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WIADOMOŚCI

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Giżycku
zwyciężyła w rankingu Krajowego Związku Spółdzielni
Mleczarskich Związku Rewizyjnego za 2017 rok. Od
lat plasowała się w krajowej
czołówce, ale tym razem
jest to miejsce pierwsze.
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w Giżycku poddaje się ocenie w ramach
wspomnianego rankingu już
od kilkunastu lat, a przynajmniej od 10 lat jest w krajowej czołówce spółdzielni
mleczarskich, ale zwycięstwo
i pierwsza lokata w kraju zdarzyła się pierwszy raz. Miejsce
to OSM Giżycko podzieliła ex
aequo z Mlekovitą z Wysokiego Mazowieckiego. Obie mleczarnie zdobyły identyczną
liczbę punktów.
— Ranking dotyczył oceny
każdej spółdzielni w 15 ka-

Fot. Sławomir Kędzierski

OSM w Giżycku najlepsza w kraju!

Dr inż. Szczepan Szumowski, prezes Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Giżycku - najlepszej w kraju w 2017 roku
tegoriach ekonomicznych
— wyjaśnia dr inż. Szczepan
Szumowski, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Giżycku. — Mamy pierwsze
miejsce, co prawda razem
z Mlekovitą, ale pierwsze.
Jak wynika z poszczególnych
kategorii rankingu, w wielu
z nich OSM Giżycko znalazła się na najwyższej pozycji

w kraju, np. cenach skupu
mleka, z czego na pewno zadowoleni są rolnicy współpracujący z giżycką mleczarnią.
Również pierwsza lokata była
w ocenie dynamiki sprzedaży
2016/2017, rentowności netto
czy dynamice kapitałów własnych.
Mocną stroną giżyckiej
OSM jest eksport. 70 procent

produkcji znajduje nabywców
poza granicami Polski, przede
wszystkim w krajach Unii Europejskiej. A produkcja w liczbach wygląda imponująco.
Wystarczy tylko wspomnieć
o 750 tysiącach litrów mleka
przetwarzanych każdej doby
(produkcja ma charakter
ciągły – giżycka mleczarnia
nigdy nie „zasypia”). Ciekawostką zapewne będzie
wyjaśnienie przeznaczenia
nowych budynków, które
właśnie powstają na terenie
OSM i są dobrze widoczne
od strony ul. Białostockiej.
Jak przekazał nam prezes
Szczepan Szumowski, będzie
tu uruchomiona IV linia produkcyjna do produkcji serów
dojrzewających oraz magazyn
opakowań. Zwiększenie produkcji wiąże się w prosty sposób ze zwiększonym skupem
mleka. Od marca przyszłego
roku, czyli od oddania nowej

linii produkcyjnej do użytku,
ilość przetworzonego mleka
wzrośnie o 400 tysięcy litrów
na dobę. Łącznie nasza mleczarnia będzie przetwarzać
ponad milion litrów na dobę,
co przy 30 tys. litrów jeszcze
20 lat temu wydaje się wynikiem wręcz niemożliwym
do osiągnięcia.
— Mleko skupujemy w promieniu nawet dwustu kilometrów — mówi dr inż. Szczepan Szumowski.
Na Mazurach takie ilości
mleka nie są do pozyskania
i giżycki zakład zmuszony
jest sięgać znacznie dalej, ale
– jak dodaje prezes Szumowski – nie ma z tym problemów.
Rolnicy chcą z giżycką OSM
współpracować. Zapewne jest
to wynik wysokiej ceny skupu
mleka i mocnej ekonomicznej
pozycji ﬁrmy w Polsce.
Ostatnie lata to czas licznych inwestycji na terenie

zakładu. Jeszcze niedawno
mleczarnia zajmowała około
2 ha, teraz jest to już 5 ha. Po
ukończeniu IV linii produkcyjnej ruszy na terenie zakładu rozbudowa proszkowni
i jest to – jak zaznacza prezes
OSM – zadanie bardzo pilne.
Podkreślmy, że giżycka OSM
prowadzi inwestycje w stu procentach ze środków własnych
(w 2018 to ok. 34 mln zł, plan
na 2019 rok to 35 mln zł). Zakład rozwija się i radzi sobie
doskonale na bardzo konkurencyjnym rynku. W OSM
Giżycko pracuje ok. 380 osób,
co czyni przedsiębiorstwo
największym
pracodawcą
w powiecie giżyckim wśród
zakładów
produkcyjnych.
Uruchomienie nowych linii
produkcyjnych w 2019 roku
spowoduje również wzrost
zatrudnienia i da szansę na
pracę kolejnym giżycczanom.
Sławomir Kędzierski
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Dyskusja o Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
zorganizował w dniu 7 grudnia br. konferencję pt. „Wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle nowej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej na lata 2021-2027”.
Wielkość kopert finansowych na płatności bezpośrednie
w latach 2021-2027 (w mld euro, ceny bieżące), KE
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Konferencja adresowana była
głównie do rolników, którzy
oczekują na informacje, ułatwiające im podejmowanie
trafnych, bieżących oraz długoterminowych decyzji, zarówno
inwestycyjnych, jak i technologicznych. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej, organizacji
oraz instytucji rolniczych,
przedsiębiorcy, pracownicy
nauki i doradztwa rolniczego.
Szczegółowe informacje dotyczące nowej perspektywy
WPR i stanowiska polskiego rządu zaprezentowała dr
Zoﬁa Krzyżanowska - Radca
Generalny w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Drugie zagadnienie: Jak
wzmocnić konkurencyjność
i pozycję polskich rolników
w poszczególnych rynkach
w warunkach przyszłej WPR
i sytuacji na rynku globalnym? – omawiał prof. dr hab.
Andrzej Babuchowski.
Główne obszary dyskusji
podczas konferencji:
Wspieranie dochodów rolników, wzmocnienie małych
i średnich gospodarstw oraz
bezpieczeństwa żywnościowego, krótkie łańcuchy żywności; Aktywizacja i wsparcie młodych, innowacyjnych
producentów rolnych; Nowe
rodzaje wsparcia w ramach
płatności
bezpośrednich.
Pierwszy czy drugi ﬁlar?
Najważniejsze
działania
wspierające rozwój obszarów wiejskich i aktywizujące
ich mieszkańców.























W oparciu o ramy wieloletnie ramy ﬁnansowe, Komisja
Europejska w połowie roku
przedstawiła pakiet rozporządzeń dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w latach
2021–2027, na którą przeznaczono kwotę 365 mld EUR
w cenach bieżących. Przewiduje się zachowanie dwóch
ﬁlarów WPR: na płatności
bezpośrednie i interwencje
rynkowe KE przewidziała
286,2 mld EUR w cenach
bieżących (254,2 mld EUR
w cenach 2018 r.), a na rozwój
obszarów wiejskich 78,8 mld
EUR w cenach bieżących (70
mld EUR w cenach 2018 r.).
Aby sprostać wielu nowym
wyzwaniom, WPR musi zostać
zmodernizowana i uproszczona i zapewnić wkład w realizację priorytetów KE oraz
celów zrównoważonego rozwoju. Wśród priorytetów
WPR po 2020 r. KE wymieniła bardziej ambitne działania
w zakresie ochrony środowiska
i przeciwdziałanie zmianom
klimatu, lepsze ukierunkowanie wsparcia oraz powiązanie

REKLAMA

WPR z badaniami naukowymi,
innowacjami i doradztwem.
Aby zwiększyć skuteczność
WPR Komisja zaproponowała
także nowy model wdrażania,
w którym nacisk przesunięto
z kontrolowania zgodności ze
szczegółowymi wymogami
UE na realizację celów. Ponadto inaczej rozłożono zakres obowiązków między UE
i państwami członkowskimi,
zwiększając pomocniczość.
Cele szczegółowe WPR:
• Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności gospodarstw rolnych
w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
• Zwiększenie konkurencyjności
i zorientowania na rynek;
• Poprawa pozycji rolników
w łańcuchu wartości;
• Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu, a także
wykorzystanie zrównoważonej energii;
• Wspieranie zrównoważonego
rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi;

• Przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej,
wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk
i krajobrazu;
• Przyciąganie młodych
rolników i ułatwianie rozwoju
działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich;
• Promowanie zatrudnienia,
wzrostu, włączenia społecznego
i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich;
• Poprawa reakcji rolnictwa UE
na potrzeby społeczne dotyczące
żywności i zdrowia
Najważniejsze propozycje
KE dotyczące płatności
bezpośrednich:
• Możliwość stosowania
systemu płatności SAPS
dla wszystkich.
• Ograniczenie możliwości przesuwania środków pomiędzy I a
II filarem (do 15% wobec 25%
obecnie).
• Wprowadzenie zasady subwencji degresywnych (zmniejszenie
dopłat po przekroczeniu progu 60
tys. euro na gospodarstwo, maksymalna suma to 100 tys. euro).

• Obowiązek przeznaczenia 2%
koperty na płatności bezpośrednie na pomoc dla młodych
rolników rozpoczynających
działalność
• Wsparcie dochodów związanych z produkcją w przypadku
sektorów w trudnej sytuacji
(do 10% koperty na płatności
bezpośrednie + 2% w przypadku roślin wysokobiałkowych).
• Możliwość stosowania
systemu płatności SAPS
dla wszystkich.
• Ograniczenie możliwości przesuwania środków pomiędzy I a
II filarem (do 15% wobec 25%
obecnie)
•Wprowadzenie zasady subwencji degresywnych (zmniejszenie

dopłat po przekroczeniu progu
60 tys. euro na gospodarstwo,
maksymalna suma to 100 tys.
euro)
• Obowiązek przeznaczenia 2%
koperty na płatności bezpośrednie na pomoc dla młodych
rolników rozpoczynających
działalność
•Wsparcie dochodów związanych z produkcją w przypadku
sektorów w trudnej sytuacji (do
10% koperty na płatności bezpośrednie + 2% w przypadku
roślin wysokobiałkowych)
Najważniejsze elementy propozycji KE dotyczących rozwoju
obszarów wiejskich
• Alokacja 30% środków na
interwencje związane ze środowiskiem i klimatem oraz 5%
na LEADER.
• Obowiązek wprowadzenia
instrumentów zarządzania ryzykiem.
• Możliwość korzystania z instrumentów finansowych (w tym
kapitału obrotowego), również
w połączeniu z dotacjami.
• Zwiększenie maksymalnej
kwoty pomocy na rozpoczęcie
działalności rolniczej do
100 000 euro.
Maria Suszko
W-MODR z siedzibą w Olsztynie
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Aminokwasy
w służbie rolnictwa
Odkryto je wiele lat temu i przez ten czas poprzez badania naukowe udowodniono ich
pozytywny wpływ na organizmy roślinne. Aminokwasy – a właściwie oparte na nich
preparaty – mogą podnieść plony o kilkanaście, a nawet (przy sprzyjających warunkach
glebowo-klimatycznych) o kilkadziesiąt procent.
Jak podkreśla w swoich
opracowaniach
Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
w Puławach, zmiany związane
z ociepleniem klimatu i niekorzystnym rozkładem opadów
w ciągu sezonu wegetacyjnego, szczególnie występowanie
długotrwałych susz, mają
znaczący wpływ na produkcję roślinną.

Misja: Usprawnianie
„Jednocześnie ograniczenia
siedliskowe wynikające z naturalnie niskiej żyzności gleby
czy też jej degradacji wskutek
niezrównoważonych praktyk
rolniczych również ograniczają plony roślin uprawnych.
Naukowcy i producenci mają
więc duże wyzwanie, którego
celem jest zwiększenie plonów i poprawa żyzności gleby poprzez hodowlę roślin
o większej tolerancji na stresy środowiskowe oraz rozwój
nowych systemów nawożenia w oparciu o optymalizację procesów biologicznych
i mikrobiologicznych” – pisze
Damian Wach w swoim artykule w „Studiach i Raportach
IUNG-PIB” nr 56.
Z kolei Agnieszka Rutkowska w „Studiach i Raportach
IUNG-PIB” nr 48 (artykuł
pt. „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”)
podkreśla, że stymulatory
wzrostu, bez względu na
skład i pochodzenie, mają
na celu usprawnić podstawowe biochemiczne procesy zachodzące w roślinie
i glebie, a przez to wpłynąć
pozytywnie na wzrost i rozwój roślin oraz złagodzić
skutki niekorzystnych warunków środowiska.
„Preparaty
zawierające
substancje stymulujące nie
zastępują nawożenia, mogą
jedynie wpływać korzystnie
na wykorzystanie zawartych
w nawozach składników pokarmowych, głównie dzięki
lepiej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu roślin”
– zaznacza autorka.

Odporność w górę
Jak dodaje, np. wolne,
lewoskrętne
aminokwasy
odgrywają znaczącą rolę
w regulacji pobierania azotu
przez korzenie.
„Kwas asparginowy, treonina i fenyloalanina stymulują
kiełkowanie nasion, arginina
wzmacnia odporność roślin
na niskie temperatury, jest
związkiem niezbędnym do
zapoczątkowania podziałów
komórkowych w tkankach roślinnych. Glicyna oraz lizyna
stanowią czynniki chelatujące, odgrywają ważną rolę
w procesie formowania komórekroślinnych oraz syntezie
chloroﬁlu. Seryna, tryptofan
i walina są prekursorami hormonów roślinnych – auksyn,
które regulują wzrost korzeni oraz części nadziemnych,
jak również sterują różnico-
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waniem się tkanek ksylemu
przewodzącego wodę od korzeni w górę rośliny” – czytamy w artykule Rutkowskiej.
Inna ważna zaleta preparatów na bazie aminokwasów to
zwiększanie odporności roślin
na niekorzystne warunki środowiska. Bo glicyna, betaina
i prolina działają ochronnie
na enzymy, białka i błony komórkowe w warunkach wysokiej temperatury oraz silnego
promieniowania słonecznego.
„Dlatego akumulacja tych
aminokwasów w roślinie jest
skorelowana ze wzrostem
tolerancji na niekorzystne
czynniki środowiskowe u takich roślin, jak kukurydza,
jęczmień, soja, lucerna czy
ryż. Arginina, odgrywająca
istotną rolę w transporcie
azotu w roślinie, również magazynowana jest w większych

ilościach w warunkach stresowych” – wskazuje ekspertka.
Jeszcze inne role aminokwasów, to podniesienie odporności roślin w stosunku
do zanieczyszczeń metalami
ciężkimi czy wyrównywanie
deﬁcytu wody.

Bezpieczne
dla środowiska
Co bardzo istotne i o czym
już pisaliśmy, preparaty aminokwasowe od producentów
wiarygodnych, posiadających
odpowiednią dokumentację
i certyﬁkaty na wytwarzane
i dystrybuowane produkty,
są bezpieczne i nie powodują
zagrożeń dla środowiska naturalnego, jak i produkcji pasz
oraz żywności. Ze względu na
zainteresowanie rolników,
ogrodników czy sadowników,
takich produktów przybywa.
Warto tu podkreślić, iż dobrze
sobie na rynku może radzić
w tym zakresie także rodzima produkcja. I to nie tylko
na rynku polskim, ale nawet
w otoczeniu międzynarodowym. Stąd np. udany udział
ﬁrmy
Biopharmacotech,
producenta polskich biostymulatorów AGRO-SORB,
w odbywających się jakiś czas
temu targach tematycznych
w Chinach.
dk

177918otbr-D -P

6r

GRUDZIEŃ 2018

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Najczęściej sięgamy po drób
Badania preferencji
żywieniowych
Polaków pokazują,
że kupując mięso,
najczęściej
sięgamy po drób.
Konsumenci kierują
się przede wszystkim
takimi czynnikami,
jak walory smakowe
i zdrowotne tego
rodzaju mięsa oraz
szybkość i łatwość
jego obróbki.
Jak wykazało badanie
przeprowadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
– Państwowy Instytut Badawczy, przeciętny Polak zjadł
w 2017 r. ok. 30 kg mięsa drobiowego (to o ponad 18 proc.
więcej niż w 2011 r.). Oznacza
to, że spożycie drobiu w naszym kraju jest wyższe niż
średnia w Unii Europejskiej,
gdzie roczna konsumpcja plasuje się na poziomie ok. 26,5

– komentuje dr inż.
kg. Podobne wyniki
Beata Przygoda z Indało badanie przeprowadzone przez instystytutu Żywności i Żytut badawczy Biostat
wienia.
na zlecenie ﬁrmy SuKonsumenci wyperDrob – krajowego
powiadający się dla
producenta drobiu
instytutu Biostat, wyw Polsce i lidera eksbierając na swój stół
portu w europejskiej
kurczaka, kierują się
branży drobiarskiej.
głównie szybkością
Okazuje się, że dwie
i łatwością jego przytrzecie Polaków wyrządzenia (40 proc.)
biera właśnie drób
oraz walorami zdro– głównie kurczaka
wotnymi (25 proc.).
(wieprzowina otrzySięgając po konkretmała niespełna 24
ny produkt, zwracają
proc. wskazań). Z kouwagę na takie kwestie, jak termin przylei zapytani o najdatności do spożycia
zdrowszy ich zdaniem
(42 proc.), brak anrodzaj mięsa, respontybiotyków w chowie
denci wskazywali najczęściej indyka (41
(22 proc.) i surowców
proc.), kurczaka (31
GMO w paszy (16
proc.) i wołowinę (24
proc.) oraz polskie
proc.). Co ciekawe,
pochodzenie mięsa
po kurczaka częściej Badania preferencji żywieniowych Polaków po- (co szósty badany).
sięgają
mężczyźni kazują, że najczęściej sięgamy po zdrowy drób Zdaniem amatorów
(35 proc. wskazań)
kurczaka najlepsze
oraz najmłodsi konjest mięso z piersumenci – w wieku 18-29 lat w porównaniu do mięsa czer- si – wybiera je niemal trzy
(38 proc. odpowiedzi).
wonego, a przede wszystkim czwarte wszystkich respon– Na wzrastające spożycie walory zdrowotne drobiu dentów, a w grupie wiekowej
mięsa drobiowego, w tym – niska zawartość tłuszczu, 18-29 lat – ponad 90 procent!
mięsa z kurczaka, ma wpływ niska wartość energetyczna, Badanie zostało przeprowawiele czynników: bogaty lekkostrawność. Jednak to, dzone na grupie reprezenasortyment, łatwość przygo- co warto docenić, to rosnąca tatywnej 600 osób metodą
towania mięsa drobiowego, świadomość Polaków w za- CATI we wrześniu 2018 r.
konkurencyjne ceny drobiu kresie zdrowego odżywiania
oprac. KN

SAŁATKA Z FILETEM SIELSKIM

Składniki dla 6 osób: 1 filet Kurczaka Sielskiego, rukola 100 g,
1 gruszka, 250 g gotowanych buraków (2 średnie sztuki), 40
g (garść) orzechów włoskich, sól, pieprz, 1 łyżeczka miodu, 2
łyżeczki octu balsamicznego, 2 łyżki oliwy z oliwek; opcjonalnie:
1 łyżeczka imbiru, skórka otarta z połowy cytryny, 0,5 łyżeczki
płatków chilli.
Przygotowanie: Połącz 1 łyżeczkę miodu z 2 łyżeczkami octu
balsamicznego i 2 łyżeczkami oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego. Całość energicznie wymieszaj. Filet z Kurczaka Sielskiego
umyj, pokrój w cienkie paski. Dopraw do smaku solą i pieprzem.
Na patelni rozgrzej łyżkę oleju rzepakowego i smaż do zarumienienia z obu stron. Opcjonalnie przygotuj mięso dzień wcześniej
w aromatycznej i pikantnej marynacie. Natrzyj paski kurczaka
solą, skórką cytryny, imbirem i płatkami chilli. Sałatę wsyp do miseczki. Dodaj pokrojone w kostkę buraki, gruszkę, usmażone filety
z Kurczaka Sielskiego i orzechy włoskie. Polej sosem. Serwuj od
razu po przyrządzeniu. Smacznego!
kurczaksielski.pl
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Wygodne i opłacalne zakupy przez Internet
Dzisiejszy rolnik w związku z bardzo licznymi obowiązkami ma bardzo napięty grafik, dlatego coraz częściej decyduje się na zakupy
poprzez Internet. Okazuje się to wygodnym, bezpiecznym i przede wszystkim opłacalnym rozwiązaniem.
Dlaczego warto
kupować w e-sklepach?

Jak zamawiać

Fot. pixabay

Badania wskazują, iż już
blisko 75% Polaków dokonało zamówień różnych
produktów poprzez Internet, a zdecydowana większość z nich jest z tego faktu
zadowolona i coraz częściej
to robi. Wśród rolników ten
procent nie jest tak imponujący, stąd warto opisać zalety
takich zakupów:
- dostęp do ogromnej ilości
produktów, których nie można kupić w naszej okolicy
- oszczędność czasu – brak
konieczności dojazdu do
punktów sprzedaży i tracenia czasu w kolejkach do kas,
wszystko dostarczone wprost
do domu
- uniknięcie nachalnych
sprzedawców,
chcących
sprzedać często coś w zamian
lub dodatkowe, niepotrzebne
nam rzeczy – wielka swoboda w dokonywaniu własnych
wyborów, bez skrępowania
przy oglądaniu i kupowaniu
- przejrzysta oferta, dokładnie opisane i pokazane
produkty wraz z opiniami
innych kupujących

po prostu znacznie tańsze
zakupy niż w sklepach stacjonarnych
- możliwość przeczytania
opinii o danym sprzedawcy – na różnych portalach,
forach itd. – bezpieczne zakupy.

Internet jest olbrzymią kopalnią wiedzy i bardzo dobrych
rozwiązań. Zakupy online w większości przypadków są
bardzo opłacalne. Oszczędzają nasze pieniądze i czas. I są
naprawdę komfortowe
- możliwość porównywania
cen poszczególnych produktów w różnych e-sklepach,
szybko i dokładnie

- śledzenie zmian cen, częste promocje na określone
towary, duże rabaty przy
większych zakupach, czyli

Chcąc znaleźć dany produkt należy wpisać jego nazwę w wyszukiwarce internetowej lub wybrać określony
rolniczy sklep internetowy
i wyszukać produkty za pomocą okienka „szukaj” lub
poprzez określone kategorie np. nasiona > mieszanki
traw > rodzaj mieszanek, a w
nim wybrać interesującą nas
mieszankę.
Gdy już mamy wybrane produkty, które nas interesują to
sama czynność ich zamówienia jest bardzo prosta. Będąc
na stronie danego produktu
wystarczy kliknąć „dodaj do
koszyka”. Produkt zostaje
natychmiast przeniesiony do
naszego wirtualnego koszyka.
Następnie w razie potrzeb
możemy dorzucić do niego
inne produkty, na tej samej

zasadzie co pierwszy. Gdy
mamy już wszystko co potrzebujemy – klikamy w „koszyk”
(zwykle w prawym górnym
rogu strony) i widzimy całe
nasze zamówienie. Możemy
dokonać w nim zmian np.
wybrać większą ilość danego artykułu lub usunąć któryś z nich. Następnie należy
wybrać opcję dostawy klikając w wybraną opcję, np.:
darmowa dostawa, wycena
przez konsultanta lub płatne:
paczka / paleta w zależności
od masy produktów. System
podsumowuje nam wszystkie
produkty i ewentualny koszt
dostawy i wtedy wybieramy
sposób zapłaty: pobranie
przy odbiorze lub płatność
przelewem. Często warunki dostawy i płatności są ze
sobą połączone, gdyż wysyłka towaru jest tańsza, po
opłaceniu zamówienia przelewem. Następnie należy kliknąć „przejdź do kasy”, gdzie
wpisujemy dane do dostawy
i faktury (jeśli jest potrzebna).
Widzimy podsumowanie naszego zamówienia i chcąc
je sﬁnalizować klikamy na
„zamówienie z obowiązkiem

zapłaty” potwierdzając tym
samym jego złożenie. Automatycznie na maila wysyłane jest potwierdzenie. Jeśli
wybraliśmy niestandardowe
produkty lub ilości to należy
oczekiwać na kontakt konsultanta.

Dostawa i płatności
Dostawa produktów odbywa się zwykle za pomocą ﬁrm
kurierskich – paczki i palety
o masie do 1200 kg. Podczas
dostawy należy zwrócić szczególną uwagę na stan przesyłki tj. czy nie uległa ona zniszczeniu podczas transportu.
Jeśli jest uszkodzona to należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia. Dochodzi
do tego niezwykle rzadko ale
jest to istotne.
Płatność za towar następuje w większości przypadków „za pobraniem”
czyli gotówką dla kuriera.
Wygodniejszą opcją jest
jednak przedpłata przelewem. Wraz z zamówionym
towarem w przesyłce znajduje się dowód zakupu czyli
faktura lub paragon.
ABS
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HODOWLA ROŚLIN

Gdzie szukać
szkodników?

Co im zagraża?

Podczas szkolenia w Biskupcu omawiano dobór odmian, ochronę
i agrotechnikę uprawy roślin bobowatych grubonasiennych.

COBORU SDOO we Wrócikowie i ﬁrma Sowul & Sowul
Sp. z o.o. zorganizowała w Biskupcu interesujące szkolenie.
Tematyką spotkania był dobór odmian, ochrony i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych
w ramach inicjatywy białkowej COBORU.
Frekwencja na spotkaniu
wyraźnie wskazywała na widać było, że jego tematyka
była niezwykle traﬁona i na
czasie. W ostatnich latach
uprawa roślin bobowatych
jest szeroko propagowana
i promowana i ze względu na
właściwości ﬁtosanitarne,
i ze względu na bezpieczeństwo białkowe. Prelegenci
min. mgr inż. Przemysław
Sowul, dr Stanisław Stawiński z Hodowli Roślin Smolice, mgr Inż. Henryk Pastuszek z COBORU SDOO we
Wrócikowie, mgr inż. Piotr
Stopyra z Hodowli Roślin
Strzelce zgodnie podkreślali,
że priorytetem jest praca nad

materiałem siewnym, który
będzie pochodził z odmian zarejestrowanych i hodowanych
w Polsce. Odmian sprawdzonych w naszym regionie
i idealnie przystosowanych
do naszych warunków klimatycznych.
W spotkaniu uczestniczył
dyrektor SDOO w Krzyżewie
(woj. podlaskie) dr Bronisław
Puczel oraz dr Jolanta Puczel,
którzy podzielili się swoimi
doświadczeniami z upraw roślin białkowych na Podlasiu.
Ważnym zadaniem przed
którym stoją rolnicy, jest
nauczenie się uprawy roślin
białkowych na nowo i właśnie szkolenie w Biskupcu dało
temu początek.
Uczestnicy szkolenia czekali
z ciekawością na wystąpienie
prof. dr hab. Bożeny Kordan
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
która w swoich wystąpieniach
znakomicie przedstawia i charakteryzuje każdego szkodnika. Wyczula też na co powin-

niśmy zwrócić uwagę, czego
i gdzie szukać będąc na polu
i jak z tym walczyć. Profesor
Bożena Kordan podkreśliła,
że bardzo często popełniamy
błędy diagnozując szkodniki
występujące na roślinach, bo
po prostu je mylimy. A co za
tym idzie, wykonujemy zabiegi zwalczające szkodniki
w niewłaściwych terminach,
tzn. za wcześnie albo za późno.
Właściwe zdiagnozowanie
szkodnika jest niezwykle
ważne dla rolników, ponieważ straty, które powodują
są czasami dotkliwe. Nie
powinni polegać jedynie na
wiedzy i zaleceniach doradcy
oferującego nam zwalczające je środki. Zadbać o rośliny trzeba już od jej wzejścia
i wciąż obserwować plantację.
Podczas panelu dyskusyjnego kończącego szkolenie
rolnicy podkreślali, że liczą
na więcej tak merytorycznych
spotkań na tematy dotyczące
roślin białkowych.

Zdolności infekcyjne patogenów roślin bobowatych
zależą przede wszystkim od
przebiegu warunków pogodowych w rejonie uprawy.
Wśród czynników infekcyjnych zagrażających roślinom
bobowatym są zarówno wirusy – fot. 1 (zwykła mozaika
fasoli Bean mosaic virus, żółta mozaika fasoli Bean yellow

mosaic virus, ostra mozaika
grochu Pea enation mosaic virus, mozaika i liściozwój grochu Pea seed-borne mosaic
virus, wczesne brązowienie
grochu Pea early browning virus, pstrokacizna bobu Broad
bean mottle virus, wirusowe
więdnięcie bobu Broad bean
vascular wilt viru,s mozaika
bobu Bean yellow mosaic vi-

rus, bakterie (bakterioza obwódkowa fasoli Pseudomonas
savastanoi pv. Phaseolicola,
bakteryjna brązowa plamistość fasoli Pseudomonas
syringae pv. syringae, ostra
bakterioza fasoli Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli,
bakteryjne więdnięcie fasoli
Curtobacterium
laccumfaciens pv. laccumfaciens,
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Czy roślinom bobowatym
grubonasiennym zagrażają szkodniki?
organizmy grzybopodobne
(mączniak rzekomy Peronospora viciae f.sp. pisi, zgorzel
siewek Pythium) jak i grzyby
dominujące jako sprawcy
chorób roślin bobowatych
(fuzariozy, rdze, mączniaki
prawdziwe, antraknoza, askochytoza).
Zdolności infekcyjne patogenów roślin bobowatych
zależą przede wszystkim od
przebiegu warunków pogodowych w rejonie uprawy.
Na przykład sprawcy antraknozy (Colletotrichum lupini),
fuzariozy (Fusarium spp.)
oraz rdzy bobiku (Uromyces
fabae) atakują z większym nasileniem kiedy w okresie wegetacji jest ciepło i wilgotno.
W takich warunkach pogodowych wraz z niedoborem potasu i fosforu może nasilać się
czekoladowa plamistość bobiku (Botrytis fabae). Mączniak
prawdziwy (Erysiphe pisi) na
grochu częściej notowany, gdy
jest ciepło i sucho.
Na bobiku często notowanymi objawami są askochytoza - fot. 2 i czekoladowa
plamistość, szara pleśń – fot.
3, zaś łubin traci potencjał
plonotwórczy przy nasileniu
antraknozy i fuzarioz, a także
szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej. Groch siewny często porażany jest przez grzyby powodujące askochytozę,
mączniaka
prawdziwego,
rdze, a soja od wczesnych faz
rozwojowych narażona jest na
kompleks patogenów zgorzeli
siewek, antraknozę, askochytozę, a także septoriozę, fuzariozy oraz cerkosporiozę.
Ochrona roślin bobowanych
przed patogenami opiera się
głównie na doborze odmian
w rejonie uprawy, siewie zdrowego materiału nasiennego
oraz właściwej agrotechnice.
Zarejestrowane aktualnie
środki ochrony roślin ograniczone są do kilku substancji
aktywnych. tiofanatu metylu,
chlorotalonilu i ﬂudioksonilu.
dr Marta Damszel
UWM Olsztyn

Klimat Polski umożliwia
uprawę roślin bobowatych
na terenie całego kraju.
W ostatnich latach uprawa tych roślin ma trend
wzrostowy, który wiąże się
z koniecznością ograniczenia importu śruty sojowej.
Ministerstwo już w roku
2011 wprowadziło wieloletni program „Ulepszanie
krajowych źródeł białka, ich
produkcji, systemu obrotu
i wykorzystanie w paszach”,
który był realizowany do
roku 2015. W obecnej chwili
kontynuowany jest program
dopłat bezpośrednich do
roślin strączkowych, który
stawia na poprawienie bazy
surowcowej do produkcji
pasz. Wśród wszystkich gatunków uprawnych w Polsce
zawartość białka u roślinach
strączkowych jest najwyższa
i waha się od 20% w grochu
do 45% w łubinie żółtym.
W budowie białek tych roślin znaczny udział stanowią aminokwasy egzogenne.
Udział roślin bobowatych
w płodozmianie jest cenny
ze względu na dodatni bilans materii organicznej.
Zdolność wiązania wolnego
azotu z powietrza dzięki bakteriom brodawkowym z grupy
Rhizobium ogranicza nawożenie azotem, a także wzbogaca glebę w tenże składnik.
Rośliny strączkowe charakteryzują się długim i głębokim
systemem korzeniowym co
wpływa na lepsze wykorzystanie składników z głębszych
warstw gleby. Dodatkowo
wydzieliny korzeniowe łubinów aktywują uwstecznione
formy fosforu co sprawia że,
są doskonałym przedplonem
w zmianowaniu.
Ważnym elementem uprawy roślin strączkowych na
nasiona jest prawidłowa
ochrona przed szkodnikami
i chorobami. W ostatnich latach odnotowuje się większą
presję agrofagów co wynika
z łagodniejszego przebiegu
zim oraz korzystniejszych
warunków podczas okresu
wegetacyjnego do rozwoju
szkodników. W początkowej
fazie wzrostu młode siewki
roślin mogą być uszkadzane przez szkodniki glebowe
min. drutowce, lenie , pędraki czy też rolnice. Znaczne
szkody we wschodach roślin
bobowatych mogą wyrządzić oprzędziki do których
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Objawy żerowania oprzędzików na grochu

Strąkowiec bobowy

Mszyca grochowa na strąkach grochu

Mszyca burakowa zasiedlająca bobik

zalicza się oprzędzik pręgowanego (Sitona lineatus),
oprzędzika
wielożernego
(Sitona crinitus) i oprzędzika wielkiego (Sitona grisea).
Chrząszcz po przezimowaniu
w glebie żeruje na młodych
wschodzących roślinach (żer
zatokowy), najintensywniej
w godzinach porannych.
Składanie jaj ma miejsce na
przełomie czerwca/lipca na
powierzchnię gleby w pobliżu roślin lub na liściach
skąd wraz deszczem dostają
się do wnętrza gleby. Wylęgające się larwy dorastają do
6 mm, są białe, beznogie i łukowato wygięte. Szkodliwość
larw polega na uszkadzaniu
brodawek
korzeniowych
(częściowe
nadgryzanie,
wyjadanie wnętrza) przez
co ograniczone jest wiązanie azotu. Największe straty odnotowuje się wiosną
(BBCH 16 - 6 liści). Ciepła
i sucha pogoda sprzyja rozwojowi oprzędzików i powoduje wzrost uszkodzeń na
młodych roślinach. Masowy pojaw szkodnika może
znacznie uszkadzać młode
rośliny, a nawet całkowicie
zniszczyć plantację. Największe szkody zauważalne są
wiosną w uprawach grochu,
bobiku i łubinów. Właściwy
płodozmian, a także staranna
uprawa może ograniczać populację tych gatunków.

Wśród groźnych szkodników roślin bobowatych należy wymienić również strąkowca grochowego (Bruchus
pisorum) oraz strąkowca
bobowego (Bruchus ruﬁmanus). Szkodliwość obu
gatunków chrząszczy polega
na rozwoju i żerowaniu larw
wewnątrz nasion, czego skutkiem jest utrata ich zdolności kiełkowania oraz wartości
spożywczej. Wiosną, po przezimowaniu wewnątrz nasion
lub w kryjówkach, chrząszcze
wylatują na pierwsze żerowanie i kopulację.
W tym kresie żerują na liściach, nie wyrządzają większych szkód gospodarczych.
Składanie jaj ma miejsce
na początku czerwca, samice przylepiają je specjalną wydzieliną do kwiatów
i młodych strąków. Larwy
wgryzają się do wnętrza strąków, a następnie do wnętrza
nasion. W jednym nasionie
żeruje najczęściej jedna larwa strąkowca grochowego.
Z kolei zaś w nasionach bobiku może rozwijać się kilka
larw. Uszkodzenia spowodowane przez strąkowce są
mało widoczne w okresie
zbiorów. Zazwyczaj uszkodzenia dostrzega się po wyjściu
chrząszcza, pozostaje okrągła
jamka w nasionie. Masowe
występowanie szkodnika na
plantacji może wpłynąć na

znaczne straty plonu, zatem
zaleca się stosowanie zabiegów ochrony po wystąpieniu: 2 chrząszczy/m2 w fazie
od 3 liści do końca kwitnienia (strąkowiec grochowy),
2 chrząszczy/m2 w okresie
formowania strąków (strąkowiec bobowy). Zwalczanie
strąkowców jest bardzo trudne. Musimy pamiętać , że wykonanie jednego zabiegu nie
wystarcza. Najczęściej są to
2-3 zabiegi.
Równie groźnymi szkodnikami w uprawie roślin bobowatych są mszyce. Najliczniej
występującymi gatunkami
są: mszyca grochowa (Acyrtosiphon pisum) i mszyca
burakowa (Aphis fabae).
Mszyca grochowa preferuje
grochy, chociaż spotykana
jest również na bobiku i łubinach. Natomiast mszyca
burakowa jest bardzo ważnym i groźnym szkodnikiem bobiku, a inne rośliny
bobowate
grubonasienne
zasiedla w małym stopniu.
Szkodliwość bezpośrednia
mszyc polega na wysysaniu
soków roślinnych. Następstwem żerowania mszyc są
zniekształcone strąki, wąsy,
liście, kwiaty, a w wyniku intensywnego żerowania wzrost
zostaje zahamowany i rośliny
mogą zasychać. Mszyca grochowa zimuje w stadium jaj
na wieloletnich roślinach

bobowatych (koniczyna, lucerna).
W przypadku mszycy burakowej zimują jaja na krzewach, głównie trzmieliny.
Progi zwalczania ustalono dla
grochu i bobiku, gdzie zaleca
się zwalczanie przed kwitnieniem w wypadku wystąpienia
pojedynczych mszyc na 20%
roślin, dodatkowo w bobiku
w okresie kwitnienia po pojawieniu się kolonii na 10%
roślin. Bardzo ważnym elementem szkodliwości mszyc
jest przenoszenie przez nie
wirusów wywołujących choroby roślin np. żółtej mozaiki
fasoli (BYMV).
W poszczególnych latach
odnotowuje się także wzmożone występowanie pachówki
strąkóweczki ( Cydia nigricana Fabr.). Jest to szkodnik,
którego gąsienice uszkadzają i zjadają nasiona. Dodatkowym objawem żerowania
gąsienic są pozostawione
w strąku odchody i przędza.
Uszkodzone nasiona są dyskwaliﬁkowane jako materiał
siewny oraz nie nadają się
do konsumpcji i przetwórstwa. W ograniczeniu populacji tego szkodnika zaleca
się stosowanie terminowych
zbiegów uprawowych, które
skutecznie niszczą zimujące gąsienice.
Uprawa roślin bobowatych
grubonasiennych zawsze niesie za sobą wysokie ryzyko
występowania szkodników.
Właściwy monitoring plantacji oraz stosowanie się do
zaleceń integrowanej ochrony jest skutecznym sposobem
na ograniczenie populacji
agrofagów. Należy pamiętać, że w wyniku żerowania
szkodników roślin bobowatych grubonasiennych często
dochodzi do bezpośredniej
straty jakościowej i ilościowej
plonu, a uszkodzone nasiono nie może być przeznaczone do dalszej konsumpcji.
Biorąc pod uwagę wszystkie
czynniki wpływające na opłacalność produkcji roślin bobowatych grubonasiennych,
zagrożenie ze strony szkodników stanowi ważny element
procesu produkcji.
Prof. dr hab. Bożena Kordan, Katedra
Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński, Timac
Agro Polska, mariusz.foltynski@
pl.timacagro.com
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Nasza Magda to niesamowita kobieta

Hodowla w sercu
parku narodowego
Projekt „Pstrąg Ojcowski”
został zgłoszony do konkursu przez Krajową Radę Izb
Rolniczych. W ceremonii
wręczenia nagród w Brukseli
uczestniczyła Zoﬁa Stankiewicz, członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i jednocześnie członek
komisji d/s rodziny wiejskiej
działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
— Jadąc na uroczystość do
tego „wielkiego urzędu”, jakim niewątpliwie wielu z nas
jawi się Bruksela, miałam
swoje przemyślenia. Nie wiedziałam na ile ocena komisji
będzie obiektywna. Zadawałam sobie pytanie: czy aby
tzw. względy polityczne nie
będą miały wpływu na końcowy werdykt? Tak przecież czasem się zdarza — mówi Zoﬁa
Stankiewicz. — Zostałam jednak bardzo mile zaskoczona.
Werdykt komisji oceniającej

zgłoszone projekty był jak
najbardziej rzetelny i z polityką nie miał nic wspólnego.
Obejrzałam pięć prezentacji
projektów nominowanych
do nagrody i mogę z dumą
powiedzieć: NASZA MAGDA
BYŁA NAJLEPSZA! Taki też
był wynik konkursu. A Magda Węgiel to niesamowita
kobieta, z ogromną pasją,
energią i zapałem do pracy.
Kiedy inni mówią, że się nie
da, ona działa i to nie na 100,
a na 200 procent! — dodaje
z dumą Zoﬁa Stankiewicz.
Gospodarstwo Rybackie
Pani Magdaleny Węgiel
„Pstrąg Ojcowski” zlokalizowane jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
W jego skład wchodzi siedem stawów hodowlanych,
staw rekreacyjny Beta, potok
Młynówka wraz z wodospadem, historyczny budynek
Wylęgarni oraz część budynku Rybakówka. Celem
Gospodarstwa Rybackiego
jest odnowa hodowli pstrąga
potokowego, propagowanie
świadomego i etycznego chowu, edukacja społeczności
w zakresie historii regionu
oraz tradycji kulinarnych.
Pstrągarnia powstała w 1935
roku na gruntach księżnej
Ludwiki Czartoryskiej i była
jedną z pierwszych tego rodzaju w regionie. W 2014
roku nieużywane, przeznaczone do naturalizacji stawy
objęła w dzierżawę Pani Magdalena Węgiel wraz z córką
Agnieszką Sendor. I chociaż
panie rozpoczęły swą działalność dopiero pięć lat temu,
dziś odniosły bezkonkurencyjny sukces. Przywróciły tradycyjną hodowlę pstrąga potokowego w Ojcowskim Parku
Narodowym, a ich „Pstrąg
Ojcowski” jest jedynym takim miejscem w Polsce. Jego
Innowacyjność polega przede
wszystkim na hodowli unikatowego gatunku w sposób
naturalny, pierwotny w połączeniu z nowoczesnymi
metodami sprzedaży i komunikacji. Dodatkowo, prócz
hodowli, właścicielki gospodarstwa prowadzą działalność
gastronomiczną opartą na
sprzedaży wyłącznie pstrąga
serwowanego w dwóch rodzajach z nowocześnie zaaranżowanego food-trucka. Pani
Magdalena Węgiel wiedzę,
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Mama z córką prowadzą hodowlę pstrąga potokowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
którą wykorzystuje podczas
prowadzenia gospodarstwa
zdobyła podczas wieloletniej
pracy zawodowej związanej z zarządzaniem i sprzedażą. Wiedzę fachową do
prowadzenia gospodarstwa
rybackiego pozyskała zaś od
znawców tematu – hodowców
pstrągów, ichtiologów, pracowników Ojcowskiego Parku
Narodowego oraz mieszkańców okolicznych wsi Ojcowa.

Nie wiedziały
na czym to polega
Skąd wziął się pomysł na
„Pstrąga Ojcowskiego” u ko-

biety, która 25 lat przepracowała w branży komputerowej? I czyż to nie szaleństwo,
że ta kobieta rzuca pracę w IT,
by zająć się rybami, o których
niewiele wie?
— Tak to właśnie mogło
wyglądać — śmieje się pani
Magda. — Mieszkanka Krakowa nagle chce hodować
coś, czego nikt inny w Polsce
robić nie chce. Pracowałam
w branży komputerowej, ale
po 25 latach pracy w korporacji wypaliłam się zawodowo.
Kupiłam dom na wsi w okolicach Ojcowa i bez namysłu
tam się przeprowadziłam. Zo-

stałam sołtysem, pracowałam
na rzecz mieszkańców.
Gdyby nie przypadek, Magda Węgiel nigdy pewnie nie
porwałaby się na założenie
pstrągarni. Przede wszystkim
jednak chciała ratować stawy.
— Dowiedziałam się, że
chcą zasypać stawy w Ojcowskim Parku Narodowym.
Mówiło się o naturalizacji
stawów, a one istnieją od 1935
roku, działały nawet w czasie
wojny. To była szybka decyzja. Nie mogę pozwolić na
likwidację stawów! Wydzierżawię je i zrobię wszystko co
można, byle tylko je uratować

fot. Copa-Cogeca (Fb)

Nagroda za innowacje dla
europejskich rolniczek, którą
Magdalena Węgiel otrzymała
15 października w Brukseli,
jest przyznawana co dwa lata
przez komisję kobiet Copa-Cogeca przy Europejskim
Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.
Wręczenie
nagród odbyło się w Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, który zwraca uwagę
wszystkich Europejczyków
i Europejek na wyjątkowe
i innowacyjne projekty prowadzone przez kobiety zaangażowane w sektorach rolnym
i leśnym. Spośród 35 kandydatek z całej Europy, Komisja
wybrała 5 najlepszych zgłoszeń - poza Polką wyróżniono
Sandrę Quarantini z Włoch za
startupowy projekt „Colour
Off ” - ekologicznej produkcji i barwienia włókien naturalnych, a także Christiny
Bauer z Austrii (pieczenie
i gotowanie), Nienke Komaus z Francji (lody) oraz Judy
Kerkhofs-Roozen z Holandii
za gospodarstwo terapeutyczne. Projekt Magdaleny
Węgiel z zakresu akwakultury pt. „Pstrąg Ojcowski”, przywracający hodowlę pstrąga
potokowego w Ojcowskim
Parku Narodowym okazał
się bezkonkurencyjny - Polka zdobyła nagrodę główną!

fot. Archiwum prywatne (Magda Węgiel,

Najbardziej innowacyjna rolniczka w Europie to Polka, Magdalena Węgiel! Wraz z córką Agnieszką Sendor zajmuje się hodowlą pstrąga
potokowego. Niedawno zdobyła pierwsze miejsce w V edycji europejskiego konkursu Women Innovations Award for Women Farmer 2018
organizowanego przez Komisję Kobiet Copa-Cogeca przy EESC - European Economic and Social Committee w Brukseli.

— wspomina rolniczka.
Decyzję Pani Magdy wsparła córka Agnieszka. Razem
podjęły to wyzwanie.
Początki były trudne, OPN
postawił wymóg, że w stawach
mają być hodowane pstrągi
potokowe. Hodowla ma być
naturalna, a wszystkie prace
trzeba wykonywać ręcznie.
— To zrozumiałe. Rezerwat, tereny chronione...,
uznałyśmy, że nie ma nad
czym się zastanawiać. Na
początku było nam bardzo
ciężko. O hodowli pstrąga
potokowego nie miałyśmy
zielonego pojęcia, ale chęć
pracy i utrzymania tych stawów mobilizowała do działania. Chłonęłyśmy wiedzę
od najlepszych fachowców
z tej dziedziny. Obie z córką
kochamy przyrodę i chciałyśmy uczyć ludzi szacunku do
niej, do żywności — twierdzą
zgodnie mama i córka.
Pstrąg potokowy to rzadkość w polskich rzekach,
z uwagi na ich zanieczyszczenie. A jego hodowla jest niezmiernie trudna.
— To jest dzika ryba, nasz
rodzimy gatunek, który
w przeciwieństwie do popularnego pstrąga tęczowego
z Ameryki Północnej, rośnie
bardzo powoli. Hoduje się
go 3 lata i jest to niezwykle
trudna hodowla wymagająca
ogromnych nakładów i świetnych warunków. I oczywiście
wielkiego serca oraz oddania.
My to wszystko, tu w Ojcowie
mamy — zapewnia Magda Węgiel.
Dotychczasowa praca matki
i córki zaowocowała prestiżową nagrodą w Brukseli. Co
czuła nasza bohaterka podczas ceremonii jej wręczania?
— Radość i satysfakcję, bo
całym sercem pokochałam tę
pracę. Najbardziej wzruszyły
mnie słowa prowadzącego,
kiedy uzasadniając decyzję
Komisji, podkreślał to że potraﬁłam mieć odwagę podjąć
nowe wyzwanie, zamiast biernie tkwić w tym, co osiągnęłam... To była ważna chwila
w moim życiu — mówi laureatka.

Nie ma świąt,
nie ma wolnego
Pani Magda Węgiel (w środku) podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli

— U nas pracuje się na
okrągło, 7 dni w tygodniu,
przez cały rok. Nie ma wol-
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Uprawa łubinów

W ogródku grillowym w Parku Ojcowskim można skosztować pstrąga potokowego w dwóch odmianach - wędzonej
i grillowanej
nego, nie ma niedziel, nie ma
świąt. Ryby trzeba codziennie
nakarmić, trzeba posprzątać,
sprawdzić poziom, odpływy
czy temperaturę wody. Trzeba
reagować na nieprzewidziane
sytuacje. Typowy dzień pracy może nie jest wyjątkowo
trudny, ale wymaga bacznej
obserwacji. Ryby zawsze
dają sygnały, kiedy dzieje się
coś niedobrego. W niektórych
okresach nasza uwaga musi
być zwiększona, a całą pracę trzeba podporządkować
cyklom natury. Jak na przykład teraz, kiedy trwa tarło.
Rozród ryb przypada w czasie około Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, wtedy trzeba
być ciągle w wylęgarni. Dla
nas to czas wytężonej pracy
— wyjaśnia Magda Węgiel.
W gospodarstwie naszych
bohaterek obowiązki dnia
codziennego są podzielone.
Mama z reguły dogląda stawów i pilnuje by wszystko
tam „grało”, córka natomiast
dba o wizerunek ﬁrmy, zajmuje się tym wszystkim, co
jest związane ze sprzedażą
i komunikacją w pełnym tego
słowa znaczeniu. — Ten podział pracy wynikł naturalnie,
sam z siebie, co oczywiście
nie oznacza, że nie możemy
wtedy - gdy wymaga tego
sytuacja – wzajemnie siebie
zastąpić. Jeśli jest więcej
pracy związanej z naturalnym cyklem albo wymagających tężyzny ﬁzycznej, to po
prostu zatrudniamy w ﬁrmie
dodatkowe osoby — mówi
pani Magda.
Zbliża się Boże Narodzenie
i Nowy Rok. Jakich życzeń
z tej okazji najbardziej oczekują nasze bohaterki?
— Przede wszystkim tego,
na co nie mamy wpływu, to
znaczy sprzyjających warunków pogodowych. Ze wszystkim innym sobie poradzimy
— mówią zgodnie matka
i córka.

— Ten rok był bardzo trudny ze względu na wyjątkowo
duże upały. To nie sprzyja
hodowli, a wręcz przeciwnie,
wtedy temperatura wody
rośnie, a ryby nie mają tlenu,
dochodzi też problem z karmieniem ryb i co za tym idzie
także z ich przyrostem. Było
ciężko, lecz dałyśmy radę...
Nadchodzące święta będą
pracowite, lecz w Wigilijny
Wieczór zawsze znajdujemy
czas by, już nie tylko z obowiązku, pójść razem nad nasze ukochane stawy...
Elżbieta Żywczyk

INNE POLSKIE PROJEKTY,
KTÓRE ZOSTAŁY
WYRÓŻNIONE
Warto również zwrócić uwagę na
pozostałe projekty z Polski, które
znalazły się wśród 35 najciekawszych projektów w konkursie
Copa-Cogeca. Jedną z wyróżnionych rolniczek jest Agnieszka
Gremza, która ma 70-hektarowe
gospodarstwo w powiecie sokólskim na Podlasiu nastawione
na produkcję mleka. Stworzyła
własną przydomową fabrykę
sera „Swojski” Ser Koryciński.
Agnieszka Gremza z mleka
od własnych krów wytwarza
różne sery, w tym goudę, biały
i niebieski oraz masło i jogurty.
W 2012 roku ser koryciński
został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako chroniony
produkt regionalny.
Kolejną wyróżnioną rolniczką jest
Małgorzata Solis spod Kraśnika
na Lubelszczyźnie, która prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo
sadownicze. Jego znaczna część
została wydzielona na samodzielnie stworzone arboretum,
w którym można podziwiać
jabłonie starych, już nie uprawianych w sadach towarowych,
gatunków. Gospodarstwo
Małgorzaty Solis od 2010 roku
zaczęło produkować soki jabłkowe, dżemy i syropy owocowe,
a od 2016 roku zajmuje się też
rzemieślniczą produkcją cydru.

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

Z trzech gatunków łubinów
uprawianych w Polsce największe znaczenie ma łubin
wąskolistny, następnie łubin
żółty, a marginalne łubin biały.
Różnią się one wymaganiami
co do gleby.
Najmniejsze wymagania glebowe ma łubin żółty polecany
do uprawy na najsłabszych
stanowiskach – glebach klasy
VI i V. Pozostałe dwa gatunki
zaleca się uprawiać na glebach
klasy IIIb – V. Przerwa w uprawie łubinów winna wynosić
cztery lata, a w płodozmianie
winny być uprawiane po przedplonach zbożowych, na których
nie stosowano herbicydów zawierających aminopyralid np.
Mustang Forte, Navigator, Dragon NT itd. W okolicach gdzie
żeruje dużo saren i jeleni nie
należy zakładać małych 1 – 3
hektarowych plantacji gdyż
rośliny będą mocno przygryzane co utrudnia dojrzewanie
i znacznie może zmniejszyć plonowanie. Na polach, na których
łubin nie był uprawiany przez
kilkanaście lat nasiona należy
zaprawić szczepionką zawierającą bakterie brodawkowe.
Łubiny źle rozwijają się na polach ze świeżo przyoraną słomą
lub darnią dlatego po zbiorze
przedplonu zawsze należy
wykonać uprawki pożniwne,
a także zwalczyć perz, którego
rozłogi utrudniają prawidłowy
wysiew nasion łubinu. Orkę
należy zawsze wykonać jeszcze
jesienią gdyż przeprowadzona
wiosną wysusza glebę i upośledza wschody łubinów. Wieloletnie doświadczenia polowe
wykazały, że łubiny bardzo dobrze reagują na uproszczenia
w uprawie gdzie zaniechano
orki. Stwierdzono wówczas
wzrost plonowania o 12,7%.
W tym wariancie zastosowano
następujące zabiegi: uprawka
pożniwna – zwalczanie perzu
na przełomie września i października – gruber lub ciężka
brona talerzowa na głębokość
ok. 15-20 cm w listopadzie
– wysiew nawozów wczesną
wiosną – płytka uprawka przedsiewna – siew. Łubiny nie tolerują gleb ciężkich, zlewnych,
gliniastych i o dużym uwilgotnieniu. Wskazane są gleby mineralne, przepuszczalne.

Nawożenie
W uprawie łubinu nie stosujemy nawożenia azotowego!!
Nawożenie fosforowe stosujemy w dawce 40-60 kg P2O5,
a potasowe w dawce 70-90 kg
K2O. Wysokość dawek uzależniona jest od zasobności glebowej i w określonej sytuacji może
być niższa niż podana powyżej.
Łubiny pozytywnie reagują na

mikroelementowe (molibden,
bor, żelazo, mangan) nawożenie dolistne w okresie intensywnego wzrostu roślin tj. drugiej
połowie maja.

Przygotowanie nasion
Łubiny pozytywnie reagują
na możliwie wczesny siew już
w chwili gdy średnia temperatura dobowa osiągnie poziom
4,5 – 5,0°C. Najczęściej jest to
koniec marca lecz w zależności
od regionu i przebiegu pogody
może od podanego termin ulegać odchyleniu. Nasiona łubinu
żółtego i białego ze względu na
obecność grzyba antraknozy
zaleca się zaprawić stosując
Vitavax 200 FS lub Wakil XL
325 WG. Nasiona łubinu wąskolistnego zaprawia się tylko
w przypadku słabej ich jakości.
Dobre rezultaty w plonowaniu
uzyskano zaprawiając nasiona
łubinu wąskolistnego nawozem
donasiennym o nazwie Tytanit
w dawce 250 ml/100kg nasion.
Ze względu na ryzyko wystąpienia wczesnej infekcji nie należy
wysiewać nasion pochodzących
z plantacji porażonej przez antraknozę łubinu.

Siew
Łubiny wysiewamy w rozstawie rzędów 10-20 cm na
głębokość 3-5 cm. Na glebach
piaszczystych zwracać należy
uwagę aby siewu nie „utopić”
tzn. zasiać na głębokość 8-12
cm gdyż w tych warunkach
dojdzie do znacznej redukcji
wschodów. Zalecana obsada
roślin dla łubinów wąskolistnego i żółtego form rozgałęziających się wynosi 90-100
roślin/m2, a dla form nierozgałęziających się (Homer, Regent, Boruta, Sonet) – 110-130
roślin/m2.W gospodarstwach
ekologicznych (organicznych)
do uprawy na glebach średnich klasy IIIb – IVb poleca
się odmianę Regent, która
dobrze reaguje na znaczne
przegęszczenie łanu nawet do
180 roślin/m2. Należy przy
tym maksymalnie zmniejszyć
rozstawę rzędów. Takie posunięcie znacznie zmniejsza zachwaszczenie plantacji.
Ze względu na duże wahania
wielkości nasion i zdolności
kiełkowania występujące w łubinach, szczególnie wąskolistnym,
dla każdej wysiewanej partii nasion powinno się wyliczyć normę
wysiewu lub zażądać jej podania
od dostawcy nasion. Wielkość tę
wyliczamy ze wzoru:
obsada (szt/m2) x MTN (g)
zdolność kiełkowania (%)
= wysiew (kg/ha)
Dokładne wyliczenie normy
wysiewu jest konieczne gdyż

w skrajnych przypadkach w łubinie wąskolistnym prawidłowy
wysiew może się wahać od 110
do 250 kg/ha.
Zwalczanie chwastów
Wbrew niekiedy spotykanym
opiniom, łubin ze względu na
wolny początkowy wzrost, nie
jest konkurencyjny dla chwastów. Konieczne staje się ich
zwalczanie najlepiej przy pomocy mieszaniny preparatów:
Wing P 2,5 l/ha + Boxer 1,5
l/ha do pięciu dni po siewie.
Niestety nie ma herbicydów
zarejestrowanych do powschodowego zastosowania w łubinach w celu zwalczania chwastów dwuliściennych. Jako
ciekawostkę można podać, że
w doświadczeniach testowych
(poletkowych i łanowych) bardzo dobre wyniki uzyskano stosując jako dodatkowy herbicyd
w fazie 2-3 liści łubinu Sencor
Liquid SC w dawce 0,23 l/ha.
Przeciwko rdestówce (rdest
powojowaty) bardzo dobrze
zadziałał Venzar w dawce 0,5
l/ha w fazie 2-4 liści łubinu.
W świetle przepisów prawa na
plantacjach produkcyjnych ich
stosowanie jest niestety nielegalne. Chwasty jednoliścienne
zwalczać można stosując jeden
z licznych graminicydów np.
Fusilade Forte, Trivko, Zetrola
itd., dopuszczonych do stosowania w łubinach.

Zwalczanie szkodników
Po wschodach często pojawia
się chrząszcz o nazwie oprzędzik, którego obecność rozpoznać można po ząbkowanych
wżerach na obrzeżach liści.
W przypadku licznych takich
objawów należy jak najszybciej
zastosować, któryś z preparatów zawierających acetamipryd
np. Mospilan, Sekil, Lanmos
itd. w dawce 0,2 kg/ha.
Plantacje łubinu żółtego
wymagają ochrony przed antraknozą – groźną chorobą
atakującą łubiny, a szczególnie
łubin żółty. W tym celu gdy
łubin osiągnie wysokość 5-10
cm stosujemy Gwarant 500 SC
w dawce 2 l/ha lub Signum 33
WG w dawce 1 kg/ha. W przypadku utrzymywania się ciepłej
i wilgotnej pogody zabieg ten
powinien być powtórzony co
minimum 10 dni. W przypadku
silnej presji chorobotwórczej,
skuteczność tych zabiegów jest
niestety bardzo niska. Z tego
właśnie względu uprawę łubinu
żółtego prowadzić się winno na
stosunkowo niedużych plantacjach na najsłabszych glebach.

Przy dobrej pogodzie
Zbioru łubinu żółtego, ze
względu na trudno omłacające się strąki, dokonujemy przy

suchej i słonecznej pogodzie
ustawiając wysokie obroty bębna i dociskając kosz omłotowy,
sprawdzając przy tym czy całe
nieomłócone strąki nie leżą
za kombajnem.
Zbiór łubinu wąskolistnego
wymaga odwrotnego podejścia tzn. niskich obrotów bębna i rozwartego kosza, a dodatkowo zwrócić należy uwagę
czy motowidło nie powoduje
osypywania się nasion z otwierających się strąków, wyjąwszy
w pełni całkowicie niepękające
odmiany takie jak: Regent, Homer, Dalbor, Neron, Koral.

Dobór odmian
Cechą
charakterystyczną
odmian łubinu jest ich niska
wierność plonowania. Odmiana, która w określonym roku
lub miejscowości wypada
bardzo dobrze może w innym
roku lub innej miejscowości
wypaść przeciętnie, a nieraz
słabo. Stąd nie powinno się
przesadnej uwagi przywiązywać do wyników plonowania
i preferować jakąś odmianę
bo wydała plon o 3-8% wyższy
niż pozostałe. Wskazany tu
jest umiar i raczej powinno się
odrzucać te nieliczne odmiany,
które stale wypadają słabo, a są
to najczęściej te najstarsze. Przy
wyborze odmiany należy określić cele jakie stawiamy przy
uprawie łubinu.
1. Chcąc uzyskać dobry smak
paszy wybieramy te „najsłodsze” takie jak: Jowisz (najsłodsza), Roland, Regent, Zeus,
Wars, Neptun, Dalbor, graf,
Homer, Neron, Boruta.
2. Na słabsze gleby należy
wybrać odmiany łubinu żółtego lub późniejsze i najczęściej
wyższe odmiany łubinu wąskolistnego np. Koral, Tango,
Tytan, Zeus.
3. Na glebach lepszych dobrze
wypadają odmiany samokończące nowej generacji tj. Regent i Homer.
4. Na szybszy zbiór i równomierne dojrzewanie poleca się
odmiany wczesne np. Roland,
Dalbor, Regent, Zeus.
5. Do uprawy z wykorzystaniem na poplony wskazane są
szybkorosnące odmiany takie
jak: Zeus, Roland, Boruta.
6. Chcąc obniżyć koszty wysiewu wybieramy odmiany
o drobniejszych nasionach:
Heros, Dalbor, Wars, Regent,
Boruta, Salsa.
7. Chcąc zmniejszyć straty
i koszty zbioru wybieramy odmiany najmniej wylegające:
Regent, Dalbor, Koral, Jowisz,
Wars.
Dokładnych porad uprawowych udziela:
Stanisław Stawiński
– stawinski@hrsmolice.pl
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Limit de minimis się wyczerpał. Pomoc suszowa wstrzymana
Już na początku listopada Polska w 100 procentach wyczerpała
kwotę pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy odczuli to na
własnej skórze w różnych sytuacjach. Wszystko ma wrócić
do normy wraz z początkiem 2019 roku.

Pomoc de minimis to taka
pomoc z krajowego budżetu,
która może być udzielona bez
zgody Komisji Europejskiej.
Jest to określona prawem
pula, wynosząca 1 proc. wartości produkcji rolnej dane-

REKLAMA

go kraju oraz – jeśli chodzi
indywidualnie o każde gospodarstwo - 15 tys. euro na
trzy lata.
W pierwszych dniach listopada, gdy zostały zsumowane
spływające do systemu pomocy publicznej zgłoszenia,
okazało się, że limit krajowy
się skończył.
– Ze wglądu na wyczerpanie
się limitu kwoty de minimis,
wypłaty pomocy suszowej
zostały wstrzymane do stycznia 2019 roku – poinformowała cytowana przez Polską
Agencję Prasową Aleksandra
Szelągowska, wicedyrektor
Departamentu
Finansów
Ministerstwa
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Mówiła o tym podczas zeszłotygodniowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Dodała, że formuła de
minimis przy pomocy suszowej dotyczy gospodarstw
rolnych, których straty w poszczególnych uprawach były
powyżej 30 proc., ale straty
w przeliczeniu na średnie
roczne dochody nie były
większe niż 30 proc.

Rolnicy rozgoryczeni
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W sprawie wyczerpanego
limitu de minimis interweniowała u ministra Krajowa
Rada Izb Rolniczych (KRIR).
„Rolnicy są zaniepokojeni,
bo np. notariusze informują
o braku możliwości skorzystania z preferencyjnej ulgi
- zwolnienia z opłat skarbowych oraz preferencyjnego
kredytu na zakup ziemi” – napisała KRIR.
Wspomniała także o kłopotach ze wsparciem suszowym.
„Rolnicy są rozgoryczeni
z powodu tego, że często ich
gospodarstwa nie wykorzystały kwoty de minimis, a jednak

nie mogą skorzystać z pomocy. Zbliża się również czas na
składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego, na
które też może zabraknąć
limitu” – wskazał rolniczy samorząd.
W odpowiedzi resort rolnictwa przypomniał prawne podstawy pomocy de
minimis. I poinformował,
że udzielanie pomocy w tej
formule w rolnictwie będzie
mogło zostać wznowione po
1 stycznia 2019 r. A jednocześnie urzędnicy ministerialni
zapewnili o podejmowanych
działaniach w celu zmiany
unijnego prawa i zwiększenia
zarówno limitu krajowego,
jak i limitu dla jednego przedsiębiorstwa/gospodarstwa.

Czekają na pomoc
Podczas wspomnianego posiedzenia sejmowej komisji
rolnictwa przedstawicielka
resortu uściśliła, iż prace nad
odpowiednim rozporządzeniem Komisji Europejskiej
były już na ostatnim etapie.
Po przyjęciu tego aktu prawnego, powinien on szybko
wejść w życie.
– Przewidujemy, że będzie
to początek roku i od tego
dnia będzie natychmiast wypłacana pomoc suszowa dla
producentów rolnych w formule de minimis – wyjaśniła
Aleksandra Szelągowska.
Jak podała za ministerstwem rolnictwa PAP, w zakończonym 16 października
naborze wniosków o pomoc
suszową, złożono 338 349
aplikacji na kwotę 2 199 996
tys. zł. To dane na 28 listopada. Do tego dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wypłaciła 180 803
poszkodowanym 1 352 987
tys. zł.
dk
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Gleba pełni kluczową rolę
w produkcji żywności. Jednocześnie, poprzez możliwości wiązania dwutlenku
węgla i udział w obiegu
gazów cieplarnianych
wpływa także na klimat.
Po oceanach gleba jest
największym magazynem
dwutlenku węgla.
Gleba jest dziś także postrzegana jako miejsce kształtowania siedlisk różnorodnych zbiorowisk ﬂory i fauny,
retencji wody, buforowania
i ﬁltracji zanieczyszczeń.
5. grudnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Gleby. Został on ustanowiony w 2013
r. przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
– Ta ważna inicjatywa, ma
zwrócić uwagę społeczeństwa
wszystkich krajów świata na
rolę jaką pełni gleba, nie
tylko w środowisku przyrodniczym, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego
i dobrobytu każdego mieszkańca Ziemi – powiedział
minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Minister zaznaczył, że coraz
lepiej rozumiane jest znaczenie gleb w procesie adaptacji,
ale także w przeciwdziałaniu
zmianom klimatu.
– Gleba jest nie tylko jednym z kluczowych zasobów
naturalnych od których zależy produkcja żywności,
ale pełni także ważną rolę
w złożonym procesie akumulacji węgla w biosferze
oraz regulacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Naszą odpowiedzią na
globalny wzrost emisji CO2
jest odpowiednie prowadzenie produkcji rolnej. Jeżeli
zwiększymy tylko o 4 promile rocznie zawartość węgla
w glebie to wchłoniemy całą
roczną antropogeniczną produkcję CO2 – podkreślił szef
resortu rolnictwa.
Zarówno zmiany cywilizacyjne, ale także same
zmiany klimatu niosą wiele
zagrożeń, szczególnie dla
najcenniejszych gleb, o wysokiej zawartości związków
węgla. W warunkach polskich, coraz częstsze okresy
suszy i obniżanie poziomu
wód sprzyjają degradacji
tych gleb. Podobnie oddziałuje zbyt silna specjalizacja
produkcji z jednoczesnym
upraszczaniem płodozmianu, chociaż w Polsce procesy te nie są aż tak zaawansowane.

– W Polsce, w celu zachowania jak największego obszaru
produktywnych gruntów rolnych, poprawy ich wartości
i wykorzystania dla potrzeb
produkcji żywności wprowadziliśmy rozwiązania prawne
eliminujące spekulacyjny obrót ziemią rolną oraz pozwalające na ilościową i jakościową
ochronę gruntów - szczególnie tych najlepszych – podkreślił minister Ardanowski.
W kontekście zagadnień
omawianych podczas Szczytu Klimatycznego minister
podkreślił, że racjonalna gospodarka glebami rolniczymi
zmierza do ochrony istniejących i budowania nowych
zasobów węgla organicznego
w glebie i biomasie pochodzenia rolniczego oraz rozwoju
odnawialnych źródeł energii.
– Takie podejście zapewnia synergię między celami
redukcyjnymi i w zakresie adaptacji rolnictwa do
zmian klimatu. Jest ono także najmniej obciążające dla
doraźnej konkurencyjności
rolnictwa i uwzględnia specyﬁkę jego struktur i systemów produkcji – stwierdził
szef resortu.
Minister
poinformował
również, że w krajowych dokumentach strategicznych,
takich jak Plan dla wsi,
będących odpowiedzią na
problemy, które stoją przed
polskim rolnictwem, zawarte są wyraźne odniesienia do
ochrony gleb. Wskazują na
konkretne działania w celu
przeciwdziałania skutkom
suszy i innym zmianom klimatycznym.
– Będę podejmował działania w celu wdrożenia systemu poprawy żyzności
gleb oraz programu retencji
wodnej. Duże znaczenie dla
ochrony i wzbogacania gleb
będzie miał program rozwoju upraw roślin bobowatych.
Rośliny posiadają zdolności
wiązania azotu atmosferycznego i wpływają na poprawę
struktury i żyzności gleb – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.
Zrównoważone
użytkowanie gleb wspierają różne
działania w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, w tym m.in
program rolno-środowiskowo-klimatyczny, wsparcie
rolnictwa
ekologicznego,
promowanie dywersyﬁkacji
upraw, czy system wzajemnej zgodności (cross-compliance), obejmujący wymogi
dobrej kultury rolnej.
źródło: MRiRW
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Fot. Ministerstwo Rolnictwa

Światowy Dzień Gleby
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WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w
którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu
jest to numer 89/2018. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2,6 zł. Ogłoszenia
są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane z naszą rubryką,
należy wysłać na adres redakcji: „Gazeta Olsztyńska”, ul. Par tyzantów 28, 10-521 Olsztyn, z dopiskiem: We
dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem (89)539-74-82.

Panowie

WE DWOJE NR 89/2018

WOLNY CIEMNY BLONDYN
o niebieskich oczach lat 34/192.
Szukający Pani od 25 do 45 lat,
która wypełni smutne serce. Mile
widziane Panie z okolic Warmii-Mazur.

WODNIK 55/ 179
zadbany, niezależny, zmotoryzowany, własne M3, praca zawodowa. Poznam szczupłą panią,
miłą, sympatyczną też szukającą
drugiej połowy. Elbląg i okolice.

46-60 LAT
MIŁY WOLNY
Niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów, uczciwy, zaradny,
szczery, niepalący, kulturalny,
odpowiedzialny, niekonfliktowy, z
poczuciem humoru, o wszechstronnych zainteresowaniach. Poznam
panią miłą, niepalącą do lat 40.

POWYŻEJ 60 LAT
WDOWIEC Z MAZOWSZA
Pragnę poznać drugą połowę z
Okolic Giżycka.

SKROMNY LAT 45
Bez nałogów i zobowiązań,
kawaler, niezależny finansowo
i mieszkaniowo. Poznam panią
w wieku 38-45 lat. Pani może u
mnie zamieszkać.

ZENON
Poznam panią do lat 65. Jestem na
emeryturze, wolny, zmotoryzowany,
nie palący. Jeżeli zainteresowana
osoba rozważy kontakt to proszę.
Dziękuję.
ZARADNY WDOWIEC
61/180/80 Pracujący, zadbany,
własne M, zmotoryzowany, bez nałogów i zobowiązań. Poznam Panią,

bez nałogów i zobowiązań, wiek do
55 lat. Pani z Ostródy lub okolic. Nr.
Tel. Ułatwi kontakt.
TEZEUSZ
Emeryt – ostródzianin 172/68/82
rozwiedziony, seniący miłość
- szacunek, zaufanie. Zmotoryzowany, zdolny. Pozna Panią lubiąca taniec i przyrodę tak jak ja.
Z Ostródy – okolic. Cel: miłość,
przyjaźń, bycie razem.
TĘSKNIĄCY ZA MIŁOŚCIĄ
Starszą, dojrzałą Panią pozna
wdowiec bez nałogów 59/174/76,
auto, renta, M, dobra kultura,
elegancki, czuły. Będziesz się cieszyła z każdego dnia. Lubię przyrodę, tańce, wyjazdy. Tęskniący
za miłością, nieprzemijający, na
stały związek.

Panie
45-60 LAT
WDOWA 59 LAT
Jestem z Mazowsza, wzrost średni,
bez nałogów. Poznam Pana w
zbliżonym wieku, poważnie myślącego o życiu na dobre i na złe.
Poważne oferty.

pogodna z natury, szatynka
średniego wzrostu i tuszy, pozna
kulturalnego Pana bez nałogów
i zobowiązań, towarzyskiego
lubiącego teatr, koncer ty i podróże, zmotoryzowanego z okolic
Elbląga. Wiek do 80 lat.

KĘTRZYNIANKA
Poznam pana do lat 65 kawalera
lub wdowca, katolika, kulturalnego,
uczynnego, pomocnego, wartościową osobę. Mam 54 lata 162/83
jestem rozwiedziona, mam córkę, wykształcenie średnie, własne M. Proszę
o kontakt osoby zrównoważone.

WOLNA
Poznam Pana i zaprosze do
swojego domu w celu spędzenia
lat w poszanowamiu i wzajemnej
pomocy. Mam 64/160, pogodna,
miła, pracowita, bez nałogów –
czego oczekuję również od Pana
w stosownym wieku. Pozdrawiam.

POWYŻEJ 60 LAT
ZADBANA ELBLĄŻANKA
Wdowa, niezależna finansowo,

WOLNA WDOWA
wzrost średni, wykształcenie

wyższe, teraz emerytura, mam
ponad 65 lat, siwe włosy, niezależna, domatorka, lubię dobre
komedie i filmy przyrodnicze,
nie palę, nie piję – nie dałam
się nabrać.
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Większy zwrot podatku
Od 1 stycznia 2019 roku
będą obowiązywały nowe
przepisy dotyczące dopłat
do paliwa rolniczego.
Podobnie jak obecnie, stawka dopłat do paliwa rolniczego dalej będzie wynikała z powierzchni użytków rolnych
posiadanych lub dzierżawionych przez rolnika, rocznego
limitu zużycia paliwa na 1 ha,
ilości zużytego paliwa do produkcji rolniczej oraz stawki
zwrotu akcyzy za ON, którą
rząd określa co roku. W 2018
roku stawka określona przez
rząd wynosi 1 zł/l.
Pierwsza znajwiększych zmian
dotyczy zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego z86 l/ ha
do 100 l/ha. Zgodnie z obowiązującą stawką zwrotu akcyzy
na poziomie 1 złotego, w 2019
roku rolnik będzie mógł otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy
za paliwo rolnicze za każdy 1 ha
użytków rolnych.
Druga z najważniejszych
zmian to możliwość otrzy-

posiadanych i dzierżawionych
użytków rolnych. Hodowcy
bydła z biura powiatowego
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
będą musieli uzyskać zaświadczenie zawierające informację o liczbie DJP bydła
będącego w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o zwrot akcyzy.
Rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia
2018 roku do 31 stycznia
2019 roku od 1 do 28 lutego.
Kolejny nabór wniosków na
dotacje do paliwa rolniczego
odbędzie się od 1 sierpnia do
31 sierpnia 2019 roku, kiedy
to będzie można wnioskować
o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zakupione od 1 lutego
do 31 lipca 2019 roku.
źródło: MRiRW

OGŁOSZENIA DROBNE

Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89)5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
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MIŁA PO 60-TCE
Wolna i uczciwa, wzrost średni,
bez zobowiązań, bez nałogów,
niezależna mieszkaniowo i
finansowo, nie materialistka. Cel
stały, dobry związek. Pan do 70
lat. Mieszkam w Pasłęku
MIŁA, SYMPATYCZNA
Niepaląca lat 72. Pozna takiego
miłego, sympatycznego, niepalącego Pana o dobrym sercu. Napisz,
czekam...

mania dodatkowej dopłaty do
paliwa rolniczego za chów lub
hodowlę bydła, która będzie
wyliczana na poziomie 30 l
dla DJP. Tutaj środki za paliwo rolnicze, jakie otrzyma
gospodarstwo utrzymujące
bydło, które rolnik utrzymywał w roku poprzedzającym
złożenie wniosku. Zakładając,
że zostanie utrzyma stawka
zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na poziomie 1 złotego,
za każdą krowę rolnik otrzyma 30 złotych dotacji do paliwa, 24 złote do każdej jałówki
jednorocznej oraz 4,5 złotego
na każdego cielaka. Co ważne,
ta dopłata będzie dodatkowa,
co oznacza, że rolnik otrzyma
zwrot akcyzy do paliwa rolniczego zarówno za użytki rolne, jak i za bydło.
Do wniosku o zwrot akcyzy
za paliwo rolnicze trzeba dołączyć imienne faktury VAT
na zakup oleju napędowego
przez ostatnie 6 miesięcy oraz
oświadczenie o powierzchni
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Świąteczne tradycje naszych wsi
Współczesne obyczaje Bożego Narodzenia na naszych
ziemiach zaczęły pojawiać
się stopniowo po 1945 roku.
Jednak wcześniej czas ten
nazywany Godami lub Godnimi Świętami również był
ciekawym
etnograﬁcznie
i kulturowo okresem. Już
w czasie Adwentu praktykowano wieszanie wieńców
adwentowych, na których
w każdą adwentową niedzielę stawiano zapalone świeczki. W tym czasie można było
spotkać chłopców z gwiazdą
lub przebierańców zwanych
w zależności od rejonu Napierkami, Klonami lub Szymonami. Okres ten kończył
się w Wigilię wraz z odprawieniem Jutrzni na Gody,
kiedy to zaczynał się rzeczywisty czas świąt. O Jutrzni
tak pisał mazurski historyk
Max Toeppen: „Główne role
odgrywają przybierający postać aniołów uczniowie (...),
odziani są w biały strój (...)
i wysokie korony z kwiatów
wykonanych z pozłacanego
papieru, dziewczęta natomiast zakładają wianki. Pojawiają się w kościele niosąc

Fot. Wojciech Caruk

Warmia i Mazury bogate są w tradycję kulturową, która często przy okazji różnych świąt jest przypominana. Większość
obyczajów nie jest jednak obecnie praktykowana, a wielu obecnych mieszkańców naszego regionu nie ma o nich pojęcia.

Adwentowe zwyczaje są odtwarzane przez lokalne organizacje
świece (...) i rozpoczynają
śpiewać antyfony, wygłaszając
osobo lub chórem na tę uroczystość ewangelię (...). W ceremonii tej żywo uczestniczy
cała ludność polska, a również
i wielu Niemców. Już od drugiej albo trzeciej nad ranem
w domach widać poruszenie.
Uroczystość rozpoczyna się
około godziny czwartej. Z Polaków nie przybywają na nią
jedynie chorzy i słabi”.
Godnie Święta trwały do 6
stycznia czyli Święta Trzech

Króli. Dzień Wigilii różnił
się znacznie od tego znanego współcześnie. Wieczerza,
do której zasiadano wraz
z pierwszą gwiazdką nie miała
charakteru świątecznego. Nie
przestrzegano też postu, a na
stołach można było znaleźć
kiełbasę czy pieczoną gęś oraz
ciasta, marcepany czy chleb
razowy. Nie znano zwyczaju
łamania się opłatkiem i ubierania choinki. W kącie izby
stawiano za to snop siana lub
wieszano zieloną jeglijkę. Kie-

dy w XX wieku wraz z osadnikami z innych regionów dotarła tu choinkowa tradycja
Mazurzy zaczęli stawiać pod
nią talerze wypełnione jabłkami, orzechami, piernikami czy cukierkami. Prezenty
przynosił Mikołaj zwany na
Mazurach Nikolusem lub
Pikolusem. W warmińskich
wioskach można było spotkać
bogaty orszak sług z szemlem,
siwym koniem. Najstarszy
sługa rozdawał dzieciom
prezenty.
Dla wielu z nas obecnie
okres Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko wymiar
duchowy, ale też... czas degustacji przygotowanych na tą
okazję specjałów. Wcześniej
wyglądało to trochę inaczej.
Do tradycyjnych dań, jakie
można było znaleźć na początku XX wieku na wigilijnym stole należała gęś smażona lub z czerniną, ale też
w niektórych regionach kluski
z makiem, kutia czy kasza jaglana. Ciekawostką jest fakt,
że pierwszego dnia Godów
żywiono się... grochem, który miał sprowadzać urodzaj.

ŚWIĄTECZNA KUCHNIA PO MAZURSKU:
Kiełbasa w piwie
2 butelki jasnego piwa
2 ziarna jałowca
2 ziele angielskie
1 liść laurowy
2 goździki
1 duża cebula
4 kromki razowego chleba
sól i pieprz
sok z 1 cytryny
1 kubek kwaśnej śmietany
600 g dobrej kiełbasy
4 kromki wiejskiego chleba
4 małe ząbki czosnku
200 g sera wielskiego
Piwo podgrzewamy w garnku, dodając do niego kolejno jałowiec,
ziele angielskie, listek laurowy oraz goździki. Kiedy zaczyna
wrzeć, wkładamy kiełbasę i gotujemy około 10 - 15 minut.
Po tym czasie wyjmujemy ją, a do piwa wrzucamy posiekaną
cebulę, następnie po paru minutach pokruszony chleb razowy.
Doprawiamy według uznania solą, pieprzem i sokiem z cytryny.
Miksujemy powstały w ten sposób sos, aby uzyskał gładką
konsystencję i dodajemy śmietanę. Do gorącego sosu wkładamy
kiełbasę. Możemy też ją sosem polewać. Podajemy z ziemniakami lub przygotowanymi specjalnie grzankami serowymi. Przygotowujemy je następująco: kromki chleba wiejskiego smarujemy
czosnkiem przetartym przez praskę i kładziemy na każdą po
dość grubym kawałku sera welskiego. Wkładamy do piekarnika
rozgrzanego do 180°C i pieczemy przez ok. 10 minut.
Źródło: internet, oprac. Wojciech Caruk

Wojciech Caruk
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Pij tylko mleko…!
… zachęcał dawno temu Andrzej Zaucha. Czy warto iść za radą tej
piosenki? Czy mleko to na pewno samo zdrowie? Przy okazji wizyty
w Olsztynie Kota Mleczysława postanowiłam dokładniej przyjrzeć
się szklance tego białego, ponoć cudownego napoju…!
Kot Mleczysław to bohater,
sponsor i przesympatyczna
„twarz” kampanii „Mamy
kota na punkcie mleka”,
której głównym celem jest
przekonanie najmłodszych
o niezwykłych wartościach
mleka i jego przetworów, tak
ważnych dla rozwijających się
organizmów.

Jak przekonywały panie
Agnieszka Anchimiuk, dietetyk, i Anna Łapińska, koordynator kampanii — już 2
szklanki mleka dziennie są
w stanie zapewnić dorosłemu
człowiekowi wystarczającą
ilość składników mineralnych
i witamin do prawidłowego
funkcjonowania organizmu.

W przypadku dzieci szklanek
na dzień potrzeba czterech,
a osób starszych — trzech.
Szklanka 240 ml mleka
oznaczonego jako 3,2 proc.
tłuszczu to 146 kalorii, 7,92 g
wysokiej jakości białka, 7,68 g
tłuszczu i 11,52 g węglowodanów. Dla porównania szklanka soku pomarańczowego
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z kartonu to 94 kalorie, ale
i 21 g węglowodanów. Mleko
to bogate źródło witamin A,
C, D, E i tych z grupy B — co
bardzo ważne, wszystkie one
rozpuszczają się w tłuszczach.
Znajdziemy tam też sporo potasu, tak ważnego dla naszych
kości i zębów wapnia, fosforu, sodu oraz magnezu, jodu,
żelaza, cynku i miedzi, a to
wszystkie one aktywują enzymy, wchodzą w skład kości,
odpowiadają za prawidłowy
przebieg gospodarki wodnej
i rozprowadzanie tlenu w organizmie. Ponadto, zawarte
w mleku aminokwasy zapewniają wsparcie dla procesów
metabolicznych, produkcji
neuroprzekaźników, hormonów tarczycowych, hemu,
a także DNA i RNA.
Prócz wspomnianego wapnia, który obok wzmacniania
kości wspomaga też krzepliwość krwi, dba o sprawność
mięśni, reguluje układ nerwowy i wspomaga nas, gdy
chcemy schudnąć — zawarta
w mleku witamina A wzmacnia nasz wzrok i odporność,
działa przeciwnowotworowo, pomaga w gojeniu się
ran i odbudowuje naskórek.
Z kolei witaminy z grupy B
wzmacniają nasz układ sercowo-naczyniowy, pamięć,
obniżają cholesterol, odpowiadają za produkcję czerwonych krwinek i zwyczajnie
poprawiają samopoczucie.
Natomiast magnez to przede
wszystkim ukojenie dla nerwów, pogromca wysokiego
ciśnienia, zawału i stanów zapalnych oraz kolejne wsparcie dla pamięci i koncentracji.
Naukowcy udowodnili też, że
ta jedna szklanka mleka zawiera tyle wapnia, co 12 porcji pełnoziarnistych produktów zbożowych, 10 ﬁliżanek
liści szpinaku i 6 porcji roślin
strączkowych. Dodatkowo
regularne spożywanie mleka
chroni nas przed negatywnymi skutkami wszechobecnych
metali ciężkich i toksyn. Bez
dwóch zdań — samo zdrowie
w tym mleku!
Oczywiście, jak absolutnie
każda rzecz na tym świecie, także mleko ma swoich
zagorzałych przeciwników,
stale podżegających do kompletnego zerwania z nim kontaktów. Przemysł mleczarski
oskarżają o stałe zawyżanie
norm dobowego spożycia
wapnia. Z kolei taki dr John
McDougall z USA, który swoim pacjentom zaleca przede
wszystkim dietę wegańską

— przekonuje jednocześnie,
że brak jest udokumentowanego przypadku choroby
wywołanej zbyt niskim spożyciem wapnia. Stąd jego
wniosek, że zwiększanie spożycia tego pierwiastka, choćby w mleku, jest człowiekowi
całkowicie zbędne.
Obalmy też przy okazji mit
mleka UHT lub pasteryzowanego i ich obniżonej wartości
w porównaniu z mlekiem surowym. Przede wszystkim
mleko pite „prosto od krowy”,
prócz opisanych wyżej wartości odżywczych — może zawierać całkiem niekorzystne
bakterie, które mogą doprowadzić nas do choroby. Warto
zatem takie mleko przegotować przed spożyciem: może
i straci swój niepowtarzalny
smak i zapach, ale przyniesie
naszemu organizmowi same
korzyści. Mleko UHT ma
oczywiście tę przewagę nad
resztą, że w lodówce można
je długo przechowywać. Pewnie, że z każdym dniem jego
„bomba witaminowa” nieco

To ciekawe:

się kurczy — ale coś za coś.
Warto też pamiętać, że najzdrowsze mleko znajdziemy
w kartonie oznaczonym 3,2
proc. tłuszczu. Jest to bowiem
wartość tłuszczu najbliższa
naturalnym 4 procentom oraz
taka, która zapewnia najlepsze przyswajanie wszystkich
witamin i minerałów.
Są oczywiście tacy, których
zapach gotującego się mleka
wypędza nie tylko z kuchni,
ale wręcz z mieszkania. Jednak dietetyk Agnieszka Anchimiuk absolutnie odradza
spożywanie mleka na siłę.
— Jeśli ktoś nie przepada za
samym mlekiem, ważne, by
spożywał przetwory mleczne.
Choćby ser żółty, którego 2
plasterki zawierają mniej więcej tyle witamin, co szklanka
mleka. Albo keﬁr. Kluczem do
zdrowia naszego organizmu
są po prostu te wartości odżywcze, a to, czy przyjmiemy
je bezpośrednio z mleka, czy
z jakiejś jego przetworzonej
formy — nie ma znaczenia.
Magdalena Maria Bukowiecka

#1. Najtłustsze z powszechnie spożywanych rodzajów mleka
jest mleko owcze. Ma ok. 9 proc. tłuszczu, podczas gdy pozostałe — ok. 4.
#2. Ogólnie w przyrodzie najtłustsze mleko ma foka i wieloryb
— to ok. 50 proc. tłuszczu. Zwierzęta morskie z zasady potrzebują szczególnie izolującej warstwy tłuszczu, dlatego choćby
mleko delfina ma 35 proc. tłuszczu.
#3. Poza krowami (ok. 80 proc.) najwięcej spożywanego przez
ludzi mleka dostarczają bawoły — to aż 11 proc. światowej
produkcji mleka. Na 3 miejscu są kozy — dają 2 proc. produkcji.
Warto wiedzieć, że bawole mleko zawiera więcej tłuszczu i białka
niż krowie, zatem produkuje się z niego więcej sera i masła. Indie
i Pakistan to najwięksi producenci tego mleka.
#4. Mleko ludzkie najbardziej podobne jest do mleka… oślego!
Zawiera mniej więcej tyle samo laktozy, ma podobny profil
białek i pH. Swoje dzieci karmili nim Grecy i Rzymianie, a sam
Hipokrates uważał je za cudowny nektar. Jeszcze w XIX-wiecznej
Anglii ośle mleko było cenionym zamiennikiem mleka matki.
Mleko krowie i kozie może zawierać bakterie, stąd konieczność
poddania go procesowi pasteryzacji. Mleko oślic nie zawiera
żadnych bakterii i nadaje się bezpośrednio do spożycia.
#5. Z mleka można wyprodukować musujący napój alkoholowy — kumys, w Mongolii nazywany ajrag. Powstaje w wyniku
fermentacji alkoholowej cukru mlecznego głownie mleka klaczy
i jest tradycyjnym napojem koczowniczych ludów centralnej Azji:
Kazachów, Mongołów, Kirgizów, Tatarów i Baszkirów. To, obok
miodu pitnego, jedyny napój alkoholowy, który muzułmanie mogą
pić bez obaw o konflikt z prawami Koranu.
#6. Dzień Mleka obchodzimy 1 czerwca.

