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Syty nie martwi się
o jedzenie
Wspólna polityka rolna została wykreowana
dlatego, że rządzący w Europie Zachodniej po
II wojnie światowej rozumieli, jak ważne jest
bezpieczeństwo żywnościowe ich krajów. Stąd
wzięła się dbałość o dochody rolników i o to,
by dostarczali oni na rynek dużo zdrowego
i dobrego jedzenia. Inwestycje, intensyfikacja
upraw i hodowli spowodowały rozwój branży
i powstawanie nadwyżek w produkcji. Dziś
w Europie głodu nikt się nie boi.
Jeśli nie ma strachu przed głodem czy choćby
niedoborami żywności, to mniej ochoczo chce
się wydawać pieniądze na dofinansowanie rolnictwa. Dla Polski nie jest to dobra wiadomość.
Mamy oczywiście coraz więcej gospodarstw,
które świetnie by sobie poradziły nawet bez
dopłat, ale wielu jest jeszcze takich rolników,
dla których te dopłaty są gwarancją przetrwania.
Zapowiedzi dotyczące kolejnej perspektywy
budżetowej Unii Europejskiej (2021-2027) są na
razie dość mgliste, ale podaje się, że dopłaty
bezpośrednie zmniejszą się o 9,5 do 15%. Każdy może sobie wyliczyć, ile to będzie dla jego
gospodarstwa. Zakłada się też większe wsparcie dla małych i średnich gospodarstw oraz dla
młodych rolników. To są jednak takie ogólniki,
które słyszymy od dawna i które bez uszczegółowienia niewiele znaczą. Trzeba poczekać
na konkrety.
Faktem jest jednak, że polskie rolnictwo nie
może się oglądać wyłącznie na UE, w kraju
trzeba prowadzić własną, skuteczną politykę
żywnościową.
Czego życzę nowo powołanemu ministrowi.
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KRUS RADZI

Czy na rencie można otrzymać
zasiłek macierzyński

Adam Minkowski

dyrektor OR KRUS Poznań
Czekamy na Wasze pytania: 501 267 334,
redakcja@wiescirolnicze.pl

PYTANIE CZYTELNICZKI: Obecnie jestem na rencie chorobowej w KRUS. 3 tygodnie temu urodziłam
dziecko. Czy przysługuje mi zasiłek z tytułu urodzenia dziecka?”.
ODPOWIADA KRUS:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej. Dlatego jeśli nie podlega
pani ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z powodu pobierania renty rolniczej, zasiłek macierzyński nie przysługuje.
Jeśli natomiast jest pani osobą pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, która jest rentą okresową i podlega
pani ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego
dziecka.
Podstawa prawna:
art. 16 i 35a ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336, z późn. zm.)

KRUS nagrodził

młodych
artystów

POD PATRO
NATEM

Tablety, rowery, hulajnogi, zestawy malarskie
i inne atrakcyjne nagrody dostali laureaci konkursu
plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom
zapobiegamy” zorganizowanego dla szkół wiejskich
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
i Państwową Inspekcję Pracy.
W konkursie wzięło udział 36.116 małych artystów
z 2.987 szkół. Sklasyfikowano ich w dwóch grupach
wiekowych: 0-3 i 4-6 lat. Do Warszawy na uroczysty
finał przyjechało 51 dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami. Impreza odbyła się w Centralnej Bibliotece
Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu.
Nagrodę „Wieści Rolniczych” - talon na rower
o wartości 700 zł - zdobyła Julia Owczarek ze Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie (województwo zachodniopomorskie).
Julia (na zdjęciu przy swojej pracy) do Warszawy przyjechała z mamą - Wiolą Owczarek (pierwsza z prawej)
oraz wychowawczynią - Iwoną Kusek.
Pełen wykaz nagrodzonych wraz ze zdjęciami na
www.wiescirolnicze.pl

Premia dla młodego rolnika
Do 30 lipca potrwa nabór wniosków o środki unijne w ramach Premii
dla młodych rolników. O 100 tys. zł premii może starać się osoba, która
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma
nie więcej niż 40 lat; posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie
bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia w okresie 36 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Poza tym osoba ubiegająca się
o wsparcie nie powinna prowadzić działalności rolniczej w gospodarstwie
o powierzchni co najmniej 1 ha dłużej niż 2 lata. Wraz z wnioskiem do
ARiMR należy złożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz
zobowiązać się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w nim, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy.
Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 100 tys. zł
wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy
rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi
(doti)
wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Susza burakom nie doskwiera
O ile w wielu regionach Polski
susza daje się we znaki uprawom
zbóż czy rzepaku, o tyle kondycja
buraka cukrowego na plantacjach
jest zadowalająca.
Burak lubi wysokie temperatury,
dlatego słoneczna aura w kwietniu
i maju bardzo sprzyjały wegetacji. Jak
twierdzi Maciej Grobelny, dyrektor
ds. surowcowych w Pfeifer&Langen
Polska ten rok jest wyjątkowy pod
tym względem, że właśnie w tych
miesiącach nie odnotowano ujemnych temperatur. To spowodowało,
że buraki wschodziły już po 7 dniach
od wysiewu, który miał miejsce na
początku kwietnia. - Już wtedy rozwój
rośliny był bardzo stały - podkreśla
Maciej Grobelny. Brak opadów nie
wpływa znacząco na kondycję buraków. - W przeciwieństwie do zbóż,
burak do końca czerwca dobrze sobie radzi
z suszą. W związku z tym, że rozpoczy-

na wegetację w kwietniu nie potrzebuje
takich ilości wody w tym okresie jak
chociażby rzepak - tłumaczy Maciej
Grobelny. - Ostatni weekend przyniósł
opady w regionie Wielkopolski, gdzie
głównie działamy, od 8 do 20 litrów ma
metr kwadratowy (9-10.06 - przyp. red)
i to wystarczyło, by sytuacja wyglądała
dobrze - dodaje. Grobelny zauważa,
że, w związku z nietypową aurą
w Polsce, buraki w połowie maja
były w tej samej fazie rozwojowej co
w Niemczech, Holandii czy Belgii.
O ostatecznej wysokości plonu
w naszym kraju będą decydować
miesiące letnie: lipiec i sierpień. - Jeśli
będzie normalny przebieg pogody, czyli
opady deszczu będą na średnim poziomie
wieloletnim 70-80 litrów/m2 miesięcznie, to możemy się spodziewać bardzo
dobrych wyników - zaznacza Maciej
Grobelny, dyrektor ds. surowcowych
w Pfeifer&Langen.
(doti)
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Po 2020 roku dopłaty dla
rolników będą mniejsze
Spore cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej zakłada przedstawiony w ostatnim czasie
projekt unijnego budżetu na lata 2021 - 2027. W jaki sposób to odbije się na kondycji
polskich gospodarstw rolnych?

N

ie ma żadnych złudzeń.
Wszystko wskazuje na to, że po
2020 roku do
rolników w Unii Europejskiej
trafi mniej środków z unijnej
kiesy. Zakłada się bowiem, że
budżet Wspólnej Polityki Rolnej
zmniejszy się o 5% w porównaniu z obecną perspektywą
finansową. Jak zauważa europoseł Czesław Siekierski, niegdyś
wspólna polityka rolna zajmowała czołowe miejsce w założeniach UE, a w tej chwili jej
udział w budżecie jest stopniowo ograniczany - w zbliżającej
się perspektywie 2021 - 2027 do
dwudziestu kilku procent. Jak
podał komisarz unijny ds. rolnictwa Phil Hogan na WPR w budżecie unijnym zabezpieczono
365 mld euro. Utrzymana ma
zostać konwencja polityki opartej na dwóch filarach: płatności
bezpośrednich i funduszach
rozwoju obszarów wiejskich.
Szacuje się, że wydatki na dopłaty bezpośrednie mogą spać
o 9,5%, a w 2027 nawet o 15%.
Natomiast w przypadku II filaru Komisja Europejska chce, by
zwiększył się poziom współfinansowania krajowego o kolejne
10%. To dla Polski oznaczałoby

obniżenie się udziału środków
unijnych we wsparciu wsi o 53%.
KE zamierza w nowej perspektywie dać większą swobodę państwom członkowskim
w sposobie wykorzystania
swoich przydziałów środków,
co pozwoli im na opracowanie dostosowanych do swoich
potrzeb programów tak, aby
jak najskuteczniej reagować na
problemy rolników i szerszych
społeczności wiejskich. Państwa
członkowskie będą miały również możliwość przesunięcia do
15 proc. środków przydzielonych w ramach WPR z filaru
płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów wiejskich
i odwrotnie. Priorytetem dla
KE będzie wsparcie młodych
rolników oraz małych i średnich
gospodarstw rolnych, dlatego to
właśnie one otrzymają wyższy
poziom dopłat do hektara. Płatności bezpośrednie dla rolników
mają zostać zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro
i ograniczone do maksymalnego
limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. Ponadto państwa
będą zobowiązane przeznaczyć
minimum 2% swojego przydziału płatności bezpośrednich
na pomoc młodym rolnikom
w podejmowaniu działalności.

Czy dopłaty bezpośrednie we
wszystkich krajach będą zrównane? Takich deklaracji póki co
nie ma i nic nie wskazuje na to,
by tak się stało.
Zmniejszenie środków
w WPR 2021 - 2027 zdaniem
europosła Czesława Siekierskiego może odbić się na kondycji finansowej polskich gospodarstw
rolnych. Zaznacza on, że brakuje
chętnych do pracy w rolnictwie,
a dochody rolników kształtują się na poziomie około 50%
dochodów innych grup zawodowych, z czego około połowę
stanowią środki unijne. - Mimo
wszystko jestem optymistą. Możliwości dostosowawcze są duże, bo już
nauczyliśmy się Unii. Budżet musi
być kompromisem. Tak zawsze było

i tak zawsze będzie. Dokonują się
zmiany głębsze niż nam się wydaje.
Nawet jeśli wejdą w życie nieco
później, to dokona się już pewna
zmiana w sposobie myślenia o budżecie Unii. Bardziej boję się o to, że
uwarunkowania zewnętrzne wobec
Unii nie są brane pod uwagę w zadowalającym stopniu, zwłaszcza
jeśli chodzi o sytuację rolnictwa
- ocenia europoseł Siekierski
i dodaje, że dla Polski kluczowa
jest zmiana podejścia do negocjacji. - Ważna jest świadomość, że
jednak jesteśmy dziś gdzie indziej
niż kiedyś i nie możemy myśleć
jedynie o otrzymywaniu środków.
Za mało o tym rozmawiamy - tłumaczy.
Polska musi pogodzić się
z faktem, że to nie ona będzie
głównym beneficjentem w nowej perspektywie finansowej,
a kraje, które mają problemy
gospodarcze i muszą mierzyć
się z konsekwencjami imigracji. - Na pewno przy ustalaniu, kto
jest najbardziej potrzebujący, będzie
brane pod uwagę więcej czynników
niż tylko PKB - stwierdza europoseł Jan Olbrycht. Poza tym
większy nacisk ma zostać położony na działania zmierzające
w kierunku ochrony środowiska
i klimatu.
Dorota Jańczak

Jan Krzysztof Ardanowski ministrem rolnictwa
kłopotów z tegoroczną suszą, których apogeum dopiero przed nami.
Krzysztof Jurgiel był ministrem od
listopada 2015 r. w rządzie Beaty
Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego.
Tekę ministra rolnictwa we wtorek, 19 czerwca oficjalnie objął Jan
Krzysztof Ardanowski. Dotychczas
pełnił on funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa
i rozwoju wsi. W latach 2005 - 2007
był podsekretarzem stanu w Mini-

sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
natomiast w latach 2007 - 2010
pełnił funkcję doradcy prezydenta
Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa. Nowy szef resortu rolnictwa
zaznaczył, że najważniejsza jest
dla niego strategiczna przyszłość
polskiego rolnictwa i wykorzystanie jego ogromnego potencjału.
Zadeklarował też, że czuje dużą
odpowiedzialność wobec rolników
i konieczność uspokojenia sytuacji
na wsi.
(doti)

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Krzysztof Jurgiel już nie jest
ministrem rolnictwa. Z pełnienia tej
funkcji zrezygnował 18 czerwca.
Jak powód odejścia podał przyczyny osobiste choć wiadomo,
że o jego odwołaniu mówiło się
już od jakiegoś czasu. Opozycja
oraz środowisko rolnicze zarzucały
mu, że nie radzi sobie z wieloma
problemami takimi jak chociażby:
szalejący wirus ASF w kraju czy
brak kontroli nad importowaną żywnością. Do tego doszła kwestia
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Zbiory niższe
o co najmniej 20%
Niska ilość opadów i znacznie wyższa od normy temperatura powietrza doprowadziły
do suszy w rolnictwie. Najbardziej ucierpiały w jej wyniku zboża jare.

R E K L A M A

Łukasz Tyrakowski

W wyniku suszy najbardziej ucierpiały zboża jare

Fot. Ł. Tyrakowski

T

egoroczny kwiecień,
maj oraz pierwsza
dekada czerwca charakteryzowały się
wyjątkowo bardzo
wysoką temperaturą powietrza
oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy
kraju). Jednocześnie w tym okresie
wystąpiły stosunkowo niskie opady
atmosferyczne, co spowodowało
kolejne już duże obniżenie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Tak duży deficyt wody dla
zbóż jarych i ozimych, krzewów

TEKST

i drzew owocowych, truskawek
oraz rzepaku i rzepiku oznacza, że
tegoroczne plony tych upraw będą
niższe co najmniej o 20% w porównaniu do średniej z ostatnich
lat - podaje prof. dr hab Wiesław
Aleksander Oleszek, dyrektor
Instytutu Upraw Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach.
Jak informują eksperci IUNG,
najniższe wartości KBW wystąpiły na Pobrzeżu Kaszubskim
od - 220 do -229 mm. Tylko
nieco niższe wartości od -210
do -219 mm notowano na Polesiu Lubelskim. Duży deficyt
wody wynoszący od -200 do
-209 mm odnotowano na terenie Wyżyny Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Podlaskiej, Szczecińskiej
oraz na Pobrzeżu Słowińskim.
Niedobory wody wynoszące
ponad 170 mm notuje się na
bardzo dużych obszarach Polski. Najgorzej sytuacja wygląda
w przypadku zbóż jarych, suszę odnotowano na powierzchni 64,47% gruntów ornych.
Szczególnie dużą powierzchnię
objęła ona w woj. podlaskim,
wielkopolskim, lubelskim, pomorskim, mazowieckim, lubuskim, kujawsko-pomorskim
oraz zachodniopomorskim.

- W zbożach jarych faza krytyczna
zapotrzebowania na wodę zbiegła się z największą suszą. Przez
cały maj, jak i czerwiec praktycznie nie było opadów. Szczególnie
odczuły to jęczmień jary i owies.
Mam sygnały, że zbierają się już
komisje klęskowe. Z tego co wiem,
w kilku powiatach są już nawet
powołane. Straty będą bardzo duże.
W niektórych miejscach na słabszych, piaszczystych glebach plony
będą nawet 30-40% niższe. Mniej
ucierpią tylko lepsze, mniej przepuszczalne gleby - informuje Daniel Dąbrowski z Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu. Dużo lepiej nie jest
w przypadku upraw zbóż ozimych. Tutaj susza objęła 49,97%
gruntów ornych, a największe
straty notuje się w w woj. wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim,
zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim.
Niedobory opadów widoczne
są także w uprawach rzepaku
ozimego i rzepiku.
W związku z warunkami atmosferycznymi, sezon żniwny
prawdopodobnie będzie przyspieszony o około dwa tygodnie. Pojawiają się już sygnały
o pierwszych wyjazdach kombajnów w pole, na „pierwszy
rzut” idą oczywiście jęczmienie ozime. To jak będą jednak
przebiegać całe żniwa, zależy
oczywiście od przebiegu pogody. Meteorolodzy na najbliższe
dni zapowiadają opady, a cały
okres letni według amerykańskiego portalu AccuWeather
ma być obfity w silne burze.
Eksperci nie wykluczają rozległych frontów atmosferycznych,
mogących wygenerować duży,
niszczycielski grad, a nawet
„potężne tornada”!
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Nie ma klimatu dla
grup producenckich?

962 grupy producentów rolnych działają obecnie w Polsce. Czy to dużo? Wydaje się, że
tak, ale biorąc pod uwagę liczbę wszystkich gospodarstw (1,4 mln) i statystyczną wielkość
zrzeszeń spółek czy spółdzielni rolniczych (nieprzekraczającą 10 osób) - niewiele.
Dorota Jańczak

Fot. fotolia.pl

P

odatnego gruntu do
tworzenia grup producentów rolnych
w naszym kraju nadal brakuje. Wiele
z tych, które powstały kilka lat
temu, obecnie już nie funkcjonuje. A coraz bardziej zaostrzane
przepisy oraz warunki ubiegania się o środki pomocowe
raczej nie sprzyjają powstaniu
kolejnych. Rolnicy i firmy obsługujące grupy producenckie,
które ubiegają lub ubiegały się
o uznanie w PROW 2014-2020,
przede wszystkim wskazują na
trudności wynikające ze sporządzenia biznesplanu. Trzeba
w nim zawrzeć szczegółowe
dane dotyczące każdego członka grupy, w tym numery i powierzchnię działek rolnych czy
liczbę i gatunki posiadanych
zwierząt (choć jest to w systemie
ARiMR - rolnicy mówią o powielaniu treści) oraz wymienić
posiadane maszyny rolnicze.
Jeszcze większą trudność
wypełniającym biznesplany
przysparza wypisanie takich
działań, by dzięki nim realizowane były cele ustawowe:
wspólne wprowadzanie towaru, centralizacja sprzedaży,
wprowadzanie innowacji oraz
działania na rzecz ochrony środowiska. Właśnie na tym etapie
wiele dokumentów z ARiMR
wraca do rolników i musi być
poprawiane. To, co zostanie
zmienione, musi być znów od
A do Z zweryfikowane przez
urzędników, a to trwa. Jeśli
ARiMR znów wychwyci kolejne błędy, procedura jest powtarzana. Dlatego od momentu
złożenia pierwszego wniosku
o uznanie grupy producenckiej do ostatecznej decyzji mija
czasem wiele długich miesięcy.
Najbardziej rozgoryczeni są pro-

TEKST

ducenci rolni, którzy wnioski
o uznanie grup składali przed
1 września 2017 roku do istniejącej jeszcze wtedy Agencji Rynku
Rolnego. (Takich przypadków
było 70). Niektórzy na rozpatrzenie spraw czekają nawet
ponad rok, bo ARR w wielu
przypadkach nie wydała żadnych opinii, a dokumenty powędrowały do ARiMR, która
przejęła jej obowiązki. I znów
wszystko się opóźniło, bo kolejna instytucja musiała wdrożyć
się w nowe zadania. Do 21 maja
2018 r. Agencji udało się rozpatrzyć 40 wniosków i wydać
24 decyzje o uznaniu grupy.
Pozostałe są na etapie składania
wyjaśnień, poprawek w biznesplanach, grupy same zrezygnowały bądź ARiMR czeka
na wyniki przeprowadzonej na
miejscu kontroli.
Aktualnie ARiMR analizuje
także biznesplany grup, które
wnioski złożyły bezpośrednio
do tej instytucji. Od 1 września
2017 roku do tej Agencji wpłynęło 70 wniosków, a do 21 maja OR
ARiMR wydały rozstrzygnięcia
dla 19 wniosków, w tym 7 decyzji o uznaniu grupy. Agencja jest

świadoma tego, że dokumenty
są weryfikowane bardzo długo, lecz stwierdza, że w dużej
mierze wina leży po stronie samych zainteresowanych. - Ocena
spójności i rzeczowości elementów
wskazanych w planie biznesowym
wymaga dokładnych analiz, stąd
proces ten wymaga od pracowników
oddziałów regionalnych ARiMR
poświęcenia dużej ilości czasu. Brak
spójności informacji zapisanych
w przedstawionej dokumentacji,
niewystarczające opisy, błędy merytoryczne czy matematyczne, istotnie
spowalniają proces, gdyż powodują konieczność uzyskania od grupy dodatkowych wyjaśnień. Brak
odpowiedzi od grup producentów
rolnych na wystosowane do nich
wezwania do złożenia wyjaśnień,
czy też nieprzesłanie jej w wyznaczonym terminie, a także składanie
przez grupy producentów rolnych
próśb o przedłużenie terminu na
złożenie wyjaśnień są okolicznościami, które niewątpliwie mają
wpływ na proces uznawania grup
producentów rolnych i znacznie
go wydłużają - komentuje biuro
prasowe ARiMR.
Niektórym grupom umknęły już dwa nabory na środki

z PROW 2014-2020. Kolejne,
zgodnie z ministerialnym harmonogramem, miały odbyć się
w czerwcu (zapewne będzie
przesunięty) oraz jesienią 2018
roku. Rolnicy mają nadzieję, że
do tego czasu ARiMR wyda decyzję o uznaniu ich grup producenckich i będą mogli aplikować o środki unijne. Jest o co
się starać. Maksymalnie można
uzyskać 100.000 euro rocznie na
5 pierwszych lat funkcjonowania,
a więc łącznie około 1,6 mln zł.
Nie tylko nadmierna biurokratyzacja powoduje, że zrzeszanie się producentów rolnych
w Polsce kuleje. Do tego jeszcze trzeba dodać, często podkreślany nawet przez samych
rolników, brak zaufania wśród
gospodarzy. Wejście do grupy
zobowiązuje i to nie tylko chociażby do sprzedaży 80% wytworzonych produktów w gospodarstwie poprzez grupę, ale
i, jeśli jest to w danej chwili konieczne, zaangażowania. Trzeba
też brać odpowiedzialność za
współczłonków. Jeśli spośród
5 członków, jeden uzna, że odchodzi, grupa nagle przestaje
istnieć, bo zostaje złamana jedna
z podstawowych zasad - minimalna liczba członków. Dlatego
wśród potencjalnych chętnych
do zrzeszania się rodzi się obawa - czy warto poświęcać swój
czas? Bo i tak przecież zawsze
znajdzie się ktoś, kto dane słowo będzie miał za nic i odejdzie czy nawet oszuka. Miejmy
nadzieję, że takie nastawienie
będzie się jednak zmieniać, bo
tylko w grupie rolnicy mogą
być postrzegani jako silny parter
w kontaktach z dystrybutorami środków ochrony roślin czy
nawozów, skupami zbóż oraz
zakładami mięsnymi.
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Czy ogrodzenia elektryczne
są najskuteczniejszą

ochroną pól
przed
zwierzętami?

Ochrona upraw przed szkodami łowieckimi, wyrządzanymi
przez dziką zwierzynę, stanowi duży problem dla rolników.
Jak zabezpieczyć swoje pola przed dzikami czy sarnami?
TEKST

Z

Joanna Markiewicz

abezpieczenie plantacji leży zarówno
w gestii rolnika, jak
i dzierżawiących obwody łowieckie lub
nimi zarządzających. Najlepszą
i najsolidniejszą barierę ochronną przeciwko sarnom i dzikom
stanowi ogrodzenie elektryczne.
Zagrodzenie terenu upraw
oraz innych użytków zielonych
odpowiednim pastuchem stanowi zaporę niemożliwą do przekroczenia. Należy wziąć pod
uwagę, że zwierzęta wymagają
ogrodzenia, które zapewni zaR E K L A M A

równo fizyczną, jak i psychiczną
barierę. Dlatego bardzo dobrym
rozwiązaniem, w celu eliminacji
szkód łowieckich, okazuje się budowa ogrodzenia elektrycznego
w połączeniu z siatką leśną. Taka
konstrukcja skutecznie odstrasza
zwierzę, chcące wtargnąć na zabezpieczony teren upraw.
Budowę ogrodzenia powinno się zacząć od doboru właściwego elektryzatora. - Część
elektryzatorów dostępnych na rynku
posiada system kontroli napięcia,
który sygnalizuje użytkownikowi
niepożądane zmiany w stanie ogrodzenia. Jeśli nie posiadamy takiego
elektryzatora, warto użyć mierni-

ków kontrolujących napięcie. Oferta
rynkowa jest bogata w urządzenia
różnego typu: od najprostszych sygnalizujących napięcie za pomocą
lampek kontrolnych, do bardziej
zaawansowanych, które wskazują
kierunek upływu prądu lub wartość
siły impulsu - uważa Katarzyna
Tkaczuk z firmy Pomelac, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży elektrycznych ogrodzeń.
Z uwagi na fakt, że pola znajdują się bezpośrednio przy lesie,
nie mamy możliwości podłączenia urządzenia do sieci 220-240V.
W tym przypadku najlepszym
rozwiązaniem staje się zakup
elektryzatora akumulatorowego

zasilanego baterią bądź elektryzatora solarnego, który posiada
w zestawie panel słoneczny. Zaleca się, aby jego moc nie była
niższa niż 3.000 mJ, jednak przy
ogrodzeniu dłuższym niż 7 km
zaleca się użycie mocy 5.000 mJ.
Optymalne parametry zapewniają efektywność nawet przy
bardzo długich ogrodzeniach.
- Przy ogrodzeniach przeciw
dzikom zaleca się użycie elektryzatora o mocy nie mniejszej niż 5.000
mJ. Silny elektryzator sprawi, że
impuls elektryczny nauczy zwierzę
respektu do ogrodzenia i zapamięta
ono, w których rejonach nie powinno
się poruszać. Jeśli chodzi o przewod-
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umieszczonych na wysokości: 90
cm i 50 cm nad ziemią przy zastosowaniu siatki leśnej. W wypadku, gdy nie umieszczamy
siatki, musimy umieścić minimum cztery przewodniki - 50
cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm.
Należy pamiętać, że wszelkie
gałęzie, chwasty i rośliny, które
wrastają w ogrodzenie, skutkują obniżeniem całkowitej jego
efektywności. - Chcąc zapewnić
właściwe działanie ogrodzenia elektrycznego przez cały okres wegetacji
niezbędna jest jego okresowa kontrola. Sprawdzenia wymaga poziom
R E K L A M A

niki, powinna być to stalowa linka
lub drut, jednak nie mniejszy niż
2 mm. Umieszczamy go na wysokościach 25 cm, 45 cm i 75 cm
- mówi Waldemar Kaczmarek,
współwłaściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BORYS
w Gnieźnie.
Odpowiednia energia generowanego impulsu wywołuje
bezpieczny, choć intensywny
wstrząs, który zniechęca do
wkraczania na pola uprawne.
Od tego momentu zwierzę zapamięta przykre doświadczenie
i będzie się trzymało z dala od
ogrodzonego obszaru.
Przy tworzeniu linii pastuR E K L A M A

cha należy użyć przede wszystkim wytrzymałych przewodów.
W przypadku ogrodzeń przeciw sarnom najodpowiedniejsze
okazują się linki stalowe prowadzone na słupkach z tworzywa
sztucznego. Dla dodatkowego
wzmocnienia warto w narożnikach umieścić mocne paliki
z drewna. Co więcej zastosowanie sprężyn na liniach jeszcze
bardziej stabilizuje prowadzenie
stalowej linki. Aby maksymalnie
naprężyć przewód, należy użyć
specjalnego napinacza i kierownicy. Linia ogrodzenia elektrycznego przeciw sarnom powinna
składać się z dwóch przewodów

zarastania roślinności, która może
powodować spadki napięcia, a także
jakość konstrukcji ogrodzenia - informuje przedstawicielka firmy
Pomelac.
Przy konstruowaniu pastucha do ochrony upraw przed
szkodami łowieckimi istotne jest
rozwieszenie przewodników na
izolatorach, które chronią całą
linię przed przebiciami oraz
nieprzewidzianymi awariami.
Ważną kwestią jest również
uziemienie, które zwiększa skuteczność odbierania impulsów
przez zwierzę.
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Dla większości rolników uprawiających kukurydzę rok 2017 upłynął pod znakiem
omacnicy prosowianki. Jak będzie w tym sezonie?
TEKST

Omacnica prosowianka to obecnie
najgroźniejszy
szkodnik kukurydzy

O

macnica prosowianka nie jest
pozornym przeciwnikiem
plantatorów kukurydzy, za
jakiego była uważana jeszcze kilka lat temu przez tych,
którzy nie doświadczyli na własnej skórze jej
szkodliwości. W sprzyjających jej rozwojowi warunkach potrafi poważnie uszkodzić
rośliny i doprowadzić do strat ilościowych
oraz jakościowych w plonie. Jak pokazują
badania Instytutu Ochrony Roślin w Rzeszowie, owad ten jest w stanie obniżyć plon
ziarna nawet o 1-2 tony z hektara!
Ubiegły rok był bardzo zmienny, jeśli
chodzi o pogodę, co wpłynęło na rozwój
i szkodliwość omacnicy prosowianki. Miało
to znaczenie dla procesu składania jaj, a tym
samym dynamiki wylęgu gąsienic. Okres
intensywnego lotu omacnicy uległ lokalnie
znacznemu rozciągnięciu w czasie. Największe naloty szkodnika na plantacje z reguły
obserwowane są w połowie lipca, pomiędzy
10 a 18 lipca. Tymczasem w ubiegłym roku,
wskutek oddziaływania ekstremalnych zjawisk pogodowych, uległy one lokalnie wydłużeniu nawet do 25-28 lipca. Ze zjawiskiem
tym spotkano się m.in. na Śląsku, Opolszczyźnie i Mazowszu. Jakie były tego efekty?
- Ci rolnicy, którzy zastosowali ochronę chemiczną
pod koniec drugiej czy też na początku trzeciej
dekady lipca, a więc w optymalnym okresie, gdy

zwalcza się masowo wylęgające się gąsienice, nie
byli w stanie skutecznie tym zabiegiem ochronić
pól - mówi dr hab. Paweł Bereś, profesor
nadzwyczajny Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie.
- Po zabiegu bowiem motyle jeszcze intensywnie
nalatywały na rośliny i składały jaja. Z nich pod
koniec lipca oraz na początku sierpnia wylęgły
się gąsienice, które później uszkadzały rośliny,
a których wcześniej wykonany zabieg nie mógł
zwalczyć.
						* * *
Rolnikom warto podpowiedzieć, żeby
przy wyborze odmiany kierowali się mniejszą
jej podatnością na omacnicę prosowiankę.
Warto też monitorować szkodnika - to bardzo
ważne, by rolnik wiedział, kiedy nalatuje na
pola uprawne, kiedy jest szczyt liczebności
motyli. Możemy to zrobić za pomocą pułapek feromonowych, a zwłaszcza - świetlnych, które są bardzo precyzyjne. Warto
też kierować się sygnalizacją prowadzoną
przez jednostki państwowe m.in. w ramach

ogólnokrajowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów, którą koordynuje Instytut Ochrony
Roślin - PIB w Poznaniu. Systemy monitorowania omacnicy prosowianki oferują swoim
klientom coraz częściej firmy hodowlane
oraz fitofarmaceutyczne. Rolników z rejonu
południowo-wschodniej Polski prof. Paweł
Bereś zachęca także do odwiedzania jego
autorskiej strony internetowej o omacnicy
prosowiance (www.omacnicaprosowianka.
pl). W ramach swej pasji podaje tam wyniki
z monitoringu prowadzonego na własnych
polach, na których stosuje wszystkie dostępne
techniki obserwacji omacnicy. Dane te można
odnieść do innych plantacji prowadzonych
w zbliżonych warunkach glebowo-klimatycznych.
Ważne jest też, by samemu wejść w łan
i spróbować znaleźć - czy to złoża jaj omacnicy prosowianki, czy też wylęgające się gąsienice. Obserwować jaja w stadium czarnej
główki - to pokazuje nam, że będzie z nich
wkrótce wylęg gąsienic. Na podstawie tej
wiedzy rolnik może określić, w jakim ter-

JAK PORADZONO SOBIE Z OMACNICĄ PROSOWIANKĄ
W BADENII - WIRTEMBERGII (W JEDNYM Z LANDÓW NIEMIECKICH)?

fot. P. Bereś

Monitoring nalotu omacnicy prosowianki na
rośliny to klucz do skutecznego zwalczania
interwencyjnego szkodnika

Anna Kopras-Fijołek

Jeszcze kilkanaście lat temu omacnica prosowianka uszkadzała w tym landzie nawet do
100% roślin kukurydzy. Rolnicy nie mogli sobie poradzić ze szkodnikiem, tym bardziej że od
pewnego czasu zaczęła tam zyskiwać na znaczeniu dwupokoleniowa rasa omacnicy prosowianki (w Polsce jest jednopokoleniowa). Związkowe władze z uwagi na duże straty nakazały
wszystkim rozdrabniać resztki pożniwne. Wszyscy musieli to robić, żeby nie płacić kar. Ponadto
wdrożono na dużą skalę walkę biologiczną ze szkodnikiem - z użyciem kruszynka. Walka ta
jest wspierana finansowo przez tamtejsze ministerstwo rolnictwa i z powodzeniem stosowana po dziś dzień. Kompleksowe podejście do zwalczania szkodnika pozwoliło utrzymać go
w ryzach i ograniczyć straty, niemniej walka z omacnicą się nie zakończyła - owad cechuje
się wysoką płodnością i przeżywalnością, stąd też co roku jest wyzwaniem dla tamtejszych
rolników, którzy jednak korzystają z profesjonalnych systemów monitoringowych omacnicy,
jakie prowadzą tamtejsze służby fitosanitarne.
Od wielu lat w IOR Rzeszów prowadzone są badania polegające na tym, że po zbiorze kukurydzy z resztek pożniwnych pobieranych jest 400 łodyg zawierających 400 gąsienic omacnicy
prosowianki. - Dzielimy je po 100 sztuk i w naciętych wcześniej łodygach przetrzymujemy
w izolatorach entomologicznych umieszczonych w warunkach polowych. Wiosną, co pewien
czas, sprawdzamy, ile gąsienic przeżyło i jak wygląda ich dalszy rozwój - mówi prof. Bereś.
- Dzięki temu wiemy, jak czynniki pogodowe czy też wrogowie naturalni oddziałują na szkodnika. Na ten moment wiemy, że przeżywalność gatunku wynosi 95%. Omacnica prosowianka
zaczyna wylatywać z poczwarek od czerwca. Mamy więc możliwość, by przekonać się, jak
czynniki pogodowe i naturalni wrogowie jeszcze zredukują populacje zimujących gąsienic.

fot. P. Bereś

Omacnica prosowianka - jak zwalczać?
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fot. P. Bereś

minie wykonać zabiegi ochrony roślin.
***
Przy stosowaniu walki biologicznej bardzo ważne jest wykrycie, kiedy pojawiają się
pierwsze motyle w łanie. To jest bowiem ten
moment, kiedy należy wyłożyć na plantacji
biopreparat z kruszynkiem, który jest pasożytem jaj omacnicy. Wyłożony pasożyt
nie wylatuje natychmiast z biopreparatu
- potrzebuje z reguły 2-3 dni, w zależności
od temperatury. Przy walce chemicznej sytuacja jest bardziej skomplikowana - monitoring musi być bardzo precyzyjny. Tą metodą
zwalczamy wylęgające się młode gąsienice.
Musimy więc utrafić moment, kiedy masowo
opuszczają złoża jaj. Dlatego też konieczne
jest śledzenie lotu motyli, a zwłaszcza pojawu samic - ich liczne odłowy do pułapki
świetlnej wskazują na intensywne składanie
jaj na roślinach. Znając biologię szkodnika,
wiemy, że od momentu złożenia jaja do wylęgu gąsienic z reguły upływa od 4 do 7 dni
(przy dość wysokich temperaturach, przy
niższych - do 10 dni, dlatego trzeba też monitorować pogodę). - Wiemy wtedy, w jakim
terminie uderzyć z zabiegiem ochrony chemicznej.
Gąsienica po wylęgu bardzo szybko chowa się
w zakamarkach rośliny. Te insektycydy, które
mają działanie kontaktowe i powierzchniowe, mają
trochę trudniejszą zdolność penetracji. Dlatego
zabiegiem ochronnym musimy tak utrafić, żeby
jak najwięcej gąsienic było na zewnętrznych powierzchniach roślin - podpowiada prof. Bereś.
***
Walka biologiczna (zazwyczaj dwa zabiegi wykładania biopreparatu) prowadzona jest
od końca drugiej lub początku trzeciej dekady
czerwca. Kończy się zwykle w pierwszej
dekadzie lipca.
Walkę chemiczną wykonujemy (pierwszy zabieg) nawet do 2,5 tygodni po walce
biologicznej (koniec pierwszej lub początek
drugiej dekady lipca w czasie licznych, ale
jeszcze nie masowych wylęgów gąsienic).
Drugi zabieg (najważniejszy) - przypada

Obecność w resztkach kukurydzy poczwarek
omacnicy wskazuje, że lada chwila nastąpi
wylot motyli

pod koniec drugiej lub na początku trzeciej
dekady lipca. Wtedy z reguły trwają masowe
wylęgi szkodnika.
Niektórzy rolnicy zastanawiają się, czy
jeśli zastosują walkę biologiczną, mogą
później użyć metodę chemiczną przeciwko
omacnicy. - To jest całkowicie bezcelowe działanie. Jeżeli bowiem chronimy biologicznie, nie
możemy absolutnie stosować na tym polu żadnych
insektycydów, bo wytrujemy sobie kruszynka.
Zmarnujemy pieniądze wydane na walkę biologiczną - tłumaczy prof. Bereś.
***
Jakie błędy jeszcze trzeba naprawić? Rolnicy muszą poszerzyć paletę działań agrotechnicznych zwalczających zimującą omacnicę w resztkach pożniwnych kukurydzy.
Wobec tego niezmiernie ważne jest bardzo
dokładne ich rozdrabnianie - im drobniej tym
lepiej. Zabieg ten, aby był skuteczny, musi
być jednak wykonywany na jak największym
obszarze. Gdy tak nie jest, motyle przelecą
z pól, na których nie były należycie rozdrabniane resztki na te, na których starannie je
pocięto.
Korekty na niektórych plantacjach wymaga także termin chemicznego zwalczania
gąsienic omacnicy prosowianki. Niektórzy
rolnicy, stosujący walkę chemiczną, kierują się
jeszcze zaleceniami z lat 90-tych mówiącymi,
że zwalczanie omacnicy prosowianki tą metodą powinno się prowadzić w okresie wiechowania kukurydzy. Problem polega jednak
na tym, że metoda ta - jeżeli jest stosowana

w pojedynkę - nie uwzględnia obserwacji
rozwoju omacnicy prosowianki. Dawniej,
gdy było niewiele odmian, zazwyczaj reprezentowały zbliżoną klasę wczesności, stąd też
wykazano, że faktycznie najintensywniejsze
wylęgi gąsienic mają miejsce w czasie, gdy
kukurydza wiechuje. Obecnie mamy jednak
tak gigantyczny postęp hodowlany, jest tak
wiele odmian, że termin wiechowania roślin
jest bardzo różny. Niekiedy może być nawet
2-3 tygodnie różnicy pomiędzy odmianą
najwcześniejszą a najpóźniejszą wysianą
w tym samym czasie. Na termin wiechowania wpływa też termin siewu - są regiony,
gdzie odbywa się on w pierwszej połowie
kwietnia, w innych - w maju. - Nie możemy
patrzeć na to, że jak kukurydza wiechuje, to od
razu wjeżdżamy w łan i pryskamy. Tak naprawdę
są to zabiegi wykonywane „w ciemno”, a na to
nie zezwala nam integrowana ochrona roślin.
Musimy więc, oprócz patrzenia na fazę rozwojową
kukurydzy, monitorować głównie pojaw motyli
szkodnika - podpowiada prof. Bereś.
***
Z omacnicą prosowianką coraz więcej
problemów mają plantatorzy chmielu, malin
i rabarbaru. Owad uszkadza także proso,
sorgo, szpinak, paprykę, zaczyna żerować
na jabłoniach, a także w pędach winorośli.
Coraz więcej roślin atakowanych jest przez
tego szkodnika. - To jest efekt właśnie tego, że
na wielu polach omacnica prosowianka nie jest
skutecznie zwalczana. Tam się namnaża i szuka
nowych roślin żywicielskich - tłumaczy prof.
Paweł Bereś.
Świadomość rolników dotycząca zwalczania omacnicy prosowianki bardzo wzrosła. Zaczęli dokładnie obserwować swoje
uprawy. - Zobaczyli, że omacnica prosowianka
to nie jest wymyślony przeciwnik człowieka, że
potrafi poważnie uszkodzić rośliny i doprowadzić
do strat ilościowych oraz jakościowych w plonie.
To szczególnie ważne, jeśli rolnikom zależy na
produkcji ziaren czy kiszonki wolnej od mikotoksyn - podkreśla prof. Paweł Bereś.

R E K L A M A

spray plus = efektywne zabiegi
¨

Najefektywniejszy kondycjoner wody do oprysków
 Zdecydowane obniżenie twardości wody
 Zoptymalizowanie pH cieczy roboczej
 Podniesienie efektywności zabiegów
 Szczególnie istotny w zabiegach z Glifosatem !!!

 Lepiej ochronione rośliny – wyższy plon !!!

www.tradecorp.com.pl
Potrzebujesz informacji o naszych produktach ? Zadzwoń :
Polska północna i zachodnia:

Piotr Kotowski tel. 666 396 816 , pkotowski@tradecorp.sapec.pt

Polska centralna i wschodnia: Dariusz Zmysłowski tel. 723 586 088 , dzmyslowski@tradecorp.sapec.pt
Polska południowo-wschodnia:
Polska południowo-zachodnia:

Andrzej Zbroja tel. 609 476 339 , azbroja@tradecorp.sapec.pt
Antoni Nowosad tel. 533 306 553 , anowosad@tradecorp.sapec.pt

UPRAWY

12

WIEŚCI ROLNICZE | NR 7 (91) LIPIEC 2018

Jak wyeliminować chwasty
na plantacjach rzepaku?
Jaką strategię walki z chwastami w uprawie rzepaku przyjąć w nadchodzącym sezonie?
Na jakie rozwiązania herbicydowe warto postawić?
Marianna Kula

esień jest najważniejszym
okresem w technologii
zwalczania chwastów
na plantacjach rzepaku. O tej porze roku
bowiem rzepak buduje
swój główny potencjał plonotwórczy, z kolei rozpoczynające
wegetację chwasty są mniejsze,
dzięki czemu łatwiej je zwalczyć. Poza tym paleta substancji
wykorzystywanych wiosną jest
uboższa od jesiennej. Przypomina o tym Daniel Dąbrowski, specjalista ds. technologii produkcji
zbóż i rzepaku z Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu.
Zdaniem eksperta, przy
planowaniu zabiegów ochronnych na plantacji rzepaku należy uwzględnić zarówno zabiegi przy użyciu preparatów
doglebowych, jak i nalistnych.
W związku z tym walkę z chwastami należy podzielić na dwa
etapy. Wówczas, według naszego rozmówcy, możemy spodziewać się najlepszych rezultatów.
- Najpierw, działając doglebowo
(maksymalnie do trzech dni po siewie), zwalczamy kiełkujące chwasty,
natomiast w kolejnym etapie należy
wykorzystać już środki działające
w sposób nalistny - tłumaczy Daniel Dąbrowski.
Przy aplikacji herbicydów
o działaniu doglebowym trzeba
dobrać termin do optymalnych
warunków wilgotnościowych

Fot. fotolia.pl

J

TEKST

gleby. - Tylko odpowiednio wysycona gleba jest w stanie dostarczyć
substancję aktywną preparatu do
wrażliwych korzeni wschodzących
chwastów. Obecnie na rynku najczęściej w tym celu wykorzystuje
się następujące substancje aktywne:
napropamid, chlomazon, dimetachlor, metazachlor, dimetenamid-P
- stosowane zarówno pojedynczo, jak
również w kombinacjach mieszanin
- mówi specjalista.
Jeśli chodzi o zabiegi nalistne, można wykorzystać oczywiście chloropyralid, który skutecznie zwalcza chwasty z rodziny
rumianowatych, selerowatych,
chabra bławatka oraz chwasty
wieloletnie - czyli: mniszek lekarski, ostrożeń polny i podbiał pospolity. Ponadto znacząco ogranicza on występowanie
bylicy pospolitej. - Omawiana
substancja aktywna często łączona
jest z pikloramem. Tego typu prepa-

raty wykazują dodatkowo skuteczność w zwalczaniu bardzo ważnego gatunku chwastów, jakim jest
przytulia czepna. Obecność nasion
przytulii czepnej w zbieranym materiale dyskwalifikuje go w skupie
- wyjaśnia ekspert. - Wybierając
tego typu mieszaniny, pamiętajmy
więc, że największą skuteczność
w zwalczaniu przytulii wykazują
one na rośliny posiadające nie więcej jak cztery rzędy liści (wysokość
maksymalnie 8 cm) - dodaje. Kolejną z substancji aktywnych,
którą możemy zastosować łącznie z wcześniej wymienionymi,
jest aminopiralid. - Podobnie jak
poprzednie, jest to związek z grupy pirymidyn, który dodatkowo
poszerza spektrum zwalczanych
chwastów o dwa gatunki - tj. fiołki oraz maki polne. W stosowaniu
środków posiadających w składzie tę
substancję, należy jednak pamiętać
o fazie rozwojowej rzepaku, w jakiej

SUBSTANCJE AKTYWNE I MIESZANINY STOSOWANE W REGULACJI ZACHWASZCZENIA RZEPAKU
Lp.

Substancja aktywna

1.

napropamid

2.

napropamid + chlomazon

3.

dimetachlor + chlomazon

4.
5.
6.

Sposób działania

Przykładowe preparaty
Devrinol 450 S.C. Inventor 500 S.C., Wicher 500 S.C.

Doglebowo

dimetenamid-P +metazachlor
pikloram, chlopyralid,
aminopiralid
Nalistnie
propyzamid

Colzor Trio 405 EC; Command Top 375 CS, Devrinol
Top 375 CS, Altiplano DAM tec
Brasan 540 EC; Pronap Extra 430 EC, Colzor Trio
405 EC
Springbok, Nimbus Gold, Butisan Duo 400 EC,
Butisan Avant
Astor 360 SL, Blast, Iguana, Kratos Trio, Mariner
360 SL, Navigator 360 SL
Kerb 50 WP, Prince 400 S.C.

wykonujemy oprysk, oraz lustracji
roślin. W celu uniknięcia wystąpienia przebarwień rzepaku należy
wykonać zabieg po osiągnięciu przez
rośliny stadium czwartego liścia.
Ponadto chronione zasiewy powinny
być bezwzględnie suche oraz pokryte
warstwą kutykuli - zwraca uwagę
Daniel Dąbrowski.
Późną jesienią z kolei do
eliminowania niektórych chwastów jednoliściennych, a także
bodziszka drobnego i gwiazdnicy pospolitej, można zastosować
preparaty zawierające propyzamid. - Jest to związek wykazujący
największą skuteczność w temperaturach 0-15 °C - przypomina specjalista. Zaznacza jednocześnie,
że szybkość rozkładu preparatów zawierających propizamid
uzależniona jest od światła - Właśnie dlatego najlepiej jest stosować te
środki, gdy dzień jest coraz krótszy.
Wtedy działają one bowiem najlepiej
- zaznacza Daniel Dąbrowski.
Omawiana substancja aktywna
zwalcza jednak tylko niektóre
gatunki jednoliścienne. - Aby
pozbyć się z plantacji pozostałych
gatunków jednoliściennych, należy wykorzystać preparaty z grupy
graminicydów. Możemy w niej
znaleźć środki zawierające m.in.
haloksofop-R - mówi specjalista.
- Charakteryzują się one dość szerokimi terminami stosowania - od
wykształcenia drugich liści właściwych rzepaku do zahamowania
wegetacji jesiennej. Należy jednak
unikać terminów graniczących z zahamowaniem wegetacji, ponieważ
tego typu opryski mogą nie zostać
prawidłowo przyswojone, rozłożone. Skutkiem takiego zjawiska
będzie efekt fitotoksyczności oraz
pogorszenie zimotrwałości rzepaku
- tłumaczy Daniel Dąbrowski.
A co wiosną? Tu, jak już
wcześniej wspominaliśmy, paleta substancji wykorzystywanych
o tej porze roku jest dość uboga
i zawiera głównie chloropyralid, pikloram, propyzamid oraz
grminicydy.
Źródło: D. Dąbrowski

O G Ł O S Z E N I E

PROMOCJA

Ochrona z podwójną korzyścią
Odbierz rabat na zakupy w 3 prostych krokach:

1

ZAREJESTRUJ SIĘ
na stronie
www.promocjabasfagro.pl

50 zł

brutto rabatu

NA KAŻDE

5 litrów

2

OTRZYMASZ
pocztą kupon
rabatowy

50 zł

brutto rabatu

NA KAŻDE

10 litrów

KUP W TERMINIE
1.07 – 30.09.2018
produkty promocyjne
z rabatem

50 zł

brutto rabatu

NA KAŻDY

1 litr

Szczegóły i regulamin promocji:
www.promocjabasfagro.pl
www.agro.basf.pl

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Żyto i jęczmień ozime
- jaką odmianę wybrać?
Aby w pełni wykorzystać możliwości wysiewanych ozimin, musimy dobrać odpowiednie
odmiany do możliwości glebowych. Na co zwrócić szczególną uwagę?
TEKST

W

Joanna Markiewicz

Odmiana jęczmienia ozimego
Jakubus
(d. NORD
12119/102)
KWS Astaire
(d. KW 6-341)
Arenia
Antonella
SU Elma

Plon ziarna A1

Plon ziarna A2

107%
wzorca

105%
wzorca

104%
wzorca

Odmiana żyta
ozimego

Plon ziarna A1

Plon ziarna A2

Dańkowskie
granat

104%
wzorca

103%
wzorca

104%
wzorca

Dańkowskie
turkus

104%
wzorca

104%
wzorca

102%
wzorca

101%
wzorca

Dańkowskie
Amber

103%
wzorca

98%
wzorca

102%
wzorca
101%
wzorca

100%
wzorca
99%
wzorca

103%
wzorca
102%
wzorca

105%
wzorca
103%
wzorca

Inspector
Piatowskie

nowania odmiany w ostatnich kilku latach,
a także jej zdrowotność, która również ma
duży wpływ na powodzenie uprawy. Jeśli
chodzi o mrozoodporność, to żyto jest jednym
z najbardziej zimotrwałych gatunków. Należy również wziąć pod uwagę stanowisko, na
jakim zamierzamy je uprawiać. Na stanowiskach słabszych bardziej racjonalny wydaje
się wybór odmian populacyjnych. Natomiast
na lepszych stanowiskach można rozważyć
uprawę odmian hybrydowych. Mogą wydać
wyższy plon, ale wymagają intensywnego

systemu uprawy. Istotne jest też, aby zakupić
materiał siewny w dobrych i sprawdzonych
firmach nasiennych - dodaje Skowroński.
Istotną zaletą uprawy żyta ozimego
jest brak dużych nakładów finansowych
na ten rodzaj produkcji. Żyto jest zbożem
o niewielkich wymaganiach glebowych
oraz cieplnych. Zazwyczaj uprawia się je
na najgorszych jakościowo glebach w gospodarstwie.
Termin siewu jest tym czynnikiem,
który w bardzo dużym stopniu decyduje

R E K L A M A

NAJNOWSZEJ GENERACJI BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI

AGRO-SORB

®

DLA ZDROWYCH I WYSOKICH PLONÓW!

Siła aminokwasów
AGRO-SORB®

x3

• 100% NATURALNE wolne aminokwasy
• 100% L-Alfa (forma lewoskrętna)
• 100% Hydroliza enzymatyczna

-SORB® Folium
5000
4900
4800
4700
4600

4500
4400

4300
4200

4100
4000

optymalne

Ważne informacje:

www.polskieaminokwasy.pl
tel. +48 34 366 54 49 / e-mail: info@agro-sorb.com

źródło: COBORU

ybierając ziarno żyta
i jęczmienia ozimego,
warto zapoznać się z listą odmian zalecanych
do uprawy na terenie
województwa. Rankingi te tworzone są na
podstawie wyników doświadczeń, opracowywanych i upowszechnianych przez
Stację Doświadczalną Oceny Odmian. Na
stronie COBORU znaleźć możemy listy
odmian zalecanych do uprawy na obszarze
wybranego województwa.
- Zanim podejmie się decyzję o wyborze
odmiany warto prześledzić wyniki plonowania
COBORU, które stanowią obiektywne źródło
informacji. COBORU publikuje wyniki w podziale na poszczególne województwa. Najlepiej
jest się opierać na wynikach z rejonu, w którym
się gospodaruje - mówi Adam Skowroński
z firmy HR Smolice.
Wybierając nasiona zbóż ozimych warto zwracać uwagę na zimnotrwałość - jak
najwyższa ocena tej cechy może pomóc
roślinie w przetrwaniu srogiej zimy bez
okrywy śnieżnej.
- Należy także zwracać uwagę na takie
kryteria jak wysokość plonu, stabilność plo-

PLONOWANIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO W 2017 r. (według badań PDO)
Plonowanie pszenżyta ozimego badano na dwóch poziomach agrotechniki: przeciętny
(a1) i wysoki i (a2) - czyli zwiększony o nawożenie azotowe, dolistne preparaty
wieloskładnikowe oraz ochronę przed wyleganiem i chorobami:

1. Dlaczego biostymulatory Agro-Sorb® są tak skuteczne? Dlatego, że:
•wolne aminokwasy wyprodukowano unikalną technologią hydrolizy enzymatycznej L-Amino+®
2. Skąd taka siła aminokwasów w biostymulatorach Agro-Sorb®? Dlatego, że:
• biostymulatory zawierają wyłącznie NATURALNE aminokwasy 100%
w formie lewoskrętnej L-Alfa.
3. Należy używać sprawdzonych biostymulatorów zarejestrowanych w MRiWR
• produkt zarejestrowany pod nr S-518b/17 (Folium), 430c/2017 (L-Amino+)
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ODMIANA ŻYTA HORYZO
Bezsprzecznie zaletą tej odmiany żyta ozimego jest wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Dodatkowo ziarno ma bardzo
wysoką zawartość białka oraz dobrą odporność na choroby podstawy źdźbła.
Jest to odmiana tolerancyjna na zakwaszanie gleby.
ODMIANA JĘCZMIENIA BROSZA
Jest to pierwsza polska dwurzędowa odmiana jęczmienia ozimego typu pastewnego. Dobrze plonuje na glebach obojętnych i lekko kwaśnych.
o plonowaniu. Siew musi być przeprowadzony odpowiednio wcześnie. Jego
opóźnienie powoduje skrócenie okresu
wegetacji, co wpływa na obniżenie zimotrwałości roślin. Termin siewu żyta
przypada na okres od 15 do 30 września,
natomiast jęczmień wysiewany jest optymalnie od 10 do 20 września.

Trzeba pamiętać, że im jesień jest dłuższa i cieplejsza, tym później przypada
optymalny termin siewu zbóż ozimych,
dlatego te podane terminy mogą ulec
zmianie. Nie bez znaczenia jest też wybór
odmian, niektóre preferują np. opóźniony
siew.

Wizytówki uprawowe
Sznurek i siatka firmy Bezalin
Sznurek wytwarzany z wysokiej jakości
przędzy polipropylenowej. Odporny na
gnicie, pleśnienie i działanie substancji
chemicznych. Ułatwia wiązanie w nawojach bez węzłów. W ofercie znajduje
się kolor naturalny lub barwiony. Na życzenie klienta stabilizacja UV. Sznurek
ekologiczny - może być regranulowany.
Siatka BezaNet w 100% wykonywana
jest z polietylenu. Stabilizowana UV i wzmacniana. Gwarantuje większą
wydajność i oszczędność oraz łatwość użytkowania.
Dolistny stymulator wzrostu AGRO-SORB Folium
firmy Biopharmacotech
Stymulator wzrostu z wysoką zawartością biologicznie czynnych naturalnych, wolnych aminokwasów (L-alfa). Preparat wspomaga regenerację
roślin po okresach stresowych (biotycznych i abiotycznych), powiększa
ilość kwiatów i pąków oraz powoduje wzrost intensywności fotosyntezy. AGRO-SORB Folium bardzo istotnie wpływa na zwiększenie ilości
i jakości plonów. Zastosowanie stymulatora aktywuje roślinę, która
maksymalnie wykorzystuje nawozy mineralne. Plantacja otrzymuje
optymalne warunki wzrostu i rozwoju oraz zwiększa się odporność
roślin na choroby. AGRO-SORB Folium stosuje się dolistnie w formie
opryskiwania roślin do wszystkich rodzajów upraw. Preparat może być
mieszany z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin.
Herbicyd PONTOS firmy Basf
Niszczy chwasty w zbożach ozimych. Przeznaczony do stosowania doglebowo (przedwschodowo) lub nalistnie (po wschodach chwastów) jest
pobierany zarówno poprzez części nadziemne, jak i korzenie, powodując
zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Środek najskuteczniej niszczy
chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści. W warunkach suszy skuteczność
przedwschodowa środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku
możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego
chwastów. Herbicyd jest w formie koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny.
Kondycjoner wody Spray plus firmy Tradecorp
Zmniejsza twardość i optymalizuje pH wody do oprysku. Zbliża się czas,
kiedy będziemy używać dużo różnego rodzaju glifosatów. Na ich efektywność ogromny wpływ ma twardość i pH wody. Optymalne działanie
mają w wodzie miękkiej i o pH 4,5-5. Kondycjoner Spray plus to środek
do osiągnięcia tego celu. W pierwszej kolejności należy go dodać do
opryskiwacza wypełnionego w 75-80 % wodą. Dawkowanie jest zależne
od twardości wody w gospodarstwie - średnio 250-300 ml/m3. Ten zabieg
powoduje, że dodawane po nim środki będą działały efektywniej, ponieważ
substancja aktywna nie będzie blokowana. Skuteczność potwierdzona
wieloma badaniami w całej Europie.

R E K L A M A

ODMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ FIRMĘ HR SMOLICE
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Jak ważne jest badanie gleby?

Nawożenie stanowi znaczący udział w kosztach produkcji roślinnej, dlatego ważne jest to,
by było ono jak najbardziej efektywne. Niezbędna jest wiedza na temat zasobności gleby
w poszczególne składniki.

D

zięki wiedzy, którą rolnik zyskuje,
badając swoją glebę, może dobrać odpowiedni nawóz i dawkę
pod konkretną uprawę, co w perspektywie czasu spowoduje
większą opłacalność produkcji
- mówi Michał Ludwiczak z firmy AGROTECH,
dodając, że badania należy wykonywać co 3-4
lata, ponieważ przy racjonalnym nawożeniu
zmiany zawartości składników w glebie takich
jak fosfor, potas czy pH gleby nie następują
skokowo. - Proces ten jest stopniowy i raczej
długofalowy, dlatego wyraźnych zmian zasobności można oczekiwać właśnie po kilku latach
- uzupełnia ekspert.
Badanie gleby najlepiej przeprowadzać jest
w dwóch terminach: latem - po zbiorach zbóż
i rzepaku oraz jesienią - po zbiorach kukurydzy,
buraków itp. - Pobranie próbek w tych okresach
daje nam bardzo dokładny obraz stanu zawartości w składniki pokarmowe. Wyniki nie będą
praktycznie w żadnym stopniu „zafałszowane”
poprzez stosowane nawozy - pod warunkiem,
że pobranie nastąpi przed nawożeniem NPK
pod kolejną uprawę - podaje Michał Ludwiczak i dodaje: - Wielu rolników przekonuje się
do pobierania prób gleby również wiosną - na
polach obsianych jesienią, a także na tych pod
siew wiosenny. Dużym plusem takiego terminu
badania jest fakt, że po żniwach rolnik nie musi
czekać na pobranie gleby i wyniki, tylko, znając
już zasobność swojej gleby, od razu może podjąć odpowiednie działania np. wapnowanie. Na
ten element należy zwrócić szczególną uwagę.
Wapń w warunkach klimatycznych Polski podlega
znacznemu wymywaniu, jego ubytki w skali roku
szacowane są na kilkaset kg/ha - w przeliczeniu
na Ca0. Dlatego też zabieg wapnowania należy
powtarzać co 3-4 lata na tym samym polu lub

ogrodzie. - Wapno zapewnia właściwe wykorzystanie składników pokarmowych zawartych
w glebie i wnoszonych z nawozami. Neutralizuje
toksyczne dla roślin związki powstające w zakwaszonym środowisku glebowym i hamuje
rozwój wielu patogenów roślin, kształtuje korzystnie właściwości fizyczne gleby, co sprzyja
powstawaniu trwałej struktury gruzełkowatej,
pobudza aktywność mikrobiologiczną gleby, co
sprzyja zwiększaniu przyswajalności składników
pokarmowych, a w szczególności zwiększa
przyswajalność azotu glebowego. Na glebach
kwaśnych typowym zjawiskiem są niedobory
magnezu i wapnia, a także innych składników,
głównie fosforu i molibdenu, które przechodzą
w formy nieprzyswajalne dla roślin - mówi Piotr
Łyczek, właściciel firmy Duka Polska.
Badanie gleby należy dobrze zaplanować.
Jest to związane z czasem oczekiwania na wyniki. Waha się on od 2 do 4 tygodni - w zależności
od pory roku. Wiosną na rezultaty badań czeka
się krócej, natomiast latem dłużej. - Wpływ na
to ma na pewno duża ilość prób dostarczana do
laboratorium w tym czasie - zauważa Michał Ludwiczak i tłumaczy, jak odbywa się badanie gleby

na przykładzie jego firmy. - W moim przypadku
pobieranie gleby jest w pełni zmechanizowane.
Automat do pobierania gleby zamontowany jest
na quadzie. Pierwszym etapem jest objechanie
pola wzdłuż granicy, dzięki czemu, przy pomocy
GPS, na zamontowanym komputerze powstaje
mapa konturowa pola. Następnie wraz z rolnikiem
ustalamy wielkość siatki pomiarowej, tzn. ile prób
ma zostać pobranych. Maksymalnie pobiera się
jedną próbę na 4 ha, natomiast jeśli pole wykazuje
dużą zmienność glebową bądź wcześniej nie było
badane, powinno się wykonać dokładniejszą analizę. Po utworzeniu siatki pomiarowej pobiera się
glebę na głębokość do 30 cm z wyznaczonego
przez komputer obszaru. Wykonuje się około 1520 nakłuć na jedną próbę. Pobrane próbki trafiają
do laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. Po przeprowadzonej analizie
firma otrzymuje wyniki w formie elektronicznej
i tworzy mapy zasobności badanych pól. Każda
zdefiniowana próbka ma na takiej mapie przypisany
odpowiedni kolor w zależności od tego, w jakiej
klasie zasobności się znajduje (bardzo niska, niska,
średnia, wysoka, bardzo wysoka). Rolnik otrzymuje
także sprawozdanie ze Stacji Chemiczno-Rolniczej
w formie papierowej, które zawiera wyniki i klasy
zasobności poszczególnych badanych składników
oraz informację o tym, że badania objęte są ściśle
określonym zakresem akredytacji. To właśnie ten
dokument jest niezbędny w momencie, gdy musimy
przedstawić w ARiMR wyniki analiz glebowych.
Jeśli rolnik sam pobierze próby glebowe
i dostarczy OSCHR, to koszt podstawowej analizy nie przekracza 15 zł od próby, natomiast
za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm,
badanie jest dużo szybsze i dokładniejsze, ale
koszty wzrastają dość znacznie i zaczynają się
od około 50 zł za próbę.
Łukasz Tyrakowski

R E K L A M A

Proponujemy najszerszą ofertę
wapna nawozowego:
Wapniowe zawierające magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%
Wapniowe bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
Wapna nawozowe węglanowe mielone
Standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak
Wapno nawozowe granulowane
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50%

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25%.
Wapnujesz = zyskujesz

Nie ma plonu
bez wapna

Centrum Obsługi Klienta
tel. 77 451 63 75, 76, 79
fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com

www.lhoist.pl
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Dorodna plantacja agrestu

Specjalizacja: sukcesy,
ale i problemy
- Musiałem zniszczyć na polu około 8 ton agrestu - mówi Roman Krasowski. Wszystko
przez to, że owoce zaróżowiły się zbyt wcześnie i firmy skupujące nie chciały ich odebrać.
Drugi hektar agrestu plantator zostawił jeszcze nierozdrobniony, mając nadzieję, że może
okoliczni mieszkańcy zerwą go sobie za darmo na własne potrzeby.
TEKST

R

Andrzej Wojtan

oman Krasowski
wraz z żoną Bożeną prowadzą
plantację czarnej i czerwonej
porzeczki oraz agrestu. W 1986
roku przejęli gospodarstwo rolne położone w Spławach koło
Kraśnika Lubelskiego od rodziców pana Romana. Było to gospodarstwo wielokierunkowe
z produkcją roślinną i zwierzęcą, około 5 hektarów. W latach
siedemdziesiątych ubiegłego
wieku rodzice Jan i Kazimiera
Krasowscy wybudowali nowoczesną chlewnię na ponad sto
sztuk trzody, zostali laureatami
konkursu na najlepszy budynek
inwentarski „Złota Wiecha”.
Wtedy chów trzody był bardzo
opłacalny. Gdy po 1991 roku
sytuacja ekonomiczna na wsi
się zmieniła, w chlewni została
urządzona pieczarkarnia. Trwało to dziesięć lat, aż uprawa
pieczarek przestała się opłacać.
Na sezon trzeba było zużywać
około 20 ton węgla, który ciągle drożał.
Po 1986 roku Roman i Bożena Krasowscy zdecydowali
się na specjalizację w kierunku
ogrodniczym. Cały areał został
obsadzony porzeczką czarną.

Rolnik dokupił jeszcze grunty w okolicy i też je obsadził.
W roku 2003 na plantacji pojawił się nowy kombajn do zbioru
porzeczek. Z czasem gospodarstwo zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt: dwa ciągniki
ogrodnicze, dwa opryskiwacze,
rozdrabniacz gałęzi i traw oraz
inne narzędzia niezbędne przy
tak wyspecjalizowanej produkcji. Specjalizacja w ogrodnictwie
dawała odpowiednie dochody,
była opłacalna. Były lata, że za
1 kg owoców czarnej porzeczki
można było otrzymać w skupie
ponad 5 zł. Korzystne były też
ceny agrestu, ponad 4 zł za kg.
Ostatnie lata stawały się już jednak kryzysowe. Cena porzeczki
czarnej kształtowała się na poziomie 40-60 groszy za kg. W roku
ubiegłym 20 ton tych owoców
zostało sprzedane po 30 groszy
za kg. Cena porzeczki czerwonej
była korzystniejsza , bo wynosiła
około 3 zł.
Obecnie porzeczka czerwona
uprawiana jest na powierzchni
2 hektarów, tyle samo zajmuje
agrest, a porzeczki czarnej jest 5
hektarów. W tym roku pojawił
się problem z agrestem. Zbiera
się go dla przemysłu, gdy jest
całkiem zielony. Obrodził znakomicie, gdyż w kwietniu i maju
w tym roku nie było przymroz-

ków. Pan Roman kontaktował się
z firmami skupującymi w odpowiednim czasie. Na początku
czerwca okazało się, że agrest
nie nadaje się już dla przemysłu,
bo 5-10 procent owoców jest już
podczerwieniałych. Powiedzieli
mu, że może zerwać agrest, ale
jak nie jest zielony, to owoce zabierze z powrotem. W tym roku
upalna i sucha aura spowodowała przyśpieszenie wegetacji
roślin.
- Nie miałem wyjścia, trzeba
było 1 hektarową działkę upraw
z agrestem pociąć rozdrabniaczem.
Zostawić owoców na krzewach nie
wolno, bo nastąpi nadmierny rozwój
chorób grzybowych. W ten sposób
nie mając zbytu, musiałem zniszczyć na polu około 8 ton owoców
agrestu - mówi zrozpaczony pan
Roman. Drugi hektar agrestu zostawił jeszcze nierozdrobniony,
mając nadzieję, że może okoliczni mieszkańcy zerwą sobie
za darmo na własne potrzeby.
W przeciwnym wypadku trzeba
będzie te owoce zerwać kombajnem i zostawić na polu. Chętnie
by je zebrał własnym kombajnem i sprzedał po 40 groszy
za kilogram, byle tylko wróciły
się koszty zbioru.
Uprawa zarówno agrestu,
jak i porzeczek w gospodarstwie państwa Krasowskich jest

zdrowa, zadbana, owoce w pełni
ekologiczne. Nawozy mineralne
i zabiegi chemiczne są stosowane
tylko po zbiorach. Od wiosny
trawa i chwasty niszczone są
wyłącznie rozdrabniaczem tzw.
„tłuką”. Gdy owoce dojrzewają,
nawet trawa nie jest niszczona,
by ich nie zanieczyszczać.
- Szkoda, że taki całoroczny
trud w rolnictwie się marnuje, nikomu tak cenne, zdrowe owoce nie
są raptem potrzebne. Mamy w kraju
przetwórnie, chłodnie, cały przemysł
spożywczy, ale wychodzi na to, że
przetwórcy wolą kupić owoce drożej
za granicą niż od polskich rolników.
Nasuwa mi się pytanie do osób odpowiedzialnych za politykę rolną:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, izby rolnicze, Instytut Ekonomiki Rolnej, ośrodki doradztwa
rolniczego i wiele innych. Dlaczego
nikt nie próbuje wprowadzić cen
minimalnych? My uczciwie produkujemy owoce i chcemy uczciwie
je sprzedać, by gospodarstwo nasze
mogło dalej funkcjonować - zastanawia się pan Roman.
Bożena i Roman Krasowscy
nie są jeszcze w wieku emerytalnym. Ale już zastanawiają się,
czy ich córka Dominika wraz
z rodziną zechce przejąć gospodarstwo i w przyszłości ponosić
trudy takiej specjalizacji.
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Ochraniasz opryskami
rośliny? Chroń też siebie!
Stosowałeś oprysk na uprawę i nagle poczułeś się źle? Miałeś wymioty, krwotok z nosa
albo kręciło ci się w głowie? To skutek działania substancji chemicznych. Nie dopuszczaj
do takich sytuacji! Chroń się!
Dorota Jańczak

Fot. Fotolia.pl

J

eśli podczas stosowania
środków ochrony roślin nigdy nie używałeś
kombinezonów ochronnych, masek, okularów
i rękawic, możesz być
pewien, że substancja,
którą rozpylałeś nie będzie obojętna dla twego zdrowia. Nawet
wtedy, gdy po pracy na polu
wróciłeś do domu czując się
świetnie. Bo początkowe objawy zatrucia, a więc mdłości,
omdlenia, pieczenie spojówek
oczu czy wysypki skórne (o takich sytuacjach mówią sami
rolnicy) nie zawsze muszą się
pojawić. Substancja chemiczna przez skórę, usta czy śluzówkę nosa oraz oczu może
przedostać się do organizmu
i negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszych organów,
takich jak chociażby płuca czy
wątroba. Negatywne konsekwencje jej działania w postaci
śmiertelnych chorób (w tym
i nowotworów) mogą pojawić
się po kilku miesiącach, latach,
a nawet... w przyszłych pokoleniach. Dlatego kompleksowe
zabezpieczenie własnego ciała
to nie wymysł.
Na szczęście rolnicy do tej
kwestii przykładają coraz większą wagę. - Zwłaszcza uświadomieni są ci młodzi, którzy dzwonią
do nas i pytają, jakie produkty
wybierać do określonych czynności,
na co zwracać uwagę przy zakupie,
jak używać i kiedy wymieniać?tłumaczy Artur Maścibroda
z firmy Bolte, oferującej rolnikom m.in. środki ochrony
indywidualnej. Ubolewa jednak
nad tym, że o bezpieczeństwie
podczas stosowania oprysków
tak mało się mówi. - Producenci
środków ochrony roślin nie kładą
dużego nacisku na tę kwestię. Jest

TEKST

to temat poboczny - zaznacza.
Trudno nam się z tym nie zgodzić. Przygotowując artykuł,
poprosiliśmy o pomoc Instytut Środków Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy.
Chcieliśmy dowiedzieć się, czy
przeprowadza w tym zakresie
kampanie? Pytaliśmy, jakie konkretne zagrożenie zdrowotne
niesie ze sobą bagatelizowanie
stosowania środków ochrony
indywidualnej oraz jak zmienić
świadomość rolników? Niestety żadnych wskazówek nie
uzyskaliśmy. A szkoda, bo rolnicy sami wyrażają głód wiedzy
w tym temacie. - W ciągu ostatnich miesięcy wraz z Syngentą
przeprowadziliśmy cykl szkoleń
dla rolników. Zainteresowanie
tematem kombinezonów i rękawic dla rolnictwa było naprawdę
duże. Ludzie do mnie podchodzili
po wykładzie i zadawali przeróżne
pytania - mówi Leszek Łuczak

z ATG, producenta rękawic roboczych.

Kombinezony
ochronne

Według niektórych przy
uprawach niskich, a więc tradycyjnych, na polu wystarczy,
że zastosujemy zwykłą odzież
roboczą dedykowaną tylko do
pracy przy opryskach. Takie
zabezpieczenie zdaniem innych nie wystarcza. - Po pierwsze piorąc takie ubrania, możemy
doprowadzić do przeniesienia szkodliwych środków na inną odzież
w pralce. Po drugie stroje robocze
w ogóle nie są przebadane pod
kątem ochrony przed chemią. Nie
stanowią żadnej bariery ochronnej
- zaznacza Artur Maścibroda.
Przy jakimkolwiek stosowaniu
środków ochrony roślin poleca
on zakładanie tzw. jednorazowych kombinezonów ochron-

nych. Nie oznacza to jednak, że
można je zastosować tylko raz.
„Jednorazowy” oznacza w tym
wypadku, że kombinezon nie
nadaje się do prania czy naprawy. - Ważne jest aby przed użyciem sprawdzić, czy kombinezon
nie jest uszkodzony, a po pracy
w takim kombinezonie wejść pod
krótki prysznic i spłukać substancję, która tam osiadła - wyjaśnia
Artur Maścibroda. Kiedy kombinezon należy wyrzucić? - Gdy
zostanie uszkodzony mechanicznie
np. rozerwany oraz po oddziaływaniu środków chemicznych. Poza
tym chemia wchodzi w strukturę
materiału i musimy mieć świadomość, że cały czas działa. Jeśli
wiemy, że wielokrotnie był on narażony na duże stężenia, to dla
własnego bezpieczeństwa powinniśmy go wymienić - przestrzega.
Jakie modele wybierać? - W tym
przypadku mamy bezpośrednie
zagrożenie zdrowia, a nawet ży-
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szczypać - wymienia Leszek Łuczak.

W tabeli przedstawiono odzież ochronną wymaganą podczas pracy
z chemicznymi środkami ochrony roślin, w zależności od rodzaju uprawy wg KRUS
Odzież ochronna
kombinezon
ubranie wodoszczelne
buty gumowe lub igielitowe
rękawice
okulary lub ekran ochronny
nakrycie głowy (kapelusz rybacki lub kaptur)
półmaska

Uprawy niskie,
wszystkie preparaty
+

Uprawy wysokie
(sady, chmielniki)
wszystkie preparaty

+
+
+

+
+

Wysiewanie granulatów, zaprawianie
ziarna siewnego*
+
+

+

+

+

+

+

+

*Zaprawiaj ziarno wyłącznie w zaprawiarkach. Pamiętaj, że nie wolno zaprawiać ziarna ręcznie (np. mieszać szuflą). Niezużyte
ziarno przechowuj w pomieszczeniach przeznaczonych na środki ochrony roślin
Źródło: KRUS

cia, dlatego powinniśmy wybierać
kombinezony w kategorii III, typ
ochrony minimum 5 i 6. Zapewnią
nam one ochronę przed chemiczną
mgiełką, która powstaje w czasie
oprysku i jednocześnie przeciwko
pyłom na bazie aerozoli - mówi
Artur Maścibroda.

zawartych w produkcie jesteśmy
w stanie dobrać odpowiedni pochłaniacz. Takie dokumenty są często
dołączane do produktu. Można je
też pobrać ze strony internetowej
producenta - tłumaczy Artur
Maścibroda.

Maski ochronne

Mamy zabezpieczoną skórę i drogi oddechowe. Nie zapominajmy o oczach. Gogle
przydadzą nam się nie tylko
w trakcie pracy przy spawaniu czy cięciu, ale i stosowaniu
oprysków, bo substancje chemiczne mogą do organizmu
przeniknąć także przez śluzówkę oka. - Nie wystarczą zwykłe
okulary ochronne, a powinny to
być szczelne gogle wyposażone
w soczewki odporne na działanie
środków chemicznych. Ważne jest
też to, aby dobrze przylegały i były
kompatybilne z półmaską ochronną - podkreśla Artur Maścibroda
z firmy Bolte. Obecnie dostępne są na rynku gogle, które są
szczelne i nie parują. - Mają
specjalne filmy na szybkach, które powodują, że nie zachodzą one
mgłą - mówi Artur Maścibroda.
Warto szukać takich modeli,
w których istnieje możliwość
wymiany szybki w razie porysowania bądź pęknięcia. Ich
koszt to około 20-30 zł. Utrzymanie takich gogli w czystości
nie powinno sprawiać większego trudu. Wystarczy je przemyć
wodą z mydłem. Jest to też najlepszy sposób konserwacji.

Aby wybrać odpowiednią
maskę i pochłaniacz, trzeba
bacznie przyjrzeć się karcie
charakterystyki danego środka
ochrony roślin. - W takiej karcie
producent powinien szczegółowo
określić, jaki rodzaj ochrony rolnik
powinien stosować, a więc jaką
użyć maskę i jakiej klasy pochłaniacz. Z tym jest różnie, przeważnie są tylko ogólne zapisy .
Dlatego, jeśli rolnik prześle nam
taką kartę charakterystyki, to na
podstawie substancji chemicznych

Okulary ochronne

Fot. Bolte

Rękawice ochronne

Jeśli rzeczywiście zależy
nam na zdrowiu, w kontakcie
ze środkami ochrony roślin powinniśmy stosować rękawice
typowo przeznaczone do pracy
z takimi substancjami. A więc
wybierać rękawice gumowe czy
nitrylowe, posiadające wyższy
stopień ochrony. - Zwłaszcza jeśli

producent danego środka w karcie charakterystyki zaznacza, że
produkt jest żrący, szkodliwy dla
zdrowia i sam rekomenduje rękawice nitrylowe - jako środek
zapobiegawczy - mówi Leszek
Łuczak z ATG, producenta rękawic roboczych. O ich skuteczności możemy mówić, gdy
są całkowicie szczelne. Pojawia
się więc problem z poceniem.
W tym przypadku można sięgnąć po rękawice z wyściółką,
która minimalizuje skutki pocenia i dzięki temu zapewnia
nam komfort pracy. Ich koszt to
około 20-30 zł. I tutaj pojawia
się pytanie? Jak często je wymieniać? - Gdy rękawica zostanie
uszkodzona, a więc kiedy odpadnie palec, nikt rozsądny tego już
nie będzie zakładał. Jednak temat
jest bardziej skomplikowany, bo
substancje chemiczne, szczególnie
aminy i pochodne są substancjami,
które przechodzą przez struktury
materiału, również na poziomie
molekularnym. Może być więc taka
sytuacja, że rękawica wygląda jak
nowa w sensie kolorystycznym,
cech fizycznych, natomiast już
przepuszcza substancje molekularnie. Objawami takiego zjawiska
jest to, że ręka po użyciu stanie się
sucha i biała, skóra może czasami
R E K L A M A

Nie jedz, nie pij
i nie pal w trakcie
stosowania
oprysków

Ze środkami ochrony roślin
mogą pracować wyłącznie dorośli mężczyźni. Nie wolno zatrudniać do tego kobiet i dzieci.
Osoby cierpiące na jakiekolwiek
schorzenia powinny zapytać
lekarza, czy mogą kontaktować
się z chemicznymi środkami
ochrony roślin. Do pracy ze
środkami ochrony roślin nie
należy przystępować na czczo,
natomiast w czasie pracy nie
wolno jeść, pić i palić. - Dopuszcza się natomiast spożywanie
posiłków oraz palenie tytoniu
tylko w czasie przerw w pracy,
po uprzednim zdjęciu wierzchnich
ochron indywidualnych, umyciu
rąk i twarzy oraz przepłukaniu
jamy ustnej wodą pitną, jednak
w odległości nie mniejszej niż
50 m od miejsca stosowania środków ochrony roślin lub nawozów
od strony nawietrznej - podaje
KRUS.
Co ważne, nie wolno kontaktować się z chemicznymi
środkami ochrony roślin po
wypiciu choćby jednego kieliszka alkoholu (piwa, wina czy
wódki) także w przeddzień i po
zakończeniu pracy. Zabieg chemiczny najlepiej przeprowadzać we wczesnych godzinach
rannych, przy bezwietrznej,
bezdeszczowej pogodzie. Jeżeli
wieje wiatr, powinniśmy wybrać taki kierunek opryskiwania, by preparat nie opadał na
nas (iść z wiatrem lub bokiem
do wiatru).
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TUCZ

w upalne

LATO
Jak świniom pomóc przeżyć
upalne lato? Co zrobić, aby
mimo ciepła i mniejszego
spożycia paszy, sztuki właściwie
przybierały na wadze?

D

użymi krokami
zbliża się ciepła
pora roku. Wysokie temperatury,
które mogą bardzo często występować w okresie letnim, są
bardzo uciążliwe nie tylko dla
ludzi, ale także dla świń. Podczas
upałów często spotykamy się
z tzw. stresem cieplnym. - Powoduje on między innymi pogorszenie
pobierania paszy, przez co przyrosty są znacznie mniejsze, pojawia
się agresywność w stadzie, a także
zwiększa się odsetek upadków. Wysokie temperatury są nieuniknione, jednak stosując się do pewnych zasad,
możemy zniwelować ich negatywne
skutki - mówi Maciej Szymczak,
lekarz weterynarii prywatnej
praktyki w Gołuchowie (powiat pleszewski). Jeśli jest taka
możliwość, obiekty, w których
przebywają świnie, powinny być
dobrze wentylowane, by był stały
dostęp świeżego powietrza, dzięki czemu obniży się zawartość
szkodliwych gazów w chlewni
oraz temperatura.
Podczas wysokich temperatur pobieranie paszy może być
mniejsze. Dlatego warto zadbać

o jej jakość. Najlepiej zastosować zakwaszacze i zredukować
ilość włókna w dawce, ponieważ organizm świni podczas
ich trawienia produkuje dużą
ilość ciepła, co jeszcze bardzie
podnosi temperaturę w chlewni. - W czasie skarmiania na mokro należy usuwać z koryt niedojedzoną paszę, ponieważ może się
ona popsuć i prowadzić do zatruć
w stadzie. Najlepszym rozwiązaniem jest karmienie wcześnie rano
i późno wieczorem, kiedy temperatura spadnie. Można włączać
światło w chlewniach w nocy tak,
aby panował półmrok, a jak wiadomo temperatura jest wtedy niższa.
Czynniki te pobudzą zwierzęta do
pobierania paszy - radzi Maciej
Szymczak. Dla knurów i loch
można zastosować witaminę C
oraz inne dodatki paszowe, zawierające witaminy A i E oraz
mikroelementy takie jak: magnez, potas czy sód, które poprawią odporność organizmu
oraz zmniejszą wpływ upałów
na organizm.
Najważniejszą zasadą jest
oczywiście stały dostęp do wody.
- Jeśli nie mamy poideł, do których
świnie mają nieograniczony do-

stęp, powinniśmy jak najczęściej
napełniać koryta, aby zwierzęta mogły pobierać wodę, kiedy chcą, ponieważ jej brak może doprowadzić do
ogromnych strat - podkreśla. Jeżeli
jest taka możliwość, to w okresie
upalnych dni należy zmniejszyć
obsadę świń w kojcach, ponieważ zagęszczenie pogłowia
również ma wpływa na to, jak
zwierzęta przetrwają upały. - Im
więcej ich w kojcu, tym upały są
uciążliwsze dla ich organizmu. Nie
ma jednak żadnych środków, które
uchronią nasze stado przed stresem
R E K L A M A

Na pytania
czytelników
odpowiada

lek. wet. Maciej
Szymczak
tel. 888 797 830

cieplnym podczas wysokich temperatur. Świnie muszą same sobie
poradzić. Hodowcy mogą jedynie
wspierać zwierzęta, aby skutki były
jak najmniejsze - zaznacza Maciej
Szymczak. 
(abi)

HODOWLA
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Dezynfekcja w chlewni:
zamgławianie czy oprysk?
Porównujemy dwie metody najczęściej stosowane w chlewniach w celu zdezynfekowania
pomieszczeń. Jakie są zalety zamgławiania? Kiedy bardziej opłaca się wybrać oprysk?
Dorota Jańczak
fot. insekt2.pl

S

kuteczna dezynfekcja to dla właścicieli
ferm trzody chlewnej obecnie nie tylko zmniejszenie strat
wynikających z upadków czy
leczenia, ale także być lub nie
być w dobie szerzącego się wirusa ASF w Polsce. Jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko pojawiania się i migracji patogenów
w chlewni do minimum, powinnyśmy zwrócić uwagę nie
tylko na dezynfekcję tego, co na
zewnątrz (m.in. maty dezynfekcyjne, dezynfekcja transportu
- o czym pisaliśmy w poprzednich numerach), ale i w samym
środku pomieszczeń inwentarskich. Najczęściej stosowane
są dwie metody: oprysk i zamgławianie.
Oprysk to nic innego, jak
rozpylenie roztworu bezpośrednio na dezynfekowane
powierzchnie. Do wykonania
zabiegu służą mniej lub bardziej zaawansowane technicznie opryskiwacze. Tę metodę
warto wybrać w przypadku,
gdy mamy do czynienia
z powierzchnią o porowatej
strukturze.
Jeśli natomiast powierzch-

TEKST

nia dezynfekowana jest gładka, a do tego są zakamarki czy
szczeliny, lepiej wybrać zamgławianie. Warto nad nim się zastanowić także w przypadku
silnej infestacji owadami. Ta
metoda wydaje się być bardziej
skuteczna i daje nam gwarancję
większej dokładności zabiegu.
Przed jego przeprowadzeniem
należy odpowiednio się przygotować, np. skonsultować się
z ekspertem, producentem
sprzętu i preparatów czy też
firmą przeprowadzającą poO G Ł O S Z E N I E

dobne zabiegi. - Należy zwrócić
uwagę na charakterystykę środka,
tj. np. czy jest on termostabilny
i może być podawany przy pomocy
zamgławiacza termicznego, czy
jest np. mieszaniną jednorodną.
Najczęściej producent środka informuje na etykiecie, czy dana mieszanina może być podawana poprzez
zamgławianie - tłumaczy Rafał
Krakowski, regionalny kierownik na Wielkopolskę w firmie
Agro-Trade. Kolejnym krokiem
jest odpowiedni dobór sprzętu
do rodzaju preparatu, gaba-

W Ł A S N E

W Y D A W C Y

rytów i warunków pomieszczenia. Zamgławiacze mogą
mieć różne wydajności i zasięg.
Mogą być także przystosowane do aplikacji agresywnych
produktów. I tu przydać się
może wiedza doradcy. - Obiekt,
który będzie zamgławiany, powinien być odpowiednio przygotowany. Dodatkowo należy zapewnić
szczelność pomieszczenia, a w niektórych przypadkach również odpowiednią temperaturę i wilgotność
powietrza. Ważny jest również
czas ekspozycji powierzchni na
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działanie chmury dezynfekcyjnej. Ma to znaczenie zwłaszcza
w obiektach, gdzie konieczne jest
zwalczanie choroby, nie tylko prewencja - przestrzega Rafał Krakowski.
Oczywiście musimy pamiętać o tym, że zamgławianie wykonuje się zawsze
w pomieszczeniu pustym,
w którym nie mogą na czas
zabiegu przebywać zwierzęta
ani osoby postronne (poza operatorem). - Obiekt powinien być
wyczyszczony z resztek ściółki,
paszy, a gnojowica spuszczona.
Następnie powinno być przeprowaR E K L A M A

dzone rzetelne mycie odpowiednio
dobranymi środkami. Po myciu
wszystkie powierzchnie należy
spłukać wodą. Do wysuszonego
obiektu wprowadza się urządzenie
zamgławiające, którego zbiornik na
ciecz roboczą wypełniony jest odpowiednią ilością mieszaniny produktu dezynfekcyjnego - tłumaczy
Urszula Piwońska, biolog, kierownik Działu Badań i Rozwoju
w firmie Agro-Trade. Podczas
zamgławiania należy stosować
środki ochrony indywidualnej.
Chmura dezynfekcyjna powinna utrzymywać się w szczelnie
zamkniętym pomieszczeniu

Fot. Agro-Trade

Zamgławianie jest jedną z metod aplikacji płynnych środków chemicznych, w tym biobójczych, środków ochrony
roślin i innych. Stosowane jest ono w wielu branżach
- zarówno w hodowli zwierząt, jak i w pieczarkarstwie
czy ogrodnictwie. Na szeroki zakres stosowania tej metody
wpływa przede wszystkim wysoka skuteczność i dokładność zabiegu

przez określony czas, dostosowany do informacji zawartych
na etykiecie produktu. Następnie obiekt należy dokładnie wywietrzyć i dopiero wówczas
można wprowadzić zwierzęta.
Zabieg dezynfekcji w chlewni
powinno się stosować po każdej
wymianie stada.
Zabieg zamgławiania ma
sens w obiektach szczelnych,
gdzie chmura może się dłużej
utrzymać. - Tam, gdzie nie można
zagwarantować szczelności, np.
w starych konstrukcjach, lepiej
jest wrócić do tradycyjnych metod
lub zastosować jakieś dodatkowe

zabezpieczenia, które ją poprawią
- zaznacza Rafał Krakowski.
Biorąc pod uwagę ceny,
zamgławiacze się relatywnie droższe od opryskiwaczy
i kosztują od 3 tys. zł wzwyż.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę
fakt, że dzięki zabiegowi zamgławiania zyskamy na czasie. - Co więcej, w konfrontacji
z zabiegiem na tzw. grubą kroplę,
zamgławianie wykorzystuje mniejsze ilości środka. Zatem można
zredukować zużycie produktów
chemicznych - wyjaśnia Rafał
Krakowski.

HODOWLA
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locha

prośna
Racjonalne żywienie macior
prośnych jest związane z produkcją
wysokiej jakości wieprzowiny,
zdrowej dla konsumentów oraz
stanowi o zysku producenta.

S

zacowanie potrzeb
żywieniowych świń
oraz wartości pokarmowej surowców
paszowych i pasz
podlega ciągłym zmianom,
jest stale doskonalone, ponieważ cały czas zmieniają się parametry genetyczne zwierząt
i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Coraz częściej
hodowcy i producenci trzody
chlewnej kontrolują kondycję
loch prośnych oraz zmieniają
w drugiej fazie ciąży poziom
ich żywienia. Działania te
wprowadza się w przypadku
osobników, które są zatłuszczone lub wychudzone, aby zoptymalizować ich kondycję oraz
zapewnić prawidłowy rozwój
płodów. Poprawne żywienie
loch wymaga dokładnego oszacowania zapotrzebowania na
energię i składniki pokarmowe.
Istnieje związek pomiędzy

TEKST
poziomem żywienia a tempem
wzrostu i wykorzystaniem paszy w późniejszym okresie odchowu prosiąt, co jest szczególnie ważne w przypadku
potomstwa loch plennych.
Ponadto oddziałuje na zawartość tłuszczu śródmięśniowego.
„Opierając się na eksperymentach
uwzględniających modyfikacje
ilościowe i jakościowe w zakresie żywienia loch prośnych udowodniono, że lochy niedożywione
w okresie ciąży rodzą prosięta lekkie, z których część pada, a pozostałe wolniej rosną i gorzej wykorzystują paszę. Po odchowie, tuczu
i uboju dostarczają tusze o niższej
masie wyrębów podstawowych
oraz mniejszej zawartości mięsa,
o gorszej jakości” tłumaczą Anna
Rekiel, Justyna Więcek, Marcin
Sońta z SGGW w Warszawie
w swoim artykule „Naukowe
i praktyczne aspekty optymalizacji urodzeniowej masy ciała

Ksenia Pięta
prosiąt”. „Ograniczeniu niedożywienia macicznego służą działania żywieniowe lub modyfikujące gospodarkę hormonalną loch.
W praktyce stosuje się najczęściej
zmianę ilości podawanej paszy,
zawartości białka, suplementację
mieszanek np. L-karnityną, zmianę
ilości i/lub proporcji aminokwasów, w tym dodatek argininy, oraz
różne dodatki paszowe” - piszą
naukowcy.
Ważne jest, aby oszczędnie gospodarować białkiem
przy jednoczesnej optymalizacji składu aminokwasowego
dawki, istotna jest zwłaszcza
arginina, która ma wpływ na
rozwój płodu. Efektywne żywienie uwzględnia też gazy
i inne związki powstające
w jelicie grubym. „Wykazano, że masa prosiąt oraz udział
tkanki mięśniowej u noworodków były największe, gdy lochy
prośne otrzymywały paszę zawie-

rającą ok. 12,1% białka w 1 kg.
Masa ciała i mięsność ulegały obniżeniu, gdy pasza stosowana w żywieniu prośnych loch była zbyt
bogata lub nadmiernie uboga, np.
w białko”- tłumaczą naukowcy
z SGGW. Białko odgrywa zatem zasadniczą rolę w kształtowaniu masy urodzeniowej
prosiąt oraz ich cech rzeźnych.
Przekarmienie loszek osłabia
rozwój płodu i przeżywalność
prosiąt po urodzeniu.
Przy układaniu nowoczesnej dawki pokarmowej producent powinien uwzględnić masę
ciała lochy przy kryciu oraz
oczekiwany przyrost w trakcie
ciąży, biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby pokarmowe.
„Żywienie w okresie prośności
powinno zapewniać lochom
osiągnięcie przed porodem grubości
słoniny grzbietowej nie mniejszej
niż 20 mm (pierwiastki) i 25 mm
(wieloródki). Ocena kondycji wiąże
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się z określeniem rezerw tłuszczu
- grubości słoniny w punkcie
P2, czyli za ostatnim żebrem
w odległości 3 cm od linii grzbietu
(grubość słoniny zmierzona
ultradźwiękowo wynosząca 6
mm = 1 pkt w pięciostopniowej
skali BCS - ang. body condition
scoring). Optymalna kondycja
określona w skali pięciopunktowej
w momencie porodu powinna
wynosić maksymalnie 3,5 BCS,
a przy odsadzeniu i kryciu nie
mniej niż 2,5 pkt” - zaznaczają
naukowcy.
Należy pamiętać o bardzo
ważnym, w ciąży każdego
ssaka, hormonie - progesteronie. Intensywne żywienie loch
zaraz po kryciu prowadzi do
szybkiej jego przemiany. Jeśli
zabraknie progesteronu, może
dojść do poronienia. Dlatego też
zaleca się w pierwszym okresie po zapłodnieniu, podawać
zwierzętom nieco poniżej 2
kg mieszanki pełnoporcjowej
dziennie. Wzrost ilości podawanej paszy powinien nastąpić
w późniejszej fazie ciąży, gdy
następuje szybki wzrost płodu
i zwiększa się zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
R E K L A M A

i energię. „Wzrost pobrania paszy
i składników pokarmowych przez
lochy w środkowej fazie ciąży może
pomóc w złagodzeniu negatywnego wpływu zagęszczenia w macicy
i niedożywienia płodów, szczególnie u loch wysokoplennych.
Monitorowanie poziomu żywienia
w pełnym cyklu reprodukcyjnym
wydaje się obecnie konieczne”
- zalecają specjaliści.
Potrzeby pokarmowe loch
prośnych zmieniają się w zależności od początkowej wagi,
przyrostu masy ciała w czasie
ciąży oraz przewidywanej liczby prosiąt w miocie. Współczesne standardy oparte są na
szerokiej wiedzy z zakresu
fizjologii i wartości genetycznej zwierząt, biorą pod uwagę
także czynniki środowiskowe,
które mają wpływ na zwierzęta.
Intensywnie użytkowane lochy
nowoczesnych genotypów wymagają szczególnej troski w zakresie optymalizacji odżywiania na poszczególnych etapach
cyklu rozrodczego, by osiągnąć
i utrzymać dobrą kondycję oraz
wysoką i długotrwałą produkcję o optymalnym wskaźniku
uboju.

R E K L A M A
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ma się dobrze

Choć pogłowie bydła mięsnego w Polsce stale wzrasta, popyt na spożycie - nie.
W porównaniu do 2000 roku zjadamy o wiele mniej wołowiny.
TEKST

Dorota Jańczak

W 2017 roku Polska wyprodukowała 559 tys. ton mięsa wołowego.
W ciągu 10 lat wolumen wołowiny
krajowej wzrósł o 194 tys. ton, czyli
o 35%. Wydaje się więc, że jest to
jedna z najbardziej obiecujących
gałęzi produkcji rolnej w Polsce.
Obawiając się zawirowań na rynku mleka, które miały miejsce kilka
lat temu, niektórzy jego producenci przekwalifikowani się na bydło
opasowe. Duża grupa rolników
postanowiła także iść dwutorowo zachowując oborę mleczną, wszelki
zysk inwestować w opasówkę. I choć
ma ona swoje minusy (dochód dopiero po 2 latach chowu), to i tak
są zadowoleni, bo ceny na byka
są dość wysokie i stabilne. Na początku maja za 24 - miesięcznego
byka można było uzyskać średnio
7,45 zł/kg, o prawie 6% więcej niż
przed rokiem (około 5,5 tys. zł za

jedną sztukę). Jak podaje ARiMR,
hodowlą bydła (w tym i mlecznego)
zajmuje się obecnie 405 tys. rolników, spośród nich 86 tys. to producenci opasów. Łącznie w polskich
fermach jest 3,7 mln sztuk byków
i jałówek.

(49 zł/kg). Nie napawa optymizmem
fakt, że w porównaniu do 2017 roku
- obecnie ceny są wyższe o około 4%.

2,2 kg spożycia
rocznie

Przy tak minimalnym popycie
wewnętrznym jedynym ratunkiem
dla hodowców bydła jest eksport.
W 2017 roku poza granice Polski
wyjechało 401 tys. ton wołowiny,
o 230 tys. ton więcej niż jeszcze 10
lat temu. - Przez ostatnie lata Polska
dość intensywnie pracowała nad
otwarciem rynków. W latach 2006 2016 eksport wzrósł trzykrotnie. 30%
asortymentu, a więc 120 tys. ton jako
mięso wołowe halal czy koszer trafia
do 40 państw Bliskiego Wschodu tłumaczy Jerzy Wierzbicki, prezes
Polskiego Zrzeszenia Producentów
Bydła Mięsnego. Importowaliśmy natomiast ponad 23 tys. ton wołowiny.
Konkurencja ogólnoświatowa jest
jednak mocna. Liderem na rynku
są USA, które w 2017 roku wyprodukowały ponad 12 mln ton mięsa.
Tuż za nimi w czołówce znajdują
się: Brazylia (ponad 9 mln ton) i UE
(prawie 8 mln ton). Dość znaczną
produkcję prowadzą także Chiny
(7 mln ton), Indie (4 mln ton), Argen-

W parze ze wzrastającą produkcją nie idzie spożycie. Jak podaje
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2000 roku
statystyczny Polak zjadał 7 kg mięsa
wołowego rocznie. W 2007 roku były
to już tylko 4 kg, a w 2017 roku - 2,2 kg.
Jest to naprawdę mało w porównaniu do UE, gdzie spożycie wynosi
15 kg/rocznie. Dlaczego tak jest?
Czyżby polscy konsumenci nie doceniali walorów smakowych rodzimej
wołowiny? Nie w tym rzecz. W grę
wchodzi cena mięsa, która zwyczajnie przerasta ich możliPOGŁOWIE BYDŁA W POLSCE
wości finansowe. Przykładowo - kilogram
w
tym
Pogłowie
Lata
mięsa wołowego bez
w tys. sztuk*
krowy
pozostałe
kości z udźca kosztuje
2000
6 083
3 098
2 984
średnio 34 zł, a rostbef
2007
5 696
2 787
2 909
(część tylna ćwierćtuszy) 28 zł. Jeszcze
2017
6 143
2 374
3 769
droższa jest cielęcina

*Stan w czerwcu, dane GUS
R E K L A M A

Rekordowy eksport
wołowiny

Spożycie mięsa wołowego
(bez podrobów) w Polsce
Lata
2000
2007
2017*

w kg na
1 mieszkańca
7,1
4,0
2,2

*szacunek IERiGŻ-PIB, dane GUS

tyna (prawie 3 mln ton) oraz Australia
(2 mln ton).

Jaki będzie ten rok?

Komisja Europejska podała, że
w UE spodziewa się zmniejszania
produkcji wołowiny o około 1%.
- Zmniejszenie unijnej produkcji wołowiny będzie rezultatem najprawdopodobniej spadku podaży krów.
Zwiększenia produkcji można oczekiwać w krajach Europy Wschodniej
i Hiszpanii, wzrost ten jednakże nie
zrekompensuje spadków u pozostałych unijnych dostawców tego gatunku mięsa -zaznacza Dorota Pasińska
z IERiGŻ. Eksport żywych zwierząt
do krajów niebędących członkami
UE wzrośnie o 2%, wołowiny - o 2%,
import wołowiny zwiększy się o 10%,
a import żywych zwierząt nadal
utrzyma się na relatywnie niskim
poziomie.

26

HODOWLA

WIEŚCI ROLNICZE | NR 7 (91) LIPIEC 2018

W krainie

alpaków
Te zwierzęta jedzą ludziom z ręki
- przysmakiem jest starta marchewka

Do niedawna znane tylko z telewizji lub
ilustrowanych przewodników. Dziko żyjące
w Andach, dziś na wyciągnięcie ręki za płotem
u sąsiada. Alpaki z rodziny wielbłądowatych
zadomowiły się w gospodarstwie w Tychowie
Starym (gm. Mirzec, powiat starachowicki).

A

TEKST I ZDJĘCIA

lpaki przyjechały do Polski
z Chile, a raczej
przyleciały samolotem, najpierw do Hamburga, a stamtąd
transportem za pośrednictwem
prezesa stowarzyszenia hodowców alpaków na Podlasie, skąd
sprowadziła je do Tychowa Starego Renata Chrobot.
- Jakieś dwa lata temu zobaczyłam alpaki w internecie, bardzo mnie
wtedy zainteresowały, a ponieważ
szukałam alternatywnego pomysłu
na pracę, stwierdziłam, dlaczego
nie? - mówi Renata Chrobot, która do niedawna zajmowała się
dziennikarstwem. - Na działce po
rodzicach urządziłam gospodarstwo,
do którego sprowadziłam alpaki.
Jesienią ub. roku z transportem z Chile przyleciało do
Polski 300 takich zwierząt. Do
Tychowa Starego trafiło dziewięć sztuk: osiem samic i jeden
samiec w gratisie razem z matką. - Początkowo planowany był na
reproduktora, ale niespecjalnie się
do tego nadaje - przyznaje pani
Renata. - Mimo to już mam „swoje” potomstwo. Od jesieni ub. roku
hodowla powiększyła się o cztery

Ewelina Jamka
sztuki (trzy samice i jednego samca).
To Balbina, Kropeczka, Fiona i Shrek
- wylicza pani Renata dodając,
że każda z alpak ma swoje imię,
chociaż na nie nie reagują.
Hodowla jest dość wymagająca - nie ukrywa właścicielka
gospodarstwa agroturystycznego „W krainie alpaki”. Alpaki, z rodziny wielbłądowatych,
wyglądem przypominają lamy.
Hodowane są głównie dla wełny, która wykorzystywana jest
do produkcji kołder itp. (wełna
z alpaków obok kaszmiru ma
właściwości antyalergiczne). To
zwierzęta głównie roślinożerne, żywią się przede wszystkim
trawą i sianem, bardzo chętnie
jedzą wysłodki buraczane zalane
wodą, przysmak stanowi tarta
marchewka. W naszych warunkach klimatycznych konieczna
jest suplementacja w postaci minerałów. W okresie zimowym
podawana jest im witamina D,
z uwagi na ograniczone ilości
promieni słonecznych, jak również specyfiki na trawienie. Muszą mieć stale zapewniony dostęp do wody. Uwielbiają śnieg,
deszcz im nie służy, bo wełna
nasiąka wodą. Nie wymagają

jednak szczególnych warunków
w postaci zaplecza gospodarczego. Większość czasu spędzają
na powietrzu, na noc udają się
do alpakarni (drewnianej szopy), która niewiele różni się od
drewnianej wiaty. Śpią na sianie,
leżąc z nogami podgiętymi do
siebie.
- Alpaki są bardzo przyjazne,
mają łagodne usposobienie, także do
ludzi. Są jednak bardzo płochliwe,
bo przecież w naturalnym środowisku przebywają w wolno żyjących
stadach, bez ingerencji człowieka.
Dlatego nie są do niego przyzwyczajone. Agresywne nie są, ale nie
należy zachodzić ich od tyłu, bo
potrafią kopnąć. Plują również, ale
raczej na siebie nawzajem, niż na
ludzi. Zdarza im się to w sytuacjach
stresowych, kiedy walczą o jedzenie
- mówi pani Renata. - To szkodniki, które obgryzają wszelkie rośliny
zielone, drzewka, krzewy. Na wysokości ich głowy nie ostanie się
żaden liść na drzewie. Suche kikuty
gromadzą w jednym miejscu, te
patyki służą im najczęściej do ocierania się. Nie lubią gorąca, dlatego
raz do roku muszą być strzyżone,
najczęściej odbywa się to na wiosnę.

Już niebawem to czeka nasze stadko,
żeby łatwiej przetrwały lato.
Na co dzień pieczę nad
nietypową hodowlą sprawuje
szwagier pani Renaty, Sławomir
Ziewiecki. To on dogląda inwentarza, by zwierzętom nie stała
się krzywda i nie zapadały na
żadne choroby. Niebezpieczny
dla alpaków w naszych warunkach jest tzw. świeżbiowiec, który powoduje łysienie zwierząt,
a to z kolei ogromna strata dla
gospodarstwa.
- Alpaki, ze względu na to,
że są wciąż jeszcze tak mało
popularne w Polsce, stanowią
ogromną atrakcję, zarówno dla
dorosłych, jak i dzieci. Mamy za
sobą już pierwsze odwiedziny gości w weekend majowy. Chętnie
przyjmujemy wycieczki szkolne
- dodaje pani Renata, która
w „Krainie alpaki” stworzyła
doskonałe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Jest tu plac zabaw dla dzieci,
miejsce na grill czy ognisko
z pieczoną kiełbaską. Okoliczny las to sposobność do wypadu na jagody czy grzyby.

HODOWLA
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podporządkowany

krowom

są zadowoleni do dnia dzisiejszego. - Jest porządek - podkreśla
pan Wiesław.
Państwo Bruziowie przez cały
czas dbają o to, aby praca w gospodarstwie była coraz lżejsza
zarówno w polu, jak i w oborze.
Posiadają 30 hektarów. Uprawiają
kukurydzę i zboża. Niestety gleba
jest słaba. Głównie to IV, V i VI
klasa. Zakupują maszyny rolnicze, ale tylko te, które często są
wykorzystywane. Nie inwestują
w urządzenia, które pracowałyby tylko przez jeden dzień. - Nie
mam kombajnu do kukurydzy, bo
się nie opłaca. Wynajmujemy.
W tym roku kupiliśmy owijarkę
samozaładowczą. I teraz sprasuje zielonkę na łące. Wracam
po owijarkę, robię baloty, które
na łące mogą stać dwa-trzy dni.
I jak przywożę, to się nie brudzi.
Od razu układamy je na pryzmie.
Dzięki temu robimy to szybciej
- zaznacza pan Wiesław.

Dzieci chcą
poznawać świat

Magdalena i Wiesław Bruziowie z Zakrzyna (gmina Lisków, powiat
kaliski) od kilkunastu lat swoje życie wiążą z hodowlą bydła.
I niemalże każdą minutę muszą podporządkować właśnie tym
zwierzętom.

Z

arówno pani Magdalena, jak i pan Wiesław znają swoje role
w gospodarstwie.
Pracę rozpoczynają
o godzinie 6.00. Wtedy wchodzą do
obory. Najpierw wykonują czynności porządkowe, przygotowujące do
doju. A na dój każdego dnia czeka
45 krów. W oborze aktualnie przebywa około 100 sztuk. Praca przy
doju trwa około 2 godzin. Później
wszystkie sztuki dostają paszę. W gospodarstwie mamy wszystko
to, co się urodzi. Nie kupujemy sztuk
z zewnątrz. Jałówki idą na krowy,
a jak któraś się nie zacieli, to na
rzeź, a buhaje na sprzedaż. Praca
w oborze kończy się około godzinny
9.00. Wtedy wracają i zasiadają do
śniadania. Kiedy oni pracują przy
zwierzętach, do szkoły pod okiem
swojej babci szykują się Kinga i Natalia, a do przedszkola - pięcioletni
Szymon.

TEKST

Anetta Przespolewska

Inwestowali i nadal
chcą inwestować

Państwo Bruziowie zadowoleni
są z wydajności. Jedna sztuka daje
około 7.000 - 8.000 litrów mleka
rocznie. - Jak był okres kwotowy, to
mieliśmy 320 tysięcy litrów na rok.
Kiedy obowiązywały kwoty, to rolnicy nie mogli się rozwijać. A teraz
jest taki zastój. I co zauważyliśmy,
to młodzi, którzy przejmują gospodarstwa rolne, likwidują krowy, bo
chcą mieć wolne weekendy. A trzeba powiedzieć, że człowiek, który
ma krowy mleczne, to jest z nimi
związany i każdy dzień podporządkowuje tym zwierzętom - podkreśla
pan Wiesław.
Praca po śniadaniu się nie
kończy. Pani Magdalena sprząta
w obejściu i domu. Na jej głowie
jest też przygotowanie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zawsze

muszą zmieścić się w terminie,
jeżeli chodzi o zgłoszenie przemieszczenia się zwierząt. Z kolei
pan Wiesław albo sprawdza maszyny, albo jedzie w pole. Z dziećmi spotykają się przy obiedzie.
Do obory wspólnie wracają około godzinny 17.00 i przygotowują się do doju. Do domu wracają
około 20.00. Mleko bezpośrednio
trafia do zbiornika. - Musieliśmy
pomieszczenia wyłożyć płytkami, nabyć basen myjący. Oborę
robiliśmy w 2006 roku z kredytu
w ramach młodego rolnika. Obiekt
z wyposażeniem kosztował wtedy 400 tys. zł. Za środki unijne
nabyliśmy: ciągnik za 280 tysięcy
złotych i rozrzutnik oraz utwardziliśmy teren. Niestety, nie ma już
maszyn, które kosztowałyby tak
10.000 zł. Ich cena rozpoczyna
się od 30.000 zł - ubolewa. Z kolei
z SAPARD-u otrzymali środki na
płytę obornikową. Z tej inwestycji

Pani Magdalena nie kryje,
że marzy chociaż o jednej wolnej niedzieli. Teraz, chcąc gdzieś
wyjechać na cały dzień, muszą
organizować zastępstwo. Ale
takich dni jest bardzo, bardzo
mało. - Przynajmniej raz w miesiącu z dziećmi jedziemy do Uniejowa. Ale ta wycieczka również
jest podporządkowana krowom.
Wyjeżdżamy około 9.00, po doju,
a wracamy około 18.00 i od razu
idziemy do obory. W taki dzień do
domu wracamy około 22.00. Ale
takimi wyjazdami chcemy naszym
dzieciom wynagrodzić to, że nie
możemy wspólnie wyjechać na
dłuższe wakacje. Nasze dzieci
chętnie wyjeżdżają z moją siostrą
i ich córką, bo wiedzą, że z nami
nie pojadą - mówi pani Magdalena.
Ich córki, kiedy były młodsze, również z nimi chodziły do zwierząt.
- Cielaki miały imiona. Jedna wolała chłopców, druga dziewczynki.
A teraz wolą się uczyć, bo chcą
poznawać świat - zaznacza.

Chcą się rozwijać

Mimo że praca nie należy do
łatwych i lekkich państwo Bruziowie nie zamierzają z mniej
rezygnować. - Mamy lepsze i gorsze dni, bo cielak czy krowa są
chore, dwa tygodnie temu krowa odbiła mi jedno żebro. Ale
pracuje się dalej - podkreślają.
Dodają: Chcemy się rozwijać.
W gospodarstwie jest tak, że nie
można zostawać w tyle, bo jak się
zostaje, to już się tych zmian tak
szybko nie dogoni. No i żebyśmy
tę pracę sobie ułatwiali.
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CZĘŚĆ II

Środki pielęgnacyjne
dla strzyków i wymion
Istnieje kilka dróg prowadzących do tego, aby nie doprowadzić krowy - a w szczególności
wymienia i strzyków do schorzeń i chorób. Przede wszystkim to działania profilaktyczne
i zapobiegające wnikaniu lub znacznemu ograniczeniu wniknięcia drobnoustrojów do
organizmu krowy, ale także prawidłowy dój, przygotowanie zwierząt do doju oraz…
higiena.
Istotą sukcesu poruszonego
problemu jest higiena wymion
i strzyków. Podstawową zasadą
mycia wymion - niezależnie od
metody - jest przede wszystkim
używanie przez dojarza tylko
jednego ręcznika dla jednej krowy. Takie działanie profilaktyczne ma na celu uniknięcie
przypadkowego przenoszenia
drobnoustrojów chorobotwórczych z jednego wymienia krowy na drugie.
Odrębnym tematem wartym przedstawienia są wilgotne ręczniki do wymion
i strzyków. Jednym z nich jest
Wetcel™600 - mocny, wstępnie nawilżany ręcznik, który
(pod względem ekologicznym)
dodatkowo w stu procentach
ulega biodegradacji. Produkt
ten zawiera w swoim składzie
czwartorzędowe komponenty
amonowe. Jest łatwy i natychmiast po otwarciu przez dojarza
opakowania - gotowy do użycia, łatwo oczyszczając strzyki
i ręce dojarza. A co najważniejsze skutecznie zapobiega
rozprzestrzenianiu się bakterii
powodujących mastitis. Bardzo
podobnie działającymi są nawilżane ręczniki do wymion
Biocell™. One dodatkowo,
oprócz oczyszczania strzyków
z zanieczyszczeń mechanicznych, prowadzą do niezbędnej
przed dojem delikatnej stymulacji strzyków. Zabieg „mycia
wilgotnego” może mieć miejsce z zastosowaniem równie
dobrze znanych papierowych
ręczników namoczonych w roztworze np. LuxPre, SensoPre,
DermaPre.
Myliłby się ten, kto uważałby, że producenci oferują tylko

Fot. Fotolia.pl

Przed dojem

gotowe do użycia „wilgotne”
ręczniki i ściereczki. Odpowiedzią są ręczniki papierowe
Drycel™ - suche i wystarczająco mocne artykuły służące do
zachowania higieny m.in., rąk
dojarza, ale też wymion. Jednak
przed użyciem należy je wstępnie nawilżyć roztworem środka
do wymion z czystą wodą.
Mycie mokre (pianowanie)
- kolejna metoda - stosuje się
przy średnio i bardzo zabrudzonych wymionach, gdzie występuje dość istotne niebezpieczeństwo zakażenia bakteriami
środowiskowymi. Pianowanie wymaga osuszenia strzyka przed założeniem aparatu
udojowego. Tu poleca się kilka
produktów pianotwórczych,
m.in: DermaPre F (służące do
mycia i pielęgnacji) lub OxyCidePre (do mycia, pielęgnacji

i dezynfekcji).
Można użyć również gotowych ręczników nasączonych
już wstępnie takich jak: SowotaaWet, ProfilacLacto. Alternatywą są także tekstylne ręczniki
namoczone w roztworach LuxPre, SensoPre lub DermaPre.
Współczesna oferta środków pielęgnacyjnych i leczniczych z przeznaczeniem dla
wymion i strzyków krów jest
bardzo bogata. Jedną z grup
takich środków są preparaty stosowane do dezynfekcji
strzyków. Na uwagę zasługuje
tutaj ProfilacDip, jako dobrze
sprawdzony pod względem farmakologicznym i niezawodny
roztwór do czynnej dezynfekcji strzyków. Składniki pielęgnacyjne gotowego do użycia
roztworu utrzymują przede
wszystkim na odpowiednim

poziomie wilgotność i elastyczność skóry strzyków. Utworzony przy jego użyciu delikatny
tzw. „film” - czyli cienka warstwa preparatu - chroni przed
wnikaniem bakterii wywołujących zapalenie wymienia.
Inny środek to OxyCidePré
- jest to preparat dezynfekująco-myjący na bazie aktywnych
nadtlenków wodoru do tzw.
predippingu. Kolejny preparat
ceniony przez dojarzy to LuxPré - jest skoncentrowanym
środkiem myjącym i pielęgnacyjnym, także przed dojem.
Dzięki obecności jodu posiada właściwości mocno bakteriobójcze, a spora zawartość
związków gliceryny dodatkowo wspomaga kondycję skóry
strzyków.
Kolejna propozycja dla
dojarzy to tzw. „Biopiana”
(BIOFOAM). Jest to skuteczny środek do mycia i dezynfekcji strzyków jeszcze przed
rozpoczęciem doju. Zawiera
naturalne składniki usuwające zanieczyszczenia ze skóry
strzyków.

Po doju

Odrębnym zagadnieniem
jest higiena poudojowa. Preparat Tri-Fender™ to polecany sprawdzony jodowy środek do dezynfekcji i pielęgnacji
strzyków po doju. W preparacie zastosowane są najnowsze
technologie ACT oraz I-Tech,
które zapewniają jego wyjątkową skuteczność. Jednak, jak
podaje producent, najczęściej
środek ten stosuje się w automatycznych systemach (VMS),
ale może również być wykorzystywany poprzez zanurzanie
strzyków w kubku do dezyn-

HODOWLA
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BAKTERIE CHOROBOTWÓRCZE (Źródło: DeLaval)
Jest to paciorkowiec mogący się rozmnażać w oborze na legowisku krowy
Streptococcus uberis
i powoduje częste zapalenie wymion u krów w czasie zasuszania
Występująca w wodzie, ściółce, oborniku jest przyczyną około 15-20% przyEscherichia Coli
padków mastitis
Jest to paciorkowiec bytujący na gumach strzykowych i rękach dojarza, nie
Streptococcus agalactiae
może jednak długo przetrwać poza środowiskiem wymienia
Gronkowiec występujący na powierzchni ciała i na błonach śluzowych ludzi
i zwierząt, mogący bytować zarówno wewnątrz jak i zewnątrz wymienia, najStaphylococcus
częściej jednak w zewnętrznych ranach strzyków i uszkodzonych kanałach
strzykowych. Najczęściej też występuje w zewnętrznych ranach strzyków
i uszkodzonych kanałach strzykowych
Paciorkowiec rozmnażający się i bytujący poza wymieniem, na skórze strzyStreptococcus dysgalactiae
ków i sierści
Psudomonas
Może występować w źle umytych urządzeniach dojarskich i w wodzie
(pałeczka prosta)

fekcji zaraz po doju. Umożliwi
to skutecznie przyśpieszenie
zamknięcia strzyka i ograniczenie dostępu drobnoustrojów do
wnętrza wymienia. Z kolei dla
zwierząt młodych i narażonych
na zmienne warunki pogodowe, prowadzące do objawów
takich jak: pęknięta, krucha
i sucha skóra strzyka np. podczas chowu pastwiskowego,
cennym preparatem okaże się
Fortex™.
Wartymi polecenia są dla
bydła kremy, które należy dobrać do jakości stanu naskórka oraz sytuacji. Podrażnienie
skóry może być spowodowane
przez wiele czynników: działanie mechaniczne dojarki, wilgotność, narażenie na działanie zimna lub ciepła, środków
chemicznych itp.

A dla dojarza?

Pamiętać należy także
o własnej higienie i dlatego
poleca się w hali udojowej
mieć pod ręką stanowisko do
bieżącego opłukania dłoni i odpowiednie środki chemiczne.
Jednym z nich może być mydło do mycia rąk DomoMild.
Jest ono łagodnym mydłem
w postaci płynnej stosowanym
w rolnictwie oraz przemyśle
spożywczym. Skutecznie usuwa brud i bakterie, a składniki pielęgnacyjne natłuszczają
skórę rąk. Szczególnie polecane do mycia rąk przed dojem.
Drugim preparatem, jaki powinien się znaleźć pod ręką, jest
DomoSept- żel dezynfekcyjny
do rąk jako skuteczny środek
bakteriobójczy. Charakteryzuje się szybkim działaniem
oczyszczającym i nawilżającym. Doskonale nadaje się do
dezynfekcji rąk przed dojem
i innych czynności.
Natomiast w okresie zimowym z kolei wart zaoferowania
jest Profilac WinterHeat - to do-

skonały środek do pielęgnacji
strzyków przy niskich temperaturach.
Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać, żeby nie stosować niektórych preparatów
chemicznych w przypadku
skaleczeń i ran strzyków oraz
wymion, gdyż może to spowodować zahamowanie procesu odnowy tkanek. W takim
przypadku powinno się stosować różnego typu zasypki lub
aerozole do użytku zewnętrznego, wspomagające leczenie
schorzeń, ran i skaleczeń. Warto wymienić w tym miejscu
SunLitan Spray - bezbarwny
aerozol do kosmetyki i higieny
skóry oraz błon śluzowych lub
też Aluminium Spray ułatwiający gojenie się ran i zranień
naskórka lub też ran pooperacynych. Jednym z polecanych
też preparatów przyśpieszających i sprzyjających gojeniu
niewielkich zranień jest szwajcarski produkt EUTRA Tetina
- oferowany w szerokiej gamie
wielkości i pojemności opakowania - co jest przydatne dla
rolników o różnej wielkości
stada i bieżących potrzeb.
Na rynku jest dostępny również bardzo korzystnie działający środek dezynfekujący
PRIMA. Preparat ten, mogący mieć zastosowanie zarówno w dezynfekcji ręcznej, jak
i mechanicznej, nie jest przede
wszystkim oparty na związkach jodu, natomiast czynną
substancją umożliwiającą przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji jest nadtlenek wodoru. Do
tzw. dipingu strzyków wykonywanego zaraz po zakończonym
doju, stosować można również
Kenocidin® przeznaczony do
bezpośredniego zastosowania,
nie wymagającego rozcieńczeń
dodatkowych, a polegającego
na zanurzaniu w nim całego
strzyka po zdjęciu kubków

udojowych. Jest to, podobnie
jak inne tego typu produkty,
wysokotechnologiczny, błonotwórczy preparat do całkowitej
ochrony strzyków, oparty na
chloroheksydynie, stwarzającej
silną i skuteczną barierę ochronną [Źródło: CID LINES IHS sp.
z o.o]. Preparat dzięki „aktywnemu zasklepiaczowi” tworzy
kroplę szczelnie zamykającą ujście kanału strzykowego.
Na uwagę zasługuje jeszcze
przypomnienie o tym, aby do
kąpieli strzyków używać tylko
czystych kubków dezynfekcyjnych, ale również o tym, żeby
nie mieszać razem różnych
płynów pielęgnacyjnych i dezynfekujących. Dla pewności

i bezpieczeństwa poprawnego stosowania preparatów,
przygotowywania roztworów
i rozcieńczeń warto zapoznać
się z instrukcją obsługi oraz
informacjami zawartymi w dostarczanych do każdego produktu ulotkach.

Zakończenie

Wielu ludzi spotyka się
z opinią, iż nie „można przesadzać”, gdyż nadmierna higiena
prowadzi do utraty odporności,
jest bezcelowa, ponieważ zwierzę i tak szybko się pobrudzi…
Trudno komentować tego
typu opinie i spekulacje. Jednak wyniki badań i doświadczenie wskazują jednoznacznie,
że o wiele więcej szkód i problemów przynosi brak higieny
i dbałości o tak istotne organy
i części ciała zwierząt, aniżeli
dbałość i regularna pielęgnacja. Warto się nad tą kwestią
zastanowić, a lepsza kondycja
zwierząt na pewno przyczyni
się do poprawienia ich zdrowia
i wydajności oraz samopoczucia.
dr hab. inż. Robert Szulc
Uniwersytet Przyrodniczy
Technikum Inżynierii Środowiska
i Agrobiznesu w Poznaniu
cdn.

Wizytówki hodowlane
KONCENTRAT LOCHA SUPER
To mieszanka paszowa uzupełniająca oparta
na kombinacji mikroelementów pochodzących z wysokiej jakości produktów użytych
do jej produkcji. Umożliwia to wykorzystanie koncentratu do sporządzenia pasz
przeznaczonych dla loch o wysokim potencjale genetycznym. Lochę Super można
wykorzystać w mieszankach paszowych
pełnoporcjowych o udziale 17,5 % dla loch
wysokoprośnych i karmiących oraz 10% dla
loch w okresie po odsadzeniu oraz niskiej
ciąży - do 90. dnia.
WÓZ PASZOWYCH FIRMY ZAMET
Występuje w wersjach o różnej pojemności zbiornika zasypowego. Wozy doskonale współpracują z ciągnikami
o małej mocy, ze względu na specjalnie opracowaną innowacyjną
konstrukcję zespołu mieszającego oraz przekładnie redukującą obroty,
która instalowana jest
standardowo w każdej
maszynie. Do podstawowych elementów
wyposażenia należą
również noże tnące
pokryte węglikami spiekanymi, poprzeczny
przenośnik taśmowy,
system wagowy oparty
na czterech sensorach,
rura zapobiegająca wysypywaniu paszy oraz
podest inspekcyjny.
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WOZY PASZOWE
- jak wybrać odpowiedni?
Współczesny rolnik kładzie bardzo duży nacisk na jakość, ale także i funkcjonalność
nowo nabywanych maszyn. Na co powinien zwrócić uwagę wybierając wóz paszowy?
TEKST

J

Łukasz Tyrakowski

est wiele różnych czynników, które
mają wpływ na ostateczny wybór
wozu paszowego. Jednym z ważniejszych jest na pewno objętość mieszanej paszy, adekwatna do ilości
skarmianego materiału. Wozy najczęściej mają objętość od 6 do 12 m3.
Jak podkreśla Marcin Zabielski z firmy
Zamet, producenci wychodzą naprzeciw
rolnikom, którzy potrzebują niestandardowej pojemności wynikającej z ograniczeń
gabarytowych, dyktowanych przez wysokość czy szerokość wjazdową do budynków
inwentarskich. Kupując maszynę należy
przede wszystkim dopasować jej wielkość do ilości obsługiwanych krów. Kilka
ważnych decyzji należy podjąć również
jeśli chodzi o samą budowę maszyny. Najważniejszą z nich wydaje się być system
mieszania pasz: pionowy lub poziomy.
Który jest skuteczniejszy? - Bardzo trudno
to określić, ponieważ jest wielu użytkowników
wozów paszowych, którzy mają różne opinie na
ten temat. Jednym z ważniejszych czynników,
które mają wpływ na skuteczność mieszania jest
rodzaj i struktura komponentów, które będą
wsypywane do wozu w celu przygotowania
paszy. Nie w każdym gospodarstwie słoma,
sianokiszonka czy kukurydza są takie same,
a także system ich zbierania czy przygotowywania różni się w zależności od możliwości, jak i indywidualnych preferencji rolników
- tłumaczy właściciel firmy Zamet dodając,
że najczęściej wybierany przez rolników
jest pionowy system mieszania - Wozy
z takim systemem mieszającym są relatywnie
tańsze w zakupie, jak i w eksploatacji. Dobrym
przykładem na potwierdzenie tego są noże tnące,
które jako element eksploatacyjny wymagają
okresowej wymiany. W wozie z pionowym
systemem mieszającym jest ich maksymalnie
kilkanaście, natomiast system poziomy może
być wyposażony nawet w kilkadziesiąt takich
elementów, których wymiana generuje bardzo
duże koszty. Przewagę pionowego systemu
mieszania potwierdza Michał Matuszewski, specjalista firmy Agromix Rojęczyn,
dealer wozów paszowych firmy Trioliet:
- W porównaniu do innych układów, mieszanie
pionowe posiada według mnie więcej zalet.
Charakteryzuje się ostrożną obróbką paszy,

Wóz paszowy „Fider” firmy Zamet

brakiem uszkodzeń w jej strukturze, wysoką
wytrzymałością, szybszym mieszaniem, mniejszym zapotrzebowaniem na moc oraz prostą
konstrukcją. Jakiej mocy ciągnika potrzebujemy? Bardzo duża część rolników posiada
w swoich gospodarstwach traktory o małej
mocy, nie przekraczającej 50KM, obawiają się oni wtedy, kupując wóz paszowy,
że ich traktor nie podoła temu zadaniu.
Firmy prześcigają się w nowych pomysłach na zmniejszenie zapotrzebowania
na moc. Specjalnie pod tego typu ciągniki
są dedykowane przekładnie 2-biegowe
- Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na moc,
opcjonalnie możliwe jest również zamówienie
reduktora - mówi Michał Matuszewski.
- W najbliższym czasie planujemy wprowadzić
do seryjnej produkcji wozy z innowacyjnym
systemem mieszającym o zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc (nawet do 20%), jako
alternatywę dla małych gospodarstw - podaje
z kolei Marcin Zabielski. Często indywidualnie do rolnika dopasowywany musi
być również system wysypywania paszy.
- Jest kilka różnych możliwości. Od najprostszych - tzw. okna grawitacyjne, które mogą być
dodatkowo wyposażone w regulowaną rynnę
zsypową, powodującą odsunięcie paszy od wozu.
Poprzez poprzeczny przenośnik taśmowy oparty

na taśmie PCV. Jest to rozwiązanie dostosowane
do szerszych korytarzy paszowych. A kończąc
na taśmie PCV instalowanej wzdłużnie np.
z tyłu wozu, jeśli wjazd do obory jest uniemożliwiony, np. przez niską bramę wjazdową
- mówi właściciel firmy Zamet. Systemy
mogą być umieszczone z przodu, z tyłu
bądź też z boku urządzenia. Kolejnym elementem, na który zwracają uwagę rolnicy,
są systemy wagowe. Umożliwiają one na
bieżąco kontrolować ilość paszy w koszu
mieszającym - W naszym przypadku system
bazuje na 4 tensorach wagowych cechujących
się bardzo dużą możliwością konfiguracji systemu. Dokładność wyświetlanej wagi można
dopasować do potrzeb użytkownika, poczynając od 1 kg - informuje Marcin Zabielski.
Oczywiście ważna jest także solidność
konstrukcji urządzenia. Grubości ścian
to najczęściej 8 - 10 mm, dna 20 mm oraz
ślimaka mieszającego na poziomie 12 mm,
natomiast ramy konstruowane są z grubościennych kształtowników, charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami
wytrzymałościowymi. Nie należy również
zapominać o wysokości urządzenia, która
powinna pozwolić na swobodny załadunek
urządzeniami przeznaczonymi do tego
w gospodarstwie.

informacj

pl

wiescirolnicze.

TECHNIKA ROLNICZA
Więcej
zdjęć na
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Nowy T4S i maszyny zielonkowe
New Hollanda w akcji!
Zobacz
video na
escirolnicze.pl

wi

Zdjęcia
i video na
pl
wiescirolnicze.

Ciągniki marki New Holland wraz z maszynami zielonkowymi zaprezentowano
na pokazach polowych, które odbyły się w miejscowości
Ołdaki-Polonia k. Zambrowa
na Podlasiu. Event dla dziennikarzy, a dzień później dla
rolników, zorganizowała firma
New Holland przy współpracy

z jej dealerem - firmą Primator
z Czyżewa.
W akcji można było zobaczyć całkowitą nowość - prasoowijarkę New Holland Roll-Belt 150 CropCutter z nadbudową owijarki firmy Goweil.
Zaprezentowano także prasę Roll Baler 125 Single i już
bardzo dobrze znaną polskim

Prasoowijarka New Holland Roll-Belt 150
CropCutter to idealna maszyna dla klientów
wymagających wydajności i trwałości. Dzięki
nadbudowie owijarki firmy Goweil na prasie
zmiennokomorowej Roll-Belt zwiększono
uniwersalność zestawu. Koła podporowe
pozwalają szybko przestawić prasę RollBelt z trybu transportowego na tryb polowy
- wystarczy tylko obrócić je we właściwe
położenie. W tej prasoowijarce zastosowano
zupełnie nowy sposób podawania materiału
roślinnego, mający na celu znaczną poprawę
wydajności prasy. System przepływu materiału składa się z dwóch przeciwbieżnych
podajników ślimakowych - podsiębiernego
i nadsiębiernego, które kierują materiał do rotora. Operator może regulować wysokość położenia rolkowej osłony wiatrowej pod kątem osiągnięcia optymalnego przepływu materiału roślinnego do prasy.
Nowość - pomocnicza rolka podająca wymusza przepływ materiału roślinnego i zapewnia jego jednolity
przepływ przez cały czas.
Prasa Roll Baler 125 Single - to maszyna z podbieraczem
wyposażonym w mocny podwójny napęd krzywkowy z przeznaczeniem do zbioru najcięższych pokosów. Dzięki 160 mocnym
zębom podbieracza o średnicy 5,5 mm więcej materiału może
być podawane w tym samym czasie przez poszczególne zęby.
Nowa pięciorzędowa konstrukcja sprawia, że możliwa jest również szybsza praca podczas jazdy na polu oraz że pozostawione
jest czyste ściernisko. Zaletą tego podbieracza jest też to, że
na czas transportu koła można zdemontować i zamocować na
podbieraczu.

Zgrabiarka ProRotor 420 - posiada wytrzymałą i niezawodną
przekładnię. 3-punktowy układ zawieszenia zapewnia doskonałe
kopiowanie terenu. Po podniesieniu zgrabiarka samoczynnie
ustawia się w położeniu neutralnym.

Ciągnik T4S to model przeznaczony dla gospodarstw małych
i prowadzących produkcję zwierzęcą (może śmiało być stosowany w oborach). Tak przestronnej kabiny, jak ten ciągnik,
nie miał żaden wcześniejszy model New Hollanda. Otwierane
okno dachowe zapewnia widoczność przy pracach wykonywanych z ładowaczem czołowym. Płaska podłoga dodaje
przestrzeni, ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Wydajny układ
ogrzewania i klimatyzacji zwiększa komfort pracy operatora.
Standardowym wyposażeniem T4S jest zsynchronizowana
przekładnia z 8 biegami jazdy do przodu i 8 do tyłu, gdzie
mamy 4 biegi główne i dwa zakresy (szybki - wolny). Udźwig
tylnego podnośnika z zewnętrznym siłownikiem wspomagającym w T4S wynosi 3.000 kg.

Zdjęcia

rolnikom prasę PR6090. Jak
i video na
przekonują przedstawicielewiescirolnicze.pl
New Hollanda, maszyna ta
cieszy się sporym zainteresowaniem wśród gospodarzy.
- Odnotowujemy wiele zamówień
na ten sprzęt - powiedział Józef
Dębski, specjalista ds. produktu New Holland. Wśród maszyn zielonkowych nie mogło
zabraknąć także przetrząsacza
ProTed 690 oraz zgrabiarek:
modeli ProRotor L 640T oraz
ProRotor 420.
Nie lada gratką na pokazach w Ołdakach-Polonii była
premiera ciągnika T4S o mocy
do 80 KM. Zaprojektowany on
został specjalnie z myślą o gospodarstwach hodowlanych
i niewielkich gospodarstwach
mieszanych. Seria obejmuje trzy
modele o mocy znamionowej
55, 65 i 75 KM.
(doti)

R E K L A M A

PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

ARKADIUSZ LECIEJEWSKI

723 179 158
724 876 222
GWARANCJA•RATY•TRANSPORT

• agregaty uprawowo-siewne
• agregaty ścierniskowe
• agregaty talerzowe
• zgrabiarki karuzelowe
• rozsiewacze nawozu
• siewniki poplonu
• wały posiewne
• głębosze

www.armasz.pl
biuro@armasz.pl
63-920 Pakosław
ul. Rolnicza 14
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Jaka przyczepa

do transportu słomy i siana?
W przypadku transportu dużej ilości bel warto wyposażyć się w specjalistyczne przyczepy.
Jakie pojazdy wybierać i na co zwracać uwagę?

K

TEKST

Łukasz Tyrakowski

upując przyczepę do przewożenia bel, należy wziąć pod
uwagę przede wszystkim
to, jak ciężkie ładunki będą
transportowane. Czy będzie
nią wożona wyłącznie słoma bądź siano,
czy również sianokiszonka. W przypadku
konieczności transportowania dużej ilości
sianokiszonki warto zainwestować w przy-

R E K L A M A

czepy o większej ładowności. Można je
zawsze wykorzystać również do transportu
palet, big-bagów, zbiorników czy innych
ciężkich sprzętów. - Ciężar przewożony na
przyczepach może być bardzo zróżnicowany.
W przypadku przyczep Pronar, których jesteśmy
dealerem, jest to udźwig od 7.300 kg w modelu
T022 do aż 13.720 kg w modelu T026 - mówi
Krzysztof Węclewski z fimy PHU Damian.

TECHNIKA ROLNICZA
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Przyczepy tego typu najczęściej są wyposażone w dwie lub trzy osie. Różnią się one
ładownością. Pojazdy trzyosiowe zazwyczaj
mają długości w granicach 9-11 metrów, co
potwierdza Agnieszka Drobisz, specjalista
ds. marketingu firmy Zasław. - Nasze modele
charakteryzują się długością platformy 9.920
mm z możliwością wysuwu tylnego 1.000 mm
zabezpieczanego swożniem, pozwala to na załadunek 36 bel 1,2 m (poza drogami publicznymi
ze względu na przekroczoną wysokość 4,04m
można jeździć z 3 poziomami bel słomy, co pozwala załadować ok. 48 szt). - podaje. Całość
wykonania ramy w tego typu pojazdach
jest wzorowana na naczepach samochodów ciężarowych. Dobrze sprawdza się to
w przyczepach o dużej długości. - Pojazdy
wykonane są na solidnej ramie z dwuteownika.
W modelu D745-14 ramy posiadają specjalne
przetłoczenia, dzięki którym są nieco lżejsze, ale
zachowują pełną wytrzymałość - dodaje specjalistka z firmy Zasław. Jak podaje z kolei
ekspert firmy PHU Damian, w przypadku
przyczep firmy Pronar jest to rama prostokątna z profili otwartych i zamkniętych.
W przypadku przyczep dwuosiowych
skrzynia ładunkowa ma natomiast zazwyczaj długość około 6,6 m, co pozwala to
na ułożenie 22 bel w dwóch warstwach
i nawet 32 bel w 3 warstwach.
Przy zakupie przyczepy należy zwrócić uwagę również na wykonanie skrzyni
ładunkowej. Bezpieczeństwo przewożonych bel zapewnia gładka podłoga oraz
brak rantów na obrzeżu, które mogłyby
uszkadzać podczas załadunku siatkę oraz
folię. Ważne jest także zabezpieczenie ładunku. - Bele można mocować pasami do 9 par
otworów w obrzeżu na całej długości pojazdu
oraz 3 par uchwytów na końcu pojazdu i 5
sztuk uchwytów na ścianach przedniej i tylnej,
co zapewnia dogodne warunki do bezpiecznego upięcia ładunku w wielu konfiguracjach
- charakteryzuje produkty firmy Zasław
Agnieszka Drobisz. Specjaliści zwracają

uwagę, że warto sprawdzić również, czy
przyczepy są wyposażone w skrzynki narzędziowe bądź „uzbroić” je w tego typu
rozwiązanie we własnym zakresie. Jest
to bardzo przydatne do magazynowania
pasów potrzebnych przy zabezpieczaniu
ładunku. W przypadku transportu na dalszą odległość warto także rozważyć opcję
zabezpieczenia hydraulicznie regulowanymi burtami, które oferują niektóre firmy.
Rozwiązanie tego typu jest sporo droższe,
ale w przypadku dużej ilości przewożonego materiału pozwala na zaoszczędzenie
cennego czasu i jest wygodniejsze.
Ważne jest także manewrowanie tak dużym
sprzętem. Przyczepy o takiej długości wymagają wzmożonej koncentracji i umiejętności ze strony kierowcy. Czasami niestety
i tak mogą sprawiać problemy z wjazdem
na posesję, więc w przypadku kupna tego
typu sprzętu trzeba zwracać uwagę również
na możliwości poruszania się nim w gospodarstwie. - Manewrowanie tak długimi
przyczepami ułatwia dyszel w kształcie litery
Y oraz zderzak tylny, który jest uchylny oraz
demontowalny - podaje przedstawicielka
firmy Zasław.
Wśród ważnych elementów wymieniane jest także ogumienie montowane
w tego typu przyczepach. Ze względu na
dużą masę ładunku musi być ono niezawodne. - Pojazdy firmy Zasław wyposażane są
w nowe koła, które poprawiają bezpieczeństwo
(mniejsze prawdopodobieństwo wystrzału niż
w przypadku kół regenerowanych), przyczepy
D745-14 mają w standardzie koła 500/50R17”,
a przyczepy D-46-20 koła 385/55R22,5 lub
opcjonalnie za dopłatą koła 445/45R19,5 informuje Agnieszka Drobisz. Podobnie
sytuacja wygląda jeśli chodzi o urządzenia firmy Pronar. Standardowo przyczepy
wyposażone są w ogumienie 400/60-15,5
lub w zależności od typu przyczepy nawet
500/50-17.
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Wizytówki techniczne
Ciągnik Kubota BX231

Został zaprojektowany tak, żeby sprostać wielogodzinnym,
wymagającym pracom. Miniciągnik zastępuje model BX2350,
jego konstrukcja została znacznie udoskonalona. Japończycy
wprowadzili do oferty również dedykowaną kosiarkę DriveOver-Mowerdeck, która pozwala na szybki montaż i demontaż.
Kubota BX231 jest wyposażona w 3-cylindrowy silnik D902
o mocy 23 KM, 2-zakresową przekładnię hydrostatyczną oraz
cztery sekcje hydrauliczne w rozmiarze BG3 w standardzie.
Ciągnik ma bardzo mocną ramę główną, która została zaprojektowana z myślą o jak największym udźwigu. Pozwoliło to
na uzyskanie dużej nośności przedniej i tylnej osi - wartość
ze standardowym wyposażeniem jest nawet o 108% wyższa
niż w konstrukcjach konkurencyjnych. Dzięki temu możliwa
jest współpraca maszyny z większością typowych osprzętów
roboczych.
Więcej informacji o tym i innych modelach Kubota znajdziesz u lokalnego dilera Polsad Jacek Korczak z Kutna

Ciągnik Kubota - Seria M5001

Posiada dynamiczny silnik i doskonały układ przeniesienia napędu,
a pracę nim ułatwia świetna trakcja i łatwa obsługa. Trudne zadania
wykonasz z łatwością. Niezwykle dynamiczny 96- oraz 115-konny,
4-cylindrowy silnik pokaże swoją moc i wydajność. Model M5001
jest przyjazny środowisku, spełnia restrykcyjną normę emisji spalin
Stage IV Final. Przestronna i wygodna kabina zapewnia operatorowi
widoczność w każdym kierunku, intuicyjny panel kontrolny w kabinie
umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami ciągnika. Ciągnik M5001
ma zmodernizowany terminal ISOBUS. Maszyna charakteryzuje
się dokładnością i wydajnością pracy. Zaoszczędź czas i pieniądze
dzięki możliwościom rolnictwa precyzyjnego.
Maszyna dostępna
w firmie
Ambroży
w Prusicach
i Bierutowie

Agregat orkowo-podorywkowy AP oraz
APH firmy Agro-Tom

Ładowarka kołowa
Schmidt - 1915

Maszynę wyróżnia zwarta konstrukcja i mały promień skrętu, dzięki temu możliwa jest praca nawet na bardzo niewielkiej
przestrzeni. Ładowarki mają bardzo wytrzymałą konstrukcję
i są proste w obsłudze. Mocny układ hydrauliczny, siła nośna
i siła odspajania od gruntu zapewniają wysoką wydajność.
Duży prześwit, niski punkt ciężkości i dobry rozkład obciążeń,
także na trudnym gruncie, zapewniają wzorową stateczność.
Maszyny charakteryzuje doskonała widoczność, łatwość
w zmianie osprzętu oraz prosta obsługa za pomocą joysticka
wielofunkcyjnego.

Ładowarki kołowe dostępne w firmie Schmidt
z Lubiatowa

Przeznaczony jest do uprawy i doprawiania roli - wszystkich typów gleb. Podstawowym zadaniem agregatu jest wykonywanie
podorywek pól po zbiorach płodów rolnych do 15 cm (z bocznymi
lemieszami) oraz do głębokiej uprawy tradycyjnej orki do 30 cm
(bez bocznych lemieszy). Agregat występuje w szerokościach
2,4 m; 3,0 m; 3,6 m; 4,2 m. Wersje o szerokości powyżej trzech
metrów są składane hydraulicznie. W zależności od szerokości
roboczej do współpracy z agregatem AP są wymagane ciągniki
o mocy od 140 KM do 300 KM. Maszyna wyposażona jest w trzy
rzędy elementów roboczych o rozstawie 30 cm. Zapewnia to
wysoką przepustowość dla resztek pożniwnych oraz doskonałe
wymieszanie gleby. Wyposażony jest m.in. w: trzy rzędy zębów
na zabezpieczeniu sprężynowo-ściskowym lub kołkowym, rząd
amortyzowanych, regulowanych talerzy o średnicy 460 mm, wał
tylny ułożyskowany o średnicy 500 lub 600 mm oraz automatyczną belkę zaczepową.
Więcej informacji o agregacie AP można uzyskać
w firmie Agro-Tom z Pogorzeli

PRZED NAMI

Roltechnika i stare
ciągniki w Wilkowicach
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DZIEŃ
OGÓRKA
w Karszewie
W Karszewie (gmina Dąbie,
Wielkopolska) w niedzielę, 5 sierpnia odbędzie się Dzień Ogórka.
Początek zaplanowano na godz.
14.00, a zakończenie ok. godz.
20.00. Współorganizatorem jest
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu.
Na Dniu Ogórka w Karszewie
spotykają się plantatorzy ogórków
i mieszkańcy regionu. W programie przewidziano m.in. prezentacje
kolekcji odmian ogórków i innowacyjnych rozwiązań stosowanych
w technologii uprawy ogórka gruntowego. Nie zabraknie także konkursów o tematyce „ogórkowej”, jak
np. na największy ogórek gruntowy,
nietuzinkowy stroik z ogórków czy
najciekawszą rymowankę - ogórczankę. Odbędzie się również degustacja zupy ogórkowej, a także
chleba ze smalcem i innych potraw
związanych z regionem.
Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w tej imprezie. Z pewnością przy
wspólnej „ogórkowej” zabawie miło
spędzimy czas.

Jedna z najbardziej fascynujących imprez polowych w naszym
kraju, która od lat skutecznie promuje polską tradycję oraz zachęca
do unowocześniania gospodarstw
rolnych, odbędzie się w dniach 18-19
sierpnia w Wilkowicach koło Leszna.
Wystawa Rolnicza Roltechnika
połączona z Festiwalem Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych im.
Jerzego Samelczaka to dwudniowy
event na świeżym powietrzu, który od
lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony uczestników.
Dlaczego warto tam być? Wystawa
Rolnicza Roltechnika to wydarzenie
ukierunkowane na integrację branży
rolniczej. Formuła wydarzenia umożliwia prezentację najnowocześniejszego sprzętu rolniczego właścicielom gospodarstw rolnych. Swoją ofertę
zaprezentują firmy oferujące m.in. maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy, nasiona, chemię rolniczą i inne
artykuły.
Zaletą udziału w Wystawie Rolniczej Roltechnika jest także możliwość uczestniczenia w Festiwalu Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych. W ubiegłym roku ten oryginalny i bardzo widowiskowy event zgromadził
180 wystawców, którzy zaprezentowali blisko 300 zabytkowych maszyn rolniczych (w tym przeszło 200 ciągników). Frekwencja dopisała również wśród zagranicznych kolekcjonerów. Zabytkowe traktory przyjechały
z Niemiec, Austrii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier i Holandii. Organizatorami ROLTECHNIKI i Festiwalu są
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Gmina Lipno, Klub Traktor i Maszyna, Gminny Ośrodek Kultury Lipno,
Parafia Ewangelicko-Augsburska. Więcej informacji na www.roltechnika.pl.
(doti)

Oprac. (doti)
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XIII

Wystawa Zwierząt
Hodowlanych

PUDLISZKI, 8 lipca 2018
Najlepsze jałowice oraz krowy
różnych kategorii wiekowych
z Wielkopolski
Wybór czempionów
i superczempionów na żywo
Bogata ekspozycja firm
obsługujących rolnictwo
Pokazy i degustacje kuchni
regionalnej
Pokazy i degustacje wyrobów
mleczarskich
Pokazy, zabawy i inne atrakcje

PATRONAT
HONOROWY
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

WSPÓŁORGANIZATORZY
Gmina Krobia
WCHiRZ

PATRONAT
REGIONALNY
Starosta Powiatu
Gostyńskiego

GŁÓWNY
ORGANIZATOR
Wielkopolski
Związek Hodowców
i Producentów Bydła

GŁÓWNY SPONSOR
Spółdzielnia Mleczarska
w Gostyniu

GŁÓWNY
ORGANIZATOR
DLGAgrofood Sp. z o.o.

PATRONAT MEDIALNY

GŁÓWNY
ORGANIZATOR
Polska Federacja
Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

Współfinansowano z Funduszu
Promocji Mleka
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Opolagra zgromadziła tłumy
40 ha powierzchni wystawienniczej,
400 wystawców z kraju i z zagranicy. To
właśnie Opolagra. Jedno z najważniejszych
wydarzeń branżowych w Polsce odbyło
się w tym roku po raz 15. na lotnisku w
Kamieniu Śląskim. Zwiedzający mogli
nie tylko obejrzeć maszyny na stoiskach,
ale również przyjrzeć się im w czasie
licznych pokazów. Podczas trwającej trzy
dni Opolagry odbyła się Śląska Wystawa
Bydła Hodowlanego. Możliwość podziwiania prezentowanych tam zwierząt,
a także sposobność poznania obecnych
trendów w hodowli, to okazja do poszerzenia wiedzy i doświadczeń niezbędnych
w każdym specjalizującym się w tej dziedzinie gospodarstwie. - Na targach zjawiło
się około 46 tysięcy ludzi oraz 400 firm, które
zaprezentowały nam swoje produkty i usługi.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
prezentacje najnowszych możliwości ciągników
Valtra i Fendt, a najbardziej widowiskowy był
trwający trzy dni międzynarodowy konkurs
Manitou Cup. W zmaganiach wzięli udział
operatorzy maszyn. Dużą atrakcją była dla
zwiedzających możliwość własnoręcznej obsługi pojazdów - mówi Mariusz Jabłoński
z firmy DLG AgroFood Sp. z o.o., która
jest organizatorem Opolagry. Kolejnym
ciekawym wydarzeniem była premiera
biologicznego systemu zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy za pomocą
aplikatora kapsułek TRICOSAFE BIOCARE zamontowanego na specjalistycznym
dronie. Drony okazały się także pomocne
przy metodzie SCDI, która wspomaga
szacowanie szkód łowieckich. Nowoczesne rozwiązanie zaprezentowała firma
AGROCOM Polska.

Więcej
i na
informacj
icze.pl
wiesciroln
Więcej
zdjęć na
icze.pl
wiesciroln
Zobacz
video na
ze.pl
iescirolnic

w

Zdjęcia
i video na
icze.pl
wiesciroln
Zdjęcia
i video na
icze.pl
wiesciroln

Łukasz Tyrakowski
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OKNA GOSPODARCZE
OD PRODUCENTA
44 710 22 96
604 096 414
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Dni Pola z Danko i Innvigo

I Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych
w Sielinku 2018

Na polach Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy k/Żnina odbyły
się Dni Pola. Organizatorem eventu był producent nasion Danko
wraz z firmami Innvigo, Adob, Agrolmet oraz Nordkalk.
Na Dniach Pola w Sobiejuchowie swoje produkty zaprezentowały
firmy Innvigo, Adob, Agrolmet oraz Nordkalk

Więcej
informacji na
pl
wiescirolnicze.

Danko zaprezentowało barbacz 34 odmiany
Zoofertę:
dzo bogatą
na
video33
zbóż ozimych,
odmiany zbóż
cze.pl
ni
ol
cir
es
wi
jarych oraz 13 odmian roślin bobowatych. Można było zobaczyć
najnowsze rejestracje firmy oraz
jęciadostępne dla rolodmianyZdjuż
i video na
ników. Wśród cz
nich znalazły się
cirolni e.pl
wies
m.in.
pszenice ozime o bardzo
wysokim poziomie plonowania
i rewelacyjnych
Zdjęciaparametrach
eo na (Comani vidziarna
jakościowych
nicze.pl odmiana
dor, Bosprus,
wiescirolSikorka),
pszenżyta ozimego o bardzo dobrej odporności na choroby i wysokiej zimotrwałości (Belcanto),
a także najwyższej odporności
na porastanie ziarna w kłosie
(Porto). Kolekcję jęczmienia
ozimego otworzyła natomiast
najnowsza, dwurzędowa odmiana Concordia, charakteryzująca się rekordowym plonowaniem w średnio intensywnej
i intensywnej technologii uprawy,
wysoką zawartością białka i wy-

Fot. Innvigo

Więcej
zdjęć na
pl
wiescirolnicze.

soką mrozoodpornością.
O zastosowanych na poletkach demonstracyjnych środkach ochrony roślin mówili eksperci z firmy Innvigo. Rolnicy
mogli poznać nowe preparaty,
dowiedzieć się więcej o ich działaniu, a także w praktyce zaobserwować, jak sprawdzają się
rekomendowane przez Innvigo
rozwiązania. - Innvigo jest firmą, która od samego początku
stawia na serwis, na jakość produktów, ale również zaplecza
i obsługi związanej ze sprzedażą i z całym procesem wprowadzania preparatów na rynek.
Dni Pola to jeden z takich elementów - powiedział Krzysztof
Golec, prezes zarządu Innvigo,
otwierając konferencję prasową
podczas spotkania w Sobiejuchach. - Stawiamy na jakość,
stawiamy na chemię, w tym także na chemię między ludźmi, bo
emocje i relacje są w biznesie

bardzo istotne. Chodzi o to, żeby
ludzie komunikowali się, rozmawiali bezpośrednio, wymieniali doświadczenia. Taka idea
przyświeca Dniom Pola: żeby
dotknąć, zobaczyć, sprawdzić,
jak produkty, które są dobrze
skomponowane, sprawdzają
się w korzystnych czy mniej
korzystnych warunkach polowych - dodał Krzysztof Golec.
Preparaty zaprezentowane na
Dniach Pola w Sobiejuchach
to między innymi: regulatory
- Regullo 500 EC, Mepik 300
SL, Korekt 510 SL; herbicydy
do jesiennej ochrony zbóż - Cevino 500 SC, Adiunkt 500 SC,
Arubis 50 SG; herbicydy do
rzepaku ozimego - Metax 500
SC, Efector 360 CS, Baristo
500 SC, Zorro 300 SL, Major
300 SL oraz fungicydy - Atropos
500 EC, Makler 250 SE, Harcer
425 EC oraz Kier 450 SC.
(doti)
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Oddłużeniowe

POŻYCZKI

DLA ROLNIKÓW!

Na spłatę zaległości BIK, KRUS, komornik!
Nie pobieramy opłat wstępnych!
Dojazd do klienta. Wypłata środków w 7 dni!

www.kredyt-partner.com.pl
tel. 798-975-384, 506-506-024
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95 wystawców wzięło udział w I Regionalnej
Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018.
Zaprezentowali oni 411 zwierząt w 54 rasach. Na
ringu pojawiły się jałówki, krowy, bydło mięsne,
konie, owce, drób (kury mięsne, kury nieśne
ekstensywne, gęsi białe kołudzkie, przepiórki
japońskie, kaczki, indyki rzeźne i drób amatorski
- indyki, perliczki i pawie) oraz króliki. Nie lada
atrakcją były także pokazy ptaków drapieżnych,
osłów, alpaków i mułów.
Prezentowane i wystawiane w Sielinku zwierzęta przywieziono z siedmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego,
wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego
i zachodniopomorskiego. Poszczególne gatunki
oceniły komisje sędziowskie zgodnie z „Regulaminem Oceny Wystawy oraz Nagradzania
Hodowców”. Przyznano 73 czempionaty, w tym
49 tytułów czempiona i 24 tytuły wiceczempiona.
Dodatkowo wśród czempionów bydła mlecznego wybrano dwa superczempiony, a w kategorii
bydła mięsnego 1 superczempiona.
W kategorii krów tytuł superczempiona przyznano: krowie w I laktacji rasy PHF wyhodowanej
w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Żydowo
Sp. z o.o., a w grupie jałowic jałówce rasy PHF
w V kat. wiekowej pochodzącej z Hodowli Zarodowej Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o.
Wśród bydła mięsnego tytuł superczempiona zdobył buhaj w kat. pow. 24 miesięcy rasy
Blonde d`Aquitaine wyhodowany w gospodarstwie Krzysztofa Pulkowskiego z Nowin Wielkich
w województwie lubuskim.
Szczegóły dotyczące nagrodzonych
we wszystkich kategoriach na www.wiescirolnicze.pl
(doti)

38

INFORMACJE

WIEŚCI ROLNICZE | NR 7 (91) LIPIEC 2018

Niezwykły ogród pani Sabiny
Ogród Sabiny Krupińskiej z Kościelnej Wsi (powiat pleszewski) powstał ponad 30 lat
temu. Przez ten czas zachodziło w nim dużo zmian i ciągle przybywało roślin z różnych
zakątków kraju oraz całego świata. Skąd tyle roślin? Od rodziny, znajomych i takich
samych pasjonatów roślin jak pani Sabina.

K

olekcja jest naprawdę imponująca! Ogród
ma bardzo nietypowy kształt
i składa się z kilku pięter. Patrząc na niego z dołu, od strony
drogi, wydawać by się mogło,
że jesteśmy w górach. Cały
ogród „poprzecinano” murkami podtrzymującymi liczne
skarpy. - Ogród jest kilkustopniowy, ponieważ pierwotnie była
to wysoka góra, której zmieniono
kształt. Aby to wszystko utrzymać,
przywieziono 3 tiry piaskowca
z okolic Krakowa, z których wyłożono ścieżki i wytyczono chodniki.
Wszystko wykonano bardzo profesjonalnie. Wykorzystany granit
pochodzi ze Strzegomia. W ogrodzie są trzy wodospady i trzy oczka
wodne, do założenia których wykorzystano wspomniane materiały
budowlane - opowiada syn pani
Sabiny. Jest tutaj duża kolekcja
roślin zimozielonych. Widzimy
bluszcze, trzmieliny, bukszpany, iglaki, hortensje, rododendrony, azalie, trawy ozdobne,
różne byliny, a nawet kaktusy.
Posadzono również płasko płożące się jałowce. Obok jednego

Pani Sabina
Krupińska

z 3 oczek wodnych zamontowano mostek. Przechodząc
po nim, podziwiam kwitnące nenufary czyli lilie wodne
lub grzybienie. Te niezwykle
efektowne i wyjątkowe rośliny pływają na powierzchni
wody, zdobiąc ją liśćmi i mięsistymi kwiatami w kolorach:
różowym, pomarańczowym,
białym i czerwonym, Często
średnica kwiatów ma około 25
cm. Kwiaty zakwitają w temperaturze około 200C, delikatnie
pachną, ale nie są zbyt trwałe, ponieważ kwitną tylko 3-4
dni. W całym ogrodzie tak zaplanowano rośliny, aby kwitły
przez cały sezon wegetacyjny,
a nawet w łagodne zimy. Bardzo ciekawie wygląda kolekcja
kwitnących liliowców wysokich i niskich wysadzonych
wzdłuż drogi do domu. Kwitną
o różnej porze i zachwycają
swoimi kolorami. - Sprowadziłam je od jezuitów z Warszawy, gdzie ogrodnikiem był brat,
który najpierw był ogrodnikiem
u jezuitów w Kaliszu, a później
przeniesiono go do Warszawy.
On w stanie Oregon zarejestrował 330 liliowców - mówi pani

Sabina. Chodząc po ogrodzie,
widzę dużą kolekcję ozdobnych
czosnków, wśród których wyróżnić można między innymi:
czosnek Krzysztofa, czosnek
okazały oraz czosnek olbrzymi.
W cieniu rośnie konwalia paskowana, a dalej pnącza rośliny
o nazwie kobea oraz kilka odmian clematisu. Przekwitła już
glicynia, która była obsypana
kwiatostanami w postaci gron
koloru fioletowego i białego.
Jest kilka gatunków hortensji.
Niezwykle oryginalnie prezentują się skalniaki założone
w różnych miejscach z kolekcją wielobarwnych roślin. Dominują barwy żółte, fioletowe,
popielate i zielone. Ciekawie
wyglądają byliny z grupy sukulentów o nazwie sempervivum,
które wykształcają purpurowozielone rozety. Porastają ziemię i potrafią wypełnić każdą
szczelinę w kamiennych alejkach, będąc przy tym piękną
dekoracją skalnych ogródków.
To rośliny mało wymagające
i łatwe w uprawie, przy tym
dobrze znoszące suszę i wysokie temperatury. Spacerując
po ogrodzie, pani Sabina opo-

wiada o żurawkach. Pokazuje
miejsca, w których rosną kaktusy i delosperma oraz piękne
maki, z których zostawiła tylko
jeden nasiennik. - W tym roku
po raz pierwszy zmarzły mi opuncje, które nie bały się mrozów. Ale
w tym roku były takie mrozy, że
nie poradziły sobie. Opuncje nie
lubiły śniegu i wilgoci. Zabezpieczałam je przed mrozami. Miały
bardzo ładne owoce, które można
było pojeść. Również takich mrozów nie wytrzymała macierzanka
i też zmarzła - opowiada pani
Sabina. Polubiła hosty, których
w ogrodzie spotkamy bardzo
dużo. - Bardzo efektownie prezentuje się kremowo-biała hosta Blue
Feather. Jest to oryginalna, unikatowa roślina - informuje. Hosty
inaczej funkie to grupa roślin
o bardzo dużej różnorodności
i kolorystyce liści. Spotykamy
funkie o liściach dużych, małych, matowych lub błyszczących. Ich barwa może być zielona, ciemnozielona, seledynowa,
żółta, w odcieniach niebieskiego czy nawet białego. Do tego
liście mogą mieć białe lub żółte
smugi, a nawet paski. Niektóre
gatunki i odmiany funkii pięk-
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nie kwitną, tworząc lejkowate
białe lub lawendowe kwiaty,
które są zebrane w grona.
W ogrodzie rośnie także kilka
gatunków traw. - Ciekawie wygląda odmiana trawy ozdobnej Red
Baron o czerwono zabarwionych
liściach. Rosną również miskanty - dodaje Sabina Krupińska.
Wspomniana przez panią Sabinę trawa Red Baron jako jedyna
posiada oryginalne i bardzo
nietypowe zabarwienie liści.
Niedaleko rośnie cimicifuga
- pluskwica, która kwitnie na
biało. Idąc dalej, zwracam uwagę na rosnące w grupie okazałe,
groniaste kwiatostany w kolorach pomarańczowo-żółtych. Te
niezwykle oryginalnie rośliny
to pustynniki zwane liliami stepowymi lub igłami Kleopatry.
- Pustynniki to efektowne byliny,
które rosną od kilkudziesięciu do
nawet 2 metrów wysokości. Mają
bardzo długi, groniasty kwiatostan,
który dekoracyjnie wygląda w wazonie - informuje. Oprowadzając mnie po kolejnych piętrach
ogrodu, pani Sabina zwraca
uwagę na żółto kwitnącą roślinę. - To jest wiesiołek missouryjski,
który ma żółte kwiaty i ciekawie
wygląda na skalnej rabacie. Mam
również wiesiołka wysokiego, który ma zupełnie inne kwiatostany.
Co ciekawe, kwiaty kwitną bardzo
długo - stwierdza pani Sabina.
Wiesiołek missouryjski zwany
również ozdobnym jest ciekawą byliną do sadzenia na rabatach i w ogrodach skalnych.
Tutaj w ogrodzie w Kościelnej
Wsi zadomowił się, tworząc
charakterystyczne żółte pla-

Kwitnący wiesiołek

my z okazałych kwiatów. Lubi
stanowiska słoneczne o lekkiej,
przepuszczalnej i niezbyt mokrej glebie. Co ciekawe te cytrynowo-żółtego koloru kwiaty
zakwitają po południu i więdną
następnego dnia. Duża ilość
kwiatów powoduje, że każdego dnia zakwitają kolejne
i trudno ten szczegół zauważyć.
Zwracam uwagę na ciekawą
roślinę o nazwie pięknotka Bodiniera. - Największą jej ozdobą
są dekoracyjne owocostany, które
mają fioletowe okrągłe owoce, ale
te kuleczki będą dopiero we wrześniu - informuje. Pięknotka ma
wzniesione, mocno ulistnione
pędy. Krzew dorasta do 3 m
wysokości i osiąga około 2 m
szerokości. Liście mają lancetowaty kształt, ząbkowane brzegi
i ostre wierzchołki. Ogromne
wrażenie zrobiła na mnie jodła
szlachetna abies procera i jej
ogromnie duże szyszki. - Mam
w ogrodzie dwie procery. Jedna jest
tutaj, na niej widać te bardzo ładne
szyszki. Jest ich w tym roku 7, a
druga rośnie w innym miejscu
ogrodu. Niestety, tamta nie ma
żadnej szyszki - mówi mieszO G Ł O S Z E N I E

Szyszki jodły szlachetnej Abies
procera

Kwiatostany pustynnika

kanka Kościelnej Wsi. Szyszki
wyglądają bardzo oryginalnie.
Są bardzo duże, bo mają 14-25
cm długości i 7-8 cm szerokości.
Początkowo są koloru zielonego, a potem fioletowobrązowego. Pani Sabina pokazuje
bardzo ciekawe rozwiązania
techniczne, które wykorzystuje
w swoim ogrodzie. Są to różnego rodzaju podpórki, podkładki
i zapinki do roślin.
Mojej wędrówce po tym niezwykłym ogrodzie towarzyszą
ciekawe historie i opowieści,
które pani Sabina snuje, mijając kolejną roślinę. Jestem pod
ogromnym wrażeniem jej niezwykłej wiedzy i miłości do
roślin. Bez problemu używa
polskich i łacińskich nazw. Ta
niesamowita osoba pomimo
skończonych 80 lat zadziwia
charyzmą i energią. Ma ogromną wiedzę botaniczną. Bardzo
chętnie dzieli się swoimi roślinami z wszystkimi zaintereso-

wanymi, a oni również dzielą
się z nią. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka
rosyjskiego. Teraz wiedzę - ale
bardziej tę przyrodniczą - przekazuje swojemu prawnukowi
Szymonowi, z którym często
przechadza się między ukochanymi roślinami. Bardzo chętnie czyta książki i gazety oraz
ogląda programy telewizyjne
o ogrodach, ciągle szukając
ciekawostek. Sama rozmnaża,
przesadza i krzyżuje rośliny.
Ciągle eksperymentuje. Mam
przyjemność zobaczyć ogromną
kolekcję zdjęć z wielu lat. Te
fotografie dokumentują zachodzące w ogrodzie zmiany. Dziękując pani Sabinie Krupińskiej
za spędzony czas i przekazane
informacje, otrzymuję ponowne
zaproszenie do jej ogrodu jesienią, kiedy zakwitną arktyczne
rośliny, a cały ogród będzie już
w innej kolorystyce. Myślę, że
warto to zobaczyć!
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PRZEPISY KULINARNE

Sezonowo

znaczy pysznie

L

etnia kuchnia kojarzy nam się z kolorami, zapachami i smakami. Dodatkowo, w pyszny, tani i najczęściej bardzo prosty
sposób możemy wyczarować dania na każdą okazję. Niewiele
potrzeba, aby skomponować pożywny, wartościowy i smaczny
posiłek. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, odwiedzić targ i zaopatrzyć się w te warzywa i owoce, których sezon właśnie trwa.
(HD)

POMIDOROWY KOKTAJL
SKŁADNIKI:

2 szklanki jogurtu
naturalnego
500 g pomidorów
gałązka bazylii
1 ogórek zielony
1 fioletowa cebula
szczypiorek
sól
cukier
pieprz

WYKONANIE:

Ogórki (razem ze skórką) i obraną cebulę kroję w drobną
kostkę. Mieszam z posiekanym szczypiorkiem. Pomidory
parzę wrzątkiem, obieram ze
skórek i miksuję. Dodaję zimny
jogurt i bazylię. Doprawiam do
smaku. Rozlewam w szklanki.
Wierzch posypuję mieszanką
warzywną.

PLACEK MORELOWY
SKŁADNIKI NA CIASTO:

50 dag mąki
25 dag masła ewentualnie margaryny
15 dag cukru pudru
4-5 żółtek
1 jajko do posmarowania ciasta
ok. 1 kg moreli

WYKONANIE:

Składniki na ciasto zagniatam na jednolitą masę.
Schładzam. W tym czasie dryluję morele. Na
blasze wysmarowanej tłuszczem lub wyłożonej
papierem do pieczenia rozkładam 2/3 ciasta.
Układam na to pokrojone w łódki morele. Na
nie ścieram przez tarkę resztę ciasta lub robię
z niego dekoracyjne wzroki, np. kratkę. Piekę
około 45 minut, aż ciasto ładnie się zrumieni.
Lekko przestudzone posypuję cukrem pudrem.
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PASTA
Z BOBU

WYKONANIE:

Bób gotuję w lekko osolonej wodzie,
odsączam, studzę i obieram. Miksuję
na gładką pastę z czosnkiem, sokiem
z cytryny i olejem. Doprawiam solą
i pieprzem. Pastą wypełniam słone
kruche babeczki lub grzanki. Dekoruję
kruchym białym serem (np. fetą) lub
łososiem i tymiankiem oraz ziarnami
uprażonego sezamu.

SKŁADNIKI:

250 g bobu
ząbek czosnku
łyżka soku z cytryny
2 łyżki oleju
sól
pieprz

LETNIA SAŁATKA
Z ARBUZEM
SKŁADNIKI:

ćwiartka arbuza
200 g sera feta
200 g rukoli

SKŁADNIKI NA SOS:

3 łyżki oliwy
1 łyżka miodu
2 łyżeczki soku z limonki
sól
pieprz

KURCZAK NA KALAREPIE
SKŁADNIKI:

2 pojedyncze filety z kurczaka
2 łyżki musztardy francuskiej
(z całymi ziarnami gorczycy)
1 łyżeczka przyprawy do kurczaka
6 liści szałwii
4 kalarepy
masło

SKŁADNIKI NA PESTO:

1 pęczek pietruszki
1 ząbek czosnku
1/3 szklanki orzeszków ziemnych
1 garść startego parmezanu
1/4 szklanki oliwy z oliwek
sól
pieprz

ZIELONE
WARZYWA
Z JAJKIEM
SKŁADNIKI

500 g bobu
250 g zielonych
szparagów
100 g boczku
50 g chorizo
1 duża cebula
lub 1 por
2 ząbki czosnku
pęczek
natki pietruszki
2 łyżki masła
sól
pieprz
4 jajka

WYKONANIE:

Arbuza kroję na trójkąty
i przypiekam na grillu lub
patelni grillowej (można
też go obrać ze skórki
i pokroić w kostkę, po
czym podać do sałatki bez grillowania). Na
płaskim półmisku rozkładam listki rukoli,
na nie kawałki arbuza
oraz pokruszoną fetę.
Składniki na sos dokładnie mieszam i polewam
nim sałatkę.

WYKONANIE:

Filety z kurczaka mar ynuję
w musztardzie, szałwii i przyprawie. Mieszam i odstawiam
do lodówki na kilka godzin. Do
blendera wrzucam pietruszkę,
czosnek, orzeszki ziemne, oliwę
z oliwek i garść świeżo startego
parmezanu, sól i pieprz. Całość
miksuję na niezbyt gładką masę.
Kalarepę obieram i kroję na paski.
Podsmażam na roztopionym maśle
aż będzie al dente (można podlać
wodą lub bulionem). Przyprawiam
solą i pieprzem. Kurczaka smażę
na patelni, najlepiej grillowej. Na
talerzu rozsmarowuję pesto, na to
układam gorącą kalarepę i pokrojonego kurczaka.

WYKONANIE:

Bób gotuję w lekko osolonej wodzie, odcedzam. Na maśle smażę
pokrojoną w kostkę cebulę lub por,
posiekany czosnek. Dodaję pokrojony w drobne paski boczek i chorizo. Kiedy wysmaży się tłuszcz,
dodaję pokrojone na kawałki zielone szparagi. Kiedy będą lekko
podsmażone, dodaję bób, posiekaną pietruszkę, doprawiam do
smaku. Wbijam na warzywa jajka
posypuję solą i pieprzem, po czym
przykrywam pokrywką. Smażę na
małym ogniu aż jajko stężeje, uważając, by całość się nie przypaliła.
Całą patelnię (jeśli jest do tego
przystosowana) można też włożyć do piekarnika i zapiec. Podaję
z grzankami lub bagietką.
WIEŚCI DLA DOMU | lipiec 2018
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ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA nr 07/2018
Rozwiąż krzyżówkę, wyślij
SMS z rozwiązaniem oraz
nazwą miejscowości,
w której mieszkasz
pod numer 71051.
Treść SMS-a: wr.poprawne
hasło.miejscowość
(np. wr.przykładowe hasło
krzyżówki.poznań)
Na rozwiązania czekamy
do 19.07.2018 do godziny
12.00. Koszt SMS-a
1,23 zł z VAT.
UWAGA - Wysłanie SMS-em

zgłoszenia z prawidłowym hasłem
krzyżówki jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z RODO. Szczegóły
w regulaminie dostępnym na portalu
wiescirolnicze.pl

Do wygrania
FUNDATOREM
NAGRÓD JEST

3x

zestaw do grilla

POZIOMO:
1) Spadkodawca.
7) Chwast zbożowy o niebieskich kwiatach.
10) Dawniej punkt skupu mleka.
11) Potocznie: Skarb Państwa.
13) Rower dla dwóch osób.
14) Indiański namiot, kryty
skórą.
15) Zwija je prasa.
16) Uczucie przygnębienia.
20) Mata pleciona z sitowia.
23) Ptak lub owoc.
25) Forma czasownika.
27) Zastąpione przez kalkulator.
30) Robin, łucznik.
31) Niechęć, wstręt.
33) Skinienie, znak.
34) Odczuwanie braku, niezaspokojenia.

38) Pierwiastek promieniotwórczy.
39) Papuga gaduła.
40) Pierwszy okres mezozoiku.
42) Kaczka norowa.
43) Cesarz Japonii.
45) Przywidzenie.
47) Przestarzale: przewaga,
wyższość.
51) Przyprawowa roślina.
52) Narzędzie do wiercenia
otworów.
53) Przestarzale: dochód, zysk.
56) Grzebień do oddzielania
główek nasiennych od łodyg
lnu; dziergaczka.
57) Dawna sypialnia.

PIONOWO:
1) Gładka powierzchnia.
2) Okres bez opadów.
3) Typ poloneza.
4) Zdrowe warzywo.
5) Służył do młócenia zboża.
6) Odmiana gruszy.
7) Legowisko dla krów.
8) Narzędzie rolnicze dziadka.
9) Szata ministranta.
12) Potocznie o szczęśliwym
małżeństwie.
17) Warzywo z rodziny psiankowatych.
18) Szkolenie zwierząt.
19) Podstawka do świecy.
21) Rodzina dużych muchówek,
groźnych dla bydła.
22) Rodzaj łubinu.
24) Córka rybaka z piosenki

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2018
Hasło: „PIAST WSPOMAGA KAŻDĄ HODOWLĘ”
Nagrody otrzymują: Krzysztof Chrupek, Sterkowiec; Małgorzata Błaszczyk, Wyszki i Ignacy Dara, Przyszowa.
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„Wałów Jagiellońskich”.
26) Kwiatostan owsa.
28) Szczyt na Krecie.
29) Tył zwierzęcia.
32) Słup z wciągniętą flagą.
35) Miasto na Pojezierzu Mazurskim.
36) Marka pilarek spalinowych.
37) Gród Priama w Troadzie, Ilion.
40) Flanela lub trykot.
41) Gatunek wierzby.
43) Obrońca sądowy.
44) Nad nią Innsbruck.
46) Stado wilków.
48) Prawy dopływ Warty.
49) Jedna z części żołądka
krowy.
50) Czerwony ciągnik.
54) Szpik z kości wołowej.
55) Grecka bogini nieszczęścia.

REKLAMA WŁASNA WYDAWCY

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE

wiesciro nicze.pl

REDAKCJA:
ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin
62 747 15 31
redakcja@wiescirolnicze.pl
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Cukrownia szuka dostawców
Z MACIEJEM GROBELNYM,
dyrektorem ds. surowcowych
Pfeifer & Langen Polska
rozmawia Dorota Jańczak
Cukrownia w Środzie Wlkp. w tej
chwili przypomina jeden wielki plac budowy. Tak ogromnej
inwestycji w tym zakładzie nie
było chyba od dawna.
Cukrownia Środa była rozbudowywana wielokrotnie, ale rzeczywiście
nigdy nie w tak dużym wymiarze
jak w tym roku. Dzięki rozbudowie
cukrowni zwiększymy moc przerobową z 7 tys. na 12 tys. ton buraków na dobę, tym samym w ciągu
jednej kampanii będziemy mogli
przerabiać ponad 1,5 mln ton buraków. Skala inwestycji to ok. 100
mln euro.
Ogromne pieniądze. Co skłoniło
spółkę do tak dużej inwestycji?
Aby zachować konkurencyjność na
rynku europejskim, Pfeifer & Langen
podjął decyzję już w październiku
2016 roku o rozbudowie cukrowni
w Środzie Wlkp. po to, by zwiększyć
produkcję i tym samym wykorzystać
efekt skali. Było powszechnie znane, że od 1 października 2017 roku
nastąpi deregulacja rynku. Przeczuwaliśmy, że będzie to wiązało się
ze sporą obniżką cen cukru. Aby
w tym układzie zachować konkurencyjność, trzeba obniżać koszty
produkcji, a więc m.in. produkować
więcej.
To oznacza, że zakontraktujecie
większe ilości buraków.
W ostatnich latach zwiększaliśmy tę
liczbę. Kontraktacja na rok 2018 już
jest zakończona. Kampanię 2018
planujemy rozpocząć 1 października, czyli później niż zwykle, bo
zazwyczaj rozpoczynamy ją na
początku września. Jeśli chodzi
natomiast o kampanię 2019, to ją
ruszy na początku września, aby
optymalnie wykorzystywać możliwości przerobowe. W Wielkopolsce
musimy pozyskać dodatkowo 6 tys.
ha plantacji. W pierwszej kolejności
do zwiększania plantacji będziemy
zachęcać obecnych plantatorów.
Jesteśmy otwarci także na zawiązanie współpracy z innymi rolnikami
z woj. wielkopolskiego.

Na terenie cukrowni w Środzie Wlkp.
powstaje nowa wieża ekstrakcyjna (dyfuzor). - Buraki po oczyszczeniu trafiają
do głównej części fabryki, następnie
zostaną pokrojone. W poćwiartowanej
formie, po podgrzaniu, buraki trafiają do
urządzenia, którym jest dyfuzor. W nim
następuje ekstrakcja cukru, czyli proces
oddzielenia cukru od pozostałej masy
- tłumaczy Krzysztof Zieliński, dyrektor
Cukrowni Środa Wlkp. To, co pozostaje po wydobyciu cukru, to wysłodki,
które zabierane są przez rolników do
skarmiania bydła. - Natomiast woda
z cukrem, a więc tzw. sok surowy, trafia
na stację oczyszczania, którą tworzy
kilka zbiorników ułożonych w ciągu.
Po oczyszczeniu i filtrowaniu sok trafia
na stację zagęszczania. Pod wpływem
wysokiej temperatury woda odparowuje
i powstaje substancja przypominająca
domowe konfitury. Dalej, po odpowiednim zagęszczeniu, masa trafia na halę
produktowni, gdzie uzyskujemy piękny,
czysty cukier - wyjaśnia szef cukrowni.

Mówimy o rolnikach z całej Wielkopolski?
Może nie całej. Interesuje nas zakres działania Pfeifer & Langen,
czyli tereny od Konina, przez Gniezno, Leszno, do Głogowa czy Kalisza. Tam, gdzie skupujemy buraki
od plantatorów obecnie.
Ilu rolników z wami współpracuje?
Obecnie mamy w Wielkopolsce
5.400 plantatorów.
Jakiej wielkości gospodarstwa
posiadają rolnicy, którzy mają
z wami podpisane umowy?
Od lat współpracujemy z wszystkimi rolnikami. Obecnie mamy najmniejsze plantacje rzędu hektar
czy 1,5 ha, a największe to 800
ha buraków.
Opłaca się cukrowni jechać po
buraki z jednego hektara?
O opłacalności bardziej decyduje
wydajność z hektara, niż wielkość
plantacji. Nigdy nie robiliśmy czegoś
takiego, by likwidować plantację
ze względu na jej wielkość. Jesteśmy logistycznie przystosowani,
ponieważ obsługujemy cały odbiór
buraków z dużych i małych pól.
Mamy odpowiedni system komputerowy, który automatycznie zbiera
te dane, rozlicza buraki i transport.
Pod względem organizacji nie będzie dla nas miało znaczenia, czy
będziemy współpracować z 5.000
czy 6.000 plantatorów.
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Co z kontraktacją na rok 2019?
W czerwcu ją rozpoczęliśmy. Mamy
uzgodnione warunki umowy z plantatorami. Co ważne, utrzymaliśmy
cenę gwarantowaną. Zdajemy sobie
sprawę, że nie będziemy w stanie
pozyskać rolników, jeśli nie będą
mieć gwarancji opłacalności produkcji. Dlatego już w 2014 roku
podpisaliśmy ze związkami buraka cukrowego z Wielkopolski porozumienie branżowe, w którym
gwarantujemy przychód z buraków zabezpieczający opłacalność.
W praktyce oznacza to, że płacimy
więcej, ponieważ ta gwarancja miałaby miejsce na poziomie 22 euro,
a w tej chwili cena gwarantowana
to 24 euro/tonę za jakość standardową, czyli buraki przy 16% zawartości cukru i teoretycznej stracie na
poziomie 2%.
24 euro, które proponujecie, to
jednak mniej niż cena minimalna
ustalona odgórnie, która wynosiła 26,29 euro...
Tak, ale musimy pamiętać, że ta
cena była ustalona w warunkach,
gdy cena referencyjna cukru wynosiła 440 euro. Dziś ceny cukru
mamy na poziomie światowym, czyli
300 euro, a nawet niekiedy poniżej
300 euro za tonę. Te relacje się
zmieniły. Na szczęście plantatorzy doświadczają niesamowitego
postępu, ponieważ na przestrzeni lat 2001 - 2017 średnie wyniki
w Wielkopolsce z 6,5 tony cukru
zwiększyły się do 12 ton cukru z ha.
Czy to już są wyniki na poziomie
Francji i Niemiec?
Nie. Polska ma jeszcze troszeczkę
do nadrobienia. Mamy zupełnie
inne warunki glebowe i klimatyczne w porównaniu z krajami Europy
Zachodniej. Nie jesteśmy w stanie
dogonić takich krajów jak Francja
czy Belgia. Dlatego duży nacisk
kładziemy na koszty produkcji.
W Polsce zawsze dbaliśmy o to,
R E K L A M A

Więcej
zdjęć na
escirolnicze.pl

muje wysłodki. Problemem obecnie
jest to, że rzeczywiście są gospodarstwa, które doskonale potrafią
produkować buraki, mają wysokie
cz
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nich rentowność uprawy buraków
w roku 2014 czy 2015 była wyższa niż teraz. Jeżeli ktoś zarabia
Zdjęcia
dobrze, a pensja się zmniejszyła,
i video na
to nie ma powodów do radości.
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wiescirolnicze.
Cukrowniom też spadły przychody.
A jeszcze muszą inwestować,
Zdjęcia
żeby nie wypaść z rynku...
na
i video
Tak. A poza tym należy gwarantopl
wiescirolnicze.
wać zysk plantatorom, ponieważ
nie możemy dopuścić do sytuacji,
w której rolnik zrezygnuje z uprawy
buraków, bo mu się nie opłaca.
Na terenie zakładu w Środzie Wlkp. prowadzone są intensywne prace
Zmniejszenie liczby kontrahentów
budowlane. Wyspecjalizowane ekipy nie mają zbyt dużo czasu, dlaoznacza skrócenie okresu kampatego na placu budowy działają także w soboty. W październiku nowe
nii i zwiększenie kosztów stałych
obiekty i urządzenia już muszą być uruchomione, bo wtedy cukrownia
cukrowni. Nagle możemy stać się
chce ruszyć z kampanią przerobu buraków
mniej konkurencyjni, bo inne spółki
mogą to wykorzystać i zaoferować
by mieć kontrolę nad środkami proprzez zbiór, załadunek i transport.
ten cukier taniej, a my zaczniemy
dukcji i je dostarczać plantatorowi.
Koszty obniżamy nie tylko poprzez
tracić. Dlatego musimy inwestoI dlatego to właśnie cukrownia ornegocjację stawek, ale i organizawać w surowiec, bazę surowcową
ganizuje dostawę nasion buraków
cję. Z reguły kombajn w innych
i rolników, żeby zabezpieczyć socukrowych, środków ochrony roślin
krajach Europy w ciągu roku kobie odpowiednią długość kampanii
niektórych nawozów oraz wykonuje
pie buraki na areale 500-600 ha,
i rozłożyć koszty stałe.
usługi związane ze zbiorem i siew Polsce standardem jest tysiąc
Co powinien zrobić rolnik, któwem buraków, a także załadunkiem
ha, a niekiedy maszyny pracują
ry nigdy nie uprawiał buraków,
czy doczyszczaniem. Dzięki temu
nawet na 1,5 tys. ha.
a chciałby z wami wejść we
koszty są niższe, niż gdyby tymi
Pojawiają się głosy plantatorów,
współpracę?
rzeczami każdy rolnik zajmował
że gdyby nie mieli dodatkowych
Kontraktację na rok 2019 będziesię z osobna.
płatności do buraka, uprawa nie
my prowadzić latem, we wrześniu
Jesteście pośrednikiem między
opłacałaby się.
i październiku zakończymy ją. (...)
sprzedawcą środków ochrony
Opłacalność jest trudna do zmierzeOprócz gwarancji cenowej, planroślin a plantatorem?
nia, ponieważ każdy rolnik ma swój
tator otrzyma gwarancję wsparcia
Dokładnie tak to wygląda. Kupusposób wyprodukowania buraków.
ze strony doświadczonej kadry.
jemy duże ilości ŚOR dla naszych
Prowadzimy kalkulację i wiemy, że
W Wielkopolsce jest ponad 20
plantatorów. Zajmujemy się dystrypoziom kosztów zmiennych jest na
doradców. Plantator nie musi się
bucją tych środków. Tak samo, jeśli
poziomie 5 tys. zł. Przy cenach,
obawiać, że ze swoją uprawą zochodzi o nasiona. Musimy zagwaktóre teraz oferujemy, a więc 24
stanie sam. W razie problemów czy
rantować zakup nasion w 100 proeuro/t i przy dobrym plonie, jaki
wątpliwości może zadzwonić do
centach przez cukrownię. I dlatego
średnio mamy w Wielkopolsce na
swojego doradcy bądź skorzystać
ten materiał siewny w Polsce ma
poziomie 65 ton buraka z hektaz platformy wymiany informacji na
dużo niższą cenę niż na zachodzie
ra, łatwo wyliczyć, że dostajemy
stronie internetowej www.liz.pl.
Europy. To samo dotyczy usług,
około 7 tys. zł z powierzchni 1 ha
począwszy od siewu buraków, poburaków. Dodatkowo rolnik otrzywi
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Rolnik musi być na bieżąco
Zdzisława i Tadeusz Brussowie specjalizują się w chowie opasów i trzody chlewnej.
Ich syn Tomasz - po praktyce w Szwajcarii i Danii planuje powiększenie gospodarstwa
i wyposażenie go w nowe maszyny.

Nie ma jak to u babci Zdzisi na kolanach

TEKST

Franciszek
Szklennik

G

o s p o d a r st wo
Brussów mieści się w Podl e s i u Wy s o kim w gminie
Mieścisko. To gmina graniczna powiatu wągrowieckiego
z powiatem gnieźnieńskim
i żnińskim w województwie
kujawsko-pomorskim. Wieś
jest typowo rolnicza, leży przy
drodze z Popowa Kościelnego
do Sarbii.
Tadeusz Bruss z kolegą
właśnie spawają coś przy maszynach, babcia zabawia prawnuki, a pani Zdzisława krząta się po domu. Za chwilę na
stole pojawia się pyszne ciasto.
Jakże inaczej - w domu i kuchR E K L A M A

ni rządzi Gospodyni Roku 2016
w plebiscycie Głosu Wągrowieckiego.

Od pokoleń

- Kiedy wróciliśmy po wojnie z Moszczenicy, która obecnie
znajduje się w woj. małopolskim,
nie mieliśmy niczego. Trzeba było
zdobyć wszystko, od najpotrzebniejszych rzeczy w kuchni - wspomina Teresa Bruss, matka Tadeusza i teściowa Zdzisławy. Ma
teraz 82 lata i jest już nie tylko
babcią, ale i prababcią. - Jednak
bycie prababcią nie jest łatwym
zajęciem, zwłaszcza z takimi ruchliwymi prawnukami - mówi ze
śmiechem tuż po zakończeniu
zabawy z pociechami. Pod jej
opieką teraz znajduje się warzywniak ulokowany na skraju
pola obsianego pszenicą.

Tadeusz Bruss właśnie skończył prace naprawcze przy sprzęcie rolniczym

Po powrocie z wojennej tułaczki mąż pani Teresy, Brunon
najpierw zainwestował w budynki gospodarcze. Zbudowali
chlewnię, a potem powstał garaż. Miała też powstać stodoła,
ale pani Teresa uparła się, że
chce nowego domu. - Nie rozmawialiśmy chyba z miesiąc ze sobą,
ale w końcu mąż ustąpił i spytał,
jaki ten dom ma być - śmieje się
pani Teresa. - Powiedziałam, że
taki na trzy rodziny. I postawiłam
na swoim.
Pani Teresa przejęła gospodarstwo po rodzicach, bo bracia
- jak sama mówi - nie mieli serca albo smykałki do rolnictwa.
Później gospodarstwo przekazała synowi i synowej.
Zdzisława i Tadeusz znali
się od dzieciństwa. Żyli - można
powiedzieć - po sąsiedzku. Ona

jest też z rolniczej rodziny. Jest
najstarsza z grona pięciorga
dzieci. Niedawno obchodzili
35. rocznicę ślubu. Zaraz po
ślubie Zdzisława przeniosła się
do gospodarstwa męża. Mieli czworo dzieci. Mieli, bo nie
wszyscy przeżyli.

Do przodu

Do posiadanych hektarów
dokupili 8 następnych. Razem
z nimi w gospodarstwie pracuje syn Tomasz, który ukończył
Technikum Rolnicze w Gołańczy i który ma za sobą półroczny staż rolniczy w Szwajcarii.
Po nim pracował w rolnictwie
w Danii. Syn dołożył do gospodarstwa kolejnych 11 hektarów,
które dzierżawi. Ma zamiar także wydzierżawić grunty w niedalekim Roszkowie w gminie

O G ŁO S Z E N I E
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Skoki. Gleby tu niezbyt urodzajne, położone między lasami,
co wiąże się też ze znacznymi
szkodami wyrządzanymi przez
zwierzynę leśną. Na moje pytanie, czy syn chętnie zdecydował
się na pozostanie na wsi oraz
na wspólne gospodarowanie,
pani Zdzisława odpowiada:
- Syn powiedział nam, że szkoła
go zmotywowała do pozostania
w gospodarstwie. A był jednym
z najlepszych uczniów, wyróżnionych przez szkołę.
- Kiedyś gospodarstwo funkcjonowało jak większość według zasady: wszystkiego po trochu, a bieda
cię nie zaskoczy. Były więc i krowy,
i owce, kaczki, kury oraz jeszcze jakiś czas konie, które wprawdzie nie
pracowały na roli, ale były - wyjaśnia pani Zdzisława. - Z czasem
uznaliśmy, że trzeba ograniczyć to
„bogactwo”.
Teraz nastawiają się na chów
opasów i trzody chlewnej. Cielęta kupują, a świnie hodowane są w cyklu zamkniętym.
Obecnie zajętych jest 11 stanowisk dla opasów i dla 80
świń. Głównymi uprawami są:
rzepak, ziemniaki przemysłowe
pszenica, mieszanki zbożowe
i kukurydza. Sami produkują
pasze, korzystając z zakupionych koncentratów paszowych
w Zakładzie Handlowym Marka Jóźwiakowskiego z Damasławka, który jest też głównym
odbiorcą świń i rzepaku z ich
gospodarstwa. Bardzo poważnie zastanawiają się nad przyszłością chowu świń, bo ich stare budynki mogą nie spełniać
wymogów weterynaryjnych.
- Aby chcieć spełnić wymagania, musielibyśmy mocno zainwestować. A przy obecnych
skaczących cenach żywca jest to
ryzykowny krok - mówi pan Tadeusz. - Lata lecą, zmieniają się
R E K L A M A

rządy, a sytuacja rolników niewiele
się zmienia - dodaje.
- Gdyby nie dopłaty z funduszy unijnych nie mielibyśmy środków na inwestowanie. Możliwe, że
egzystowalibyśmy na granicy być
albo nie być - uzupełnia pani
Zdzisława. - Jak już dopłaty są, to
teraz są opóźnienia w ich wypłacie.
Nie było tego wcześniej. No cóż,
urzędnicy mają czas, oni w polu
nie pracują.

Ich spojrzenie

Oboje przyznają, że rolnik
nadal musi być i prawnikiem
w swoim gospodarstwie, i księgowym, i planistą. Na dodatek teraz muszą oswoić się ze
składaniem wniosków w wersji
elektronicznej.
- Jakoś trudno mi się do
tego przyzwyczaić, bardzo łatwo
o popełnienie błędu i tym samym
umniejszenie dopłaty - mówi pan
Tadeusz. - Może jestem konserwatystą, ale poprzedni sposób był
dla mnie wygodniejszy.
Ich park maszynowy nie jest
najnowszy, ale sprawny. Posiadają własny kombajn zbożowy
oraz kombajn do ziemniaków.
Syn Tomasz złożył w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Poznaniu wniosek o pozyskanie środków na
zakup ziemi, nowoczesnego
ciągnika oraz pługa.
- Nasza wieś nie stoi w miejscu. Ciągle coś się zmienia. Ktoś
tam unowocześnia budynki, park
maszynowy, sposób uprawy i hodowli - mówi pani Zdzisława.
- Nie wszyscy młodzi porzucili rolnictwo. My też nie stoimy
w miejscu. Nauczyliśmy się wykorzystywać Internet do śledzenia zmian w przepisach, a gdyby
chcieć wiedzieć o wszystkich, to
nie starczałoby czasu na pracę dodaje.

Internet służy również do
uzyskiwania informacji o możliwości zakupu lub dzierżawy
gruntów, do zamawiania potrzebnych rzeczy, do kontaktu
z odbiorcami zwierząt i zebranych zbóż.
- Niekiedy przeczytane w Internecie informacje o cenach skupu żywca powodują irytację, bo
w innych rejonach kraju można
by sprzedać za bardziej opłacalną
cenę - mówi z przekąsem pan
Tadeusz. - Nie dziwię się rolnikom, którzy organizują akcje protestacyjne. Okazuje się wielokrotnie,
że cena zwielokrotnia się między
producentem a klientem w sklepie.
Teraz mamy do czynienia jeszcze
ze sprzedażą produktów rolnych
importowanych z innych krajów,
choć te nie spełniają polskich norm
sanitarnych i jakościowych.

Dom otwarty

- Przyszłam tu z domu, który
był zawsze otwarty dla ludzi i ten
też taki jest - mówi pani Zdzisława. - Nie wyobrażam sobie, żeby
było inaczej. Nigdy też nie żałowałam, że zostałam na roli, kiedy
moje koleżanki szukały swojego
miejsca gdzie indziej.
Kiedy rozmawiam,
w domu baraszkują wnuczęta:
najmłodszy Bartek, jego kuzynka Natalia, a czuwa nad nimi
kilkunastoletni Filip. Pojawia
się i córka Katarzyna, mama
Bartka. Grono wnucząt uzupełniają: Martyna i Marcel, którzy mieszkają teraz w Łęgowie
koło Wągrowca. Ich mama jest
właścicielką firmy sprzątającej.
Ogólną wesołość wywołało to,
ze kiedy żegnaliśmy się po rozmowie, najmłodsze wnuczęta
przywiozły w wózku dla lalek
małego pieska, który zdawał się
niezwykle obyty z tym sposobem podróżowania.

Statuetka Gospodyni Roku stoi
na honorowym miejscu

Pani Zdzisława dziesięć lat
temu przejęła przewodniczenie
Kołu Gospodyń Wiejskich, które teraz skupia 15 pań. Poprzedniczką jej była pani Barełkowska, ciotka Mai Barełkowskiej,
aktorki teatralnej i filmowej,
żony aktora Piotra Cyrwusa,
popularnego Ryśka z serialu
„Klan”. Rodzice aktorki mają
dom w Karolewie w gminie
Skoki i małżeństwo aktorów
można często spotkać właśnie
tam w okresie weekendów.
W Podlesiu Wysokim władze dzierżą kobiety, bo sołtysem wsi jest Maria Sadłowska,
prowadząca wraz z mężem
nowoczesne gospodarstwo
rolne, przyjaciółka Zdzisławy i także inicjatorka wielu
wspólnych działań rady sołeckiej i KGW. Wieś ma się gdzie
spotykać, bo funkcjonuje w niej
świetlica wiejska, a panie zrzeszone w kole gospodyń mają
coraz to nowe pomysły. Pani
Zdzisława zdobyła zaszczytny
tytuł Gospodyni Roku w plebiscycie lokalnego tygodnika,
a koło gospodyń wzbogaciło
się o cenne nagrody rzeczowe
i pieniężne.

PROMOCJA
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100 tys. zł bezzwrotnej premii
dla młodych rolników
- wnioski można składać od 29 czerwca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie Premii dla
Młodych Rolników finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O 100 tys. zł premii będzie można ubiegać się w terminie od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.
W tej edycji wprowadzonych
zostało kilka istotnych zmian.
Został wydłużony czas – z 18
do 24 miesięcy – między dniem
rozpoczęcia działalności rolniczej, a terminem złożenia wniosku o dotacje. Rozporządzenie
zmieniające zasady udzielania
wsparcia dla „młodego rolnika”
pozwala ubiegać się o dotacje
osobie, która stała się właścicielem użytków rolnych wcześniej niż przed 2 laty, ale nie
rozpoczęła faktycznie działalności rolniczej. Pomoc może
być przyznana osobie, która
przed dniem złożenia wniosku
o pomoc rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, lecz nie wcześniej
niż w okresie 24 miesięcy przed
dniem złożenia tego wniosku.
Dodatkowo obniżono dolną
granicę punktów - z 12 na 8
punktów.
Ile można zyskać wsparcia
w ramach Premii dla Młodych
Rolników?
Pomoc przyznaje się w wysokości 100 tys. zł i wypłaca się
w dwóch ratach.
I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości
pomocy - po spełnieniu przez
beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została
wydana ta decyzja, w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy,
II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości
pomocy - po realizacji biznesplanu.
O premię może starać się
osoba fizyczna, która m.in.:
w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40
lat;
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego
wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie,
bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu
pracy, w okresie 36 miesięcy od
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz
nie wcześniej niż w okresie 24
miesięcy przed dniem złożenia
tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej
w gospodarstwie o powierzchni
użytków rolnych wynoszącej co
najmniej 1 ha;
przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa
oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż
do dnia upływu 3 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy;
najpóźniej w terminie 9 mie-

sięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
- o powierzchni użytków rolnych
równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,
a w województwach o niższej
średniej - co najmniej średniej
powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej
niż 300 ha;
- którego wielkość ekonomiczna
jest nie mniejsza niż 13 000
euro i nie większa niż 150 000
euro.
Za co można zdobyć
punkty w ramach Premii dla
Młodych Rolników?
za powierzchnię gospodarstwa (maks. 7),
kwalifikacje rolnicze (maks.
5) oraz wpływ na realizację
celów przekrojowych, w tym

inwestycje w zakresie ochrony
środowiska i klimatu (maks. 5).
Oprócz tego oceniane będą:
kompleksowość biznesplanu,
różnica wieku pomiędzy przekazującym a wnioskującym lub
przejmowanie jednego gospodarstwa w całości oraz rodzaj
planowanej produkcji.
W pierwszej kolejności
pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy
czym pomoc jest przyznawana,
jeżeli wnioskodawca uzyskał co
najmniej 8 punktów.
Wsparcie ma charakter
bezzwrotnej premii o wysokości 100 tys. zł wypłacanej
w dwóch ratach. Po wydaniu
decyzji o przyznaniu pomocy
rolnik otrzymuje 80 proc. premii,
a po zrealizowaniu biznesplanu
pozostałe 20 proc. Wysokość
wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy na „Premie dla młodych rolników” można składać od 29 czerwca do 30 lipca
2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić
osobiście, za pośrednictwem
upoważnionej osoby lub wysłać
rejestrowaną przesyłką nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
W tym ostatnim przypadku
o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
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JUTROSIN. Aleksandra i Janusz Karasiowie - Rolnicy Roku ze Starego Sielca

Na 560 hektarach sieją
kukurydzę i produkują mleko
Aleksandra i Janusz Karasiowie ze Starego Sielca zostali laureatami konkursu
Wielkopolski Rolnik Roku 2017. Od kilkunastu lat dzierżawią gospodarstwo specjalizujące
się w nasiennictwie, produkcji mleka oraz żywca wołowego.
TEKST

K

Honorata Dmyterko

arasiowie w 2001 roku
wystartowali w przetargu Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich na dzierżawę
gospodarstwa w Starym Sielcu.
- Z tym miejscem byliśmy związani już
wcześniej. Po studiach na Akademii Rolniczej w Poznaniu w roku 1985 dostałem
pracę w gospodarstwie w Starym Sielcu.
Pracowałem tu na różnych szczeblach
aż do dyrektora. Dlatego też, gdy władze Instytutu zdecydowały o dzierżawie zakładu, podjęliśmy się z żoną tego
R E K L A M A

Aleksandra i Jan Karasiowie z rodziną

wyzwania - opowiada Janusz Karaś. Umowę na dzierżawę podpisali
6 kwietnia 2001 roku.

Grunty

Zaczynali od 501 hektarów.
- Jednak po pewnych regulacjach, m.in.
zwrocie gruntów byłym spółdzielcom
i sprzedaży ponad 20 hektarów gruntów
pod jutrosiński zalew oraz sprzedaży domów, mieszkań, ogródków na rzecz pracowników, jesteśmy z żoną dzierżawcami
areału 466 hektarów. Do tego dochodzi
ponad 100 ha gruntów dzierżawionych
od różnych okolicznych rolników - dodaje Janusz Karaś. Jak twierdzi, klasa

INFORMACJE
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460

2.000 ton materiału siewnego rocznie przerabia
się w gospodarstwie w Starym Sielcu
1.200-1.300 ton rocznie materiału siewnego zbóż
produkują Karasiowie
700-800 ton nasion mieszańców F1 kukurydzy
18 pracowników zatrudnia sielecki zakład
31 lat miał Janusz Karaś, kiedy został dyrektorem
gospodarstwa w Starym Sielcu

sztuk bydła
hodują A. i J.
Karasiowie

ziemi jest raczej słaba. - 0,93-0,94
wskaźnik bonitacji, co odpowiada
klasie IV b - przyznaje.

Nasiennictwo

Gospodarstwo specjalizuje
się w nasiennictwie roślin rolniczych, produkcji mleka oraz
żywca wołowego. W produkcji
roślinnej prowadzą, poza uprawami paszowymi, specjalistyczną produkcją nasienną zbóż i kukurydzy, także doświadczalną
uprawę lnu, konopi oraz roślin
na cele energetyczne. - W 1985
roku tego nasiennictwa nie było aż
tak dużo, jak to jest w tej chwili
i całość zebranych około 100 ton
ziarna szło do centrali nasiennej.
Nikt tego tutaj nie przerabiał, jak
w tej chwili. Obecnie produkcja nasion zbóż wynosi około 1.200-1.300
ton. Od 1993 roku współpracujemy
na dużą skalę z Hodowlą Roślin
Smolice. Reprodukujemy dla nich
nasiona mieszańców kukurydzy.
Zaczynaliśmy od 10-20 hektarów,
a w tej chwili dochodzimy do około
150-160 ha. Od kilku lat nie robimy rzepaku nasiennego, ponieważ
firma Monsanto „przeniosła się” do
Rumunii, gdzie są lepsze warunki klimatyczne, dzięki czemu ten
materiał jest szybciej do dyspozycji
rolnika - wymienia Janusz Karaś.
Materiały bazowe do reprodukcji zbóż są kupowane głównie z Hodowli Roślin Danko,
Hodowli Roślin Smolice oraz
z firm zagranicznych, takich jak
Saaten Union czy KWS.

Doświadczenia

Na obszarze od 2 do 5 hektarów prowadzona jest działalność doświadczalno-naukowa na
rzecz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. - Instytut zleca nam wykonywanie badań
czy prowadzenie hodowli zachowawczej lub twórczej lnu, konopi włóknistych oraz reprodukcji lnu oleistego.
Jednocześnie wykonujemy doświadczenia ścisłe polegające na badaniach
nowych środków grzybobójczych
i chwastobójczych. Tymi sprawami
zajmują się nasi pracownicy pod
moim nadzorem - zaznacza Janusz

Karaś. W wyniku prac hodowlanych prowadzonych w Starym
Sielcu wpisano do rejestru odmian oryginalnych 8 odmian lnu
włóknistego: Milenium, Fortuna,
Minerwa, Ariadna, Artemida,
Selena, Luna, Atena i Temida.

Produkcja mleczna

Gospodarstwo specjalizuje
się nie tylko w nasiennictwie,
ale też produkcji mleka oraz
żywca wołowego. Średnia wydajność od krowy, przy stanie
148 krów mlecznych, wynosi ponad 10.280 litrów mleka rocznie.
- Tutaj produkcja zwierzęca zawsze
była trochę na boku. Priorytetem była
produkcja roślinna. Przejmując gospodarstwo, miałem 230 sztuk bydła.
Dziś jest ich 460, to i tak uważam, że
jest to znaczny postęp - podkreśla
rolnik. Mleko ze Starego Sielca
trafia do kościańskiego oddziału
Mlekovity.

Mechanizacja

W związku z rozwijającą się
działalnością nasienną Karasiowie musieli sporo zainwestować.
- W ubiegłym roku za około pół miliona złotych zakupiliśmy maszynę
wykonującą kastrację - ogławianie
wiech form matecznych kukurydzy.
To duże udogodnienie, zawłaszcza
kiedy na rynku pracy niestety są
niedobory. Konstrukcja maszyny
pozwala również na wykonywanie
oprysków roślin wysokich. Zwłaszcza
kukurydzę nasienną musimy chronić,
R E K L A M A

m.in. przed omacnicą czy chorobami
grzybowymi - podkreśla.
Karasiowie zainwestowali
też w ciąg zaprawiarkowy, który
pozwala na szybkie zaprawienie
nasion, ich zapakowanie i owinięcie. W tym roku planują rozbudować czyszczalnię, miejsce
przyjęcia zbóż, a w przyszłym
zmodernizować linię czyszczenia dokładnego. - Jakość nasion
stawiamy na pierwszym miejscu.
Na dobry towar zawsze znajdą się
kupcy, a jeśli raz sprzedamy byle
jakie nasiona, to klient do nas już nie
wróci. Nasz materiał siewny dobrze
się sprzedaje, jesteśmy doceniani
przez klientów i chcemy taki poziom
utrzymać. Poza tym, rolnicy są coraz
bardziej świadomi, że opłaca im się
postawić na jakość nasion - zaznacza Janusz Karaś. Podkreśla, że
prowadząc swoją działalność,
stawiają na mechanizację, nie
tylko w nasiennictwie, ale też
w podstawowych pionach produkcji. Starają się na bieżąco wymieniać sprzęt rolniczy, kupują
nowoczesne traktory, kombajny
czy opryskiwacze.

Nowoczesność

- Z tej racji, że pracują z nami
synowie, to staramy się też wprowadzać nowe rozwiązania zarówno
w parku maszynowym, jak i zarządzaniu. Często stosowana jest już
w naszej pracy komputeryzacja,
niejednokrotnie traktory z pomocą
GPS same jeżdżą po polu, dążymy

do inteligentnego nawożenia na podstawie badania zasobności gleby,
przygotowujemy program nawozowy, który ma służyć też oszczędnościom. Dana roślina na danym polu
będzie traktowana indywidualnie. To
bardzo ważne i doskonale sprawdza
się choćby w przypadku kukurydzy - mówi rolnik. Janusz Karaś
przyznaje, że wszelkie nowinki nie są mu obce. - Mam swoje
lata, ale nie jestem jeszcze na tyle
zgorzkniały, by nie zaufać nowoczesności. Oczywiście synowie muszą
mnie przekonać do pewnych nowych
rozwiązań, nim podejmę decyzję
o zastosowaniu jakiegoś udogodnienia. Jeżeli mnie do czegoś przekonają, to oni są w gorszej sytuacji,
bo są odpowiedzialni za funkcjonowanie nowości - to musi działać
- dodaje.
R E K L A M A
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Dzierżawa

Gospodarstwo w Starym Sielcu dzierżawione jest od 17 lat. O ile Karasiowie unowocześniają park maszynowy i linie produkcyjne, o tyle z inwestowaniem w obiekty
jest kłopot. - Właściciel godzi się naprawdę na
bardzo mało. Mogę budować, modernizować, ale
bez żadnych gwarancji rozliczenia poniesionych
nakładów. Oczywiście nie mogę dopuścić do
dewastacji, ale o większych modernizacjach nie
bardzo jest mowa. Dzierżawa to nie jest idealne
rozwiązanie. Odczuwam tutaj brak możliwości
większego inwestowania w budynki inwentarskie
czy magazynowe - twierdzi rolnik. Marzyłaby
mu się nowoczesna obora wolnostanowiskowa i hala udojowa. - Z racji częstego występowania niedoboru opadów, słabszych gleb,
korzystnego rozłogu pól konieczna byłaby budowa
instalacji nawodnieniowej z istniejącego zbiornika
retencyjnego Jutrosin, który przecież w tym celu
został zbudowany. Można by pomyśleć o rozbudowie magazynów nasiennych. To jednak wydatki
kilkunastu milionów. A to potężne pieniądze,
których w niewłasnym obiekcie trudno inwestować - ubolewa Janusz Karaś.

Pracownicy

W1985 roku pracowało w Starym Sielcu
ponad 80 pracowników. Dziś w sieleckim
zakładzie zatrudnionych jest 18 osób. - Ktoś
może powie, że na taką ilość hektarów to dużo
osób. Zgadza się, ale tylko w okresie od grudnia
do maja. W pozostałych miesiącach, zwłaszcza
jesienią, kiedy mamy do przeczyszczenia, zaprawienia i zapakowania tysiące ton zbóż, to nawet
nam brakuje pracowników - tłumaczy Janusz
Karaś. Przyznaje, że coraz trudniej jest dostać
osoby do pracy dorywczej. - Dlatego stawiamy
na zatrudnienie etatowe, mamy nawet jednego
ucznia, by zachować ciągłość. U nas pracownik
musi zdawać sobie sprawę, że dłuższy urlop może
wykorzystać zimą, bo w okresie letnim, kiedy jest
nawał pracy, o urlopach nie ma mowy - dodaje.

Siewca

Aleksandra i Janusz Karasiowie znaleźli
się w gronie dziesięciu laureatów konkursu
Wielkopolski Rolnik Roku 2017. Wybrano ich
spośród 20 nominowanych gospodarstw. - To
dla nas ogromne wyróżnienie. Myślę, że zapracowaliśmy na to. Cieszę się, że doceniono naszą pracę, zarówno na rzecz miejscowego rolnictwa, jak
gminy oraz powiatu - podkreślają Karasiowie.
Do konkursu przystąpiło 56 gospodarstw rolnych z 23 powiatów województwa wielkopolskiego. Warto wspomnieć, że gospodarstwo
Karasiów w 2016 roku znalazło się na liście
20 nominowanych do tytułu Rolnika Roku.
- Nie byłoby tej nagrody i sukcesu bez pomocy
współpracowników. Jest to załoga w znacznej
części z dużym doświadczeniem zawodowym,
znająca się na swojej pracy. Jest też kilku nowych
adeptów, którzy mam nadzieję znajdą tutaj swoje
miejsce. To im wszystkim należą się słowa uznania
i podziękowania - podkreśla Janusz Karaś.

Synowie

Czy działalność Aleksandry i Janusza

Statuetkę Siewcy Karasiowie odebrali z rąk
marszałka Marka Woźniaka

Karasiów kontynuować będą ich trzej synowie? - Zobaczymy. Wszyscy trzej Tomasz,
Marcin, Adam uwielbiają rolnictwo i bardzo
chętnie kontynuowaliby naszą działalność - mówi
Aleksandra Karaś. - Umowa dzierżawy jest
wieloletnia w związku z tym liczymy, że to oni
będą kontynuować naszą działalność, a nawet
z racji młodego wieku, wykształcenia, bo wszyscy
trzej skończyli studia rolnicze, będą ją jeszcze bardziej unowocześniać i rozwijać. Dodaje, że od
najmłodszych lat byli angażowani do pracy
w gospodarstwie. - Od małego chodzili choćby
zbierać kamienie, co miałam za złe mężowi. Ten
jednak powtarzał, że muszą się nauczyć pracy
w gospodarstwie od podstaw. Jak widać, wyszło
im to na dobre, bo związali się zawodowo z rolnictwem - podkreśla Aleksandra Karaś.

Unia Europejska

- Duży wpływ na sytuację w rolnictwie
miało wejście do Unii Europejskiej. Udało mi
się nawet skorzystać z dwóch programów. Dzięki
wsparciu zmodernizowaliśmy suszarnię nasienną,
kupiliśmy traktor i ładowarkę teleskopową oraz
wybudowaliśmy płytę obornikową. Dziś niestety
nie mogę już korzystać z żadnych programów
pomocowych, ponieważ posiadam ponad 300 ha.
Uważam, że to niesprawiedliwe, ale póki co nie
jest to do przeskoczenia. Mało tego, jakbym miał
okazję kupić nawet pół hektara ziemi, to nie mogę
tego zrobić, bo mimo że gospodaruję na setkach
hektarów, nie jestem pełnoprawnym rolnikiem ubolewa Janusz Karaś.

Stabilizacja

Jak twierdzi Janusz Karaś, na stabilizację
ma wpływ różnorodność produkcji. - Jak
gorzej „idzie” mleko, to wyrównujemy to materiałem siewnym i odwrotnie. Tutaj też trzeba
dostosować produkcję do panujących warunków.
Jest tzw. mozaikowatość z naturalnymi łąkami,
z których nie da się zrobić pola, więc wskazana
jest produkcja bydlęca - tłumaczy. Dlatego stara się do maksimum wykorzystać warunki
środowiskowe, jakie posiada. - Wiadomo, że
nie mogę posiać 100 ha buraków, bo nie mam takiej ilości dobrych gruntów. Na takiej ziemi, jak
w Starym Sielcu, czyli V-VI klasa trudno je siać.
Tu koszt ich uprawy to ok. 5.000 zł. Zbiorę plon
35-40 ton i będę musiał do tego 1.000-2.000 zł
dołożyć - wylicza gospodarz.
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Susza i jej wpływ na

plony w Wielkopolsce
Najgorzej sytuacja przedstawia się w powiecie poznańskim, gdzie Klimatyczny Bilans
Wodny wynosi ok. -200 mm. Niedobór wody najbardziej jest widoczny na uprawach
zbóż jarych. Rośliny są niewyrośnięte i przebarwione. Najmocniej ucierpiały plantacje
pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa. Szacuje się, że plony tych zbóż na zachodnim
obszarze województwa będą mniejsze o ok. 50-60% w stosunku do lat poprzednich.

P

o s t o s u n kowo
wilgotnej ubiegłorocznej jesieni nastąpiła zima
bez okrywy śnieżnej, co było pierwszym symptomem nadchodzącego zjawiska suszy. Wiosną rośliny były
w dobrej kondycji, bardzo dobrze przezimowały i był jeszcze
zapas wilgoci w glebie. Nastąpił gwałtowny wzrost temperatury przy bardzo dużym nasłonecznieniu, co spowodowało
przyspieszenie wegetacji o ok.
2 tygodnie względem innych
lat. W późniejszym okresie
coraz bardziej widoczne były
niedobory wody. Spowodowane było to znikomymi opadami deszczu znacznie poniżej
normy wieloletniej dla tego
obszaru. Najniższe wartości
Klimatycznego Bilansu Wodnego wystąpiły w Poznaniu
i na terenach przyległych (od
-200 do -209 mm) oraz na obszarze południowo-zachodnim
i zachodnim województwa.
Niewiele lepszy bilans wodny
odnotowuje się na pozostałym
terenie województwa.

Rejon zachodniej Wielkopolski jest obszarem, który ma
najgorszy Klimatyczny Bilans
Wodny (wg IUNG) nie tylko
w skali województwa, ale
również w skali kraju. Najgorzej sytuacja przedstawia się
w powiecie poznańskim, gdzie
KBW wynosi ok. -200 mm. Niedobór wody najbardziej jest
widoczny na uprawach zbóż
jarych, w przypadku których
brak opadów przypadł w okresie krytycznego zapotrzebo-

Południowa
Wielkopolska
Fot. WODR Poznań

Zachodnia
Wielkopolska

woduje to zahamowanie wzrostu. Straty w plonie kukurydzy
w tym momencie są trudne
do określenia, ponieważ jest
to uzależnione od dalszego
przebiegu pogody (ilości opadów), ale szacuje się, że mogą
sięgać nawet powyżej 50%. Objawy niedoboru wody również widoczne są w uprawach
rzepaku. Przejawiają się one
przedwczesnym zasychaniem
roślin, co skutkować będzie obniżeniem plonu o ok. 30-35%.
Susza jest również widoczna
na łąkach oraz pastwiskach.
Bardzo często rośliny tu żółkną i zasychają. Po skoszeniu
pierwszego pokosu nie odrastają i widoczne jest zjawisko
wypalania się traw. Przełoży
się to na mniejszą ilość paszy,
co będzie istotne dla producentów mleka i żywca wołowego.

Pola demonstracyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, w Sielinku - zdjęcie wykonane w dniu 18 czerwca br.

wania na wodę. Rośliny są
niewyrośnięte, niskie, przebarwione. Najmocniej ucierpiały plantacje pszenicy jarej,
jęczmienia jarego oraz owsa.
Szacuje się, że plony zbóż jarych na zachodnim obszarze
województwa będą mniejsze
o ok. 50-60% w stosunku do
lat poprzednich. Zboża ozime również bardzo odczuwają
niedobory wody. Najbardziej

jest to widoczne w uprawach
jęczmienia, który jest na
przeważającym obszarze zachodniej części województwa
wybielony. Szacowany plon
zbóż ozimych w tej części województwa będzie mniejszy
o ok. 40-50% w stosunku do
lat poprzednich. Kukurydza
również przejawia objawy niedoboru wody. Liście zaczynają
się skręcać oraz zasychać. Po-

Południowy rejon województwa wielkopolskiego
również jest dotknięty niedoborami wody. Klimatyczny
Bilans Wodny w części południowej jest porównywalny
z zachodnią częścią województwa i mieści się w przedziale
od -150 do -200 mm. Najgorzej
sytuacja w tym rejonie również
wygląda ze zbożami jarymi.
Rośliny są niewyrośnięte i zasychają oraz są przebarwione.
Szacunkowe plony zbóż jarych
w tym rejonie będą o ok. 50%
niższe niż w roku ubiegłym.
Zboża ozime wyglądają lepiej,
ale też odczuwają skutki suszy. Brak opadów przypadł
w momencie kształtowania
się kłosów, co będzie miało
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wpływ na wysokość plonów.
Szacuje się, że plony zbóż ozimych będą niższe o ok. 40%
w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie jak w innych
rejonach Wielkopolski najgorzej wygląda jęczmień ozimy,
który jest już wybielony. Kukurydza w południowej części
województwa też przejawia
objawy suszy. Występuje skręcanie się liści i zahamowanie
wzrostu. W kwestii plonu kukurydzy decydujący będzie
przebieg pogody w najbliższych tygodniach. Jeśli sytuacja
wodna nie polepszy się, straty
w plonie kukurydzy zarówno w uprawie na ziarno, jak
i w uprawie na kiszonki mogą
sięgać powyżej 50%. Rzepaki
w tym rejonie również cierpią
z powodu braku wody. Rośliny
przedwcześnie zasychają, co
skutkować będzie stratą w plonie o ok. 30%. Na użytkach zielonych po zebraniu pierwszego
pokosu siana trawa nie odrasta,
co wpłynie na zmniejszenie ilości pasz objętościowych. W tej
części województwa występuje bardzo dużo upraw warzywniczych. Polowe plantacje
warzyw również są zagrożone suszą, jednak jej skutki są
zmniejszane poprzez stosowanie nawadniania. Nie oznacza
to jednak, że plony nie będą
mniejsze z powodu suszy.

Północna
Wielkopolska

W północnym rejonie województwa wielkopolskiego
rolnicy również borykają się
z suszą. Klimatyczny Bilans
Wodny dla tej części Wielkopolski waha się w przedziale
od -150 do -200 mm. Największe straty występują w uprawach zbóż jarych. Podobnie
jak w całym województwie
tutaj również okres z brakiem
opadów przypadł w krytycznym momencie rozwoju zbóż
jarych, co będzie miało odzwierciedlenie w wysokości
plonu. Wg danych szacunkowych wysokość plonów zbóż
jarych będzie niższa o ok. 50%
względem roku poprzedniego.
W przypadku zbóż ozimych
najgorzej pod tym względem
wygląda sytuacja z jęczmieniem ozimym, który jest już
wybielony. Spodziewany plon
jęczmienia ozimego na tym
obszarze województwa będzie

niższy o ok. 40% względem
średniej z ostatnich lat. Stan
pozostałych zbóż ozimych
również nie napawa optymizmem. W miarę dobrze wyglądają uprawy żyta ozimego, lecz
z powodu braku wody należy
się spodziewać obniżenia plonu żyta o ok. 35-40%. Plony
pozostałych zbóż ozimych będą
się kształtowały na poziomie
niższym od odnotowanego
plonu w roku poprzednim
o ok. 35-40%. Uprawy kukurydzy w północnych powiatach województwa też wykazują typowe objawy niedoboru
wody, tj. skręcanie i zasychanie liści. Na pewno będzie
to miało odbicie w wysokości plonu zarówno w uprawie kukurydzy na ziarno, jak
i w kukurydzy kiszonkowej.
Spodziewana obniżka plonu
kukurydzy może przekroczyć
nawet 50%. Rzepak także był
narażony na brak opadów. Widokiem często spotykanym na
polach z rzepakiem są przedwcześnie zaschnięte rośliny.
Prognozowany spadek plonu
rzepaku spowodowany suszą
w tym rejonie to ok. 25-30%.
Łąki i pastwiska w północnych
rejonach Wielkopolski także
nie napawają optymizmem. Po
udanym i z dość dużą ilością
zebranego siana z pierwszego pokosu, rośliny zasychają
i drugi pokos będzie zdecydowanie mniejszy.

Wschodnia
Wielkopolska

Rejon wschodniej części
województwa w porównaniu do pozostałej części województwa wygląda lepiej. Nie
oznacza to jednak, że na tym
obszarze susza nie wystąpiła.
Rejon ten jest szczególny pod
względem niedoboru wody,
ponieważ na tym terenie prowadzona jest eksploatacja
złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową, co powoduje
konieczność odwodnienia ob-

szarów objętych eksploatacją
oraz terenów przyległych do
odkrywki. Najbardziej z tego
powodu cierpią gospodarstwa w powiatach konińskim,
kolskim i tureckim, na terenie których susza występuje
praktycznie każdego roku. Wg
szacunków IUNG Klimatyczny Bilans Wodny dla tej części województwa mieści się
w granicach od -145 do -179
mm w rejonie Wrześni. Oznacza to, iż mimo nieznacznie
korzystniejszego bilansu wodnego w stosunku do pozostałej
części województwa, na tym
obszarze również obserwuje
się objawy suszy. Tak jak na
pozostałych częściach województwa w najgorszym stanie są uprawy zbóż jarych.
Szacuje się, że spadek plonu
zbóż jarych spowodowany
suszą w tym rejonie będzie
wynosił ok. 40-50%. Zboża
ozime są w lepszej kondycji
niż jare. Uprawy jęczmienia
ozimego tak jak w innych rejonach województwa również
są wybielone. Spadek plonu
zbóż ozimych będzie mniejszy
i wyniesie ok. 35-40%. Uprawy
kukurydzy wykazują objawy
suszy, następuje skręcanie się
liści i stopniowe zasychanie roślin. Uprawy rzepaku też wykazują oznaki deficytu wody.
Rośliny szybciej zasychają.
Łąki i pastwiska we wschod-

niej Wielkopolsce po dość wysokich zbiorach pierwszego
pokosu siana również schną
i widoczne są już pierwsze objawy tzw. wypalania się traw.
Uprawy roślin okopowych
w całym województwie wyglądają podobnie. Ziemniaki po
początkowym szybkim wzroście i krzewieniu się obecnie
zaczynają odczuwać deficyt
wody. Jeśli sytuacja hydrologiczna nie ulegnie poprawie,
straty w plonie roślin okopowych mogą sięgnąć nawet 50%.
Wg badań prowadzonych
przez IUNG Puławy szacuje się,
iż w województwie wielkopolskim wszystkie uprawy zbóż
jarych, zbóż ozimych, krzewów
owocowych oraz truskawek są
objęte suszą. W skali całego
kraju największy deficyt wody
występuje właśnie m.in. na terenie Wielkopolski, gdzie susza
zbiera swoje żniwo. W tej chwili
już szacuje się, że zboża jare na
skutek suszy plonowały będą
niżej o ok. 50-60% w stosunku do roku poprzedniego. Na
skutek suszy średni plon zboża
ozimego będzie niższy o ok.
40-50% w stosunku do plonu,
jaki odnotowany był w roku
poprzednim. W rzepaku spadek plonu szacowany jest na
ok. 30-35% w stosunku do roku
poprzedniego. W kukurydzy,
o ile sytuacja nie ulegnie poprawie, również spadek plonu jest
szacowany na poziomie minimum 50%. Bardzo źle sytuacja
wygląda na użytkach zielonych,
gdzie po zbiorze pierwszego
pokosu siana gołym okiem są
widoczne objawy suszy.
Tomasz Olejnicki - WODR Poznań
Opracowano na podstawie Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce
oraz lustracji polowych specjalistów
i doradców WODR w Poznaniu
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Tysiące rolników
na 31 spotkaniach

Targi Marszew w wydaniu letnim
ców roślin, a także pokazy polowe przygotowane i prowadzone
przez specjalistów Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu. Zaprezentowano aplikację doradczą EPSU, która ma na
celu upowszechnienie nowoczesnych technologii zastosowanych
do świadczenia usług doradczych.
Nie lada gratką była także XXX
Jubileuszowa Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych realizowana we współpracy ze Związkiem
Hodowców Koni Wielkopolskich.
ięcej
Natomiast in
wfoWramach
rmacji na Agromarsz
odbyływi
się
cirolnicze.pl targi rolnoestradycyjnie
ogrodnicze.

Fot. ARiMR w Poznaniu

Kilka imprez w jednym czasie
odbywało się w niedzielę, 17 czerwca
w Marszewie (pow. pleszewski). Wiele
atrakcji zapewniono zarówno rolnikom specjalizującym się w uprawie,
jak i miłośnikom koni czy ogrodów.
W ramach Marszewskich Dni
Pola zaprezentowano poletka demonstracyjne, które w tym roku
zajęły powierzchnię ponad 4 ha
i objęły kolekcję 19 najczęściej uprawianych w regionie gatunków i 155
odmian roślin uprawnych, w tym
26 rekomendowanych przez Listę
Odmian Zalecanych i 26 odmian
w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
(program białkowy). Prezentowaną
na poletkach kolekcję wzbogacały stoiska informacyjne hodow-

(doti)

Przedstawiciele instytucji rolniczych w towarzystwie posła
- Leszka Galemby

Więcej
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Nagrodzeni w konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne

Fot. WODR Poznań
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3 tys. uczestników wzięło udział w cyklu spotkań
„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” zorganizowanym
przez Oddział Regionalny ARiMR w Poznaniu.
Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia miało
miejsce w środę, 13 czerwca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Uczestniczył w nim
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
Tegoroczna, druga edycja „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” została zorganizowana we wszystkich
trzydziestu jeden powiatach województwa z inicjatywy najważniejszych instytucji rolniczych. Wydarzenie
objęte zostało patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Podczas spotkań rolnicy chwalili przede wszystkim merytorykę i sposób,
w jaki informacje były przekazywane, wysoki poziom
wiedzy specjalistów z poszczególnych instytucji oraz
możliwość bezpośredniego kontaktu. - Uczestnikom
spotkań pozwoliły uzmysłowić, na czym polega dzisiejsze
nowoczesne i innowacyjne rolnictwo, jak zadbać o swoje
gospodarstwo, gdzie szukać dodatkowego źródła przychodów. Pozyskane informacje stanowiły bodziec do dalszego
poszukiwania nowych rozwiązań i realizacji planów - przekonują organizatorzy spotkań. W ich przygotowanie
zaangażowały się wszystkie instytucje okołorolnicze,
w tym ARiMR, KRUS, KOWR, inspekcja weterynaryjna
i nasienna, a także Urząd Wojewódzki Województwa
Wielkopolskiego czy strażacy.
(doti)

Uczestnicy Agromarsz i Marszewskich Dni Pola
R E K L A M A

SPRZEDAŻ

CIELĄT

Sprzedam owce wrzosówki ok 150 szt.
Na sprzedaż mamy młode jagnięta (jarki i baranki)
urodzone w tym roku oraz wrzosówki powyżej
1 roku życia. Cena 150 zł brutto

Więcej informacji pod numer tel: 722-086-493

Chcesz zlecić
ogłoszenie?

reklama@wiescirolnicze.pl
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P R O M O C J A

O Wydziale PedagogicznoArtystycznym w Kaliszu

R E K L A M A

Temu służy działanie Rady Pracodawców oraz ścisła współpraca ze
studentami i konsultacje z najlepszymi fachowcami. Pragmatycznie przekształcamy kierunki i specjalności,
czyniąc to jednak tak, ażeby nowe
propozycje nie uśmierciły tych, które
stanowią wieloletni dorobek Wydziału.
Ważną rolę gra też Kalisz - stutysięczne miasto, pozbawione jednak
zgiełku metropolii, z umiarkowanymi
kosztami utrzymania. Studia w Kaliszu na dużym i bardzo prestiżowym
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pozwalają zachować kameralną,
rodzinną atmosferę, z dostępem do
wszystkich możliwości, jakie stwarza
UAM: wymiany zagranicznej, grantów międzynarodowych, projektów
pozwalających rozwijać umiejętności
i kształtować osobowość.
Mówi dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab.
Piotr Łuszczykiewicz: - O tym, że
naprawdę warto studiować na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
w Kaliszu świadczą nasi absolwenci,
osoby bez kompleksów - doskonale
radzące sobie na rynku, z otwartymi
umysłami i ogromnymi kompetencjami, przyjmowane do pracy w najwyższych urzędach państwowych
i samorządowych, w obszarze nauki,
edukacji i wychowania, w służbach
mundurowych i w galeriach sztuki,
w mediach i biurach rzeczników. Bez
wątpienia naszą siłą są wyjątkowi
wykładowcy - praktycy z wieloletnim doświadczeniem, zaangażowani
w swoją pracę.
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Fot. D. Jańczak

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu ma unikalną
specyfikę, łącząca naukę, dydaktykę
i sztukę oraz niepowtarzalną atmosferę przenikania się humanistyki - filologicznej, pedagogicznej, kulturowej
- muzyki, plastyki i mediów w wielu
specjalnościach. Wartością jest również trzydziestopięcioletnia historia Wydziału. To ponad jedna trzecia dziejów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w ogóle.
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny to nie tylko studenci (ponad tysiąc
osób na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych) i wykładowcy (stu kilkudziesięciu naukowców
i dydaktyków). Wydział prowadzi klasy
patronackie oraz warsztaty dla uczniów
wszystkich poziomów edukacyjnych,
realizuje ważne granty i studia podyplomowe, służące doskonaleniu kompetencji (m.in. program płatnych staży
dla studentów czy studia podyplomowe
z zakresu edukacji dzieci z autyzmem
i zespołem Aspergera).
Kaliska jednostka UAM realizuje na
swoim terenie liczne imprezy otwarte.
Od wystaw plastycznych i koncertów
muzycznych, konferencji, po spotkania
młodzieży akademickiej z potencjalnymi pracodawcami. Wydział jest również
animatorem wielu imprez zakorzenionych w przestrzeni miejskiej - akcji
Narodowe Czytanie, festiwalu organowego, juwenaliów. WPA organizuje też
wolontariat dla takich przedsięwzięć,
jak oddawanie krwi czy poszukiwanie
dawców szpiku kostnego.
WPA dostosowuje ofertę studiów
do potrzeb i wymagań współczesnej
rzeczywistości, duchowej i rynkowej.
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Mieszkańcy Wielkopolski
chętnie zjawili się na
targach w Sielinku
XXV Wielkopolskim Targom
Rolniczym w Sielinku (koło Nowego Tomyśla) towarzyszyła
przepiękna, słoneczna pogoda.
Weekend 9-10 czerwca upłynął
uczestnikom eventu pod znakiem
prezentacji urządzeń i maszyn rolniczych oraz poletek demonstracyjnych. Wśród 200 firm, które
się wystawiły, nie zabrakło także
tych oferujących nawozy, materiał
siewny czy środki ochrony roślin.
W ramach targów prezentowały się
również firmy w kategorii odnawialnych źródeł energii. Tematyka OZE
była szeroko omawiana przy dużej
kolekcji roślin energetycznych (15
odmian roślin biomasowych).
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa zwierząt
hodowlanych. Na ringach pojawiło się ponad 450 sztuk zwierząt
różnych ras z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego, łódzkiego, śląskiego,
zachodniopomorskiego i z Wielkopolski. Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych jest organizowana wspólnie z branżowymi

związkami hodowlanymi oraz ze
współorganizatorami, tj. ODR-ami
z województw: dolnośląskiego,
lubuskiego, łódzkiego i śląskiego. - Ocena wartości hodowlanej
i użytkowej oraz promocja pracy
hodowców to istotny element poprawy efektywności i jakości chowu i hodowli zwierząt - tłumaczy
Wiesława Nowak, dyrektor WODR
w Poznaniu.
Na uwagę zasługują towarzyszące targom Dni Pola. Organizator - Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego - w roku
2018 przygotował szczególnie
bogatą kolekcję roślin oraz zastosowanych technologii, ochrony
roślin i nawożenia. Na powierzchni
prawie 14 ha prezentowane były
różne odmiany: w tym te z Listy
Odmian Zalecanych (45 odmian).
W sumie kolekcja objęła 219 odmian różnych roślin, w tym: rzepak ozimy, jęczmień ozimy, żyto,
pszenicę ozimą, pszenżyto, owies,
kukurydzę, soję, rośliny bobowate
i inne.
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