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Brakuje Ci czasu, a chcesz być na bieżąco z tym, co najważniejsze
w rolnictwie? Wystarczy 100 sekund. agroFakt.pl prezentuje nowy
magazyn pt. „100 sekund”, w którym w niespełna 2 minuty opowiemy
Ci o tym, co ważnego, ciekawego, czy inspirującego wydarzyło się
w ciągu ostatnich dni.

100 sekund – 5 lipca 2016. Odcinek 8.
KOLEJNE OGNISKO ASF
Kolejny przypadek Afrykańskiego Pomoru Świń. We wsi Bielszczyzna na Podlasiu, u kilku
zwierząt wykryto wirus ASF. Decyzja służb weterynaryjnych była błyskawiczna. Do utylizacji
skierowano całe, liczące 280 sztuk, stado. Hodowca otrzyma odszkodowanie. Tylko w ubiegłym
roku, na walkę z ASF wydano 10 mln zł.
***
MNIEJSZE ZAGROŻENIE SUSZĄ
Zagrożenie suszą coraz mniejsze. Jak wynika z komunikatu Instytutu Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach, problem dotyczy ok. 10% gmin w kraju. Największe niedobory
wody wciąż notowane są w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim
i mazowieckim.
***
CENY WIEPRZOWINY SYSTEMATYCZNIE W GÓRĘ
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Ceny wieprzowiny systematycznie w górę. W utrzymaniu koniunktury na polskim rynku, sprzyjają:
wysokie ceny w Niemczech, wiadomość o Brexicie i będący skutkiem tego, wysoki kurs euro. Za
kilogram żywca punkty skupu płacą dziś od 4, do blisko 6 zł 80 gr. Jak mówią hodowcy – oby tak
dalej.
***
MASZ RZEPAK, MASZ ZYSK
Producenci rzepaku przygotowują się do zbiorów. Punktu skupu już proponują rolnikom cenę 1 700
zł/t, ale zdaniem niektórych stawki mogą być jeszcze wyższe. Powód? Zimowe wymarznięcia i duży
eksport sprawiły, że w wielu miejscach w Polsce brakuje ziarna. W ubiegłym roku w naszym kraju
wyprodukowano ok. 3 mln ton rzepaku. Jedna trzecia trafiła na eksport.
***
UWAGA NA OMACNICĘ !
Instytut Ochrony Roślin w Rzeszowie przestrzega przed omacnicą prosowianką. Wysokie
temperatury sprawiły, że na plantacjach kukurydzy pojawia się coraz więcej motyli, a to oznacza, że
wkrótce pojawią się też niebezpieczne larwy. Eksperci przestrzegają, że to ostatni moment na
wyłożenie kruszynka.
***
TRUSKAWKOWY SEZON DOBIEGA KOŃCA
Truskawkowy sezon powoli dobiega końca. Tegoroczne zbiory – mimo suszy – można uznać za
udane. Średnio za kilogram owoców, rolnicy mogą otrzymać: od 2 zł za truskawki przemysłowe do
ponad 12 zł za truskawki deserowe. Problem w tym, że lwią część zysku, zabierają pośrednicy.
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