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Restrukturyzacja małych gospodarstw
Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać
wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Ten nabór jest ostatnim, w którym obowiązują
„stare” zasady przyznawania pomocy w ramach tego instrumentu pomocowego.

Wymagania dotyczące
Beneficjenta
O premię na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
może starać się rolnik lub
małżonek rolnika posiadający gospodarstwo obejmujące
co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych,
czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia
produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej.
Wielkość ekonomiczna takiego
gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro. Ubiegający
się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie
przez co najmniej dwa miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa
wniosek i w okresie 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie
pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej. Ubiegający się o premię winien
prowadzić w celach zarobkowych, osobiście i na własny

rachunek, działalność rolniczą
w zakresie produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, z wyłączeniem
chowu i hodowli ryb. Kolejnym
warunkiem jest przedłożenie
biznesplanu restrukturyzacji
gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana,
będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co
najmniej 10 tys. euro oraz o co
najmniej 20 proc. w stosunku
do wielkości z roku, w którym
złożono wniosek o przyznanie
pomocy.

Forma i wysokość
pomocy
Osoba uprawniona, która
zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa,
może uzyskać na ten cel 60 tys.
zł bezzwrotnej premii. Będzie
ona wypłacana w dwóch ratach:
80 procent po spełnieniu warunków określonych w decyzji
o przyznaniu pomocy, a 20
procent po poprawnej realizacji biznesplanu. Premia może
być przyznana tylko raz w czasie
realizacji PROW 2014-2020.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie
jednemu z nich, co do którego
współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego
czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.

Przeznaczenie pomocy
Premia przyznawana jest na
operację obejmującą restruktu-
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Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania
się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia
2019 r. Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
ﬁnansowane jest z budżetu
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Dotychczas przeprowadzone
zostały trzy nabory wniosków
o taką pomoc, w tym jeden dla
rolników z terenów objętych
afrykańskim pomorem świń.

Dr Marcin Kazimierczuk zaprasza do składania wniosków
ryzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych
lub nieżywnościowych produktów rolnych, lub przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie polegającą na:
przeprowadzeniu inwestycji
w środki trwałe oraz udziale
w szkoleniach lub korzystaniu
z usług doradczych, lub udziale w zorganizowanych formach
współpracy producentów rolnych, realizacji innych działań
niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa.

Operacja wsparta premią
powinna mieć na celu poprawę
konkurencyjności
i zwiększenie rentowności
gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości
ekonomicznej gospodarstwa
do co najmniej 10 tys. euro
oraz co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, w szczególności w wyniku
zmiany rodzaju prowadzonej
produkcji rolnej. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą
lub przygotowanie do sprze-

daży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy,
przy czym inwestycje w środki
trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80%
kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe nie mogą być rozpoczęte
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto mogą dotyczyć zakupu
wyłącznie nowych maszyn,
urządzeń oraz wyposażenia.
Natomiast w przypadku inwestycji budowlanej, może
być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na
gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneﬁcjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot
dzierżawy z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa lub od
jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie prowadzenia
plantacji roślin wieloletnich
na cele energetyczne oraz prowadzenia działów specjalnych
produkcji rolnej.

Kryteria oceny wniosku
Każdy wniosek o pomoc ﬁnansową jest punktowany.
O kolejności przysługiwania
pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych według następujących
kryteriów wyboru:
rodzaj planowanej produkcji
(od 1 do 3 pkt);

kompleksowość biznesplanu
(od 0,25 do 7 pkt);
wpływ na realizację celów
przekrojowych (od 1 do 10
pkt);
docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
16-20 tys. euro – 4 pkt,
12-16 tys. euro – 2 pkt;
wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż
40 lat – 1 pkt;
zmiana kierunku produkcji
– 2 pkt;
podleganie ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub
małżonek rolnika oraz nieprowadzenie działalności
potwierdzonej wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez
co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie
pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana,
jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.
Wnioski o pomoc finansową
można składać osobiście, za
pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
W tym ostatnim przypadku
o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
dr Marcin Kazimierczuk
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Zgnilizny groźne dla rzepaku.
Mogą uderzyć rolników po kieszeni
Oczywiście rzepak może
być porażany przez różnych
sprawców chorób, jak choćby
pierwotniaki, wirusy, bakterie czy ﬁtoplazmy, ale grzyby
chorobotwórcze wydają się tu
wysuwać na pierwsze miejsce. W zależności od przede
wszystkim wspomnianej pogody, ale także rejonu uprawy i fazy rozwojowej rośliny,
trzeba się liczyć z chorobami,
których sprawcami są głównie grzyby Leptosphaeria
maculans i Leptosphaeria
biglobosa (odpowiedzialne za
suchą zgniliznę kapustnych)
oraz Sclerotinia sclerotiorum
(odpowiedzialne za zgniliznę twardzikową).
Jak podkreślono w opracowaniu Instytutu Ochrony
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Metodyka integrowanej ochrony

rzepaku ozimego oraz jarego” pod redakcją dr Ewy
Jajor i prof. dr. hab. Marka
Mrówczyńskiego, głównym
źródłem pierwotnego porażenia przez grzyby rodzaju
Leptosphaeria są resztki pożniwne z poprzedniego sezonu. A dużym problemem są
też tu struktury przetrwalnikowe grzybów, które są bardzo odporne na niekorzystne
działanie środowiska i zachowują żywotność w glebie
przez wiele lat.
„Mogą to być zarodniki
przetrwalnikowe P. brassicae (kiła kapusty), sklerocja Sclerotinia sclerotiorum
(zgnilizna twardzikowa), czy
mikrosklerocja Verticillium
spp. (werticilioza). Wśród
źródeł infekcji ważne miejsce
zajmują też nasiona, zwłaszcza jeśli materiał siewny pochodzi z plantacji, na której
w poprzednim sezonie choroby występowały w większym nasileniu” – czytamy
w „Metodyce”.
Po czym rozpoznać?
Jeśli chodzi o cechy diagnostyczne głównych odgrzybowych chorób rzepaku, wygląda to według ekspertów
z IOR-PIB tak:

my pokrywające stopniowo cały
obwód łodygi; na ich powierzchni występuje gęsta, watowata,
biała grzybnia, przerastająca
głównie wnętrze łodygi, gdzie
powstają czarne, owalne przetrwalniki grzyba (sklerocja).
- Łuszczyny – łuszczyny bieleją; na zewnątrz i wewnątrz rozwija się grzybnia oraz powstają
owalne, przypominające często
nasiona, sklerocja.
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Nawet 50 proc. mogą sięgać
straty w plonie rzepaku
spowodowane chorobami
grzybowymi, gdy pogoda jest
ciepła i wilgotna. Właśnie
warunki pogodowe w największym stopniu decydują
o wystąpieniu i rozwoju
schorzeń grzybowych, jak
sucha zgnilizna kapustnych
czy zgnilizna twardzikowa.

Sucha zgnilizna kapustnych:
- Siewka – brunatne, owalne nekrozy oraz przewężenie
szyjki korzeniowej lub części
korzenia; rośliny są osłabione
i zamierają (zgorzel siewek).
- Liście – początkowo małe,
żółte plamki, które powiększają się, tworząc owalne jasnobrązowe lub beżowe nekrozy
często z żółtą (chlorotyczną)
otoczką; na powierzchni plam
występują skupiska piknidiów
(czarne, kuliste punkty).
- Łodyga – podłużne, rozległe plamy w kolorze jasnobrunatnym
otoczone
brunatną obwódką; na po-

wierzchni plam występują
skupiska piknidiów.
- Szyjka korzeniowa – początkowo ciemnobrunatne plamy,
które pogłębiając się, korkowacieją i murszeją; powodują wyłamywanie się łodyg w okresie
dojrzewania rośliny.
- Łuszczyny – rozległe plamy
w kolorze jasnobrunatnym otoczone brunatną obwódką; na
powierzchni plam występują
skupiska piknidiów.
Zgnilizna twardzikowa:
- Liście – brunatnienie oraz
zamieranie liści.
- Łodyga – białoszare, niekiedy
koncentrycznie strefowane pla-

Trzeba podjąć walkę
Straty wplonach rzepaku zpowodu tych schorzeń przeciętnie
wynoszą około 15-20 proc. Ale
mogą sięgać połowy (wekstremalnych przypadkach nawet więcej)
potencjalnego plonowania. Ma
na to wpływ pogoda, stosowane
zabiegi uprawowe, odmiana rzepaku ikilka innych czynników.
Według specjalistów z IOR-PIB, prawidłowa identyﬁkacja, a następnie skuteczne
ograniczanie chorób to jeden
z najważniejszych elementów
integrowanej ochrony roślin.
„Dokładna lustracja plantacji
powinna być przeprowadzana
regularnie, na reprezentatywnym obszarze pola, aby stwierdzić występowanie patogena
i nasilenie zmian na roślinach
wskazujących na porażenie.
Aby określić próg szkodliwo-

ści, analizuje się losowo w 4-6
różnych punktach pola po
25 roślin, ogółem od 100 do
150 w zależności od wielkości
pola i ocenia się procent roślin
z pierwszymi objawami danej
choroby. Gdy zostanie osiągnięta wartość progu szkodliwości,
należy wykonać opryskiwanie,
używając odpowiedniego fungicydu” – zaznaczono w opracowaniu Instytutu.
Wskazano w nim metody
działań w kierunku ograniczenia sprawców chorób na
plantacjach.
Metody agrotechniczne przy
suchej zgniliznie kapustnych
w rzepaku to: płodozmian,
niszczenie resztek pożniwnych, zwalczanie szkodników,
izolacja przestrzenna, właściwa głębokość i norma wysiewu,
optymalne nawożenie. Metoda
hodowlana w tym przypadku
ogranicza się do stosowania
odmian o większej odporności,
metoda biologiczna polega na
stosowaniu Pythium oligandrum (grzyba zjadającego inne
grzyby), zaś metody chemiczne
to zaprawianie nasion i opryskiwanie przy użyciu fungicydów.
Bardzo podobnie wyglądają metody sugerowane przy
ograniczaniu zgnilizny twardzikowej.
dk

Jeśli projektowane przepisy
wejdą w życie, dowodem
potwierdzającym osobiste
prowadzenie gospodarstwa
rolnego będzie pisemne
oświadczenie prowadzącego
to gospodarstwo. Nie będzie
już wymogu poświadczenia
przez wójta, burmistrza, czy
prezydenta miasta.
Złagodzenie
ograniczeń
w obrocie nieruchomościami
rolnymi zakłada przyjęty przez
rząd projekt nowelizacji ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć
grunty o takim statusie.
Jedną z tych zmian jest rozszerzenie katalogu przypadków, w których nie będą stosowane restrykcyjne przepisy
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:

- położone w granicach administracyjnych miast,
- takie, gdzie grunty oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków jako tereny pod
stawami rybnymi, stanowią co
najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,
- nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(ZWRSP) jako tzw. „ogródki przydomowe”.
Ponadto dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego
– można będzie nabyć nieruchomość rolną o powierzchni
mniejszej niż 1 ha (obecnie
to 0,3 ha). „Nierolnik” będzie
mógł też wejść w posiadanie działki w postępowaniu
egzekucyjnym i upadłościowym oraz w wyniku zniesienia współwłasności, podziału
majątku wspólnego po ustaniu
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Rząd chce złagodzić zasady obrotu ziemią rolniczą

małżeństwa oraz działu spadku, a także w wyniku podziału,
przekształcenia bądź łączenia
spółek prawa handlowego.
„W tych przypadkach nie
będzie już potrzebna zgoda

dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej”
– czytamy na stronie internetowej rządu.

W projekcie nowelizacji ustawy zawarto również skrócenie
z 10 do 5 lat okresu, przez który:
- nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
- nabyta nieruchomość nie
może być sprzedana ani oddana
wposiadanie innym podmiotom.
„Zgodnie z projektem, zgoda
na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat
od jej nabycia będzie wydawana przez dyrektora generalnego KOWR w formie decyzji
administracyjnej, a nie jak
do tej pory przez sąd. W założeniu ma to spowodować,
że uzyskanie zgody będzie
prostsze i tańsze” – wskazano
w rządowym serwisie.
Dodatkowo ma być również
rozszerzony katalog osób bli-

skich – w rozumieniu ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego one też mogą brać udział
w transakcjach ziemią rolną
– o rodzeństwo rodziców oraz
pasierbów. Za zgodą szefa
KOWR takie nieruchomości
będą mogły nabywać również
uczelnie - na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne - na
cele publiczne.
Jeśli projektowane przepisy wejdą w życie, dowodem
potwierdzającym osobiste
prowadzenie gospodarstwa
rolnego będzie pisemne
oświadczenie prowadzącego
to gospodarstwo. Nie będzie
już wymogu poświadczenia
przez wójta, burmistrza, czy
prezydenta miasta.
Po przyjęciu przez rząd projekt nowelizacji ustawy traﬁł
teraz do Sejmu.
dk
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Nie ryzykuj zakupu podrobionych środków ochrony roślin
Przełom roku to dla rolników czas planowania prac
w gospodarstwie i wyboru
odpowiednich środków do
produkcji. Dlatego też w tym
okresie zwiększa się aktywność przestępców oferujących środki ochrony roślin
spoza legalnego źródła.
Kuszące oferty na aukcjach
internetowych, nielegalny import, kupno od sąsiadów czy
obwoźnych sprzedawców, to
nie są legalne kanały sprzedaży środków. Z raportu Unii
Europejskiej wynika, że aż co
siódmy środek ochrony roślin
w Europie może być podrobiony.
Czym są podrobione śor?
Podrobione środki ochrony
roślin są łudząco podobne do
oryginalnych produktów. Podobieństwo to dotyczy jednak
tylko wyglądu zewnętrzne-

go – oszuści budują zaufanie
do oferowanych produktów
zaopatrując je w podrobione
etykiety i oznaczenia łudząco
podobne to tych, stosowanych
przez legalnie działających
producentów. Faktycznie jednak nie mają one nic wspólnego z oryginalnymi środkami.
Skład takich produktów jest
zawsze inny, a trzeba pamiętać, że w przypadku środków
ochrony roślin każda, nawet
najdrobniejsza zmiana, czyni
poważną różnicę. Po badaniu
okazuje się, że w opakowaniu
jest np. zupełnie inna substancja, towarzyszą jej inne
zanieczyszczenia, zdarzają się
substancje o zupełnie innej
klasie toksyczności. Tymczasem każdy oryginalny środek
ochrony roślin zanim traﬁ na
rynek jest bardzo skrupulatnie
badany, badania takie trwają
średnio 10 lat i wymagają inwestycji rzędu 250 mln euro.

Kto ryzykuje?
Rolnik bierze na siebie największe ryzyko. Po pierwsze,
po zastosowaniu nieznanego
preparatu może całkowicie
zniszczyć swoje plony. Po
drugie, jeśli nie wie czym
robi oprysk, nie może odpowiednio ustalić dawki,
określić okresu karencji czy
prewencji, a także dobrać
odzieży ochronnej. A przecież to podstawa. Nawet jeśli
środek nie spali uprawy, nie
wiadomo jak zadziała w roślinie, czy nie wykaże niedozwolonych pozostałości oraz
jak długo pozostanie w glebie, a w konsekwencji czy nie
zadziała ﬁtotoksycznie na
kolejne uprawy. Oryginalne
środki są skrupulatnie przebadane i sprawdzone pod
tym względem, natomiast
podróbek można spodziewać
się wszystkiego. Tym bardziej dziwi fakt, że rolnicy

są skłonni zaufać przestępcom oferującym podejrzane produkty, a nie legalnie
działającym producentom.
Konsekwencje ﬁnansowe to
kolejny krok: od ryzyka utraty dotacji unijnych, przez
karę grzywny czy odpowiedzialność karną.
Ryzyko po stronie rolnika i bezpieczeństwa nas
wszystkich nie da się nawet
porównać do obiecywanej
przez oszusta oszczędności
ﬁnansowej. Dlatego polskie
służby celne, władze administracyjne i organy ścigania
angażują się i wspólnie walczą
z tym niebezpiecznym procederem. Z roku na rok wzrasta
liczba zatrzymanych towarów
na granicy wschodniej Polski
a także w portach morskich.
To stamtąd nielegalne preparaty traﬁają do nielegalnej
sprzedaży, a potem do rolnika.
Ale działania operacyjne to

nie wszystko. Potrzebna jest
też edukacja. Dlatego PSOR
wraz z Krajową Administrację Skarbową, Państwową
Inspekcją Ochrony Roślin
i Nasiennictwa już po raz kolejny przestrzega rolników,
a także przemytników i nielegalnych sprzedawców w ramach wspólnej akcji edukacyjnej pod hasłem: Kupując
podróbki, tracisz wiele razy!
Plakaty i broszury informacyjne znajdują się w lokalnych
inspektoratach PIORiN oraz
Urzędach Celno-Skarbowych
w 8 województwach: podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim,
pomorskim,
łódzkim i świętokrzyskim.
Aby uchronić się przed zakupem podróbki wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:
środki ochrony roślin zawsze kupujemy w sklepach

i hurtowniach zarejestrowanych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Nie można
kupować produktów poza legalnym kanałem dystrybucji,
czyli na forach internetowych,
aukcjach, z zagranicy, na bazarach i targowiskach, czy od
handlarza obwoźnego,
kupujemy tylko takie środki
ochrony roślin, które są zarejestrowane w Polsce przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oﬁcjalny rejestr jest
dostępny online,
produkt posiada etykietę w języku polskim, która
jest trwale przytwierdzona
do opakowania,
za dokonany zakup rolnik
otrzyma dowód zakupu fakturę lub rachunek.
Więcej na www.bezpiecznauprawa.org.
Anna Mrowiec
ekspert PSOR

Od biostymulacji do biofortyfikacji

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie odbyła się
konferencja poświęcona
biostymulatorom. Naukowcy
z większości wiodących
polskich placówek naukowych omawiali zagadnienia
związane z zastosowaniem
tej grupy preparatów.

Dzięki zastosowaniu omawianych preparatów polskie
rolnictwo ma wpisać się
w ogólnoświatowy trend związany z ograniczeniem chemizacji gleb i wód oraz poprawą jakości płodów rolnych.
Podnoszenie świadomości
rolników w tym zakresie to
aktualnie priorytet środowisk
naukowych i doradczych.
Ogólne działanie biostymulatorów omówił Pan dr hab.
Dariusz Wrona z Wydziału
Ogrodnictwa SGGW. Do tej
grupy zaliczył związki pochodzenia naturalnego, które mają za zadnie pozytywnie

wpływać na procesy życiowe
roślin, stymulować je. Ta ingerencja realizowana jest na
każdym z poziomów organizacji biologicznej poprzez organy, tkanki, komórki, procesy
ﬁzjologiczne i biochemiczne,
czyli zmiany w metabolizmie,
aż po zmiany na poziomie
molekularnym
dotyczące
ekspresji genów. Dzięki zastosowaniu biostymulatorów rośliny mogą wykazywać mniejszą podatność na wszelkiego
rodzaju stresy, a w rezultacie
wydawać wyższy i lepszy plon.
Aktualnie zmagamy się
z wyraźnie już odczuwalnymi zmianami klimatycznymi
i związanymi z nimi coraz
bardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi, którym towarzyszą różnorodne
czynniki stresujące dla roślin. W ubiegłym roku był
to ogromny deﬁcyt opadów,
który wystąpił w towarzystwie
bardzo wysokiej temperatury.
Wydawało się, iż susza z 2015

roku to sytuacja ekstremalna,
że takie warunki pogodowe
prawie w całym okresie wegetacyjnym są wyjątkiem, nie
standardem. Dziś możemy ten
pogląd zweryﬁkować. Mamy
do czynienia z coraz częstszymi sytuacjami, kiedy gleba
staje się bardziej dysfunkcyjna, a znaczenie aktywnego
odżywiania zarówno roślin,
jak i gleby znacząco wzrasta.
Stosowane w rolnictwie rozwiązania mają nie tylko wzbogacać glebę w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin czy
też zapobiegać ewentualnym
niedoborom tych składników,
ale muszą spełniać dodatkowe
funkcje – poprawiać odżywienie roślin aktywując pobieranie i transport składników
mineralnych, biorąc udział
w ochronie roślin przed stresami, nie tylko tymi związanymi
z nadmiarem czy niedoborem
wody, wysoką i niską temperaturą, ale także presją patogenów i innymi niekorzystnymi
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czynnikami, wydłużając proces fotosyntezy czy też stymulując rośliny w newralgicznych
fazach wzrostu. Receptą na te
problemy może być właśnie
włączenie do standardowych
zabiegów biostymulatorów,
gdyż ich działanie sprowadza
się do podwyższenia naturalnie występującej u roślin
odporności bądź tolerancji
na dany czynnik, zwiększając
ich wigor i siły witalne, a tym
samym ułatwiając im przezwyciężanie niekorzystnych
warunków.
Zastosowanie
prewencyjne, bez wystąpienia stresu, spowoduje, iż roślina lepiej wykorzysta swój
potencjał – genetycznie uwarunkowane możliwości – wyda
wyższy plon.
Podczas spotkania prezentowane były wyniki długoletnich badań nad poszczególnymi preparatami
i omawiane były możliwości
ich zastosowania w uprawach
sadowniczych, warzywniczych
i typowo rolniczych. W uprawach sadowniczych skupiono
się przede wszystkim na eliminacji skutków stresu związanego z niską temperaturą
– uszkodzeniami mrozowymi
i przymrozkami wiosennymi,
a także poprawą efektywności kwitnienia. Racjonalne
i umiejętne wykorzystanie
biostymulatorów może powodować uniknięcie wpływu negatywnych czynników na plo-

nowanie lub też zredukować
je do minimum. Możliwości
regeneracji roślin są bardzo
duże. Potraﬁą one samodzielnie przezwyciężyć wiele
niekorzystnych warunków
i czynników uruchamiając
szereg szlaków metabolicznych. Jednakże reakcja roślin
jest często niewystarczająca,
trwa zbyt długo i dlatego obniża się wielkość i jakość plonu. Biostymulatory zwiększają aktywność komórek, a tym
samym regenerację, wzmacniają wzrost i plonowanie.
Prelegent omówił działanie
Tytanitu, głównego produktu
wykorzystywanego w strategii
wspomagania naturalnej odporności, który nie tylko aktywuje i zwiększa naturalne
procesy ﬁzjologiczne roślin,
ale także wyjątkowo korzystnie wpływa na parametry
jakościowe i ilościowe plonu.
Z jego badań wynika, iż zastosowanie preparatu zwiększa zawartość chloroﬁlu, co
intensyﬁkuje
fotosyntezę
i pozytywnie wpływa na przyrost biomasy i plonu, a także
znacząco poprawia efektywność procesu zapylenia oraz
tworzenia nasion i owoców.
Do podobnych wniosków
doszła kolejna prelegentka,
Pani dr hab. Monika Bieniasz z Uniwersytetu Rolniczego (Katedra Sadownictwa
i Pszczelnictwa) w Krakowie.
Zaprezentowała ona wpływ

tego biostymulatora na ﬁzjologię kwitnienia.
Wszystkie polskie ośrodki
naukowe, pracujące na rzecz
rolnictwa, mają w centrum
swojej uwagi biostymulatory.
Dzieje się tak nie bez przyczyny, bowiem dotychczasowe badania i doświadczenia
potwierdzają wszechstronne
korzyści płynące ze stosowania tych preparatów. Mają
korzystny wpływ na ogólny
rozwój i wzrost roślin, wspomagają ich odporność na
wszelkiego rodzaju stresy,
a także zmniejszają ich podatność na porażenie patogenami. Dzięki ich stosowaniu
osiągnąć można wysoki i jakościowo zadowalający plon,
nawet w trudnych warunkach pogodowych. Co istotne,
wprowadzenie biostymulatorów do praktyki rolniczej jest
korzystne dla środowiska. Preparaty tej grupy to bez wątpienia przyszłość rolnictwa,
ogrodnictwa i sadownictwa.
Przyszłością, zwłaszcza dla
konsumentów, jest biofortyﬁkacja roślin. Rośliny wzbogacone wartościowymi dla ludzkiego organizmu składnikami
będą mieć niewątpliwie dobry
wpływ na nasze zdrowie, a także będą sprzyjać ograniczaniu
zachorowalności na wiele chorób, w tym nowotworowych.
To bardzo ważny aspekt społeczny prowadzonych badań.
Anna Rogowska
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Podobnie jak w poprzednich latach,
od 15 marca Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna
przyjmowanie wniosków o przyznanie
płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego.

Fot. Beata Zaborowska

UWAGA!
WNIOSKI
MOŻNA
SKŁADAĆ
W BIURACH
POWIATOWYCH
ARIMR
DO 15 MAJA
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Wystąp o przyznanie
płatności bezpośrednich
Do wszystkich rolników,
którzy ubiegali się o wsparcie bezpośrednie w ubiegłym
roku zostały wysłane w formie papierowej spersonalizowane, wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem
graﬁcznymi. Wnioski te
wysyłane są jedynie w celu
informacyjny i mają za zadanie przypomnienie rolnikom
o zbliżającym się terminie
składania wniosków, gdyż od
poprzedniego roku obowiązuje zasada zgodnie z którą
wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich muszą być
składane za pomocą aplikacji eWniosekPlus, która jest
udostępniona na stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie bardzo
starannie
przygotowują
się do tegorocznej kampanii wypełniania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich. We współpracy
z przedstawicielami ARiMR
praktycznie w każdej gminie przeprowadzane zostaną
szkolenia dla rolników na
których omówione zostaną
zasady przyznawania płatności w ramach systemów
wsparcia
bezpośredniego
oraz zasady wypełniania
wniosku za pomocą aplikacji
eWniosekPlus. Ponadto Doradcy w ramach usług świadczonych przez Ośrodek służą
pomocą w wypełnianiu wniosków rolnikom, którzy mają
problem z ich samodzielnym
wypełnieniem. Aby zapewnić rolnikom jak najszerszy
dostęp do pomocy w wypełnianiu wniosków Doradcy jak
co roku będą pełnili dyżury
we wszystkich gminach w naszym województwie. Szczegółowy wykaz miejsc i terminów
w których będą pełnione dyżury dostępny jest na stronie
www.w-modr.pl, oraz w aplikacji mobilnej ODR Olsztyn.
W 2019r. w porównaniu do
poprzedniej kampanii wprowadzono kilka zmian w zasadach przyznawania płatności
m.in.:

- przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie
uwzględniane będą te uprawy, które prowadzone będą
w okresie od dnia 1 czerwca
do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek.,
a nie tak jak poprzednio od 15
maja do 15 lipca. Termin ten
ma znaczenie w ustaleniu czy
dane gospodarstwo spełnia
wymogi jednego z elementów zazielenienia jakim jest
dywersyﬁkacja upraw.
- wprowadzono nowy element proekologiczny EFA1a
– grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi
w pyłek i nektar). Za obszary
proekologiczne uznaje się
grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na które
w okresie od dnia 1 stycznia
do dnia 30 września danego
roku nie jest prowadzona produkcja rolna. Grunty te mogą
zostać utworzone przez wysianie mieszanki składającej się
co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych objętych wykazem. W mieszance tej dopuszcza się również
udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych. Także
w tym przypadku obowiązuje
zakaz stosowania środków
ochronny roślin na produkcyjnych elementach EFA.
- z krajowego wykazu obszarów
proekologicznych
usunięto obszary zalesionych po 2008r. W ramach
PROW 2007-2013 (zalesienia na gruntach rolnych )
i PROW2014-2020, które
kwaliﬁkowały się do JPO
w 2008r. Zmiana ta ma na
celu uniknięcie potencjalnego podwójnego ﬁnansowania
w ramach WPR.
- wprowadzono nową delimitację obszarów ONW,
w wyniku której nastąpiły
zmiany w zakresie stref ONW.
W związku z tym wprowadzono
między innymi nową płatność
ONW, płatność przejściową,
która w Polsce po raz pierwszy
będzie stosowana od 2019 r.
Jest to wsparcie dla obszarów, które na skutek nowych
kryteriów delimitacji utraciły
status ONW. Dla takich obszarów przewidziano możliwość zastosowania wsparcia
przejściowego w latach 2019
i 2020 w postaci degresywnych
płatności dla beneﬁcjentów
na obszarach, które wskutek

nowej delimitacji utraciły
status ONW. W 2019 roku
od poziomu nie wyższego niż
80% średniej płatności ONW
w PROW 2007-2013, a kończąc w 2020 r. na poziomie 25
EUR/ha. Wsparcie to dotyczy
jedynie obszarów, które dotychczas były kwaliﬁkowane
jako ONW typ nizinny strefa
I albo II, nie dotyczy natomiast ONW typ specyﬁczny
oraz ONW typ górski.
- w kampanii 2019 zostały
wprowadzone także zmiany
w aplikacji eWniosekPlus
dotyczące zarówno dostosowania obsługi wniosków do
obowiązujących przepisów
prawa (min. nowa delimitacja obszarów ONW), jak
i obszarów, w których istnieje konieczność poprawy ergo-

nomii, tak aby aplikacja była
bardziej przyjazna dla użytkowników.
Wnioski można składać
w biurach powiatowych
ARiMR od 15 marca do 15
maja. Możliwe jest także złożenie wniosków w terminie do
10 czerwca z tym że w takim
przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane
będzie zmniejszenie należnej
rolnikowi kwoty płatności
o 1%. Zmiany do wniosku bez
żadnych konsekwencji można
składać do 31 maja. Poprawki złożone po tym dniu ale
nie później niż do 10 czerwca
będą skutkowały zmniejszenia
należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.
Rafał Sobolewski
W-MODR z siedzibą w Olsztynie
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WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
MIRPOL ORNETA
ZAPRASZAJĄ NA XI KONFERENCJĘ
„Innowacje w ogrodnictwie”
która odbędzie się 02 kwietnia 2019 r.
o godz. 900 w Ornecie,
w „Gościńcu Warmińskim” przy ul. Przemysłowej 25
Osoby do kontaktu:
Magdalena Pusz, tel. 89 526 44 39 wew.34,
665 991 329 (WMODR OLSZTYN)
Anna Sołtan tel./Fax 55 242 21 27, 600 050 034
(MIRPOL ORNETA)
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Luty jest to w teorii miesiąc
odznaczający się jednymi
z najniższych temperatur
w roku oraz dużą ilością
okrywy śnieżnej. W praktyce
był to jeden z najłagodniejszych miesięcy tej zimy.
Wielu rolników, z uwagi na
bardzo niski stan wód gruntowych oraz wysokie temperatury już pod koniec lutego
rozpoczęło prace polowe.
Marzec również przywitał nas
aurą bezdeszczową, a temperatury w okolicach 0 st. C sprzyjały rozpoczętym pracom. Czy
to początek kolejnego krytycznie suchego roku w naszej
historii? Jak już dziś mądrze
przygotować się na taką ewentualność? W jaki sposób wprowadzić nasze użytki zielone w
kolejny, potencjalnie trudny
okres wegetacyjny?

Jak się bronić?
Styl dzisiejszego życia i pracy
często sprawia, że zapominamy o dobrej praktyce rolniczej, którą wpajali nam nasi
dziadkowie i rodzice. O praktyce z tych czasów, gdzie jak
największy skarb traktowano

glebę, która karmiła wszystkich. To z tamtych lat pochodzi przysłowie „za kosą pług”,
czyli jak najszybsze rozpoczęcie uprawek pożniwnych,
aby chronić glebę przed suszą
czy walczyć z chwastami. Czy
o tego typu zasadach na pewno
dziś pamiętamy? W jaki sposób, tak elementarnie, możemy wesprzeć nasze użytki
zielone w nadchodzących latach trudnych i posusznych?
Pierwszy pokos to ten, który
niejednokrotnie zapewnia
nam nawet 50% rocznych
plonów zielonki. Powinniśmy
walczyć o niego od pierwszych
wiosennych promieni słonecznych po wjazd z kosiarką. Jak
to zrobić?

Po pierwsze: nawożenie
Nadal często wśród rolników
funkcjonuje przekonanie, że
to azot jest najważniejszym
pierwiastkiem warunkującym plon zielonej masy, a cała
reszta (Ca, K, P, Mg, S itd.) są
drogimi, zbędnymi dodatkami. Wprost przeciwnie! To
właśnie te pierwiastki w sytuacjach krytycznych pozwalają
nam się uchronić przed klę-
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Proste sposoby radzenia sobie z suszą

Koniczyna łąkowa zaatakowana przez kaniankę
ską, a sam N potęguje w roślinie podatność na suszę. Tak
więc po kolei.
Wapń (Ca) - pierwiastek
warunkujący przyswajalność
i dostępność wszystkich innych. Nawet w przypadku
stosowania
najlepszych
i najdroższych nawozów wieloskładnikowych, roślina jest
w stanie wykorzystać jedynie
- w skrajnych przypadkach 20% tego, co w nich zawarte. Wyobraźmy sobie pyszny

obiad przed ciężką pracą.
Siadamy do stołu i dostajemy informacje, że możemy
zjeść jedynie 1/5. Poprzez
jego stosowanie reguluje się
odczyn gleby, inaczej pH.
Optymalna jego wartość to
6-7. Oczywiście powyższe
optimum jest zależne od rośliny jaką chcemy uprawiać
czy od rodzaju gleby, ale na
UZ, na glebach mineralnych
te wartości możemy przyjąć
za optymalne.

Fosfor (P )- odpowiada za
ukorzenianie roślin jak również, a może przede wszystkim, za krążenie energii w roślinach - czyli coś na wzór
naszego układu nerwowego.
Potas (K) - reguluje gospodarkę wodną roślin. Dzięki
niemu rośliny lepiej radzą sobie z suszą jak również pewniej zimują. Jest on kluczowy
w okresie intensywnego przyrostu roślin.
Magnez (Mg) - jest niezbędny do pobierania składników
mineralnych przez roślinę
oraz do fotosyntezy. Pobudza
wzrost systemu korzeniowego
roślin, poprawia jakość białka oraz pomaga utrzymać się
w runi motylkom.
Siarka (S) - pomaga roślinom pobrać więcej i lepiej wykorzystać azot oraz zwiększa
wydajność fotosyntezy.
Azot (N )- pierwiastek warunkujący przyrost zielonej
masy. Jednak sam azot dla
roślin jest jak napój energetyczny dla głodnego sportowca
- daje efekt ale jest on krótkotrwały i bez właściwej, kompleksowej, pełnej gospodarki
nawozowej wyniszczający.

Opierając się o powyższe charakterystyki widać wyraźnie od
czego i dlaczego powinniśmy
zacząć nawożenie. Pytanie:
kiedy? Wapno najlepiej na jesień. Można je wysiewać także
wczesną wiosną ale również
zimą, pod warunkiem, że pole
czy łąka nie znajdują się w miejscach o dużym spadku terenu.
P, K, Mg możemy stosować
wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji. Są to pierwiastki często wolno rozpuszczające się, przez co ich późne
stosowanie, już przy trwającej
wegetacji, może skutkować
opóźnionym działaniem.
Nawożenie azotowe możemy połączyć z siarką i wykonać
kiedy temperatury pozwolą
roślinom na wykorzystanie
tych pierwiastków. Tylko tak
skomponowane nawożenie,
oparte o wszystkie kluczowe
substancje gwarantuje właściwy, wiosenny start, a także
ma wpływ na trwałość roślin.
Co jednak w sytuacji, kiedy
po I lub po II pokosie dręczy nas susza? Rośliny, bez
wody w glebie, nie są w stanie
„ugryźć” żadnego z wymienionych pierwiastków. Tu z po-
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mocą przychodzi dokarmianie
dolistne. Jak pokazują doświadczenia, roślina w czasie
suszy nie umiera z braku wody,
a z głodu! Nasza strefa klimatyczna gwarantuje użytkom
zielonym, poprzez wilgotność
atmosferyczną (min. 40%),
wystarczającą ilość wody
w powietrzu do prowadzenia
fotosyntezy. Problemem jest
brak pierwiastków niezbędnych do życia. Te właśnie możemy dostarczyć poprzez liść
metodą oprysku. Ta metoda
nawożenia jest już doskonale znana w innych gatunkach
jak zboża czy kukurydza- dlaczego nie przenieść tych doświadczeń na trawy? W ofercie ﬁrm nawozowych możemy
znaleźć szeroką paletę środków z makro i mikroelementami. Jednymi z ciekawszych
pozycji w tym zestawieniu są
chociażby Krzem (Si) i Tytan
(Ti). Krzem aktywuje naturalne systemy odpornościowe w roślinie oraz stymuluje
ich wzrost i rozwój. Krzem
wzmacnia ściany komórkowe
roślin, a także poprawia rozwój ich systemów korzeniowych. Tytan natomiast zwiększa plonowanie roślin poprzez
istotne zwiększenie pobierania składników pokarmowych
z gleby, a także poprawia zdrowotność roślin i ich tolerancję
na warunki stresowe. Zabiegi
tego typu można wykonywać
niezależnie od pory okresu
wegetacyjnego, a przy zachowaniu kilku reguł związanych
z ich stosowaniem (pora dnia,
wilgotność, temperatura powietrza) dają znakomite efekty w postaci wzrostu plonów
jak również trwałości roślin.
Przypominam, że na nawożeniu i dokarmianiu użytków
zielonych nie warto oszczędzać, gdyż wartość zbieranej
paszy objętościowej z ha rocznie przekracza często 10 tys. zł.

Agrotechnika na
użytkach zielonych
Prace na UZ zielonych
zaczynamy dość wcześnie. Niemal we wszystkich
przypadkach
powinniśmy
przeprowadzić włókowanie.
Dobrym rozwiązaniem jest,
kiedy połączymy z nim podsiew. Po pierwsze: napowietrzamy darń, usuwamy stare,
obumarłe rośliny oraz przyhamowujemy rozwój chwastów, które inaczej niż trawy,
źle znoszą tego typu zabiegi
mechaniczne. Główną zaletą
dla tego zabiegu jest jego jak
najwyższy stopień agresywności. Im mocniej przyniszczymy nasz użytek, tym większe
mamy szanse na to, że zabieg
się powiedzie. Prace te powinny zostać zawsze zwieńczone
wałowaniem wałem gładkim
(żaden siewnik nie gwaran-
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tuje wystarczającego zagęszczenia rozluźnionej darni).
Opierając się na obserwacjach
przynajmniej 3 minionych lat
za optymalny termin zabiegu
podsiewu uważam 10-15 kwiecień. Zabiegi w tych terminach
pozwoliły na dobry start młodym roślinom, kiedy stare
dopiero rozpoczynały ospale
wegetację. Podsiew robimy
nie tylko wiosną. Można go
wykonywać także po 2 lub 3
pokosie. Głównym czynnikiem warunkującym jest tu
pogoda. Oczywiście podsiew
po pokosie dokonany w nisko
skoszoną starą darń, a włókowanie nie jest już potrzebne,
natomiast trzeba pamiętać
o konieczności wałowania po
zabiegu. Zabiegiem, który
warto rozważyć wczesną wiosną jest także oprysk środkami
selektywnymi, które pomagają w zwalczaniu np. chwastów
dwuliściennych.

i nie ostrzec przed nabywaniem nasion z niepewnych
źródeł (zarówno krajowych
jak i zagranicznych).
Pamiętajcie państwo! W zdecydowanej większości są to
nasiona o bardzo złych parametrach. Dotyczy to zarówno
jakości kiełkowania, jak też
ich czystości. Wszyscy wiemy,
jak wyglądał ubiegły rok na
polach i jakiej wartości zbieraliśmy zboża. Podobnie sprawy

się mają w trawach. W rynku
została masa nie kiełkujących
nasion, które teraz traﬁą na
bazary za bezcen. W takich
tanich mieszankach można
natraﬁć na nie tylko słabej
jakości nasiona, ale również
chwasty i nasiona roślin kwarantannowych. Jeżeli chodzi
o zachwaszczenie, najbardziej
niebezpieczny jest dziś zakup
niecertyﬁkowanej koniczyny
czerwonej. W ostatnich dwóch
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latach notuje się olbrzymi
wzrost zachwaszczenia KANIANKĄ - chwastem trującym
dla bydła i niezwykle agresywnym w polu.
Dlatego warto zainwestować w dobrą i sprawdzonej
jakości mieszankę traw, która
przyniesie oczekiwane plony
i zyski.
Karol Żywalewski
– Doradca agrotechniczny
Sowul & Sowul

Mieszanka Kośna Bizon

REKLAMA

Podsiać, ale czym?
Przy podsiewie najczęściej
zastosowanie znajdują te
gatunki, które charakteryzuje szybki wzrost. Są to np.
życice mieszańcowe, trwałe
czy wielokwiatowe, a także
koniczyna biała i czerwona.
Firma Sowul ma w swojej
ofercie kilka takich mieszanek. Są to np. mieszanka
kośna Trojanka składająca
się z szybko rosnących, jednorocznych życic westerwoldzkich. Rokita - mieszanka
dwuletnia z odmianami życic
wielokwiatowych zimujących
i koniczyną czerwoną, a także
Smakovita Podsiew Sowul
złożona głównie z życic trwałych o różnych stadiach wczesności. Ostatnio obserwujemy
również tendencje we zroście
udziału w podsiewie mieszanek trwałych, wieloletnich
takich jak Krasula czy Mućka. Są to mieszanki o bogatych składach gatunkowych
(życice, tymotka, kupkówka,
kostrzewy, bobowate drobno
nasienne), gwarantujących
plon również w okresach posusznych. Są to niewątpliwie
jedne z najtrwalszych mieszanek na rynku. W tym roku dołączyła do nich jeszcze jedna mieszanka kośna BIZON. Jest
to nowość w naszej ofercie,
która zanim ukazała się na
półkach sklepowych zdążyła
dostać nagrodę w kategorii
„NOWOŚĆ 2019” na targach
FERMA Bydła w Łodzi. W jej
składzie znajdziemy 30-procentowy udział kupkówki,
kostrzewy, festulolium oraz
lucernę siewną, koniczynę
białą oraz komonicę - znakomitą roślinę sprawdzającą się
na glebach słabych i suchych,
odrobinę dziś zapomnianą.
Przy okazji doboru mieszanek nie sposób nie wspomnieć

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Wiosna za pasem. Wyciągnij
pomocną dłoń do roślin

Zaspokojenie potrzeb
pokarmowych roślin w takim
stopniu, by uzyskać wysokie plony o dobrej jakości
– to cel główny nawożenia
i wspomagania upraw m.in.
aminokwasami. Tym samym
jest to cel każdego rolnika myślącego rozważnie
o opłacalności produkcji.
To, że uprawy – zwłaszcza
w początkowym okresie wegetacji – należy wspomóc, co
ma się przełożyć na przyszłe
plony, jest już oczywistością
dla zdecydowanej większości
gospodarzy. Dotyczy to również plantacji ozimin, których
kondycja przed zimą była dosyć zróżnicowana. Zależała
m.in. od takich czynników,
jak: wybór odmiany, termin
siewu, technologia uprawy
gleby, warunki atmosferyczne, presja patogenów, wykonane zabiegi ochrony roślin
oraz nawożenie.

Aminokwasy w służbie

177918otbr-g-M

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

W takim wspieraniu upraw
znakomicie sprawdzą się
m.in. preparaty oparte na
aminokwasach, bo podanie
roślinom gotowych aminokwasów pozwala im na
oszczędność energii, a ponadto stymuluje ich rozwój
(zwłaszcza w krytycznych
stadiach
rozwojowych).
Biostymulacja preparatami
aminokwasowymi korzystnie
wpływa także na wzmacnianie
rozwoju systemu korzeniowego. A to przełożyć się powinno
na bardziej efektywne odżywienie mineralne upraw. Będą

one również łatwiej pobierać
wodę oraz stosowane nawozy.
Aminokwasy - jak już pisaliśmy - zwiększą skuteczność zabiegów i wzmocnią rośliny, co
wpłynie na ich lepszą zdrowotność, kondycję i wigor, zwiększą ich odporność na stres typu
wysoka temperatura czy brak
wody, a to wszystko w konsekwencji spowoduje osiągnięcie
satysfakcjonującego plonu.
Dobre plony to również cel
główny rozważnego i opartego
na wiedzy i doświadczeniach
nawożenia, rozumianego jako
zaspokojenie wszelkich potrzeb pokarmowych roślin.
Funkcją drugorzędną jest
tutaj utrzymanie optymalnej
(średniej) zawartości składników pokarmowych w glebie.

Umiar w nawożeniu
Jak podkreśla w swoim
serwisie Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach, niedobór składników pokarmowych obniża
plonowanie i pogarsza jakość
produktów roślinnych. Tymczasem dla prawidłowego
rozwoju i plonowania roślin
niezbędne jest zrównoważone żywienie wszystkimi
składnikami pokarmowymi,
bo deﬁcyt któregokolwiek
makro- lub nawet mikroelementu ogranicza plonowanie i zmniejsza efektywność
wykorzystania pozostałych
składników pokarmowych.
„Stosowanie
nawozów
w ilościach przekraczających
rzeczywiste potrzeby obniża
efektywność nawożenia i prowadzi do strat składników na

skutek ich przemieszczania
poza granice pól uprawnych
i poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ucieczka
składników
mineralnych
oznacza realne straty ﬁnansowe dla rolnika, a jednocześnie stwarza zagrożenie
dla środowiska naturalnego,
w szczególności wodnego”
– wskazuje IUNG.
Według ekspertów z Instytutu, najbardziej uciążliwymi składnikami są pod tym
względem azot i fosfor. Są
one jednocześnie składnikami o najsilniejszym działaniu
plonotwórczym, dlatego ich
dawkowanie powinno być
precyzyjnie dostosowane do
wymagań pokarmowych roślin
oraz warunków ich wzrostu.
„W celu uniknięcia strat
składników należy stosować
je w takich ilościach, które
będą pobrane przez rośliny.
Zaleca się zatem planowanie
nawożenia w oparciu o bilans
składników pokarmowych
tzw. metodą na powierzchni pola. Zakłada się, że dopływ składników do gleby
ze wszystkich źródeł ( jakie
potraﬁmy ilościowo zidentyﬁkować) powinien równoważyć
potrzeby nawożenia. Źródła
dopływu oraz sposób określania potrzeb nawożenia zależą
od rozpatrywanego składnika
pokarmowego. We wszystkich
przypadkach głównymi źródłami składników są nawozy
mineralne, naturalne i organiczne, a głównym elementem potrzeb nawożenia są
potrzeby pokarmowe roślin”
– zaznacza IUNG.
dk

Chiny to dziś
najszybciej
rozwijający się rynek
konsumpcyjny na
świecie. Warto
tam być. Udało się
to także polskim
firmom. Jedną z nich
jest Agro-Sorb,
producent najwyższej
jakości nawozów
i stymulatorów
wzrostu.
Rozmawiamy
zbwiceprezesem
firmy Grzegorzem
Harciarkiem.
— Jak udało się waszej
firmie wejść na ten największy azjatycki rynek ze
swoimi produktami?
— Agro-Sorb już od 2016
roku posiada swój własny
oddział Agro-Sorb China
w Kraju Środka. Dzięki czemu
mamy możliwość regularnego
uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach targowych związanych z promocją
rolnictwa.
— Macie za sobą udział
w jednych z największych
targów w branży rolniczej
na świecie. Jakie są efekty
promowania firmy na tak prestiżowej imprezie w Chinach?
— Efekty są znakomite!
Były to międzynarodowe
targi
rolno-ogrodniczo—
sadownicze z wystawcami
z całego świata w ośmiu potężnych halach. W hali nawozów Agro-Sorb był jedyną
polską ﬁrmą. Ponad 80 ﬁrm
z całego świata wyraziło zainteresowanie naszymi produktami — od Meksyku poprzez
Kolumbię aż do Australii.
Wystawę zwiedzał „cały
świat”. Mamy nadzieję, że
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Agro-Sorb podbija chiński rynek
ekologicznych
L-Amino+
oraz
L-Amino+HUMUS.
Dodatkowo w tym roku dopuszczony został nasz nowy
HIT L-Amino+Ca – preparat
służący do błyskawicznego
dostarczania i uzupełniania
niedoborów wapnia w roślinach upraw warzywniczych
i sadowniczych.
— Jeśli to przełożymy na
liczby, to jak wygląda eksport
Waszych produktów do Chin?
— Nasze plany sprzedażowe na rynek chiński na
ten rok, to 400-500 ton
i podwojenie tego wolumenu
o 100 procent w przyszłym
roku. Dzięki sprawnie działającej grupie naszych pracowników w Chinach uważamy ten wynik za osiągalny.

— To świadczy o tym, że
wasze produkty są bardzo
chętnie kupowane przez
nabywców z Chin, rynku
uznawanego dotąd za bardzo
trudny. — Czym tłumaczycie
to duże zainteresowanie?
— Bardzo wysoką jakością
naszym produktów! Wpływają
nie tylko na co najmniej od 15
do 40 procent wzrostu plonu
w zależności od upraw, ale przede wszystkim znakomicie poprawiają jakość plonów ico najważniejsze, ich kondycję zdrowotną.
Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń i badań od bananów
przez pomarańcze, aloes, tytoń,
soję, ryż, ziół i wiele innych
upraw. Zaowocowało to wzrostem zaufania do marki produktu z Europy. Wyniki okazały się

CHINY TO DZIŚ NAJSZYBCIEJ
ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK
KONSUMPCYJNY NA ŚWIECIE.
WARTO TAM BYĆ. UDAŁO
SIĘ TO TAKŻE POLSKIM
FIRMOM. JEDNĄ Z NICH JEST
AGRO-SORB, PRODUCENT
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
NAWOZÓW I STYMULATORÓW
WZROSTU.

spektakularne a rolnicy są zachwyceni efektami po zastosowaniu preparatów Agro-Sorb.
— Czyli gwarancją Waszego
sukcesu jest najwyższa jakość?
— Produkty Agro-Sorb dają
stuprocentową gwarancję jakości, ponieważ są wyprodukowane w Polsce, zarejestrowane są
w polskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wszystkie
procesy technologiczne i dokumentacja są kontrolowane i zarejestrowane przez polskie służby kontrolne iinstytucje. Nawet
niewielkie ilości dają spektakularne efekty w postaci zwiększo-

nego plonowania, zdrowotności
czy poprawienia wigoru roślin.
Agro-Sorb posiada wszelkie badania wykonane wpaństwowych
ośrodkach i uniwersytetach, potwierdzające działanie iefektywność naszych biostymulatorów.
— Pozostaje nam tylko życzyć
dalszego rozwoju firmy i wielu zadowolonych klientów na
całym świecie...
— Dziękujemy. A my jesteśmy zadowoleni ze współpracy
z Rolniczym ABC, ponieważ
wielu naszych kontrahentów
dowiedziało się o naszej marce
za pośrednictwem tej gazety.
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Fot. AGRO-SORB

nawiązane kontakty pozwolą nam nawiązać współpracę
na wszystkich kontynentach.
— Jakie wasze produkty wywołały szczególne zainteresowanie na targach w Chinach?
— W Chinach dysponujemy
szerszą paletą produktów niż
w Europie, ze względu na łatwość wprowadzenia nowości
do obiegu oraz dostosowaniem się do oczekiwań naszych chińskich odbiorców.
Oczywiście nasza podstawowa paleta produktów jest
niezmienna. Są to najwyższej,
światowej klasy Agro-Sorb
Folium – dolistny stymulator
wzrostu, Agro-Sorb Radiculum – stymulator rozwoju
korzeni oraz nasze produkty
do zastosowania w uprawach

34219otbr-B -N
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Rolnicy to świadomi
i konkretni klienci
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Wiosenne nawożenie: Rola siarki,
Zaraz po azocie, fosforze
i potasie, siarka i wapń to
niezwykle ważne składniki
pokarmowe dla roślin. Jednak
rola wapnia i siarki w nawożeniu roślin jest wciąż mało
doceniana przez rolników.
Rola siarczanu wapnia w rolnictwie wymaga podkreślenia,
gdyż działa szerzej niż typowy nawóz:
Dostarcza roślinom bardzo
ważnych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju,
Oddziałuje korzystnie na
glebę, redukuje skutki zakwaszenia gleby, poprawia jej
właściwości co jest podstawą
prawidłowej produkcji rolnej
(mówiąc potocznie, co z tego, że
nawozimy, inwestujemy skoro
gleba nie przyjmuje tego w całości) W warunkach intensywnego nawożenia azotem deﬁcyt
siarki znacznie się pogłębia,
a zawartość niebiałkowych frakcji N (azot amidowy, aminowy,
azotanowy oraz amoniak) może
przekraczać nawet 50% ogólnej

puli tego składnika, zgromadzonego w tkankach.
Siarka odpowiada za gospodarkę azotową roślin, dlatego
niedobór siarki lub zbyt późna
aplikacja to słabsze wykorzystanie azotu. Brak 1 kg siarki
uniemożliwia wykorzystanie 10
kg azotu. Siarka jest istotnym
składnikiem białek i uczestniczy w wielu procesach syntezy.
Jakiekolwiek zaburzenia w dostępności tego pierwiastka odbijają się na reakcjach fotosyntezy oraz syntezy aminokwasów
siarkowych. Siarka odpowiada
m.in. za gospodarkę azotową
roślin i dlatego niedobór tego
składnika lub spóźniona aplikacja to słabsze pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie
jego obiegu w roślinie.
Siarka poprawia wchłanianie azotu i u zbóż prowadzi do
zwiększenia obsady kłosów.
W efekcie nawożenie siarką
przekłada się na wzrost plonu ziarna i zawartości białka
w ziarnie. Podstawowe nawożenie pszenicy siarką wykonuje
się wraz z pierwszą dawką na-

wożenia azotowego, a potrzeby
pokarmowe pszenicy to 4,5 kg
S/t ziarna plus odpowiednia
masa słomy.
Także rzepak wymaga nawożenia siarką. Zapotrzebowanie
pokarmowe rzepaku na siarkę
kształtuje się w ilości 50-70
kg S/ha. Rzepak nawozi się
wcześnie, doglebowo przed
wiosennym ruszeniem wegetacji. Najczęściej przy okazji
nawożenia innymi składnikami pokarmowymi: magnezem
i potasem. Rośliny pobierają
magnez równocześnie z siarką
(stosując nawozy magnezowe
koniecznie jest nawożenie siarką), z kolei potas (obok siarki)
warunkuje odpowiedzenie pobranie i wykorzystanie azotu
z gleby.
Nawożenie siarką i wapniem
jest uzasadnione w przypadku
stwierdzenia ich znacznego
niedoboru w glebie potwierdzonego aktualną analizą gleby
oraz także wtedy, jeśli w płodozmianie przeważają rośliny wykazujące duże zapotrzebowanie
na siarkę i wapń, np. rzepak,

REKLAMA

Firma współpracuje z czołowymi polskimi producentami sprzętu rolniczego
O tym co słychać w rolnictwie w ostatnim czasie,
na co zwracają uwagę rolnicy wybierając maszyny
do swojego gospodarstwa
rozmawiamy ze Stanisławem Kogowskim, właścicielem firmy Kogowski
Auto Centrum z Ornety.
— Prowadzi pan swoją
firmę od 36 lat. Zajmuje się
ona sprzedażą samochodów, usługami blacharsko-lakierniczymi, a także
sprzedażą maszyn rolniczych. Można skorzystać
też z usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Czy
coś się zmieniło od naszej
ubiegłorocznej rozmowy?
— Tak, w 2019 rok weszliśmy ze zmianami struktury
w naszej firmie. Przestaliśmy sprzedawać samochody marki Fiat. Skupiamy się
na serwisie aut wszystkich
marek, rozszerzamy ofertę
Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów, wykonujemy naprawy powypadkowe i lakierowania samochodów
osobowych, i ciężarowych.
Przede wszystkim rozwijamy dział rolny, skupiając się
na sprzedaży i serwisie ciągników i maszyn rolniczych.
— Skąd ten pomysł?
— To po prostu odpowiedź
na zapotrzebowanie rynku,
na rozwój przedsiębiorczo-

ści, odnowę i rozwój wsi.
Wyszliśmy naprzeciw naszym klientom i ich oczekiwaniom.
— Jakie maszyny rolnicze oferujecie?
— W zasadzie wszystko.
Współpracujemy z czołowymi polskimi producentami
sprzętu rolniczego takimi
jak: Metal-Fach, Talex,
Merlo, Farmtrac, AgroMasz,
Rol-ex, a od niedawna także
z CynkoMetem – producentem przyczep i rozrzutników
oraz Junkkari, firmą, która
jest światowym liderem
w produkcji rębaków, przyczep leśnych i agregatów
siewnych. Jeśli czegoś nie
mamy, to w krótkim czasie sprowadzimy.
— Czy handel maszynami
rolniczymi jest sezonowy?
Czy są okresy w roku, kiedy
sprzęt cieszy się większym
powodzeniem, a kiedy
jest zastój?
— Tak, sprzedaż jest sezonowa i największym stopniu
zależy od tego, czy rolnicy
mają wypłacone dopłaty.
Oczekiwania rolników związane z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 były bardzo duże, ale
z przykrością muszę stwierdzić, że się nie spełniły.
Wnioski są rozpatrywane
bardzo wolno i w związku
z tym, nie było intensywnej
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sprzedaży sprzętu. Ale nadal
czekamy, jesteśmy przygotowani, mamy sprzęt na placu
i w każdej chwili możemy
go jeszcze zamówić. Staramy się promować polskie
marki ponieważ ich jakość
w chwili obecnej nie odbiega od jakości marek tzw.
zachodnich.
— Czym kierują się klienci
kupując sprzęt?
— Rolnicy to bardzo świadomi i konkretni klienci. Zazwyczaj już wiedzą co chcą
kupić, więc niekoniecznie
oczekują doradztwa. Dla
mnie najważniejsze jest,
aby mój klient widział, że
w momencie kiedy będzie
potrzebował pomocy, z naszej strony ją otrzyma.
Aby starannie zadbać o naszych klientów ostatnio zorganizowaliśmy wycieczkę do
METAL-FACH, aby pokazać
nowoczesny park maszynowy oraz najnowsze technologie w produkcji sprzętu.
I to był celny strzał, ponieważ wiele osób było zaskoczonych nowoczesnością
stosowanych rozwiązań.
Spotkanie w sali konferencyjnej, prezentacja rynków na które sprzedawany
jest sprzęt METAL-FACH
w świecie, była dla większości osób pozytywnym zaskoczeniem.
bd
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magnezu i wapnia
buraki cukrowe, kukurydza.
Stosowanie nawozów mineralnych z siarką i wapniem jest
uzasadnione także, jeśli pod
rośliny nie stosujemy obornika lub gnojowicy oraz rzadko
wapnujemy glebę. Nawet przyorując nawozy naturalne należy mieć na uwadze, że tempo
uwalniania siarki z tych nawozów jest wolne. W pierwszym
roku z rozkładającej się masy
organicznej przyswajane jest
do 10% zawartej w niej siarki.
Dlatego też, aby uzupełnić jej
rezerwy w glebie i zabezpieczyć
rośliny pod względem siarki,
należy systematycznie stosować
obornik lub gnojowicę.
Stosowanie takich nawozów jest szczególnie ważne na
glebach o niskiej zawartości
siarki, gdzie może być mniejsza efektywność nawożenia
azotem oraz w okresie wiosennym, zwłaszcza po obﬁtych
w opady zimach, kiedy starty
siarki są większe. Pamiętajmy,
że największe i coraz bardziej
powszechne niedobory siarki w glebie występują wczesną wiosną, po jej zimowym
wymyciu z gleby. Wczesna
wiosna to również dobry czas
na uzupełnienie niedoborów
magnezu i siarki. To od zawartości tych składników zależy
uzyskanie wyższych plonów.
Magnez odpowiedzialny jest
m.in. za przebieg fotosyntezy,
a siarka za wykorzystanie azotu.
W ostatnich latach, gdy emisja
siarki do atmosfery jest coraz
mniejsza, niedobory siarki są
powszechne, dlatego musi być
ona dostarczana w nawozach.
Rośliny coraz bardziej potrzebują siarki, a w glebie występują jej niedobory lub jest
w formie słabo dostępnej dla
roślin. Siarczan wapnia jest
niezwykle bogatym źródłem
siarki, łatwo przyswajalnej
dla roślin, co wpływa na lepszą jakość i wydajność plonów. Wapń, który jest zawarty
w siarczanie wapnia, pomaga
stymulować wzrost korzeni.
Reguluje pobieranie innych
składników pokarmowych jak
również wzmacnia odporność
roślin na czynniki chorobowe.
Jest również ważnym składnikiem ściany komórkowej. Bez
odpowiedniej ilości wapnia,
pobierania zawodzi, ponadto
poprawia jakość kwaśnych
gleb i neutralizuje toksyczność
glinu. Siarczan wapnia poprzez
neutralizację toksycznego glinu
może poprawić gleby kwaśne
wykraczając poza działanie
wapna, co sprawia, że rośliny
mogą rozwinąć głębsze korzenie, a to przekłada się na lepsze odżywienie roślin i wyższą
jakość upraw. Siarczan wapnia

stosowany powierzchniowo
wnika do podglebia i powoduje
lepsze warunki do wzrostu korzeni.
Wapno nawozowe, będące
najtańszym źródłem wapnia
dla roślin, w pierwszym rzędzie odkwasza glebę, a następnie nadwyżki składnika zostawia roślinom.
Najczęstszą przyczyną utrzymywania w gospodarstwie
zakwaszonych gleb jest brak
aktualnych analiz gleby na pH,
a tym samym, brak świadomości, że nasze gleby są kwaśne.
Dosyć powszechny wśród rolników jest czynnik ekonomiczny.
Jak podają w ankietach, zabieg
wapnowania (zakup wapna,
transport + rozsiew) jest uważany za zbyt kosztowny. Rolnicy
zatem stawiając na szali inne
nawozy mineralne rezygnują
z zakupu wapna i popełniają
w ten sposób bardzo poważny
błąd, gdyż składniki pokarmowe z nawozów w kwaśnych glebach są niedostępne dla roślin.
Zatem zamiast zyskać wysokie
plony, tracą je.
W celu przeciwdziałania zakwaszeniu i jego negatywnym
skutkom w środowisku należy stosować na szeroką skalę
nawozy zawierające związki
wapnia lub wapnia i magnezu. Do wiosennego zabiegu
odkwaszania gleby należy
wybrać odpowiedni nawóz.
Powinien on charakteryzować
się dużą szybkością odkwaszania, a jednocześnie nie działać
gwałtownie. Wapno tlenkowe
ma szybsze działanie, ponieważ
forma tlenkowa dość gwałtownie wchodzi w reakcję z wodą,
szybko zmieniając odczyn.
Taka gwałtowna zmiana odczynu jest jednak niepożądana,
szczególnie w przypadku gleb
lekkich, stąd wapna tlenkowe
należy stosować tylko na gleby cięższe.
Stosowanie wapna tlenkowego w okresie wiosennym nie jest
zalecane, gdyż może prowadzić
do przesuszenia gleby i pogarszać jej ﬁzyczne właściwości.
Wysiewanie wapna wiosną
zawsze wiąże się też ze znacznym przesuszeniem środowiska
korzeniowego roślin. Dlatego
też do wiosennego wapnowania należy użyć wapna węglanowego, dobrze zmielonego,
gdyż działanie wapna dobrze
zmielonego o drobnych cząstkach jest szybsze. Stopień rozdrobnienia surowca, z którego
produkowane jest wapno jest
ściśle związany z aktywnością
chemiczną wapna. Na rynku
mamy ogromny asortyment
nawozów wapniowych. Do wiosennego wapnowania gleby polecane są wapna granulowane.
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EKSPERT RADZI:

JAK SKUTECZNIE NAWOZIĆ WIOSNĄ?

Zanim rozpoczniemy nawożenie, warto by było znać zasobność gleby, aby móc ustalić
odpowiednią dawkę nawozu
wapniowo- magnezowego oraz
zawierającego siarkę. 80% gleb
w naszym kraju jest ubogich
w siarkę oraz magnez i ponad
połowa to gleby kwaśne.
Dobrym rozwiązaniem są
nawozy zawierające duże ilości
tych składników. Zapotrzebowanie rzepaku na magnez (MgO)
wynosi 10 kg/t, a na siarkę (S)
16 kg/t nasion. Rośliny korzystają
z siarki przez cały okres wegetacji, a intensywność jej akumulacji
w roślinie przypada na początku
kwitnienia. Odpowiada za gospodarkę azotową roślin dlatego
jej niedobory czy zbyt późna
aplikacja to słabsze wykorzystanie azotu.
Siarka poprawia wchłanianie
azotu i u zbóż prowadzi do zwiększenia obsady kłosów. W efekcie
nawożenie siarką przekłada się
na wzrost plonu ziarna i zawartości białka w ziarnie. Podstawowe
nawożenie pszenicy siarką
wykonuje się wraz z pierwszą
dawką nawożenia azotowego,
a potrzeby pokarmowe pszenicy
to 4,5 kg S/t ziarna plus odpowiednia masa słomy.
W takie zapotrzebowanie świetnie
wpisuje się siarczan wapnia
SiarComplex o zawartości 30%
CaO i 40% SO3 to nawóz
w formie siarczanowej o bardzo
wysokiej reaktywności. Bardzo
dobrze utrzymuje się w profilu
glebowym, zapewniając tym
samym roślinom stały dostęp do
siarki i wapnia - poleca Krzysztof Włodkowski.
Duża zawartość siarki dosko-

nale rozpuszczalnej w wodzie,
uodparnia rośliny i zabezpiecza je
w siarkę już od początku wiosennej wegetacji.
Stosowanie SiarCOMPLEX
usprawnia przetwarzanie i pobór
azotu, zwiększa zawartość białka
w roślinach, zwiększa dynamikę
wzrostu roślin już we wczesnych
fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, decyduje
więc o wzroście plonu i poprawie
jego jakości- dodaje specjalista.
Nie zakwasza, w odróżnieniu
od pozostałych nawozów
siarkowych przy jednoczesnym
dostarczaniu odpowiednich
dawek siarki i wapnia. Produkt
w granulacie (2-3mm) który
zawiera 30%CaO i 40%SO3
o wilgotności 1% uzyskuje
reaktywność 98% i jednocześnie
przystosowany jest do wysiania
każdym typem siewnika.
Wapń, obok magnezu, należy do
podstawowych mikroelementów potrzebnych roślinom do
rozwoju i plonowania. Niedobór
obu tych pierwiastków prowadzi
do wzrostu podatności roślin
na stresy, tj. susza oraz ataki
agrofagów. Poza tym powoduje
spadek plonu. Pierwszymi
wiosennymi objawami niedoboru
jest zahamowanie wzrostu roślin,
nierozwinięty system korzeniowy,
zdeformowane liście, często
z martwiczymi plamkami.
Do wiosennego zabiegu
odkwaszania gleby należy
wybrać odpowiedni nawóz.
Powinien on charakteryzować
się dużą szybkością odkwaszania, a jednocześnie nie działać
gwałtownie. Wapno tlenkowe
ma szybsze działanie, ponieważ
forma tlenkowa dość gwałtownie wchodzi w reakcję z wodą,

szybko zmieniając odczyn. Taka
gwałtowna zmiana odczynu jest
jednak niepożądana, szczególnie w przypadku gleb lekkich,
zdecydowanie zalecane jest
stosowanie nawozów w formie
węglanowej W takie zapotrzebowanie idealnie wpisują się
Nawozy COMPLEXOR i COMPLEXOR TURBO które pochodzą
ze zmielenia i spylenia skały Jura
i Dolomitu do stopnia mikronów.
Z uwagi na duży stopień rozdrobnienia wapń łatwo przechodzi do
reakcji w glebie i jest automatycznie przyswajalny przez rośliny
co skutkuje reaktywnością na
poziomie 98% i zwyżką plonu
nawet o 25%. – tłumaczy
Krzysztof Włodkowski.
COMPLEXOR 90% CaCO3 (min
52-56 CaO i 6% MgO + mikroelementy)
Wysoka zawartość CaO
efektywnie podnosi pH gleby
co przyczynia się do lepszego
rozwoju systemu korzeniowego
roślin a tym samym większego
wykorzystania nawozów NPK
nawet do 70% co skutkuje
zwyżką plonu nawet do 25% wyjaśnia dalej.
Szybko, ale łagodnie odkwasza
glebę w przeciągu kilku tygodni
od zastosowania. Tempo odkwaszania uzależnione jest kilku
czynników, szczególnie od temperatury oraz wilgotności gleby.
COMPLEXOR TURBO to
60%CaCO3 i 30%MgCO3 (min
30% CaO i 21% MgO + mikroelementy)
To nawóz wapniowy o podwyższonej zawartości magnezu,
dedykowany do uprawy kukurydzy, rzepaku, na łąki i pastwiska.
Wysoka zawartość magnezu
pobudza proces kiełkowania,

poprawia gospodarkę wodną
i oddychanie roślin, zapobiega
chlorozie(żółknięciu liści)uczestniczy w procesie fotosyntezy ,
poprawia odporność na choroby
i suszę oraz obniża kwasowość gleby.
Zarówno Complexor jak i Complexor Turbo można wysiać tuż
przed planowanym siewem lub
pogłównie. Wapno węglanowe
nie wykazuje niekorzystnego
działania na wschodzące rośliny
oraz na te, które już są na polu
- mówi Krzysztof Włodkowski,
dyrektor działu zamówień Complexor.
Podczas gdy w innych firmach
istniejących na rynku nawóz
wapniowy o wysokiej zawartości magnezu jest nowością,
Complexor Turbo jest stosowany
i sprawdzony przez rolników
na terenie całej Polski od kilku
dobrych lat. Stąd płynie coraz
większa liczba rekomendacji
i tym samym automatycznie
zwiększa się grono zadowolonych klientów.
Więcej informacji dotyczących
korzyści ze stosowania nawozów
COMPLEXOR, COMPLEXOR
TURBO i SiarCOMPLEX dawek,
zamówień, cen oraz różnych
promocji będzie można uzyskać
dzwoniąc pod nr 784 54 33 54.
Zapraszamy do polubień na FB:
COMPLEXOR-PRAWDZIWE
WAPNO NAWOZOWE
oraz na stronę
www.complexor.agro.pl
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— Po co rolnikowi fotowoltaika?
— Odpowiedź jest prosta
— rolnik potrzebuje słońca.
Nie tylko na polu, gdzie słońce pomaga rosnąć roślinom,
ale również pod dachem,
gdzie rolnictwo również się
rozwija. Dzisiejsze gospodarstwa nie wyglądają już tak
jak dawniej — są nowoczesne
i zmechanizowane, dzięki czemu praca ﬁzyczna ludzkich
mięśni została ograniczona
do minimum. Ale do tego
potrzebny jest prąd. Niestety
rachunki za energię są coraz
większe. Dlaczego więc nie
postawić na fotowoltaikę,

która energię ze słońca przetworzy na taką, która zasili
gospodarstwo? Dzięki temu
zyskujemy
niezależność
energetyczną. W instalacjach
współpracujących z magazynami energii mamy pewność,
że w przypadku braku zasilania z sieci urządzenia nadal
będą pracowały. Dzięki temu
działanie gospodarstwa nie
zostanie przerwane choćby
na moment.
— W jaki sposób działa fotowoltaika?
— Pozwala bezpośrednio
przetwarzać światło słoneczne w energię elektryczną. Pojedyncze ogniwo to jednak
za mało — może wytworzyć
maksymalnie 2W energii,
dlatego ogniwa łączy się
szeregowo lub równolegle
w tak zwane moduły fotowoltaiczne. Znajdują się one
w specjalnej obudowie, która chroni je przed wilgocią,

korozją, zanieczyszczeniami i negatywnym wpływem
czynników atmosferycznych.
Połączone w większe zespoły
tworzą panele fotowoltaiczne. Systemy fotowoltaiczne
mają jeszcze tę przewagę
nad podobnymi rozwiązaniami energetycznymi, że mogą
być montowane w praktycznie
każdych warunkach. Jedyny
wymóg to swobodny dostęp
do promieniowania słonecznego. Fotowoltaika może
być montowana zarówno na
dachach płaskich, skośnych

jak i na gruncie czy elewacji
budynku. Dzięki temu mamy
do wyboru szeroki wachlarz
powierzchni, która może być
wykorzystana. Idealne są
duże powierzchnie dachów.
Nieważne, czy budynku
mieszkalnego, czy zabudowań gospodarczych: chlewni,
garaży, magazynów lub obór.
— Ale czy to się opłaca?
Prąd kosztuje, ale fotowoltaika również. W rolnictwie
takich paneli fotowoltaicznych potrzeba dużo.
— Każde gospodarstwo
wymaga dużych zasobów
energii, to prawda. Im to zapotrzebowanie jest większe,
tym większą musimy zbudować elektrownię słoneczną.
Jednak uzyskujemy mniejsze
koszty w przeliczeniu na jednostkę mocy. Po drugie, rolnik, który płaci podatek VAT,
może go w całości odliczyć,
zyskując tym sposobem 23

proc. Po trzecie, może także
odliczyć 25 proc. od podatku
gruntowego, bo przepisy stanowią jasno, że każdy rolnik wykonujący inwestycje
ekologiczne ma prawo odliczyć taką procentowo sumę.
Oczywiście, co też ważne, na
początku nie płaci elektrowni za prąd, bo sam go produkuje. Płaci jednak raty za
fotowoltaikę, które — zależnie
od ich ilości i wysokości — się
skończą. Wtedy rolnik będzie
miał prąd zupełnie za darmo.
Spadną mu więc koszty, a co
za tym idzie — nie tylko będzie miał nowoczesne gospodarstwo, ale przede wszystkim będzie konkurencyjny.
Bo przecież koszty będzie
miał niższe, więc i zaproponuje lepsze ceny.
— Na jak długo starczy taka
inwestycja?
— Panele fotowoltaiczne
mają gwarancję na 25 lat.

Fot. archiwum

Rolnik może zyskać niezależność energetyczną
— zapewnia Sylwia Ossowska z firmy Sun Invest, która
specjalizuje się w sprzedaży
i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Fot. archiwum

Energia ze słońca na długie lata
Wiceprezes zarządu Sun
Invets Sylwia Ossowska
Ale ich żywotność jest znacznie dłuższa. Po tym czasie
wydajność instalacji będzie
pracowała na poziomie 80
proc. Cały czas będzie więc
efektywna. I co najważniejsze,
przez ten czas będziemy cieszyć się ekologiczną energią.
Świat idzie do przodu, a najlepsze gospodarstwa rolne
w Polsce i w krajach zachodnich szukają optymalnych
rozwiązań, które zwiększają
zyski i jakość produktów. Fotowoltaika idealnie wpisuje
się w ten trend, zapewniając
niezależność energetyczną,
o jakiej wcześniej można było
tylko pomarzyć.
ar

REKLAMA

8919otbr-c -O

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

ŻYWNOŚĆ 13r

MARZEC 2019

Czyste białko z polskiego mleka w Lidzbarku Warmińskim

Zakład przerabia dziś już
ponad 3 miliony litrów serwatki na dobę, a zastosowana w nim zaawansowana technologia pozwala na
wyselekcjonowanie pozostałych składników odżywczych: białek, cukrów i soli
mineralnych.
Docelowo
zdolność produkcyjna warmińskiej fabryki ma wynieść
aż 6 mln litrów serwatki na
dobę. Z białka produkowanego w Lidzbarku powstają
między innymi najwyższej
jakości odżywki dla osób
aktywnych fizycznie. Czołowi światowi wytwórcy pro-

duktów spożywczych dla
sportowców już dziś używają
WPC z Lidzbarka.

Białko serwatkowe
Białka to nie tylko budulec
mięśni, ale również enzymy,
hormony, immunoglobuliny,
czynniki ochronne czy transportujące. Jednym z najlepiej
przyswajalnych przez nasz
organizm białek jest białko
pochodzące z serwatki. Zawiera wszystkie niezbędne
aminokwasy
występujące
naturalnie w mleku, a ich
wartość biologiczna jest
przy porównywalnej masie
wyższa niż w kurzym jajku.
W przeciwieństwie do nabiału, serwatka jest bezpieczna
dla osób z chorobami autoimmunologicznymi, u których
występuje przewlekły stan
zapalny. Sama serwatka zawiera niewielką ilość białek,
ale kiedy pozbędziemy się
z niej nadmiaru wody i substancji balastowych, wysu-

Fot. archiwum

Nowa proszkownia działająca na terenie mleczarni
w Lidzbarku Warmińskim,
należącej do Grupy Polmlek
– jeden z największych tego
typu obiektów w Europie
– otwiera zupełnie nowe
perspektywy na zagospodarowanie składników
pochodzących z mleka.

szymy i otrzymamy proszek,
możemy mówić o preparacie
białek serwatkowych, który
zawiera konkretną ilość białka. Większość koncentratów
białek serwatki zawiera około
80% czystego białka.

Czym jest WPC – Whey
Protein Concentrate
WPC to skrótowa nazwa
angielskiego terminu Whey
Protein Concentrate, który
w dosłownym tłumaczeniu

oznacza koncentrat białka
serwatki. Suplementy białkowe typu WPC zaliczane są
do najczęściej kupowanych
i wykorzystywanych preparatów w tej kategorii. Zaawansowana technologia pozwala
na uzyskanie pełnowartościowego białka serwatki
przy jednoczesnym minimalizowaniu strat. Preparaty
typu WPC zwykle posiadają
w swoim składzie od 60 do
80% czystych protein pocho-

dzenia mlecznego. Charakteryzuje je również niewielka
obecność węglowodanów (38%) i tłuszczów (2-6%), odznaczają się średnim czasem
wchłaniania w organizmie,
dzięki czemu proces uwalniania energii i niezbędnych
wartości odżywczych zostaje
wydłużony. Whey Protein
Concentrate coraz częściej
występują w postaci środków
kompleksowych, których formuła jest wzbogacona o liczne
składniki, jak np. niezbędne
pierwiastki, związki witaminowe, enzymy trawienne
czy wcześniej wspomniane
aminokwasy, które mogą też
pojawić się w formie niezależnych związków.

WPC z polskiego mleka
Jednym z najlepszych koncentratów białkowych dostępnych na krajowym rynku jest
Whey Protein Shake, produkowany przez Grupę Polmlek
w nowoczesnej fabryce na te-

renie zakładu w Lidzbarku
Warmińskim. Zawiera on najwyższej jakości w 100% naturalny, czysty koncentrat białka serwatkowego (zawartość
białka w suchej masie: 78%).
Jest doskonałym źródłem
białka pokarmowego dla osób
aktywnych lub w fazie regeneracji organizmu. W jego
składzie znajdziemy aminokwasy BCAA, które chronią
mięśnie przed rozpadem,
przyspieszają budowę tkanek
mięśniowych i dbają o prawidłowy przebieg energetyczny
w organizmie. Dzięki niskiej
zawartości cukru i tłuszczu,
jest idealnym uzupełnieniem
diety sportowca. Co ważne,
produkt nie zawiera glutenu
oraz aspartanu. W Polmleku nowoczesne technologie
spotkały się z farmaceutycznymi standardami. Proces
produkcji jest pod nieustanną kontrolą, wszystko zostało
zautomatyzowane – nie ma
bd
więc miejsca na błędy.
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Monitoring nalotów na plantcje
Słodyszek rzepakowy (Meligethes aeneus F.),
chowacz podobnik (Ceutorhynchus assimilis
Payk) i pryszczarek kapustnik (Dasyneura
brassicae Winn.) – szkodniki organów
generatywnych rzepaku ozimego.
Dużym zagrożeniem w uprawach rzepaku ozimego są
szkodniki organów generatywnych, do których zalicza
się słodyszka rzepakowego,
chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Skutki ich
żerowania zależne są od kondycji roślin, warunków atmosferycznych oraz skutecznego
terminu zwalczania. Sukces
ochrony rzepaku przed tymi
szkodnikami zależny jest od
monitoringu nalotów tych
szkodników na plantacje.
Rolnik nie powinien podejmować decyzji zwalczania tylko na podstawie podawanych
informacji, ale na podstawie
własnych obserwacji.
Słodyszek rzepakowy (Meligethes aeneus F.) pojawia się
na rzepaku zaraz po chowaczach łodygowych, kiedy temperatura powietrza przekracza
15oC. Gatunek ten jest bardzo
charakterystyczny i nie można
go pomylić z chowaczami. Jest
małym chrząszczem wielkości
od 1,5 do 2,5 mm, barwy czarnej z zielono lub niebiesko metalicznym połyskiem. Na głowie znajdują się bardzo dobrze
widoczne 3-członowe czułki
zakończone buławką. Larwa
żółtawo-biała, z ciemnobrązowymi trzema parami odnóży
i głową, dorasta do 3,5-4 mm.
Na każdym segmencie ciała,
na stronie grzbietowej, znajdują się 2-3 ciemne plamki
i rzadkie włoski.
Rozwój. Zimują chrząszcze
pod ściółka, zeschniętymi liśćmi. Wiosna, gdy temperatura
gleby wynosi 10oC opuszczają zimowiska i przelatują na
kwitnące w tym okresie na zółto kwiaty. Dlatego też, licznie
zasiedla wtedy mniszek, jaskry
i wierzbę. Na rzepak przelatuje, gdy temperatura powietrza
przekroczy 15oC. Pojawiające
się chrząszcze przegryzają
pąki kwiatowe i dostają się do
pyłku. Ponadto samice wygryzają pąki i składają do nich
pojedynczo jajeczka. Jedna
samica może złożyć około 200
jaj. Larwa rozwija się w pąku
około 5 tygodni, następnie
opuszcza kwiaty, zagrzebuje
się w ziemi i przepoczwarcza
się. W czerwcu pojawiają się
młode chrząszcze, które po
krótkim okresie żerowania,

najczęściej pod koniec sierpnia przelatują do miejsc zimowania.
Szkodliwość. Forma szkodliwą są tylko chrząszcze, które wygryzają pąki u nasady.
Jeżeli panujące warunki atmosferyczne przedłużają czas
pąkowania szkody mogą być
bardzo duże. Uszkodzone pąki
żółkną, usychają i odpadają.
Na kwiatostanach widoczne
są jedynie szypułki kwiatowe.
Larwy nie wyrządzają szkód,
ponieważ odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatowym.
Zwalczanie. Do kontroli
pierwszych nalotów słodyszka rzepakowego na plantacje
rzepaku najlepiej wykorzystać
żółte naczynia. Wystawiamy je
20 m od brzegu pola, wypełniamy wodą z dodatkiem płynu zmniejszającego napięcie
powierzchniowe oraz zapobiegającego zamarzaniu. Naczynie w pobliżu górnej krawędzi
powinno mieć małe otwory,
które zapobiegają wylewaniu
się wody wraz z odłowionymi
owadami. Kontrolę naczyń
przeprowadzamy regularnie,
zawsze o tej samej porze dnia.
Inną metodą nasilenia nalotów jest liczenie chrząszczy na
roślinach. W tym celu należy
wybrać po 10 roślin w różnych
miejscach pola, ogółem około
100-150 roślin i policzyć żerujące chrząszcze, a następnie
określić średnią liczbę na 1
roślinę.
Progi ekonomicznej szkodliwości:
Zwarty kwiatostan – 1-2
chrząszcze na 1 roślinę
Luźny kwiatostan – 3-5
chrząszczy na 1 roślinę
Zabieg powinien być wykonany tuż przed lub w trakcie
szczytowego nalotu chrząszczy.
Chowacz podobnik (Ceutorhynchus assimilis Payk)
nalatuje na rzepak zaraz po
słodyszku rzepakowym. Jest
szkodnikiem bardzo łatwym
do indentyﬁkacji. Podobnie
jak poprzedni gatunek jest
maleńkim chrząszczem, długości od 2,5 do 3mm, barwy
czarnej. Ciało pokryte jest
włoskami, dlatego sprawia
wrażenie, że jest szary. Na
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Chowacz podobnik

Objaw żerowania słodyszka
rzepakowego

Słodyszek rzepakowy
pokrywach widoczne są paski
równej szerokości z łuskowatymi włoskami. Głowa wyciągnięta w ryjek, co stanowi cechę
charakterystyczną dla chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych.
Larwa długości od 4 do 5mm,
barwy białokremowej z brązową głową. Jej ciało ma kształt
litery C i pozbawione jest odnóży. Poczwarka typu wolnego, koloru brudnobiałego.
Rozwój. Chowacz podobnik
zimuje jako postać dorosła,
pod ściółką, zeschniętymi
liśćmi. Pierwsze osobniki
pojawiają się, gdy temperatura na wiosnę osiągnię13oC.
Większe nasilenie chrząszczy
widoczne jest w początkowej fazie głównego kwitnienia rzepaku. W pierwszym
dniach po nalocie na rzepak
chrząszcze odbywają tzw. żer
uzupełniający, a następnie po
kopulacji samice składają
jajeczka do młodych, zawiązujących się łuszczyn. W tym
celu samica wygryza mały
otworek w łuszczynie przez
który składa do jej wnętrza
jajeczko. Wykluwająca się po
8-9 dniach żeruje na zalążkach nasion. Dorosłe larwy
wygryzają w łuszczynie niewielki otwór i wychodzą na
zewnątrz, schodzą do gleby,
gdzie się przepoczwarczają.
Chrząszcze nowego pokolenia pojawiają się w lipcu
i sierpniu, ale po bardzo
krótkim żerowaniu szukają
miejsc dogodnych do przezimowania.

Szkodliwość. Postacie dorosłe odżywiają się tkanką
miękiszową liści, gdzie wyżerają małe okrągłe dziurki. Żer
ten nie ma jednak większego
znaczenia
gospodarczego.
Największe szkody wyrządzają
larwy, które zjadają zawiązki
nasion. Jedna larwa może
zniszczyć około 5 nasion. Zaatakowane łuszczyny są lekko
zdeformowane, przedwcześnie
dojrzewają, pękają, co powoduje osypywanie się nasion.
Otwory wygryzione przez samicę chowacza wykorzystuje
pryszczarek kapustnik składając przez nie jaja do wnętrza
łuszczyn. Poza tym otwory
te są także drogą wnikania
czynników patogenicznych
wywołujących takie choroby
łuszczyn jak: czerń krzyżowych i szara pleśń.
Zwalczanie. Ocenę nasilenia
występowania chowacza przeprowadzamy na podstawie lustracji roślin na plantacji oraz
przeglądania żółtych naczyń.
Monitoring nasilenia występowania należy rozpocząć przed
początkiem kwitnienia rzepaku (w skali BBCH 5/59). Obserwacje nalotu należy przeprowadzać systematycznie 2-3
razy w tygodniu, analizując od
100 do 150 roślin w różnych
punktach pola. Szczególną
uwagę należy zwrócić na część
pola, która przylega do lasu
lub zadrzewień. To właśnie
w pobliżu tych miejsc chowacz
podobnik zimuje i stąd następuje nalot na plantacje.

Progi ekonomicznej szkodliwości.
Przed kwitnieniem (do
BBCH 60) średnio 1 chrząszcz
na 1 roślinę.
Podczas kwitnienia (od
BBCH 60):
W rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika
1 chrząszcz na1 roślinę
W rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika
1 chrząszcz na 2 rośliny.
W przypadku wystawienia
żółtych naczyń odłowienie
w ciągu kolejnych 6-ciu dni
100 osobników chowacza podobnika.
Zabiegi wykonane po złożeniu jaj do wnętrza łuszczyn nie
znajdują uzasadnienia.
Pryszczarek kapustnik (Dasyneura brassicae Winn.)
to bardzo mała muchówka,
z długimi czułkami i odnóżami, wielkości od 1,2 do 1,5
mm, koloru brązowo-czarnego
z czerwonawym odwłokiem.
Część piersiowa tułowia pokryta białymi włoskami. Larwa dorasta do 2mm długości,
nie posiada odnóży i wyodrębnionej puszki głowowej. W początkowym okresie rozwoju
jest szklista, później biała, następnie zółto-biała. Poczwarka
to typowa bobówka.
Rozwój. Pryszczarek kapustnik zimuje w glebie w postaci
larwy otoczonej kokonem.
Przepoczwarczenie
następuje wiosną. Pojawiające się
najczęściej na początku maja
muchówki przelatują na rze-

pak i inne kapustowate. Samice składają jaja do młodych
łuszczyn wykorzystując otwory
wygryzione wcześniej przez
samice chowacza podobnika.
Mogą jednak również składać
jaja bezpośrednio do łuszczyn o bardzo cienkiej skórce.
Jedna samica może złożyć
nawet około 100 jaj. Larwy
wylęgają się po kilku dniach
i żerują w łuszczynie około 10
dni. W tym czasie uszkodzone
łuszczyny pękają, a dorosłe
larwy spadają na glebę, gdzie
się przepoczwarczają. Rozwój
jednego pokolenia trwa 3-4
tygodnie. Na rzepaku ozimym
występują 2-3 pokolenia.
Szkodliwość. Larwy pryszczarka kapustnika wysysają
zawiązki nasion, młode nasiona oraz ściany łuszczyn. Zaatakowane łuszczyny żółkną, są
zdeformowane, pękają, a nasiona są słabiej wykształcone, posiadają mniejszą masę.
Najbardziej niebezpieczne dla
rzepaku ozimego jest pierwsze
pokolenie pryszczarka kapustnika nalatujące na plantacje
w początkach maja.
Zwalczanie.
Obserwacje
występowania pryszczarka
kapustnika przeprowadza się
w okresie kwitnienia rzepaku
(BBCH 60-69). Analizujemy
100-150 roślin w różnych częściach pola, obliczając średnia
liczbę muchówek na 1 roślinę.
Progi ekonomicznej
szkodliwości
W rejonie słabego występowania chowacza podobnika
1 pryszczarek kapustnik na 1
roślinę
W rejonie licznego występowania chowacza podobnika
1 pryszczarek kapustnik na
3-4 rośliny.
Zabiegi wykonane po złożeniu jaj do wnętrza łuszczyn nie
znajdują uzasadnienia.
W doborze środków ochrony
roślin zwalczających omawiane szkodniki należy kierować
się zaleceniami Instytutu
Ochrony Roślin-Państwowego
Instytut Badawczego w Poznaniu. Wykaz aktualnych środków znajduje się również na
stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prof. dr hab. Bożena Kordan, Katedra
Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński,
Timac Agro Polska,
mariusz.foltynski@pl.timacagro.com
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WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób mieszkających
lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy
napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu jest to numer 03/2019.
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: „Gazeta Olsztyńska”,
ul. Partyzantów 28, 10-521 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod
numerem (89)539-74-82.

Panowie
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
WODNIK, WOLNY
Niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów, miły, uczciwy, zaradny, niepalący, szczery, kulturalny,
odpowiedzialny, niekonfliktowy, z poczuciem humoru, o wszechstronnych zainteresowaniach. Poznam
panią miłą, niepalącą do lat 40.
SKROMNY LAT 45
Bez nałogów i zobowiązań, kawaler,
niezależny finansowo i mieszkaniowo. Poznam panią w wieku 38-45
lat. Pani może u mnie zamieszkać.
MIŁY WOLNY
Niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów, uczciwy, zaradny,
szczery, niepalący, kulturalny, odpowiedzialny, niekonfliktowy, z poczuciem humoru, o wszechstronnych
zainteresowaniach. Poznam panią
miłą, niepalącą do lat 40.
WODNIK 55/ 179
zadbany, niezależny, zmotoryzowa-
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Wolna Panna lat 51
Niezależna, pracująca, mobilna, pozna pana
zmotoryzowanego, do lat 50-57 z okolic
Ostródy, Iławy, Brodnicy. Cel stały związek
lub przyjaźń. Nr. Tel. Przyśpieszy kontakt.
Wdowa Aga
z Olsztyna samotna, miła, wesoła,
lubiąca podróże, niezależna finansowo-mieszkaniowo. Pozna Pana w wieku
po 60. wysokiego, bez nałogów,
zmotoryzowanego.
ROMANTYCZKA
Mam 60 lat, 168cm. Pracuję. Czasem
brak mi czyjejś obecności. Zwłaszcza
wieczorami fajnie byłoby się do kogoś
przytulić. Porozmawiać przy kawie. Nie
bądź samotny. Napisz.
WDOWA 59 LAT
Jestem z Mazowsza, wzrost średni,
bez nałogów. Poznam Pana w zbliżonym wieku, poważnie myślącego o życiu na dobre i na złe. Poważne oferty.

ny, własne M3, praca zawodowa.
Poznam szczupłą panią, miłą,
sympatyczną też szukającą drugiej
połowy. Elbląg i okolice.
POWYŻEJ 60 LAT
WDOWIEC 80/175/85
Samotny bez zobowiązań, nałogów,
skromny, opiekuńczy, zaradny. Lubię
zwierzęta, przyrodę. Jestem plastykiem malującym obrazy, poznam
Panią też malującą lub tworzącą inny
rodzaj sztuki. Cel: wspólna pasja
twórcza, przyjaźń lub stały związek.
Wodnik z okolic Działdowa
Zaradny ręcista 63/174/83 niezależny finansowo-mieszkaniowo, wolny
bez zobowiązań, zmotoryzowany,
ceniący rodzinę. Pozna pamią pragnąca ciepła i miłości, szczęśliwego
związku na dalsze życie we dwoje.
Zaradny wdowiec 61/180/80
Zadbany, pacujący, zmotoryzowany, własne M, bez nałogów,

zobowiązań. Poznam Panią, bez
nałogów, zobowiązań, wiek do lat
55. Pani z Ostródy lub okolic. Nr. Tel.
Ułatwi kontakt.
RAK 61L/174/80
Bez nałogów i zobowiązań, kulturalny, ułożony, miły, niezależny pod każdym względem, mający zainteresowania, wyk. pomaturalne, spokojny.
Poznam miłą blondynkę, atrakcyjną
50- 60l. do stałego związku.
KĘTRZYNIANIN
65/178/95 Wolny bez nałogów,
zobowiązań, niepalący, zmotoryzowany. Jeśli szukasz dobrego
człowieka, który Cię pokocha to
napisz. Dziękuję.
NIEZALEŻNY 60/172/84
Niezależny finansowo-mieszkaniowo,
bez nałogów, uczciwy, zaradny, niepalący. Poznam Panią w stosownym
wieku z Ostródy, Olsztyna lub okolic.
WDOWIEC Z MAZOWSZA
Pragnę poznać drugą połowę z Okolic Giżycka.
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KĘTRZYNIANKA
Poznam pana do lat 65 kawalera
lub wdowca, katolika, kulturalnego,
uczynnego, pomocnego, wartościową
osobę. Mam 54 lata 162/83 jestem
rozwiedziona, mam córkę, wykształcenie średnie, własne M. Proszę o kontakt osoby zrównoważone.
POWYŻEJ 60 LAT
Miła Elblążanka
Zadbana wdowa, uczciwa, niezależna,
bez nałogów, pragnie poznać wdowca,
opiekuńczego o dobrym sercu, odpowiedzialnego, w wieku do 78 lat. Cel
stały związek lub przyjaźń.
Ciemnowłosa wdowa
na emeryturze o dobrej jeszcze prezencji i aparycji, również zdrowiu i sercu,
niezależna finansowo i mieszkaniowo,
bez nałogów i zobowiązań. Pozna pana
w celu towarzyskim a może matrymonialnym.

BLONDYNKA 62/159/67
Jestem domatorką, niezależną
finansowo i mieszkaniowo, kocham
przyrodę i muzykę, mam dość
samotności. Poznam Pana niepalącego
z poczuciem humoru i bez zobowiązań
z Olsztyna lub okolic. Cel: bycie razem
na dobre i złe.
OPTYMISTKA 62 LATA
160/60 bez nałogów, samotna, pozna
Pana wolnego, bez nałogów, który
przywita Nowy Rok wspólnie ze mną.
Cel – stały związek.
Samotna Wodowa
Mam lat 61, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, poznam wdowca
zmotoryzowanego z Olsztyna lub okolic do lat 65-67. Cel: stały związek lub
przyjaźń. Nr. Tel Przyśpieszy kontakt.
ZDECYDOWANA
Masz 73-78 lat. Lubisz wspominać przeszłość, pragniesz bratniej duszy. To jesteś
właśnie Ty. Odezwyj się. Cel- stały związek
lub przyjaźń. Samochód mile widziany.
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Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
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Kredyty bez prowizji i z atrakcyjną marżą

Środki na produkcję rolną,
inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne i realizację projektów
z dotacją unijną dostępne są
na preferencyjnych warunkach w najnowszej ofercie
Banku BGŻ BNP Paribas dla
rolników. Od 15 stycznia
ruszyła kampania Agro Ofensywa.
W zmieniającym się świecie
rolnicy wciąż walczą o wyższą
jakość, starają się sprostać
rosnącym wymaganiom i potrzebom klientów, modernizują swoje gospodarstwa,
by były bardziej nowoczesne
i wydajne. Ponoszą w związku
z tym ogromne nakłady na in-

westycje i produkcję, dlatego
chcemy im ułatwić prowadzenie biznesu. Przede wszystkim
oferujemy kredyt tańszy, a co za
tym idzie bardziej dostępny.
Zrezygnowaliśmy z prowizji
za udzielenie kredytu i obniżyliśmy marże tak, by oprocentowanie pożyczek było jak
najbardziej korzystne – mówi
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro
w Banku BGŻ BNP Paribas.
Rolnicy, którzy zdecydują się
na skorzystanie z rozwiązań
przygotowanych przez Bank
BGŻ BNP Paribas przede
wszystkim nie zapłacą prowizji
za udzielenie kredytu. Ponadto,

zawierając odpowiednie polisy
ubezpieczeniowe, mogą liczyć
na preferencyjne marże.
Jeśli zechcą skorzystać z kredytu Agro Ekspres – udzielanego w rachunku bieżącym na
dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego – marża może zostać
obniżona nawet do 0,99 proc.
Warunkiem
skorzystania
z niskiego oprocentowania
jest zawarcie odpowiedniej
polisy ubezpieczeniowej, a jej
wariant wpływa na wysokość
marży. Maksymalna kwota,
jaką można uzyskać w ramach kredytu Agro Ekspres
to 2 mln zł.

Na atrakcyjne warunki mogą
liczyć również rolnicy, którzy
planują inwestycje w zakup
i montaż ogniw fotowoltaicznych. Korzystając z oferty
Banku BGŻ BNP Paribas, nie
zapłacą prowizji, natomiast
marża kredytu – po zawarciu
odpowiedniego ubezpieczenia
– wyniesie 3 proc. Rolnicy, którzy zdecydują się na wdrożenie
ekologicznych rozwiązań energetycznych w swoim gospodarstwie, co przy realnych prognozach wzrostu cen za energii
elektryczną jest również rozwiązaniem istotnym z punktu
ekonomicznego, mogą liczyć
na kredyt w wysokości nawet

300 tysięcy złotych, który będą
mogli spłacać przez maksymalnie 10 lat. Konieczny będzie
15-procentowy wkład własny
i zabezpieczenie kredytu.
Z kolei rolnicy, którzy chcą realizować projekty współﬁnansowane ze środków unijnych,
mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu Unia+. Obecnie
plany inwestycyjne w ramach
PROW wchodzą w fazę realizacji, dlatego też odpowiednia
oferta ﬁnansowa jest kluczowa.
Za jego udzielenie nie zapłacą
prowizji, a wymagane będzie
jedynie ubezpieczenie oraz
wkład własny o równowartości
co najmniej 10 proc. inwestycji.

O kredyty na promocyjnych
warunkach mogą ubiegać
się zarówno dotychczasowi,
jak i nowi klienci Banku.
Ci ostatni mogą skorzystać
również z oferty kredytu
preferencyjnego na kwotę co
najmniej 200 tys. zł.
Bank BGŻ BNP Paribas
trzy lata z rzędu utrzymał
tytuł „Banku Najlepszego
dla Rolnika” w rankingu
przygotowywanym przez
agencję
konsultingową
Martin & Jacob. W najnowszej jego edycji zdobył
najwięcej punktów zarówno
w kategorii oferta, jak i jakość obsługi.
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