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Zimą rolnicy intensywnie się szkolili.
Kolejne spotkania przed nimi
VREGION.
V
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWA, A PRZEDE WSZYSTKIM OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO MAJĄ CIEKAWE OFERTY

M

inisterstwo Rolnictwa organizacja i planowanie pracy – czytamy na stronie ministerstwa.
i Rozwoju Wsi, Agencja w gospodarstwie rolnym, w tym
Szkolenia są realizowane zgodnie
Restrukturyzacji i Mo- wykorzystanie technik kompute- z najnowszym stanem wiedzy w obdernizacji Rolnictwa, rowych”, „Nowoczesny chów świń szarze nauk rolniczych.
A jak wyglądają szkolenia dla rol- Podczas szkoleń to właśnie
a przede wszystkim i bydła mięsnego z uwzględnieniem
Ośrodki Doradztwa Rolniczego zasad higieny, polepszania dobrosta- ników w naszym regionie? Powiatowy kobiety są szczególnie
co roku przygotowują dla rolników nu, profilaktyki i bioasekuracji jako Zespół Doradztwa Rolniczego w Nodociekliwe i aktywne
ciekawe pakiety szkoleniowe. W ma- alternatywy dla stosowania anty- wej Soli wraz ze Wschową rozpoczął
Zbigniew
Borowski,
ju ubr. ministerstwo poinformowało, biotyków u zwierząt”, „Nowoczesne cykl szkoleń na rok 2018 rok. Pierwże w ciągu dwóch lat prawie 100 ty- technologie uprawy zbóż”, a także sze szkolenia powiatowe przeprowa- kierownik Powiatowego Zespołu
sięcy polskich rolników, domowników „Rozpoczynanie i prowadzenie dzia- dzono na temat zasad ochrony wód Doradztwa Rolniczego
i osób zatrudnionych w rolnictwie łalności pozarolniczej z uwzględnie- przed zanieczyszczeniami ze źródeł w Gostyniu
skorzysta ze szkoleń, które przyczy- niem rolniczego handlu detalicznego rolniczych, dyrektywy azotanowej
nią się do podniesienia ich wiedzy i sprzedaży bezpośredniej”.
i ramowej dyrektywy wodnej. Frei umiejętności. Szkolenia realizowane
– Tematy te wychodzą naprzeciw po- kwencja pokazała, że temat szkolenia
są z Programu Rozwoju Obszarów trzebom rolników i uwzględniają rów- był jak najbardziej trafny.
Wiejskich na lata 2014–2020.
nież zagadnienia związane z polityką
Spotkanie poprowadziła MagdaleWśród zaakceptowanych przez rolną. Zostały one zidentyfikowane na Gadawska z LODR Kalsk. Gośćmi
kierownictwo resortu tematów w trakcie badania ankietowego prze- szkolenia byli również przedstawiszkoleń znalazło się: „Zarządzanie, prowadzonego na zlecenie MRiRW ciele Powiatowego Inspektoratu We– Jeśli chodzi o szkolenia odpłatne
terynarii w Nowej Soli: Ewelina Lis mamy cennik zatwierdzony przez Raoraz Alina Szczepaniak, które omó- dę Społeczną Doradztwa Rolniczego
VV REKLAMA
wiły obowiązujące zasady bioaseku- – tłumaczy kierownik.
racji w związku z zagrożeniem ASF
Jak przyznaje Zbigniew Borow(afrykańskim pomorem świń) i HPAI ski na szkoleniach frekwencja bywa
(ptasią grypą). Natomiast w powiecie różna. Przychodzi od kilkunastu
wschowskim szkolenie poprowadzi- do kilkudziesięciu rolników. Niektóła Anna Nosek ze stacji chemiczno- re tematy realizowane są w poszcze-rolniczej, a gośćmi szkolenia byli gólnych wsiach, inne organizowane
przedstawiciele Banku Spółdzielcze- są wyłącznie na poziomie gminnym.
go ze Wschowy.
Co się zmieniło przez ostatnie lata?
Fantastyczną ofertę szkoleniową Jak zauważa Z. Borowski kiedyś
ma dla rolników Wielkopolski Ośro- w szkoleniach uczestniczyli głównie
dek Doradztwa Rolniczego.
mężczyźni, dziś się to zmienia.
– Szkolenia to nasze podstawowe
– Proporcja mężczyzn do kobiet
zadanie. Każdy z doradców ma 12 wynosi około 60 do 40%. Z naszego
szkoleń do zrealizowania o różnej doświadczenia wynika, że coraz
tematyce m.in. produkcji roślinnej, częściej organem decyzyjnym w gozwierzęcej czy ochronie środowiska. spodarstwach są kobiety. Co ciekawe,
Aktualnie główny nacisk praktycz- na szkoleniach, to właśnie kobiety
nie na każdym szkoleniu i podczas są szczególnie dociekliwe i aktywindywidualnych spotkań kładziemy ne – przekonuje kierownik Borowski.
na ASF. Niestety, opinia lekarzy i poliNie próżnują także doradcy z potyków jest taka, że prędzej czy później wiatu leszczyńskiego. W marcu
ASF do nas dojdzie. Tymczasem po- Anna Łukaszyk-Kędziora zaprosiła
wiat gostyński przoduje w produkcji do Lasocic na szkolenie poświęcone
trzody chlewnej. Jesteśmy w pierw- wsparciu działań inwestycyjnych
szej trójce w kraju – mówi Zbigniew w gospodarstwach rolnych w ramach
Borowski, kierownik Powiatowego PROW. Mówiła też o premiach dla
Zespołu Doradztwa Rolniczego młodych rolników oraz finansowaniu
w Gostyniu.
modernizacji gospodarstw rolnych
Jedno z marcowych szkoleń PZDR w ramach PROW 2014-2020. W marw Gostyniu zorganizował w Szurko- cu szkolili się także rolnicy z gminy
wie w połowie marca br. Na spotkaniu Włoszakowice. Szkolenia poświęcone
skoncentrowano się na temacie po- zostały ochronie środowiska w godatku VAT w gospodarstwach ogrod- spodarstwie rolnym. Rozmawiano
niczych i rolnych oraz zmian po roku o metodach zwalczania szkodników
2017. Szkoleniowiec omówił temat ziemniaka, gospodarowania na obotwierania działalności gospodarczej szarach Natura 2000 i biologicznych
oraz rachunkowości w gospodar- metodach ochrony roślin. W Starej
stwie rolnym w konwencji zarządczej Przysiece Pierwszej w powiecie kośz uwzględnieniem ewidencji przycho- ciańskim podejmowano tematykę
dów i rozchodów.
rachunkowości w rolnictwie, finanso12 szkoleń o których wspomina wania i inwestycji w ramach krajowej
Z. Borowski to bezpłatna oferta dla pomocy i dyrektywy azotanowej.
rolników. Natomiast poza nimi specja– Najintensywniejszy okres szkoleliści z zespołów doradztwa rolniczego niowy przypada od stycznia do marca.
prowadzą też szkolenia komercyjne Wtedy rolnicy mają nieco więcej czasu.
np. z zakresu uprawnień do stosowa- Natomiast w kwietniu i maju ośrodki skupiają się głównie na tematyce
nia środków ochrony roślin.

związanej z wypełnianiem wniosków
i doradcy dyżurują w biurach, by służyć pomocą rolnikom – mówi Zbigniew Borowski.
Aktualnie w całym regionie trwają
intensywne szkolenia dla rolników
związane z wypełnianiem internetowych wniosków o przyznanie płatności obszarowych. W niektórych
regionach szkolenia z tej tematyki
prowadzą Agencje Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
– Zaczęliśmy w styczniu od Nowego
Belęcina, ostatnie zaplanowaliśmy
21 marca w Brennie. Nasza agencja
organizuje też inne szkolenia, okazjonalnie, zależne od potrzeb. W ubr.
dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczo
Budowlanych w Lesznie przeprowadziliśmy spotkanie na temat premii
dla młodych rolników. Uczniowie byli
bardzo zainteresowani tą tematyką,
mieli wiele dodatkowych pytań – informuje Karolina Kulesza, szefowa
leszczyńskiego biura ARiMR.
Jeśli rolnicy nie mają czasu na stacjonarne szkolenia mogą rozejrzeć się
za szkoleniami e-learningowymi. Taką ofertę miało w tym roku Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie. Szkolenie dotyczyło gospodarstw opiekuńczych
i trwało od 15 lutego do 15 marca br.
Szkolenie adresowano do rolników,
LGD, nauczycieli szkół rolniczych,
studentów, mieszkańców obszarów
wiejskich oraz samorządów. Celem
było zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może
stać się gospodarstwo opiekuńcze.
Wśród zagadnień znalazły się przepisy dotyczące zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
oraz potencjalnych źródeł finansowania tej działalności. Przytaczano też
zagraniczne doświadczenia z funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych. Uczestnicy na koniec otrzymali zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia, ale warunkiem
otrzymania zaświadczenia było udzielenie minimum 70 poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie
szkolenia. To szkolenie było płatne,
jednak cena była wręcz symboliczna
i wynosiła 30 zł.
Coraz częściej kwestię szkoleń
dla rolników podejmują też firmy
zewnętrzne. Jak informuje Lida Lewandowska, p.o. dyrektora Ośrodka
Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie na najbliższym spotkaniu zarządu przedstawi propozycję szkoleń
dla rolników.
– Organizujemy szkolenia dla
przedsiębiorców, a przecież rolnicy
o też przedsiębiorcy – tłumaczy L.
Lewandowska. – W ofercie byłyby
szkolenia zarówno płatne jak i bezpłatne. Kab
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Dyskutowali
o rozwoju
„małych ojczyzn”
VNOWA
V
WIEŚ. OBRADOWAŁO FORUM
SOŁTYSÓW POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

S

amorządowcy i kilkudziesięciu wójtów i sołtysów
uczestniczyło w spotkaniu,
podczas którego rozmawiano o pieniądzach dedykowanych na rozwój wsi. W forum
sołtysów powiatu leszczyńskiego
uczestniczyła Zofia Szalczyk – przewodnicząca sejmiku województwa
wielkopolskiego oraz Jan Szkudlarczyk – przewodniczący rady powiatu
leszczyńskiego. Zjazd sołtysów otworzył starosta leszczyński Jarosław
Wawrzyniak.
Przewodnicząca zachęcała sołectwa
i gminy do składania wniosków o dofinansowanie z unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypominała, że to właśnie przy wydatnej
pomocy dostępnych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
sołectwa bardzo się zmieniają. Zofia
Szalczyk podkreślała, że rozwój jest
wspólną zasługą mieszkańców i sołtysów, wspieranych przez władze samorządów lokalnych oraz samorządu
Wielkopolski.
Szalczyk poinformowała sołtysów
o konkursach organizowanych dla
gmin i organizacji pozarządowych,
działających na terenach wiejskich.
– Funkcjonują instytucje, które dysponują bardzo korzystnymi pożyczkami
i poręczeniami – wskazywała przewodnicząca sejmiku wielkopolskiego.
Zakres dofinansowanych przedsięwzięć jest bardzo szeroki. Obejmuje
projekty zagospodarowania wsi i przedsięwzięcia służące integracji lokalnych
społeczności. Z ich pomocą budowane
są np. nowe żłobki w sołectwach, place
zabaw dla maluchów oraz organizowane różnorodne imprezy.

W dalszej części forum starosta
Jarosław Wawrzyniak poinformował
o działaniach samorządu powiatu leszczyńskiego. Najwięcej uwagi poświęcił
inwestycjom drogowym, przedstawił
także plany samorządu w 2018 roku.
Przypomnijmy, że spółka Colas
Polska sfinalizuje przebudowę i budowę drogi od skrzyżowania z drogą
wojewódzką Wschowa-Wolsztyn przez
Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice,
Bukówiec Górny do węzła Nietążkowo
na drodze ekspresowej S5. Przy największej inwestycji w historii powiatu leszczyńskiego (56,6 mln zł) współpracuje
łącznie pięciu partnerów: powiaty leszczyński i kościański oraz gminy Śmigiel,
Wijewo i Włoszakowice. Kolejna duża inwestycja, w tym przypadku realizowana
wspólnie z gminami Rydzyna, Osieczna
i Lipno, ucieszy rosnące rzesze cyklistów. Samorządy za 9,2 mln zł zbudują
w tym roku 14 km ścieżek rowerowych.
Ponadto powiat leszczyński wykorzysta przyznaną w 2016 r. dotację
z budżetu Unii Europejskiej i za 1,8
mln zł zamierza zmodernizować drogę
przez Brenno, aż do drogi wojewódzkiej
Wschowa-Wolsztyn. W tym roku przebudowana zostanie droga powiatowa
w Krzycku Małym i ul. Poniatowskiego
w Rydzynie, a także wyremontowana
droga przez Kąkolewo. Powiat dofinansuje również budowę łącznika prowadzącego od węzła S5 Święciechowa
do przyszłego wiaduktu kolejowego
w ul. Wilkowickiej w Lesznie. W budżecie zapisano też pieniądze na współfinansowanie, wraz z miastem Lesznem
i gminą Rydzyna, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż krajowej „piątki”, od węzła Dąbcze do Rydzyny.
Dariusz Staniszewski

Wiosna w Gołaszynie.
Regionalne targi rolnicze
V REGION. Zbliża się kolejna edycja będzie sprzedaż nasion, sadzonek, W sobotę od 18.00 do 24.00 przygotoregionalnych targów rolniczych w Go- kwiatów, drzewek i krzewów, ele- wano koncerty zespołów muzycznych.
łaszynie, gm. Bojanowo (pow. rawi- mentów dekoracyjnych do ogrodu,
W kolejnym dniu natomiast od godz.
cki). Impreza odbędzie się na terenie sprzętu ogrodniczego, nawozów 9.00 do 17.00 odbędzie się konkurs
centrum wystawowo-edukacyjnego ogrodniczych, środków ochrony piosenki dziecięcej i młodzieżowej.
powiatowego zespołu Wielkopolskie- roślin, pasz, koncentratów i dodatOrganizatorzy zapraszają wystawgo Ośrodka Doradztwa Rolniczego. ków witaminowo-mineralnych, żyw- ców do udziału w imprezie. ZaintereTargi odbędą się w sobotę, 19 i nie- ności ekologicznej, ziół i fachowych sowani mogą uzyskać bliższe informadzielę, 20 maja.
wydawnictw.
cje w powiatowym zespole doradczym
Ci, którzy już wcześniej mieli okaOrganizatorzy, których głównym WODR w Gołaszynie.
zję odwiedzić targi organizowane jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Panorama Leszczyńska jest jedw Gołaszynie, wiedzą, że można Rolniczego, zadbali też o imprezy to- nym z patronów medialnych Regioskorzystać tam z licznych atrakcji. warzyszące. Zaplanowano konkurs nalnych Targów Rolniczych Gołaszyn
Podobnie jak w poprzednich latach, na najciekawsze stoisko targowe. – Wiosna 2018. ama
przygotowywana jest wystawa maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, nawozów, środków ochrony VV REKLAMA
roślin, pasz i koncentratów, sprzętu ogrodniczego czy materiałów
budowlanych.
Będzie można skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w zakresie
technologii produkcji rolnej, ekonomiki, rachunkowości, kredytowania,
ekologii, agroturystyki i alternatywnych źródeł dochodu. Prowadzona
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Boisz się mrożonego pieczywa? Nie ma
powodów. Nie dajmy się zwariować
VWOKÓŁ
V
MROŻONEGO I ODPIEKANEGO PIECZYWA NAROSŁO WIELE ZŁYCH MITÓW
JEST SKĄD POCHODZI CIASTO, CO SIĘ W NIM ZNAJDUJE, A NIE FAKT, ŻE BYŁO MROŻONE
VISTOTNE
V

VV REKLAMA

FOT. KAROLINA BODZIŃSKA

N

iedawno reprezentanci
czołowych producentów
branży piekarniczej powołali do życia Stowarzyszenie Producentów Pieczywa
(SPP). Jego główne cele
to promowanie pieczywa jako składnika zbilansowanej diety oraz wspieranie
najlepszych praktyk w zakresie zdrowego odżywiania. SPP obala też mity
narosłe wokół mrożonego pieczywa
do wypieku. Stowarzyszenie powstało
z inicjatywy przedstawicieli czterech
czołowych firm działających w sektorze piekarniczym: Aryzta Polska, La
Lorraine Polska, Lantmannen Unibake
Poland oraz Nowel sp.
Zgodnie z raportem GUS w Polsce
spożycie pieczywa spada. W 2015 roku
Polacy zjedli o 2,5 kg pieczywa mniej
niż w 2014, a spożycie roczne wyniosło
nieco ponad 45 kg na osobę. W opinii
SPP wpływ na malejącą konsumpcję
pieczywa ma przede wszystkim moda
na zdrowe odżywianie i niska świadomość właściwości zdrowotnych
pieczywa.
– Jedną z przyczyn jest także niska
jakość niektórych produktów piekarniczych dostępnych na rynku. Współczesny konsument oczekuje pełnej informacji na temat spożywanych produktów.
Klienci szukają na sklepowych półkach
zdrowych wypieków, z czystą etykietą,
czyli bez konserwantów i emulgatorów.
Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw
tym oczekiwaniom poprzez budowanie świadomości wartości odżywczych
pieczywa oraz wyjaśnianie, na czym
polega proces jego produkcji w nowoczesnych zakładach piekarniczych –
przekonuje SPP.
Na stronie internetowej grupy Artyza – jednego z członków stowarzyszenia

Najważniejszy jest skład chleba, im mniej składników tym lepiej
i lidera w sektorze pieczywa mrożo- pozwala zaspokoić potrzebę spożywanego – można przeczytać, że firma nia przez konsumentów produktów
od 40 lat działa w poszanowaniu za- naturalnych. Mąka wytwarzana jest
sad tradycyjnego rzemiosła piekarni- ze starannie wyselekcjonowanych zbóż
czego. Jedną z najważniejszych jest – zgodnie z najnowszymi odkryciami
to, by wstępnie uformowane kawałki w zakresie ekologii – i przerabiana
ciasta miały wystarczająco dużo czasu w technologii zapewniającej poszanona wyrośnięcie. Ten czas naturalnego wanie środowiska. Do wyrobów piekarodpoczynku to jedyny sposób na uzy- niczych wytwarzanych w Polsce stosujeskanie niepowtarzalnego smaku. Na- my wyłącznie prawdziwe masło. Dzięki
stępnie wyroby piekarnicze są formo- naszym wysokim standardom w zakrewane, wstępnie podpiekane, zależnie sie jakości nasze produkty są smaczod planowanego stopnia wykończenia, ne i zdrowe. Przy wyborze margaryny
i starannie zamrażane. Na przykład i oleju uwzględniamy aktualne badania
chleby: szlachecki i szwajcarski są skrę- w zakresie technologii żywienia.
cane ręcznie.
Zamrażanie, stanowiące najbar– Stosowanie dobranych surowców dziej ceniony sposób konserwowania,

pozwala nam zrezygnować w znacznej
mierze z dodatków i polepszaczy. Wierni dewizie „Tyle, ile niezbędne, ale jak
najmniej” stosujemy dodatki wyłącznie
wtedy, gdy nie ma alternatywy, dbając
jednak, by nasze produkty były zdrowe
i zachowały swój naturalny charakter –
czytamy na stronie firmy Artyza.
Tymczasem wiele osób rezygnuje
z uprzednio zamrożonego, a potem odpiekanego pieczywa w obawie, że nie
jest ono dobrej jakości. W ostatnich
latach wokół mrożonego pieczywa narosło wiele negatywnych opinii. Więc
jak jest naprawdę?
– Mrożenie to najlepsza metoda
na przedłużanie trwałości. Musi się

jednak odbywać zgodnie ze sztuką i zachowaniem najwyższych standardów
– mówi Kinga Markowska, dietetyczka
z Leszna.
Jak wyjaśnia dietetyczka nigdzie nie
znalazła badań, mówiących o dużych
stratach witamin czy gorszej jakości
białka w chlebie świeżo upieczonym,
a chlebie uprzednio mrożonym, a potem odpieczonym.
– Można się spodziewać, że im głębiej
mrożone ciasto, tym straty witamin,
składników mineralnych mogą być
większe, ale tak naprawdę nie mrożenie
gra tu zasadniczą rolę lecz skład i pochodzenie mrożonego ciasta. Za piekarnią przemawia argument, że kupimy
tam świeżutki chleb na zakwasie, a ten
jest najlepszy pod względem odżywczym. Ale także w piekarni mogą czyhać na nas niespodzianki: ulepszacze,
konserwanty i wypełniacze. Jeśli ciasto
mrożone używanie do wypieku chleba
ma 3 lub 4 składniki, jest pozbawione
konserwantów i polepszaczy nie ma powodu, by się go wystrzegać. Po prostu
trzeba zapoznać się ze składem konkretnego pieczywa, sprawdzić danego
producenta. Kierujmy się także ceną.
Bardzo tanie pieczywo omijajmy szerokim łukiem – radzi Kinga Markowska.
Jak zauważa dietetyczka różnica
między świeżym pieczywem a mrożonym i odpiekanym polega na jego jakości nazajutrz po przyniesieniu do domu.
Chleb prosto z piekarni będzie zachowywał swoją pierwotną strukturę, ten
z odpieku łatwiej będzie się kruszył.
– Po prostu nie dajmy się zwariować.
Nie ulegajmy skrajnym opiniom „fanów” i „przeciwników”. Wypośrodkujmy. Do wszystkiego trzeba podchodzić
zdroworozsądkowo – apeluje Kinga
Markowska. Kab
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Borówka: wysoko na liście superfoods
VREGION
V
. PIERWSZE KRZAKI BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ SPROWADZONO DO POLSKI DO WOJNIE
POLACY ROBIĄ MIĘDZYNARODOWE „BORÓWKOWE” KONFERENCJE, A 1 LIPCA TO DZIEŃ BORÓWKI
VDZIŚ
V

J

agody borówki wysokiej mają dużą wartość odżywczą i są jednymi
z tzw. superfoods. Co to oznacza?
Że mają bardzo pozytywny wpływ
na nasze zdrowie. Zawierają
cukry, witaminę C, antocyjany
i dużo pektyn. Antocyjany to grupa
barwników roślinnych o właściwościach prozdrowotnych. To właśnie one
skutecznie wymiatają wolne rodniki
z naszego organizmu odpowiedzialne
za starzenie się. Wśród wszystkich owoców borówki mają jedne z najwyższych
właściwości antyoksydacyjnych. Dużym plusem borówek jest także wysoka
zawartość błonnika. Dla osób mających
problem z wyróżnianiem będą więc
idealnym dodatkiem do porannej owsianki lub doskonałą popołudniową
przekąską. Warto po nie sięgać przez
cały rok. Mrożonki bez trudu dostaniemy w marketach, natomiast poza sezonem świeże owoce pojawiają się raczej
sporadycznie i mają dość wysoką cenę.

Jak informują doradcy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Kalsku, w ulotce przygotowanej
dla rolników, uprawa borówki amerykańskiej w Polsce cieszy się coraz
większym powodzeniem. W Europie
występują trzy gatunki borówki, ale
zdecydowanie większą wartość produkcyjną mają borówki amerykańskie wysokie. I ta właśnie borówka
najlepiej sprawdza się w polskim
klimacie. Borówka wymaga gleb
kwaśnych.
– Dobre warunki fizyczne gleby,
optymalna kwasowość i odpowiedni
poziom wody gruntowej to najważniejsze czynniki decydujące o powodzeniu
uprawy borówki – czytamy w ulotce.
Plantacja borówki to propozycja
dla cierpliwych. Plantacje zakłada się
na wiele lat, a rośliny w okres owocowania wchodzą od 3 do 5 lat po zasadzeniu. Zbiór może trwać nawet 45 dni,
bo owoce dojrzewają nierównomiernie.
FOT. KAB
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Zbiera się je najczęściej ręcznie, średnio od trzech do sześciu razy w odstępach tygodniowych. Po kilku latach,
przy optymalnym owocowaniu plantacji, przyjmuje się, że jedna osoba
jest w stanie dziennie zebrać ręcznie
70 kg owoców.

Co zagraża borówkom? Głównie
przymrozki, ale wyzwaniem są także
szkodniki. Do największych szkodników zalicza się zające, myszy i nornice. Borówki smakują także ptakom.
Roślinę atakuje również kwieciak borówkowiec, owocówka boróweczka,

nasionnica borówkowa, szepciel pączkowy borówki oraz mszyce.
W marcu br. w Polsce odbyła się VI
Międzynarodowa Konferencja Borówkowa. Wzięło w niej udział ponad 900
osób z 22 państw.

Karolina Bodzińska
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Nie wszyscy chcą zakazu hodowli zwierząt
futerkowych. Branży bronią naukowcy
VKRAJ.
V
UCZENI WYSTOSOWALI W TEJ SPRAWIE SPECJALNY LIST DO PREZYDENTA I PARLAMENTARZYSTÓW
ŻE POLSKIE FERMY SĄ NOWOCZESNE, A NA ZAKAZIE SKORZYSTAJĄ TYLKO INNE KRAJE
VPRZEKONUJĄ,
V

VV REKLAMA

FOT. BLUD

H

odowla zwierząt futerkowych, która obecna jest też
w naszym regionie, budzi
ogromne kontrowersje.
Od lat protestują przeciwko
niej ekolodzy i mieszkańcy
domów, w pobliżu których są lub miały takie fermy powstać. W tej sytuacji
wydawać się mogło, że proponowany
przez rządzącą partię zakaz hodowli
zwierząt na futra pozwoli uciszy emocje. Nic bardziej mylnego. Każdy medal
ma dwie strony.
Jako pierwsi – co w pełni zrozumiałe – protestować zaczęli hodowcy,
którzy podkreślają, że Polska jest
jednym ze światowych liderów w tej
branży. Wyprzedzają nas tylko Chiny
i Dania. Wyliczają też, że wraz z zakazem z rynku może zniknąć ponad 1100
ferm, a około 45 tys. osób związanych
bezpośrednio lub pośrednio z branżą
(wedle innych szacunków nawet 60
tys.) może zostać bez pracy.
– Nasza branża jest przykładem sukcesu polskiego rolnictwa i odpowiada Hodowla zwierząt futerkowych nie polega na dręczeniu i krzywdzeniu zwierząt
za 4% wartości całego polskiego eksportu produktów pochodzenia zwie- zmuszona do utylizacji tych odpadów, nie zasięgnięto ich opinii, a zasugerorzęcego i około 7% wartości całego eks- co znacząco wpłynie na rentowność wano się jedynie zdaniem środowisk
portu produktów leśnictwa, rolnictwa produkcji, a co za tym idzie ceny drobiu niezwiązanych z nauką, hodowlą czy
rolnictwem. Twierdzą, że w projekcie
i rybactwa. W praktyce oznacza roczny w sklepach wzrosną.
Futrzarskiej hodowli zdecydowali brakuje rzetelnych informacji na teudział w PKB na poziomie 1,5 mld zł
i 600 mln zł wpływów do budżetu m.in. się bronić również naukowcy. Po- mat stanu hodowli zwierząt futerkoz podatków – mówił na jednej z konfe- nad 460 pracowników naukowych, wych w Polsce, która według nich jest
rencji prasowych Daniel Chmielewski, z dziesięciu polskich uczelni wyż- obecnie jedną z najnowocześniejszych
prezes Polskiego Związku Hodowców szych, podpisało się niedawno pod na świecie, a polscy naukowcy aktywZwierząt Futerkowych.
listem w obronie hodowli zwierząt nie uczestniczą w tworzeniu europejW obronę wzięli ich też inni hodow- futerkowych w Polsce, który został skiego systemu certyfikacji dobrostacy m.in. Krajowa Rada Drobiarstwa. Jej skierowany do prezydenta RP, par- nu zwierząt futerkowych WelFur.
– Hodowla zwierząt futerkowych nie
przedstawiciele zaznaczają, że każde- lamentarzystów oraz przedstawicieli
go roku ok. 700 tys. ton pozostałości rządu. Jego autorzy – specjalizujący się polega na dręczeniu i krzywdzeniu
produkcji drobiowej trafia na fermy w prowadzeniu badań na zwierzętach zwierząt, jak to chciałyby przedstawiać
zwierząt futerkowych. W przypadku gospodarskich, głównie futerkowych środowiska dążące do likwidacji branich likwidacji branża drobiarska będzie – wskazują, że przygotowując ustawę ży. Obecnie funkcjonujące nowoczesne

fermy gwarantują w pełni zaspokojenie
wszystkich potrzeb utrzymywanych
tam zwierząt. Nie można bowiem
uzyskać wysokiej jakości skór, jeśli
zwierzęta nie będą właściwie żywione i utrzymywane. Te zasady rozumie
i stosuje każdy hodowca i każdy naukowiec z branży. Jesteśmy więc ostatnimi
osobami, które chciałyby świadomie
krzywdzić hodowane zwierzęta – zaznaczają autorzy listu.
Naukowcy w swoim liście twierdzą
też, że likwidacja branży futrzarskiej
w Polsce nie wpłynie na poprawę warunków życia hodowanych zwierząt, a jedynie przeniesienie hodowle poza granice
Polski, na czym skorzystają inne kraje.

Po drugiej strony barykady są m.
in. organizacje broniące praw zwierząt, jak choćby fundacja Viva!, która
ma swój oddział również w Lesznie.
Pod koniec listopada ubiegłego roku
zorganizowali oni happening z okazji
Międzynarodowego Dnia Bez Futra
i apelowali do polityków o poparcie
wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych.
– Hodowcy twierdzą, że zwierzęta
na fermach żyją w dobrych warunkach, jednak na nagraniach i zdjęciach ze śledztw fundacji Viva! widać,
że wiele z nich jest chorych i z objawami stereotypii. Na fermach żyją w ścisku, często nie mają dostępu do wody
pitnej. Pod ich klatkami piętrzą się
niczym nieodizolowane od podłoża
odchody. Te nieprawidłowości potwierdzają raporty Najwyższej Izby
Kontroli z 2011 i 2014 roku – mówiła
wówczas Monika Mikołajewicz, jedna
z wolontariuszek leszczyńskiej grupy
fundacji Viva!
Kolejnym argumentem podnoszonym przez ekologów są ucieczki
zwierząt z ferm, zwłaszcza norek.
Twierdzą, że hodowcy nie potrafią
zagwarantować wystarczających zabezpieczeń, by im zapobiec, powołują
się przy tym m.in. na badania dr. hab.
Andrzeja Zalewskiego. Norki, lisy i jenoty, które hoduje się na fermach futerkowych, to zwierzęta dzikie. W naturze
powierzchnie ich terytoriów osiągają
dziesiątki hektarów. Na fermie przetrzymywane są w maleńkich klatkach,
które nie zaspokajają ich potrzeb.
Na dodatek norki na wolności pustoszą polski ekosystem, bo są doskonałymi drapieżnikami. Niszczą gniazda
ptaków, zabiją płazy, ryby, bo potrafią
szybko biegać i pływać. mach
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Wiosną sadzimy krzewy
i drzewka w ogrodzie

FOT. DS

VREGION.
V
WRAZ Z PIERWSZYM SŁOŃCEM ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
PRACE W OGRODZIE. CZAS ZAKASAĆ RĘKAWY!

Przed posadzeniem nowej roślinności należy zwrócić uwagę czy nie jest uszkodzona

C

o roku, po zimowym leniuchowaniu, ogrodników
czeka wiele pracy w ogrodzie. Bowiem wiosna
to najbardziej pracowita
pora roku. Doświadczeni
ogrodnicy wskazują, że początek
wiosny to najlepszy okres na wzbogacenie ogrodu o dodatkowe rośliny.
Podkreślają, że drzewka owocowe
lub ozdobne krzewy sadzimy w stanie bezlistnym, czyli właśnie wczesną
wiosną.
– Wybierając drzewa i krzewy do posadzenia należy zwrócić uwagę, czy
nie są one uszkodzone, a ich kora
nie ma przebarwień i się nie łuszczy
– mówi Barbara Lewandowska, właścicielka ogrodnictwa „Matyaszczyk”
w Lesznie. – Liście drzew lub krzewów
kupowanych w pojemnikach powinny
mieć intensywny kolor. Nie należy
wybierać drzewek z liśćmi pokrytymi
plamami, dziurami lub nalotem.
Większość drzew i krzewów ozdobnych sprzedaje się w doniczkach. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy ziemia jest wilgotna, a gdy np. korzenie
zabezpieczone są torfem owiniętym
jutową tkaniną, to tkanina powinna
być nawilżona.
– Rośliny sadzimy zaraz po przywiezieniu do ogrodu. Jeśli nie jest
to możliwe, sadzonki należy zadołować. W żaden sposób nie można dopuścić, aby przeschły korzenie. W tym
celu, w ocienionym miejscu, należy
wykopać dół, ułożyć w nim rośliny
i obsypać korzenie – radzi Barbara
Lewandowska.

Solidne podlanie tuż
po posadzeniu jest
bardzo ważne, mokra
gleba dokładnie oblepia
korzenie, a roślina lepiej
sie przyjmie. Rachityczne
drzewka można przywiązać
do palików
Barbara Lewandowska,
ogrodniczka

Już pod właściwe nasadzenie,
glebę w której zamierzamy posadzić
nowe rośliny, należy dokładnie odchwaścić i dodatkowo przekopać. Warto też dodać kompostu. Specjaliści
doradzają, aby wymieszać kompost
z ziemią w proporcji jeden do jednego.
Przed ułożeniem drzewa lub krzewu do wykopanego dołu należy dosypać do niego żyznej gleby, a następnie ostrożnie umieścić w nim roślinę,
uważając, by spomiędzy korzeni nie
osypała się ziemia. Roślinom sadzonym z odkrytymi korzeniami przycinamy korzenie zbyt długie lub uszkodzone. Następnie roślinę obsypuje się
żyzną ziemią i ubija. Wokół pnia formuje się zagłębienie i wypełnia wodą.

– Solidne podlanie tuż po posadzeniu jest bardzo ważne, mokra gleba
dokładnie oblepia korzenie, a roślina lepiej się przyjmie – doradza pani
ogrodnik. – Rachityczne drzewka
można przywiązać do palików.
Niedoświadczeni ogrodnicy bardzo często sadzą rośliny zbyt gęsto.
W efekcie roślinność o dużej sile wzrostu dominuje nad mniejszą i bardziej
delikatną. Konieczne staje się wtedy
przesadzenie części roślin lub ich
wykarczowanie.
Sadząc drzewa w małym ogrodzie
należy zwrócić uwagę, aby nie dorastały powyżej 5-6 metrów. Dzięki temu
pozbędziemy się obowiązku regularnego przycinania gałęzi.
W pierwszym roku po posadzeniu
roślin nie trzeba nawozić. Wystarczy
je regularnie podlewać i odchwaszczać. Można też wokół nich rozłożyć
ściółkę z przekompostowanej kory.
Ściółka zapobiegnie intensywnemu
parowaniu wody z gleby, a także ograniczy rozrost chwastów.
– W kolejnych latach wystarczy
je podlewać w czasie przedłużającej
się suszy. A wiosną należy pod rośliny rozłożyć kompost lub wysypać
nawóz mineralny – doradza Barbara
Lewandowska.
Początkujący ogrodnicy powinni
pamiętać, aby ostatnie nawożenie
wykonać najpóźniej do połowy lipca.
Potem rośliny szykują się do zimy,
a pobudzony nadmiernie rozrost może sprawić, że w czasie pierwszych
przymrozków przemarzną.

Dariusz Staniszewski
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Wniosek złożysz przez aplikację
VREGION.
V
WPROWADZONO DEMONSTRACYJNĄ WERSJĘ APLIKACJI EWNIOSEKPLUS

A

gencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
15 marca br. uruchomiła wersję demo aplikacji
eWniosekPlus.
Służy ona do zapoznania użytkowników z podstawową
ścieżką wypełniania wniosku o przyznanie płatności w kampanii 2018.
Jak czytamy na stronie arimr.gov.
pl „wersja demo nie zawiera wszystkich funkcjonalności, które będą
dostępne w pełnej wersji aplikacji
eWniosekPlus. Funkcjonalności dostępne w wersji demo będą stopniowo
rozszerzane do czasu uruchomienia
pełnej wersji tej aplikacji”.
Aby się zalogować należy podać
następujący login i hasło: demo.
Po zalogowaniu zostaną wyświetlone
dane testowego rolnika, utworzone
na potrzeby tej wersji.
Wniosek o przyznanie płatności będzie zawierał dane spersonalizowane
na podstawie wniosku z ub.r. w zakresie płatności, działek referencyjnych,
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działek rolnych, gruntów niezgłoszonych oraz elementów EFA.
Na stronie internetowej ARiMR
zamieszczona jest instrukcja i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus, instrukcja
wypełniania wniosków oraz filmy
instruktażowe.
Dalej czytamy, że „użytkownik
będzie mógł dowolnie zmieniać prezentowane dane, w szczególności z poziomu mapy, deklarować uprawy oraz
elementy EFA. Wyrysowane na mapie
obiekty zostaną przeniesione do części alfanumerycznej wniosku wraz
z wyliczeniem powierzchni”.
Z kolei podczas pracy na bieżąco
będą prezentowane: podpowiedzi i komunikaty, które ułatwią korzystanie
z aplikacji. Wprowadzane modyfikacje na wersji demonstracyjnej nie
podlegają zapisowi.
Istotne jest, że aplikacja „prowadzi” rolnika przez proces składania
wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw

są automatycznie przez aplikację.
Natomiast tryb pełny umożliwia
W aplikacji eWniosekPlus możli- pełną edycję danych we wniosku. Możwe jest wypełnienie wniosku w try- na m.in. dokonać wyboru wnioskobie uproszczonym jak i pełnym. Ten wanych płatności, dodać wymagane
Wersja demonstracyjna
pierwszy umożliwia przegląd danych załączniki czy działki referencyjne
aplikacji eWniosekPlus
we wniosku o przyznanie płatności lub określać poszczególne uprawy.
i złożenie go bez konieczności edycji Wprowadzone dane pozwolą wydrudostępna jest
danych. Dostępny jest dla rolników kować wniosek.
na przeglądarkach: Internet
uczestniczących w systemie dla maZłożenie wniosku w formie papieExplorer 11.x, Firefox 53.x,
łych gospodarstw oraz dla których rowej będzie możliwe dla rolników,
powierzchnia gruntów ornych – którzy nie są w stanie złożyć wniosku
Chrome 58.x, Opera 45.x
zgodnie z bazą referencyjną ARiMR w wersji elektronicznej i nie mogą
lub w wersjach wyższych
na działkach referencyjnych zadekla- skorzystać z pomocy technicznej,
rowanych w roku 2017 – wynosiła zapewnionej przez biuro powiatowe
poniżej 10 ha.
ARiMR.
Aplikacja eWniosekPlus będzie poWarunkiem jest, aby wskazani pona działkach referencyjnych, sperso- wyżej rolnicy nie ubiegali się o płat- prawnie działała na przeglądarkach:
nalizowanych na podstawie wniosku ności rolnośrodowiskowe, rolno-śro- Internet Explorer 11.x, Firefox 53.x,
o przyznanie płatności na rok 2017 dowiskowo-klimatyczne, ekologiczne Chrome 58.x, Opera 45.x lub w werlub na dodanych nowych działkach lub zalesieniowe.
sjach wyższych.
referencyjnych.
Aby przesłać wniosek do ARiMR
Zaletą aplikacji jest to, że w trakcie
Po wyrysowaniu uprawy rolnik trzeba potwierdzić poprawność pre- wypełniania na bieżąco wyświetlane
zaznacza płatność, o którą ubiega zentowanych danych we wniosku i za- są komunikaty o stwierdzonych brasię do danej uprawy. Może dodać znaczyć „Potwierdzam poprawność kach lub błędach we wniosku. Poza tym
niezbędne załączniki, a pozosta- danych”, znajdujące się pod sekcją istnieje mobilny dostęp do konta przy
użyciu tabletu lub smartfonu. NAT
łe dane we wniosku wypełniane „załączniki”.

