodnie z którą wszystkie

wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
muszą być składane za pomocą aplikacji wWniosekPlus,
która od 15 marca zostanie
udostępniona na stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będą szkolenia dla
rolników i pomoc
Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie bardzo
starannie przygotowują się
do tej wyjątkowej kampanii.
We współpracy z pracownikami ARiMR przeprowadzony zostanie szereg
szkoleń dla rolników, na
których omówione zostaną
zasady przyznawania płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego
oraz zasady działania aplikacji eWniosekPlus. Ponad-

to Doradcy w ramach usług
świadczonych przez Ośrodek będą mogli wypełnić
wniosek rolnikom, którzy
mają problem z jego samodzielnym
wypełnieniem.
Aby zapewnić rolnikom jak
najszerszy dostęp do pomocy w wypełnianiu wniosków
Doradcy jak co roku będą
pełnili dyżury we wszystkich gminach województwa
warmińsko-mazurskiego.
Szczegółowy wykaz punktów,
w których będą pełnione dyżury dostępny jest na stronie
www.w-modr.pl.

Zmiany w płatnościach
W 2018r. wprowadzono kilka
zmian w zasadach przyznawania płatności.m.in.:
— w przypadku płatności
dla młodych rolników okres
5 lat, w którym rolnicy kwaliﬁkują się do płatności nie jest
skracany o liczbę lat, które
upłynęły między rozpoczęciem
działalności rolniczej przez

młodego rolnika, a pierwszym
złożeniem wniosku o płatność
dla młodych rolników,
— wprowadzono zakaz stosowania środków ochronny
roślin na produkcyjnych elementach EFA: gruntach ugorowanych, pasach gruntów
kwaliﬁkujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu z produkcją, międzyplonach ścierniskowych i ozimych, wsiewkach
trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną
i uprawach wiążących azot,
— rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą
roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania
takich obszarów we wniosku
jako uprawę trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja
trawy na ugorze na tej samej
powierzchni spowoduje, że
grunt ten po 5 latach zostanie
przekwaliﬁkowany na trwały
użytek zielony.
Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od

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 80/2018.
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” 11 kwietnia 2018 roku.

Panie
PANIE 46-60 LAT
WOLNA Z OSTRÓDY
Spokojna, uczciwa, 60 lat, wolna,
z Ostródy, o dobrym sercu, szczera,
bez nałogów, poznam pana wdowca,
uczciwego, spokojnego, bez nałogów, na stały związek.
PRACUJĄCA
168/68 niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pracująca. Poznam
pana, któremu dokucza samotność.
Przyjaciela na dobre i złe.
PANIE POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA — DANI
Wdowa 71/165/70 bez nałogów,
uczciwa pozna pana, któremu
dokucza samotność, który ceni
szczerość, uczciwość i zaufanie.
SYMPATYCZNA WDOWA
O miłej aparycji, opiekuńcza,

bez żadnych zobowiązań, pozna
uczciwego pana po 70-tce, na dalsze
lata życia. Tel. ułatwi kontakt, tylko
poważne oferty.

Cel — stały związek, wzajemna pomoc.

SAMOTNA Z ELBLĄGA
51 lat, 54/53 spokojna, pracująca o dobrym charakterze, pozna
uczciwego pana, bez nałogów — cel
stały związek.

NIEZALEŻNA WDOWA
70+ z Elbląga, bez zobowiązań rodzinnych, niepaląca, pragnie poznać
pana kulturalnego, miłego, któremu
dokucza samotność, proszę napisz,
zadzwoń, telefon przyspieszy
kontakt. Pan do lat 74.

BRUNETKA
61/160 niezależna, poznam pana
uczciwego zmotoryzowanego, który
pragnie życia we dwoje, może być
i ze wsi z poczuciem humoru, do
lat 70.

EMERYTKA SAMOTNA
Wdowa, średniego wzrostu i średniej
budowy ciała, niezależna mieszkaniowo, pozna samotnego pana
w wieku do 80 lat, z którym pragnie
spędzić wesołe i szczęśliwe lata.

BARDZO SAMOTNA
Wolna po 60-tce, średniego wzrostu,
bardzo samotna, domatorka
o dobrym sercu, szczera, uczciwa.
Poznam pana w odpowiednim wieku.

WDOWA LAT 62
Na emeryturze, bez zobowiązań,
samotna, dzieci na swoim, z własnym
domem, bez nałogów, wrażliwa o dobrym sercu i charakterze, opiekuńcza.

15 marca do 15 maja. Możliwe
jest także złożenie wniosków
w terminie do 11 czerwca ale
w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia
stosowane będą zmniejszenia
należnej rolnikowi kwoty płatności o 1 proc. Zmiany do wniosku bez żadnych konsekwencji
można składać do 1 czerwca.
Poprawki złożone po tym dniu,
ale nie później niż do 11 czerwca będą skutkowały zmniejszeniem należnej rolnikowi kwoty
płatności o 1 proc.

Fot. WMODR z siedzibą w Olsztynie

Rusza kampania składania wniosków

REKLAMA
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PANOWIE W WIEKU 31-45 LAT
WĘDROWNIK
Ciemny blondyn, 38 lat, 165 cm,
szczupły, niebieskie oczy, z Mazur.
Poznam panią do 46 lat. Proszę o
nr telefonu.
KAWALER 42-LATA
Sympatyczny, bez nałogów i zobowiązań, pozna panią w stosownym
wieku o dobrym sercu. Pani może
mieć dziecko. Cel stały związek. Tel.
ułatwi kontakt.

zależny finansowo i mieszkaniowo,
zmotoryzowany, powiat Ostródzki.
Szukam pani 55-60 lat, zadbanej o
kobiecej figurze i podobnym statusie,
Ostróda — Olsztyn, tel. ułatwi
kontakt.

KAWALER 44-LETNI
Bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie zawodowe, na rencie. Poznam
panią w wieku do 43 lat. Cel —
przyjaźń lub stały związek.

WOLNY I ZARADNY
Jestem 66 letnim mężczyzną, nadal
pracujący, wysoki, były sportowiec,
niezależny finansowo, ogarnięty
życiowo. Poznam panią do lat 63. Do
zobaczenia. Nr tel. mile widziany.

PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
WOLNY 60-LATEK
Zadbany wdowiec 60/185/85 nie-

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
PRACUJĄCY
Samotny, bez zobowiązań i nałogów,
szczery, pochodzę ze wsi, poznam
panią w wieku około 60 lat.

EMERYT Z ELBLĄGA
68/162/63 wolny, bez zobowiązań

e dwoje

Nr 80/2018
hasło

We współpracy z pracownikami ARiMR przeprowadzony zostanie szereg szkoleń dla rolników, na których omówione
zostaną zasady przyznawania
płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz
zasady działania aplikacji
eWniosekPlus

i nałogów, lubi podróże, spacery
i naturę, wrażliwy, uczuciowy,
nie materialista, w związku ceni
szczerość, uczciwość i zaufanie,
domator, pozna panią z poczuciem humoru. Cel przyjaźń lub
stały związek.
WDOWIEC PO 70-TCE
Niezależny pod każdym względem,
wykształcenie wyższe, wysoki,
szczupły. Poznam panią w odpowiednim wieku, najchętniej z Elbląga
lub okolic.
Z OKOLIC OLSZTYNA
Wdowiec bez zobowiązań o niezależnym usposobieniu, mam 64/172/86,
zmotoryzowany, poważnie myślący
o życiu we dwoje, szukam pani,
która potrafi kochać i chce być kochana.

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

własnoręczny podpis
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Optymalny wybór mieszanek traw
W związku z powiększaniem
stad bydła hodowanego
w systemie bez wypasu, jesteśmy zmuszeni produkować
coraz większą ilość wysokiej
jakości pasz objętościowych
na intensywnych użytkach
zielonych, zwykle założonych
na gruntach ornych.
Bardzo ważną kwestią jest
optymalny wybór mieszanek
traw. Coraz częściej wybierane
są trawy z roślinami motylkowymi (koniczynami) na intensywne użytkowanie kośne do
3 lat.

Uwaga na skład
mieszanki
Oferta mieszanek traw na
rynku jest bardzo szeroka.
Chcąc mieć rzeczywistą korzyść z użytków zielonych
musimy dokonać trafnego
wyboru pod kilkoma względami, są to m.in.:
— rodzaj gleby, jej odczyn,
warunki wilgotnościowe na
przestrzeni całego roku

— użytkowanie: kośne, pastwiskowe, mieszane z przewagą kośnego lub pastwiskowego
— przeznaczenie: sianokiszonka i/lub siano, parametry pasz wynikające ze składu
gatunkowego i odmian zawartych w mieszance
— okres użytkowania.
Pierwsze trzy kwestie nie
są trudne natomiast kwestia
trwałości użytków jest warta
szerszych przemyśleń i tutaj
w kontekście trwałych użytków zielonych (powyżej 5 lat)
warto uważać na oferowane
przez część producentów
mieszanki mające w składzie
bardzo dużą część gatunków
jedno lub dwuletnich, a nazywanych mieszankami wieloletnimi (ponad 3 lata). Mieszanki tego typu są znacznie
tańsze od prawidłowych wieloletnich co skutkuje później
małą opłacalnością takiego
użytku. Wybierając nasiona
renomowanych producentów

mamy gwarancję założonej
trwałości użytku.

Inne gatunki na krótki
okres użytkowania
Gatunki roślin o krótkim
okresie użytkowania tzn. do
trzech lat plonują w tym czasie znacznie wyżej niż mieszanki wieloletnie i stąd pozwalają na uzyskanie bardzo
dużych plonów będąc często
ważnym elementem płodozmianu. Wyróżniamy tutaj:
— mieszanki poplonowe —
wysiewane po zbiorze wcześniej dojrzewających zbóż
(lipiec) i umożliwiające zbiór
1-2 pokosów. Gatunkiem nadającym się do tego jest życica westerwoldzka, odmiany
w typie poplonowym,
— mieszanki jednoroczne —
wysiewane wiosną (kwiecień/
maj), składające się z życic
westerwoldzkich i tego gatunku razem z koniczyną perską,
— mieszanki dwuletnie —
w ich skład wchodzą zwykle:

życica wielokwiatowa i mieszańcowa oraz koniczyna łąkowa (czerwona),
— mieszanki do 3 lat —
składają się z życic: mieszańcowej i wielokwiatowej oraz
festulolium, kostrzewy łąkowej i koniczyny czerwonej.
Warto również wspomnieć,
iż wyżej wymienione intensywne gatunki traw oraz ich
mieszanki doskonale nadają
się do podsiewów, gdyż bardzo szybko kiełkują i następuje ich rozwój dzięki czemu
są konkurencyjne dla traw
w starej darni.

Mieszanka jako roślina
osłonowa
W nowym zasiewie szybko
wschodzące gatunki znacznie
ograniczają zachwaszczenie
co umożliwia zbiór pierwszego pokosu dobrej jakości.
Ciekawostką jest mieszanka
życic westerwoldzkich w typie poplonowym — Futtertrio
z hodowli DSV, która to stoso-

Fot. ABS

Intensywne użytki zielone

Mieszanka jednoroczna z koniczyną perską — Country 2053
Turbo — umożliwia zebranie nawet 5 pokosów w ciągu roku przy
niewielkim nawożeniu azotowym. Jest doskonałym elementem
płodozmianu np. w monokulturze kukurydzianej
wana jest coraz częściej jako
roślina osłonowa przy siewie
mieszanek wieloletnich czy lucern i koniczyn. Spełnia swoje
zadanie o wiele lepiej niż popularny niegdyś jęczmień jary lub
inne zboża. Doskonale ogranicza zachwaszczenie i podnosi
wartość pokosów w pierwszym roku użytkowania. Przy
siewie mieszanek wieloletnich
dodajemy 5-10 kg/ha Futtertrio, natomiast przy lucernie
i koniczynach 4-6 kg/ha.

Mieszanki wysiewane na
gruntach ornych dzięki swoim właściwościom umożliwiają zbieranie nawet 5
obfitych pokosów w ciągu
roku. Materiał z nich doskonale się zakisza, a pasza
ma dobrą strukturę, wysoką zawartość składników
pokarmowych, rewelacyjną
smakowitość i strawność. Są
świetnym wyborem dla wysokowydajnych krów mlecznych.
ABS
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UZYSKAĆ WIĘCEJ MLEKA Z UŻYTKÓW ZIELONYCH
doskonale nadają się nawet
na trudne warunki północnej
Polski oraz na moje mozaikowe
pola. Część paszy skarmiam
we własnym gospodarstwie
natomiast większość sprzedaję
w formie sianokiszonki —
jakość paszy jest znakomita
stąd zainteresowanie belami jest
bardzo duże. Odmiany zawarte
w mieszankach posiadają tzw.
mleczny indeks co gwarantuje
wysoką wydajność mleczną
— wyjaśnia Armand Szara.
— Moje ulubione mieszanki to
jednoroczna Country 2053 z koniczyną perską, 3-letnie C2052
(trawiasta) i C2055 (z koniczyną
czerwoną) oraz wieloletnie:

Armand Bruno Szara, rolnik
i właściciel firmy AgriVision
Kętrzyn / BIG-AGRO.pl
— Jakość i optymalny dobór
mieszanek traw ma kolosalne
znaczenie dla opłacalności produkcji. Dlatego na swoje użytki
zielone wybieram najlepsze
nasiona marki DSV i polecam
je wszystkim moim klientom,
którzy potwierdzają, iż był to
słuszny wybór — mówi Armand
Szara, rolnik z okolic Kętrzyna
i zarazem dystrybutor nasion
DSV na terenie całego kraju.
— Aktualnie mam wysiane
praktycznie wszystkie mieszanki
i odmiany lucern wspomnianego
producenta. Wszystkie na przestrzeni ostatnich lat przetrwały
w 100 proc. najbardziej mroźne
zimy stąd potwierdzam, iż

Fot. AgriVision

Fot. Archiwum prywatne

C2012 (na uniwersalne stosowanie), C2013 (na stanowiska
suche z wybitną odmianą kupkówki i wysoką koniczyną białą),
C2014 (na gleby trudne, w tym
organiczne — z miękkolistną
kostrzewą trzcinową), C2027
(z życicami o najlepszych
parametrach — ponad 20 proc.
białka z traw!) oraz mieszanka
lucerny z koniczynami Country
2057 (nasiona otoczkowane
w technologii DynaSeed — bakterie Rhizobium + nawóz). Zachęcam wszystkich do kontaktu
w celu dobrania mieszanki pod
państwa indywidualne potrzeby
— zaprasza Armand Szara,
właściciel BIG-AGRO.pl

W składzie mieszanek DSV znajduje się wybitnie trwała
odmiana koniczyny czerwonej
5918otbr-d -O
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Rola w zmianowaniu

Mieszanki roślin strączkowych ze zbożami
prof. dr hab. Jerzy Księżak,
IUNG-PIB Puławy
mgr inż. Monika Antoniak,
IUNG-PIB Puławy
mgr inż. Jolanta Kaźmierczak,
IUNG-PIB Puławy

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Zalety płynące z uprawy zbóż
z roślinami strączkowymi poznano już bardzo dawno temu
bo na początku XIX wieku, pisał
o tym Oczapowski. W mieszankach roślin strączkowych ze
zbożami stwarzane są warunki

do powstawania i ujawniania się oddziaływań, które
w konsekwencji mają znaczący
wpływ na kształtowanie się
struktury łanu, jak również
udział poszczególnych komponentów w tworzeniu plonu.

REKLAMA

AUTORYZOWANY DEALER JOHN DEERE
W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Mieszanki roślin strączkowych ze zbożami są uprawiane
w celu uzyskania nasion roślin
strączkowych, wyprodukowania paszy treściwej o większej
zawartości białka niż ziarno
zbóż, pozyskania zielonki na
paszę lub mogą być one wykorzystane na przyoranie. Największe zainteresowanie tymi
uprawami było w pierwszej
połowie lat 90-tych, natomiast
od kilku lat jest stałe, bowiem
uprawiane są na powierzchni
około 40 tys. ha. Najwięcej
mieszanek roślin strączkowych ze zbożami uprawianych
jest w województwach podlaskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, natomiast najmniej dolnośląskim i śląskim.
Średnie plony wynoszą około
32,8 dt/ha.
Uprawa mieszanek jest zasadna ze względu na walory
produkcyjne i agrotechniczne.
Cechuje je szereg korzystnych
oddziaływań natury strukturalnej, ﬁzjologicznej i konkurencji
między roślinami. Uprawa mieszanek jest uzasadniona wówczas, gdy ich plon jest większy,
bardziej stabilny, koszty produkcji mniejsze niż w siewach
czystych zbóż albo gdy ujawni
się choćby jedna z tych cech.

Inna konkurencja
o składniki pokarmowe
Mieszanki roślin strączkowych ze zbożami lepiej

JEŚLI CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY OFERTY,
WYŚLIJ SMS Z KODEM POCZTOWYM NA NUMER

509 863 592

15718ekwe-a -O

wykorzystują warunki siedliskowe, gdyż ich maksymalne
zapotrzebowanie na wodę
i składniki pokarmowe w czasie wegetacji komponentów
mieszanek rozmija się, a więc
konkurencja o te składniki
może być słabsza. Umożliwia
to stosowanie mniejszych dawek nawożenia fosforem i potasem niż pod zboża i rośliny
strączkowe w czystym siewie.
Wyniki badań dostarczyły
licznych dowodów, że rośliny niemotylkowate rosnące
w sąsiedztwie roślin motylkowatych korzystają z azotu zasymilowanego przez
bakterie brodawkowe. Azot
z brodawek korzeniowych
rośliny motylkowatej przechodzi do podłoża w postaci kwasu asparaginowego
i -alaniny, z których może
korzystać zbożowy komponent mieszanki. Wyka
wysiana z owsem może
pobrać około 53 kg azotu
pochodzącego z symbiozy
(w przeliczeniu na 1 ha), tj.
90 proc. całego pobranego azotu. Owies natomiast
może pobrać około 28 kg
N mineralnego, to znaczy
1/3 azotu łącznie pobranego przez rośliny mieszanki.
Roślina zbożowa zużywa
jednak niewielką ilość azotu
symbiotycznego, pochodzącego z rozkładu brodawek
korzeniowych i korzeni.

Badania
wykonane
w IUNG-PIB Puławy wykazały, że zwiększenie poziomu nawożenia azotem
mineralnym mieszanek od
0 do 90 kg powodowało
istotne ograniczenie wiązania azotu atmosferycznego przez rośliny grochu.
Na każde 10 kg azotu zastosowanego w dawce 30
i 60 kg w mieszance grochu z pszenicą lub grochu
z jęczmieniem następowało
zmniejszenie ilości o około
7-8 kg, natomiast w dawce
90 kg ograniczało silniej
bo o około 9 kg. Biologiczne wiązanie azotu zależy
także w dużym stopniu od
warunków glebowych (zawartości azotu, wilgotności,
pH) oraz od nasilenia chorób i występowania. Dawki
azotu pod mieszanki można ograniczyć do 30 kg/ha,
niezależnie czy komponentem zbożowym jest pszenica czy jęczmień.

O plonie decyduje
słabszy komponent
Ważnym elementem uprawy
mieszanek jest konkurencja
komponentów w dostępie do
światła. Właśnie światło i azot
są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na plon
mieszanki. Wyższy zbożowy
komponent, powoduje ograniczenie warunków wzrostu
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Mniejsze
zachwaszczenie niż
w czystym siewie
Uprawa roślin w mieszankach wykorzystuje również
biologiczne mechanizmy
walki z patogenami. W wielu doświadczeniach dowiedziono, że uprawa roślin
w mieszankach znacznie
ogranicza rozprzestrzenianie się chorób, szkodników
oraz wyleganie. Mieszanki
silniej konkurują z chwastami i z reguły ulegają mniejszemu zachwaszczeniu niż
rośliny strączkowe w czystym siewie. Pozwala to na
zmniejszenie lub całkowitą
rezygnację ze stosowania
chemicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Celem zniszczenia chwastów po siewie
niejednokrotnie wystarczy
wykonać tylko 1-2 razy bronowanie, a tylko w przypadku silnego zachwaszczenia
zastosować odpowiedni herbicyd. Opłacalność uprawy
mieszanek roślin strączkowych ze zbożami ściśle
związana jest z wysokością
plonów, a ze względów ekonomicznych
najbardziej

Fot. Jerzy Księżak

towarzyszącej roślinie strączkowej poprzez zacienianie,
co nasila się w warunkach
zwiększonego
nawożenie
azotem. Jeśli komponenty
mieszanki konkurują ze sobą
pod względem wzrostu, to
o plonie mieszanki decyduje
słabszy komponent. Potencjał konkurencyjny pojedynczej rośliny łubinu żółtego
jest większy niż pojedynczej
rośliny pszenżyta i owsa niż
pojedynczej rośliny zboża
względem łubinu. Jednak
wskutek większej liczebności zbóż w mieszankach ich
łączna presja konkurencyjna
na łubin jest silniejsza niż
łubinu na zboże. Siła konkurencji międzygatunkowej
jest zależna od nasilenia
rywalizacji wewnątrzgatunkowej i proporcji wysiewu
gatunków w mieszankach.
Lepsze plonowanie mieszanek roślin strączkowych ze
zbożami jest związane z niewielką zależnością systemów
korzeniowych ich komponentów. Najmniej korzystny
ze względu na aktywność systemu korzeniowego jest siew
w rzędy naprzemianległe.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Resztki pożniwne łubinu i pszenżyta (słoma, ścierń i korzenie) wzbogacają glebę w 32 kg azotu i dostarczają 55 kg potasu
— mieszanka pszenżyta i łubinu wąskolistnego
uzasadniona jest uprawa
mieszanek grochu z jęczmieniem.
Rośliny o wiotkich łodygach charakteryzuje duża
podatność na wyleganie, co
utrudnia ich zbiór i przyczynia się do obniżenia jakości nasion. Ujemny wpływ
wylegania takich roślin

Plon nasion mieszanki łubinu żółtego ze zbożami jarymi i udział łubinu w plonie (średnie z lat 2011-14)

Ciąg dalszy str. 10
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w dużym stopniu łagodzi
uprawa z rośliną zbożową,
która ogranicza ich wyleganie i wpływa korzystnie na
warunki fitosanitarne w łanie. Zboże utrzymuje takie
rośliny nad powierzchnią
gleby dzięki czemu nie stykają się one bezpośrednio
z wilgotną glebą. Zwiększanie udziału zboża powoduje
poprawę zdolności kiełkowania nasion roślin strączkowych.

Stan sanitarny
i urodzajność gleby
Dodatkową korzyścią z uprawy mieszanek jest ich wpływ na
urodzajność gleby oraz jej stan
sanitarny. Wartość pozostawionego stanowiska przez mieszanki zależy od doboru komponentów, ich udziału w łanie,
odmiany, poziomu plonowania
oraz warunków glebowych.

Mieszanki pszenżyta jarego
z łubinem żółtym są zdecydowanie lepszym przedplonem
dla pszenicy jarej niż pszenżyto jare. Większy udział grochu
i łubinu żółtego lub wąskolistnego w mieszance korzystniej
wpływa na plon pszenicy, przy
czym taka tendencja silniej się
uwidoczniła w korzystniejszych
warunkach glebowych.
Nieco inna jest wartość
przedplonowa
mieszanek
z owsem. Pszenżyto ozime
uprawiane po mieszankach
owsa z grochem i łubinem
żółtym reaguje tylko minimalnym wzrostem plonowania w stosunku do owsa
w czystym siewie. Wynika to
z właściwości samego owsa,
który zaliczany jest do dobrych przedplonów dla zbóż
ozimych.
Mieszanki strączkowo-zbożowe łagodzą ujemne skutki

związane z siewami zbóż po
sobie, gdyż stanowią element przerywający ciągłość
ich uprawy. Plony pszenicy
ozimej po jęczmieniu z grochem lub owsa z grochem
w porównaniu do uprawy po
pszenżycie charakteryzują
się bardzo małą zmiennością
w latach. Resztki pożniwne
łubinu i pszenżyta (słoma,
ścierń i korzenie) wzbogacają
glebę w 32 kg azotu i dostarczają 55 kg potasu.
Zalety mieszanek strączkowo-zbożowych, ich duży
potencjał plonotwórczy i korzystny wpływ na glebę powodują iż mogą stać się one
istotnym elementem produkcji rolnej. Poszukiwanie
sposobów likwidacji zagrożeń
ekologicznych w rolnictwie
powinno zadecydować o dalszym rozprzestrzenianiu się
tej formy uprawy roślin.
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Pszenica i łubin wąskolistny

Plon nasion mieszanki grochu z pszenicą jarą w zależności od poziomu nawożenia azotem

Udział białka i włókna w ziarniakach zbóż i nasionach łubinu w zależności od składu mieszanki

Fot. Jerzy Księżak

Jęczmień i łubin wąskolistny

Jęczmień i łubin żółty
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Maszyny w gospodarstwie
Ewa Lubińska

naprawy powypadkowej kabiny DAF 95 XF. Od tego
czasu jesteśmy wykonawcami napraw powypadkowych
kabin oraz całych samochodów ciężarowych dla dilerów
samochodów ciężarowych
z naszego regionu. W swojej
ofercie mamy również możliwość ubezpieczenia pojazdów
w pakietach dealerskich. Z kolei wyspecjalizowany dział
Centrum Likwidacji Szkód
daje możliwość sprawnego
przeprowadzenia procesu
likwidacji szkód w imieniu
naszego klienta.
— Jednak w pewnym momencie rozszerzyliście swoją
ofertę o maszyny rolnicze.
Jak to się stało?
— Rzeczywiście, oferujemy
również sprzedaż ciągników
oraz maszyn rolniczych renomowanych producentów
krajowych i zagranicznych.
Prowadzimy sprzedaż gotówkową i ratalną oraz zapew-

e.lubinska@gazetaolsztynska.pl

O tym na co zwracają uwagę
rolnicy kupując maszyny
i jak ważne jest to, czego
nie widać — rozmawiamy
dzisiaj z właścicielem firmy
Kogowski Auto Centrum
z Ornety Stanisławem Kogowskim.
— Pana firma zajmuje się
sprzedażą samochodów,
prowadzicie też Okręgową
Stację Kontroli Pojazdów
oraz usługi blacharsko-lakiernicze. Istnieje od 1983
roku, czyli już 35 lat.
— Tak Firma Kogowski
Auto Centrum rzeczywiście
prowadzi działalność od
1983 r. Posiadamy autoryzację marki Fiat oraz Fiat
Professional, a od 2001 r.
zajmujemy się naprawami
ciężarówek. To wówczas po
raz pierwszy podjęliśmy się

niamy transport na terenie
całego kraju. To była po prostu odpowiedź na zapotrzebowanie rynku oraz rozwój
sektora rolniczego.
— Widzę, że w ofercie macie:
ciągniki rolnicze, maszyny
uprawowe, wozy paszowe, opryskiwacze polowe,
przyczepy rolnicze, prasy rolujące i kostkujące, ładowarki,
kosiarki i pługi. Które z tych
maszyn cieszą się największym powodzeniem?
— Jesteśmy związani z kilkoma ﬁrmami umowami
dilerskimi, nasi partnerzy
strategiczni to Metal-Fach,
Farmtrac, Talex, Agromasz,
Rolex skupiamy się na tym,
aby towary naszych kontrahentów sprzedawać w pierwszym rzędzie. Trudno określić, które maszyny cieszą się
największym powodzeniem,
natomiast zauważyliśmy, że
zapotrzebowanie w każdym
roku wygląda inaczej.

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

— Czy handel maszynami
rolniczymi jest sezonowy? To
znaczy, czy są w roku okresy
kiedy ten sprzęt cieszy się
większym powodzeniem
i okresy zastoju?
— Tak, sprzedaż jest sezonowa, w dużym stopniu
zależy od tego czy rolnicy
mają wypłacone dopłaty
czy nie.
— Czy zdarza się, że jedną
maszynę kupuje kilku rolników na spółkę? Słyszałam,
że na przykład we Francji to
częsta praktyka.
— Wspólnych zakupów,
poza zakupami rolników
z jednej rodziny, nie mieliśmy,
natomiast zauważamy wśród
młodych rolników, że kupują
różne maszyny po to, aby sobie pożyczać.
— Czym kierują się klienci,
którzy kupują od was
maszyny rolnicze? Ceną,
marką, czy może trwałością maszyny?

Fot. Ewa Lubińska

Ważna jest proporcja ceny do jakości

— Ważne też jest aby klient miał pewność, że w momencie
kiedy będzie potrzebował pomocy, tę pomoc otrzyma — twierdzi
Stanisław Kogowski
— Mamy bardzo dużo
klientów, dla których sprawdziliśmy się jako ﬁrma obsługując ich pojazdy, a teraz
mając do nas zaufanie, zakupują u nas sprzęt rolniczy.
Bardzo ważna jest proporcja
ceny do jakości, ale ważne
też jest aby klient miał pewność, że w momencie kiedy
będzie potrzebował pomocy,
na przykład traﬁ się nagła
awaria, tę pomoc otrzyma.

— A pana zdaniem na co
najbardziej zwracać uwagę
przy zakupie maszyn rolniczych?
— Każdy ma swoje kryteria
oceny maszyny, więc klient
kupujący na ogół nie potrzebuje doradztwa, ja na ogół
zwracam uwagę na to, czego
nie widać. Pytam o okres gwarancji, kto zajmuje się serwisem, jakie są koszty związane
z przeglądami itp.
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Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która w życie weszła
21 lutego br., wprowadza
zmiany dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców przy różnych
operacjach. Według Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznacza to
ułatwienia dla rolników.
Chodzi o gospodarzy będących beneﬁcjentami unijnego wsparcia, np. w zakresie
działania
„Modernizacja
gospodarstw rolnych” (najnowszy nabór wniosków dla
ubiegających się o dotacje na
zakup maszyn rolniczych akurat trwa — do 20 marca).
Najważniejsza zmiana w przepisach to zwiększenie progu, od
jakiego obowiązuje wspomniany konkurencyjny tryb wyboru
wykonawców (i przymus stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych) — z 20 tys. zł do
równowartości 30 tys. euro.
Oznacza to, że rolnik, realizując
inwestycję (np. zakup traktora),
której koszt nie przekracza tych
30 tys. euro (ok. 125 tys. zł według aktualnego kursu), nie
będzie musiał ogłaszać przetargu i zbierać ofert (za pośrednictwem portalu przetargowego ARiMR).

Fot. DK

Próg zamówień podwyższony

Agencja podaje też inne
ważne zmiany, takie m.in. jak:
— umożliwienie ustalania
jednego kryterium oceny ofert
— ceny lub kosztu,
— umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku
dobrowolnego zastosowania
konkurencyjnych
trybów
udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
— określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia
wartości zadania — nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących
robót budowlanych — 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego
albo — gdy nie udostępniono
zapytania ofertowego — przed
dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
— doprecyzowanie sposobu
postępowania w przypadku

braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty — w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
lub pomocy technicznej oraz
beneﬁcjent może zawrzeć
umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie
wykonawcą, niepowiązanym
osobowo lub kapitałowo,
— uregulowanie sposobu
postępowania w sytuacji, gdy
wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy danego zadania
uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania
— w takiej sytuacji podmiot
ubiegający się o przyznanie
pomocy lub pomocy technicznej oraz beneﬁcjent może
zawrzeć umowę z wykonawcą,
którego oferta była kolejną
najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Te zasady mogą mieć zastosowanie w sprawach nie
tylko tych beneﬁcjentów,
którzy zawarli i będą zawierać
umowy o przyznaniu pomocy
po wejściu w życie nowych
przepisów, ale także tych, co
uczynili to wcześniej (jednak
nie wcześniej niż 18 stycznia
2017 r.).
dk

• stała ekspozycja • fachowe doradztwo
• konkurencyjne ceny
•różne formy ﬁnansowania
• serwis gwarancja jakości

5118lwwl-d-M
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Rośliny bobowate w badaniach PDO

Bobik, łubin wąskolistny i soja
mgr Urszula Flakowska,
COBORU SDOO we Wrócikowie

Fot. UP w Poznaniu

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Odmiana soi Augusta jest odmianą wczesną, dojrzewającą w zależności od przebiegu pogody w końcu sierpnia lub pierwszej
dekadzie września

Do najbardziej wartościowych
gatunków roślin pod względem
zawartości białka w nasionach
należą gatunki z rodziny bobowatych: łubin, bobik, groch oraz
coraz bardziej popularna soja.
Największymi zaletami roślin
bobowatych grubonasiennych
w uprawie jest poprawa jakości gleb poprzez zwiększenie
zawartości substancji organicznej, poprawa struktury, rośliny
te chronią przed erozją wietrzną
i wodną, są doskonałym przedplonem dla zbóż oraz podstawowym elementem zmianowania
w rolnictwie ekologicznym.

Gatunek a warunki
glebowe
Rośliny strączkowe, dzięki
symbiozie z bakteriami brodawkowymi, wiążą azot atmosferyczny przez co są bogatym
źródłem azotu dla rośliny następczej. Dzięki wysokiej zawartości białka w nasionach
są doskonałym komponentem
w produkcji pasz treściwych dla
zwierząt. Ważne jest dobranie
odpowiedniego gatunku rośliny
strączkowej do konkretnych wa-

runków glebowych. Na glebach
lekkich — kompleksu 4-6, pH
między 5,5-6,0 — można uprawiać łubin żółty, nieco lepszych
gleb wymaga łubin wąskolistny
— kompleks 4-5 oraz pH powyżej 6,0, natomiast największe
wymagania glebowe — kompleks 1-4 oraz pH 6,5-7,0 — ma
bobik. Pozostałe strączkowe tzn.
groch i soja mają średnie wymagania zarówno w stosunku do
odczynu (pH 6,5-7) jak i gleby
(kompleks 2-4).

Łubin na paszę
lub zielony nawóz
Łubin wąskolistny, jest rośliną o dość małych wymaganiach
glebowo-wilgotnościowych,
z tego też względu można go
uprawiać w większości regionów
naszego kraju. Nasiona odmian
o niskiej zawartości alkaloidów
(w Krajowym Rejestrze wpisane są 24 odmiany), mogą być
wykorzystywane w produkcji
paszowej. Natomiast odmiany
o wysokiej zawartości alkaloidów, czyli gorzkie w KR są trzy:
Karo, Mirela i Oskar. Odmiany
te głównie wykorzystywane są
do siewu poplonu na przyoranie
jako nawóz zielony.
W2017 roku KR zawierał wsumie 27 odmian łubinu wąsko-

REKLAMA

POLSKA SOJA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

ODMIANA AUGUSTA
Odmiana konwencjonalna – nie jest modyﬁkowana genetycznie. Najwcześniejsza odmiana, doskonale dopasowana do warunków Polski. Może być
uprawiana na Mazurach i Pomorzu. Dojrzewa we wrześniu bez desykacji.

Sprzedaż materiału siewnego
prowadzi Stacja Doświadczalna KGiHR w Dłoni:

Kontakt: Paweł Poślednik, 693 384 203
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń
Dłoń 4, 63-910 Miejska Górka, tel./fax 65 547 78 26, tel. 65 547 77 18

rgddlon@rgddlon.pl, www.rgddlon.pl
43018otbr-a -E
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listnego różniących się od siebie
między innymi typem wzrostu,
terminem kwitnienia, dojrzewania, zawartością alkaloidów
oraz innymi cechami użytkowymi. W bieżącym roku zarejestrowano trzy nowe odmiany
osamokończącym typie wzrostu.
W załączonej tabeli przedstawiono 20 odmian łubinu wąskolistnego o niskiej zawartości
alkaloidów badanych w naszym
regionie, z czego 17 należało do
grupy o niesamokończącym typie wzrostu, natomiast kolejne
3 to odmiany o samokończącym
typie wzrostu, których zaletą jest
równomierne i wczesne dojrzewanie. Łubin jest rośliną dnia
długiego i można go uprawiać
na terenie całego kraju, wyjątek
stanowi rejon górski.

Bobik lubi gleby żyzne
Bobik jest kolejną rośliną wysokobiałkową. Jest to gatunek,
który posiada najwyższe wymagania glebowe i wodne w porównaniu do innych strączkowych.
Najlepiej plonuje na glebach
żyznych i dobrze zaopatrzonych
wwodę. Zalecany jest do uprawy
w północnej i południowej części
naszego kraju. Nasiona bobiku
zawierają 28-30 proc. białka
ogólnego. Śruta bobikowa jest
bardzo dobrym składnikiem
wysokobiałkowym w produkcji pasz treściwych. Dotyczy to
szczególnie nowych niskotaninowych odmian, których udział
wmieszankach paszowych może
być wysoki. W ubiegłym roku
wKR znajdowało się 12 odmian
tego gatunku. Zostały podzielone
na trzy grupy: 5 odmian niskotaninowych oniesamokończącym
typie wzrostu, 6 odmian wysokotaninowych niesamokończących
o znacznej zawartości związków
antyżywieniowych oraz jedną
odmianę o samokończącym typie wzrostu iwysokiej zawartości
tanin. W bieżącym roku do KR
wpisano dwie nowe odmiany
bobiku wysokotaninowe o niesamokończącym typie wzrostu
pochodzące zhodowli zagranicznych. W tabeli przedstawiono
najważniejsze właściwości użytkowe dla 8 badanych odmian.

Soje siejemy
w ogrzaną glebę
Uprawa soi wPolsce do niedawna nie miała wielkiego znaczenia
gospodarczego, przyczyną były
problemy aklimatyzacyjne. Jest
to roślina ciepłolubna o krótkim
okresie wegetacji. Wymaga gleb
dość żyznych nie zaskorupiających się (problem ze wschodami),
ma duże wymagania termiczne.
Należy wysiewać ją wogrzaną glebę, przypada to na koniec kwietnia oraz pierwszą dekadę maja.
W ciągu ostatnich lat zaznaczył
się wzrost zainteresowania tym
gatunkiem w naszym kraju.
Zwiększa się areał jej uprawy,
jak iliczba odmian oferowanych

do sprzedaży na rynku nasiennym. Naprzeciw tym trendom
wychodzi również porejestrowe
doświadczalnictwo odmianowe
(PDO) zwiększając znacznie zakres badań. Wminionym sezonie
doświadczenia z odmianami soi
zostały założone w całej Polsce.
Miało to na celu sprawdzenie
przydatności poszczególnych rejonów naszego kraju do uprawy
tego gatunku. Jak pokazały uzyskane wyniki z ostatniego roku,
nie wszystkie odmiany sprawdzają się w poszczególnych rejonach Polski. W województwach
północnych (pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie) uprawa soi może
być ryzykowna, szczególnie
odmian późnych. W minionym
sezonie w województwie warmińsko-mazurskim dojrzałość
żniwną do zbioru osiągnęły
odmiany soi z grupy bardzo
wczesnej i wczesnej. Rejonami bezpiecznymi do uprawy
wszystkich grup wczesności soi
są województwa południowe oraz
częściowo centralne. W2017 roku
wKR wpisanych było 12 odmian
soi wtrzech grupach wczesności: 4
odmiany bardzo wczesne iwczesne, 4 odmiany średniowczesne
oraz 4 odmiany późne i bardzo
późne. W bieżącym roku rejestr powiększył się o 5 kolejnych nowych odmian: jedną
wczesną, trzy późne i jedną
bardzo późną.
20118otbr-a -O
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Prawo łowieckie

Nowe przepisy już od kwietnia?
Krzysztof Napierski

We wtorek 6 marca sejm
przyjął znowelizowaną ustawę Prawo łowieckie. Jeśli
senat nie wniesie żadnych
poprawek, a prezydent
szybko podpisze dokument,
nowe przepisy wejdą w życie
1 kwietnia br.
O niektórych z wprowadzonych do prawa łowieckiego zmian pisaliśmy
w „Rolniczym ABC” już
przed miesiącem. Odległości obszaru, na którym
myśliwi mogą prowadzić
polowania, od zabudowań mieszkalnych, z obowiązujących obecnie 100
m zwiększono do 150 m,
co ma poprawić bezpieczeństwo przebywających
w nich ludzi. Właściciele

Fot. Beata Szymańska

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

nieruchomości będą też
mieli realny wpływ na
kształt obwodów łowie-

ckich — jeśli sobie tego
zażyczą, będą mogli wnioskować o wyłączenie tere-

REKLAMA

37 400 zł *
54 400 zł *
68 000 zł *

nu prywatnego z obszaru,
na którym myśliwi prowadzą polowania — wystarczy tylko złożyć stosowne
oświadczenie do starosty.
Resort środowiska z kolei
zyska większy nadzór nad
Polskim Związkiem Łowieckim, a we władzach
PZŁ nie będą mogły zasiadać osoby, które pracowały na rzecz organów
bezpieczeństwa, o których
mowa w ustawie o Instytu-

Nowe prawo łowieckie może
wejść w życie już 1 kwietnia
cie Pamięci Narodowej —
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Szacowanie
po nowemu
Ważne zmiany dotyczą procedury związanej z wypłatą
rolnikom odszkodowań za
szkody wyrządzone przez

REKLAMA

PŁOSZKIEWICZ
POMOC DROGOWA
HOLUJEMY
• assistance
• osobowe, busy, ciężarowe, ciągniki rolnicze
• bezgotówkowo – z OC sprawcy + samochód zastępczy
Posiadamy nowoczesną ﬂotę holowników,
parking strzeżony dla aut powypadkowych i innych
POMAGAMY przy likwidacji szkody
TRANSPORTUJEMY AUTOLAWETAMI,
niskopodwoziowo:
• maszyny rolnicze, budowlane i inne towary
WYPOŻYCZAMY samochody osobowe
Szybko, sprawnie
i bezpiecznie
Tel. 602 505 623
lub 602 783 489

37 400 zł *

54 400 zł *

68 000 zł *

KWIATKOWSKI Sp. z o.o., Ełk, ul. Kilińskiego 5, tel. 87 621 51 12,
www.kwiatkowski.pl
17818ekwe-a -O
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zwierzynę (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) podczas
polowań. Obecnie wniosek
o takie świadczenie składa się
do koła łowieckiego. W myśl
znowelizowanej ustawy organem właściwym do jego
rozpatrzenia będzie urząd
gminy, szacowaniem szkód
zajmie się natomiast trzyosobowa komisja, w skład
której wejdą rolnik (właściciel działki, na której wystąpiły szkody), przedstawiciel
koła łowieckiego oraz sołtys
(a w przypadku, gdy w danej
gminie nie ma sołectw —
urzędnik gminny). W sporządzonym protokole komisja
będzie musiała napisać, jaka
zwierzyna wyrządziła szkodę,
jaką uprawę zniszczyła, jaka
jest powierzchnia i stan tej
uprawy oraz jaki jej procent
został uszkodzony. Do dokumentu wpisywana będzie
także wysokość proponowanego rolnikowi odszkodowania. Na wypłatę tego ostatniego koło łowieckie będzie
miało 30 dni.
W sytuacji, gdy rolnik nie
zgodzi się z decyzją komisji
odnośnie do wysokości odszkodowania, będzie mógł się
od niej odwołać do miejscowego nadleśnictwa, nadleśniczy zaś będzie miał tydzień
na przeprowadzenie własnego szacowania. Mogą w nim
uczestniczyć także poszkodowany rolnik, sołtys i myśliwy
z koła łowieckiego. Będzie też
możliwość włączenia do komisji członka izby rolniczej.

Kontrowersje
do samego końca
Spośród
pozostałych
zmian warto też wymienić
m.in. zakaz udziału w polowaniach dzieci oraz zakaz
wykorzystywania żywych
zwierząt do tresury psów
myśliwskich. Nie wolno
będzie też urządzać polowań zbiorowych w parkach
narodowych.
Projekt
znowelizowanej
ustawy Prawo łowieckie już
od początku prac nad nim budził kontrowersje, zwłaszcza
wśród samych myśliwych oraz
organizacji ekologicznych.
Znalazły one odzwierciedlenie w wyniku sejmowego głosowania — za uchwaleniem
dokomentu wraz z przyjętymi
poprawkami opowiedziało się
221, przeciw było 196, zaś
7 wstrzymało się od głosu.
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Wysoka wydajność krów
mlecznych oraz ciągłe
dążenie do jej zwiększania
sprawia, że organizm krowy
ciągle pracuje na tzw. „wysokich obrotach”.
Wysoka produkcja mleka
czy też mięsa sprawia, że organizm zwierząt jest bardziej
podatny na czynniki chorobotwórcze. Chorób, na które zapada bydło, a w szczególności
wysokowydajne krowy mleczne jest bardzo dużo. Najczęstszą przyczyną wystąpienia
choroby jest nieprawidłowe
żywienie. W drugiej kolejności po chorobach układu
trawiennego występują choroby kończyn oraz wymion.
Jedną z głównych przyczyn
strat ekonomicznych w gospodarstwach zajmujących
się hodowlą krów mlecznych
są schorzenia gruczołu mlekowego. Średnio od 20 do 50
proc. krów w ciągu roku pada
oﬁarą zapalenia wymienia,
czyli mastitis.

Przyczyny i objawy
zapalenie wymienia
Mastitis jest to choroba wywoływana przez drobnoustroje — mikoplazmy, wirusy,
bakterie, grzyby oraz glony.
Głównym sprawcą choroby
są bakterie z grupy gronkowców, paciorkowców i E.
Coli, które zasiedlają wymię
i namnażają się w nim. Droga,
którą drobnoustroje dostają się do wymienia to kanał
strzykowy, dlatego bardzo
ważne jest aby podczas wykonywania doju krów została
zachowana higiena doju. Podatność krów na infekcje jest
różna, np. krowy z obwisłymi
wymionami lub strzykami
o większej średnicy kanału
częściej chorują na mastitis.
Skłonność krów do zapalenia wymion wzrasta również
z wiekiem zwierzęcia. Natomiast zwierzęta w pierwszej
laktacji cechują się największą odpornością na chorobę.
Zapalenie wymienia (mastitis) może przyjąć formę
kliniczną lub podkliniczną.
Do objawów formy klinicznej
zalicza się:
— stan zapalny wymienia,
czyli zaczerwienienie, ciepłota, twardość oraz ból podczas
dotykania wymienia,
— zmiana koloru mleka,
jego zapachu, konsystencji
oraz wyglądu,
— zaburzony stan ogólny
krowy objawiający się pogorszeniem apetytu, spadkiem
produkcji mleka, gorączka,
itp.,
Forma kliniczna mastitis może przybrać przebieg

Fot. Anna Uranowska

Mastitis u krów mlecznych

podostry lub ostry. Forma
podostra objawia się spadkiem produkcji mleka oraz
wzrostem komórek somatycznych w mleku. Wymię
krowy zazwyczaj ma wygląd
normalny, a jeżeli już są jakiekolwiek jego zmiany to są one
niewielkie. W mleku zmiany
również są nieznaczne, staje
się ono wodniste oraz kłaczkowate. W przypadku formy
klinicznej o ostrym przebiegu
objawy pokrywają się z objawami formy klinicznej opisanymi powyżej. Dodatkowo
należy dodać, że krowa zalega, dostaje biegunki, a z wymienia wydziela się śluzowata
wydzielina lub ropa. Podczas
ostrej formy zapalenia wymienia może dochodzić do
trwałego jego uszkodzenia tj.
powstawanie guzów, zmniejszenie ćwiartki, stwardnienia
oraz zropienia tkanki.

Często nie daje
widocznych objawów
Forma podkliniczna zapalenia wymienia w przeciwieństwie do formy klinicznej nie
daje widocznych objawów
i występuje znacznie częściej.
Mastitis w formie podklinicznej ma przebieg łagodny i pozostaje w „ukryciu” niezauważalna podczas codziennych
czynności związanych z dojem. Rozpoznanie tego typu
zapalenia wymienia możliwe
jest jedynie po przeprowadzeniu badania laboratyjnego mleka za pomocą testu
komórkowego określającego
liczbę komórek somatycznych
w mleku. Norma w teście to
mniej niż 200 tys. komórek
somatycznych w 1 mililitrze
mleka. Brak reakcji hodowcy na negatywny wynik testu
może doprowadzić do przejścia choroby z formy podklinicznej w kliniczną.

Profilaktyką obejmujemy
całą oborę
Leczenie zapalenia wymienia polega wyłącznie na
zastosowaniu antybiotyków,

dlatego w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”
w walce z mastitis szczególny
nacisk kładzie się na proﬁlaktykę. Mastitis nie należy
traktować jako choroby pojedynczej sztuki, lecz jako
chorobę całego stada, zatem
proﬁlaktyką obejmujemy całą
oborę. Przeciwdziałanie chorobie polega na zachowaniu
odpowiednich
warunków
środowiskowych panujących
w oborze (dezynfekcja, wentylacja itp.). Do proﬁlaktyki należy zaliczyć dbanie o zachowanie odpowiedniej higieny
legowisk, która ma na celu
utrzymanie wymienia krowy
w jak najlepszej czystości.
Ważnym elementem proﬁlaktyki choroby zapalenia wymienia jest higiena doju oraz
czystość aparatów udojowych.
Dój krowy rozpoczyna się od
przedzdajania, czyli czynności polegającej na zdojeniu
z każdej ćwiartki strug mleka
w celu sprawdzenia jego barwy
oraz konsystencji. Następnie
przeprowadza się czyszczenie strzyków (jednorazowymi ręcznikami nasączonymi
środkiem dezynfekującym)
oraz masaż przedudojowy wymienia. Po zakończeniu doju
należy przeprowadzić dezynfekcję strzyków zanurzając je
w preparacie dezynfekcyjnym
chroniącym kanał strzykowy
przed drobnoustrojami. Do
proﬁlaktyki wymienia krowy
należy również zaliczyć czystość rąk dojarza ponieważ
mogą być one źródłem patogenów, które przenoszą się na
wymiona i strzyki.
Podsumowując, aby ustrzec
zwierzęta przed zapaleniem
wymienia należy bacznie
kontrolować stan zdrowotny
wymion, wykonywać testy
kontrolne na zawartość komórek somatycznych w mleku
oraz co najważniejsze zapewnić krowom odpowiednie warunki środowiskowe panujące
w oborze.
mgr inż. Marcin Gołębiewski,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

Magazyn Nasienny Lidzbark Warmiński
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dąbrowskiego 15
tel.: 89/ 767 22 81, fax 89/ 767 23 19
e-mail: lidzbark@hbp.pl

Krzysztof Humaj
Przedstawiciel Regionalny
Region Północno-wschodni
tel. +48 539 190 355
e-mail: khumaj@hbp.pl
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Pogorszenie sytuacji
na rynkach
produktów rolnych
mgr inż. Robert Stopa,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W ubiegłym roku eksport
pszenicy z Polski był istotnie
(o 36 proc.) niższy niż rok
wcześniej i wyniósł 2,81 mln
t. Większość sprzedaży trafiła
do Niemiec, krajów afrykańskich i na półwysep arabski.
Z kolei import wyniósł 0,89
mln t, czyli był o 7 proc. wyższy niż rok wcześniej. W rezultacie nadwyżka eksportu
nad importem zmniejszyła
się z 3,56 mln t w 2016 r. do
1,92 mln t.
Według prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej światowa produkcja pszenicy w sezonie 2018/19 wyniesie około
741 mln t i będzie o 16 mln t
niższa niż w sezonie bieżącym.
Z kolei francuska ﬁrma analityczna Tallage oczekuje zbiorów na poziomie 739 mln t, co
oznacza wprawdzie niewielki,
bo o 4 mln t, ale jednak wzrost
w relacji rocznej. Obie agencje
wskazują, że zużycie pszenicy
w nadchodzącym sezonie będzie wyższe niż w bieżącym.

Spadają ceny
zbóż w skupie
Po styczniowych zwyżkach
cenowych w skupie zbóż luty
charakteryzował się stałym
spadkiem cen skupu zbóż zarówno konsumpcyjnych jak
i paszowych. Wśród zbóż konsumpcyjnych jedynie średnia
cena płacona za pszenicę konsumpcyjną wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
przestrzeni miesiąca z wartości 674,09 zł/t nieznacznie wzrosła na koniec lutego
do poziomu 674,37 zł/t. Natomiast cena żyta konsumpcyjnego z wartości 584,33 zł/t
(01.02.2018 r.), na koniec lutego spadła do poziomu 572,64
zł/t. Tak więc w zestawieniu
z końcem stycznia przedstawione ceny są o 0,04 proc.
wyższe w przypadku pszenicy
i o 2 proc. niższe w przypadku
żyta. W porównaniu do roku
ubiegłego notowana obecnie
cena pszenicy jest jednak niższa
o 0,37 proc. W przypadku żyta

konsumpcyjnego porównywanie do roku ubiegłego wykazało spadek ceny o 1,58 proc.
W notowaniach cen skupu
zbóż paszowych (poza cenami
skupu owsa i pszenżyta) nastąpił spadek ich wartości. W ciągu lutego średnie ceny skupu
kukurydzy uległy niewielkiemu
obniżeniu z poziomu 631,60 do
628,15 zł/t (spadek o0,55 proc.).
Jest to również cena o 2,20
proc. niższa od notowanej rok
wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego zmiana
średniej ceny w skupie z 665,07
na 663,74 zł/t oznacza obniżkę
zaledwie o 0,20 proc. w miesiącu, jednak w porównaniu
do końca lutego roku 2017
ziarno tego zboża zdrożało o 4,61 proc. W obrocie
owsem paszowym oraz pszenżytem zanotowano wyraźny
wzrost cen ziarna. Jest
to odpowiednio: owies —
2,53 proc. (z 542,70 na
556,42 zł/t) i pszenżyto
— 0,73 proc. (z 615,70 do
620,22 zł/t).
Podobne tendencje do tych
jakie występowały na rynku
krajowym zaobserwowano na
liczących się rynkach światowych (USA, Argentyna, Francja, Niemcy) obrotu zbożami.
Odnotowano niewielkie wzrosty zarówno cen zbóż konsumpcyjnych jak i paszowych.

Ceny rzepaku
z niewielkim wzrostem
Według notowań ZSRIR
MRiRW na koniec lutego
cena skupu nasion rzepaku
kształtowała się na poziomie 1 555 zł/t. Jest to cena
o 1,17 proc. wyższa niż notowana w styczniu (1 537 zł/t). W porównaniu do ceny sprzed roku
odnotowano spadek wynoszący
18,46 proc.

Poprawa w obrocie
żywcem wieprzowym
i kurzym
W lutym odwróciły się tendencje cenowe w skupie żywca
wołowego. Tracące w styczniu
na wartości wieprzowina i żywiec drobiowy w lutym powoli,
ale stale zyskiwały na wartości.
Zmiany w notowaniach cenowych skupu żywca wieprzowego są znaczące i oznaczają

wzrost z wartości 4,16 zł/kg
masy żywej na początku lutego do 4,65 zł/kg masy żywej.
Oznacza to wzrost ceny w skali
miesiąca wynoszący 11,67 proc,
natomiast w skali roku jest to
cena niższa o 3,45 proc.
Notowania w skupie żywca
wołowego w lutym ulegały lekkiemu pogorszeniu z poziomu
6,87 do 6,86 zł/kg wagi żywej.
Jest to więc spadek o 0,21 proc.
w skali miesiąca. Osiagnięta na
koniec lutego cena wołowiny
jest jednocześnie o 8,13 proc.
wyższa niż w tym samym
okresie roku 2017 (4,82 zł/kg
wagi żywej).
Odwróciła się również tendencja kształtowania się ceny
skupu brojlerów drobiowych.
W lutym wartość średniej ceny
skupu wynosiła na początku
lutego w granicach 3,32 zł/kg
wagi żywej. W porównaiu do
analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest jednak
wyższa o 6,44 proc. W skupie
żywca indyczego w lutym 2018
roku odnotowano z kolei spadek notowań. Cena skupu indyków z poziomu 4,76 spadła
do wartości 4,66 zł/kg wagi
żywej. Jest to zatem cena
o 1,99 proc. niższa niż w styczniu, i o 6,64 proc. niższa niż
notowana w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
Podobne jak w Polsce tendencje w obrocie żywcem
można było zaobserwować na
rynkach światowych.

Kolejny zły miesiąc cen
jaj spożywczych
Luty przyniósł dalsze pogorszenie cen skupu jaj spożywczych. Ceny za asortymentem
w poszczególnych klasach wiel-

kości podlegały w tym okresie
kolejnym zmianom na niekorzyść. Średnia cena w notowaniach wynosiła 39,68 zł/100
sztuk, co oznacza lekki spadek
o 1,86 proc. w skali miesiąca. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie
ceny są wyższe o 21,15 proc.

Zdecydowana poprawa
cen masła w sprzedaży
W lutym zarówno w Polsce
jak i na europejskich rynkach
produktów
mleczarskich
utrzymywała się stabilna,
aczkolwiek trudna sytuacja
cenowa w obrocie odtłuszczonym mlekiem pełnym oraz
mlekiem w proszku z ukierunkowaniem na lekkie obniżki.
Wartość eksportu masła i po-

zostałych tłuszczów mlecznych
zwiększyła się o 102 proc. do
265 mln EUR.
W przypadku obrotu masłem
konfekcjonowanym
cena wzrosła z 17,96 zł/kg na
początku lutego do 18,93 zł/kg
w notowaniach na początek
marca, natomiast cena masła oferowanego w blokach
w tym samym okresie wzrosła
z 16,51 do 17,35 zł/kg. Jest to
odpowiednio wzrost o5,04 proc.
i 5,40 proc. w lutym. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena na masło konfekcjonowane wzrosła
o 6,68 proc., natomiast na
masło w blokach o 6,80 proc.
Ceny oferowane na rynku
za mleko w proszku (zarówno
pełne jak i odtłuszczone) pod-

legały spadkom. Za kg mleka
pełnego w proszku na koniec
lutego oferowano 10,55 zł,
a więc o 0,97 proc. mniej
niż w styczniu, natomiast za
mleko odtłuszczone w proszku płacono 5,72 zł/kg a więc
o 1,36 proc. mniej niż przed
miesiącem. W porównaniu do
przełomu lutego i marca 2017
roku mleko pełne jest tańsze
o 10,46 proc., a odtłuszczone aż
o 32,09 proc.
Na rynkach wewnętrzych
głównych unijnych producentów artykułów mleczarskich (Niemcy, Francja,
Holandia) także panowała
stabilna sytuacja cenowa
w odniesieniu do artykułów podlegających notowaniom cenowym.

