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Wymagające, ale
wartościowe warzywa
VREGION.
V
POPULARNE CHOROBY POMIDORÓW.
REAGUJMY JUŻ NA PIERWSZE OBJAWY

U

wielbiamy się nimi zajadać.
Do wyboru mamy wiele odmian, różne smaki, kształty. Mowa o pomidorach,
które w różnej formie
pojawiają się na naszych
stołach. W sklepach dostępne są przez
cały rok, jednak najbardziej cenimy i
najlepiej nam smakują te pochodzące
z rodzimych hodowli. Jeszcze lepiej,
gdy uda się nam wyhodować pomidory na działce czy przydomowym
ogródku. Nie jest to łatwe, bowiem
warzywa te są wrażliwe na wiele chorób. Warto jednak podjąć wyzwanie.
Pomidory dobrze się czują w nasłonecznionych miejscach. Warto posadzić je w glebie o średniej zawartości
próchnicy oraz takiej, która ma odczyn od obojętnego do lekko kwaśnego. Zanim zabierzemy się za ich
sadzenie, dobrze spulchnijmy glebę.
Pomidory są wrażliwe na przymrozki,
dlatego lepiej nie spieszyć się z lokowaniem sadzonek w gruncie. Szybciej
możemy się na to zdecydować, jeśli
dysponujemy szklarnią.
Niestety, pomidory należą do wrażliwych warzyw. Ci, którzy je uprawiają, wiedzą, że często trzeba zmagać się
z różnymi dotykającymi je chorobami,
zwłaszcza grzybowymi. Do najczęściej występujących należą: zaraza
ziemniaczana, alternarioza pomidora
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(tzw. sucha plamistość liści) czy szara
pleśń. Zaraza ziemniaczana objawia
się dużymi, nieregularnymi wodnistymi plamami na czubkach oraz brzegach liści, które z czasem prowadzą
do ich zasychania i odpadania. Na niedojrzałych jeszcze owocach można
natomiast dostrzec duże, twarde plamy brunatnego koloru. Allternarioza
pomidora atakuje warzywo zwłaszcza
w ciepłe i deszczowe letni dni. Na liściach pojawiają się ciemnobrunatne
plamy, natomiast zaatakowane owoce
zaczynają gnić. Szara pleśń objawia
się szarozielonymi czy żółtymi plamami na liściach, które zaczynają
obumierać. Na owocach natomiast
pojawiają się wodniste plamy. Charakterystyczny dla tej choroby jest
również szary nalot.
Do najgroźniejszych schorzeń
dotykających to warzywo zalicza
się również zgorzel podstawy łodygi
i brunatną zgniliznę owoców pomidora. Wywołujący ją grzyb potrafi
zniszczyć całe rośliny.
Choroby mogą dotknąć warzywa
na różnym etapie jego rozwoju. Nie
zawsze jesteśmy w stanie poradzić
sobie z problemem, wykorzystując
domowe sposoby. Jeśli jesteśmy początkującymi hodowcami pomidorów, warto poradzić się osób, które
mają większe doświadczenie. Najważniejsze, by nie czekać, aż choroba się rozwinie, lecz działać jak
najszybciej. Czasem proponuje się
zastosowanie domowych sposobów,
jak chociażby w przypadku zarazy
ziemniaka – oprysków z wywaru
z pokrzyw czy skrzypu polnego. Jeśli przypadłość jest poważniejsza,
trzeba sięgnąć po silniejsze środki.

Warto poświęcić nieco więcej czasu
na pielęgnację pomidorów, bo mają
wiele cennych właściwości. Osoby
dbające o linię zapewne zwrócą uwagę
na fakt, iż mają mało kalorii. Szacuje
się, że 100 g surowych pomidorów
zawiera ok. 16-18 kcal.
– Składają się w dużej mierze z wody. Warzywa te zawierają m.in. cenny
likopen, który pomaga w zapobieganiu zawałowi serca i rozwojowi miażdżycy – przyznaje Roma Drobniak,
specjalistka ds. żywienia z Leszna.
Pomidory są również źródłem
witamin: C, E, A, z grupy B, jak
również mikro- oraz makroelementy: potas, wapń, magnez czy żelazo.
Każdy z tych składników wspomaga różne funkcje organizmu, a ich
niedobory dają o sobie znać różnymi
dolegliwościami.
Nie zawsze mamy czas, ochotę czy
możliwości, by samodzielnie uprawiać
pomidory. Możemy jednak zaopatrzyć
się w nie w sklepie czy na targowisku.
Warto postawić na sprawdzone źródła, czyli dostawców, co do których
mamy pewność, że nie sprzedadzą
nam warzyw nafaszerowanych dużą ilością chemii. Do wyboru mamy
różne rodzaju pomidorów: okrągłe,
podłużne, czerwone, zielone. Chętnie
sięgamy dziś również po pomidory
koktajlowe. Są również smakosze pomidorów uprawianych na polu. Nie
zawsze wyglądają one atrakcyjnie, ale
są bardzo smaczne. Wielu preferuje
surowe pomidory, traktując je jako
zdrowe przekąski. Równie dobrze
możemy je wykorzystać jako dodatek
do różnego rodzaju potraw: sałatek,
zup, przystawek. Na pewno wyjdzie
to nam na zdrowie. ama
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Obawy rolników
o przyszłość
VZDANIEM
V
WODR OPŁACALNOŚĆ
PRODUKCJI JEST BARDZO NISKA

K

oniunktura w rolnictwie jest
zła – wynika z odpowiedzi
rolników w ankietach przeprowadzonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Aż 77 proc. ankietowanych obawia
się o przyszłość gospodarowania,
na co głównie ma wpływ bieżąca,
wyjątkowo niska, opłacalność produkcji rolniczej.
Dział ekonomiki WODR w Poznaniu prowadzi systematyczne badania
sytuacji ekonomicznej i społecznej
gospodarstw rolnych w Wielkopolsce w formie ankiet wśród rolników. Pytają m.in. o ich sytuację
finansową i strukturę produkcji.
Nastroje w rolnictwie nie należą
do najlepszych.
Przychody pieniężne gospodarstw jako mniejsze niż jesienią
ub.r. wykazuje aż 38 proc. rolników,
tyle samo uznaje za takie same, a tylko jedna piąta twierdzi, że wzrosły.
Także nastroje wśród właścicieli
gospodarstw nie są optymistyczne – ledwie 14 proc. z nich twierdzi,
że sytuacja finansowa w tym roku
będzie lepsza.
Sytuacja ta ma odzwierciedlenie
w polityce zakupowej gospodarstw.
Wykonuje lub planuje inwestycje
budowlane tylko 14 proc. gospodarstw, a zakupy urządzeń i maszyn
– 29 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem poziom inwestycji
w zakresie zakupu maszyn i urządzeń jest o 3 proc. wyższy, natomiast
w zakresie inwestycji budowlanych
pozostaje na takim samym poziomie.
Zdecydowana większość rolników
nie planuje inwestycji.
Niekorzystne trendy są widoczne
także w bieżących wydatkach gospodarstw. Więcej nawozów kupiło
tylko 8 proc. rolników, a aż 68 proc.
nabyło tyle samo. Z podobnymi proporcjami mamy do czynienia w przypadku środków ochrony roślin i pasz.
Niekorzystna koniunktura widoczna jest także w polityce kredytowej
gospodarstw, która pogorszyła
się w ostatnich miesiącach. Tylko
30 proc. ankietowanych wzięło lub
planuje wziąć kredyty preferencyjne, a zaledwie 12 proc. – kredyty
rynkowe. W obu rodzajach kredytów
w ostatnich miesiącach zanotowano
spadek – odpowiednio o 12 i 5 proc.
Perspektywę gospodarowania
za dobrą uznało ledwie 14 proc. badanych gospodarstw, za złą – 9 proc
i aż 77 proc. ankietowanych obawia
się o przyszłość gospodarowania.
– Z udzielonych odpowiedzi wynika, że aktualna sytuacja ekonomiczna i nastroje społeczne w rolnictwie i na wsi są na bardzo niskim
poziomie. Widać to szczególnie

Struktura produkcyjna
ankietowanych przez WODR
gospodarstw przedstawia
się następująco: uprawą
roślin innych niż wieloletnie
zajmuje się 17%
gospodarstw, uprawą roślin
wieloletnich – 2%, chowem
i hodowlą zwierząt – 21%,
działalnością mieszaną
– 57%, działalnością
usługową wspierającą
rolnictwo – ok. 3%.

po odpowiedziach o sytuacji finansowej i perspektywie gospodarowania. Jako dobre ocenia je
tylko 14 proc. rolników, a z obawą
i strachem w przyszłość patrzy aż
86 proc. rolników. W dużym stopniu ma na to wpływ niska opłacalność produkcji i bieżąca sytuacja
rynkowa w rolnictwie – tłumaczy
Teresa Stefańczyk, z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu. kom
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Nie będzie pensji dla sołtysów.
odrzucił projekt ludowców
VNASI
V
SOŁTYSI ZAPEWNIAJĄ, ŻE TO NIE PROBLEM, BO SĄ SPOŁECZNIKAMI
VZ
V DRUGIEJ STRONY, W WIELU MIEJSCOWOŚCIACH CORAZ TRUDNEJ

O

prócz diety mieli otrzymać pensję i to w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w Polsce. Zgodnie z propozycją wypłacać miało ją im – ponad 40
tysiącom sołtysów – państwo. Miało, ale nie będzie. Sejm odrzucił już
w pierwszym czytaniu projekt ustawy
autorstwa PSL o sołtysach i radach
sołeckich, zakładający wzmocnienie
ich pozycji.
– Zależało nam na docenieniu sołtysów – podkreśla Andżelika Możdżanowska, posłanka PSL z naszego okręgu. – Sołtys pełni ważną rolę
w życiu wsi. Jest nie tylko reprezentantem sołectwa, lecz także inicjatorem przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej. To taki oddolny lider.
Zdaniem ludowców wzmocnieniu

40382 – to liczba sołtysów w Polsce według Rocznika Statystycznego
Województw
489 mln zł – to szacowana kwota, jaką rocznie należałoby
wygospodarować z budżetu państwa na przyznanie sołtysom pensji
w wysokości 1 tys. zł
roli sołectw miała służyć także pro- do ubezpieczenia emerytalno-rentopozycja, wedle której mogłyby one wemu w związku z czym wynagrodzedziałać na takich samych zasadach, nie stanowiłoby dodatek do ustalenia
jak organizacje pożytku publicznego. podstawy wymiaru emerytury.
Po co? Dzięki temu miałyby szersze
– Kandydowałem na sołtysa, gdy
uprawnienia w pozyskiwania pozabu- nikt nie wspominał jeszcze o wynadżetowych środków na wykonywanie grodzeniu. Zdawałem sobie sprawę,
planowanych zadań.
że to jest praca społeczna, ale zależaSam sołtys miał otrzymywać wyna- ło mi, aby na naszej wsi zaczęło coś
grodzenie równe połowie minimalnej się dziać. Nie ma więc mowy o tym,
pensji w kraju, czyli około tysiąca zło- abym czuł się rozżalony czy oszukany
tych. Pełnienie funkcji sołtysa byłoby – zapewnia Tomasz Adamczak, sołtys
też równoznaczne z przystąpieniem Pawłowic (gm. Krzemieniewo).
– W moim odczuciu pensje dla sołtysów mogłyby sprawić, że o te funkcje
zaczęliby ubiegać się ludzie, którymi
kierowałby niskie pobudki. Niektórzy
kandydowaliby tylko dla pieniędzy.
Poza tym mogłoby to budzić niesnaski
wśród ludzi. Niech zostanie, tak jak
jest – deklaruje z kolei Rafał Pacholczyk, sołtys Zglińca (gm. Krzywiń).
To jednak tylko jedna strona medalu. W wielu miejscowościach wyłonienie szefów wsi naprawdę nie jest
łatwe. Dlaczego? Czasami chętnych
na to stanowisko brakuje, a jeszcze
częściej, choć kandydat jest, to głosować nie ma komu. Frekwencja
w tych wyborach jest zatrważająco
niska i niemal zawsze rozstrzygają
się je w drugiej turze, bo wówczas
liczba głosujących nie ma znaczenia.
Na szczęście drugą turę wyborów
do rady sołeckiej można zwołać już

Zielone smoothie
i urodę
V Na co dzień jemy zbyt mało warzyw. Tymczasem to właśnie one
powinny jak najczęściej gościć
w naszej diecie. Zielone smoothie
to dietetyczne, witaminowe, przepyszne koktajle, które bez trudu każdy z nas przyrządzi sobie w domu.
Wystarczy blender i odrobina wyobraźni. Bazą zielonego koktajlu może
być jarmuż, szpinak. Resztę możemy
dodawać w zależności od naszych
preferencji smakowych. Fantastycznie z zieleniną komponuje się pomarańcza, grejfrut, gruszka, kiwi,
mango, a przede wszystkim nasze
polskie jabłko, które w naturalny
sposób dosładza napój. Jeśli nie jesteśmy na diecie warto zmiksować
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WYBRAĆ SZEFA WSI
pół godziny po pierwszym terminie.
Choć niestety, bywa wówczas, że głosujących ubywa, bo komuś z przybyłych po prostu się spieszy i musi wyjść.
– Na 37 wsi w naszej gminie
w pierwszej turze wybory udaje się
rozstrzygnąć w dwóch , góra w trzech
miejscowościach. W pozostałych wynik głosowania poznajemy w drugiej
turze, gdzie 20-proc. frekwencja nie
jest już potrzebna – przyznaje Andrzej
Przybyła, wójt gminy Kościan. – Niestety, bywa wówczas, że o wyborze
sołtysa w miejscowości liczącej ponad
tysiąc uprawnionych do głosowania
decyduje raptem kilkanaście osób.
Sołtys musi być dziś przede wszystkim społecznikiem, który chce zmieniać wieś. Co prawda, za swoją pracę
otrzymuje dietę, ale ich wysokość jest
raczej symboliczna i wątpliwym wydaje się, aby ktoś dla pieniędzy skusił
się na piastowanie tej funkcji. Choć
trzeba przyznać, że sprawy finansowe
każda gmina traktuje inaczej. W gminie Krzemieniewo na przykład dieta
sołtysa wynosi 130 zł, ale do tego dochodzi jeszcze prowizja za pobierane
podatki. W gminie Krzywiń szefowie
wsi otrzymują zróżnicowane diety,
wynoszące od 240 do 300 zł (zależą
one m.in. od liczby mieszkańców
danej miejscowości i odległości wsi
od stolicy gminy), ale na żadne dodatkowe profity liczyć nie mogą.
W porównaniu z nimi na stosunkowo wysokie diety mogą liczyć rządzący wsiami w gminie Rawicz czy Krobia.
Wszyscy rawiccy sołtysi otrzymują po
596 zł. W gminie Krobia dieta uzależniona jest od liczby mieszkańców wsi
i wynosi od 245 zł (w sołectwach do
200 osób) do 560 zł (w sołectwach
powyżej 800 osób). mach

pij na zdrowie
zieleninę z banami czy awokado.
Jako dodatek nieźle sprawdza się
natka pietruszki, seler naciowy czy
koper włoski. Komponując smoothie
warto eksperymentować z przyprawami: cynamonem, imbirem, kurkumą czy pieprzem cayenne. Bazą
dla smoothie jest woda mineralna,
ale jeśli ktoś lubi koktajle mleczne
może zastąpić ją mlekiem zwykym,
kokosowym czy migdałowy. Pamiętajcie by mleko nie było zanadto odtłuszczone, bo tłuszcze sprzyjają się
wchłanianiu wielu witamin.
Kto nie chce wersji płynnej może
zmiksować papkę razem z garścią
orzechów czy migdałów. Nasyci
na dłuższy czas. kab

Mlekomat, czyli sposób
na świeże mleko
V Od blisko czterech lat w Lesznie dostępne są mlekomaty, które zaopatruje w surowiec Sławomir Lewandowski,
rolnik z Machcina. Jeden z nich znajduje się przy ul. Święciechowskiej,
a drugi przy ul. Maksymiliana Jackowskiego. Czy leszczyniacy chętnie
zaopatrują się w mlekomacie czy wolą jednak kupować mleko w sklepie
w kartonikach?
– Zainteresowanie jest zróżnicowane. Nieraz dziennie sprzedaję tylko dziesięć litrów, a niekiedy aż sto.
Wszystko zależy od dnia i zapotrzebowania. Jedni klienci kupują jednorazowo po pół litra lub litr mleka, a inni zaopatrują się od razu w większą
ilość. Dowóz oraz wymiana zajmują
mi codziennie około dwóch godzin.
Mleko przed wlaniem do mlekomatu
trzeba schłodzić w komorze chłodniczej do temperatury 3,8 stopnia
C. Następnie umieszczane jest ono
w mlekomacie, który podtrzymuje
tę temperaturę – wyjaśnia Sławomir
Lewandowski, właściciel mlekomatów.
Pojemność każdego z automatów
do mleka wynosi 200 litrów. Pół litra
mleka kosztuje 2 zł, a litr – 3 zł. Warto
zaznaczyć, że mleko z gospodarstwa
pana Lewandowskiego znajduje się
pod stałym nadzorem weterynaryjnym, więc bez obaw można je pić i cieszyć się naturalnym smakiem oraz
właściwościami odżywczymi.
– Do tej pory nie miałem żadnej
reklamacji. Wiem, że klienci kupują mleko do wyrobu masła. Średnio
wytrzymuje ono w lodówce ok. tygodnia. Uważam jednak, że jest o wiele
lepsze, zdrowsze, a przede wszystkim

FOT. NATALIA KURPISZ

Sejm
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naturalne w odróżnieniu od kartonowego kupowanego w sklepie. Zastanawiam się nad otworzeniem kolejnego
mlekomatu na terenie Leszna. Na razie są to jednak dalekosiężne plany,
które chciałabym kiedyś wcielić w życie – dodaje Sławomir Lewandowski.

Natalia Kurpisz
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Mimo zakazu ministra
wypuszczają ptaki
VWSCHOWA.
V
STRAŻ MIEJSKA KONTROLOWAŁA GOSPODARZY
RAZEM BYŁY POUCZENIA, NASTĘPNYM BĘDĄ MANDATY
VTYM
V

N

iemal codziennie Główny
Lekarz Weterynarii informuje o nowych ogniskach ptasiej grypy. Tylko
w marcu odnotowano ich
kilka. H5N8 zaatakowała
w Wielkopolsce w gminie Mikstat
w gospodarstwie utrzymującym ponad 11 tyś. kaczek. Kolejne ognisko
w tej samej gminie wystąpiło u gospodarza hodującego 738 kur i gęsi.
Z klei w miejscowości Manieczki
w powiecie śremskim na podstawie
badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie
Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych
od padłego łabędzia. W marcu problem pojawił się także w gospodarstwie
w małopolskiej gminie Mogilany.
Mimo licznych komunikatów wielu
mieszkańców naszego regionu, posiadających ptaki, jest niedoinformowanych lub niewiele robi sobie z zakazu wypuszczania drobiu na świeże
powietrze. W ostatnich tygodniach
Straż Miejska we Wschowie szczególnie przyglądała się gospodarstwom
na terenie gminy.
– Zgodnie z zalecaniem powiatowego lekarza weterynarii funkcjonariusze nasi mają również obowiązek

kontroli hodowców drobiu w zakresie
odosobnienia drobiu lub innych ptaków gospodarskich w zamkniętych
obiektach budowlanych – mówi Witold Skorupiński, komendant Straży
Miejskiej we Wschowie. – Ujawniliśmy
kilka przypadków wypuszczania drobiu na otwartym terenie m.in. w Lginiu i Łysinach. Wszyscy właściciele
drobiu tłumaczyli, że nie wiedzieli
o zakazie. Były to starsze osoby, a ich
stado liczyło 20-30 kur, dlatego tym
razem wszystkie interwencje zakończyły pouczeniem i nakazem zamknięcia ptactwa.
Jeśli problem się powtórzy strażnicy sięgną po mandaty. Maksymalna
kara, jaką mogą nałożyć na hodowcę
z tego tytułu wynosi 250 zł.
– Sołtysi zobowiązali się rozpropagować informacje o zakazie wypuszczania ptactwa na terenie swoich wsi.
Robili zebrania, ale tylko nieliczni
mieszkańcy przychodzą na nie – dodaje komendant.
W środę, 8 marca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał komunikat,
w którym podkreśla, że w dalszym
ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach,
w sposób uniemożliwiający kontakt
z innymi ptakami, także dzikimi.
– Wytyczne te mają swoje

zastosowanie również w przypadku
chowu wybiegowego, tradycyjnego
chowu wybiegowego oraz chowu
wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego oraz chowu na wolnym wybiegu
w odniesieniu do produkcji jaj. Podczas okresu ograniczenia w dostępie
drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami
unijnymi, drób oraz jaja spożywcze
pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal
być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody
chowu – czytamy w komunikacie.
12 tygodni upływa dopiero 21
marca br. Po tym czasie znakowanie
jaj i mięsa na zasadach wskazanych
w przepisach dotyczących wolnowybiegowego utrzymania drobiu będzie
możliwe pod warunkiem przetrzymywania drobiu w wolierach lub
w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu
do podłoża.
W przypadku, gdy karmienie
i pojenie drobiu odbywa się poza
budynkiem miejsce karmienia musi
być bezwzględnie zadaszone na całej
swej powierzchni.

Karolina Bodzińska
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W. Kosiniak-Kamysz spotkał się sympatykami ruch ludowego

VV REKLAMA

po kilkunastu latach ponieśli porażkę,
co przeczy tezom Prawa i Sprawiedliwości o lokalnych układach – tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL i eksminister pracy i polityki
społecznej w rządzie PSL-PO.
Szef ludowców przekonywał,
że propozycja dwukadencyjności
to ograniczanie praw wyborczych
i wpisuje się w logikę wojny, którą
prowadzi PiS.
Polityk przedstawił uczestnikom
spotkania pomysły swojego ugrupowania na poprawę jakości życia
Polaków. Są to m.in. emerytura bez
podatku, nowe 500 plus i niższy wiek
emerytalny dla matek.
– Za ważną propozycję uznajemy
emerytury bez podatku i składek.
Realizacja tego pomysłu umożliwi
wzrost świadczeń o około 25 proc.
Trzeba podkreślić, że w istotny
sposób takie rozwiązanie poprawi
sytuację materialną najstarszej
grupy społecznej – wyjaśniał lider
ludowców.
Były minister przypomniał,
że emeryci w czasie swojej aktywności zawodowej opłacali składki ubezpieczeniowe, tym samym niemoralne

w przypadku zasiłków rodzinnych.
Postulują też objęcie programem
dzieci do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Co ważne, PSL chce
określić poziom dochodów na członka rodziny, powyżej którego świadczenie nie przysługuje.
– Nie jest uczciwe, kiedy bardzo
zamożni rodzice otrzymują wsparcie od państwa, a nisko uposażeni
musza udowadniać swój materialny status, aby otrzymać pieniądze
– krytykował istniejące rozwiązanie
Kosiniak-Kamysz.
Lider ludowców wspomniał o propozycji obniżenia wieku emerytalnego dla matek. Za każde urodzone
dziecko proponuje obniżenie go o rok,
a wychowanie co najmniej czwórki
dzieci przez niepracującą matkę będzie traktowane na równi z zatrudnieniem i będzie uprawniać do emerytury na najniższym poziomie.
– Przypominam o projekcie „Dobrej
Władysław Kosiniak- Kamysz podczas spotkania
emerytury”, dającej szansę na przejz sympatykami ruchu ludowego
ście po 40 latach pracy, bez względu
na wiek – dodał szef PSL,
jest ponowne pobieranie podatków programu 500 plus. Chcą do nieSpotkanie zakończyły długie owago wprowadzić zasadę „złotówka cje dla byłego ministra.
i składek od ich emerytur.
Ludowcy mówią o modyfikacji za złotówkę”, która już obowiązuje

Dariusz Staniszewski
FOT. ARCHIWUM

V Z jednodniową wizytą gościł w naszym regionie szef PSL-u Władysław
Kosiniak-Kamysz. Eksministrowi towarzyszyli Andżelika Możdżanowska,
Andrzej Grzyb oraz przedstawiciele
samorządowych władz Wielkopolski:
Zofia Szalczyk i Wojciech Jankowiak.
Podczas otwartego spotkania
w Święciechowie lider PSL-u odniósł się do bieżącej polityki i zmian,
wprowadzanych przez ugrupowanie
Jarosława Kaczyńskiego. Dużą część
swojego wystąpienia poświęcił nowym zapisom w ordynacji wyborczej
do samorządów. W jego ocenie, gdy
zostaną one wdrożone, to uderzą
w Polskę lokalną i „małe ojczyzny”.
– Zmiany najmocniej odczują sami
wyborcy, bo to oni powinni decydować, kto jest ich wójtem, burmistrzem
czy prezydentem, a nie którakolwiek
partia polityczna. Ludowcy są silni
w samorządach, to prawda, ale jeżeli ktoś się sprawdza, to powinien
mieć prawo do kandydowania. Wielu samorządowców sprawuje swoje
funkcje od wielu kadencji To dobrze,
bo oznacza, że wyborcy ich cenią
i widzą zaangażowanie w służbie dla
swojego regionu. Są też tacy, którzy
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Na polach robi się tłoczno
VZBOŻA
V
W ZADOWALAJĄCYM STANIE PRZETRWAŁY ZIMĘ

Z

nadejściem marca na polach naszego regionu robi
się tłoczno. Rolnicy wyjeżdżają swym sprzętem i wykonują pierwsze wiosenne
prace. Najczęstsze z nich
to nawożenie nawozami azotowymi
oraz obornikiem.
– Wywóz obornika na pola oraz
dostarczenie roślinom nawozów
azotowych jest możliwe w terminie od 1 marca do końca listopada – tłumaczy Roman Majchrzak,
rolnik z gminy Czempiń. – Ja sam
obornikiem nawiozłem pola już jesienią. Znaczna większość moich
upraw to oziminy. Teraz pozostaną
mi tylko nawozy.
Zdaniem specjalistów bardziej
efektywne jest nawożenie obornikiem w miesiącach jesiennych.
Do jego rozkładu konieczna jest
woda, której wiosną często brakuje.
W szczególności w ostatnich latach,
gdy powtarzają się bezśnieżne zimy.
– Wiosną rolnicy robią także

VV REKLAMA

zasiewy zbożami jarymi – mówi Tadeusz Spurtacz, dyrektor Hodowli
Roślin „Danko”, Zakład Nasienny
w Kopaszewie. – Według naszych
obserwacji wynika, że w ostatnich
latach ok. 80% wszystkich zbóż to oziminy zasiewane jesienią, a ok. 20%
to jare zasiewane wiosną.
Według dyrektora Tadeusza Spurtacza nie ma sztywno określonego
terminu przeprowadzenia zasiewów
zbóż jarych. Najlepiej uczynić to jak
najszybciej, biorąc jednak pod uwagę
warunki atmosferyczne i glebowe.
– Ziemia nie może być ani zbyt wilgotna, ani też za sucha – wyjaśnia
Tadeusz Spurtacz. – Gdy będzie zbyt
mokra wtedy może się kleić do siewnika i zabieg nie będzie równomierny.
W ostatnich latach był nawet taki rok,
gdy zasiewy zbóż jarych robiliśmy
w lutym, ponieważ były sprzyjające
warunki. Było również i tak, że musieliśmy czekać do kwietnia.
Wielu rolników zastanawia się,
czy oziminy w dobrej kondycji

przetrwały do wiosny. Zdaniem Tadeusza Spurtacza w naszym regionie
w tym względzie nie jest źle, pomimo
tego, że brakowało pokrywy śnieżnej,
która chroni rośliny przed mrozem.
Problem mogą mieć jedynie właściciele upraw jęczmienia ozimego.
Ponadto zainteresować się tą kwestią powinni rolnicy, wykonujący
jesienne zasiewy bardzo późno.
W tych przypadkach zboża wchodziły w okres zimowy słabo rozwinięte
i to mogło osłabić ich odporność.
W szczególności, że w połowie lutego
pojawiły się kilkustopniowe mrozy,
potęgowane silnym wiatrem.
W niektórych przypadkach mogą
być konieczne nowe zasiewy na tych
polach zbożami jarymi. Według dyrektora Spurtacza, nie powinno być
jednak ich zbyt dużo.
Jak dodaje, kwalifikowanego materiału siewnego na przykładzie spółki „Danko” nie powinno tej wiosny
zabraknąć.

Gerwazy Konopczyński

