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Mleko już wolne
O tym się mówi To już koniec kwot mlecznych

W ielu hodowców bydła
mlecznego się cieszy,
a wielu czeka na to, jak

rynekzareagujenanajważniejszą
od lat zmianę w unijnym rolni-
ctwie. Po 31 latach 1 kwietnia br.
wcałej Unii Europejskiejprzesta-
ły obowiązywać kwoty mleczne.
Od tego dnia każdy rolnik w Unii
będzie mógł produkować tyle
mlekaile zechce, a całość obrotu
tego produktu regulować już bę-
dą normalne mechanizmy ryn-
kowe.

Kwoty mlecznezostały wpro-
wadzonew1984rokuprzezwów-
czas jeszcze Europejską Wspól-
notę Gospodarczą. Celem było
ograniczenie produkcji mleka

w krajach członkowskich EWG.
Decyzję tę poprzedziła ciągle
zwiększająca się nadprodukcja
mleka,która wkońcu lat 70–tych
doprowadziła do przysłowio-
wych mórz mleka i gór masła.
Nadmiar produktów mleczar-
skich na rynku EWG drogo sku-
powało. Limity miały obowiązy-
waćpierwotnieprzezpięćlat,cią-
gle jednak były przedłużane. Re-
glamentacja mlecznej oferty
miałazapewnićstabilneceny.Kto
przekroczyłdozwolonylimitpro-
dukcji mleka, płacił kary.

W powiecie krotoszyńskim
producentów mleka jest wielu
i z takiego obrotu sprawy są zde-
cydowanie zadowoleni chociaż
niepokoje póki co są nadal. –
Jetsteśmy teraz dość sceptycznie
nastawieni do tego. Musimy po-

czekać, na pewno na początku
będą próby obniżki cen skupu,
ale myślę, że nie będzie gwałtow-
nego spadkucenzpowoduwięk-
szej ilości mleka na rynku – mó-
wią rolnicy z powiatu.

Warto dodać, że Polska to
obecnie czwarty producent mle-
ka w UE i z racji nadprodukcji
nasz kraj płacił wysokie kary
za przekroczeniekwot. Takie ka-
ry płacili także sami rolnicy. Te-
raz już nikt za to ich karać nie bę-
dzie, a krowy mogą przekraczać
normy. Pierwsze wnioski z takie-
go obrotu sprawy będzie można
jednak wyciągać po wdrożeniu
całegosystemu wżycie.Jednojest
jednak pewne, że dla rolników to
działanie,któremaprzynieśćbo-
om inwestycyjny. a
ą
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Z powodu większej ilości mleka na rynku nie przewiduje się gwałtownego spadku jego ceny

REKLAMA 005182332

Zapraszamy do placówek 
naszego Banku!

Oddziały Banku:

KROTOSZYN,  
ul. Piastowska 14,  
tel. 62 725 32 78 

pon.- pt. 8.00-17.00,  
bankomat 24 h

KOBYLIN,  
al. Powstańców Wlkp. 39,  

tel. 65 548 21 58 
pon.- pt. 8.00-16.00, 

bankomat 24 h

ZDUNY,  
Rynek 19, tel. 62 721 51 16 

pon.- pt. 8.00-15.30, 
bankomat 24 h

SULMIERZYCE,  
al. Klonowicza 13,  
tel. 62 722 32 14 

pon.- pt. 8.00-15.30, 
bankomat 24 h

Filie Banku:

KROTOSZYN,  
os. Korczaka 3,  

tel. 62 722 79 50 
pon.- pt. 8.15-16.00,  

bankomat 24 h

KROTOSZYN,  
ul. Szosa Benicka 20,  

tel. 62 722 61 83 
pon.- pt. 8.15-16.00,  

bankomat 24 h

KROTOSZYN,  
ul. Ceglarska 1a,  
tel. 62 725 32 85 

pon.- pt. 8.15-16.00,  
bankomat 24 h

www.bskrotoszyn.pl

m.szyndrowski@glos.com
MARCIN SZYNDROWSKI
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                             ROLNICZY
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Stawiają na nasze
Otym sięmówi Będą ułatwienia dla rolników

W kwietniu posłowie
uchwalili wreszcie
zmiany w przepisach

dotyczących produkcji i sprzeda-
ży przez rolników wyrabianych
przez nich produktów żywnoś-
ciowych bez konieczności reje-
strowania dodatkowej działal-
ności gospodarczej. Przepisyma-
ją wejść w życie 1 stycznia 2016
roku.

Dotychczas rolnicy nie mogli
legalnie sprzedawaćprzetworzo-
nej żywności, np. serów, kiełbas
czy dżemów. Rolnicy domagają
się także aby rząd przygotował
rozporządzenierozszerzająceka-
talog produktów, które rolnicy
będą mogli sprzedawać. Chodzi
tutaj m.in. o obrane i krojone wa-
rzywa. Jeżelitakie przepisy wejdą
w życie, rolnicy będą mogli ofi-
cjalnie sprzedawać konsumen-
tom np. własnej produkcji kapu-
stę kiszoną.

JeszczewtymmiesiącuKomi-
sja Europejska przedstawi rów-
nież propozycje ułatwiające im-
portnaterenUEżywności ipaszy
modyfikowanej genetycznie –

poinformowały źródła unijne.
Bruksela chce dać swobodę pań-
stwom członkowskimw sprawie
dopuszczania importu GMO
u siebie. Jeśli przepisy zostałyby
zaakceptowane, licencje impor-
towena19rodzajów organizmów
GMO (m.in. żywność i paszę) zo-
staną odblokowane. W Polsce

uprawaroślingenetyczniemody-
fikowanych od początku 2013 r.
jest zabroniona. W obrocie jest
póki co około 50 modyfikowa-
nych genetycznie organizmów,
główniew postaci paszy dla byd-
ła. Taki stan rzeczy ma się teraz
zmienić.a
ą
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Rolnicy będą mogli sprzedawać swoją własną żywność

m.szyndrowski@glos.com
MARCIN SZYNDROWSKI
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„BLENDING” Sp. z o.o. 
 Siedziba: 63-760 Zduny, ul. Towarowa 1
tel./fax 62 721 53 00, 62 722 57 80, e-mail: biuro@blending.pl
 Filia: 63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 11
     tel./fax 62 722 78 83, 62 725 27 67, e-mail: krotoszyn@blending.pl

                                                                      www.blending.pl

OFERUJEMY:

M NAWOZY MINERALNE
M  ŚRODKI OCHRONY 

ROŚLIN
M  NAWOZY DOLISTNE, 

AKTYWATORY
M WAPNO NAWOZOWE
M  SZNURKI, SIATKI, 

FOLIE ROLNICZE

M MATERIAŁ SIEWNY
M  SKUP I SPRZEDAŻ 

ZBÓŻ, RZEPAKU, 
KUKURYDZY

M PASZE, 
   DODATKI PASZOWE
M  ŚRUTY, OTRĘBY, 

PSZENMIX

M  AKCESORIA ROLNICZO- 
OGRODNICZE

M OPAŁ – WĘGIEL, MIAŁ
M  MATERIAŁY 

BUDOWLANE

REKLAMA 005176782

Wypełnianie wniosków w ramach 
dopłat obszarowych 2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2014-2020

Zapraszamy do naszych biur:

1)  Biernatki k. Kórnika, ul. Główna 48/5,  
tel. ogólny: 61 8980745, tel. kom.: 693-033-033

2)  Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 11,  
tel. 693-332-233 lub 693-334-433

3)  Kościan, ul. Bernardyńska 2 (w budynku ARiMR III p.),  
tel. 693-338-833 lub 693-335-533

4)  Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 214),  
tel. 693-033-034

Strona internetowa: www.podr.com.pl
e-mail: biuro@podr.com.pl



ROLNICTWO 17ŻYCIE KROTOSZYNA
WTOREK, 21 KWIETNIA, 2015

Jak zwiększyć plony?
Otym sięmówiKwalifikowanymateriał siewny towymóg czasu

K walifikowany materiał
siewny to już nie jakaś fa-
naberia czy moda, ale

wymóg czasów. Zdaniem specja-
listów, kwalifikowany materiał
siewny pozwala na zwiększenie
plonów nawet o 13 proc. Nasiona
kwalifikowane dzięki procesom
oczyszczania i zaprawiania mają
wyższą zdolność kiełkowania.
W badaniach wykazano, że aby
uzyskać taką samą ilość wscho-
dów należałoby użyć nawet
o piętnaście procent więcej na-
sion niekwalifikowanych i nieza-
prawionych. Rolnicy o tym wie-
dzą, problem w tym, że nie każ-
dego stać na taki materiał.

W materiałach jednej z firm
zajmującejsięprodukcjąmateria-
łu kwalifikowanego czytamy, że
proces produkcji materiału siew-
nego jest skomplikowany, drogi
i pracochłonny. Nie dziwi więc
wysoka cena za materiał kwalifi-
kowany.

Produkcja materiału siewne-
go odbywa się w wielu etapach,
arozpoczyna od wyboru odmian
i reprodukcji polowej. Potem ko-
lejne etapy to czyszczenie, kwa-

lifikowanieirzecz bardzo ważna,
czyli zaprawianie nasion. Rolni-
cy,zktórymirozmawiałemwspo-
minali, że niektórzy, zwłaszcza
właściciele małych gospodarstw,
próbują zaprawiać swój materiał
wykorzystując np. mieszanie w

betoniarce. Rolnicy muszą także
pamiętać, że stosowanie do sie-
wu nasion niekwalifikowanych
może rodzić skutkiprawne zwią-
zane z odszkodowaniami.

Oceną materiału siewnego
w Polsce oficjalnie zajmuje się

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja
przeprowadza ocenę polową, la-
boratoryjną, tożsamości i czy-
stości odmianowej oraz ocenę
cech zewnętrznych. Inspekcja
prowadzi także urzędowy rejestr
odmian,zktórych materiał siew-
ny może być wytwarzany i może
znajdowaćsięwobrociewPolsce,
i na obszarze Unii Europejskiej,
przy czym w przypadku odmian
roślin rolniczych i warzywnych,
po ich wpisaniu do Wspólnoto-
wego Katalogu i Krajowego Reje-
stru Odmian COBORU.

Stosując nasionakwalifikowa-
nerolnicyuzyskująnietylkowyż-
szy i lepszy plon, ponoszą mniej-
sze koszty produkcji isą zwolnie-
ni z konieczności płacenia opłat.
Mogą otrzymać również dopłaty
dopowierzchniobsianych mate-
riałem kwalifikowanym. W przy-
padku zbóż jest to sto złotych
do każdego hektara. Wniosek
odopłatęwrazz fakturązanasio-
na kwalifikowane wystarczy zło-
żyćwnajbliższymoddzialeAgen-
cji Rynku Rolnego. To może nie-
dużo, ale biorąc pod uwagę moż-
liwośćdofinansowanianapewno
warto z tego skorzystać.a
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KUPIĘ BYDŁO 
DO DALSZEJ HODOWLI 

CIELAKI, BYKI, JAŁÓWKI, KROWY

TEL. KONTAKTOWY: 62 764 23 38

KUPIĘ ZBOŻE 
Z PRZEZNACZENIEM 

NA GORZELNIE

TEL. KONTAKTOWY: 62 764 23 38
  Kupie każdą ilość 
ziarna kukurydzy

TEL. KONTAKTOWY:  62 764 23 38 

Rolnicy otrzymują 100 zł dopłaty do każdego hektara

REKLAMA 004997938

m.szyndrowski@glos.com
MARCIN SZYNDROWSKI

REKLAMA 005178539

ul. Klemczaka 11, 63-700 Krotoszyn • tel.: 62 725 32 08, 62 725 32 09  • e-mail: centnas@centnas.pl 

OFERUJEMY:
• mieszanki traw
• nasiona rolnicze
• nasiona warzyw i kwiatów
• nawozy
• artykuły rolnicze, ogrodnicze
• artykuły dekoracyjne
• sprzęt nawadniający
• sprzęt BHP
• artykuły winiarskie
• artykuły zoologiczne

CENTRUM ROLNO-OGRODNICZE

 ZAPRASZAMY 

DO ZAKUPÓW 

W ATRAKCYJNYCH 

CENACH
Czynne:
Pn.-pt. 7.00-18.00 • Sob. 7.00-12.00


