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W ich domu nie ma grama cukru
Małgorzata i Dariusz Pucerowie zostali Mistrzami AgroLigi w kategorii rolnik. Ich miody z pasieki w Pastwiskach to od lat ceniona marka. \5
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W 2020 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało dodane nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe
wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym
z COVID-19”. W ramach tego działania od 9 do 30 września 2020 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy,
mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Jest to działanie, w ramach którego udziela się jednorazowej pomocy podmiotom
w sposób szczególny dotknięty kryzysem związanym z COVID-19 i wymagającym wsparcia, w celu utrzymania płynności
ﬁnansowej i przetrwania kryzysu.
Pomoc jest skierowana do rolników,

  
  
     
 
    
  

       
   !  " 
 ! #    $"%! 
  &
  '  
 !     
  &%!   #" 
%    '
 !(
    '  ')
"     ' " " 
' *  '    
 +,+, (!!       . 
 '   
 %      
  +         * +/
   " 
 .       
* ' "' "   *
'  ' %
    +/    " 
 , 
  '   
 %       
+    " 
 0 
  ' 
 %
       +   
lub

  
    '  #  
'       +
 # 1        
   "  +, (  . 
+,+, (
  " "  ' * 
   1      
     "
#) "      % "  %
"    '  '  
   %    
   +,+, (2
+!      %

"'      
   " '%  &
%        ,,,
 2
.!     -   &
% "  ' &% "   
&%      
,,,         
0  +,+, (    0 
 +,+, (      
  &% ' &% " 
  &%2
/!  +,+, (    #" 
%   " % '
%   %   
  +0 2 "   "% 3" %
'%   % 
   0, 2(
4          
"     "  56 76
' % %     
  '  %
   %
     5' (
8      9 
%      
       
%   %    
  8(
:       
      
     ' 5'
# '  '"      
     "   " ( 8  
*
)   #  '
"   :;5:! "   
 (
  
    
"*  )       
        
  ! 3      
   "     
   #"  %
   3 "


    5'  

nie internetowej administrowanej

 5' <   "
   ' (  
   "   ' 
   '"   
'
    
* 2
+!    ' " 
  #"  
   9   
   ( 0 ( 0   + 
      +,,/ (  %
        "

%  &%   
 "    <  
"  "  ' *  
 %    " '%
  ' "   2
.!      
      #  
   +,+, ( <  
"  "  ' *  
 '  #"  %2
/!   "    " 
  %'  
%    "% 
  " "%   
    % 
%  +,+, ( :=>!   
  "   

'      " 
       "
<   "  "  ' 
*    '   
 %'    9
% "  %   
"%   " 
      %
%      
        % 
   "%  
" <  #"  %

  " % '% " 
 #"  %   
"% 3" % '%2
0! #   *  " 
 * '   
 <   "   
   '"  
' '
       %   
 *  "    
  * (
8  #)    9 '  
"*   
 " #
   "( 7 
"       *
  ) ?  (  ( @
      " "  
 '  "#)   
      "
%   #     
       
"      " 
  *  ) ,, ,,, A;6(
     "     
% '      
  +?. "  (
:   '     
 *  )      
"   %  '  
 %    %  
1      '
5' !     ?     
1   
    
    (
        
 ?0      1  
     #   
 "          
      '
56 76    (
115520otbr-a-M

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

REKLAMA

WRZESIEŃ 2020

POMOC ROLNIKOM SZCZEGÓLNIE
DOTKNIĘTYM KRYZYSEM COVID-19

3r
WRZESIEŃ 2020
REKLAMA

15420otm1-a-M

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

4r

WRZESIEŃ 2020

WIADOMOŚCI

Etap wojewódzki konkursu AgroLiga 2020 i 2021 rozstrzygnięty
Konkurs AgroLiga prezentuje
dorobek rolnictwa i firm
funkcjonujących w branży
rolniczej z podziałem na
poszczególne województwa.
Damian Godziński, dyrektor
Warmińsko – Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, po
powitaniu przybyłych gości,
krótko przypomniał historię
AgroLigii która rozpoczęła się
już 28 lat temu co roku jest
to wyczekiwane wydarzenie, które ma swoją markę,
zmieniała się tylko forma
nagradzania laureatów.
Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2020 rozstrzygany jest na
dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki
etap konkursu organizowany
jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Finał wojewódzki
odbył się 17 września w Hotelu
Anders w Starych Jabłonkach.
Etap krajowy organizowany
jest przez Redakcję Audycji
Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod
Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Prezesów: TVP S.A.,
ARiMR, KOWR i KRUS.
Wybierani są laureaci w kategorii rolnik i ﬁrma. Najlepsi rolnicy i przedstawiciele
agro-przedsiębiorstw, będący
liderami w swoim regionie,
osiągający wysokie rezultaty
produkcyjne i ekonomiczne.
Bycie laureatem to duży sukces
oraz świadectwo pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań produkcyjnych.
Podczas spotkania w Starych
Jabłonkach zaprezentowano
sześciu ﬁnalistów w kategorii rolnik i sześciu ﬁnalistów
w kategorii ﬁrma. Przedstawiono proﬁl działalności
każdego laureata, omówiono
proﬁle gospodarstw, kierunki
rozwoju i osiągnięcia. Wszyscy
laureaci wyróżniali się jedną
cechą, była to chęć do działania, rozwoju, ciągłego udoskonalania gospodarstwa, czy
też ﬁrmy.
Finalistami konkursu AgroLiga 2020 w kategorii rolnik
byli: Danuta i Janusz Pałyska,
Agata i Krzysztof Niebrzydowscy, Małgorzata i Dariusz Pucer, Magdalena i Przemysław
Jara, Ewa i Grzegorz Wróblewscy oraz Grażyna i Zbigniew Wójcik.
Spośród ﬁnalistów wyłoniono Mistrza i Wicemistrza
AgroLigi 2020.

Mistrzami AgroLigi 2020 w kategorii rolnik zostali Państwo
Małgorzata i Dariusz Pucer prowadzący 18 ha gospodarstwo

Wszyscy ﬁnaliści konkursu AgroLiga 2020 w kategorii rolnik

Mistrz i V-ice Mistrz kategoria ﬁrma

Wszyscy ﬁnaliści AgroLigii 2020 w kategorii ﬁrma
Państwo Markiewicz i ich Fundacja Inkubator Kreatywności Ogrody z pasją ﬁnaliści AgroLigii w kategorii ﬁrma

Finał wojewódzki AgroLigii 2020 odbył się 17 września w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach
Mistrzami AgroLigi w kategorii rolnik zostali Państwo
Małgorzata i Dariusz Pucer
prowadzący 18 ha gospodarstwo ukierunkowane na
prowadzenie pasiek pszczelich. Ponad 800 uli, z czego
300 uli prowadzonych jest
certyﬁkowanymi metodami
ekologicznymi. Rolnicy są
kontynuatorami rodzinnych
tradycji w zakresie pasiecznictwa, roczne zbiory miodu
wynoszą ok. 40 t, taka produkcja oraz pozyskane środki
Unijne pozwoliły w 2011 roku
utworzyć zakład konfekcjonowania miodu i stworzyć rozpoznawalną, stabilną markę
miodów „Pasieka Pucer”.
Wicemistrzami zostali Państwo Agata i Krzysztof Nie-
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brzydowscy, kolejne miejsca
zajęli:
3 miejsce - Magdalena i Przemysław Jara
4 miejsce - Grażyna i Zbigniew Wójcik
5 miejsce - Danuta i Janusz
Pałyska
6 miejsce - Ewa i Grzegorz
Wróblewscy
Finalistami w kategorii ﬁrma byli: Fundacja Inkubator
Kreatywności, Zajazd Tusinek, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Gołogóra, Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski, Agrovis Sp. J. Mleczarnia
rzemieślnicza „Roguska Struga”, Fricke Maszyny Rolnicze
Sp. z o. o.
Mistrzem w kategorii ﬁrma został Zajazd Tusinek

ﬁrma rodzinna, której właścicielem jest Grzegorz Winiarek. Dogodna lokalizacja
i doświadczenie gospodarzy
umożliwiły stworzenie ﬁrmy,
w skład której wchodzi kilka
inicjatyw: restauracja wraz
ze sklepem farmerskim, gospodarstwo rolne, część hotelowa, a także przetwórnia
mleka krowiego i koziego. 39
ha gospodarstwo, w którym
hodowane jest bydło mleczne rasy Jersey, kozy, kury,
bażanty, indyki, perliczki,
króliki oraz koniki polskie.
Gospodarstwo to głównie
łąki i pastwiska oraz wydzielony 3 ha warzywnik.
Wicemistrzami
została
Piekarnia Cukiernia Marek
Szabelski

Zdobywcy czwartego miejsca w kategorii rolnik Grażyna
i Zbigniew Wójcik z Gaudynek

Vice Mistrzowie kategorii rolnik Agata i Krzysztof Niebrzydowscy z Włodowa
3 miejsce - Fricke Maszyny
Rolnicze Sp. z o. o.
4 miejsce - Agrovis Sp. J.
Mleczarnia rzemieślnicza
„Roguska Struga”
5 miejsce - Zakład Prze-

twórstwa Mięsnego Gołogóra
6 miejsce - Fundacja Inkubator Kreatywności
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim ﬁnalistom.
MRK
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W naszym domu nie ma grama cukru

— Pszczelarstwo to
w państwa przypadku praca
czy pasja?
— Pszczelarstwo to nasza
praca, gdyż wykonujemy
ją profesjonalnie i zawodowo. Jednakże jest to przede
wszystkim nasza pasja. Bez
niej nie poświęcalibyśmy jej
tyle czasu i nie doszlibyśmy do
poziomu, na jakim jesteśmy.
— Państwa codzienność
to chyba odzwierciedlenie
powiedzenia o życiu „miodem
płynącym”?
— Oooo, zdecydowanie tak,
życie słodkie, miodem płynące, ale łyżka dziegciu nie raz
znalazła się.
— Ja rozumiem pani męża,
bo rodzinna tradycja... Ale
zastanawiam się, kiedy pani
postanowiła się w to zaangażować na 100 procent?
Przecież miała pani „normalną” pracę...
— Tak, przez kilkanaście
lat miałam „normalną” pracę, choć zawsze wspierałam
męża w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Pisałam i rozliczałam projekty,
aż przyszedł 2011 rok, kiedy
pozyskałam środki ﬁnansowe
na utworzenie zakładu konfekcjonowania miodu. Wtedy
należało zająć się tworzeniem
własnej marki, marketingiem,
handlem i już nie miałam jak
pracować na etacie, więc zrezygnowałam. Wiele osób, słysząc o mojej decyzji, pukało się
w głowę i odradzało mi to. Był
to środek szalejącego kryzysu,
a ja rezygnowałam ze stałej,
dobrze płatnej pracy na rzecz
własnej działalności, gdzie
musiałam znaleźć klientów
na swój nowy produkt, jakim
były miody pod marką Pasieka
Pucer. Wcześniej sprzedawaliśmy pozyskiwany przez nas
miód wyłącznie ﬁrmom konfekcjonującym miód.

Fot. archiwum

Małgorzata i Dariusz
Pucerowie zostali
Mistrzami AgroLigi
w kategorii rolnik.
Ich miody z pasieki
w Pastwiskach
to od lat ceniona
marka. Małżeństwo
kontynuuje rodzinne
tradycje pana
Dariusza, sięgające
korzeniami 1957 roku.

Małgorzata i Dariusz Pucerowie (w środku) odbierają nagrodę w konkursie AgroLiga
— Różnica w pracy na
„swoim” jest odczuwalna
w porównaniu z pracą na
„etacie”?
— Zdecydowanie tak. Przede wszystkim znacznie więcej pracuję, nie mam 26 dni
roboczych urlopu, nie mam
wolnych sobót ani niedziel,
ale za to jestem wolnym człowiekiem.
— Od ilu uli, pasiek zaczynaliście państwo działalność?
Jak wygląda to dzisiaj?
— Mąż pracował przy
pszczołach od zawsze. Już
jako mały chłopiec pomagał
ojcu, ale po uzyskaniu pełnoletności zaczął samodzielnie
prowadzić 2 pasieki w liczbie
ok. 200 pni. Cały czas dbał
o pszczele rodziny i powiększał ich liczbę. Aktualnie
mamy ponad 800 rodzin
pszczelich.
— Czy można mówić
o czymś, co jest szczególną
specjalnością państwa pasieki?
— Nasze gospodarstwo
i zakład konfekcjonowania
miodu mieści się w maleńkiej miejscowości Pastwiska koło Barcian w powiecie
kętrzyńskim wśród pól, łąk
i lasów. Nasze miody, pewnie ku zaskoczeniu wielu,
nie są dostępne w Kętrzynie,
ale z łatwością można kupić
je w Warszawie. Jeśli chodzi
o produkty, to na początku
naszej działalności taką spe-
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cjalnością był mazurski miód
akacjowy z poziomkami. Był
to nasz sztandarowy produkt,
któremu nikt nie potraﬁł się
oprzeć, ale myślę, że aktualnie zdecydowanie kojarzymy
się z miodami ekologicznymi. Jesteśmy jedynym producentem miodu na Warmii
i Mazurach, który posiada
w swojej ofercie certyﬁkowane miody ekologiczne. Miód
nektarowy lipowy z mazurskiej pasieki ekologicznej nie
ma sobie równych. Badania
laboratoryjne wykazują, że
zawiera on ok. 70 proc. pyłków lipy, co jest niemożliwe
do uzyskania w innych pasiekach. Oczywiście wpływ na
to ma miejsce pozyskiwania
miodu, czyli kilkadziesiąt
hektarów lasów, w których
królują stare drzewa lipowe
i specyﬁczny mikroklimat.
Walory tego miodu doceniło
wielu klientów i prestiżowe
gremia konkursowe. Miód
ten został doceniony m.in.
Złotym Medalem i Pucharem Ministra Rolnictwa na
targach Natura Food w Łodzi,
oraz naszym regionalnym Żaglem Warmii i Mazur.
— Pasieka Pucer to uznana
marka. Trochę nagród też już
się uzbierało. Które z nich są
najważniejsze?
— To prawda, trochę nagród
uzbierało się przez ostatnich
kilka lat. Myślę jednak, że
najważniejsza była dla nas

pierwsza nagroda, jaką otrzymaliśmy z rąk pani Magdy
Gessler. Była to nagroda
Polski Smak 2012 za najlepszy produkt podczas VIII
Wystawy Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Polskie Smaki. Była ona dla nas
o tyle ważna, gdyż wtedy po
raz pierwszy doceniono naszą
pracę i produkt.
— A ta ostatnia, wrześniowa, nagroda w regionalnej
AgroLidze? Co ona dla
państwa oznacza?
— Ta nagroda ma już zupełnie inny wymiar. Jest to
taka wisienka na torcie, gdyż
jest podsumowaniem 20 lat
wspólnej pracy w gospodarstwie rolnym i pszczelarskim.
Cieszy również fakt, że gospodarstwo z maleńkiej miejscowości zostało dostrzeżone
wśród wielu naprawdę pięknych i dużych gospodarstw
rolnych. Po raz pierwszy zostało docenione nasze „nowe
dziecko”, jakim jest Zagroda
Edukacyjna Pszczelandia.
W tym roku oddaliśmy do
użytkowania nowy, komfortowy budynek o powierzchni
ponad 300 mkw. z trzema
salami edukacyjnymi, w których prowadzimy warsztaty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu bartnictwa,
pszczelarstwa, ekologii oraz
miodowych rarytasów. Naszą
rolą jest edukowanie, mówimy, jak ogromną rolę w przy-

rodzie odgrywa pszczoła
i inne zapylacze, bo przecież
jak mówił Albert Einstein, jeśli zginie ostatnia pszczoła na
kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.
W Chinach są takie miejsca,
gdzie pszczoły już wyginęły ze
względu na silną chemizację
rolnictwa. Ogromną radość
sprawia również uczestnikom
spotkań możliwość „zajrzenia do ula” w technologii 3D,
dla niektórych jest to wręcz
pierwsze spotkanie w życiu
z ﬁlmem 3D. Chyba nie muszę
już dodawać, że łasuchy mają
u nas nieograniczone możliwości degustacji różnych
miodów i poznania ich smaku i właściwości zdrowotnych.
— Ale życie pszczelarza to
nie tylko nagrody. To też ciężka, pełna wyrzeczeń praca.
Macie państwo czas tylko dla
siebie, na trochę „prywaty”?
— Oczywiście, to przede
wszystkim praca pełna wyrzeczeń. Pszczoły są zawsze na
pierwszym miejscu. Wiosna
i lato, które są najpiękniejszymi porami roku, to czas,
kiedy intensywnie dbamy
o pszczoły, zbieramy miody,
zaś jesień i zima to okres intensywnej sprzedaży, bo miód
— mimo wszystko — ciągle
dla wielu konsumentów jest
produktem sezonowym. Ciągle powtarzamy, że jedyne,
czego nam brakuje, to czas,
kiedy moglibyśmy skorzystać

z wielu udogodnień, pięknego
ogrodu i miejsc wypoczynkowych, jakie mamy w swoim
gospodarstwie. Ale na szczęście zdarza się, że rodzina lub
znajomi odwiedzają nas i wtedy możemy poczuć, jak piękne i sielskie jest życie na wsi.
— Jaki był rok 2020 dla
pszczelarzy? Czy różnił się
od pozostałych z uwagi na
chociażby koronawirusa?
— Tak, ten rok był zdecydowanie inny pod każdym
względem – był to przede
wszystkim trudny rok dla
pszczelarzy, gdyż natura nie
obdarzyła dużymi zbiorami.
Miód w tym roku sprzedaje
się wyjątkowo dobrze, gdyż
ludzie docenili jego walory
zdrowotne. Okres pandemii
był też trudny dla naszej Zagrody Edukacyjnej, gdyż tuż
przed pierwszymi wizytami
szkół i przedszkoli, zostały
one zamknięte. Teraz już na
nowo przyjmujemy grupy
szkolne i przedszkolne.
— Na śniadanie codziennie
jest kanapka z miodem?
— Oczywiście. W naszym
domu nie ma grama cukru,
słodycz wyłącznie naturalna.
— Wyobrażacie sobie
państwo życie bez pszczół
i miodu?
— Zdecydowanie nie.
Pszczoły i miód to nasza pasja
i sposób na życie.
Wojciech Caruk

w.caruk@gazetaolsztynska.pl
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Prawdziwa euforia na polu rolnika
Niezawodna pszenica Euforia zaprawiona
specjalistycznym nawozem donasiennym
Fertiactyl SD zagwarantuje polskim rolnikom
wysoki plon.
Timac Agro – światowy
ekspert w dziedzinie produkcji nawozów z biostymulacją
nawiązał współpracę z polskim producentem kwaliﬁkowanego materiału siewnego – Centralną Nasienną
w Warszawie. W ramach
wspólnego projektu powstał
produkt o wyjątkowym potencjale plonowania – doskonale
znana polskim gospodarzom
i jedna z najlepiej sprawdzających się w naszych warunkach klimatyczno– glebowych
pszenica Euforia zaprawiona
nawozem Fertiactyl SD. Ten
innowacyjny kwaliﬁkowany
materiał siewny doskona-

le odpowiada na potrzeby
współczesnego rolnictwa.
– Wieloletnie doświadczenie ekspertów Centrali Nasiennej w Warszawie
w dziedzinie selekcji najlepiej
sprawdzających się odmian
i produkcji niezawodnego
kwaliﬁkowanego materiału
siewnego oraz nowatorskie
rozwiązania oferowane przez
specjalistów ds. żywienia
roślin marki Timac w sposób synergiczny umożliwiają podniesienie wydajności
produkcji rolnej w gospodarstwach, które zdecydują
się na siew pszenicy Euforii
w zaprawie Fertiactyl SD –

komentuje Mateusz
Ziółkowski, Business
Unit Director z Timac Agro Polska.
Fertiactyl SD – ﬂagowy nawóz marki
Timac zawiera takie
składniki jak glicyna
– betaina, zeatyna,
kwasy
huminowe
i fulwowe, Mn oraz
Zn skutecznie stymuluje rośliny do
lepszego rozwoju,
zapewniając im:
• szybsze i lepiej wyrównane wschody,
• dynamiczny rozwój systemu korzeniowego już od
pierwszych dni,
• pełniejsze przyswajanie nawozów,
• lepszą konkurencyjność zboża względem chwastów,
• wyższą odporność

na niekorzystne czynniki:
chemiczne, termiczne i biologiczne,
• skuteczniejsze dostarczanie wody i składników odżywczych.
Pszenica Euforia pochodzi
z rozmnożenia materiału
elitarnego i uprawiana jest
na polach będących pod stałym nadzorem kontraktorów.
Gwarantuje to najwyższą jakość kwaliﬁkowanego materiału siewnego i utrzymanie
cech właściwych odmianie,
takich jak:
• wysokie plonowanie niezależnie od przebiegu pogody,
• zimotrwałość 6.0,
• odporność na choroby
właściwe temu gatunkowi
(zwłaszcza choroby podstawy źdźbła),
• odporność na wyleganie,
• wysoka odporność na obniżone pH gleby,
• odporność na porastanie,

• wysoka jakość ziarna – na
pograniczu klas E i A.
Po zbiorze ziarna Euforii
poddawane są w halach produkcyjnych Centrali Nasiennej w Warszawie szeregowi
czynności, w tym między innymi zaprawianiu nawozem
Fertiactyl SD.

PROCES PRODUKCJI MA
NA CELU ZAPEWNIENIE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MATERIAŁU SIEWNEGO
O MAKSYMALNYM
POTENCJALE.
Nabywcy pszenicy Euforii w zaprawie Fertiactyl SD
będą mogli przekonać się
o tym jakie efekty przyniesie
połączenie wyjątkowych cech
tej odmiany i efektywności
przełomowego nawozu.

REKLAMA
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Pryzmy kukurydzy na zakończenie sezonu
Wiosną na początku sezonu wielu rolników z terenu Warmii, Mazur i Podlasia nie słyszało o najstarszej i największej fabryce z Bierunia
produkującej kilka tysięcy ton folii miesięcznie. Warto przypomnieć, że Erg Bieruń – Folie Sp. z o.o. to firma będąca na europejskim rynku
od ponad 50 lat. Firma, która eksportuje swoje produkty do ponad 20 krajów Europy i ponad 28 krajów na całym świecie.
Szybkie odkrywanie
pryzmy to czasem
konieczność
Rolnicy zaczynają kosić kukurydzę na kiszonkę, zrobią
pryzmy lub napełnią silosy,
to znak, że powoli kończymy
sezon. Czytając o wykonywaniu pryzm z kukurydzy często
możemy przeczytać, że najczęstszym błędem po sporządzeniu kiszonki jest zbyt
szybkie odkrywanie pryzmy,
czy silosu. Rolnicy wyjaśniają,
że często wynika to braku paszy, za małych ilości kiszonki
wykonanej w poprzednim sezonie i nie mają wyjścia.
Dlatego jeżeli rolnik wie,
że już nie ma kiszonki z kukurydzy z ubiegłego roku i że
będzie otwierał tegoroczną
pryzmę szybciej np. za 5 – 6
tygodni to powinien użyć folii
czarnej, bo zakiszany materiał
jak najszybciej musi dostać
odpowiedniej temperatury.
Trzeba pamiętać o tym, że
kolor czarny przyciąga promienie słoneczne i zapewnia
odpowiednią temperaturę
w środku silosu, czy też pryzmy. Pod koniec września
i w październiku temperatury są już dużo niższe i noce
są chłodniejsze, a dla rolnika
w tym przypadku liczy się
czas. Decydując się na taki,
czy inny kolor folii pryzmowej, musimy wiedzieć ile
czasu nasza pryzma będzie
leżała. Czy będzie to pryzma,
którą zaczniemy skarmiać już
za 3 miesiące, czy będzie sobie spokojnie leżała rok, czy
nawet dwa lata.
Do sporządzenia pryzmy,
którą zamierzamy otworzyć
po upływie kilku tygodni,
warto zastosować inokulanty
zawierające odpowiednio dobrane szczepy bakterii powodujące szybkie obniżenie pH
i natychmiastowe rozpoczęcie
pożądanej fermentacji.

Folie kiszonkarskie
dwukolorowe i lepsza
wydajność silosu
Jeżeli hodowca ma zapas kiszonki to sporządza silos lub
pryzmę, która powinna być
przechowywana bez żadnych
strat wartości pokarmowej
przez długie miesiące. Trzeba się do tego przyłożyć, bo
to co zrobimy tu i teraz będzie
decydowało o dostępności
dobrej paszy dla stada za kilka, czy kilkanaście miesięcy.
I niestety w tym przypadku
błędów nie poprawimy!
Fabryka w Bieruniu produkuje najszersze folie pryzmowe – Siloerg Pryzma, których
maksymalna dostępna szerokość wynosi 16 metrów. Oczywiście w sprzedaży są również
folie pryzmowe o innych szerokościach min. 6,8,10,12,14
metrów.
Folia Siloerg Pryzma zapewnia właściwą temperaturę potrzebną do procesu zakiszania, jest 8–krotnie składana,
a jej pięciowarstwowa struktura zapewnia nieprzepuszczalność dla długotrwałego
promieniowania cieplnego.
Kolory oferowanych folii to:
czarny, czarno–biały, czarno–srebrny, czarno–zielony
i zielono–biały. Dlaczego folie są dwukolorowe? Dzięki
zastosowaniu folii kiszonkarskiej dwukolorowej, uzyskujemy lepszą wydajność silosu,
ponieważ jaśniejsza warstwa
ma na celu odbicie promieni
słonecznych i redukcję temperatury wewnątrz silosu, natomiast warstwa czarna ma na
celu utrzymanie właściwej
temperatury w jego wnętrzu.
Wysokiej jakości folia powinna być wytrzymała na warunki atmosferyczne, ulewne
deszcze, grad, niskie temperatury. Czasami problemem są
zwierzęta dzikie lub domowe,
czy też przylatujące ptaki.

Rolnicy mogli spać
spokojnie
Kończy się sezon, więc
można pokusić się o pewne
podsumowania. Rolnicy na
Warmii i Mazurach mogli
spać spokojnie, bo folii rol-

niczych nie brakowało. Folie
można było zamawiać w każdym momencie, nie trzeba
było robić zapasów. Terminowe i szybkie dostawy gwarantowała ﬁrma Biofol Sp.
z o.o. będąca spółką dystry-

bucyjną fabryki Erg Bieruń.
Firma mieści się w miejscowości Pszczółki w powiecie
mrągowskim. Marcin Strzyszewski reprezentujący ﬁrmę
z Pszczółek, wyjaśnia, że ﬁrma zaopatruje sklepy i hur-
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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.

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.

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

SILOERG

BEZBARWNA

WORKI FOLIOWE BUDOWLANE

Fot.bukaciarnia.pl

townie, więc posiada własny
transport i dzięki temu jest
w stanie zapewnić konkurencyjne ceny i dostawę dla
pojedynczego rolnika o czym
rolnicy mogli się w tym sezonie przekonać.

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.

2820otwm-a-M

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

8r

PRODUKCJA ROŚLINNA

WRZESIEŃ 2020

Mączlik warzywny i mszyce
w rzepaku ozimym
Panujące do tej pory warunki pogodowe
sprzyjają nie tylko rozwojowi rzepaku
ozimego, ale również szkodnikom. Dość
wysoka temperatura, jak na tą porę roku,
umożliwia rozwój takim szkodnikom jak
mączlik warzywny i mszyce.
Przeprowadzone w tym tygodniu lustracje na plantacjach
rzepaku ozimego w okolicach
Olsztyna wykazały obecność
mączlika warzywnego, mszycy
brzoskwiniowo-ziemniaczanej
i mszycy kapuścianej. Mączlik
warzywny obserwowany jest
w formie dorosłej, natomiast
mszyce w formie dorosłej
uskrzydlonej oraz larw. Diagnostyka wyżej wymienionych
gatunków jest łatwa, a szukamy ich na roślinach, przede
wszystkim na spodniej stronie liści.
Mączlik warzywny Aleyrodes
proletella jest bardzo małym
pluskwiakiem długości 1,0
- 2,0 mm, a rozpiętość jego
skrzydeł wynosi około 3mm.
Młode osobniki, zaraz po wyjściu z osłonki jajowej pokrywają się białym, mączystym
nalotem, który towarzyszy im
całe życie. Dlatego, przez rolników bardzo często nazywany
jest potocznie białą muszką.

SAMICE MĄCZLIKA, PO
KOPULACJI, SKŁADAJĄ
ZA POMOCĄ POKŁADEŁKA
OWALNE JAJECZKA,
KTÓRYCH WYROSTEK
PRZYTWIERDZONY
JEST DO TKANKI NA
DOLNEJ STRONIE
LIŚCIA. JAJECZKA
POCZĄTKOWO SĄ BIAŁE,
PRZEZROCZYSTE, ALE
PO KILKU DNIACH, TUŻ
PRZED WYLĘGIEM LARW,
CIEMNIEJĄ.
Pojawiające się larwy są
barwy białej, kształtu owalnego, nie posiadają skrzydeł
i pokrywają się warstwą białego nalotu. Larwa przechodzi cztery stadia rozwojowe.
Pierwsze stadium jest ruchliwe, przemieszcza się na
roślinie. Natomiast stadium
drugie i trzecie prowadzą

osiadły tryb życia. Ostatnie
stadium larwalne jest nieruchome i nie pobiera pokarmu
(puparium).
Mączliki pojawiające się jesienią na rzepaku ozimym są
prawdopodobnie ostatnim
pokoleniem w tegorocznym
okresie wegetacyjnym. Forma
szkodliwą są zarówno larwy,
jak i postacie dorosłe. Szkodliwość tego gatunku polega
przede wszystkim na wysysaniu soków z tkanek liścia. Pośrednia szkodliwość wynika
z pozostawiania na roślinach
spadzi, która jest produktem
ubocznym żerowania. Spadź
jest bardzo dobrym podłożem do rozwoju grzybów sadzakowych, osłabiających fotosyntezę roślin. Przy licznych
populacjach mączlik warzywny może rzutować na znaczne obniżenie kondycji roślin,
co w konsekwencji wpływa
na ich plonowanie. Dlatego,
plantacje rzepaku ozimego
należy lustrować przynajmniej
raz w tygodniu, ale zwracając
szczególna uwagę na spodnią
stronę liścia.
Młode rośliny rzepaku ozimego bardzo chętnie zasiedlane są również przez mszyce.
Na roślinie tej, gatunkiem
dominującym jest mszyca
kapuściana, a od paru lat zagrożeniem jest także mszyca
brzoskwiniowo-ziemniaczana.
Gatunki te zostały szczegółowe opisane w Rolniczym ABC,
8, 2019.
Mszyca kapuściana jako postać dorosła ma długość 2,0 2,5 mm, barwę szaro-zieloną.
Formy bezskrzydłe pokryte
są szarym, woskowym nalotem. Oczywiście na roślinach
występują larwy (podobne do
dorosłych osobników), osobniki dorosłe bezskrzydłe i formy
uskrzydlone (w zdecydowanie
mniejszej liczebności).
Obecnie na roślinach obok
form uskrzydlonych, widoczne są już młode osobniki, tworzące kolonie. Przy
temperaturach oscylujących
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w granicach kilkunastu stopni, mszyca ta będzie doskonale się rozmnażała.

Mączlik warzywny

Mszyca brzoskwiniowa

Mszyca kapuściana

MSZYCA
BRZOSKWINIOWOZIEMNIACZANA, ZWANA
RÓWNIEŻ MSZYCA
BRZOSKWINIOWĄ,
WYSTĘPUJĄ
RÓWNIEŻ W FORMIE
USKRZYDLONEJ
I BEZSKRZYDŁEJ.
OSOBNIKI BEZSKRZYDŁE
MAJA BARWĘ ZIELONĄ,
ZIELONOŻÓŁTĄ LUB
RÓŻOWĄ. NATOMIAST
FORMY USKRZYDLONE
SĄ ZIELONE Z CZARNĄ
GŁOWĄ I TUŁOWIEM
ORAZ CIEMNĄ PLAMKĄ
NA ODWŁOKU. GATUNEK
TEN OSIĄGA WIELKOŚĆ
OD 1,8 DO 3,0 MM.
Mszyce również wysysają sok
ﬂoemowy i wydzielają spadź.
Obok szkodliwości związanej
z bezpośrednim żerowaniem,
oba gatunki mszyc przenoszą
wirusa TuYV wywołującego
chorobę rzepaku zwaną żółtaczką rzepy, która w dużym
stopniu redukuje plonowanie
rzepaku. Pierwszym symptomem tej choroby jest ﬁoletowe obrzeżenie liści rzepaku,
które często przypisuje się
jako niedobór fosforu. Niestety w późniejszym okresie liście
ulegają zniekształceniu, rośliny
słabiej rosną, a w konsekwencji
gorzej plonują. Głównym przenosicielem tego wirusa jest
mszyca brzoskwiniowa Myzus
persicae. W nieco mniejszym
stopniu wirus ten przenoszony
jest przez mszycę kapuścianą
Brevicorynae brassicaae.
Zwalczanie wyżej omówionych szkodników przeprowadzamy tylko wtedy, kiedy
został przekroczony próg
ekonomicznej szkodliwości,
za pomocą preparatów zarejestrowanych w danej uprawie.
Prof. dr hab. Bożena Kordan, Katedra
Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński, Agrii Polska, mateusz.foltynski@agrii.pl
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Grupa Polmlek jesienią nie zwalnia tempa

artykuł sponsorowany

Kiedy za oknem coraz chłodniej, wokół groźne wirusy, pora zadbać
o odporność i dobre samopoczucie. Najlepiej w sposób naturalny
– poprzez zdrową, zbilansowaną dietę i aktywny tryb życia. Grupa
Polmlek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.
Wszystko zaczyna się od
mleka, które traﬁa do zakładów z prawie dziewięciu tysięcy polskich gospodarstw.
Dostawcy
współpracują
z Grupą Polmlek od lat, stąd
pewność, że stosują najwyższe standardy hodowli zwierząt, dbają o ich dobrostan,
a mleko ma stałe, wysokie
parametry. Z takiego surowca
można wyprodukować tylko
najwyższej jakości produkty,
nad czym czuwają doświadczeni technolodzy i ponad
3 tysiące osób pracujących
bezpośrednio przy produkcji.
Każdy z nich pełni ważną rolę
i to dzięki ich zaangażowaniu
do waszych domów traﬁają
pyszne, świeże masła, sery,
mleko, jogurty i keﬁry, soki
i napoje, a od kilku miesięcy
także innowacyjne produkty wegańskie.
Kiedy jest już produkt, trzeba go zapakować w taki sposób, żeby bez utraty jakości
dotarł do konsumenta. To
część misji Polmleku – szukanie takich opakowań, które
łatwo segregować, które minimalizują użycie plastiku, lub

zastępują plastik tam, gdzie
nie można z niego zrezygnować – plastikiem z trzciny
cukrowej, minimalizują ślad
węglowy. Kiedy sięgasz po
produkty Grupy Polmlek,
możesz być pewien, że producent nieustannie myślał
o środowisku i poszukuje biodegradowalnych lub w 100%
nadających się do recyklingu opakowań.

Buduj swoją odporność
produktami nabiałowymi
Masz już na stole produkty
z logo Polmlek? W takim razie wracamy do tematu, który
jest teraz najbardziej istotny
dla wszystkich bez wyjątku
– odporność. W jaki sposób
możesz zadbać o swoje zdrowie i zbudować realną barierę
immunologiczną? Organizm
ludzki chronią bariery mechaniczne, chemiczne i biologiczne. W kontekście produktów nabiałowych skupimy
się na barierze biologicznej,
którą możemy wspomagać
poprzez dostarczanie probiotyków naturalnie występujących np. w jogurtach.

Każdy człowiek ma charakterystyczny tylko dla swojego
organizmu mikrobiom, czyli
zasiedlające ciało człowieka
mikroorganizmy zarówno te
dobroczynne jak i chorobotwórcze. Dla odporności istotna jest mikroﬂora bakteryjna
jelit, którą zasiedla nawet
1500 różnych bakterii, a na jej
skład mają wpływ dieta, wiek
czy antybiotykoterapia. Prawidłowa ﬂora bakteryjna jest
kluczowa dla zdrowia, dzięki
temu, że stymuluje układ odpornościowy, wytwarza witaminy z grupy B i witaminę K,
chroni organizm przed drobnoustrojami chorobotwórczymi i toksynami. Oto powód,
dla którego warto sięgnąć po
źródło żywych kultur bakterii
z rodzaju Lactobacillus, czyli
Keﬁr naturalny Polmlek, Maślanka naturalna Polmlek,
jogurty z dodatkami owoców,
z topperem wypełnionym apetycznym musli, super gęsty jogurt grecki, który fermentuje
bezpośrednio w opakowaniu
dzięki bakteriom lactobacillus
bulgaricus oraz streptococcus
thermophilus. Żywe kultury

bakterii jogurtowych znajdziesz również w wegańskich
odpowiednikach jogurtów
pod marką Nutrii Vege. Teraz,
jeśli z przyczyn zdrowotnych
lub etycznych rezygnujesz
z produktów pochodzenia
zwierzęcego, możesz dbać
o mikroﬂorę bakteryjną równie skutecznie.

Produkty
z ekologicznych upraw
to bomby witaminowe
Oprócz dbania o twoją odporność, Polmlek ma coś
smacznego na jesienne wieczory. Nowe opakowania
serka homogenizowanego
w dwóch wariantach smakowych - waniliowy i stracciatella, doskonale sprawdzą
się jako dodatek do pysznych
naleśników na słodko lub po
prostu jako deser.

Zadbano o lepszą identyﬁkację. Na odświeżonych opakowaniach doskonale widoczne
jest logo Grupy Polmlek.
Wystarczy spojrzeć na mleka
UHT, białe przejrzyste kartony, z wyraźnym szkicem
szczęśliwej krowy, kojarzą się
z czystym, dobrej jakości
produktem.
J e s i e ń
przywita nas
nową ofertą
sokową. Zupełnie nowe
soki tłoczone z owoców
pochodzących z certyfikowanych
ekologicznych upraw
to zupełnie
nowa jakość

na rynku. Polmlek proponuje soki z dodatkiem buraka
ćwikłowego, jabłek, gruszek
pod marką Fortuna BIO.
Pełne witamin i naturalnych
wartości odżywczych prosto
z owoców i warzyw, wzbogacą twoją codzienną dietę i zadbają o dobre samopoczucie
– naturalnie!
Co ciekawe zapakowane są
w opakowania przyjazne środowisku, wykonane z surowców pochodzących ze źródeł
odnawialnych i w 100% nadające się do recyklingu.
Równie zdrowe i pyszne są
Smoothie, które w wielu starannie dopracowanych smakach gwarantują przepyszną
bombę witaminową i dobroczynne działanie przetartych
owoców i warzyw.
BM
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Korzyści z jesiennej regulacji
wzrostu i pokroju rzepaku ozimego
Długa jesień i ciepła zima notowane w ostatnich latach wymuszają przeprowadzenie zabiegów regulacji i ochrony roślin jesienią, ponieważ
wegetacja w okresie jesienno-zimowym jest jedynie wyhamowana a nie ustaje jako wyraz zimowego spoczynku roślin. Podobnie reagują
grzyby, potencjalne patogeny, ponieważ zachowują w tych warunkach zdolności infekcyjne i skutecznie wykorzystują tkanki młodych
roślin do wzrostu i rozwoju.

W bieżącym sezonie wegetacyjnym nie borykaliśmy się
z trudnościami dotrzymania
optymalnego terminu siewu
rzepaku ozimego. Wczesny
siew w regionie Warmii i Mazur nie był korzystny, ponieważ początkowo panowała
susza, a kolejno kilka dni
z obﬁtymi opadami spowodowały zaskorupianie gleby
i w efekcie obserwowaliśmy
nierówne wschody rzepaku.
Możliwości optymalnego terminu siewu rzepaku ozimego
mogą jednak być zaburzone
przebiegiem warunków pogodowych, a równomierny
wzrost roślin dodatkowo
warunkują agrofagi: chwasty, szkodniki i patogeny.
Rzepak z nierównomierną,
jesienną obsadą tworzy zwykle słabo wykształcone rozety
i często wykazuje objawy porażenia przez grzyby. Długa
jesień i ciepła zima notowane
w ostatnich latach wymuszają przeprowadzenie zabiegów
regulacji i ochrony roślin jesienią, ponieważ wegetacja
w okresie jesienno-zimowym
jest jedynie wyhamowana
a nie ustaje jako wyraz zimowego spoczynku roślin.
Podobnie reagują grzyby, po-

tencjalne patogeny, ponieważ
zachowują w tych warunkach
zdolności infekcyjne i skutecznie wykorzystują tkanki
młodych roślin do wzrostu
i rozwoju.

JESIENNA REGULACJA
WZROSTU I POKROJU
RZEPAKU OZIMEGO MA
NA CELU STYMULOWANIE
GROMADZENIA
W ROŚLINIE CUKRÓW
ZARÓWNO W LIŚCIACH
JAK I KORZENIACH.
ZABIEG STYMULATOREM
I REGULATOREM
WZROSTU SKUTKUJE
ZMIANĄ KĄTA
USTAWIENIA LIŚCI
W ROZECIE I W EFEKCIE
SZEROKO ROZCHYLONE
STARSZE LIŚCIE
ODSŁANIAJĄ PĄK
WIERZCHOŁKOWY.
Lepszy dostęp światła ogranicza wynoszenie pąka wierzchołkowego, a w kątach liści
stymulowany jest rozwój pąków

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

rozgałęzień bocznych I-ego rzędu. Kolejno synteza auksyn, decyduje o wzroście tempa gromadzenia suchej masy w roślinie
i odwadnianiu roślin, co sprzyja
procesom hartowania, a efekcie lepszemu przezimowaniu.
Działaniem regulatorów wzrostu wzmacniamy szyjkę korzeniową i jej osadzenie w glebie.
Ważnym aspektem i korzyścią
płynącą z jesiennej regulacji
wzrostu jest skorelowanie zabiegu z ochroną przed patogenami. Zabieg niweluje presję
grzybów w okresie ciepłej jesieni, a nawet zimowej wegetacji,
kiedy to ryzyko skutecznych
infekcji jest bardzo wysokie.
W lata mokre już od fazy liścieni rośliny mogą być infekowane
przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych, a wilgotność
sprzyja nasilaniu szarej pleśni.
Ponadto, objawy mączniaka
rzekomego towarzyszące temu
okresowi rozwojowemu rzepaku mogą powodować zrzut
aparatu asymilacyjnego jeszcze
przed właściwym zimowaniem.
W sezonach o niewyrównanych
wschodach z towarzyszącym
roślinom stresem wodnym
i termicznym modelujemy
pokrój łanu, utrzymujemy poziom zieloności liścia gwaran-

tując gromadzenie asymilatów
jako zapasu na okres obniżonej
aktywności roślin. W sezonach
o optymalnej jesiennej wegetacji wyhamowujemy nadmierną
wybujałość roślin i stabilizujemy
osadzenie szyjki korzeniowej
w glebie, co chroni przed możliwym wymarzaniem. Analizując
potencjał infekcyjny grzybów
zasiedlających rzepak w okresie
jesieni regulatory zapewniają
wysoką zdrowotność.

WEDŁUG WYKAZU
REGULATORÓW WZROSTU
I ROZWOJU RZEPAKU
DOPUSZCZONYCH DO
STOSOWANIA (IORPIB) DYSPONUJEMY
CHLORKIEM MEPIKWATU,
KTÓRY MOŻNA
APLIKOWAĆ W FAZIE
14-16 BBCH W JEDNYM
JESIENNYM ZABIEGU
ORAZ W DAWKACH
DZIELONYCH JESIENIĄ
I WIOSNĄ (ODPOWIEDNIO
W DAWCE 0,5 I 0,4 L/
HA). TA SUBSTANCJA

CZYNNA UZUPEŁNIONA
FUNGISTATYCZNYM
DZIAŁANIEM
METKONAZOLU MOŻE BYĆ
REKOMENDOWANA OD
FAZY 14 DO 35 BBCH.
Kolejną substancją o działaniu regulatora z równoczesną
ochroną przeciw patogenom
jest trineksapak etylu, który można stosować jesienią i po ruszeniu wegetacji
wiosną w zakresie temperatury 5-25oC. W dawkach
dzielonych można również
stosować mieszaninę difenkonazolu i paklobutrazolu
z osiągnieciem zarówno wpływu na pokrój rzepaku jak
i jego wysoką zdrowotność.
Inna substancja: chlorek
chloromekwatu ma bardzo
silne działanie regulujące
wzrost rzepaku, można ją stosować od 10 do 15oC, jednak
nie ma działania fungistatycznego, co wiąże się z aplikacją
innych substancji w mieszaninie, które mogą ograniczyć
rozwój patogenów.
Podsumowując warunki pogodowe jakie notujemy obecnie z temperaturą minimalną

w nocy (4,2oC) do maksymalnie nawet 27,1oC w ciągu dnia
oraz analiza potencjału infekcyjnego grzybów skłaniają do
wykonania zabiegu regulacji
pokroju roślin z jednoczesnym
działaniem fungistatycznym.
dr hab Marta Damszel
Wydział Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa UWM Olsztyn
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Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc

Następne wydanie
28 października 2020

Wystarczyło kilka dużych
ognisk COVID w zakładach mięsnych w Europie
opisanych w mediach, aby
wraz ze zwiększaniem się
w Polsce dziennej liczby
zachorowań na COVID-19
nastąpiła intensyfikacja
krytyki producentów mięsa,
zwłaszcza w mediach społecznościowych.
W internetowej debacie
można zauważyć, że wzrostowi liczby dziennych zachorowań na COVID – 19 towarzyszy wzrost liczby oskarżeń
kierowanych pod adresem
branży mięsnej. Analiza
komentarzy w Internecie
wskazuje, że krytyka branży
wynika nie tylko z ogólnej
debaty o hodowli i spożyciu
mięsa. Wiąże się także z oceną poziomu bezpieczeństwa
produkcji w dużych zakładach mięsnych oraz próbami
powiązania wydawałoby się
niezależnych zjawisk przez

niektórych aktywistów. Czy
w tym świetle powrót uczniów
do szkół może być inspiracją
do wzrostu głosów krytycznych wobec hodowców i producentów mięsa.
Wystarczyło kilka dużych
ognisk COVID w zakładach
mięsnych w Europie opisanych w mediach, aby wraz
ze zwiększaniem się w Polsce
dziennej liczby zachorowań
na COVID-19 nastąpiła intensyﬁkacja krytyki producentów
mięsa, zwłaszcza w mediach
społecznościowych. Podstawą krytyki jest rzeczywiste,
zwiększone, ryzyko wybuchu
ogniska koronawirusa w dużych zakładach, choć należy
zauważyć, że problem nie dotyczy tylko producentów mięsa, ale większości zakładów
zatrudniających dużą liczbę
pracowników. Warto zaznaczyć, że od momentu pojawienia się zagrożeń związanych
z COVID większość producentów, w szczególności z branży

Fot. pixabay.com
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Czy powrót uczniów do szkół
wpłynie na branżę mięsną?

spożywczej, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw żywności,
wdrożyła szereg dodatkowych
procedur zwiększających i tak
wysoki poziom bioasekuracji.
Polscy pracodawcy przystosowali warunki pracy do wymogów bezpieczeństwa, w efekcie
czego zachorowania w takich
miejscach zdarzają się relatywnie rzadko. W tym zakresie
procentują także wcześniejsze
rozwiązania wdrożone w ra-

mach bioasekuracji realizowanej na potrzeby walki z ASF.
Pomimo tego krytyka branży mięsnej nie słabnie. Złożoność sytuacji i jej wpływ na
producentów wieprzowiny
komentuje Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego
Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej
PolPig – Efektem negatywnego nastawienia do producentów mięsa jest często spadek

konsumpcji, a co za tym idzie
– konieczność obniżenia cen
mięsa dla odbudowania popytu. To sytuacja korzystna dla
chińskiego rynku, na którym
wskutek ASF i pandemii doszło do znaczącego spadku
produkcji, ale niekonieczne
dla rodzimych producentów.
Polska wprawdzie nie eksportuje bezpośrednio na rynek
chiński, ale obniżenie cen
polskiego mięsa sprzedawanego do krajów Unii Europejskiej wpływa również na obniżenie cen importowanych
z Europy do Państwa Środka
towarów spożywczych.
Rozwojowi narracji skierowanej przeciwko producentom mięsa sprzyjają także
środowiska wegańskie oraz
organizacje pro-zwierzęce,
którym taka sytuacja pasuje do budowania krytycznej
narracji o produkcji mięsa.
Niska cena mięsa i jego produktów może być uzasadniana przez aktywistów nie tyle

zjawiskami makroekonomicznymi, ile zarzutami o niskiej
ich jakości. Krytyka może
być dodatkowo wzmacniana
budowaniem zagrożenia nie
tylko w odniesieniu do zarzutów negatywnego wpływu hodowli na środowisko, ale także w kontekście zagrożeń dla
zdrowia konsumentów.
Czy powrót uczniów do
szkół posłuży krytykom
branży mięsnej? Czy i w tym
wypadku będą podejmowane próby łączenia niezależnych zjawisk? Wielu ekspertów uważa, że otwarcie
szkół może stać się czynnikiem zwiększającym liczbę
zachorowań na COVID-19.
Jeśli rzeczywiście doszłoby
do gwałtownego wzrostu
zachorowań wśród uczniów
to czy branża mięsna, nawet
jeśli producenci nie odnotują
wzrostu zachorowań w zakładach, może stać się obiektem
jeszcze silniejszego nacisku komunikacyjnego?
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Żyto jare czy ozime?
Złoty środek – przewódkowe
Jesienny termin siewu zapewnia szybszy,
niż w przypadku wiosennego, rozwój
początkowy. Wartością nadrzędną
tych odmian jest możliwość znacznie
późniejszego terminu wysiewu
w porównaniu z odmianami ozimymi,
bez utraty plonu, który powodowany jest
krótszym okresem krzewienia jesiennego.
Od lat spada powierzchnia
zasiewów zbóż jarych. Tendencja ta jest spowodowana
dużą różnicą plonowania
odmian jarych i ozimych.
Niższe plony odmian wysiewanych wiosną wynikają
przede wszystkim z pogłębiającego się niedoboru wody
w glebie i brakiem opadów
w okresie wiosny i lata.
Niższa tolerancja na suszę
skutkuje zredukowaną liczbą wykształconych źdźbeł,
a następnie kłosów, co bezpośrednio przekłada się na
wysokość plonowania. Czy
istnieje alternatywa dla
zbóż jarych?
Odmiany przewódkowe są
„złotym środkiem”. Można
je wysiewać późną jesienią
lub bardzo wczesną wiosną.
Zasada generalnie jest taka,
iż im późniejszy siew, tym
niższy plon. Przewódki plonują lepiej w porównaniu do
zbóż wysiewanych wiosną,
ponieważ mają szansę lepiej
się rozkrzewić i wykorzystać
zapasy wody, które pochodzą
z jesiennych i zimowych opadów. W nowoczesnej hodowli
stosuje się innowacyjny system jaryzacji pozwalający
roślinom przejść w stan generatywny w bardzo szerokim zakresie temperatur.
W warunkach klimatycznych
Polski, niektóre odmiany
można wysiać o każdej porze
roku i zawsze wejdą w stan
generatywny – wytworzą
kłosy i ziarno. Najbardziej
efektywny czas siewu ze
względów ekonomicznych to
okres od 10 października do
30 kwietnia. Te nowoczesne
odmiany można siać nawet
zimą, gdyż wprowadzone do
nich są geny zimotrwałości.
Świetnie zimują. Odmiany
przewódkowe to alternatywa, która może zredukować
straty plonów – warto rozwa-

żyć ich włączenie do płodozmianu. Jest to najefektywniejszy sposób na uniknięcie
zarówno zniżek plonowania
spowodowanych trudnymi
warunkami zimowania, jak
i wiosennymi suszami. Jesienny termin siewu zapewnia szybszy, niż w przypadku
wiosennego, rozwój początkowy. Wartością nadrzędną
tych odmian jest możliwość
znacznie późniejszego terminu wysiewu w porównaniu
z odmianami ozimymi, bez
utraty plonu, który powodowany jest krótszym okresem
krzewienia jesiennego. Ta
cecha umożliwia produkcję
jakościowego żyta po późnych przedplonach. Odmiany
te dojrzewają w tym samym
czasie co ozime. Umożliwia
to wykorzystanie stanowiska pod zasiewy ozimin, co
w przypadku wiosennych
zasiewów nie zawsze jest
to możliwe. Ważne jest,
by zwiększyć normę wysiewu w przypadku siewu
jesiennego. Standardowo
o 20%. Przy wysiewach
wczesnych normę wysiewu zmniejszamy o podobną
wartość.

PRZEWÓDKI SĄ
CIEKAWĄ ALTERNATYWĄ
W PRZYPADKU
KRÓTSZEGO OKRESU
WEGETACJI. PLONUJĄ
ZNACZNIE WYŻEJ NIŻ
OZIMINY WYSIEWANE
Z OPÓŹNIENIEM.
Z UWAGI NA SUSZE,
KTÓRE W NASZYM
KRAJU CYKLICZNIE SIĘ
POJAWIAJĄ, WZRASTA
ZAINTERESOWANIE TYMI
ODMIANAMI.

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

TYM BARDZIEJ, IŻ ICH
UPRAWA ZAPEWNIA
LEPSZE ROZŁOŻENIE
PRACY W CZASIE.
Nowoczesne odmiany przewódkowe żyta mają wszechstronne możliwości wykorzystania. Świetnie sprawdzają
się w produkcji na ziarno,
jako uprawa w plonie głównym, można je uprawiać
w międzyplonie (po kukurydzy i na paszę zieloną) czy też
w mieszankach strączkowo-zbożowych. Sprawdzają się
jako surowiec dla biogazowni w uprawach produkcyjnych
biomasy na przemian z kukurydzą lub sorgo.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest odmiana żyta
Bojko. Jest przetestowana
i dopuszczona do uprawy we
wszystkich rejonach Polski.
Ta przewódkowa odmiana
żyta doskonale nadaje się do
upraw ekologicznych, ponieważ dobrze znosi mało intensywną agrotechnikę i jest
kompleksowo odporna na
choroby zbóż. Przy jej uprawie nie trzeba stosować fungicydów. Dobrze plonuje na
glebach słabych, a przy uprawie intensywnej daje bardzo
wysokie plony. To odmiana
populacyjna. Raz zakupione
nasiona można wysiać jesienią i wiosną. Wybór tej odmiany jest więc uzasadniony
ekonomicznie, tym bardziej,
iż cena jej nasion jest relatywnie niska. Warto podkreślić,
iż ziarno tej odmiany ma bardzo dobre parametry jakościowe, nadaje się do wypieku
chleba. Charakteryzuje się
odpowiednią lepkością kleiku
skrobiowego i niezbyt wysoką
liczbę opadania. To odmiana
o wszechstronnych możliwościach wykorzystania. Jako
zboże jare przy umiarkowanym nawożeniu na poziomie
50 kg N/ha daje plon około
5 t/ha, a jako żyto ozime przy
umiarkowanym nawożeniu
na poziomie 50 kg N/ha daje
plon 5-9 t/ha, w zależności od
kompleksu glebowego.
Żyto przewódkowe posiada wydłużony okres siewu.
Zwiększa pewność plonu
w porównaniu z odmianami
jarymi. Warto zatem rozważyć ten wybór.
Anna Rogowska
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Jak produkować wysokobiałkową
paszę na własnym polu?
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Gleba jest wytworem
złożonego procesu,
zwanego procesem
glebotwórczym,
na który składają
się oddziaływania
klimatu, położenia
w rzeźbie terenu
i przede wszystkim
organizmów
roślinnych
i zwierzęcych.
Proces ten jest
powolny i przebiega
z szybkością 1 cm
wytworzonej gleby
na 100-400 lat.
Płodozmian, sprzęt rolniczy,
nawożenie, środki ochrony
roślin działają na sferę biologiczną gleby. Gleba reaguje na wszystkie czynniki
środowiskowe, które mogą
oddziaływać korzystnie na
rozwój jej żyzności lub przeciwnie, działać szkodliwie na
jej funkcjonowanie.
Jednocześnie proces tworzenia i regeneracji gleby jest na
tyle długotrwały, że wybory
dokonane przez rolnika i jego
działania wpływają nie tylko
na obecny stan gleby, ale też
na możliwość gospodarowania na danym terenie przez
następne pokolenie rolników.

Zagrożenia dla gleby
Gleba jest wytworem złożonego procesu, zwanego procesem glebotwórczym, na który
składają się oddziaływania
klimatu, położenia w rzeźbie terenu i przede wszystkim organizmów roślinnych
i zwierzęcych. Proces ten jest
powolny i przebiega z szybkością 1 cm wytworzonej gleby
na 100-400 lat. Z tego względu glebę uważa się za zasób
w praktyce nieodnawialny
i powinna ona podlegać szczególnej ochronie.

GLEBY, OBOK
PRZEBIEGAJĄCEGO
BARDZO POWOLI
ALE STALE PROCESU

Fot. Ministerstwo Rolnictwa

Gleba to najważniejsze
narzędzie pracy rolnika

TWORZENIA, PODLEGAJĄ
RÓWNOCZEŚNIE
PROCESOM DEGRADACJI,
KTÓRE NIEKIEDY MOGĄ
PRZEBIEGAĆ BARDZO
SZYBKO. WYRÓŻNIA SIĘ
PROCESY DEGRADACJI
FIZYCZNEJ, CHEMICZNEJ
I BIOLOGICZNEJ GLEB.
Degradacja ﬁzyczna polega
na stracie określonej masy
gleby w wyniku procesów
erozji wodnej i wietrznej oraz
na pogorszeniu właściwości
powietrzno-wodnych gleby.
Szczególnie groźna, bo nieodwracalna jest strata masa gleby. Uważa się, że strata masy
gleby w ilości 1 tony z ha na
rok, w wyniku procesów erozyjnych, może w ciągu 50–100
lat doprowadzić do całkowitej
jej degradacji.

DEGRADACJA
CHEMICZNA POLEGA NA
STRATACH SKŁADNIKÓW
POKARMOWYCH ROŚLIN,
NAGROMADZANIU
SIĘ SUBSTANCJI

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

SZKODLIWYCH ORAZ
NA ZAKWASZANIU
I ZASALANIU GLEBY.
DEGRADACJA
BIOLOGICZNA OBEJMUJE
PROCESY ZMNIEJSZANIA
SIĘ ZAWARTOŚCI
SUBSTANCJI
ORGANICZNEJ ORAZ
NIEKORZYSTNE ZMIANY
W SKŁADZIE ILOŚCIOWYM
I JAKOŚCIOWYM
MIKROORGANIZMÓW
GLEBOWYCH.
Wszystkie opisane procesy degradacji prowadzą do
zmniejszania się żyzności
gleby, to znaczy jej zdolności
do wydawania dużych plonów o pożądanych cechach
jakościowych. Zmniejsza się
również wówczas środowiskowa rola gleby, polegająca na
magazynowaniu wody i składników mineralnych oraz na
zapobieganiu negatywnym
skutkom nagromadzania substancji szkodliwych dla roślin,
zwierząt i ludzi. Ochrona
gleby jest szczególnym obo-

wiązkiem rolnika, dla którego
stanowi ona warsztat pracy
i podstawę utrzymania.

Jak można
chronić glebę?
Dla człowieka najważniejszą rolą jaką pełni gleba jest
zabezpieczenie potrzeb żywnościowych. Aby gleba mogła
spełniać swoją rolę, powinna
być żyzna, żywa i zdrowa. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed
wieloma wyzwaniami: musi
produkować coraz więcej
żywności, na niezmiennych
areałach. Z tego powodu
konieczna jest odpowiednia
ochrona gleb - dla obecnych
i przyszłych pokoleń. Polskie
Stowarzyszenie Ochrony Roślin działa na rzecz zwiększenia świadomości nt. ochrony
gleb i ich roli w zapewnieniu
odpowiedniego spływu wód,
ochrony przed powodziami
i suszami, stabilności ekosystemu.

PROWADZIMY
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
I INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE DOBRYCH
PRAKTYK ROLNICZYCH,

POSIADANIA
SPRAWNEGO ZAPLECZA
TECHNICZNEGO
ORAZ WŁAŚCIWEGO
POSTĘPOWANIA NA
WSZYSTKICH ETAPACH
PRAC ZWIĄZANYCH
ZE STOSOWANIEM
ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN.
Naszym celem jest przekazanie wiedzy, jak stosować
środki ochrony roślin, aby
nie stanowiły one zagrożenia
dla środowiska naturalnego
i ludzi. Stale mamy na uwadze fakt, że rolnictwo zależy
od stanu gleb, a jakość gleb
zależy od świadomości i działalności rolników.
Polskie
Stowarzyszenie
Ochrony Roślin i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzą wspólnie
z Instytutem Ogrodnictwa
w Skierniewicach ogólnoeuropejski program TOPPS
(Train Operators to Promote Practices & Sustainability, czyli szkolenie operatorów opryskiwaczy w celu

upowszechniania dobrych
praktyk w ramach rolnictwa
zrównoważonego). Celem tej
inicjatywy jest promowanie
dobrych praktyk i podjęcie
działań na rzecz ograniczenia ryzyka powstawania
zanieczyszczeń wód i gleby
nieprawidłowo stosowanymi środkami ochrony roślin.
Więcej informacji o ochronie
gleb podczas pracy ze środkami ochrony roślin można
znaleźć na stronie www.bezpiecznie.org.

dr Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin
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Zapraszamy do współpracy
Płoskinia 1c
14-526 Płoskinia, tel. 600 254 200, 728 397 097

Oddział Kętrzyn
Nowa Wieś Kętrzyńska 77, tel. 728 397 100, 662 172 044

Oddział Kiezmark
ul. Gdańska 4, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 691 237 200

www.mirtrans.pl
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Jesienne ściernisko

Fot. pixabay.com

Efektywne zarządzanie ścierniskiem wpływa zarówno na wysokość plonów, jak i kosztów uprawy roślin następczych. Już sam proces
przygotowania gleby warunkuje przyszłoroczny plon. Pożniwna uprawa ścierniska to zabieg obligatoryjny. Rezygnacja z jej wykonania
skutkuje pogorszeniem się jakości gleby i wzrostem nakładów na inne zabiegi uprawowe. Zaniechania i zaniedbania popełniane na tym
etapie mogą zaważyć na opłacalności całej produkcji.

Rolnicy, którym nie udało się zdążyć z wykonaniem
wszystkich czynności w odpowiednim terminie rozważają odłożenie uprawy do
wiosny. Powinni oni jednak

pamiętać, iż przeprowadzenie zabiegu jesienią, nawet
późną, gdy temperatury
zbliżają się do 2°C jest działaniem i skuteczniejszym
i tańszym niż wiosenna walka

REKLAMA

Centrala nasienna zakontraktuje

  

traw, koniczyny, facelii,
gorczycy, rzodkwi oleistej

    
  !"#$!%&' ()%'*'+,-(./
ul. Górna 5/14, 10-040 Olsztyn
tel. 533 195 387, 790 408 666, 667 579 993
www.biosferatrade.com
90220otbr-c-M

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

z chwastami, szczególnie wieloletnimi.
Odpowiednia
jesienna
uprawa ścierniska zapewnia
znaczne oszczędności w zasobach wody i dobre wschody
roślin jarych. Uprawa przesuszonej gleby jest niezwykle
uciążliwa, a wschody na takim
stanowisku są nierównomierne i opóźnione. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem
jest wykonanie oprysku przy
użyciu herbicydu totalnego. Tego typu postepowanie
w przeciwieństwie do uprawy
mechanicznej nie spowoduje
nadmiernego przesuszenia
gleby. Jest to tym bardziej
zasadne, gdyż ostatnio mamy
permanentnie do czynienia
z niedoborami wody. Zabieg
jest także atrakcyjniejszy
z ekonomicznego punktu
widzenia – wymaga mniej
energii i paliwa oraz efektywnej walczy z chwastami
wieloletnimi. Jednak należy
pamiętać, iż istnieje ryzyko
mniejszej skuteczności oprysku, gdyż część chwastów
może być już w fazie uśpienia,
a ich pąki będą niedostępne
dla herbicydów systemicznych. Dlatego też powinno się
zastosować preparat totalny,
na przykład glifosat, który
efektywnie zwalczy chwasty
i ograniczy problem związany
z przesuszeniem gleby. Taki
oprysk powstrzyma parowa-

nie chwastów, a zatem utratę
wody i dodatkowo wytworzony mulcz i osłoni glebę. Na
przykład w przypadku ścierniska po kukurydzy wiosenna orka oznacza utratę wody
w ilości około 10 l/m².
W przypadku bardzo późnego stosowania – pod koniec października lub nawet
na początku listopada – okres
uśpienia pąków może zmniejszyć skuteczność zwalczania chwastów wieloletnich.
Jednak uzyskane efekty
i tak dadzą znaczne korzyści
w porównaniu z wiosennym
stosowaniem, kiedy musimy
opóźnić siewy, aby odczekać
na odrost chwastów przed zabiegiem, a w przypadku wiosennej suszy musimy się przygotować na znacznie słabszy
odrost chwastów i znacznie
gorszą skuteczność zabiegu – szczególnie na chwasty
wieloletnie, nawet około 70%
skuteczności w stosunku do
jesiennego stosowania (perz,
ostrożeń, powój).
Wielu rolników uważa, iż
po pierwszych przymrozkach nie ma sensu stosować
produktów zawierających glifosat. To błędne przekonanie.
Z powodzeniem można dalej
stosować tego typu preparaty, aż do całkowitego ustania
wegetacji. Warunkiem skutecznego, późnego zwalczania
chwastów, jest odpowiedni

dobór środka i właściwe jego
zastosowanie. Zabieg powinien być wykonany w najcieplejszym momencie dnia, tak
aby roślina nabrała wigoru po
porannym ochłodzeniu, a zarazem aby preparat zdążył
wniknąć przed wieczornym
spadkiem temperatury. Ze
względu na krótkie okno aplikacyjne polecane są preparaty
nowej generacji, które zdołają
w ciągu kilku godzin wchłonąć się i przemieścić w roślinie. Szczególnie w takich
trudnych, nietypowych warunkach rolnicy nie powinni
ryzykować stosowania preparatów generycznych, a wybierać te, które gwarantują pewność i skuteczność działania.
Decydując się na wykonanie
oprysku późną jesienią należy dokładnie rozważyć wybór
odpowiedniego środka. Nie
możemy wybrać herbicydu
słabej jakości, gdyż nie będzie czasu na powtórzenie
zabiegu. W przypadku opadów deszczu lub wystąpienia
mżawki skuteczność oprysku
może nie być satysfakcjonująca. Musimy wykorzystać
chwile sprzyjającej, jesiennej pogody na jak najszybsze
przeprowadzenie oprysku
herbicydem, który działa
w zakresie niskich temperatur, a skuteczność jego działania nie będzie obniżona,
także w przypadku opadów

deszczu występujących nawet po godzinie od wykonania oprysku. Przykładem
takiego preparatu, którego
formulacja gwarantuje skuteczność jest Roundup Flex.
Efektywnie działa w temperaturze 2ºC.
Jak wykonać uprawę pożniwną? Zebrać słomę z pola.
Przed planowanym zabiegiem
nie wykonywać żadnych uprawek. W momencie zabiegu
perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć
co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny mieć co najmniej
5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Dawkę preparatu należy dostosować do
występujących dominujących
gatunków chwastów.
Zastosowanie skutecznych
formulacji glifosatu pozwala
na efektywne przygotowanie
stanowiska pod wiosenne
siewy. Efektywne to takie,
które pozwala na uzyskanie
optymalnych efektów przy
użyciu minimalnych nakładów. W skrócie możemy powiedzieć, że dzięki zastosowaniu tej technologii mamy
możliwość płytkiej i szybkiej
uprawy ścierniska przy doskonałym zwalczeniu chwastów.
Anna Rogowska
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Według Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów z budżetu
unijnego do polskiej wsi ma
trafić 28,5 mld euro
Rada Europejska ustaliła
budżet unijny na lata 20212027. W Funduszu Odbudowy wydatki na rolnictwo zostały ścięte aż o połowę. Mniej
pieniędzy na rolnictwa ma
być też w ramach wieloletniej
perspektywie ﬁnansowej. Na
ile dotacji mogą liczyć polscy
rolnicy? Na dodatek UE wy-

znacza limity na dopłaty bezpośrednie. Jakie będą?
Przedstawiciele
państw
członkowskich ustali, że Fundusz Odbudowy ma wynieść
750 mld euro. Jest to tyle
samo ile wcześniej przewidywano. Jednak zmieniono
strukturę tego instrumentu.
Porozumienie zakłada, że 390
mld euro to będą dotacje, a nie
jak wcześniej przewidywano
500 mld euro. Zwiększono za
to kwoty jakie będą przeznaczone na niskooprocentowane

pożyczki, a te wzrosły z 250 do
360 mld euro.
W ramach Funduszu Odbudowy znacznie zmniejszono
także kwoty przeznaczone
na doﬁnansowanie rolnictwa: z 15 do 7,5 mld euro.
Znacznie zredukowano także pieniądze przeznaczone
na Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji, z których
w duży stopniu może skorzystać Polska. Zamiast wcześniej proponowanych 30 mld
euro będzie to 10 mld euro.

Z kolei w niewielkim stopniu
zmieniła się wysokość budżetu UE w ramach wieloletniej
perspektywie ﬁnansowej na
lata 2021-2027. Ma on wynosić 1 074 mld euro. Jednak i tutaj największe cięcia
dotknęła funduszu spójności
i rolnictwa, a zatem dwóch
obszarów, z których w znacznym stopniu korzysta Polska.
Wydatki na rolnictwo mają
być niższe o około 5 procent
w porównaniu do WPR 20142020.

Fot. pixabay.com
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Jak to będzie z tymi dopłatami?

Według Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów z budżetu
unijnego do polskiej wsi ma
traﬁć 28,5 mld euro. Jest
to łączna suma dopłat bez-

pośrednich oraz dotacji na
rozwój obszarów wiejskich
z Funduszu Odbudowy i w ramach wieloletniej perspektywie ﬁnansowej.
red
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Potwierdzony przypadek ASF w Niemczech może
znacząco oddziaływać na rynek wieprzowiny w Polsce
Trudno jednoznacznie
przewidzieć jakie
będą konsekwencje
rozprzestrzenienia
się wirusa ASF na
terytorium naszego
zachodniego
sąsiada dla
eksportu niemieckiej
wieprzowiny do
krajów pozaunijnych.

potwierdzony przez ministra
rolnictwa Julię Klöckner.
Trudno
jednoznacznie
przewidzieć jakie będą konsekwencje rozprzestrzenienia
się wirusa ASF na terytorium
naszego zachodniego sąsiada
dla eksportu niemieckiej wieprzowiny do krajów pozaunijnych. Możemy tą sytuację
odnieść do wydarzeń z przed
dwóch lat jaka miała miejsce
po potwierdzeniu przypadku
ASF w Belgii. Wiele krajów
trzecich, które odbierały belgijską wieprzowinę, z dnia
na dzień wstrzymały import
z tego kraju. W rezultacie cena
żywca wieprzowego w przeliczeniu na wagę bitą ciepłą
spadła z 1,40 €/kg do 1,15
€/kg (-22%). W przypadku
podobnej reakcji importerów w stosunku do Niemiec
spadek ceny mógłby przekroczyć 30% ze względu na
wielokrotnie większą skalę

Niepewność branży wieprzowiny związana z drugą
falą koronawirusa została spotęgowana przez informację,
która pod przyszła z Niemiec.
Pierwszy przypadek ASF
u dzików w Niemczech niedaleko polskiej granicy został
w dniu dzisiejszym oﬁcjalnie

eksportowanej wieprzowiny. Wówczas Polska, która
najwięcej produktów wieprzowych wysyła do Niemiec, może znacząco odczuć
utratę niemieckiego rynku.
Do Polski może napłynąć od
naszego zachodniego sąsiada
tani żywiec oraz tanie wyroby
wieprzowe. W tym czarnym
scenariuszu kryzys może potrwać wiele miesięcy.
Optymistyczny scenariusz
zakłada, że Niemcy podczas
wcześniejszych negocjacji
z Chinami osiągnęły porozumienie o respektowanie regionalizacji stref ASF. Wówczas
niewiele się zmieni i eksport
niemieckiej wieprzowiny będzie kontynuowany.
O tym jaki scenariusz będzie realizowany przez Chiny
przekonamy się w ciągu kilku
najbliższych dni.
Aleksander Dargiewicz
prezes POLPIG

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
realizuje działania mające
na celu ochronę i promocję
dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego terenów wiejskich.
Od 2019 r. jest organizatorem cyklu corocznych konkursów promujących dobre
przykłady budynków wiejskich
z zachowanym tradycyjnym
charakterem architektury regionalnej, spełniających funkcje mieszkalne, gospodarcze,
w tym rolnicze i pozarolnicze.
Działania na rzecz dziedzictwa kultury materialnej
oraz zachowania tradycyjnego krajobrazu rolniczego wsi
służą pielęgnowaniu i podtrzymaniu pamięci o tym, jak
żyły poprzednie pokolenia. Są
świadectwem tego, jak budowano domy i obejścia gospodarskie, jak wytyczano drogi,
uprawiano ziemię. Zwyczaje,
obrzędy, wytwory rzemiosła
z przedmiotami codziennego
użytku, a także sposoby gospodarowania i nabyte umiejętności, są jego elementami.
Dziedzictwo to także krajobraz,
a więc przyroda przekształcona

Fot. archiwum prywatne

Konkurs na najciekawsza zagrodę mazurską
z elementami architektury regionalnej

Zagroda Państwa Król, laureatów I miejsca w konkursie
poprzez obecność i działalność
człowieka: szachownice pól,
układ wsi, przebieg dróg, poszczególne zabudowania i całe
panoramy. Wszystkie te elementy składają się na historię
miejsc i ludzi, którzy tu dawniej
żyli. Współczesny mieszkaniec
Warmii i Mazur, troszcząc się
o historyczne dziedzictwo regionu, może nie tylko uchronić
od zniszczenia dawne budownictwo, ale również przyczynić
się do powstania nowych i świeżych interpretacji tradycyjnego
budynku mieszkalnego.
Pierwsza edycja konkursu
skierowana była do rolników
oraz mieszkańców obszarów

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

wiejskich z terenu Warmii.
Wzorcowe obiekty laureatów
konkursu zostały nie tylko
ukazane, ale również udostępnione przez ich właścicieli do
odwiedzenia przez uczestników partnerskiego wyjazdu
studyjnego pt. „Dobre przykłady wnętrz i obejść z zachowaniem tradycyjnych elementów
i charakteru zagrody warmińskiej”. W 2020 r. odbiorcami
konkursu zostali mieszkańcy
z terenu Mazur. Głównymi
celami konkursu było:
Podniesienie jakości estetycznej i turystycznej wsi mazurskiej obﬁtującej w bogatą stolarkę i oryginalne zdobnictwo.

Promowanie
pomysłów
aranżacji zagród wiejskich
z zachowanymi elementami
architektury regionalnej Mazur.
Wymiana doświadczeń oraz
dobrych praktyk w zakresie
estetycznego i funkcjonalnego
urządzania zagród wiejskich
z zachowanymi elementami architektury regionalnej Mazur.
Zachęcenie mieszkańców
terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego
otoczenia oraz zaszczepienie
w ludziach idei promowania
dziedzictwa kulturowego.
Spośród osiemnastu nadesłanych zgłoszeń komisja

konkursowa wybrała osiem,
które zostały odwiedzone
i ocenione podczas lustracji terenowej. Podsumowanie konkursu odbyło się 3
września 2020 r. w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, gdzie ogłoszono i nagrodzono 5 laureatów konkursu. Zostali nimi:
I
miejsce: Król Teresa
i Henryk — Piłaki Wielkie,
powiat węgorzewski,
II miejsce: Domalewscy
Wioletta i Wiesław — Orzyny,
powiat szczycieński,
III miejsce: Morsztyn Justyna i Dariusz — Ściborki, powiat gołdapski,
IV miejsce: Tryk Agnieszka
i Arkadiusz — Góry, powiat węgorzewski,

V miejsce: Robińska Dorota
— Browina, powiat nidzicki.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Cudnoch-Kaczmarczyk Marzena — Klon, powiat szczycieński
Dickti Julita i Waldemar
— Sądry, powiat mrągowski
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami przyczynimy się do
ocalenia szybko niszczejących
zasobów zabudowy regionalnej Warmii i Mazur. Już teraz
zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej www.wmodr.pl oraz do
aktywnego udziału w naszych
przyszłych działaniach!
mgr inż. Aneta Długokęcka,
specjalista Działu Rozwoju Obszarów
Wiejskich WMODR

REKLAMA

44520OTBR-A-G

19r
WRZESIEŃ 2020
REKLAMA

mn opqmrst u vnwnunxwsymz{
W ostatnich latach instalacje foto-        ]                           E^_  
         
B      $              Z       -                      $   -           
         -              !     
           D      - $        !         !                     "   #$  
$  

   ]   

"    $ " g 

Trwa akcja mamyklimat.pl.
` /&' 2)+5,/' ()*Q &626-,64
 "       "  
%&' ()*+,-'./,0 12&'-+,3'4
56
8';&,02368,05,R
&,0(,
I     " 
  
56(7 ) /) 8 5,09 /:);&,
a62('
bc?
d6<
>)
8'*+Q;6?







1);


, ;) <)*) 90=> <,02)8656?
       $ 
]
]











       
@     












    AB  C D  
%&'+, h+=)+62 90=> /&S./,Q
 $               
8,S<=&09 *2R1' <61,>6i)809?
          - ef          
   EFGH I I  
$    J     $    K      $ B$ 
@      
L           
       
D          !        AB  C
       M NOO   
O  FF O
P) ;)-2&07 >) 2)&8,Q&65,0 ;+6 ;)(R7
6 96< 90=> & 8,S<=&'(, 206+,&6/96(,?
%&' =Q ;)T565=)865,67 /&' ;R3)
>6<,/: ,580=>'/9, (6 (,09=/0?
   !       
             U  $        $  
    
!  KI L   #$ 
        
V  V    $  
          N !   W     
        
      X W   
W      Y  $
        Z[    
V            !               
$     
        
 $         
 \H I $    
 
      

|}|~
 ~ 
]      " g 
D  $    
         
        
W                
  
D     $  $ X    " g   !      
   X     $ 
  E^  ]   
                 X   Y   
 
` /) 2)-,/,0
8 26(6/: >'/: -6;6j?
    $     B              
          Z         L             k  
      $      g$    
                        Z 
      
 $ l      
         
  X
%&' ='>R6/96 &8,Q&656
& <)2)568,2R=0( 812)86;&,i6
&6R8636+50 &(,65'
8 -2653' a)>)8)+>6,/&509?
       
B      $  
       I    X  l  
       
I     
       
        
   
U              AB  C $
    B   
$                           X D             
               $  $  X  
6220kewk-A -G

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

W Polsce do 2025 roku kryzys wodny będzie się pogłębiał, później będzie już tylko
gorzej. Biznesy wodochłonne
oczywiście wiedzą o tych analizach i one będą wycofywać
się od nas w kierunku krajów, gdzie ten kryzys wodny
jest mniejszy – mówi Kamil
Wyszkowski, prezes UN Global Compact w Polsce. Jak
wskazuje, Polska jest jednym
z najuboższych w wodę krajów
w Europie i na dodatek ma
problem z jej magazynowaniem. Poziom retencji oscyluje wokół 6 proc., podczas gdy
np. w Hiszpanii przekracza 40
proc. Jednak problem z niedoborem wody gwałtownie zaostrza się nie tylko w naszym
kraju, ale i na całym świecie.
– Konsekwencje będą potężne.
To będzie wielka wędrówka

(do produkcji 1 kg bawełny
potrzeba ok. 10 tys. litrów
wody, a pary skórzanych butów – 14,5 tys. litrów) i branża opakowaniowa. Wytwarzanie opakowań pochłania
zasoby wodne szacowane na
650 do 800 mld m3 rocznie.
Wyprodukowanie aluminiowego opakowania pochłania
tyle wody, ile wystarczyłoby
mieszkańcom Londynu przez
dwa i pół roku (dane z kampanii Rankomat „Poznaj swój
ślad wodny”). Woda jest więc
podstawą funkcjonowania
całej gospodarki, niezbędną
w każdej gałęzi przemysłu.
Tymczasem na całym świecie
zaostrza się kryzys wodny, który jest pochodną zmian klimatycznych.
– Trzeba podkreślić, że
jego konsekwencje będą
potężne. Już teraz ok. 700

mln ludzi na świecie musi
migrować z powodu braku
wody. Według ONZ w 2100
roku będzie ich już 2 mld.
To będzie wielka wędrówka ludów i prawdopodobnie
wojna o wodę, zasoby i żywność. Aby uchronić przed tym
świat i przyszłe pokolenia,
potrzebne są wspólne działania międzynarodowe. W tej
układance uczestniczy także
Polska – mówi prezes UN
Global Compact w Polsce.
Jak pokazują dane ONZ, już
w tej chwili na niedostatek
wody cierpi ponad 40 proc.
światowej populacji i ten odsetek będzie rósł. Obecnie
ponad 2 mld ludzi żyje na
obszarach, gdzie jest ograniczony dostęp do wody pitnej.
W 2050 roku ten problem będzie już dotyczyć co czwartej
osoby na świecie.

– Jak pokazują analizy
UNEP, czyli agendy ONZ do
spraw środowiska, w Polsce
do 2025 roku kryzys wodny
będzie się pogłębiał, później
będzie już tylko gorzej. Biznesy wodochłonne oczywiście wiedzą o tych analizach
i one będą wycofywać się od
nas w kierunku krajów, gdzie
ten kryzys wodny jest mniejszy – podkreśla Kamil Wyszkowski.
Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów
w Europie. Na jednego mieszkańca przypada rocznie ok. 1,6
tys. m3 wody, a w okresach
suszy spada do poziomu 1 tys.
Średnia w Europie jest prawie
trzykrotnie większa. Tymczasem statystyczny Polak bezpośrednio zużywa ok. 92 litrów
wody dziennie, ale jego ślad
wodny (woda zużywana pośrednio, w konsumpcji towarów i usług) wynosi już prawie
3,9 tys. litrów.
Polska jest też jednym
z państw najbardziej zagrożonych deﬁcytem wody, a kryzys
wodny pogłębia się wraz ze
wzrostem temperatur i ociepleniem klimatu. Przyczyniają
się też do niego niskie i nieregularne opady deszczu, ale
przede wszystkim działalność

20r
człowieka. Jak podaje Global
Compact Network Poland,
powołując się na dane GUS,
w Polsce największy udział
w zużyciu wody ma przemysł
(ok. 72 proc.), który wyprzedza sektor komunalny (18
proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (10 proc.).
– Polska ma problem z nieumiejętnością magazynowania wody. Retencjonujemy
tylko ok. 6 proc., a moglibyśmy – podobnie jak Hiszpania
– magazynować ok. 45 proc.
Program małej retencji Stop
suszy! Wód Polskich zakłada
inwestycje związane właśnie
z magazynowaniem wody.
Szacuje się, że zakończenie ich
z sukcesem zwiększy poziom
magazynowania wody do 20–
21 proc., ale to wciąż o połowę mniej niż w Hiszpanii. Tak
więc wciąż mamy tu wiele do
nadrobienia, zwłaszcza w miastach. Chodzi o urbanistów
i planowanie przestrzenne,
czyli takie zarządzanie terenami zielonymi, ale też wodą
szarą w budynkach czy zielonymi dachami, żeby miasta
miały odpowiednią zdolność
magazynowania wody w kontekście zmian klimatycznych
– mówi prezes UN Global
Compact w Polsce.
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ludów i prawdopodobnie wojna o wodę, zasoby i żywność
– mówi ekspert.
– Kryzys wodny jest tak
dużym zjawiskiem i wymaga
tak dużych inwestycji, że to
się raczej nie uda. W ramach
6. Celu Zrównoważonego
Rozwoju ONZ, który dotyczy
właśnie wody, widać, że tzw.
ﬁnancial gap, czyli środki
brakujące do zrealizowania
tego celu przed 2030 rokiem,
sięga aż 61 proc. O tyle więcej
pieniędzy potrzeba, żebyśmy
byli w stanie poradzić sobie
z tym wyzwaniem – podkreśla
Kamil Wyszkowski.
Woda jest podstawą życia
na Ziemi, ale i surowcem
niezbędnym np. w produkcji
żywności. Jak wynika z danych
podawanych przez Rankomat.
pl oraz Fundację Aeris Futuro,
do produkcji 1 kg pomidorów
potrzeba ok. 214 litrów wody,
1 kg ryżu – prawie 2,5 tys. litrów, a 1 kg wołowiny – 15,5
tys. litrów wody. Rolnictwo
i hodowla zwierząt są wysoce wodochłonne, podobnie
jak np. produkcja szkła, cementu czy stali (produkcja 1
tony stali pochłania ok. 300
litrów wody).
Jeszcze większy ślad wodny
zostawia przemysł odzieżowy
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Poziom retencji oscyluje
w Polsce wokół 6 proc.,
podczas gdy np. w Hiszpanii
przekracza 40 proc. Jednak
problem z niedoborem wody
gwałtownie zaostrza się nie
tylko w naszym kraju, ale i na
całym świecie. – Konsekwencje będą potężne. To będzie
wielka wędrówka ludów
i prawdopodobnie wojna
o wodę, zasoby i żywność.

Fot. pixabay.com

Polska w gronie państw najbardziej zagrożonych
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Pomogą wybrać najlepsze maszyny
— To pytanie będzi oczywiste... Jak pandemia Covid
wpłynęła na sprzedaż nowych
maszyn rolniczych?
— Na początku jak wszędzie były obawy klientów o to,
co będzie się działo. Nasz
rynek, czyli sprzedaż maszyn
rolniczych przystanął. Zauważyliśmy odkładanie decyzji
o zakupie sprzętu rolnego
na późniejsze terminy. Do
tego przyczynił się szereg obostrzeń, na przykład Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracowała na
pół gwizdka, wielu pracowników Agencji było w domach,
więc przepustowość PROWów, a co za tym idzie sprzedaż
maszyn rolniczych do końca
kwietnia tego roku była
mocno ograniczona. Sytuacja ustabilizowała się dopiero
w czerwcu...
— Media z branży rolnej
informują, że sprzedaż
ciągników w drugim kwartale
tego roku, była nawet wyższa
w porównaniu do roku ubiegłego.
— Tak, my także sprzedaliśmy więcej ciągników niż
w zeszłym roku o tej porze,
ale to były owoce podjętych
wcześniejszych działań i ustaleń, czyli przed pandemią.
— Rolnictwo to jeden
z najważniejszych sektorów
gospodarki, to jasna sprawa.
Czy rolnicy wykorzystują
programy pomocowe aby rozwijać swoje gospodarstwa?
— Oczywiście! Nasi klienci cały czas wykorzystują
szereg możliwości aby uzyskać wsparcie. Jeśli chodzi
o zakup maszyn rolniczych
to
najczęściej korzystają
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na przykład
Młody Rolnik. W dużej mierze
wspierają się także ﬁnansowaniem zewnętrznym, komercyjnym, które my jako ﬁrma
także mamy przygotowane
dla klientów.
— Czy pomagacie także
w wypełnianiu wniosków?
— Tak, każdego klienta, który do nas traﬁa - a wcześniej
nie miał styczności z programami w ARiMR - kierujemy
do odpowiednich osób, które
wraz z nami pomagają mu

pod kątem formalnym przygotować wniosek.
— Jest pan jest specjalistą
od serwisu i części zamiennych, proszę powiedzieć,
czy sprzęt rolniczy polskiej
produkcji dorównuje zagranicznym?
— Zdecydowanie tak! Maszyny rolnicze polskich producentów mają duży atut,
którym jest cena niższa niż
u zachodniej konkurencji.
Bardzo często nasi producenci korzystają z tych samych
podzespołów co zachodnie
marki. Na przykład Farmtrac ma silniki Perkins a osie
Carraro, które występują
w innych zagranicznych ciągnikach, a jest od nich tańszy,
ma dwa lata gwarancji i dorównuje jakością. Należy
zwrócić uwagę jeszcze na
koszty eksploatacji i serwisowania, to są czynniki, które
przemawiają za polską produkcją.
— Jak w pana firmie wygląda
relacja posprzedażowa
z klientem?
— W większości przypadków do klientów - w zakresie
napraw bądź przeglądów kierowani są nasi serwisanci.
Niektóre marki mają swoje
serwisy i to one są odpowiedzialne za kupione maszyny.
Oczywiście zarówno nasz serwis jak i producentów stara się
jak najszybciej obsłużyć klienta, tak by ten mógł jak najszybciej pracować swoją maszyną.
Wiadomo, że przestój w rolnictwie, to często ogromne i nieodwracalne straty.
To, na co właśnie Covid miał
największy wpływ, to zakłócenia u wielu producentów
łańcucha dostaw części i to
niezależnie czy marka była
Polska czy zagraniczna. Obecnie ta sytuacja uległa znacznej poprawie.
— Czy pomagacie w sprzedaży używanych maszyn i czy
można je ewentualnie oddać
w rozliczeniu przy zakupie nowych?
— Oczywiście. Pomagamy
naszym klientom w wielu
kwestiach, także i w sprzedaży ich używanych sprzętów,
ale sami ich nie odkupujemy.
— Czyli wasi doświadczeni
doradcy, prowadzą klienta
poprzez cały proces inwe-
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Fot. archiwum Kogowski Auto Centrum

Od marca tego roku sytuacja w każdym sektorze gospodarki uległa zmianie. W większości były to spadki produkcji i sprzedaży
wynikające z pandemii Covid, są także sektory, których kryzys nie dotknął, wręcz przeciwnie. Jak wygląda sytuacja na lokalnym rynku
w sektorze sprzedaży nowych maszyn rolniczych rozmawiamy z Arkadiuszem Kogowskim, doradcą i specjalistą do spraw serwisu i części
zamiennych w rodzinnej firmie Kogowski Auto Centrum.

Maszyny rolnicze polskich producentów nie ustępują jakością zagranicznym, a są tańsze
— zapewnia specjalista ds. serwisu i części zamiennych, Arkadiusz Kogowski
stycyjny, jakim jest zakup
sprzętu rolniczego?
— Posiadamy zarówno doradców sprzedażowych jak

i serwisowych. Mówię tu
świadomie o doradcach sprzedażowych, a nie handlowcach.
Otóż handlowiec to osoba

która sprzeda wszystko dla
klienta, nawet coś czego on
nie potrzebuje. Nasi doradcy
z kolei, zanim zaproponują

klientowi maszynę, wypytują go o szczegóły pracy w jego
gospodarstwie i na podstawie
wywiadu doradzą zakup tej
czy innej maszyny. Oczywiście jeśli klient się uprze przy
swoim wyborze, to sprzedamy
mu to, czego sobie życzy.
— Jakie zmiany mogą nastąpić w sektorze maszyn rolniczych?
— To trudno przewidzieć
i coś na ten temat powiedzieć.
Ostatnio widziałem w fabryce
elektryczny ciągnik Farmtrac,
ale czy to będzie przyszłość
rolnictwa, tego nie wiem...
wielu rolników na pewno
woli tradycyjny napęd, ale
jeśli wszyscy pójdą w kierunku zmiany napędów na
elektryczne bądź wodorowe,
to rolnik nie będzie miał wyjścia. Na pewno dużo zmieni
się w strukturze gospodarstw.
Moim zdaniem Unia Europejska postawi na rolnictwo
rozdrobnione, bardziej ekologiczne niż przemysłowe,
wielkie, które może jest wydajniejsze, ale mało ekologiczne oraz mniej zdrowe. BM
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Chcesz być eko,
a jednocześnie
zaoszczędzić trochę
pieniędzy? Postaw
na fotowoltaikę!
Panele słoneczne są
coraz popularniejsze
i można je coraz
częściej zauważyć
na i przy domach.
Może więc pora, by
dowiedzieć się o nich
czegoś więcej?
Czym i jak wyprodukować
własny prąd
Zacznijmy od odpowiedzi
na podstawowe pytanie: czym
jest fotowoltaika?
— Najprościej mówiąc, jest
to zespół elementów, który
tworzy system do produkcji prądu na własny użytek.
W skład instalacji wchodzą:
panele fotowoltaiczne, system montażowy, okablowanie, inwerter oraz licznik
dwubiegunowy. Głównym
zadaniem systemu jest pozyskiwanie energii ze słońca
i przetwarzanie jej na energię elektryczną — mówi Igor
Sokołowski z ﬁrmy SUNtrio
z Lidzbarka Warmińskiego.
Instalacja działa w taki
sposób, że pobiera energię
słoneczną do wykorzystania
na bieżąco lub do zmagazynowania i wykorzystania
w późniejszym czasie.
Elektrownia projektowana
jest tak w taki sposób aby nie
dokupować więcej energii

Fot. archiwum firmy SUNtrio

Darmowa energia w Twoim zasięgu

Instalacja fotowoltaiczna to same korzyści na wiele lat
elektrycznej od operatora.
Panele fotowoltaiczne instalowane są na dachu budynku
lub na gruncie. Całość podłączona jest przewodem solarnym, wpiętym do inwertera
(inaczej: falownika). Zamienia on wytworzony z promieniowania słonecznego prąd
stały na prąd zmienny i jest
podłączany do naszej domowej sieci.

Własna energia
to same korzyści
Zalet posiadania instalacji
fotowoltaicznej jest wiele.
Co prawda nie zastąpi nam
ona prądu otrzymywanego
z ﬁrmy energetycznej, ale
znacząco może zredukować
rachunek za niego.
Energią uzyskaną z paneli
fotowoltaicznych może być zasilane w naszym domu praktycznie każde urządzenie. Coraz więcej osób decyduje się
też na ogrzewanie elektryczne
z wykorzystaniem folii grzew-

czych zasilanych fotowoltaiką.
— Do wybudowania instalacji
nie trzeba też pozwolenia budowlanego i żadnych koncesji.
Warunkiem jest jednak montaż zestawu o mocy nieprzekraczającej 50 kWp (średnia
instalacja „domowa” to ok.
4-8 kWp) — mówi Krystian
Wojego z ﬁrmy SUNtrio. Fotowoltaika nie jest też głośna.
Jedynym elementem instalacji, który wytwarza dźwięk
jest inwerter. Jest on jednak
słyszalny jedynie przy samym
urządzeniu, a w skali głośności
porównywalny jest do ludzkiego szeptu.

Fotowoltaika to
inwestycja w przyszłość
i dbałość o środowisko
Panele fotowoltaiczne to
także inwestycja na lata,
a zwykle instalacja zwraca się
średnio w ciągu 5-8 lat. Producent daje gwarancję modułom i inwerterom od 10 do 20
lat na wady ukryte oraz 25 lat

na spadek liniowy mocy, ale
po tym czasie panel będzie
działał nadal na ponad 80%
swojej mocy. Pamiętajmy też,
że jeśli zdecydujemy się na
montaż paneli fotowoltaicznych, ich zakup oraz montaż
możemy później odliczyć sobie od podatku. Maksymalna
kwota to nawet 53 tys. zł.
Także obsługa naszej domowej instalacji nie będzie
przysparzała
problemów,
gdyż działa ona bezobsługowo, więc nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.
Wyjątkiem są tutaj awarie
modułów, które zdarzają się
jednak bardzo rzadko oraz
czyszczenie paneli fotowoltaicznych, jeśli zajdzie taka
potrzeba. Prąd produkuje się
jednak bez konieczności ingerencji. Większość systemów
fotowoltaicznych
posiada
wbudowany moduł komunikacyjny (najczęściej jest to
Wi-Fi). Dzięki temu możemy
na bieżąco kontrolować ilość

wyprodukowanej energii elektrycznej, a tym samym — ilość
zaoszczędzonego prądu.

OZE dla przedsiębiorców
- dotacje, leasingi
i oszczędności
Fotowoltaika to doskonałe
rozwiązanie dla ﬁrm i zainteresowanie przedsiębiorców
instalacjami słonecznymi jest
duże. Pomaga w tym nowelizacja ustawy o OZE i coraz
wyższe ceny energii, które
wymuszają na przedsiębiorcach szukanie alternatywy.
Najważniejszą zaletą fotowoltaiki jest to, że przedsiębiorca
notuje zyski praktycznie od
samego początku. Dobrym
rozwiązaniem jest leasing.
Przez kilka pierwszych lat
ﬁrma płaci raty leasingu, ale
te pokrywane są z dotychczasowych rachunków za prąd i z
tego względu przedsiębiorca
nie odczuwa różnicy, a raty
leasingu można wrzucać
w koszty działalności gospo-

darczej i z tego względu płacić
niższe podatki.

Od złożenia wniosku
po montaż, skutecznie
i bezpiecznie
Jeśli zdecydujesz się na
zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, trzeba będzie
mimo wszystko załatwić trochę formalności, np. kredyt
w banku (niektóre mają specjalne, preferencyjne oferty
na montaż paneli). Śmiało
możesz jednak zwrócić się
o pomoc do ﬁrmy SUNtrio z siedzibą w Lidzbarku
Warmińskim a biurem w Olsztynie. Jej załoga sprawnie
poprowadzi cię przez cały
proces zakładania instalacji
fotowoltaicznej od złożenia
wniosku do programu „Mój
prąd” po montaż instalacji,
a odwiedzając stronę internetową www.suntrio.pl znajdziesz odpowiedzi na wiele
najczęściej zadawanych pytań
odnośnie paneli słonecznych.
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Rodzinna współpraca tajemnicą sukcesu
Często słyszy się, że młodzi nie chcą pracować
w gospodarstwach, że wyjeżdżają za granicę
lub do dużych miast. Jakiś procent rzeczywiście
wyjechał, ale są rodzinne gospodarstwa,
w których pracują rodzice z dziećmi, a dzieci
świadomie wybrały pracę w gospodarstwie.
Kiedyś pan Krzysztof Kaźmieruk z żoną Renatą pracowali w gospodarstwie sami, ale
mają to szczęście, że dołączyli
do nich synowie Patryk i Krystian. Od kilku lat cała rodzina
pracuje i systematycznie rozwija rodzinne gospodarstwo,
inwestują, wymieniają i powiększają park maszyn. Wiele planów, nowe inwestycje,
nowe spojrzenie na wiele tematów, rozmowa, wyciąganie
wniosków i współpraca.

Najwyższej jakości
pasza z pola
Gospodarstwo w Szwarunach w powiecie bartoszyckim ukierunkowane jest na
produkcję mleka. Całkowity
areał gospodarstwa to ok. 100
ha, w strukturze zasiewów dominują mieszanki traw ponad
50 ha, 30 ha zajmuje kukurydza, 15 ha lucerna w czystym
siewie, a 3 ha pszenżyto.
Wszystko w gospodarstwie
kręci się wokół stada bydła
mlecznego. Wszystko robi się
dla bydła i z myślą o bydle. Stado liczy ok. 200 sztuk bydła,
w tym 86 krów.
W strukturze zasiewów dominują trawy, bo hodowcy
muszą wyprodukować jak najwięcej, wysokiej jakości paszy
na własnym polu. Właściciel
gospodarstwa pan Krzysztof
wspomina, że kilkanaście lat
temu jak sprawdziła się jakaś
mieszanka to siał ją przez
kilka lat, nic nie zmieniając,
bo skoro wychodzi dobrze.
Synowie zaczęli szukać czegoś nowego, zaczęli porównywać, analizować, dobierać
mieszanki pod klasy gleb
i stanowisko, na którym będą
zakładali nowy użytek zielony. I okazało się, że wydajność i efektywność może być
dużo wyższa. Hodowcy sieją
mieszanki wielu ﬁrm, bo naprawdę jest w czym wybierać,
ale od 6 lat na części areału
zawsze mają mieszanki traw
DSV. Przy doborze mieszanek
starają się żeby na polach był
duży udział roślin motylkowych. Nowe użytki zakładane są co roku, raz jest to 5 ha,
a innym razem 15 ha. – Najlepiej widać jesienią, czy jest

sens dalej trzymać dany użytek, czy zlikwidować i wiosną
założyć nowy – dodaje właściciel gospodarstwa.
Krystian Kaźmieruk podkreśla, że nauczyli się trochę inaczej patrzyć na cenę. –Już nie
rozpatrujemy mieszanek traw
w kategorii tania, czy droga, bo
cena trawy to nie jest tu i teraz, cena trawy to kolejn3–4
lata użytkowania i być może
dziś cena za worek mieszanki
może wydawać się wysoka, ale
w dalszym użytkowaniu wysokiej jakości, sprawdzona mieszanka wyjdzie dużo taniej.
A pewny, dobrej jakości plon
zamieni się w mleko – wyjaśnia
syn Krystian.
Hodowcy od bydła otrzymują cenny obornik, to podstawa przy produkcji roślinnej. Obornik wywożony jest
na pola jesienią lub wiosną,
wszystko zależy pod jaką
uprawę, na jakie stanowisko
i od natężenia prac w gospodarstwie. Chociaż jeżeli chodzi o prace to wszystko jest dokładnie zaplanowane i każdy
z panów Krzysztof, Krystian
i Patryk ma swój zakres obowiązków polowych do wykonania i dzięki temu wszystko
idzie szybko, sprawnie i jest
zrobione w terminie.

Pryzma to bardziej
jednolita pasza
Kiedyś w gospodarstwie
było mniej bydła, a i tak trawy
było zawsze za mało. – Często
było tak, że zanim zaczęła się
zima, mieliśmy już skarmiony pierwszy pokos, a teraz
w lutym spokojnie karmimy
pierwszym pokosem, a zamknięte pryzmy z drugiego
i trzeciego pokosu, czekają
na swoją kolej. Plus jeszcze
oczywiście pryzmy kukurydzy,
więc można spać spokojnie,
bo zapas paszy zawsze mamy
– uśmiecha się rozmówca.
Jeszcze kilka lub kilkanaście
dni i hodowcy zaczną kosić kukurydzę. W tej chwili kończą
kolejną inwestycję, budowę
betonowych silosów na kukurydzę. Silos będzie miał dwie
komory, ściany o wysokości 3
m. Szerokość silosu to 8 m,
a długość 50 m.
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W gospodarstwie w Szwarunach wszystko robi się dla bydła i z myślą o bydle, stado liczy około 200 sztuk

Krystian Kaźmieruk przypomina, że każde cielę musi mieć
swój smoczek i swoje poidło smoczkowe
Jeżeli chodzi o pryzmy traw
to zawsze największa jest
ta z pierwszego pokosu i ma
ponad 70 m długości, 18 m
szerokości i 2,5 m wysokości. Drugi pokos jest zawsze
mniejszy, a trzeci w zależności od pogody, ale zwykle jest
większy niż drugi. Warto dodać, że lucerna idzie w pryzmę
razem z trawami, hodowcy
robią tzw. przekładańca. Później przy wycinaniu pryzmy,
dokładnie widać przekrój
i poszczególne warstwy.
– Muszę przyznać, że jesteśmy zwolennikami pryzm
i widzimy, że po karmieniu
z pryzmy mleka jest więcej,
a zadawana pasza jest bardziej
jednolita. Przy balotach każdy
balot jest inny i występują duże
wahania w wydajności stada
– wyjaśnia hodowca Krystian.
Dzięki wspólnej pracy całej
rodziny, hodowcy osiągają
znakomite wyniki, bo średnia wydajność od sztuki wy-

nosi około 11 tys. kg mleka
rocznie. Bydło utrzymywane
jest w systemie alkierzowym
przez cały rok mieszany jest
paszowóz, dzięki temu pasza
jest jednolita, a to gwarantuję
produkcję mleka na jednolitym, stabilnym poziomie.

Nowy cielętnik rozwiązał
wiele problemów
W ubiegłym roku po naradzie rodzinnej postanowiono,
że trzeba zrobić prawdziwy
cielętnik. Do tej pory hodowcy
umieszczali cielęta w różnych
miejscach. Oczywiście zdawali
sobie sprawę z tego, że tak nie
powinno być, że cielęta powinny być odizolowane od reszty
stada i powinny stać w jednym
miejscu. – Wiedzieliśmy, że
choroby przenoszą się z jednego cielaka na kolejne, bo
cielęta mają ze sobą kontakt
drogą kropelkową, poza tym
mieliśmy ograniczoną możliwość dezynfekcji, często mieli-

śmy problemy z cielętami prowadzące nawet do upadków
cieląt – wyznaje rozmówca.
Zapadła decyzja, trzeba
działać! Dobudowano do
obory nawę boczną, wykonano połączenie, czyli przejście
z cielętnika do obory, priorytetem było to, żeby cielęta jak
najdłużej stały same, więc kojce powinny być odpowiednich
wymiarów. I tak w krótkim
czasie powstał nowy cielętnik
liczący 18 klatek pojedynczych
i 4 klatki grupowe w klatkach
grupowych jest możliwość utrzymania 5–6 cieląt, cielętnik
prawie cały czas jest pełny.
Planując budowę cielętnika
trzeba mieć na uwadze fakt, że
przy stadzie bydła mlecznego
wycielenia są praktycznie bez
przerwy przez cały rok.
Przez wszystkie kojce idzie
pas ruszt, przez cielętnik pociągnięte są dwa takie pasy,
ruszta są szerokości 40 cm.
W momencie gdy cielak załatwi swoje potrzeby ﬁzjologiczne, mocz nie wydostaje
się na zewnątrz tylko wszystko
wpada w ruszt i z rusztu grawitacyjnie odpływa do szamba
– wyjaśnia młody hodowca.
W każdym kojcu jest możliwość zaczepienia lampy promiennikowej. Lampy używane
są do ogrzania i wysuszenia
cielaka zaraz po urodzeniu,
lampa wisi nad cielakiem od
12 do 16 h, lampy stosowane
są dla każdego cielaka.

Odpajanie cieląt
i suchy TMR
Odpajanie cieląt to zadanie
pani Renaty i syna Patryka.
– Trzeba pamiętać, że każde
cielę musi mieć swój smoczek
i swoje poidło smoczkowe,

żeby nie przenosić chorób
z jednej sztuki na drugą. Kiedyś było z tym różnie, ale w nowym cielętniku to podstawa
– wyjaśnia pani Renata. Cielęta w pierwszych dniach odpajane są mlekiem krowim,
a od 3–4 dnia przechodzą na
mleko w proszku „jedynkę”
ﬁrmy Josera, którą piją do
trzeciego miesiąca życia bez
przechodzenia na inne mleko.
Jak tylko cielak znajdzie się
w indywidualnym kojcu, czyli
w trzecim lub czwartym dniu
życia, dostaje suchy TMR. Niektórzy mówią, że to za wcześnie? – Oczywiście nic na siłę
obserwujemy każdego cielaka,
jeden nie jest zainteresowany,
a inny podchodzi, ogląda, wącha i nagle TMR znika – wyjaśnia Patryk Kaźmieruk. TMR
wygląda naprawdę apetycznie,
bo w jego składzie jest melasa,
która po pierwsze skleja, a po
drugie zachęca cielęta do pobierania paszy.
– Nasz przepis na suchy
TMR dla cieląt jest taki: najpierw daję 100 kg słomy, tnę
ją w paszowozie na drobno,
dodaję do tego 80 kg melasy,
następnie wsypuję 200 kg śruty kukurydzianej, 125 kg śruty
sojowej, 100 kg śruty zbożowej, trochę kredy i premiksu
dla cieląt mieszam wszystko
w paszowozie i gotowe – podsumowuje Krystian Kaźmieruk. Odkąd w gospodarstwie
w Szwarunach jest nowy
cielętnik poprawiła się zdrowotność stada, a upadki cieląt zdarzają się sporadycznie.
W cielętniku jest dobra wentylacja, niska temperatura,
jest sucho, nie ma przeciągów
warunki idealne do odchowywania cieląt. MRK
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Dobry kredyt na preferencyjnych warunkach

Bank BNP Paribas oferuje
rolnikom oraz przetwórcom
produktów rolnych kredyty
z gwarancją FGR i dopłatą BGK.
Darmowa gwarancja Funduszu Gwarancji Rolnych
(FGR), dopłata Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do
oprocentowania oraz niższa
marża, to najważniejsze atuty

nych, mają szansę na sﬁnansowanie swoich bieżących
potrzeb kredytem na bardzo
preferencyjnych warunkach
— mówi Maciej Piskorski,
dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP
Paribas.

Fot. Bank BNP Paribas

Produkty Banku BNP
Paribas są dostępne
dla rolników o każdej
skali działalności
— Mikro, MŚP
i Korpo — oraz dla
firm zajmujących
się przetwórstwem
produktów rolnych
— MŚP i Korpo
— do końca roku.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro
w Banku BNP Paribas
nowych kredytów obrotowych
w ofercie Banku BNP Paribas.
Produkty są dostępne dla rolników o każdej skali działalności (Mikro, MŚP i Korpo)
oraz dla ﬁrm zajmujących się
przetwórstwem produktów
rolnych (MŚP i Korpo) do
końca 2020 roku.

— Jako lider w obszarze
ﬁnansowania sektora agro
w Polsce, wciąż dbamy o to,
by stały rozwój naszej oferty
produktowej odzwierciedlał tę pozycję. Teraz, dzięki
współpracy z BGK, klienci z sektora rolniczego oraz
przetwórcy produktów rol-

— CIESZĘ SIĘ, ŻE
W TRUDNYM ROKU,
UPŁYWAJĄCYM W CIENIU
PANDEMII, MOŻEMY
POMÓC ROLNIKOM
W SPOKOJNEJ
KONTYNUACJI
DZIAŁALNOŚCI LUB
DALSZYM ROZWOJU
GOSPODARSTW
– DODAJE DYREKTOR
DEPARTAMENTU.
Kredyty obrotowe mogą
zostać przeznaczone na ﬁnansowanie bieżącej dzia-

łalności, bez potrzeby dokumentowania celu. Bank BNP
Paribas oferuje ﬁnansowanie
praktycznie dla całego sektora
agro-rolników ze wszystkich
linii biznesowych oraz ﬁrm
zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych
(MŚP i Korpo).

OPRÓCZ NISKIEJ
MARŻY (NIŻSZEJ
NIŻ PRZY KREDYCIE
KOMERCYJNYM), DZIĘKI
WSPÓŁPRACY Z BGK,
BANK PROPONUJE DWA
ISTOTNE UDOGODNIENIA,
ZNACZĄCO ODCIĄŻAJĄCE
KREDYTOBIORCĘ.

darmo ma możliwość skorzystania z gwarancji FGR, która w niektórych przypadkach
może nawet stanowić jedyne
zabezpieczenie kredytu. Tak
jest jeśli kwota zobowiązania
nie przekracza 250 tys. złotych w przypadku rolników
mikro i 300 tys. w przypadku
rolników i producentów produktów rolnych z segmentów
MŚP i Korpo.
Cała procedura związana
z udzieleniem dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR jest realizowana
w Banku. Klienci ubiegający
się o kredyt mogą liczyć na
wsparcie wyspecjalizowanych doradców.

W pierwszym roku od uruchomienia kredytu, część odsetek sﬁnansuje BGK. Maksymalna wysokość dopłaty to
2 proc. całkowitej kwoty kredytu. Oprócz tego, klient za
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