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Kto może ubiegać się
o przyznanie pomocy?
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Wysokość wsparcia
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Postępujące zmiany klimatyczne powodują coraz bardziej skrajne zjawiska pogodowe. Trąby powietrzne, długotrwałe
okresy suszy przeplatane gwałtownymi opadami deszczu połączonego z gradobiciem, jak również znaczne spadki temperatur w okresach, w których normalnie one nie występują. Wszystko to ma ogromny wpływ na prowadzenie produkcji rolniczej, gdyż jest to gałąź gospodarki, która jak żadna inna uzależniona jest od pogody. Nie wszystkim z tych groźnych zjawisk
można zapobiec, dlatego też niezbędne jest wsparcie ﬁnansowe, które pozwoli zminimalizować poniesione straty.

REKLAMA

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
rolnej w ramach PROW 2014-2020
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Folia pryzmowa alternatywą dla flizów?
Dopiero mieliśmy
wiosnę, a już rolnicy
zastanawiają się,
czym przykryć
słomę, którą za
moment będą robili
i jak zabezpieczyć
siano.
Zebrana sucha słoma to
połowa sukcesu, bo najważniejsze jest jej właściwe zabezpieczenie i przechowywanie. Dobrze przechowywana
słoma to przede wszystkim
sucha słoma, bez pleśni, a co
za tym idzie, bez szkodliwych
toksyn, które pojawiają się
najczęściej podczas nieodpowiedniego składowania.
Rolnicy zdają sobie sprawę,
że w przypadku słomy i składowania jej „pod chmurką”
straty mogą być bardzo duże
i wynosić ponad 50 proc.
Folia z poprzedniego
sezonu, fliz, może strecz?
Trzy, cztery lata temu bardzo popularne do okrywania
stogów były ﬂizy. Po przetestowaniu okrywania ﬂizami
okazało się, że po pierwsze
nie są tanie, po drugie nie
zawsze wytrzymują deklarowane 3-4 lata, często po
pierwszym sezonie ich stan
pozostawiał wiele do życzenia. Jak to w życiu bywa
wszystkim się nie dogodzi.
Niektóre gospodarstwa narzekają na ﬂiz, ponieważ jest
bardzo lubiany przez zwierzęta, które są szczęśliwe, bo bez
większych problemów wspinają się po nim, nie ślizgają
się, bo to przecież materiał,
skaczą, zabawa rewelacyjna.
Tylko ﬂiz, z licznymi uszkodzeniami w coraz mniejszym
stopniu spełnia swoje funkcje
ochronne i zabezpieczające.
Jak nie ﬂiz to co? Do niedawna najtańszym rozwiązaniem na zabezpieczenie
słomy było wykorzystanie foli
kiszonkarskiej z poprzedniego
sezonu. Foli, którą wcześniej
przykrywano pryzmę, może
czasem nieco wysłużonej, ale
jeszcze nie jest zła. Oczywiście okrywanie słomy folią
z ubiegłego roku jest zawsze
lepszym rozwiązaniem, niż
pozostawienie jej bez okrycia. Ale jak się okazało największy problem rolnicy mieli
z tym, że była ona miejscami
naprawdę zużyta i przez to
bardziej podatna na pękanie
i zrywanie.
– Szczerze odradzamy używania do słomy i siana folii
strecz, a wiemy, że rolnicy
wciąż często jej używają. Należy pamiętać, że folia strecz

nie ma granulatu odpornego
na promienie UV i szybko
utlenia się. Lepiej owinąć na
raz folią do sianokiszonki,
taką która ma właściwości
UV – podpowiada ekspert.
Folia pryzmowa
z potencjałem
A może by tak kupić nową
folię pryzmową i zastosować
ją do okrywania stogów? Z zapytań rolników i z rozmów
w nimi wynika, że alternatywą
dla ﬂizów coraz częściej stają
się folie pryzmowe.

ROLNICY, KTÓRZY
JUŻ JE STOSOWALI
DO OKRYWANIA
CHWALĄ SOBIE TAKIE
ZASTOSOWANIE, BO
FOLIA JEST GRUBA,
MA POTENCJAŁ
I WIELOKROTNIE
MOŻNA JEJ UŻYĆ
W GOSPODARSTWIE.
TAKI TEMAT Z ŻYCIA
I Z PRAKTYKI
ROLNIKA, KTÓRY
ZABEZPIECZY PLONY
I NIE NADSZARPNIE
DOMOWEGO BUDŻETU.
Jeżeli chodzi o folie kiszonkarskie produkowane
przez Erg Bieruń – Folie Sp.
z o.o. to produkowane są one
w szerokościach od 6 do 16
metrów, więc każdy znajdzie
szerokość odpowiednią dla
siebie.
Załóżmy, że mamy folię
o wybranej szerokości, folia która ma 150 mikronów
i chcemy ją zastosować do
przykrycia stogu, który ma
około 12 metrów długości,
żeby folia okryła i zabezpieczyła 100 „belek” (bo tyle
belek średnio rolnicy układaj w stogu) ile będziemy potrzebowali foli do przykrycia?
– Marcin Strzyszewski reprezentujący ﬁrmę Biofol Sp.
z o.o. z Pszczółek (woj. warmińsko – mazurskie), będącą
spółką dystrybucyjną fabryki
Erg Bieruń, wyjaśnia, że przy
stogu o takich wymiarach,
wystarczy folia o szerokości
10 metrów żeby go dokładnie okryć od ziemi do ziemi,
czyli tak jakby w trójkącie.
I taka przyjemność będzie
kosztowała około 150 zł, więc
rzeczywiście kwota jest dużo
niższa, niż przy okrywaniu
np. ﬂizem.

Najważniejsze przy
okrywaniu jest
mocowanie folii
Kluczowym zagadnieniem
nad którym trzeba popracować jest prawidłowe mocowanie foli na większym
obszarze, a nie punktowo.
– Ekspert podpowiada, że
taka folia powinna być od
dołu zabezpieczona tak
samo jak ﬂiz, który nie ma

oczek. Czyli bierzemy cienką
listewkę, deskę np. długości
2 metrów, nawijamy na nią
trochę folii i później tą deskę
będziemy naciągali. Dzięki
temu deska naciąga nam
w sumie obszar 2 metrów,
a nie tylko jeden, czy drugi punkt, jakbyśmy łapali
to punktowo. Dzięki temu
nawet przy dużym wietrze
jest to dobrze zabezpieczo-

ne i nie powinno się zerwać,
zresztą mamy to przetestowane w naszym gospodarstwie i sprawdza się w 100
procentach – podsumowuje
Marcin Strzyszewski.
Oczywiście folia pryzmowa jest okryciem nieprzepuszczalnym, bo taka jest
jej najważniejsza rola przykrywając pryzmy. Ale pamiętajmy, że przykrywając

stogi robimy tzw. „trójkąt”
i przeważnie dwie ściany
są odkryte, więc powietrze
krąży i nie ma obaw o skraplanie się, czy zawilgocenie
przechowywanego materiału. Folia pryzmowa to
przede wszystkim najlepsze
parametry wytrzymałościowe, większa wytrzymałość
mechaniczna i odporność
na przebicia.
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FOLIA DO SIANOKISZONEK

AGROSIL
Wysoka elastyczność, dzięki której folia doskonale
opina belę i skutecznie chroni jej zawartość.
Pięciowarstwowa struktura folii zapewnia znacznie
lepszą barierę dla gazów i lepiej hermetyzuje sianokiszonkę.
Stabilizator UV – zabezpiecza przed promieniami
ultraﬁoletowymi. Produkowana metodą rozdmuchu (blow)
z najwyższej jakości surowców posiada wysoką odporność
na niekorzystne warunki atmosferyczne
(deszcz, śnieg i mróz).

FOLIA PODKŁADOWA KISZONKARSKA

Wytrzymałe i odporne na działanie mechaniczne.
Niezbędne przy wykonywaniu prac
remontowo-budowlanych.
Duże rozmiary, dzięki czemu pomieszczą
większość odpadów budowlanych.
Posiadają wygodną formę zamknięcia pełnego worka.

SILOERG

BEZBARWNA
Wysokiej jakości folia jest produkowana tylko z czystego
surowca. Doskonale zabezpiecza procesy fermentacji
oraz ogranicza straty. Zabezpiecza przed przedostaniem
się wody oraz powietrza do silosów.
Zapewnia lepsze przyleganie folii do zakiszanej masy,
zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza
pomiędzy folią a kiszonką, co sprawia, że zakiszana masa
jest wilgotna oraz poddana beztlenowej fermentacji.

WORKI FOLIOWE BUDOWLANE

Wysoka jakość. Wytrzymałość na rozdzieranie.
Na życzenie Klienta dostępne są niestandardowe
wielkości oraz kolory worków na gruz.
Worki dostępne w kilku różnych pojemnościach.
Do stosowania w gospodarstwach domowych,
na budowie oraz w biurze. Dostępne w różnych
wariantach. Niesamowicie wytrzymałe i elastyczne.

FOLIA KISZONKARSKA – PRYZMOWA

Zwiększona wytrzymałość mechaniczna oraz odporność
na przebicie. Zapewnia właściwą temperaturę potrzebną
do procesu zakiszania. Dokładne przykrycie silosu folią
kiszonkarską skutecznie blokuje dostęp powietrza
i wody oraz ulatnianie się dwutlenku węgla pełniącego
funkcję konserwantu kiszonki. Pięciowarstwowa
struktura zapewnia nieprzepuszczalność
długotrwałego promieniowania cieplnego.

WORKI DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Worki o kilku różnych pojemnościach.
Do stosowania w gospodarstwach domowych i w biurze.
Dostępne w różnych wariantach.
Niesamowicie wytrzymałe i elastyczne.
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Trwają zbiory
rzepaku ozimego
w regionie Warmii
i Mazur.
Warunki pogodowe w początkowym okresie wegetacji cechował deficyt wody,
a kolejno bardzo zimny
maj skutkował uszkodzeniami kwiatostanów, zaś
późnowiosenne przymrozki, a nawet śnieg w maju
powodowały
nierównomierne wiązanie łuszczyn.
Nastepnie
występujące
opady wzmocniły potencjał
infekcyjny grzybów patogenicznych i pogarszała się
zdrowotność roślin. Kolejność żniw na wybranych
plantacjach ustalona została
zatem kondycją roślin i jako
pierwszy pod kosy idzie rzepak ozimy z jedno- i dwuzabiegowym programem
ochrony roślin przed patogenami z powodu wyraźnego
bielenia i zasychania roślin
w łanie. Kolejne są plantacje, na których rzepak był
desykowany, a jako ostatnie
w najbliższych dniach zebrane będą plony odmian mniej
podatnych na infekcje grzybami. Rolnicy notując procent przebielonych pędów
zastanawiają się nad skutecznością zabiegów ochrony rzepaku przed patogenami i wpływem organizmów
chorobotwórczych na plon.

BIELENIE PĘDÓW
RZEPAKU MOŻE BYĆ
SPOWODOWANE
ROZWOJEM GRZYBÓW
I CO NAJMNIEJ TRZEMA
CHOROBAMI PRZEZ NIE
POWODOWANYMI.
Już od najwcześniejszych faz
rozwojowych rośliny mogły
być zasiedlone przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych. Początkowo infekuje
je Leptosphaeria maculans
lub/i L. biglobosa. Objawami
suchej zgnilizny kapustnych
są przebielone plamy z rozsianymi na jej powierzchni
ciemnymi pyknidami, z których uwalniane są zarodniki
Phoma lingam, dokonujące
wtórych infekcji rzepaku.
Objawy widoczne są zarówno
na blaszkach liściowych i łodydze, która pod wpływem
wzrostu grzybni i metabolitów grzyba jest gąbczasta
i pozbawiona mechanicznej
wytrzymałości. Starty plonu
z powodu nasilania suchej
zgnilizny kapustnych w rzepaku wynoszą około 20%, ale
są wyższe, gdy rośliny wylegają
z powodu silnego uszkodzenia
pędu. Kolejny grzyb Scletrotinia sclerotiorum chociaż deponowany w glebie w postaci
przetrwalników od zbirów
nawet sprzed kliku lat, ata-
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Czy grzyby
wpłynęły na
plonowanie
rzepaku
ozimego
na Warmii
i Mazurach?
kuje rzepak najintensywniej
w okresie kwitnienia dając
objawy zgnilizny twardzikowej. Zwykle krótkotrwała
grzybnia widoczna po infekcji,
w tym sezonie wegetacyjnym
z powodu wysokiej wilgotności
w łanie była widoczna dłużej,
przerasta pęd upośledzając
przewodzenie wody i asymilatów. Typowym objawem są
przetrwalniki – czarne, twarde
skleroty widoczne wewnątrz
i na zewnątrz pędu, a czasami
nawet na łuszczynach. W roślinach po desykacji skleroty
zlokalizowane są zwykle w szyi
korzeniowej, gdzie opadają
wraz ze spadkiem wilgotności w pędzie. Innym objawem
jest łuszczenie zdegradowanej
przez grzyb skórki pędu w charakterystyczne pasma (tzw.
anielski włos). Starty w plonie
z powodu zgnilizny twardzikowej są wysokie i wynoszą około
50%.
Bielenie pędu rzepaku mogą
spowodować także grzyby rodzaju Verticillium. Grzyby te
powodują zatykanie naczyń
w wiązkach przewodzących
i odcięcie rośliny od dostępu wody. Początkowo może
być widoczne asymetrycznie
wybarwienie liści (połowa
zielona, połowa żółta) oraz
ciemniejsza pionowa linia

demarkacyjna na pędzie, a już
na ściernisku po przekrojeniu
roślin, tkanki są graﬁtowo-czarno wybarwione. Mogą
być również dostrzegalne
mikroskleroty. Straty gospodarcze sięgają kilkunastu procent.
Przebieg warunków pogodowych w bieżącym sezonie
wegetacyjnym rzepaku ozimego sprzyjał nasilaniu wymienionych objawów chorób
i pogłębiał straty zainicjowane
przebiegiem pogody, a skuteczność zabiegów ochrony roślin
przed patogenami była modyﬁkowana zarówno temperaturą
jak i opadami panującymi w oknach zabiegowych. Najmniej
dotkliwe gospodarczo straty
oszacują Rolnicy, którzy uprawiali odmiany o niskiej podatności na patogeny. Stan roślin
oraz resztki pożniwne pozostające na polu powinny skłaniać
do reﬂeksji nad planowanymi
zasiewami. W tym sezonie pozostaje bowiem na polu cały
bank form przetrwalnych
grzybów, które długo utrzymają
możliwości infekcyjne.
dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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W przypadku wielu gatunków, uprawa bez odpowiedniej ochrony przed szkodnikami czy chorobami nie jest
możliwa. Co więcej, mimo
stosowania śor, globalnie tracimy 40% plonów. Bez leków
dla roślin straty te mogłyby się podwoić. Dodatkowo
zwalczając choroby grzybowe
roślin nie tylko dbamy o plon
ale również zapobiegamy
powstawaniu szkodliwych
dla ludzi substancji produkowanych przez grzyby - mikotoksyn.
Stosowanie pod kontrolą
Zgodnie z prawem i dobrą praktyką, preparaty do
ochrony roślin stosujemy
tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne, w ściśle określonych
dawkach oraz w dokładnie

Jak powstają środki
ochrony roślin?
Śor nazywane są często lekami dla roślin: ﬁtofarmaceutykami. Takie określenie
jest w pełni uzasadnione, ponieważ charakter tych produktów, proces ich tworzenia, dopuszczania do obrotu
i stosowania (autoryzacji)
oraz sposób ich stosowania
jest analogiczny do leków.

RDZENIEM ŚOR
JEST SUBSTANCJA
AKTYWNA
O OKREŚLONYM
STĘŻENIU. W SKŁAD
PREPARATU MOGĄ
TEŻ WCHODZIĆ
SUBSTANCJE
POMOCNICZE.
TWORZENIE NOWEJ
SUBSTANCJI
I WPROWADZANIE JEJ
DO OBROTU TRWA
ŚREDNIO 10 LAT.
W tym czasie wykonywanych jest ponad 150 badań
– od podstawowych testów
chemicznych i ﬁzycznych
po badania toksykologiczne
i ekotoksykologiczne. Wszystko po to aby dokładnie opisać
m.in. w jaki sposób dana substancja działa na szkodnika
i roślinę, jaka jest najmniejsza skuteczna dawka, jaka

jest dawka bezpieczna dla
człowieka, jakie jest tempo
biodegradacji i jaki jest wpływ
na całe środowisko.
Po zakończeniu badań następuje proces autoryzacji.
Proces ten jest wieloetapowy
i ściśle uregulowany a biorą
w nim udział eksperci – naukowcy z całej Europy. Dany
środek ochrony roślin zyskuje
autoryzację na poziomie unijnym (Komisja Europejska
i EFSA) i krajowym (w Polsce: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) tylko wtedy,
gdy podczas niezależnej oceny ryzyka zostanie potwier-

dzone, że przy prawidłowym
stosowaniu produktu pozostałości śor nie powodują
zagrożenia - m.in. dla konsumentów.
Pozostałości śor mają
prawo być w żywności
Pozostałości to śladowe
ilości produktów lub ich metabolitów, występujące na
powierzchni lub wewnątrz
zebranych plonów. Najwyższe
dopuszczalne poziomy pozostałości śor w poszczególnych
produktach spożywczych,
określane jako NDP (po angielsku – MRL, Maximum

6r

Residue Level), wyrażane
w mg/kg produktu są wyznaczane na etapie autoryzacji
śor przez EFSA i ogłaszane
w formie aktów prawnych dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Ustalając NDP bierze się
pod uwagę przede wszystkim toksyczność substancji,
realne poziomy pozostałości
wykrywane w plonach przy
prawidłowo wykonywanych
opryskach oraz nasze zwyczaje żywieniowe. Uwzględnia
się tutaj „scenariusz najgorszego przypadku”, czyli bardzo wysokie ale realistyczne
spożycie danego produktu.
W praktyce MRL są co najmniej sto razy mniejsze niż
dawka bezpieczna dla człowieka. Zatem wartości MRL,
choć mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem produktu, nie stanowią granicy
bezpieczeństwa. W uproszczeniu są to normy handlowe, których przekroczenie
sprawia, że produkt jest nielegalny i nie powinien znaleźć
się na rynku.
Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin
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określonym czasie. W uzasadnionych przypadkach śor
mogą być stosowane proﬁlaktycznie, natomiast co
do zasady w ochronie roślin
pierwszeństwo mają metody agrotechniczne, ﬁzyczne
czy mechaniczne.
Nadzór nad prawidłowym
stosowaniem śor przez rolników sprawuje Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN), która bada m.in. sprawność techniczną opryskiwaczy i obecność
pozostałości środków ochrony
roślin jeszcze na polu – na etapie uprawy. Z kolei Państwowa
Inspekcja Sanitarna (Sanepid)
kontroluje wszelkie dostępne
na rynku produkty spożywcze
i publikuje ostrzeżenia dotyczące żywności.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Pestycydy dopuszczone do
stosowania w uprawach
nazywamy środkami ochrony
roślin (śor). Są one istotnym
narzędziem w produkcji
żywności. Dzięki nim rolnicy
minimalizują straty w plonie
i są w stanie dostarczać
żywność wysokiej jakości,
w przystępnych cenach i bezpieczną dla konsumentów.

Fot. archiwum prywatne

Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo żywności
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Potencjał innowacji w rolnictwie
jest gigantyczny

Początkowo na rozwój
projektów traﬁ 25 mln zł.
Inicjatorzy liczą, że pomoże
to unowocześnić przemysł
rolno-spożywczy i rolnictwo
w Polsce, ale też wprowadzić
więcej podmiotów z tych sektorów na warszawski parkiet.
14 lipca został podpisany
list intencyjny, który zapoczątkował współpracę GPW
Ventures i KOWR w zakresie
rozwoju innowacji w rolnictwie. Inwestorem nowego
funduszu będzie KOWR,
a zarządzany on będzie przez
GPW Ventures.
– Najważniejszym zadaniem
KOWR Ventures będzie selekcja projektów i wybór tych,
które mają szansę na sukces
rynkowy, oraz wspieranie ich
rozwoju biznesowego. Wielu
inżynierów posiada ekspercką
wiedzę na temat produktu, ale
słabiej radzi sobie z elementami sprzedażowymi, a jeszcze
gorzej z zagadnieniami kontroli i planowania ﬁnansowego. Właśnie w tych obszarach
KOWR Ventures może ich
wesprzeć – podkreśla dr Marek Dietl, prezes GPW w Warszawie.
W tym roku KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie
spółce GPW Ventures do 25
mln zł. Zostaną one przeznaczone na inwestycje w przedsię-

biorstwa, których działalność
jest związana m.in. z poprawą
konkurencyjności gospodarki
rolnej i zwiększaniem rentowności gospodarstw rolnych.
Inne obszary wsparcia to
efektywne gospodarowanie
zasobami i przeciwdziałanie
niekorzystnym zmianom klimatycznym, a także rozwój
działalności pozarolniczej na
obszarach wiejskich.

– Potencjał innowacji w rolnictwie jest gigantyczny, a ﬁrmy istniejące w tym sektorze
i w jego otoczeniu są tego
świetnym dowodem – mówi
Wojciech Kędzia, zastępca
dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
– W naszych szufladach
leżą ciekawe projekty, jak
całkowicie zrobotyzowane
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fabryki białka owadziego,
narzędzia wykorzystujące
technologie satelitarne, samolotów bezzałogowych,
analizy multispektralnej dla
rolnictwa precyzyjnego, dla
szacowania wielkości plonów czy identyfikacji szkód
w rolnictwie.
Problemem, podobnie jak
w innych branżach, w rozwijaniu innowacyjnych projektów w sektorze agro jest dostęp do kapitału. Sposobem
na ich dokapitalizowanie ma
być właśnie fundusz KOWR
Ventures. Jak podkreśla
Wojciech Kędzia, trudno
było do tej pory oceniać
z perspektywy biznesowej
projekty, które trafiały do
KOWR. Teraz pomogą w tym
eksperci GPW.

dr Marek Dietl,
prezes GPW
w Warszawie

Fot. GPW

Małe i średnie firmy
technologiczne
z branży rolnospożywczej,
które rozwijają
innowacyjne
projekty, będą
mogły liczyć na
wsparcie nowego
funduszu KOWR
Ventures. Zostanie
on utworzony przez
GPW Ventures,
spółkę zależną
Giełdy Papierów
Wartościowych, oraz
Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.

– Liczymy na to, że kompetencje Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa i resortu
rolnictwa w zakresie rozpoznania potrzeb ﬁrm zostaną
wzmocnione przez ekspertów od zarządzania ﬁnansami

w projektach innowacyjnych,
którymi dysponuje Giełda Papierów Wartościowych i spółka GPW Ventures – podkreśla
zastępca dyrektora generalnego KOWR.
opr. bar, mat. newseria.pl
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Usprawnienie prac ścierniskowych
Z uwagi na spiętrzenie prac
polowych, warto rozważyć
ten problem przed zbiorami.
Zaniedbanie ścierniska i nieodpowiednie przygotowanie
stanowiska pod uprawę następczą nie jest odpowiednią
strategią. Pozostawienie pola
odłogiem zamiast redukować
koszty, zwiększa je, pogarsza
jakość gleby i zmniejsza jej
wydajność. Błędy i zaniedbania popełnione na tym etapie
mogą w znaczący sposób negatywnie wpłynąć na rezultat
całej produkcji.
Nadrzędnym celem uprawy
pożniwnej jest przygotowanie
pola pod nowe zasiewy w taki
sposób, by roślina następcza
pojawiła się na polu w optymalnym, przewidzianym dla
konkretnej odmiany terminie.
Aby było to możliwe należy
sprostać wielu wyzwaniom.
Nie tylko zebrać słomę, zastosować nawożenie, które
ułatwi rozkład resztek, zwalczyć chwasty, samosiewy
i przeprowadzić uprawę mechaniczną. To także czas na

ewentualne badanie zasobności gleby, jej odczynu czy też
wykonanie mapowania. Czasem, w niesprzyjających warunkach, na przeprowadzenie
tych wszystkich czynności
rolnicy mają do dyspozycji
zaledwie kilka dni. Dlatego
też priorytetem powinno być
wydłużenie tego okna, aby
można było przeprowadzić
wszystkie niezbędne zabiegi. Warto zatem wcześniej
wybrać odpowiednią metodę
uprawy ścierniska i przygotować alternatywne scenariusze
działań.
Od kilku lat, gdy w Polsce
jesienią mamy permanentnie do czynienia z deﬁcytem
wody trzeba zdecydować
się na taką uprawę, która
zapewni przeprowadzenie
siewu w jak najmniej przesuszoną glebę. Odpowiednie
przygotowanie stanowiska
to zabezpieczenie dobrych
wschodów i oszczędności
w zasobach wody. Jednym ze
sposobów jest zastosowanie
zabiegu z użyciem herbicydu

Fot. Anna Rogowska

Zbliża się czas żniw, a zaraz po nich
rozpocznie się sprzątanie słomy z pola. To
ostatni moment na podjęcie decyzji dotyczącej
wyboru i metody uprawy pożniwnej.

totalnego, na ogół glifosatu.
Oprysk ten w przeciwieństwie do uprawy mechanicznej nie spowoduje nadmiernego przesuszenia gleby.
Wykonanie takiego zabiegu
wymaga mniej energii i paliwa niż uprawa mechaniczna. Skuteczniej zwalcza
chwasty, przede wszystkim
wieloletnie, a ponadto daje
możliwość płytkiej i szybkiej
uprawy ścierniska. Dodatkowym atutem tej metody jest
przełamanie cyklu rozwoju
patogenów, co ma kolosal-

ne znaczenie na przykład
w uprawie pszenicy. Oprysk
powoduje przerwanie tzw.
„zielonego mostu”, czyli
uniemożliwia przedostania
się patogenów glebowych
z korzeni samosiewów na
korzenie kiełkującej uprawy
następczej. Glifosat niszczy
zainfekowane korzenie i tym
samym przerywa cykl rozwojowy patogenów. Jednak tylko aplikacja szybko i głęboko
działającego herbicydu pozwoli na zniszczenie korzeni
samosiewów przed siewem.

Dlatego niezwykle ważny
jest wybór odpowiedniego
środka. Nie możemy sobie
pozwolić na stosownie słabej
jakości produktu. Nie mamy
czasu na powtórne jego zastosowanie czy też korektę
oprysku. Na przykład szybko działające formulacje glifosatu w preparacie Roundup
PowerMax 720, zapewniają
błyskawiczne wchłanianie
i pobieranie do korzeni chwastów. Pozwala to na szybką
uprawę mechaniczną, nawet
gdy nie widoczne są objawy

Green House Development
3/4 badanych zadeklarowało,
że wolne środki przeznaczyłoby na inwestycję w nieruchomość. Prawie 100 proc.
wskazało, że inwestowanie
w nieruchomość na wynajem jest dobrym sposobem
na uzyskanie dodatkowego,
stałego przychodu. Jak wskazuje ekspert Rodzinnych
Inwestycji, na niesłabnące
zainteresowanie tą formą
lokowania kapitału wpływa
głównie stabilność i pewność inwestycji.
Inwestycje w grunty mogą
być też bardziej opłacalne
niż dużo popularniejszy zakup mieszkania na wynajem.
Według danych Związku Banków Polskich w ciągu ostatnich czterech lat wzrost cen
mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce
wyniósł średnio 21,5 proc.
Jak jednak pokazuje indeks
Urban.one, od 2010 roku,
po przegrzaniu koniunktu-

ry, mieliśmy do czynienia ze
spadkiem cen. Dopiero półtora roku temu stawki wróciły
do poziomu sprzed dekady.
Ekspert podkreśla, że istnieje ryzyko, że spodziewana
recesja w następstwie pandemii SARS-CoV-2 wywoła
podobne wahania.
– Grunty w tym samym czasie cały czas stabilnie rosły
– mówi Jakub Węglarski, dyrektor ds. marketingu ﬁrmy
Rodzinne Inwestycje. – Nawet
kryzys gospodarczy w latach
2007–2008 nie wpłynął na
zmianę dynamiki ich wartości. To pokazuje, że taka
inwestycja jest dużo bardziej
odporna na to, co dzieje się
w gospodarce.
Potwierdzają to przywoływane przez Rodzinne Inwestycje dane GUS na temat
średniej ceny 1 ha ziemi rolnej na Warmii i Mazurach
w latach 2004–2019. Na
przestrzeni ostatnich 15 lat
wzrosła ona aż o 888 proc.

To oznacza, że każdy 1 tys. zł
zainwestowany w 2014 roku
przełożył się na 8,8 tys. zł
w ubiegłym.
– Tym, co wyróżnia grunty
i powoduje, że jest to inwestycja bardziej pewna niż np.
nieruchomości mieszkaniowe, jest podaż, która jest niezmienna. Mieszkań możemy
wybudować więcej, gruntów
nam nie przybędzie. Kiedy
podaż jest stała, a mamy do
czynienia ze wzmożonym
popytem na nieruchomości
gruntowe, to rachunek ekonomiczny jest prosty i możemy spodziewać się wzrostów
– mówi Jakub Węglarski.
– Myślę, że w ciągu najbliższych kilku bądź kilkunastu
miesięcy boom na ziemię
się utrzyma.
Ekspert wskazuje, że poza
bezpieczeństwem i dobrą stopą zwrotu z inwestycji grunty
cechuje też dodatkowa zaleta,
czyli możliwość wykorzystania na cele konsumpcyjne,

działania. W wypadku samosiewów zbóż i rzepaku oraz
chwastów jednorocznych jest
to możliwe już po 2 dniach,
natomiast gdy zwalczamy
perz i inne chwasty wieloletnie po 5 dniach. Oprysk blokuje parowanie chwastów,
a wytworzony mulcz osłania
glebę, dlatego nie należy
czekać z zabiegiem do ostatniej chwili przed uprawą.
Zastosowanie skutecznych
formulacji glifosatu pozwala
na efektywne przygotowanie stanowiska pod jesienne
siewy. Efektywne – znaczy
przy użyciu minimalnych
nakładów, a jednocześnie
pozwalające na uzyskanie
optymalnych efektów końcowych. W skrócie możemy
powiedzieć, że dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania
mamy możliwość płytkiej
i szybkiej uprawy ścierniska
przy doskonałym zwalczeniu
uciążliwych chwastów.
Pożniwna uprawa ścierniska
to niezbędny zabieg agrotechniczny. Podstawowe problemy
decydujące o sukcesie i przyszłych zbiorach, które trzeba
rozwiązać w wypadku uprawy ścierniska to efektywność
działania, ograniczony czas
oraz utrzymanie odpowiedniej jakości stanowiska.
Anna Rogowska

Ziemia coraz droższa
Pandemia koronawirusa
znacznie zwiększyła zainteresowanie inwestycjami
w grunty, co może wynikać
z faktu, że Polacy – zwłaszcza w czasie kryzysu
– szukają przede wszystkim
bezpiecznej lokaty kapitału,
a za taką postrzegany jest
zakup ziemi. Według danych
GUS w ciągu ostatnich 15
lat średnia cena 1 ha gruntu
rolnego na Warmii i Mazurach wzrosła o 888 proc.,
a wzrostu cen nie wyhamował nawet kryzys z lat
2008–2009.
Widocznego w ostatnich
miesiącach zainteresowania
inwestycjami gruntowymi
nie powinno zatrzymać nawet
zaostrzenie polityki kredytowej po stronie banków, gdyż
większość inwestorów ﬁnansuje taki zakup gotówką.
Na rynku widać wzmożony
popyt na inwestycje gruntowe. Wynika to ze specyﬁki

sytuacji, w której się znaleźliśmy, oraz z naturalnej potrzeby posiadania. Grunt zawsze
był wartością samą w sobie.
Teraz został bardziej doceniony przez społeczeństwo.
Kupno nieruchomości to
jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków sposobów inwestowania. Kojarzy
się z bezpiecznym, ale i opłacalnym lokowaniem kapitału.
Badanie Kantar dla UOKiK,
przeprowadzone pod koniec
2018 roku, pokazuje, że 47
proc. Polaków dysponujących kwotą 500 tys. zł zdecydowałoby się zainwestować ją
właśnie w nieruchomość (w
przypadku kwoty 100 tys. zł
ten odsetek wyniósł 31 proc.).
Wśród ankietowanych, którzy
posiadają inwestycje inne niż
produkty i usługi ﬁnansowe,
62 proc. zdecydowałoby się
właśnie na zakup nieruchomości.
Z kolei w ubiegłorocznym
badaniu Biostat na zlecenie

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

np. rekreacyjnie lub pod budowę domu.
– Tych, którzy kupują je
w celu zabudowy albo wykorzystania w sposób konsumpcyjny, jest dużo mniej.
U nas stanowią około 1 proc.
klientów. Osoby, które mają
zgromadzone oszczędności,
inwestują w ziemię głównie ze
względu na fakt, że bezpiecznie przechowuje kapitał. Niezabudowane nieruchomości
gruntowe nie niszczeją i nie
trzeba na nie przeznaczać
dodatkowych nakładów ﬁnansowych – mówi.
Jak podkreśla, widocznego w ostatnich miesiącach
wzrostu zainteresowania inwestycjami gruntowymi nie
powinno zatrzymać nawet
zaostrzenie polityki kredytowej po stronie banków. Wynika to z faktu, że większość
inwestorów ﬁnansuje taki
zakup gotówką ze zgromadzonych oszczędności.
opr. bar, mat. newseria.pl

Wakacje to czas wypoczynku, ale również wytężonych
prac w rolnictwie i niestety
wypadków z udziałem dzieci.
Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna, stwarza
wiele zagrożeń powodujących
wypadki. Rolnicy są narażeni
na ryzyko niebezpieczeństwa
podczas prawie wszystkich
prac. Pomagają im starsze
dzieci, które nie zawsze zdają
sobie sprawę z niebezpieczeństwa, a rodzice często bagatelizują zagrożenia. Trzeba
pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, szczególnie obecnie, kiedy pojawiły
się dodatkowe czynniki ryzyka, negatywnie oddziałujące
na zdrowie i bezpieczeństwo
w pracy.
Zagrożenie stanowią wirujące części maszyn, mieszalniki, piły, widły, grabie, kosy,
siekiery. Zabezpieczenie lub
umieszczenie narzędzi i sprzętów w magazynach, warsztatach może uchronić przed
tragedią. Urządzenia elektryczne muszą być wyłączone z prądu oraz zabezpieczone przed kontaktem z wodą.

Dziecko nie może wyręczać
rodziców w prowadzeniu maszyn rolniczych i nie powinno
przebywać w miejscu, gdzie
pracują kombajny, ciągniki
i prasy. Również wspinaczka
po drabinie może zakończyć
się groźnym upadkiem. Dzieci
mogą pomagać w przenoszeniu niewielkiej ilości siana,
ręcznym zbieraniu ziemniaków, warzyw, karmieniu drobiu, a także porządkowaniu
podwórka.
Środki ochrony roślin powinny być przechowywane
w miejscach niedostępnych.
Chwila nieuwagi i dziecko
może nawdychać się ich,
albo wypić. Może to prowadzić do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci. Dzieci,
ale i dorośli, mogą stać się
ofiarą niezabezpieczonych
studni i zbiorników gospodarczych. Nieoznakowane
stawy, oczka i inne zbiorniki wody także mogą stać się
zagrożeniem. Zabezpieczeniem zbiorników są solidne
pokrywy, które wytrzymają
ciężar człowieka. Dzieciom
nie wolno brać udziału
w opróżnianiu zbiorników
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Bezpieczne wakacje na wsi

gospodarczych. Co roku
zdarzają się zatrucia siarkowodorem wśród dorosłych,
a dzieciom zatruć się jest
jeszcze łatwiej.
Drodzy rolnicy!
Zachowajmy wyjątkową
dbałość o bezpieczeństwo
podczas wykonywania prac
w polu i obejściu i obsługi maszyn.
Chrońmy zdrowie własne
i bliskich z uwagi na koronawirusa, pamiętając o myciu
rąk, stosowaniu środków odkażających, dezynfekcji często

dotykanych przedmiotów,
urządzeń, elementów sterowniczych maszyn.
Nie narażajmy zdrowia
dzieci, obarczając ich pracą
ponad siły i możliwości.
Zabezpieczmy miejsca zagrażające bezpieczeństwu dzieci.
Zadbajmy o opiekę i bezpieczne miejsca zabaw, najlepiej ogrodzone.
Zadbajmy o porządek na
podwórku, oddzielając strefę produkcji rolniczej od domowej.
Nie zapominajmy o regularnym odpoczynku własnym.

Drogie dzieci!
Nie wchodźcie do zagrody
ze zwierzętami. Jeżeli opiekun pozwoli wam dotknąć
zwierzęcia, trzeba potem
umyć ręce.
Nie poruszajcie się po gospodarstwie sami, tylko z dorosłymi.
Nie podchodźcie do maszyn,
nawet jeśli nie są włączone.
Może się zdarzyć, że zostaniecie potrąceni lub pochwyceni.
Środki ochrony roślin, paliwa, chemiczne środki do
czyszczenia i dezynfekcji, leki
dla zwierząt nie są do zabawy.
Lepiej omijaj je z daleka.
Nie bawcie się w stogach
siana lub słomy. Mogą
was przygnieść.
Nie wolno wchodzić do
miejsc, gdzie gromadzi się

zboże i paszę, bo jeśli się obsuną, mogą was zasypać.
Trzymajcie się z dala od
szamb, zagłębień, rowów
i studzienek odpływowych,
do których można wpaść
i utonąć.
Zachowajcie ostrożność jeżdżąc po podwórku na rowerze
czy hulajnodze.
Nigdy nie bawcie się zapałkami i nie rozpalajcie ogniska
na terenie gospodarstwa ani
poza nim.
Zawsze i wszędzie bądźcie
ostrożni! Zanim coś zrobicie,
zapytajcie o zdanie rodziców,
dziadków, opiekunów.
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska,
Główny Specjalista Działu Metodyki
Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
WMODR z siedzibą w Olsztynie
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Zaprawianie nasion to efektywny i rentowny
sposób zabezpieczenia plonu. Należy je
rozważać właśnie w kategoriach zwrotu
inwestycji. Stosowanie zabezpieczonych
nasion, przynajmniej z zaprawą fungicydową
to już jest działanie standardowe. Minimalizuje
ryzyko negatywnego wpływu infekcji
chorobami grzybowymi w okresie wschodów
rzepaku. Tym samym zapewnia zdrowy
i wolny od patogenów początek wegetacji.
Kolejnym stopniem zabezpieczenia jest
użycie również środka owadobójczego, który
chroni rośliny przed szkodnikami atakującymi
we wczesnym okresie wzrostu roślin oraz
ogranicza szkody przez nie powodowane.
Zaprawianie jako pierwszy zabieg agrotechniczny
w uprawie rzepaku ma znaczący wpływ na jesienny rozwój roślin, ich wigor, lepsze
zimowanie i w konsekwencji
na wykształcenie plonu.
W przypadku rzepaku zaprawianie nasion jest szczególnie
istotne. Uprawa ta związana
jest ze stosunkowo dużym
ryzykiem
produkcyjnym.
To roślina, która spędza na
polu ponad dziesięć miesięcy,
w trakcie których narażona
jest na różnego rodzaju stresy.
Oprócz chorób i szkodników,
dość dużym zagrożeniem jest
niekorzystny przebieg warunków pogodowych.
Wyjątkowo groźne są jesienne susze, z którymi rolnicy
zmagają się od lat. Niedobór
wody w okresie kiełkowania
może przyczynić się do opóźnienia wschodów, a w przypadku wystąpienia takiego
deﬁcytu łącznie z silną presją
ze strony patogenów, do całkowitego ich braku. Zastosowanie zapraw niweluje skut-

ki tego sprzężenia i poprawia
bezpieczeństwo uprawy już
na samym starcie.
Siewki w dobrej kondycji lepiej poradzą sobie ze stresem
suszy. Jesienią ubiegłego roku
nie było z tym kłopotu. Rolnicy,
którzy nie opóźnili siewów i zastosowali odpowiednią ochronę
nie mieli problemów z wyrównanymi wschodami i osiągnięciem optymalnej obsady roślin.
Natomiast w 2018 roku susza
rolnicza objęła swym zasięgiem
prawie całą Polskę i można było
te różnice zauważyć. Plantacje
rolników, którzy zdecydowali
się na wybór kwaliﬁkowanego
materiału siewnego, odpowiednio zabezpieczonego, chroniącego rośliny przed patogenami
w tym newralgicznym momencie wzrostu, były w zdecydowanie lepszej kondycji. Ochrona
zmniejszająca możliwość infekcji chorobami grzybowymi
na samym początku wegetacji
jest szczególnie istotna. Niezaprawione, porażone siewki
źle się rozwijały, gdyż proces
kiełkowania został zaburzony

Fot. Anna Rogowska

Rzepak: Zabezpieczanie nasion doda im wigoru

przez niedobór wody w glebie
oraz porażenie chorobami.
Nasilenie występowania poszczególnych agrofagów zależy
przede wszystkim od przebiegu
warunków pogodowych. Dlatego też trudno przewidzieć
z wyprzedzeniem, który z nich
okaże się najgroźniejszy w nadchodzącym sezonie. Największe
zagrożenie dla młodych roślin
rzepaku stanowią: zgorzele
siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
i mączniak rzekomy. Warto zdecydować się na zakup zaprawy,
która zabezpieczy siewki przed
całym ich spektrum. Takiej,
która zapewnia kontrolę kluczowych chorób występujących
w okresie wschodów. Warto wybrać fungicyd, który wykazuje
dwa mechanizmy działania:
aktywność systemiczną i wgłębną. Skutecznym rozwiązaniem
jest połączenie dwóch substancji aktywnych: ﬂuopilkolidu
i ﬂuoksastrobiny.
Nie mniejszym zagrożeniem
dla młodych roślin rzepaku są
szkodniki, przede wszystkim

pchełki i śmietki. We wspomnianym 2018 roku oprócz
suszy jesienią odnotowano
zdecydowanie wyższą presję
tych agrofagów.
Niezabezpieczone, uszkodzone rośliny zdecydowanie
słabiej rozwijały się jesienią
i gorzej zniosły stan spoczynku zimowego, wolniej
zregenerowały się po wznowieniu wegetacji i były bardziej podatne na infekcje.
Interesującym rozwiązaniem,
dostępnym po raz pierwszy
w tym roku na rynku, jest
wybór nasion zaprawionych
preparatem Buteo Start.
Flupyradifuron zawarty w jej
składzie to nowa substancja
chemiczna, niewystępująca
dotąd w żadnej innej zaprawie na świecie. Inspiracją
dla stworzenia produktu był
naturalnie występujący związek – stemofolina. Flupyradifuron oddziałuje selektywnie
na określone gatunki szkodników. W zakresie rejestracji
środka znajdują się pchełki
ziemne, pchełka rzepakowa

oraz śmietka kapuściana.
Zwalczając szkodniki, produkt wpływa na prawidłowe
wschody rzepaku, zapewniając plantatorom niezawodne wsparcie w zwalczaniu
specyﬁcznych szkodników.
Zaprawa spełnia wysokie
europejskie standardy bezpieczeństwa
środowiska,
uwzględniając w tym bezpieczeństwo owadów pożytecznych, nie tylko zapylaczy. To
innowacyjna, kompleksowo
działająca zaprawa w ochronie roślin rzepaku przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju.
Zaprawianie nasion jest
najbardziej oszczędną, bezpieczną i efektywną metodą
ochrony. Pozwala przy zastosowaniu niewielkiej ilości
środka chemicznego zapewnić bezpieczny wzrost roślin
w początkowym okresie ich
rozwoju. Jest to metoda przyjazna środowisku – minimalizująca chemizację gleb i liczbę wykonywanych zabiegów
ochronnych.
Anna Rogowska

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po
armatorach statków rybackich, do którego traﬁ pomoc
rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii
COVID-19, wypłacana ze
środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków
o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie 31
lipca – 6 sierpnia 2020 r.
O pomoc, która jest realizowana w ramach działania
„Przetwarzanie produktów
rybołówstwa i akwakultury”,
mogą ubiegać się zakłady
przetwórstwa rybnego, dzia-
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łające jako mikro, małe lub
średnie przedsiębiorstwa,
które roczny przychód netto będą dokumentowały na
podstawie potwierdzonego
przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia
o rocznym przychodzie netto
z tytułu sprzedaży produktów
rybołówstwa lub akwakultury, w ramach działalności
gospodarczej wykonywanej

Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC

Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

31 lipca rusza nabór wniosków
ARiMR: Łagodzenie skutków
epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego.

WYSOKIEJ JAKOŚCI
KWALIFIKOWANY
MATERIAŁ SIEWNY,
ODPOWIEDNIO
ZAPRAWIONY JEST
PODSTAWOWYM
CZYNNIKIEM
DETERMINUJĄCYM
UZYSKANIE
SATYSFAKCJONU-JĄCYCH PLONÓW.
WARTO ZATEM NIE
TYLKO ZASTANOWIĆ
SIĘ NAD WYBOREM
POD NOWE ZASIEWY
WYSOKO I WIERNIE
PLONUJĄCYCH
ODMIAN, ALE TAKŻE
ZANALIZOWAĆ
WYBÓR ZAPRAW,
KTÓRYMI
MATERIAŁ SIEWNY
MIAŁBY ZOSTAĆ
ZABEZPIECZONY.

w zakresie kodu PKD 10.20.Z
– Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków
i mięczaków, ustalonego na
podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie
obowiązku statystycznego
(RRW-20).
Pomoc ﬁnansową przyznaje
się w formie wypłaty premii
– określonej w umowie o doﬁnansowanie, na realizację
operacji w zakresie wsparcia

kapitału obrotowego – w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.
Kolejne nabory wniosków
w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod
koniec bieżącego roku.
Wnioski o doﬁnansowanie
przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście lub rejestrowaną
przesyłką pocztową.
red. inf. ARMiR

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc

Następne wydanie
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Czy łanocha pobrzęcz Oxythyrea funesta zagraża naszym uprawom
Łanocha pobrzęcz nie jest nowym gatunkiem
dla fauny Polski. Wycofał się z naszych
obszarów na początku XX wieku, a pierwsze
informacje o jego powrocie pojawiły się
pod koniec XX wieku z obszarów południowschodnich Polski.
Łanocha pobrzęcz to nazwa
mało znana, szczególnie w naszym rejonie Polski. Nie kojarzymy tego szkodnika z żadną
rośliną uprawną. Dlaczego
tak się dzieje?
Jak dotąd gatunek ten nie
występował w naszym rejonie
w dużej liczebności. W ostatnich latach spotykane są
nieco liczniejsze populacje
w różnych rejonach Warmii
i Mazur. Natomiast licznie
był notowany na południu
i wschodzie Polski, ale tylko
miejscowo. Niestety w niektórych rejonach lokalnie zasiedla kłosy zbóż, gdzie wyjada

ziarniaki, prowadząc również
do zasychania wierzchołków
roślin. Dlatego potencjalnie
może stanowi zagrożenie
w tych uprawach. Oprócz
zbóż, spotykany jest na kwiatach różnych roślin, a ostatnie doniesienia wskazują, że
może być zagrożeniem upraw
borówki. Chrząszcze zjadają
słupki i pręciki, niszczą kwiaty, co w dużym stopniu wpływa na plon owoców.
Łanocha pobrzęcz nie jest
nowy gatunkiem dla fauny
Polski. Wycofał się z naszych
obszarów na początku XX
wieku, a pierwsze informacje

o jego powrocie pojawiły się
pod koniec XX wieku z obszarów południo-wschodnich
Polski. W ostatnich latach wykazano jego obecność w całym
pasie wschodnim do Puszczy
Białowieskiej i na południu
kraju. Niestety doniesienia
te mają charakter fauni-

styczny, a informacje o jego
występowaniu na roślinach
uprawnych pochodzą przede
wszystkim od rolników. Ekspansja tego szkodnika związana jest prawdopodobnie
ze zmianami klimatycznymi,
a przede wszystkim z ociepleniem klimatu.

Jak rozpoznać
łanochę pobrzęcz?
Łanocha pobrzęcz jest
chrząszczem należącym do
rodziny poświętnikowatych.
W rodzinie tej znajdują się
również tak ważne szkodniki jak: chrabąszcz majowy,
guniak czerwczyk, ogrodnica niszczylistka, czy też nałanek kłosiec. Wprawdzie
ogólny pokrój łanochy jest
bardzo zbliżony do wspomnianych gatunków, ale różni się od nich zdecydowanie
ubarwieniem. Osiąga 8-12
mm długości, jest barwy
czarnej, ale na pokrywach
i przedpleczu widoczne są
różnego kształtu białe plamy. Całe ciało jest błyszczące
i pokryte jasnymi włoskami.
Larwy zwane potocznie pędrakami, dorastają do 20
mm, a ich pokrój jest charakterystyczny, typowy dla
rodziny poświętnikowatych.
Ciało jest wygięte w kształt
litery C, posiadają trzy pary

odnóży krocznych, brązową głowę, a reszta ciało jest
koloru kremowego. Larwy
przez cały okres swojego
życia przebywają w glebie.
Prawdopodobnie żerują na
korzeniach różnych roślin,
a stopień szkodliwości zależny jest od ich liczebności.
Łanocha pobrzęcz
na kwiatach róż
Z tego względu, że gatunek
ten jest polifagiem, atakującym wiele różnych gatunków roślin, należy zwrócić
szczególną uwagę na jego
występowanie w naszym rejonie. Ze szkodnika nie mającego większego znaczenia
gospodarczego może stać się
uciążliwym gatunkiem w rolnictwie i ogrodnictwie.
Prof. dr hab. Bożena Kordan,
Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski,
bozena.kordan@uwm.edu.pl
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Wegetacja rzepaku ozimego
trwa prawie jedenaście miesięcy. Kondycja roślin w ciągu
całego sezonu zależy zarówno
od zastosowanej technologii
produkcji, jak i od przebiegu
warunków pogodowych. Podejmując decyzję o uprawie
rzepaku należy pamiętać między innymi o zachowaniu odpowiedniego zmianowania roślin,
co w przypadku uprawy tej rośliny jest wyjątkowo ważne. Pojawia się wówczas pytanie, na
jaką odmianę się zdecydować?
Świadomość producentów
rzepaku, co do słuszności
wymiany materiału siewnego jest bardzo wysoka. Różne
źródła podają odmienne informacje, ale można przyjąć,
iż blisko 80% rolników kupuje kwaliﬁkowane nasiona.
Wyrodzony, niejednolity,
niedoczyszczony i słabo kiełkujący materiał siewny przyczynia się do zmniejszenia
plonów. Nasiona o obniżonej
zdolności i energii kiełkowania nie dają gwarancji, że
wyrosną z nich silne i zdrowe
rośliny. Dlatego też produkcja własnego materiału siewnego może okazać się pozorną oszczędnością.

na wyleganie i osypywanie
się nasion przed i w trakcie
zbioru. Te wszystkie czynniki są dokładnie badane przed
wprowadzeniem odmiany do
sprzedaży.
Ważny jest także sposób zabezpieczenia kwaliﬁkatu.

ZAPRAWA NASIENNA
MA ISTOTNY WPŁYW
NA JESIENNY ROZWÓJ
ROŚLIN, ICH WIGOR,
LEPSZE ZIMOWANIE
I W KONSEKWENCJI NA
„ZBUDOWANIE” PLONU.
Standardem jest użycie zaprawy fungicydowej.
Wyższym stopniem zabezpieczenia jest zastosowanie
preparatu insektycydowego,
który chroni siewki roślin

przed szkodnikami oraz ogranicza szkody przez nie powodowane.
Zdrowotność jest priorytetem. Jej poprawa to jeden
z głównych celów współczesnych programów hodowlanych. W ostatnim czasie,
oprócz zwiększenia poziomu
tolerancji na najczęściej występujące w uprawie rzepaku
choroby, coraz większego
znaczenia nabierają odmiany tolerancyjne na choroby,
których nie można zwalczyć
przy pomocy środków ochrony roślin. Posiadanie w portfolio odmian tolerancyjnych
na kiłę kapusty i wirusa
żółtaczki rzepy, to dążenie
wszystkich liczących się na
rynku hodowców. Reakcje
na pojawienie się nowego
zagrożenia w uprawach widać świetnie na odmianach
tolerancyjnych na wirusa
żółtaczki rzepy. W ciągu ostat-
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nich czterech lat prawie trzydzieści odmian posiadających
tę cechę zostało wpisanych do
Krajowego Rejestru.
Wirus żółtaczki rzepy stosunkowo niedawno zaczął
masowo porażać plantacje
rzepaku. Dopiero od kilku lat
mamy do czynienia z infekcjami, które w znaczący sposób
redukują plon i obniżają zawartość tłuszczu w nasionach.
Wektorem, który przenosi ten
patogen jest przede wszystkim mszyca brzoskwiniowa.
Ochrona plantacji przed
tym szkodnikiem jest dość
ograniczona, gdyż brakuje
insektycydów o działaniu
układowym. Stosując preparaty działające kontaktowo,
z uwagi na sposób żerowania szkodnika (dolna strona
liści), redukujemy jedynie
populację, a nie pozbywamy
się problemu. Efektywnym
sposobem walki z tą chorobą
jest wybór odmian tolerancyjnych. Przykładem takiej
jest DK Excited. Łączy ona
w sobie bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania
oraz bardzo dobre cechy jakościowe. Odmiana ta w Doświadczeniach Rejestrowych
COBORU w roku 2019 osiągnęła plon wyższy od wzorca
o prawie 1 t/ha przy wyższej
o 1% zawartości tłuszczu
w nasionach. Ponadto posiada ona bardzo silny wigor jesienny, wysoką odporność na
suchą zgniliznę kapustnych
(gen RLM-7), podwyższoną
odporność na pękanie łusz-

czyn i osypywanie się nasion
oraz cechę tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Charakteryzuje się również
bardzo dobrą zimotrwałością. Cecha ta, pomimo dość
lekkich zim w ostatnich latach, jest jednym z ważniejszych parametrów, które
producenci weryﬁkują przed
podjęciem decyzji o zakupie
konkretnej odmiany. Nasiona tej odmiany posiadają
kompleksowe zabezpieczenie
– zaprawione są preparatem
insektycydowym i fungicydowym.
Uprawa rzepaku, mimo że
trudna i wymagająca, a przy
tym kosztochłonna, może być
opłacalna i satysfakcjonująca
dla producentów rolnych. Należy jednak starannie przygotować się do całego procesu
produkcji tej rośliny. Równie
ważne, jak wybór odpowiedniej odmiany, jest zastosowanie optymalnych rozwiązań
w agrotechnice. Nie można
też zapominać, że cięcie nakładów, „chodzenie na skróty”
z reguły przekłada się niekorzystnie na wielkość i jakość
możliwych do osiągnięcia plonów. Jednak najistotniejszym
czynnikiem, na jaki mamy
wpływ jest wybór odmiany tolerancyjnej na jak największe
spektrum możliwych zagrożeń. Wybór odmiany i sposób
zabezpieczenia kwaliﬁkatu to
podstawa jednej z pierwszych
decyzji, jakie musi podjąć
każdy plantator.

nicza wzrost i funkcjonowanie roślin wrażliwych na ten
pierwiastek. A z niedoborami
wody mamy w naszym kraju
coraz częściej do czynienia.
Oczywiście negatywne skutki
toksyczności glinu w glebach
o niskim odczynie mogą być
kompensowane
poprzez
wapnowanie. Wraz ze wzrostem pH jony Al3+ tworzą
w roztworze glebowym nierozpuszczalne
kompleksy
i ich dostępność dla roślin
zmniejsza się. Dlatego warto
analizować odczyn gleby i cyklicznie go regulować.
Wybierając odpowiednią
odmianę pod zbliżające się
zasiewy warto rozważyć jej
zakup pod kątem tolerancji
na duże stężenie jonów glinu,
szczególnie jeśli wybrane pod
jej uprawę stanowisko cechuje się niskim odczynem.
Przykładem jest polska odmiana chlebowa Belissa. Jej
wartość i plenność potwier-

dzona została w praktyce
rolniczej. To sprawdzona
odmiana, często wybierana
przez rolników. Plonuje na
poziomie 10 t/ha, a co najważniejsze nadaje się do
uprawy w różnych środowiskach, na różnych stanowiskach, także kwaśnych i po
różnych przedplonach. Łączy w sobie wiele korzystnych
cech pożądanych przez producentów, jak choćby wysoką
odporność na wymarzanie,
wyleganie czy dobre parametry jakościowe.
Na rynku dostępnych jest
wiele odmian pszenicy ozimej, których potencjał plonowania i cechy użytkowe
pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującego
plonu.
Planując jednak uprawę na
kwaśnym stanowisku, warto
rozważyć wybór takiej, którą
cechować będzie tolerancja
na duże stężenie glinu.

Anna Rogowska

Pszenica na kwaśnych stanowiskach
Zbliża się czas żniw. Za
chwilę rozpoczną się przygotowania pod zasiewy ozimin.
To ostatni moment na podjęcie decyzji dotyczących
struktury zasiewów i zakupu
konkretnych odmian.
W Polsce gatunkiem o podstawowym znaczeniu w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego wciąż pozostaje
pszenica. Zajmuje ¼ areału
przeznaczonego pod zasiewy zbóż. Jest uprawą o kolosalnym znaczeniu – ma
najwyższy ze wszystkich
zbóż potencjał plonowania
i wszechstronne możliwości
wykorzystania ziarna. Tradycyjnie, jak co roku, najwięcej
dylematów będzie sprawiał
wybór odmian tego gatunku. Rozsądnie jest zastosować dywersyﬁkację i wybrać
ich kilka.
Producenci decydują się na
zakup tylko odmian wysoko

i wiernie plonujących. Muszą
się one cechować tolerancją
na różne czynniki stresowe,
sprawdzać się na gorszej jakości stanowiskach i to bez
uszczerbku dla jakości handlowej ziarna. Jedynie surowiec o dobrych wyróżnikach
może znaleźć klienta, który
zaoferuje za niego satysfakcjonującą cenę.
Plonowanie – jego wysokość i wierność, wysoka jakość handlowa, zdrowotność,
a także odporność na stresy,
przede wszystkim na niską
temperaturę oraz coraz częściej występujące w naszym
kraju deﬁcyty wody, to najważniejsze cechy brane pod
uwagę przy dokonywaniu
zakupów. To także priorytety
prac hodowlanych ﬁrm nasiennych. Kierunki ich działań są deﬁniowane potrzebami rynku.
W naszym kraju prawie
wszystkie gleby wytworzone

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

są na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce,
dlatego istotnym parametrem weryﬁkowanym przez
rolników jest także wysokość i stabilność plonowania
na słabszych, stresowych
stanowiskach o niskim pH.
Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych stanowi około
60% wszystkich gruntów ornych w Polsce. Zbyt wysokie
zakwaszenie gleby uniemożliwia otrzymanie wysokich
plonów, nawet przy zastosowaniu odpowiedniej agrotechniki. Dlatego hodowcy
testują odmiany także i pod
tym kątem.
Na kwaśnym podłożu bardzo często mamy do czynienia ze zbyt wysoką zawartością glinu w roztworze
glebowym. Jest on szkodliwy
dla wielu gatunków roślin,
między innymi dla pszenicy.
Toksyczność tego pierwiastka
objawia się przede wszystkim

zaburzeniem pobierania innych, głównie fosforu, wapnia i magnezu, niezbędnych
do prawidłowego wzrostu.
Glin obniża również pobieranie jonów azotanowych na
korzyść amonowych. Hamuje
rozwój systemu korzeniowego. Ogranicza ilość zarówno
włosków korzeniowych, jak
i cienkich korzeni bocznych
oraz wstrzymuje wydłużanie korzeni w osi głównej,
co jest przyczyną bardzo
płytkiego ukorzenienia rośliny. Reakcją pszenicy na
nadmierne stężenie glinu
jest słabe krzewienie, a nawet całkowite zahamowanie
tej fazy rozwoju, zasychanie
dolnych liści, częste wypadanie roślin z łanu. Toksyczność
glinu jest ważnym czynnikiem limitującym możliwość
uprawy pszenicy na glebach
kwaśnych. Dodatkowo susza
w glebie o wysokim stężeniu
glinu znacznie szybciej ogra-

Anna Rogowska

LIPIEC 2020

Z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawą odmian
mieszańcowych. To tendencja obserwowana od dwóch
dekad. W hodowli hybryd
wykorzystuje się zjawisko
heterozji, którego podstawą jest bujność mieszańców
uwidaczniająca się między
innymi wysokim potencjałem
plonowania.
Dodatkowo hybrydy lepiej
adaptują się do lokalnych
warunków
uprawowych,
charakteryzują się lepszą
zdrowotnością oraz posiadają unikalne cechy, takie jak:
podwyższoną odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz wyższą
tolerancję na stresowe warunki uprawy (przymrozki,
susze, podtopienia). Ponadto odmiany mieszańcowe,
ze względu na możliwość
tworzenia większej liczby
produktywnych
rozgałęzień bocznych, wysiewa się
w mniejszym zagęszczeniu niż
odmiany populacyjne.
Oczywiście odmiany liniowe
wciąż mają swoich zwolenników. Wybierane są przez rolników, którzy nie prowadzą
zintensyﬁkowanej produkcji,
często na słabszych stanowiskach glebowych. Tradycyjne
odmiany sprawdzają się przy
wczesnym siewie, są bowiem
tolerancyjne na przyspieszony
jego termin.
Producenci rzepaku oczekują odmian wysoko i wiernie plonujących, tolerancyjnych na choroby, odpornych

PRODUKCJA ROŚLINNA

Rzepak ozimy jest rośliną
wymagającą, a powodzenie w jego produkcji jest
wypadkową wielu różnych
czynników. To ryzykowna
uprawa, a do jej prowadzania niezbędne jest
ponoszenie stosunkowo
dużych nakładów.

Fot. Anna Rogowska

Rzepak: jaką odmianę wybrać?
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Będą pieniądze na wsparcie rolnictwa
Trwają negocjacje w sprawie budżetu na unijną
perspektywę 2021–2027.
Ich zakończenie jest jednym
z priorytetów niemieckiej
prezydencji i zdaniem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego są
szanse, że zakończą się one
jeszcze w tym roku. – Obecna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wspólnej
polityki rolnej jest dla nas
bardzo korzystna – podkreśla. Polska, wspólnie
z innymi krajami regionu,
walczy jednak o wyrównanie
dopłat bezpośrednich oraz
szczególne wsparcie dla
mniejszych gospodarstw,
które są mocną stroną
polskiego rolnictwa.
Niemcy objęły 1 lipca przewodnictwo w Unii Europejskiej i będą je sprawować do
końca roku. Jak mówi szef
resortu, zarówno z Brukseli,
jak i z Berlina płyną sygnały
świadczące o tym, że będą
chciały do tego czasu zamknąć negocjacje nad czwartą – dla Polski – perspektywą.
– Bardzo na to liczę, że prace
nad przyszłym budżetem będą

przebiegały bardzo szybko.
Najlepiej, żeby w najbliższych
miesiącach się zakończyły, a na
pewno za prezydencji niemieckiej. Oczywiście będzie potrzebny etap przejściowy, rok
czy dwa lata, ale bardzo bym
się cieszył, gdyby te negocjacje udało się zamknąć – mówi
Jan Krzysztof Ardanowski,
minister rolnictwa i rozwoju wsi. – Propozycja Komisji
Europejskiej, która jest w tej
chwili na stole, jest dla Polski
bardzo korzystna.
W ramach wspólnej polityki rolnej, zgodnie z tegorocznymi propozycjami Komisji
Europejskiej, do Polski ma
traﬁć o 3 mld euro więcej, niż
pierwotnie zakładano. Z kolei
budżet całego unijnego rolnictwa miałby zostać zasilony
dodatkowymi 26,5 mld euro.
– Również propozycje dotyczące polityki spójności i Funduszu Odbudowy są korzystne
dla Polski. To nie będą łatwe
negocjacje, bo jest kilka krajów,
które mają uwagi i wątpliwości,
ale jestem optymistą – zapewnia minister rolnictwa.
Jak podkreśla, negocjacje mogą się przedłużać ze
względu na to, że specyﬁka

rolnictwa w poszczególnych
krajach UE jest różna. Polska
o swoje interesy walczy w ramach grupy państw regionu
Europy Środkowo-Wschodniej, czyli krajów Grupy Wyszehradzkiej, nadbałtyckich,
Bułgarii, Rumunii i Słowenii.
– Podpisaliśmy wspólną
deklarację warszawską tuż
przed wybuchem pandemii.
Mówiliśmy m.in. o większym
budżecie na wspólną politykę
rolną i konieczności konwergencji zewnętrznej. Nie ma
żadnych powodów, by utrzymywać duże zróżnicowanie
w dopłatach bezpośrednich.
Ustały przyczyny, które były
16 lat temu, kiedy wchodziliśmy do UE, więc oczekujemy
wyrównania dopłat – dodaje
Jan Krzysztof Ardanowski.
Polska naciska, by rolnicy
objęci byli dopłatami bezpośrednimi na takim poziomie jak rolnicy w większości
krajów na zachodzie Europy.
Do tej pory stawki różniły się
znacząco ze względu na wyższe koszty życia i produkcji.
O ile w kończącej się perspektywie średnia dla UE wynosiła ok. 260 euro na hektar,
o tyle w przypadku Polski było

to 220–240 euro, a były kraje, gdzie średnia przekraczała 600 (Malta) czy 500 euro
(Grecja). O ile to niewielkie,
skaliste kraje, o tyle już Włosi, Holendrzy czy Belgowie
otrzymywali 350–400 euro.
Dla porównania na Łotwie
czy w Estonii dopłaty wynosiły ok. 100 euro na hektar.
– Oczekujemy również, co
jest specyﬁczne dla Polski,
uwzględnienia szczególnej
roli mniejszych gospodarstw
w rolnictwie. Wydaje mi się,
że Komisja Europejska zaczyna podobnie myśleć, bo
parcie w kierunku powiększania gospodarstw, ferm, stad
zwierząt i skoncentrowanej
produkcji już w tej chwili nie
jest uważane za rolnictwo
nowoczesne – mówi minister
rolnictwa i rozwoju wsi.

Dodatkowo brak rąk do pracy, choćby przy zbiorze owoców, wymusza na rolnikach
inwestycje w automatyzację
gospodarstw, zastosowanie
nowoczesnych technologii,
pozwalających także na śledzenie całej drogi produktu
od pola do stołu.
– Chcemy bardzo mocno postawić na innowacyjność w rolnictwie, bo wiele problemów
bez pomocy naukowców nie
będzie rozwiązanych – podkreśla minister. – Tu musi pojawić
się robotyzacja, automatyzacja,
maszyny, precyzyjne zarządzanie rolnictwem, wykorzystanie
możliwości, które dają satelity,
sztuczna inteligencja, rozległe
bazy danych. Konsumenci
oczekują, żeby żywność nie
była anonimowa, żeby można
było prześledzić jej drogę do

stołu. Dlatego chcemy rozwijać
w produkcji zwierzęcej system
blockchain, czyli chipowania
zwierząt, dzięki któremu będziemy mogli pokazać, w jakich warunkach zwierzę żyło,
gdzie, u kogo się urodziło, czy
było leczone, poprawnie hodowane i nie cierpiało.
opr. bar, inf. newseria.pl

Na lata 2014–2020 Polska
otrzymała z budżetu UE 120,1
mld euro. Na sumę tę składały
się przede wszystkim środki
polityki spójności – 82,5 mld
euro, wspólnej polityki rolnej
– 32,1 mld euro, Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego – ok. 0,5 mld euro. Około 5
mld euro przeznaczono na takie
programy jak np. Horyzont 2020
czy Erasmus.
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O tym, jak wiele zależy od pszczół mówią
nie tylko pszczelarze, ale i rolnicy. Zarówno
jedni, jak i drudzy zdają sobie sprawę,
że pszczoły dla rolnika i ogrodnika to
bardzo ważna grupa zapylaczy. O zaletach
miodu, pszczołach i ich znaczeniu
dla człowieka rozmawiamy z Piotrem
Tkaczukiem, współwłaścicielem pasieki
w Grzegórzkach. Jest to największa i jedna
z najnowocześniejszych pasiek w Polsce,
a miód z niej jest bardzo smaczny.
— Czy powinniśmy
jeść miód?
— W Polsce, od kiedy rozpoczęła się epidemia bardzo
wzrosła sprzedaż miodu, bo
jest on w koszyku produktów wzmacniających organizm. Ludzie nie mają leków na koronawirusa, więc
poszukują produktów, które

wzmocniłyby ich odporność.
Miód jako naturalny produkt
bardzo dobrze się w to wpisuje. O wzmacniających właściwościach miodu decyduje
sam jego skład, około 75%
to bardzo łatwo przyswajalne przez nasz organizm cukry proste, głównie glukoza
i fruktoza, około 20% wody

i około 5% składników mineralnych takich jak m.in.
fosfor, potas, żelazo, magnez, enzymy oraz substancje
zwalczające bakterie. Substancje te (m.in. inhibiny,
nadtlenek wodoru) pochodzą z wola pszczelego, czyli
z części organizmu pszczoły
przeznaczonej do transportu nektaru, i są wprowadzane
do tegoż nektaru pobieranego przez te owady z kwiatów.
Stąd takie od wieków znane
wzmacniające właściwości
miodu. Podobne, poprawiające odporność naszego organizmu cechy ma pyłek pszczeli
i propolis.
— Propolis? Czyli?
— To bardzo ciekawa substancja. Pochodzi w dużej
części z pąków drzew. Rośliny mające pąki wytwarzają
na ich powierzchni otoczkę
z substancji żywicznych, żeby
chronić je przed bakteriami
zewnętrznymi. Pszczoły tę
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substancję zbierają, przynoszą do ula i bardzo cieniutką
warstwą wyściełają jego wnętrze oraz komórki pszczele,
żeby je zabezpieczyć. Jeżeli
zginie w ulu np. szerszeń, to
pszczoły obudują go szczelnie
propolisem, żeby nie dopuścić do zainfekowania rodziny
pszczelej. Propolis ma działanie odkażające oraz wirusobójcze i antygrzybiczne.
Pszczoły zbierają propolis
na jesieni, kiedy przygotowują się do zimy, chociaż na
drzewach propolisu najwięcej
jest na wiosnę, ale nie da się
zmusić pszczół, żeby go teraz
przynosiły do ula.
— Czy w tym roku spodziewa się pan dużego zbioru miodu?

— JEST SUSZA
I PLANTACJE MOGĄ
SŁABO NEKTAROWAĆ,
A CO ZA TYM IDZIE
WYDAJNOŚĆ
MIODOWA Z NICH
MOŻE BYĆ NIŻSZA.
Natomiast nieco lepiej w takich warunkach radzi sobie
roślinność dzika - lipy, maliny, kwiaty leśne. Roślinność
taka bardziej potraﬁ się dostosować do warunków pogodowych.
— Jak układa się współpraca z rolnikami, z ustawianiem uli na ich polach?
— Bardzo dobrze. Od lat
współpracujemy i korzyści ze wspólnego działania
zawsze były, są i będą obopólne, ponieważ pszczoły
zapylając rośliny zwiększają
ich plon i poprawiają jakość
ziaren. Rolnicy coraz bardziej przychylnie są nastawieni do pszczół. Dawniej
zdarzało się, że ktoś traktował pszczoły jako kłopot
na polu, ale w tej chwili już
praktycznie się to nie zdarza
i niemal wszyscy bardzo chętnie współpracują i zgadzają
się na ustawienie pasiek na
swoich plantacjach, czy też
w ich okolicach rozumiejąc,
że dobre zapylenie roślin to
dla nich większy zysk. Coraz
częściej się zdarza, że sami
rolnicy zapraszają pszczoły
do zapylania plantacji. Poza
tym sporo pojawia się plantacji ekologicznych, rzadziej
kiedyś uprawianych roślin
na tych terenach, jak np. no-

Fot. Halina Rozalska

Żyły razem z dinozaurami
Piotr Tkaczuk, współwłaściciel pasieki w Grzegórzkach
strzyka czy facelii, która ma
takie piękne liliowo -ﬁoletowe kwiaty. Producenci nasion
również chętnie zapraszają
pszczelarzy, ponieważ po zapyleniu i jakość tych nasion
jest lepsza i są wyższe plony.
To jest dla nas bardzo miłe.
Zawsze staramy się pamiętać
o tych rolnikach, ponieważ
tak naprawdę jedziemy na
jednym wózku.
— Czy pojawienie się
nowych upraw jest korzystne
dla pszczół?
— Tak, bo dzięki temu
przełamuje się monokulturowość, a pszczoły nie muszą
spożywać ciągle tego samego pożywienia. Podobnie
jak w przypadku człowieka, zbyt mało urozmaicona
dieta nie jest korzystna dla
organizmu. Pojawiające się
coraz częściej uprawy ekologiczne które nie są opryskiwane środkami ochrony
roślin wzbogacają bazę pożytkową i są bardzo ważne
dla pszczół. Jeśli chodzi
o pożytki pszczele to na terenach wokół Nidzicy jest
bardzo dużo rzepaku, sporo
gryki, trochę drzew lipowych, punktowo pojawiają
się plantacje facelii.
— A jak wygląda stosowanie środków ochrony roślin
przez rolników?
— Rolnicy są bardzo świadomi, zazwyczaj stosują się
do zaleceń podanych na etykietach tych środków i starają się nie robić oprysków
w dzień, kiedy pszczoły są na
kwiatach. Dogadujemy się
pod tym względem.
— Często jest tak, że ludzie
boją się pszczół, odganiają
je lub zabijają. Czy mają rację?

— PSZCZOŁY
SĄ Z NATURY
STWORZENIAMI
SPOKOJNYMI.
Ich główną rolą w środowisku jest zapylanie roślin
poprzez przenoszenie pyłków z pręcików kwiatowych

na znamię słupka. Aby móc
przetrwać i wykarmić swoje
potomstwo pszczoły zbierają nektar kwiatowy, który następnie przynoszą do
ula wzbogacając o własne
substancje, przerabiają na
miód i składują w woskowych komórkach. Podobnie
jak wiele innych zwierząt
posiadają swój mechanizm
obronny, który u pszczół
występuje w postaci żądła
połączonego z gruczołami
jadowymi. Warto tutaj zaznaczyć, że nie używają one
nigdy żądeł bez powodu,
tylko w sytuacji zagrożenia
własnego życia lub swojego
ula. Jeśli jesteśmy na trasie
jej lotu i wpadnie np. w nasze włosy, to nie mogąc się
z nich wydostać zaczyna się
bronić. Nie ma ona w swojej
naturze agresji czy naturalnego odruchu, aby kogoś
użądlić. Ponieważ jednak
użądlenia mogą powodować
u człowieka zaczerwienienie, pieczenie, opuchliznę,
a w skrajnych przypadkach
osób uczulonych na jad
pszczeli – wstrząs anafilaktyczny, zaleca się zachowanie ostrożności i rozwagi
w kontaktach z tymi sympatycznymi owadami.
Pszczoła żyje na świecie od
150 milionów lat. I tak naprawdę jest w niezmienionej
formie. One żyły wspólnie
z dinozaurami, były świadkami olbrzymiej części naszej historii. Miód od tych
150 mln lat jest tak samo
wytwarzany. Jest to ewenement, można powiedzieć, na
skalę światową, bo człowiek
w świecie pszczół jest tylko
chwilowym gościem.
Ostatnio bardzo dużo
pszczół
ginie,
dlatego
pszczelarze chcieliby wystosować apel do ludzi, żeby
w ogrodach, na działkach,
polach nie stosowali chemicznych środków ochrony
roślin na wielką skalę, żeby
ograniczyli ich stosowanie
do minimum, bo pszczoły są bardzo pożyteczne,
a miód zdrowy.
Halina Rozalska
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zdaniem potrzebne są: dyskusja
nad długoterminową strategią,
rzetelna ocena skutków wprowadzenia tych strategii i znalezienie
sposobów na zachęcenie rolników
do pozostania w gospodarstwach
i kontynuowania produkcji żywności.

DEBATA NAD STRATEGIĄ
SEKTORA MLECZARSKIEGO
Dwie strategie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – ochrony
bioróżnorodności i „Od pola do
stołu” – w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską
martwią branżę mleczarską. Jej
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skutków wprowadzenia nowych
strategii dla branży mleczarskiej
i szerzej dla całego rolnictwa.
W czerwcu MRiRW prowadziło
konsultacje społeczne i zbierało
uwagi środowisk rolniczych
do przedstawionych przez KE
propozycji. – Będziemy musieli się
także zastanowić, czy młodzi ludzie
w przyszłości będą w stanie z rolnictwa wyżyć – apeluje Agnieszka
Maliszewska. – Mam nadzieję,
że znajdą się takie mechanizmy
i taki rodzaj pomocy, które będą
ich zachęcały do pozostawania
w gospodarstwach, prowadzenia produkcji i bycia naszymi
żywicielami.
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wystarczalni w obszarze takiego
produktu jak mleko ekologiczne.
Dzisiaj produkujemy go bardzo
niewiele, zarówno w skali Europy,
jak i Polski, bo krajowa produkcja
produktów ekologicznych wynosi
około 7 proc. Jeżeli mamy dotrzeć
do tych 25 proc., to rzeczywiście
bardzo daleka droga przed nami
– mówi dyrektor Polskiej Izby
Mleka. – Trzeba wiedzieć, że
przekształcenie zwykłej produkcji
w produkcję mleka ekologicznego
jest niezwykle kosztochłonne,
pracochłonne. To jest okres co
najmniej dwóch lat pracy rolnika.
To też oznacza import tego mleka
spoza Polski. Jak podkreśla,
potrzebna jest rzetelna ocena

REKLAMA
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do 2030 roku ograniczyć używanie
pestycydów o połowę, nawozów
o 20 proc., a sprzedaż środków
przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt gospodarskich
i w akwakulturze miałaby spaść
o połowę. Ponadto rolnicy mieliby
ugorować 10 proc. gruntów w celu
przywrócenia różnorodności biologicznej oraz pozyskiwać 25 proc.
żywności z upraw ekologicznych.
Dotyczy to również produkcji zwierzęcej, np. mleka. Rolnicy chcieliby
dążyć w tej sytuacji do zwiększania
wydajności krów, ale w przypadku
stad ekologicznych wydajność jest
niższa, co przy ograniczeniu areału
spowoduje spadek opłacalności
produkcji. – Nie jesteśmy samo-
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Problemy, z jakimi branża mleczarska będzie się borykała, to m.in.
ogromne wyzwanie, jakie stawia
przed nami strategia „Od pola do
stołu” (Farm to Fork). Musimy
się zastanowić i porozmawiać na
temat długoletniej strategii sektora
mleczarskiego, dlatego że przed
nami bardzo poważne decyzje,
które będą skutkowały tym, w jaki
sposób będziemy funkcjonowali
w przyszłości – mówi Agnieszka
Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby
Mleka, wiceprezydent COGECA.
– Czy mamy myśleć o konsolidacji, czy raczej o rynku lokalnym.
KE zaproponowała w maju dwa
projekty strategii, w ramach
których europejscy rolnicy mieliby
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Najlepsza oferta na rynku.
Fabryczna instalacja LPG
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AGROSTAR Sp. J., A. Starownik, J. Starownik

Dacia
Alcar39A, 10-408 Olsztyn
ul. Lubelska
ul.
39A,
10-408 Olsztyn
tel.Lubelska
530 101 244;
www.alcar-dacia.pl
tel. 530 181 244; www.alcar-dacia.pl

tel. +48 818 523 223, fax +48 818 523 612
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające
potencjał produkcji rolnej”
mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną
z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny,
suszę, przymrozki wiosenne,
ujemne skutki przezimowania,
obsunięcie się ziemi, lawinę,
grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą
wnioskować rolnicy, którym
powiatowy lekarz weterynarii
nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok
świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych,
którzy ponieśli straty w roku,
w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub
w co najmniej jednym z dwóch
lat poprzednich. Wysokość
strat w uprawach rolnych,
zwierzętach gospodarskich
czy rybach uprawniająca do
starania się o pomoc musi
wynieść co najmniej 30 proc.
średniej rocznej produkcji
rolnej oraz straty te muszą
dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie
wymaga poniesienia kosztów
kwaliﬁkujących się do objęcia wsparciem.

Fot. archiwum GO

O wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok
świń w celu zwalczania ASF
Wysokość
poniesionych
strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja
powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku
wstąpienia
afrykańskiego
pomoru świń o pomoc mogą

ubiegać się rolnicy, którym
powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub
zniszczenie ich zwłok w celu
zwalczania ASF, a w dniu
wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc.

żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na
odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę
zniszczonych budynków czy
zakup nowych maszyn lub
urządzeń rolniczych.
Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację
może otrzymać na inwestycje,
które nie są związane z produkcją świń.
Wnioski przyjmują oddziały
regionalne ARiMR. Można je
składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną
przesyłką pocztową.
Więcej informacji: na portalu internetowym - www.
arimr.gov.pl, pod numerem
bezpłatnej infolinii - tel.
800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Narodowy Holding Spożywczy

REKLAMA

Prace nad powołaniem
Narodowego Holdingu Spożywczego nabierają tempa.
Zakończył się już pierwszy
etap, w którym wytypowano spółki do konsolidacji
i stworzono jej koncepcję.
Ministerstwo Aktywów
Państwowych rozpoczęło
wyceny majątku tych spółek, a w dalszej kolejności
uruchomi procedury prawne.
Połączenie ﬁrm z sektora rolno-spożywczego w jeden państwowy holding ma wzmocnić
pozycję polskich graczy na
rynku i dostarczyć konsumentom wysokiej jakości produkty
w dobrych cenach.
– Narodowy Holding Spożywczy będzie silnym podmiotem, który skonsoliduje
całość aktywów rolno-spożywczych, będących dzisiaj
własnością Skarbu Państwa.
Zależy nam, by powstał silny
holding rolno-spożywczy. Celem tych działań jest wejście
na te rynki, na których nie jesteśmy dziś obecni – wyjaśnia
Artur Soboń, sekretarz stanu
w Ministerstwie Aktywów
Państwowych, pełnomocnik
rządu ds. instrumentów ﬁnansowania rozwoju gospodarczego państwa.
Ma to przynieść korzyści
rolnikom – wejście silnego
państwowego podmiotu na
42220otbs-A -P

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

świń będących w posiadaniu
tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że
nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwaliﬁkowanych.
W przypadku wystąpienia
klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa
był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się
o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik
nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw,
a będzie ubiegał się o pomoc na
odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów
owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż
5 lat, wówczas kwotę pomocy
na odtworzenie tego składnika
pomniejsza się o połowę.
Dotację na pokrycie strat
spowodowanych klęskami

nowe rynki da im gwarancję
popytu na ich produkty po
atrakcyjnych cenach. Z kolei
ostateczni nabywcy, czyli konsumenci, będą mogli – zgodnie z założeniem resortu – liczyć na dobry i konkurencyjny
cenowo produkt.
– Spodziewamy się, że Narodowy Holding Spożywczy
będzie silnym graczem na
co najmniej kilku rynkach
w branży rolno-spożywczej.
Na pewno będą to rynki: cukru, ziemniaka, zbóż i młynów oraz nasiennictwo, a ponadto przetwórstwo. Mamy
też fabrykę cukierków. Tymi
aktywami państwo dzisiaj
dysponuje i budowa jednego
podmiotu, który będzie miał
silną pozycję na rynku, jest
szansą na to, aby lepiej wykorzystać ich potencjał – zapewnia Artur Soboń.
Nowy
skonsolidowany
podmiot obejmie producentów i przetwórców, ale nie
przewiduje stworzenia sieci
państwowych sklepów spożywczych czy warzywniaków.
Konsolidacja sektora rolno-spożywczego ma się odbywać
poprzez Krajową Spółkę Cukrową, która działa na rynku
cukru, skrobi i zbóż.
W przygotowaniu konsolidacji uczestniczy ﬁrma
doradcza KPMG, a cały proces prowadzi ministerstwo.

Punktem wyjścia była analiza
48 spółek, które wytypowano
do udziału w projekcie, ale na
początek nie wszystkie będą
podlegać konsolidacji. Do
końca roku powinny zakończyć się dokładne badania dotyczące wybranych podmiotów i dopiero wtedy zapadną
ostateczne decyzje.

- WYTYPOWALIŚMY
17 SPÓŁEK, KTÓRE
CHCEMY PODDAĆ
OCENIE W KWESTII
ICH ZDOLNOŚCI DO
KONSOLIDACJI
– DODAJE
ARTUR SOBOŃ.
Ministerstwo podkreśla,
że wiele rozpoznawalnych
i cenionych polskich marek
z sektora zostało na skutek
przekształceń własnościowych przejętych przed laty
przez obcy kapitał, w wyniku czego Polska utraciła nad
nimi kontrolę. Są jednak pozytywne przykłady konsolidacji i budowy silnych grup spożywczych na krajowym rynku
i na takich doświadczeniach
resort chce się wzorować.
opr. bar, mat. newseria.pl
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Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach
straty spowodowane klęskami żywiołowymi
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć
wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego
w ramach PROW na lata 2014-2020.

WIADOMOŚCI

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie
potencjału gospodarstwa

