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rolnicze abc
Ost róda. Tu każdy rolnik być powinien

Już w ten weekend
Mazurskie Agro Show
Już w ten weekend w Ostródzie odbędzie
się najważniejsze wydarzenie branżowe
dedykowane rolnikom z północnowschodniej Polski — wystawa maszyn
rolniczych Mazurskie Agro Show.
— Nasza pozytywna
ocena ubiegłorocznej
imprezy w dużej
mierze opiera się na
opiniach wystawców,
z których wynika, że
taka wystawa
w województwie
warmińskomazurskim jest
potrzebna — mówi
Renata Arkuszewska,
wiceprezes Polskiej
Izby Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. —
Bardzo duża liczba
zwiedzających jest
tego najlepszym
dowodem.

rolnicze abc
patronat prasowy

Barbara Chadaj-Lamcho
b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

Ubiegłoroczna wystawa okazała się sukcesem. Swoją ofertę przedstawiło ponad 100
wystawców reprezentujących
blisko 150 polskich i zagranicznych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych.
Wystawę odwiedziło ponad
18 000 zwiedzających.
— Nasza pozytywna ocena
ubiegłorocznej imprezy w dużej mierze opiera się na opiniach wystawców, z których
wynika, że taka wystawa
w województwie warmińskomazurskim jest potrzebna —
mówi Renata Arkuszewska,
wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. — Bardzo duża
liczba zwiedzających jest tego
najlepszym dowodem.
W opinii wystawców, ubiegłoroczną wystawę odwiedzili konkretni klienci, którzy
przyjechali na wystawę
z określonymi potrzebami,

szukając konkretnych rozwiązań. Odpowiednia jest
również pora organizacji tej
rolniczej imprezy, czyli termin
przed sezonem, kiedy rolnicy
mają nieco więcej czasu i na
spokojnie mogą zapoznać się
z ofertami dealerów, czy dokonać zakupów przed rozpoczęciem prac w polu.

Wszystko co najnowsze
na 35 tysiącach metrów
Formuła wystawy sprawdziła się w zeszłym roku, dlatego w obecnej edycji organizator nie przewiduje rewolucyjnych zmian. Nadal będzie to wystawa głównie nastawiona na dealerów maszyn i urządzeń rolniczych
z regionu północno-wschodniej Polski.
Na plus zmienią się możliwości ekspozycji ofert, dzięki
temu, że w obiekcie Expo
Arena do dyspozycji jest
nowa, większa hala, o powierzchni 35 tys. metrów
kwadratowych. To największy
tego typu kompleks targowy
w regionie. W ocieplanych
i zadaszonych halach zmieści
się nawet największy kombajn...
Zmieści się także większa
liczba wystawców — swój
udział w imprezie zapowiedziało już 150 wystawców.
Szykuje się najważniejsze wydarzenie branżowe dedykowane rolnikom z regionu.

Dojazd łatwy, nawet
z dofinansowaniem
Na dodatek Expo Arena jest
świetnie usytuowana przy
skrzyżowaniu dróg nr 7 i 16,
prowadzących z południa na
północ oraz z zachodu na
wschód regionu. Łatwo tu
dojechać i warto, bo będzie to
jedyna tak kompleksowa wystawa rolnicza organizowana
w 2016 toku w województwie
warmińsko-mazurskim.
Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, tak jak w przypadku
REKLAMA

Organizator Mazurskiego Agro Show od lat gromadzi branżę
rolniczą na dwóch ogólnopolskich imprezach — Agro Show
i Zielonym Agro Show Fot. PIGMiUR
innych organizowanych
przez siebie imprez, przygotowała program dofinansowania przyjazdów grupowych. Oznacza to, że grupy
zorganizowane mogą liczyć
na zwrot części kosztów
związanych z podróżą.

Szczegóły zamieszczone są
na stronie www.agroshow.pl.
Organizatorzy zapraszają
do Ostródy w dniach 13 i 14
lutego. Ekspozycja będzie
czynna w godz. 9-17. Wstęp
bezpłatny.

-------------------------------------------------------------------------

Rok temu pierwszą edycję imprezy odwiedziło ponad 18 tys. zwiedzających Fot. Anna Uranowska
513315otbr-d -L
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Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Koniecznie trzeba zajrzeć do Zagrody
W Expo Arenie w Ostródzie w dniach 13-14 lutego odbędą się również Targi Hodowlane Zagroda. Tu będzie można znaleźć wszystko, co niezbędne w hodowli zwierząt, poznać ciekawych ludzi związanych z branżą, wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę. W Zagrodzie
nie może zabraknąć żywych zwierząt, więc targom będzie towarzyszyć Warmińsko-Mazurska
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której komisje sędziowskie wybiorą championów
w poszczególnych kategoriach.
Barbara Chadaj-Lamcho
b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

Targi Hodowlane Zagroda
to obowiązkowy przystanek
na drodze każdego hodowcy.
Swój udział w targach zapowiedzieli producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy sprzętu
i akcesoriów niezbędnych
w hodowli zwierząt, zaprezentowane będą najnowsze,
najbardziej wydajne odmiany zbóż oraz nowoczesne
technologie w zakresie ochrony roślin.
Zakres tematyczny targów
jest szeroki: chów i hodowla
zwierząt, hodowla roślin i nasiennictwo, przemysł i przetwórstwo rolno spożywcze

(zdrowa żywność), weterynaria oraz środki chemiczne
i biotechnologie wykorzystywane w rolnictwie.

Dwie imprezy
w tym samym czasie
W tym samym czasie odbywać się będzie druga edycja
wystawy Mazurskie Agro
Show Ostróda 2016, których
organizatorem jest Polska
Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych. Obie
imprezy znakomicie się uzupełniają i pozwalają w jednym miejscu i czasie poznać
najnowsze
rozwiązania
w branży, wymienić się wiedzą i doświadczeniami i zintegrować środowisko.

Dodatkiem do obu wydarzeń jest Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, podczas której
na ringu będą prezentowane
najlepsze osobniki trzody
chlewnej, bydła, owiec, kóz
i koni zimnokrwistych. Spośród nich komisje ekspertów
wybiorą championy.

Wspólna praca
wielu organizacji
O randze imprezy najlepiej
świadczy fakt, że jest to jedno z bardzo niewielu wydarzeń w Polsce, podczas którego swoje stoisko będzie
miało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe mu agencje.

13-14 lutego po raz pierwszy w Expo Arenie w Ostródzie zobaczymy zwierzęta hodowlane
a wśród nich również owce Fot. Anna Uranowska
Partnerami Targów Hodowlanych Zagroda są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSI, WarmińskoMazurska Izba Rolnicza,
Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody

Chlewnej „Polsus”, Warmińsko-Mazurski Związek
Hodowców Koni, Polski
Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodow-

ców Owiec i Kóz w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz
Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.

Płatności obszarowe

A Ri MR . Kredyt obrotowy

Później, niż przewidywano

Rolnicy
skorzystają?

Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Od 1 grudnia do 3 lutego
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła farmerom w ramach
dopłat bezpośrednich za 2015
rok 3,35 mld zł. Wcześniej
przekazała 2,68 mld zł zaliczek na poczet tych płatności.
W sumie to o ponad 400 mln
mniej, niż zakładano zrealizować do końca stycznia.
Jak w zeszłym miesiącu informowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 16
października do 30 listopada
2015 r. 1,071 mln rolników
otrzymało łącznie 2,68 mld zł
z tytułu zaliczek — w wysokości 50 proc. — na poczet
płatności bezpośrednich (jednolitej płatności obszarowej,
płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych i płatności do owoców miękkich). W grudniu
zaś realizowano jednolite
płatności obszarowe oraz
płatności dodatkowe, na zazielenianie, od krów, od bydła i od kóz. Otrzymało je —
w łącznej kwocie 253,9 mln zł
— 251,4 tys. rolników. Daje to
łącznie niemal 2,934 mld zł
wypłaconych do końca ub.
roku (ok. 20,24 proc. wynoszącej ok. 14,49 mld zł całkowitej koperty finansowej
na płatności bezpośrednie za
2015 r.).

Rolnicy ubiegali się m.in. o płatności od krów Fot. Beata Szymańska
ARiMR przewidywała, że
w styczniu br. wypłaci 3,5
mld zł na konta ok. 500 tys.
rolników, dzięki czemu łącznie do końca owego miesiąca
płatności za 2015 r. miałoby

otrzymać ok. 751 tys. farmerów (55 proc. spośród wszystkich, którzy się o nie ubiegali). Dostaliby oni w sumie ok.
6,434 mld zł, czyli 44,4 proc.
całkowitej kwoty płatności.

Tymczasem, jak czytamy
na stronie internetowej
agencji, „od 1 grudnia ub.r.
do 3 lutego 2016 roku
ARiMR wypłaciła w ramach
dopłat bezpośrednich za
2015 rok 3,35 mld złotych.
Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ponad
791 tys. rolników”. Łącznie
więc od 16 października do
3 lutego wypłacono o ponad 400 mln mniej, niż zakładano zrealizować do końca stycznia. ARiMR zapewnia jednak, że zakończy realizację wszystkich płatności
zgodnie z przepisami, czyli
do 30 czerwca br. Przypomnijmy, że w lutym mają
być naliczane i sukcesywnie
wypłacane płatności dla kolejnych rolników, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie
wiosną 2015 r., od kwietnia
zaś — rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz
tym, którzy są zobowiązani
do utrzymywania obszarów
proekologicznych EFA.

Stawki dopłat do roślin zmieniono
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w związku ze zwiększeniem się powierzchni
kwalifikującej do wsparcia w ramach płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r., trzeba
zmienić stawki dopłat do poszczególnych roślin, aby nie przekroczyć przeznaczonej na płatności koperty finansowej. Zmniejszeniu mają ulec płatności, które mają wynosić: do roślin wysokobiałkowych
— 415,21 zł za hektar, do pomidorów — 4 272,62 zł/ha, do chmielu — 2 311,32 zł/ha oraz do lnu —
416,92 zł/ha. Wzrosnąć zaś mają płatności do buraków cukrowych i do owoców miękkich. Stawki
będą wynosić odpowiednio 2 138,45 zł/ha i 927,65 zł/ha. Projekty wprowadzających te zmiany rozporządzeń zostały skierowane do konsultacji. Dokumenty mają obowiązywać zaraz po przyjęciu.

Fot. Dariusz Kucman

Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

Przekazywanie dopłat bezpośrednich idzie dość ślamazarnie, a produkcja rolna to codzienne koszty. Ministerstwo
rolnictwa chce ulżyć gospodarzom, uruchamiając preferencyjny kredyt obrotowy.
Będzie on dostępny prawdopodobnie pod koniec lutego w konsekwencji podjętej
już zmiany rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt z dopłatami ze środków będących w dyspozycji ARiMR,
miałby stanowić zabezpieczenie środków potrzebnych
rolnikom na bieżącą działal-

ność w oczekiwaniu na płatności bezpośrednie. A już
wiadomo, że niektóre gospodarstwa mogą dostać je
dopiero w maju lub nawet
czerwcu.
Kredyt będzie udzielany na
góra sześć miesięcy w wysokości maksymalnie takiej,
jak przyznanych dopłat pomniejszonych o wysokość zaliczki (np. jeśli rolnik czeka
na 50 tys. zł z tytułu dopłat
bezpośrednich, to tyle może
wziąć tego kredytu). Oprocentowanie pokryje ARiMR,
a prowizje byłyby do uiszczenia po stronie rolnika.
Spłata kredytu następować
będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich.
Kredyty będą udzielane
w formule pomocy de minimis w rolnictwie.
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KRU S. Kolejna edycja konkursu

Ciągnik nagrodą
za bezpieczne gospodarstwo
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Masz bezpieczne i zadbane
gospodarstwo rolne? Spróbuj
swoich sił w kolejnej edycji
współorganizowanego przez
KRUS, ministerstwo rolnictwa, ANR i PIP konkursu.
Główną nagrodą jest nowoczesny ciągnik rolniczy!
Aby wziąć udział w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, wystarczy do 31
marca złożyć w najbliższej
placówce Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej
KRUS-u: www.krus.gov.pl.

Co oceniają komisje?
W pierwszym etapie zmagań — regionalnym — zostaną wybrani właściciele trzech
najbezpieczniejszych na danym obszarze gospodarstw.
Awansują oni do etapu wojewódzkiego, w którym komisja wyłoni również trójkę
laureatów. Zwycięzcy zmagań z poszczególnych województw awansują do finału
ogólnopolskiego.
Co komisje konkursowe
będą brały pod uwagę, oceniając bezpieczeństwo zgłoszonych gospodarstw? Jak
czytamy w regulaminie, liczyć się będą porządek w obrębie podwórza, zabudowań
REKLAMA

i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów
i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; wyposażenie maszyn
i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne
zabezpieczenia przed wypadkami; stan techniczny
maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania
zwierząt gospodarskich; stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo
osób pracujących i przebywających w gospodarstwie
rolnym oraz estetyka gospodarstw.
W skład oceniających gospodarstwa komisji wejdą
specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z KRUS-u, Państwowej
Inspekcji Pracy, ośrodków
doradztwa
rolniczego,
ochotniczej straży pożarnej
oraz innych instytucji działających w środowisku
wiejskim. „Zastosowanie
się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń
i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin”
— podkreśla w swoim komunikacie KRUS.
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach

MAZURSKIE AGRO SHOW Ostróda 2016
w dniach 13-14 lutego

Konkurs
to profesjonalny audyt
W konkursie mogą brać
udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS-ie. Jest on
„szansą na zaprezentowanie
własnego warsztatu pracy
i osiągnięć zawodowych; poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycie
nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości
ciągnik rolniczy, ufundowany
przez Prezesa KRUS” — zachęca kasa.
Organizatorami zmagań są
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencja Nieruchomości
Rolnych i Państwowa Inspekcja Pracy, a także inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń
rolniczych, którzy zadeklarowali udział w przygotowaniu konkursu. Jego szczegółowy regulamin jest dostępny
na stronie www.krus.gov.pl.
W trzynastu wcześniejszych
edycjach, które rokrocznie
obejmował patronatem honorowym prezydent RP,
wzięło udział przeszło 16 tysięcy gospodarstw indywidualnych.

Czekamy na Ciebie!
KALCHEM
PHZ KALCHEM Sp. z o.o.
Wielki Głęboczek 150
87-313 Brzozie
tel. 56 493 58 40
http://kalchem.com.pl/

49816otbr-a-M
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PRODUCENT ŁADOWACZY CZOŁOWYCH
O UDŹWIGU 300-1650 kg, O WYSOKOŚCI PODNOSZENIA 1,8-4 m
ZDOBYWCA M.IN. TYTUŁU MASZYNA ROLNICZA ROKU 2012,
JAKOŚĆ ROKU 2012, 2013, 2014, 2015

Zakład Metalowy AGROMASZ
11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 42B
tel./fax +48 89 741 21 92 | e-mail: agromasz@o2.pl | www.agromasz.com.pl
44316otbr-a -P
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Nowe technologie uprawy roli pomagają przetrwać suszę

Strip-till przy długotrwałym niedoborze
Sezon wegetacyjny 2014/2015, praktycznie w całej Polsce
cechowały niedobory wody przechodzące w suszę. W niektórych
rejonach Kujaw i Wielkopolski niedobory wilgoci występowały
praktycznie od lata 2014 a występujące okresowo opady
jedynie je łagodziły.

dr inż. Tomasz Piechota,
UP w Poznaniu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dodatkowo deszcz pojawiał
się bardzo punktowo i często
były to krótkie, nawalne ulewy padające na zeschniętą
glebę, po których natychmiast powracało silne nasłonecznienie i wysoka temperatura powietrza. Warunki
takie wybitnie niesprzyjały
dobremu wykorzystaniu
wody przez rośliny za to
zwiększały jej straty. Był to
dobry sezon do sprawdzenia
przydatności nowych, wchodzących dopiero do praktyki,
technologii uprawy roli. Jak
w takiej, skrajnej sytuacji
sprawiła się pasowa uprawa
roli, czyli strip-tillage?

Rozpylona gleba zbiła
się w skorupę
W uprawie pasowej bardzo dużą rolę odgrywa ściółka pokrywająca glebę, samo ściernisko
pozostałe po przedplonie może nie być wystarczające Fot. Tomasz Piechota

Ściółka (mulch) pozostająca na powierzchni pola w uprawie pasowej efektywnie zmniejsza
zachwaszczenie. Różnicę pomiędzy łubinem sianym po orce (z prawej) a uprawianym
w technologii strip-till widać gołym okiem Fot. Tomasz Piechota

Strip-till pozwolił na wykorzystanie każdego, nawet niewielkiego opadu, aby bez przesuszania
gleby zasiać międzyplony Fot. Tomasz Piechota

Po suchej zimie gleba była
na tyle przesuszona, że nawozy z pierwszej, wiosennej
dawki zastosowanej w oziminach często nawet nie rozpuściły się i granule przez
całe tygodnie leżały na powierzchni gruntu. W tych
warunkach przygotowanie
roli pod rośliny jare, jeśli stosowano klasyczną uprawę
roli, wymagało dużo, intensywnie prowadzonych zabiegów uprawowych. Szczególnie przygotowanie pola do
siewu punktowego buraków
cukrowych na mocniejszych,
typowo buraczanych glebach
wymagało intensywnej uprawy, której skutkiem było
mocne przesuszenie i rozpylenie gleby. Wschody często
były w tej sytuacji mocno
przerzedzone.
Opady
deszczu, które nastąpiły
w kwietniu np. w zachodniej Wielkopolsce na krótko
poprawiły warunki wodne,
ale często pogorszyły i to
znacznie wschody buraków.
Były to bowiem krótkie, intensywne ulewy, które zbiły
rozpyloną glebę w skorupę,
która natychmiast zaczęła
wysychać i twardnieć w słoneczną pogodę.
Wiele plantacji trzeba było
przesiewać, szczególnie na
typowo „buraczanych”, mocnych glinach. Lokalnie konieczne były nawet przesiewy
zbóż jarych! Powtórny siew
buraków przeprowadzano
ponownie przy suchej pogodzie w glebie przesuszonej
przez powtórzone zabiegi
uprawowe, w niektórych rejonach gleba była tak zbita, że
przed agregatem doprawiającym konieczna była brona
talerzowa lub ciężki kultywator. Zatem nic dziwnego,

że powtórne zasiewy również nie były zbyt udane a na
dodatek opóźnione.

Bez konieczności
przesiewania plantacji
Na tym tle, nieliczne na razie, zasiewy w technologii
uprawy pasowej wypadły zadowalająco, najczęściej uzyskiwano dobrą, szczególnie
jak na tak trudne warunki
obsadę, autor nie spotkał się
z koniecznością przesiewania
plantacji. Zdarzały się oczywiście przypadki rzadkich
wschodów i obsady rzędu
60 tys. szt./ha, jednak rośliny były w miarę równomiernie rozmieszczone na powierzchni. Wizualnie można
było stwierdzić, brak wyraźnej skorupy po opadach, co
wynikało
bezpośrednio
z ochrony, jaką zapewniał
mulch na powierzchni gleby
a pośrednio z dużo mniejszej
ilości zabiegów uprawowych
i braku rozpylenia gleby
przed siewem.

Woda swobodnie
wsiąkała do korzeni
Rozwój roślin był determinowany ograniczoną dostępnością wody, głównie pochodzącej z bieżących opadów atmosferycznych. Pozimowy zapas wody w podglebiu był zazwyczaj niewielki a dla roślin płytko korzeniących np. zbóż jarych,

Korzystne zmiany
związane
z uproszczeniami
uprawy roli, w tym
uprawą pasową,
np. zwiększenie
zawartości próchnicy
i pojemności wodnej,
zachodzą powoli,
przez kilka lat.

w większości niedostępny.
Wiosenne i letnie opady, następowały dość rzadko i zazwyczaj trafiały na suchą glebę. Na polach w uprawie tradycyjnej często obserwowano
słabe wsiąkanie i duże spływy, czego przyczyną było rozpylenie przy uprawie i późniejsze zamulenie przez
deszcz. Nawet, gdy woda nie
spłynęła z pola to pozostawała blisko powierzchni,
przez co szybko parowała.
W technologii strip-till woda

swobodnie wsiąkała w uprawione pasy, na głębokość ich
wzruszenia, bezpośrednio
w zasięg korzeni roślin. Dawało to nie tylko mniejsze
straty i lepszą dostępność
wody, ale również łatwiejsze
pobieranie składników pokarmowych z nawozów, które w tej technologii są najczęściej zastosowane wgłębnie, w rzędzie roślin. Paradoksalnie lepszy rozwój roślin w uprawie pasowej powodował, że wcześniej wyczerpywały zapas wody z gleby i odczuwały skutki suszy.
Ponownie można stwierdzić,
że wiele zależało od lokalnego rozkładu opadów.

Trudno porównywać,
ale …
Z obserwacji, które autor
prowadził w czasie wegetacji
roślin, można wysnuć wniosek, że stan roślin na polach
uprawianych w technologii
uprawy pasowej nie był gorszy a w niektórych okresach
i lokalizacjach widocznie lepszy, niż po uprawie orkowej.
Było to szczególnie widoczne
tam, gdzie technologie bezorkowe stosowane są od lat.
Ostateczne porównanie plonów uzyskiwanych po uprawie tradycyjnej i pasowej na
polach produkcyjnych najczęściej jest niemożliwe,
z braku możliwości bezpośredniego porównania. Odnoszenie się do pola sąsiada
jest zazwyczaj nieuprawnione, ze względu na różnice
w agrotechnice: nawożeniu,
odmianie, ochronie roślin
itd. a czasem również z niechęci do ujawniania rzeczywiście uzyskanego plonu. Dokładne porównanie można
uzyskać z doświadczeń ścisłych.

W doświadczeniach
ścisłych
W badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
w 2015 roku, uprawiano kukurydzę na kiszonkę, jęczmień jary, łubin biały, groch
i bobik oraz międzyplony
ścierniskowe. Plony roślin
były w znacznym stopniu determinowane niedoborami
opadów, które zaczęły się już
w okresie wiosennych siewów a później były przerywane jedynie krótkimi, najczęściej intensywnymi opadami, które przypadły na połowę kwietnia, później dopiero połowę czerwca i lipiec. Bardzo sucha i wyjątkowo gorąca pogoda w sierpniu przedwcześnie zakończyła wegetację strączkowych
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Ściółka ograniczyła
zachwaszczenie
Rośliny strączkowe również plonowały podobnie po
uprawie tradycyjnej i pasowej, pojawiły się natomiast
znaczące różnice w zachwaszczeniu. Bardzo sucha
gleba w okresie siewów
znacznie obniżyła skuteczność preparatów doglebowych, chwasty pojawiały się
licznie, choć powoli i dość
późno, ze względu na suszę.
Największe zachwaszczenie
obserwowano w łubinie białym, który rozwija się znacznie wolniej od bobiku i grochu, przez co słabo konkuruje
z chwastami. Duży problem
stanowiły w łubinie białym
owies głuchy oraz chwasty
prosowate (chwastnica, włośnica sina i zielona), które
wschodzą dopiero późną
wiosną. Ściółka pozostająca
na powierzchni pola w technologii strip-till znacznie
ograniczała zachwaszczenie
roślin strączkowych. Autor
nie ma jeszcze opracowanych, końcowych wyników,
ale w niektórych gatunkach
chwastów były to kilkukrotnie mniejsze liczebności
i masy.

Kukurydza
najwrażliwsza
Najbardziej ze wszystkich
gatunków uprawianych
w doświadczeniach ucierpiała na skutek suszy kukurydza. Zebrano 24 t/ha świeżej masy kukurydzy kiszonkowej, co stanowi połowę
plonów osiąganych na tych
stanowiskach w przeciętnych
latach. Po uprawie pasowej
zebrano niemalże tyle samo
(22 t/ha), natomiast po zastosowaniu płytkiej uprawy
uproszczonej całej powierzchni (kultywator ścierniskowy+ doprawienie przed
siewem) plony wzrosły do
30 t/ha. Trzeba tu wyjaśnić,
że na polach z płytką uprawą
roli była ona stosowana od

----------------------------------------------

Asortyment agregatów do pasowej uprawy roli
dostępny w sprzedaży w Polsce

wody
i zahamowała rozwój kukurydzy. W takich warunkach,
uzyskane plony były znacznie
niższe od oczekiwanych.
Najmniej ucierpiał jęczmień jary, który plonował
na poziomie 4 t/ha w obu
technologiach (orka i striptill), jednak część pól zasianych po orce musiała być
przesiana na skutek zaskorupienia roli po kwietniowych ulewach, czego nie obserwowano po uprawie pasowej. Ten dodatkowy koszt
nasion i uprawy roli przemawia mocno na niekorzyść
uprawy tradycyjnej.
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ok. 15 lat, natomiast uprawa
pasowa została zastosowana po raz pierwszy. Korzystne
zmiany związane z uproszczeniami uprawy roli, w tym
uprawą pasową, np. zwiększenie zawartości próchnicy
i pojemności wodnej, zachodzą powoli, przez kilka lat.
W strip-till bardzo ważna
jest pozostająca na powierzchni ściółka, która chroni glebę przed niepotrzebnym wysychaniem. W omawianym doświadczeniu ściółkę stanowiło jedynie ściernisko po jęczmieniu jarym,
zdecydowanie za mało na
tak skrajnie gorące lato.

Możne je podzielić na trzy grupy:
— agregaty uprawowe do uprawy szerokorzędowej 45-75 cm,
siew następuje w osobnym przejeździe siewnikiem, zazwyczaj
punktowym lub po zagregatowaniu z siewnikiem w jednym przejeździe
— agregaty uprawowo-siewnie przeznaczone do siewu zbóż i innych roślin wysiewanych w wąskich międzyrzędziach. Rozstawy
uprawionych pasów są zwężone do 30-35 cm a w jednym pasie
wysiewane jest albo kilka rzędów (zazwyczaj dwa) albo siew odbywa się taśmowo na szerokość 10-15 cm. Siewniki są zazwyczaj nabudowane na agregat uprawowy
— agregaty uprawowe „uniwersalne” przystosowane do agregatowania zarówno z siewnikami punktowymi jak i rzędowymi.
Zmiana szerokości międzyrzędzi odbywa się najczęściej przez
zmianę usytuowania elemetnów roboczych na ramie maszyny.

Siew w jednym
przejeździe z uprawą roli
Wielki problem stanowiły
letnie siewy rzepaku ozimego oraz międzyplonów ścierniskowych. Rolnicy przykładali w tym roku do uprawy
międzyplonów znacznie
większą wagę niż zazwyczaj.
Z jednej strony miały ratować bazę pasz objętościowych po katastrofalnie niskich zbiorach kukurydzy na
kiszonkę, z drugiej były często konieczne do wypełnienia
nowych wymogów związanych z „zazielenieniem”
i utrzymaniem obszarów
proekologicznych. Tymczasem uprawa roli w temperaturach przekraczających
35°C w cieniu zamieniała
glebę w popiół lub bryły
twarde jak kamienie. Często
jedyną szansą był siew bezpośrednio po uprawie roli,
póki jeszcze były w niej resztki wilgoci.
Obserwowałem takie plantacje rzepaku, najczęściej na
małych powierzchniach,
gdzie orkę i doprawienie wykonywano jednego dnia wieczorem a siew następnego
dnia wcześnie rano. Dawało
to często zadowalające wyniki, trudno jednak zastosować takie rozwiązania na dużych powierzchniach, powyżej kilku hektarów. Dlatego
w tym roku, szczególnie
w uprawie międzyplonów,
ale również w rzepaku często stosowano technologie
uproszczone z siewem wykonywanym w jednym przejeździe z uprawą roli.
Strip-tillage jest jedną
z technologii, które z dużym
powodzeniem stosowano
w tych trudnych warunkach.
Przewaga uprawy pasowej
to nie tylko uprawa i siew
w jednym przejeździe, ale
również brak wzruszania,
czyli przesuszania całej powierzchni a jednocześnie głębokie spulchnianie w rzę-

dzie. W rozluźnionej glebie
korzenie rzepaku i międzyplonów mogły swobodnie
wzrastać w głąb i korzystać
z resztek zgromadzonej wilgoci. Tam, gdzie lokalnie pojawiały się opady, nawet niewielkie, strip-tillage pozwalał na natychmiastowy siew
i wykorzystanie wody. Taki
sam scenariusz powtarzał się
w trakcie siewu zbóż ozimych, choć w mniej drastycznej postaci, ze względu
na niższe temperatury powietrza.

Czy rezygnacja
z pługa pomogła?
Oczywiście technologia pasowej uprawy roli nie jest
żadną „cudowną bronią”
i w skrajnych przypadkach
np. głęboka susza, również
zawodzi szczególnie, jeśli ma

być zastosowana po raz
pierwszy na danym polu.
Jednak na podstawie obserwacji tego roku, zarówno
z doświadczeń poletkowych,
jak z pól produkcyjnych, rozsianych po różnych rejonach
kraju, szczególnie Wielkopolski i Kujaw mogę stwierdzić, że plony roślin uprawianych w tej technologii
nie ustępowały tym osiąganym po uprawie orkowej.
Mogę też stwierdzić, że pogląd jakoby technologie
uproszczone wiązały się ze
zwiększonym ryzykiem nieudanych zasiewów nie dotyczy uprawy pasowej. Jest
wręcz przeciwnie, często
dzięki rezygnacji z pługa i zastosowaniu tej metody osiągano zadowalające obsady,
szczególnie buraków i rzepaku.
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Modernizacja gospodarstw rolnych

Inwestycje zbiorowe
W pierwszym kwartale 2016 roku planowany jest nabór wniosków z działania
modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. Warunki uzyskania tych
środków znacząco różnią się od tego co znamy z poprzedniego okresu programowania.
W celu lepszego wykorzystania maszyn i większego zwrotu poniesionych kosztów
kwalifikowalnych istnieje możliwość realizacji inwestycji zbiorowych przez grupę rolników.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczebac.pl

Działanie Inwestycje w środki trwałe 4.1 — poprzez poszczególne poddziałania i typy
operacji, działanie to realizuje różne priorytety Unii Europejskiej i cele szczegółowe
oraz cele przekrojowe dotyczące środowiska, klimatu
i innowacyjności, o których
mowa w art. 5 rozporządzenia
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). To bardzo ważne dla
rolników i długo oczekiwane
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Jest to
poddziałanie, które obejmuje
trzy typy operacji, a mianowicie: 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na
REKLAMA

obszarach Natura 2000, 4.1.2
Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach OSN
oraz 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych.

Modernizacja
gospodarstw, obszar 4
Modernizacja gospodarstw
rolnych, realizowana jest w obszarach: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka
krowiego, rozwój produkcji
bydła mięsnego oraz operacje
związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości
produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu.
Na obszary 1-3 odbył się nabór na przełomie październik
i listopad 2015, natomiast nabór na obszar 4 — operacje

związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu — ma się odbyć w marcu 2016. Istnieje szereg warunków, które musimy spełnić
realizując inwestycję. jako
przyszli beneficjenci.
W najbliższym naborze
wniosków nie będziemy mogli zakupić maszyn urządzeń
tego samego rodzaju i przeznaczenia co zakupione w ramach jakiegokolwiek programu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Kosztami kwalifikacyjnymi są
objęte: koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli, koszty zakupu (w tym
również instalacji) lub leasin-

-------------------------------------------------------------------------

gu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do
wartości rynkowej majątku,
koszty zakupu (w tym również
instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej, koszty ogólne związane z wydatkami, o których
mowa w ww. punktach, takie
jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje,
opłaty za doradztwo na temat
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym
studia wykonalności, koszty
zakładania sadów i plantacji
krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5
lat, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów,
licencji, praw autorskich, znaków towarowych.
Inwestycje, których dotyczą
ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również
mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.

Nie kupisz
kolejnego rozrzutnika
Leasing zwrotny — dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są
kosztami kwalifikowalnymi.
Nie przewiduje się dofinansowania prostych inwestycji
odtworzeniowych. W przypadku beneficjentów, którzy
w ramach PROW 2007-2013
zakupili: ciągniki, kombajny,
opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy
asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe,
wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny
uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW
2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).

Musi wzrosną
dochód rolniczy
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Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy jest realizacja
takiej inwestycji, która spo-

W ramach tego instrumentu wsparcia będą również realizowane
przez co najmniej dwóch rolników Fot. Anna Uranowska
woduje wzrost dochodu rolniczego o 10 proc. Będzie to
bardzo trudne do wykazania,
że zakup danej maszyny czy
urządzenia wpłynie bezpośrednio na wzrost dochodu
w naszym gospodarstwie. Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne
wyniki (ogólną wydajność)
gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Przez prowadzenie działalności w celach
zarobkowych rozumie się prowadzenie działalności, której
podstawowym celem jest
osiągnięcie dochodu. Prowadzenie działalności w celach
naukowo-badawczych nie stanowi prowadzenia działalności w celach zarobkowych.
W ramach tego instrumentu
wsparcia mogą być realizowane wyłącznie takie rodzaje
operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa.
Poprzez poprawę ogólnych
wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę
konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego
restrukturyzacji. Przez restrukturyzację rozumie się
zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego
konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności oraz dokonywane z uwzględnieniem
zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego
gospodarstwa.
Restrukturyzacja powinna
być oparta o orientację rynkową. Restrukturyzacja musi
doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji
lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali
produkcji, poprawy jakości
produkcji lub zwiększenia
wartości dodanej produktu, co
najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego
w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Konieczna
rachunkowość rolna
Kolejną ważną sprawą jest
prowadzenie rachunkowości
rolnej. W programie moder-

nizacja gospodarstw rolnych
jesteśmy zobowiązani do prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia podpisania umowy do dnia upływu pięciu lat
od dnia otrzymania dotacji.
Rachunkowość rolna ma potwierdzić prawdziwość przyjętych założeń w zakresie
przedstawionego w biznes planie wzrostu dochodu rolniczego. W dowolnym momencie, kilkuletniego okresu prowadzenia rachunkowości możemy zostać skontrolowani.
Podczas kontroli zostaną porównane nasze wyniki finansowe założone w biznes planie
z tym co przedstawia rachunkowość rolna. Dlatego biznes
plan powinien być realny.

Konkurencyjność
wyboru
Dla wielu wnioskodawców
prawdziwym problemem
może okazać się obowiązek
dotyczący stosowania zasad
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań, których
koszt przekracza 20 tys. zł.
Inaczej niż to miało miejsce
w poprzednim PROW, nie
możemy sami decydować od
kogo kupimy maszynę lub roboty budowlane w ramach
modernizacji. Decydować ma
o tym „postępowanie przetargowe”, w ramach którego
kupujemy od kontrahenta,
który złożył nam najkorzystniejszą ofertę. Cała procedura ma być w 100 proc. przejrzysta, co ma zapewnić specjalny serwis internetowy,
w ramach którego będziemy
upubliczniali nasze zapytanie
ofertowe. W odpowiedzi na
nasze zapytanie możemy
otrzymywać oferty z całej Polski, a samego wyboru dokonujemy w oparciu o najkorzystniejsze kryteria. W zdecydowanej większości przypadków będzie to oczywiście
najniższa cena. Dodatkowo, co
bardzo niekorzystne, nie możemy przy zakupie maszyn
wskazywać konkretnych marek i typów. Nasze zapytanie
powinno się zamknąć w określeniu rodzaju maszyny, jej
podstawowych parametrach
oraz ewentualnym dodatkowym wyposażeniu. Wszystko
po to aby z porównania ofert
nie wykluczyć żadnego z potencjalnych oferentów.
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I N F O R M AC J E , P O R A DY I O G ŁO S Z E N I A

z branży rolniczej
ZAJRZYJ NA WWW.
1715otbp-d-M

inwestycje zbiorowe, przez które rozumie się operacje realizowane
Jeżeli do dnia podpisania
umowy serwis nie powstanie,
wyboru sprzedawcy będziemy dokonywali w oparciu
o dobrze znany system zapytań
ofertowych i ofert (będziemy
zwracali się do 3 wybranych
kontrahentów z zapytaniem
ofertowym i po otrzymaniu
trzech ofert wybierzemy tą
najkorzystniejszą).

Trzeba być zdecydowanym
i konsekwentnym
Przyszły nabór na modernizację jest dla rolników, którzy
wiedzą czego chcą. Inaczej
niż miało to miejsce wcześniej,
nie możemy w trakcie rozpatrywania wniosku zmieniać zestawienia rzeczowofinansowego. Zestawienie naszych inwestycji pozostaje niezmienne od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy do podpisania umowy.
Po podpisaniu umowy możemy dokonać zmian, ale pod
pewnymi warunkami. Zmiana, którą dokonujemy musi
być zgodna z zasadami programu. To znaczy, że na przykład po dokonaniu zmiany
musimy być dalej zdolni do
osiągnięcia wymaganego
wzrostu dochodu rolniczego
o 10 proc. Dodatkowo nie
możemy dokonywać zmian
na zasadzie zamiany rodzajowej jednej rzeczy na zupełnie
inną. Możliwa jest natomiast
rezygnacja z części inwestycji.

Jedna maszyna
dla kliku rolników
W ramach tego instrumentu wsparcia będą również realizowane inwestycje zbiorowe,
przez które rozumie się operacje realizowane przez co
najmniej dwóch rolników, dotyczące gospodarstw tych rolników, w nich realizowane
i przyczyniające się do poprawy ogólnych wyników tych
gospodarstw. Grupę rolników
stanowi co najmniej dwóch
rolników, którzy ubiegają się
wspólnie o pomoc w ramach
tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej. W przypadku wniosku
o przyznanie pomocy składanego przez osoby wspólnie wnioskujące wnioskowaną kwotę pomocy, podaje się
z uwzględnieniem zakresu
prac wykonywanych przez

każdą z tych osób. Tak więc
wnioskodawca składając
wniosek wspólny, kwotę pomocy o którą się ubiega, podaje z uwzględnieniem zakresu prac wykonywanych
przez siebie przy wykorzystaniu przedmiotu operacji.
Pomoc przyznaje się, jeżeli
wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) jest nie mniejsza
niż 10 tys. euro i nie większa
niż 200 tys. euro. Jednakże,
w przypadku, gdy operację
mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może
być przyznana, jeżeli wielkość
ekonomiczna gospodarstwa
osoby wspólnie wnioskującej
jest mniejsza niż 10 tys. euro,
pod warunkiem, że: suma
wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie
wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro i w wyniku
realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej
z tych osób osiągnie wielkość
ekonomiczną wynoszącą co
najmniej 10 tys. euro.

Praca w sezonie zbiorów nie należy do łatwych, bo czas to pieniądz.
Dlatego Twój Rzetelny Partner - certyﬁkowany dealer kombajnów
zawsze służy pomocą, aby zapewnić bezproblemowy przebieg Twoich Zbiorów.

Siedziba
Nowa Wieś 1B
14-400 Pasłęk
tel. 55 248 10 64

Oddział Sędławki
ul. Sędławki 1
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 31 25

Twój Dealer John Deere na terenie powiatów:

Oddział Kwidzyn
ul. Malborska 134
82-500 Kwidzyn
tel. 500 018 627

Woj. Warmińsko-Mazurskie:
Bartoszycki, Braniewski, Działdowski, Elbląg,
Elbląski, Iławski, Lidzbarski, Nidzicki, Nowomiejski,
Olsztyn, Olsztyński, Ostródzki

Woj. Pomorskie:
Kwidzyński, Malborski, Nowodworski, Sztumski

55916otbr-a -L

Producent:

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.

Wielkość ekonomiczna
gospodarstwa
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na
podstawie całkowitej rocznej
standardowej produkcji gospodarstwa, wyrażonej w euro,
natomiast całkowita roczna
standardowa produkcja gospodarstwa jest ustalana na
podstawie współczynników
standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia
8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię
gospodarstw rolnych (Dz. Urz.
UE L 335 z 13.12.2008, str. 3,
z późn. zm.) (https://kalkulator-so.pl/)
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:
1. 60 proc. kosztów kwalifikowalnych — w przypadku
operacji realizowanej przez
osoby wspólnie wnioskujące
lub młodego rolnika oraz 2.
50 proc. kosztów kwalifikowalnych — w przypadku operacji innych niż wymienione
w pkt 1 i nie mniej niż 30 proc.
kosztów kwalifikowalnych.

www.johndeere.pl

Siewierz

oferuje:

WAPNO NAWOZOWE MAGNEZOWE
WĘGLANOWE, MIELONE, ODMIANA 05, 0 - 2 mm
45 - 50% CaO+MgO, w tym ok. 30% CaO i ok. 20% MgO
• opakowania: 5 kg, 10 kg, 20 kg
• big-bag 500 kg
• luz (samochody ok. 25 ton)
• magazynowane w hali
• dostawy na teren całego kraju
• pozytywna opinia i świadectwo
ekologiczne z IUNiG w Puławach
MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016
13-14 LUTEGO 2016 – WSTĘP WOLNY
HALA NR 3, STOISKO NR 92
Dział Sprzedaży: tel. 32 67 44 352, -354, -359; fax 32 67 44 353; e-mail: marketing@gzd.com.pl, www.gzd.com.pl
57616otbr-a -C
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Wykorzystanie makroskładników i mikroelementów

Nawożenie roślin bobowatych
Racjonalne nawożenie roślin bobowatych powinno być uzależnione od zasobności gleby oraz
potrzeb pokarmowych roślin. Zasobność gleby w poszczególne składniki mineralne można oznaczyć w najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości jest uwarunkowane nie tylko dobrym zaopatrzeniem rośliny uprawnej w makroelementy,
ale również pokryciem zapotrzebowania na mikroelementy.
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Korzenie roślin bobowatych
grubonasiennych sięgają głęboko i mają dużą zdolność pobierania niedostępnych dla innych roślin uprawnych składników pokarmowych z głębokich warstw gleby. Mimo tego
do prawidłowego wzrostu i rozwoju należy im dostarczyć nawozy fosforowo-potasowe, a jeżeli jest to konieczne również
nawozy azotowe.

Niedoboru nie można
lekceważyć
Poza niezbędnymi makroskładnikami warunkiem uzyskania zadawalających plonów
i dobrego współżycia z bakteriami brodawkowymi, które
asymilują azot atmosferyczny, jest dostarczenie roślinom
mikroelementów tj. molibden, bor, miedź, mangan
i cynk. Mikroelementy decydują, o efektywnym wykoREKLAMA

rzystaniu azotu, fosforu czy
pozostałych makroskładników
potrzebnych w budowie części
wegetatywnych i generatywnych roślin. Mikroelementy
spełniają bardzo ważne funkcje fizjologiczne w roślinie.
Bor bierze udział w metabolizmie węglowodanów oraz
wpływa na rozwój organów
generatywnych, spełniając
ważną rolę w procesie kiełkowania pyłku i wzrostu łagiewki pyłkowej.
Miedź reguluje przemianę
związków azotowych, wpływa na tworzenie się chlorofilu
oraz na budowę ścian komórkowych.
Mangan jest odpowiedzialny
za intensywność fotosyntezy
oraz bierze udział w przemianie związków azotowych i węglowodanów.
Molibden jako składnik enzymu zwanego reduktazą azotanową bierze udział w metabolizmie azotu. Ponadto wpływa na przemiany fosforu oraz
syntezę chlorofilu i witamin.

Cynk spełnia bardzo ważną
rolę w syntezie hormonów
wzrostu, wpływa na przemianę białek, syntezę witamin B,
C, P oraz reguluje przemiany
fosforu w roślinie.
Niedobór mikroelementów
w roślinie prowadzi w pierwszej
kolejności do obniżenia jej odporności na niekorzystne warunki środowiska, a następnie
do obniżenia poziomu plonów
i pogorszenia jego jakości.

Gdy gleba jest
zaniedbana i zakwaszona
Mniejsze zapotrzebowanie
na azot wynika z przystosowania do samozaopatrzenia
się w ten składnik, pod warunkiem, że gleba na której
uprawiamy rośliny bobowate
jest we właściwej kulturze
i nie jest za bardzo zakwaszona. Jeżeli warunki te nie są
spełnione czyli gleba jest zakwaszona i pozbawiona składników pokarmowych, należy
przedsiewnie zastosować niewielką dawkę azoty około 30

-------------------------------------------------------------------------

Wszystkie rośliny bobowate nie znoszą kwaśnego odczynu gleby, gdyż w tych warunkach
ograniczone jest wiązanie azotu z powietrza. Jedynie łubin żółty i wąskolistny preferuje lekko
kwaśny odczyn gleby i ma mniejsze wymagania pokarmowe Fot. Anna Uranowska
kg/ha. Zastosowanie azotu
w niewielkich ilościach jest
potrzebne do czasu rozpoczęcia symbiozy z bakteriami
brodawkowymi.

Nawozy dobrze
wymieszać z glebą
Nawozy fosforowo-potasowe na glebach ciężkich powinno się wysiewać jesienią
pod orkę zimową natomiast
na glebach lekkich — wiosną
przed uprawą przedsiewną.
Niektóre gatunki roślin bobowatych grubonasiennych
mają mniejsze wymaganie co
do stanowiska (możliwość
uprawy na glebach lekkich)
na przykład soczewica czy
łubin żółty. W takim przypadku nawozy fosforowopotasowe należy stosować
w całości wiosną, ponieważ
na glebach lżejszych może
wystąpić obawa wymycia
składników pokarmowych.
Bardzo ważne jest aby nawozy fosforowo-potasowe dobrze wymieszać z glebą ponieważ są słabo mobilne
w roztworze glebowym.

Nie znoszą kwaśnego
odczynu gleby
Wszystkie rośliny bobowate nie znoszą kwaśnego odczynu gleby, gdyż w tych warunkach ograniczone jest wiązanie azotu z powietrza. Jedynie łubin żółty i wąskolistny preferuje lekko kwaśny
odczyn gleby i ma mniejsze
wymagania pokarmowe.
Do uregulowania odczynu
gleby najczęściej stosuje się
wapno magnezowe w ilości
1,5-3,0 t CaO/ha w zależności
od odczynu i rodzaju gleby.
Wapno magnezowe stosujemy
zaraz po zejściu przedplonu
i przyorujemy. Wapnowanie
gleb bardzo kwaśnych należy
rozłożyć na kilka lat, najlepiej
przed uprawą roślin bobowatych.

Nawożenie
mieszanek ze zbożami

56816otbr-c -C

Wysiewając rośliny bobowate w mieszankach należy
pamiętać aby uwzględnić po-

trzeby nawozowe rośliny towarzyszących. Czyli należy
uwzględnić bądź zwiększyć
nawożenie azotowe oraz
zwiększenie ilości nawozów
fosforowo-potasowych i mikroelementów.
Mieszanki strączkowo-zbożowe nawozimy mniejszymi
dawkami azotu niż zboża
uprawiane w czystym siewie
z powodu zdolność wiązania
azotu atmosferycznego przez
rośliny bobowate. Ze względu
na dużą podatność na wyleganie mieszanek z udziałem
jęczmienia, poziom nawożenia
azotem na glebach dobrych
powinien być mniejszy niż na
glebach średnich.
Większe potrzeby nawożenia
azotem występują z reguły
w warunkach wskazujących
na możliwość uzyskania wysokiego plonu mieszanki, przy
niezbyt dużej zasobności gleby w azot. Pod mieszanki ze
zbożami przy większej dawce
azotu należy ją podzielić na
dwie części 60 proc. stosujemy
przedsiewnie, 40 proc. pogłównie w fazie strzelania
źdźbło zbóż.
Zasiewy z dużym udziałem
roślin bobowatych stosujemy
niższe dawki azotu. Zbyt duża
ilość azotu może być szkodliwa i powodować silniejszy
rozwój komponentu zbożowego i zwiększyć jego oddziaływanie na rośliny bobowate.
Wapnowanie gleby pod rośliny bobowate i ich mieszanki ze zbożami jest konieczne
w warunkach pH gleby poniżej: pH 5,5 na kompleksie
żytnim dobrym i słabym oraz
zbożowo-pastewnym słabym;
pH 5,6 na kompleksie żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym oraz
pH 5,8 na kompleksach
pszennych.
Zaleca się zastosowanie wapna po zbiorze przedplonu,
przed uprawkami pożniwnymi. W przypadku niskiej zawartości magnezu w glebie,
dawki CaO należy zastosować w postaci wapna magnezowego. W przypadku niskiej
i bardzo niskiej zasobności

gleby w magnez oraz niemożności zastosowania wapna
magnezowego trzeba zastosować jeden z nawozów magnezowych w dawce 20–40 kg
MgO na ha. Podobną regułę
można zastosować przy nawożeniu roślin bobowatych
drobnonasiennych uprawianych w mieszankach.

Bobowate
w czystym siewie
Rośliny bobowate drobnonasienne podobnie jak grubonasienne mają mocno rozbudowany system korzeniowy,
dzięki któremu mają możliwość penetracji głębszych
warstw gleby, pozyskując niedostępne składniki pokarmowe. Z reguły nie stosuje się nawożenia azotowego przy uprawie w czystym siewie, gdyż
azotu dostarczają im bakterie
brodawkowe, z którymi żyją
w symbiozie. Nawożenie podstawowe obejmuje więc trzy
składniki mineralne: fosfor,
potas i wapń.
Nawożenie fosforowo-potasowe można wykonać w dwojaki sposób i uzależnione jest
od liczby planowanych lat
użytkowania rośliny motylkowej. Rośliny jednoroczne
i dwuletnie nawozimy fosforem i potasem jesienią pod
orkę lub wiosną przed kultywatorem. Przy siewie roślin
motylkowatych drobnonasiennych w czystym siewie
bez rośliny ochronnej średnie
dawki nawozów fosforowopotasowych wynoszą: 90120 kg P2O5 i 80-120 kg K2O
na hektar. Wsiewając w rośliny ochronne, dawki fosforu
i potasu należy zwiększyć
o 40-60 kg/ha. Poza tym przy
wysiewie w roślinę ochronną
stosuje się nawożenie azotowe
w zależności od zapotrzebowania.

Wieloletnie
drobnonasienne
Jeżeli chodzi o rośliny bobowate wieloletnie użytkowane więcej niż dwa lata to zaleca się od drugiego roku wegetacji stosować nawożenie
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W zależności od zasobności
gleby nawożenie fosforowopotasowe powinno wynosić:
Bobik — 60-100 kg P2O5
i 80-140 kg K2O, przy pH
gleby 6-7
Groch — 80-120 kg P2O5
i 140-180 kg K2O, przy pH
gleby 6-7
Łubin wąskolistny i łubin
żółty — 60-100 kg P2O5
120-180 kg K2O, przy pH
gleby 5-6 (lekko kwaśny)
Łubin biały — 60-100 P2O5
i 120-180 kg K2O, przy pH
gleby 6-7
Soczewica — 80-120 kg
P2O5 140-180 kg K2O, przy
pH gleby 6-7
Wyka siewna — 55-80
P2O5 i 60-130 kg K2O, przy
pH gleby 6-7
Soja — 60-80 kg P2O5
i 120-160 kg K2O, przy pH
gleby 6-7

pogłówne i co roku wysiewać
dawki wynoszące 36-54 kg
P2O5 i 40-60 kg K2O na hektar wczesną wiosną, w okresie rozpoczęcia wegetacji roślin lub po I pokosie.
Szczególnie duże znaczenie
w uprawie wszystkich roślin
bobowatych drobnonasiennych ma wapnowanie gleb.
Działa ono najskuteczniej,
jeżeli zastosowane jest pod
przedplon, a nawet dwa lata
wcześniej. Dzięki temu nawozy wapniowe zostaną dokładnie wymieszane z glebą
w czasie zabiegów wykonywanych pod przedplony.
Dawki wapna powinny wynosić 10-20 q CaO/ha, zależnie od odczynu gleby.
Rośliny bobowate drobnonasienne bardzo dobrze przyswajają składniki mineralne
z gleby i kumulują w swoich
tkankach. Niedobór lub nadmiar składników mineralnych w tkance roślinnej może
spowodować obniżoną wartość paszową. Na przykład
lucerna — zawartość fosforu
w suchej masie powinna wynosić przynajmniej 0,3 proc.
Ważna jest nie tylko jego zawartość w paszy, ale i stosunek do zawartości wapnia.
Prawidłowa wielkość Ca:P
powinna kształtować się około 1, przy czym może wahać
się w granicach od 0,5 do
2,0.
Potas może być pobierany
przez lucernę w dużych ilościach. Pobierają go tym więcej, im wyższa jest zawartość
tego składnika w glebie.
Z tego powodu nie zaleca się
stosowania nawożenia potasowego w jednej dawce. Prawidłowa zawartość potasu
w suchej masie nie powinna
przekraczać 2 proc. Większa
zawartość potasu w roślinach
może prowadzić do wystąpienia zaburzeń metabolicznych u zwierząt. Zatem dawki potasu najlepiej podzielić
na dwie części stosując połowę dawki wiosną, a resztę po
zbiorze pierwszego pokosu.
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Nowoczesne standardy nawożenia
Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorszenie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych
krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o
niedoborach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efekt
działań proekologicznych przemysłu oraz postępu w
zakresie odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmierzających do ograniczenia emisji związków siarki do atmosfery. Oznacza to światowy deﬁcyt
tego pierwiastka w glebie wynoszący obecnie 7–8
mln t. Na niedobór siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ograniczonej zawartości siarki
oraz coraz częstsze występowanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także zwiększenie
areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku.
Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny można podzielić na trzy grupy:
1 rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu na
siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek – ze
średnim plonem rośliny te pobierają ok. 50 kg
siarki z 1 ha;

1 rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę –
rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) oraz kukurydza i buraki – średni pobór ok. 40 kg siarki
z 1 ha;
1 rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu na siarkę
– ziemniaki, trawy (w tym zboża) – średni pobór
do 25 kg siarki z 1 ha.
Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki
przekraczają 50%, z tego względu celowe jest
zwiększanie zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie dodatkowe nawożenie tym składnikiem.
Najbardziej dogodną formą siarki w glebie jest
forma siarczanowa, która jest jedyną jej postacią
przyswajalną przez rośliny uprawne.
Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmowymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta
proporcjonalnie do ilości azotu pobieranego przez
rośliny. Badania naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wysokością nawożenia azotem
i dawkami siarki. Wskazane jest zachowanie
następujących proporcji N do S – rzepak 5:1,
kukurydza 6:1, zboża 7:1. Niedobór 1 kg

siarki w glebie ogranicza pobranie do 10 kg
azotu. Zarówno zbyt niskie, jak i za wysokie stężenia składników (również siarki) pogarszają jakość
produktów roślinnych.
Siarka zaliczana jest do podstawowych składników
pokarmowych warunkujących rozwój wszystkich organizmów żywych.
1 decyduje o prawidłowym rozwoju roślin;
1 poprawia jakość plonów i walory smakowe;
1 jest jednym z podstawowych składników
białka, niektórych witamin i enzymów;
1 zwiększa odporność roślin na choroby
i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.
Niedobór siarki ogranicza:
1 rozwój i plon roślin;
1 zawartość i jakość białka, obniża zawartość cukrów i tłuszczów (rośliny oleiste);
1 nadmierne gromadzenie się azotanów
w roślinie.

Odpowiedzią Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
na zapotrzebowanie rynku są NOWE NAWOZY PŁYNNE Z DODATKIEM SIARKI

Szczegóły na www.pulawy.com
286915otbr-L -P

286915otbr-k-P

10r PRODUKCJA ROŚLINNA•AKTUALNOŚCI

ŚRODA 10.02.2016

rolnicze abc

W badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Rośliny bobowate
Uprawa roślin strączkowych wpływa korzystnie na strukturę
gleby, poprawia bilans azotu, wzbogaca w związki mineralne
i substancje organiczne.
Jadwiga Nowicka, COBORU
SDOO we Wrócikowo
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Wszystkie rośliny strączkowe
charakteryzują się najwyższą

ze wszystkich gatunków roślin
uprawnych zawartością białka w nasionach oraz są doskonałym przedplonem dla
roślin okopowych, przemysłowych, a także dla zbóż.

Zdrowe nasiona
to lepsze plony
Postęp hodowlany i spełnienie ważnych dla tych roślin wymagań glebowych jest
istotnym czynnikiem zwięk-

Na przełomie roku napłynęła fala mrozów. Brak okrywy śnieżnej w tym okresie mógł
wpłynąć na słabe przezimowanie niektórych odmian, szczególnie tych o niskiej zimotrwałości
Fot. Małgorzata Gazda

Stan przezimowania zbóż i rzepaku

Zima się jeszcze nie skończyła
Tegoroczna zima się jeszcze
nie skończyła, ale już warto
obejrzeć plantacje i ocenić
stan zbóż ozimych, gdyż warunki pogodowe mogły niektórych zaniepokoić.
Po długiej i ciepłej jesieni,
na przełomie roku napłynęła
fala mrozów. Brak okrywy
śnieżnej w tym okresie może
wpłynąć na słabe przezimowanie niektórych odmian,
szczególnie tych o niskiej zimotrwałości. Po lustracjach
pól na początku lutego wy-

raźnie widać, że odmiany
o wyższej odporności na wymarzanie wyglądają znacznie lepiej od pozostałych —
widać to wyraźnie na zdjęciu.
Natomiast stopień przezimowania rzepaku ozimego
jest w obecnym czasie trudny
do jednoznacznej oceny. Jak
na razie nie widać uszkodzeń
stożka wzrostu i korzenia,
dalszy przebieg zimy zdecyduje o jego stanie.
I w tym przypadku warto
przypomnieć, że przy wy-

borze odmiany do siewu powinno się korzystać z wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla własnego regionu. Warunki klimatyczne
charakteryzujące np. północno-wschodni rejon kraju znacznie różnią się pod
względem prowokacyjności
i zmienności od tych obserwowanych w pozostałej części Polski.
mgr Małgorzata Gazda, COBORU
SDOO we Wrócikowie

Zwrot podatku akcyzowego

Wnioski do końca lutego
— nie spóźnij się!
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Jak na razie nie widać uszkodzeń stożka wzrostu i korzenia, dalszy przebieg zimy zdecyduje
o jego stanie Fot. Małgorzata Gazda

Przypominamy, że w lutym
rolnicy mogą składać do
urzędów wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego.
Wniosek wraz z fakturami
VAT bądź ich kopiami za olej
napędowy zakupiony od
1 sierpnia 2015 do 31 stycznia
2016 r. należy złożyć do 29 lutego br. do wójta, burmistrza

lub prezydenta miasta (zależnie od miejsca położenia gruntów rolnych). Kolejne wnioski
— o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego między
1 lutego a 31 lipca br. — rolnicy będą mogli kierować do właściwych organów w sierpniu.
Dotacje, o które farmerzy
wnioskują w lutym, mają być
wypłacane w kwietniu, zaś te,
o które będą się ubiegać latem
— w październiku. Pieniądze

otrzymają gotówką w kasie
urzędu gminy lub miasta bądź
przelewem na konto bankowe
(preferowaną formę wypłaty
należy określić we wniosku).
Przypominamy także, że
w tym roku stawka zwrotu
wzrosła z 95 groszy do złotówki za litr (tak zadecydowała
1 grudnia 2015 r. Rada Ministrów). Dzięki temu rolnicy
będą mogli otrzymać zwrot
do 86 zł na każdy hektar użytków rolnych.
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W celu uniknięcia
wystąpienia chorób
i szkodników, przerwa
w uprawie roślin
strączkowych na tym
samym polu powinna
wynosić 5-6 lat
szającym jakość, a także wysokość plonu. W celu uniknięcia wystąpienia chorób
jak również szkodników,
przerwa w uprawie roślin
strączkowych na tym samym
polu powinna wynosić 5-6
lat. Bardzo ważnym zabezpieczeniem przed porażeniem upraw przez choroby
jest wysiew zdrowych kwalifikowanych nasion oraz ich
odpowiednie zaprawianie.
Do wartościowych gatunków
roślin strączkowych zaliczany
jest bobik, łubin wąskolistny
i łubin żółty.

Bobik

odmiany łubinu wąskolistnego cechują się znaczącą
poprawą cech jakościowych,
gospodarczych, wyższą zdrowotnością, a zwłaszcza potencjału plonowania. Małe
wymagania wilgotnościowoglebowe sprawiają, iż może
być wysiewany w wielu regionach kraju. Odmiany
o wysokiej zawartości alkaloidów są przydatne do zasiewów poplonowych na
przyoranie. Ponieważ nie są
one niszczone przez dziką
zwierzynę.

To roślina pastewna uprawiana w celu pozyskiwania
nasion do produkcji pasz.
Charakteryzuje się wysokim
potencjałem plonowania. Bobik ma duże wymagania wodne, dlatego wykazuje znaczną
wrażliwość na susze szczególnie w fazie kwitnienia i zawiązywania strąków. Najlepiej wzrasta na glebach klas
I-III o odczynie obojętnym.
Uprawa udaje się również na
glebach klasy IV w latach
o wysokiej wilgotności.
W Krajowym rejestrze obecnie znajduje się 9 odmian,
które zostały podzielone na
trzy grupy różniące się cechami morfologicznymi
i użytkowymi.

Łubin
wąskolistny
Łubinu
wąskolistnego
w Krajowym rejestrze obecnie znajduje się 20 odmian,
różniących się pod względem
cech użytkowych (zawartością alkaloidów i innymi ce-

Trzeba będzie mieć dokumenty

Bezumowni
użytkownicy nie
dostaną dopłat

Łubin żółty

W Krajowym rejestrze
znajduje się obecnie 9 odmian
bobiku Fot. Anna Uranowska
chami jakościowymi), a także morfologicznych (typ
wzrostu, barwa liści, kwiatów
i nasion). Nowo rejestrowane

Łubin żółty pod względem
potencjału plonowania ustępuje łubinowi wąskolistnemu, ale znacznie lepiej toleruje gleby lekkie i bardzo lekkie. Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 8 odmian
w tym dwie o samokończącym typie wzrostu. Rośliny
cechują się małą wrażliwością
na opóźniony termin siewu,
jednakże są bardziej podatne
na antraknozę.

Według danych na koniec września ub. r., bezumowni
użytkownicy zajmowali 3,3 tys. hektarów, to ponad 970
przypadków Fot. Dariusz Kucman
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

Szykuje się ważna zmiana
w przepisach. Żeby dostać
dopłaty bezpośrednie do państwowych hektarów, trzeba
będzie wykazać, że uprawia
się je legalnie.
Problem bezumownych
użytkowników ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa jest podnoszony od
dawna. Chodzi o tych gospodarzy, którzy — nierzadko
pod osłoną ciemności — uprawiają państwowe hektary, nie
mając do tego żadnych podstaw prawnych. Do tego trzeba jeszcze dodać niektórych
byłych dzierżawców, którzy
nie dokonali formalnego
zwrotu działek do zasobu
mimo wygaśnięcia umowy.
W obu przypadkach gospodarze mogą występować
o płatności bezpośrednie, bo
obecnie wystarczy wykazać,
że dany grunt się użytkuje.
REKLAMA
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Ale po nowelizacji ustawy
o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (projekt trafił już do
konsultacji społecznych), ma
być jeszcze jeden ważny wymóg przy występowaniu
o dopłaty w przypadku państwowej ziemi. A mianowicie
użytkownik będzie musiał
wykazać, że ma do niej tytuł
prawny, np. podpisaną umowę dzierżawy na kilka lat.
Nowe przepisy mają wejść
w życie 15 marca br., w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
za 2016 r.
Według danych Agencji
Nieruchomości Rolnych, aktualnych na koniec września
ub. r., bezumowni użytkownicy zajmowali 3,3 tys. hektarów (ponad 970 przypadków). Natomiast odmowy
wydania ziemi przy zakończonych dzierżawach obejmują 8,7 tys. ha (238 przypadków).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W walce z afrykańskim pomorem świń

Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon,
w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym
wydaniu jest to numer 55/2016. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,75 zł.
Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane
z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem:
We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne
wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 9 marca 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz

Tysiące dzików do odstrzału
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

Anna Uranowska
a.uranowska@rolniczeabc.pl

Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób
mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

WE DWOJE NR 55/2016

Panowie
PANOWIE 30-45 LAT
TRZYDZIESTOLATEK
30-letni, wartościowy, z własnym
domem pod Olsztynem, pozna panią w swoim wieku. Cel — stały
związek.
Z ŁODZI
(32/186) Kawaler, pracujący, bez nałogów, z mieszkaniem, pozna zadbaną panią do 32 lat. Cel — stały
związek.
KAWALER
42-letni, bez nałogów i zobowiązań,
na rencie, wykształcenie zawodowe,
poznam panią w wieku do 43 lat, na
rencie. Cel — przyjaźń lub stały
związek.

PANOWIE 46-60 LAT
Z OSTROŁĘKI
(53/178/75) Kawaler, bez zobowiązań, wykształcenie średnie, jestem
na rencie, poznam miłą i uczciwą
panią w odpowiednim wieku.
RENCISTA
(55/173/80) Uczciwy, z poczuciem
humoru, wolny, bez zobowiązań,
z własnościowym M, poznam panią
do 60 lat, z okolic Bartoszyc.
NIEZALEŻNY
(57/172/85) Spokojny, bez nałogów,
bez zobowiązań, lubię sport i spa-

cery, jestem zmotoryzowany, poznam panią do 55 lat, domatorkę
z okolic Olsztyna lub Ostródy.
WDOWIEC
(57/180/80) Lubię podróże dalekie
i bliskie i samotność we dwoje, mam
pracę, dom, ogród, samochód, więcej zalet niż wad, poznam szczupłą,
zadbaną panią z okolic Olsztyna.
OPTYMISTA
59-letni, wysoki, szczupły, bez zobowiązań, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, domator, pozna panią z okolic Olsztyna.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Wdowiec emeryt, z okolic Olsztyna,
niezależny finansowo, zmotoryzowany, poznam panią zdecydowaną
zamieszkać razem ze mną. Cel —
stały związek.
WDOWIEC
(63/160/72) Bez nałogów i zobowiązań, niezależny finansowo, lubi
prace w ogrodzie, pozna panią
z okolic Olsztyna.
Z OKOLIC ŚWIĘTAJNA
(65/167) Wolny, bez nałogów, zadbany, niezależny finansowo i mieszkaniowo, poznam panią w wieku do

65 lat, na dalsze lata życia we dwoje,
z okolic Olsztyna lub Szczytna. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
SYMPATYCZNY
(63/164) Wolny, bez nałogów, zmotoryzowany, mieszkaniec podolsztyńskiej miejscowości, poznam
panią w wieku do 57 lat, bez nałogów, o ładnej prezencji. Cel — na
początek przyjaźń. Numer telefonu
przyspieszy kontakt.
SZCZERY
Średniego wzrostu, średniej budowy
ciała, stały dochód, zmotoryzowany,
niezależny mieszkaniowo, niepalący,
cenię szczerość, pracowitość,
prawdomówność, jestem czuły,
opiekuńczy. Jeśli czujesz się samotna — napisz do mnie.
WOLNY
(61/170/72) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, niekarany, bez zobowiązań, uczciwy, domator, samotny, pozna panią samotną, chętnie
posiadającą działkę ogrodniczą.
DOMATOR
(64/165) Na emeryturze, własne M,
bez nałogów, niepalący, poznam panią do lat 62, pochodzenia ukraińskiego, na dalsze lata w jesieni życia. Cel — stały związek.

Panie
PANIE 46-60 LAT
WOLNA
(55/164/72) Wykształcenie średnie,
bez nałogów, niekonfliktowa, stała
w uczuciach, pozna pana dobrze sytuowanego, bez nałogów, spokojnego,
o dobrym sercu. Cel — stały związek.
Z OKOLIC KOLNA
55-letnia, jestem wdową, niezależną finansowo, bardzo lubię przyrodę, spacery, bardzo dokucza mi samotność,
pragnę poznać pana do lat 62, z okolic
Olsztyna lub Biskupca Reszelskiego.
SZCZUPŁA
(55/165) Wdowa, pozna pana spokojnego, do lat 60, najchętniej z okolic Biskupca.
BRUNETKA
(58/164) Wolna, bez zobowiązań,
pozna pana pochodzenia ukraińskiego, w wieku do 62 lat.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia, uczciwa i szczera wdowa,
pozna wdowca dobrego i poważnie
myślącego o życiu.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
Z OKOLIC LUBAWY
64-letnia, wdowa, zadbana, bez zobowiązań i nałogów, niezależna finansowo i mieszkaniowo, poznam
pana uczciwego, dobrego, wdowca,
bez nałogów, który nie szuka przygód.
EMERYTKA Z MORĄGA
(65/168/70) Samotna, bez zobowiązań, bez nałogów, zadbana, uczciwa,
o dobrym sercu, pozna pana w odpowiednim wieku, zadbanego, uczciwego, sympatycznego, bez nałogów,
o dobrym sercu, zmotoryzowanego,
który nie szuka przygód.
Z OKOLIC OLSZTYNA
65-letnia wdowa, średniego wzrostu,
domatorka, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów,
mieszkam około 10 km od Olsztyna.
Numer telefonu przyspieszy kontakt.
Z MAZOWIECKIEGO
68-letnia, pozna wdowca w wieku
do 70 lat, uczciwego, bez nałogów,

e dwoje

Nr 55/2016
hasło

mile widziany pan zmotoryzowany,
z okolic Ostrołęki.
OGRODNICZKA
Emerytka, wdowa, ogrodniczka od
15 roku życia, kochająca pracę, rośliny i zwierzęta.
ZARADNA
Samotna, na emeryturze, bez nałogów, miła, przedsiębiorcza, o dobrym sercu, miłej aparycji, poznam uczciwego, dobrego
przyjaciela, bez nałogów, pana kulturalnego, zaradnego, z prawem
jazdy, w wieku po siedemdziesiątce, z miasta lub ze wsi. Cenię
szczerość, pracowitość, prawdomówność.
IRENA
Wdowa po siedemdziesiątce pozna
pana z poczuciem humoru, szczerego przyjaciela na lata w jesieni życia. Cel — stała przyjaźń.
PO SIEDEMDZIESIĄTCE
Wdowa średniego wzrostu, o dobrym sercu, poznam pana do lat 80.

Około 40 tysięcy dzików może
być odstrzelonych na
wschodniej ścianie Polski.
Ma to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF)
w kraju z terytorium Ukrainy
i Białorusi.
Niegroźna dla człowieka
a śmiertelna dla świń i dzików choroba notowana jest
w Europie wschodniej od
2007 roku a w Polsce od lutego 2014 roku. Do dzisiaj
w kraju stwierdzono 85 przypadków u dzików i 3 ogniska
zachorowań u świń.

Odstrzał sanitarny ma być zrealizowany w pasie o szerokości
ok. 50 km Fot. Beata Szymańska
linowo, Prostki; olecki, gm.:
Olecko, Wieliczki).

Nie tylko na Podlasiu
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie zarządzenia
odstrzału sanitarnego dzików został skierowany do
konsultacji 24 stycznia br.,
a uwagi do niego można było
zgłaszać do 4 lutego. Planowany odstrzał sanitarny ma
być zrealizowany w pasie
o szerokości ok. 50 km od
granicy obszaru objętego
wcześniejszymi ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzdłuż wschodniej granicy państwa.
To na pewno dobra informacja dla sąsiednich województw, gdzie poszczególne
powiaty objęte są również
odstrzałem. W projekcie rozporządzenia wymieniono powiaty w województwach:
podlaskim (12 powiatów), lubelskim (11), podkarpackim
(11), mazowieckim (3 — łosicki, gm.: Huszlew, Łosice,
Olszanka, Platerów, Sarnaki,
Stara Kornica; siedlecki, gm.:
Korczew, Mordy, Paprotnia,
Przesmyki, Zbuczyn; sokołowski, gm.: Jabłonna Lacka,
Repki) i warmińsko-mazurskim (2 — ełcki, gm.: Ełk, Ka-

Pół dzika na jeden
kilometr kwadratowy
Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem jest osiągnięcie
gęstości populacji dzika na
poziomie 0,5 osobnika na
kilometr kwadratowy, co
zgodnie z opiniami ekspertów pomoże w ograniczeniu
ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się ASF we
wschodnich regionach Polski.
„W ramach tego działania
planowane jest dokonanie
odstrzału ok. 40 000 osobników” — wskazało MRiRW.
Krajowy Związek Pracodawców — Producentów
Trzody Chlewnej podał z kolei, że koszt planowanego
odstrzału to 12,6 mln zł.
W jego opinii, odstrzałem
powinny zostać objęte również lochy, bo zgodnie z zaleceniami Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) jest to najbardziej skuteczny sposób
na zmniejszenie populacji
dzików w rejonie występowania wirusa ASF. Oprócz
tego przyszła umowa określi
też termin wykonania od-

adres................................................................................................................................

Ubój na własny użytek
Resort rolnictwa dodał, że
obok działań związanych
z odstrzałem, „jednocześnie
procedowany będzie projekt
rozporządzenia ministra
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa przeznaczonego na
użytek własny, w celu umożliwienia kontynuowania rolnikom przeprowadzania takiego uboju na terenie gospodarstw zlokalizowanych
w ww. pasie na niezmienionych zasadach”.

Starania o wsparcie
strony ukraińskiej
Poza tym ministerstwo —
jak samo zapewnia — kontynuuje starania mające na celu
wsparcie strony ukraińskiej
przez Komisję Europejską
w wypracowaniu rozwiązań
zmierzających do przygotowania programu zwalczania
ASF, który mógłby być dotowany z budżetu UE.

REKLAMA

5
Zajmujemy się eksportem bydła opasowego oraz rzeźnego do UE i krajów trzecich.
5
Nawiążemy współpracę z producentami bydła mięsnego. Posiadamy własny
specjalistyczny transport i zapewniamy odbiór bezpośrednio z gospodarstwa
oraz konkurencyjne ceny.

Agrostar Sp. J.
A. Starownik
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strzału oraz wskaże miejsce
dostarczania zabitych zwierząt. Umowa ma przewidywać zwrot kosztów, jakie
w związku z takimi działaniami poniosą myśliwi.

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie
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Produkcja ogrodnicza na Warmii, Mazurach i Powiślu

Warzywa, sady i rośliny ozdobne
Województwo warmińsko-mazurskie cechuje się zróżnicowanym
klimatem i różnorodnością gleb. Posiada jednak sprzyjające warunki
dla uprawy szerokiego asortymentu roślin klimatu umiarkowanego.
Położone z dala od ośrodków przemysłowych i obiektów
wpływających niekorzystnie na środowisko — wody, glebę
i powietrze — ma korzystne warunki dla produkcji zdrowej żywności.
mgr inż. Stanisław Bawoł,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W dziedzinie uprawy warzyw gruntowych należy rozwijać produkcję wybranych
gatunków na skalę towarową.

Struktura uprawy warzyw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rejony upraw
towarowych zaznaczono kolorem zielonym.

Struktura upraw sadowniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Technologia pomaga
w produkcji warzyw
Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii uprawy, zbioru, przechowywania
i przygotowania do sprzedaży
oraz dzięki wykorzystywaniu
wartościowych odmian, osiągane są dobre i coraz częściej
bardzo dobre wydajności produkcji. Dotyczy to między innymi upraw: marchwi, kapusty, pora, cebuli z dymki, selera, kalafiora, fasoli szparagowej, brokułów, kapusty pekińskiej. Dodatkowo co należy podkreślić na korzyść
ogrodniczej produkcji towarowej na sprzedaż jest to, że
jest ona certyfikowana zgodnie z Systemem Integrowanej
Produkcji, gdzie obowiązują
graniczne kontrole ilości pozostałości środków ochrony
roślin, azotynów i azotanów
oraz metali ciężkich.

Produkcja ogrodnicza z naszego regionu, z uwagi na
zbyt surowy klimat i mniej
dni słonecznych w roku, nie
jest w stanie pokryć zapotrzebowania rynku na warzywa ciepłolubne, jak pomidory i ogórki. Konieczne
jest uzupełnianie zapotrzebowania poprzez sprowadzanie ich z innych rejonów
kraju. Należy dodać jednak,
że gospodarstwa szklarniowe
w naszym województwie
produkujące według nowych
technologii osiągają wydajności niewiele niższe od położonych w głębi kraju. Z racji surowszego klimatu dysproporcja między kosztami
zużycia energii cieplnej
w produkcji jest jednak na
niekorzyść dla naszych
przedsiębiorstw.

Rewolucja odmianowa
Mimo gorszych warunków
klimatyczno-glebowych województwa warmińsko-mazurskiego w porównaniu
z województwami zachodniej, środkowej i południowej części kraju, można
i trzeba rozwijać tu produkcję zarówno drzew owocowych jak i roślin jagodowych.
W latach 70. dwudziestego
wieku nie dawano szans na
rozwój produkcji sadowniczej w naszym województwie, ale dzisiaj przy rewolucji odmianowej nasi producenci osiągają bardzo dobre
wyniki. Stwierdzenie, że
mamy produkcję sadowniczą w naszym województwie
byłoby jednak nieuzasadnione gdyby nie praca takich
osób jak prof. Dominik Wanic, dr Wiesław Kulesza,
prof. Zdzisław Kawecki,
dr hab. Jan Kopytowski — to
ci, którzy dążyli do jej rozwoju
i za to należy im się wielkie
uznanie.

Wytrzymalsze drzewka
z lokalnych szkółek
Są oczywiście lata, kiedy
dosięgają nas kataklizmy
mrozowe i przymrozkowe,
ale takie sytuacje mogą zdarzyć się w każdej części kraju i zdarzały się już wielokrotnie. W produkcji materiału szkółkarskiego region
warmińsko-mazurski nigdy
nie będzie w stanie konkurować z regionami Polski
centralnej i południowej,
gdzie istnieją korzystniejsze
warunki klimatyczne oraz
zakorzenione tradycje sadownicze. Należy jednak
dbać i wspierać lokalną produkcję już istniejącą oraz popierać jej rozwój. W warunkach bowiem bardziej surowego klimatu materiał szkółkarski nie będzie zbyt wyrośnięty, ale za to bardziej zahartowany i przystosowany
do uprawy w surowszych warunkach. Praktyka wieloletnia pokazuje, że drzewka
i krzewy pochodzące z naszych szkółek lepiej rosną
i owocują na tym terenie niż
przywiezione z południowych
rejonów.
Najlepszym przykładem jest
fakt, że najsilniejszy rozwój
upraw sadowniczych w województwie nastąpił dzięki
powstaniu lokalnych szkółek
w powiecie braniewskim
(Gursztyn, Jurgielewicz), powiecie olsztyńskim (Pozorty,
Sętal), a także nowomiejskim
i nie istniejącej już szkółki
w Smykówku.

Ozdobne coraz bardziej
poszukiwane
W ostatnich latach w całym
kraju wzrosło zainteresowanie społeczeństwa uprawą
lub chęcią posiadania roślin
ozdobnych — jednorocznych,
dwuletnich, bylin w tym roślin cebulowych, balkonowych oraz krzewów i drzew

REKLAMA

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 526 44 39, 89 526 82 29
tel./fax 89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Gospodarstwo Ogrodnicze Daniela Haratyma, Olsztynek gm. Olsztyn Fot. Maja Jurczak, WMODR

Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 87 520 30 31, 87 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
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— głównie dzięki rozwojowi
budownictwa, turystyki oraz
rekreacyjnego urządzania
i estetyzacji terenów wiejskich i miejskich. Do pewnego czasu zysk osiągali nie
nasi producenci a zagraniczni, od których sprowadzano
do Polski materiał sadzeniowy nie zawsze nadający się
i przystosowany do naszych
warunków klimatycznych.
Było to widoczne szczególnie
w okresie zimowym w styczniu i lutym i na przedwiośniu
w marcu, kiedy temperatury
spadają poniżej zera powodując przemarznięcia roślin.
Dzisiaj ta sytuacja ma miejsce sporadycznie, ponieważ
mamy swoją lokalną produkcję roślin ozdobnych
Ważne jest promowanie roślin, których uprawa w naszym województwie sprawdziła się. Nasi szkółkarze produkują sadzonki roślin
ozdobnych dobrej jakości
i dostosowane do miejscowych wymagań. Warunki
przyrodnicze są u nas ostrzejsze niż w południowej i zachodniej części Polski, a jednak z powodzeniem produkuje się materiał szkółkarski roślin ozdobnych o mniejszych wymaganiach klimatycznych. Stwierdzono, że
niektóre rośliny ozdobne cebulowe — tulipany, narcyzy,
cebulice, śnieżniki, krokusy —

13 i 14 lutego zapraszamy na nasze stoisko
Arena Expo w Ostródzie, stoisko 22, hala 5-6

AUTORYZOWANY DEALER
kombajnów Rostselmash i ciągników MTZ Belarus
Ciechanów, Mleczarska 6, tel. 23 673 76 88, kom. 664 047 086

Gospodarstwo Ogrodnicze Romana Zapory, Tuszewo gm. Lubawa Fot. Maja Jurczak, WMODR
dobrze zimują i obficie kwitną w naszych warunkach.
Również rośliny jednoroczne,
szczególnie przeznaczone do
kompozycji na suche bukiety
— zatrwian, kocanka, celozja, szarłat, dwuletnie i byliny
— mogą z powodzeniem być
uprawiane w rejonie Warmii, Mazur i Powiśla.

Atuty do wykorzystania
w promocji
Reasumując, można stwierdzić, że tereny Warmii, Mazur

i Powiśla nadają się do produkcji ogrodniczej. Produkcja
w naszym regionie w myśl zasady „od pola do stołu”, winna być sprawdzana pod każdym względem, między innymi zdrowotności i jakości
handlowej, a pozytywne wyniki tych badań powinny być
wykorzystywane w promocji
i w przeciwstawieniu się konkurencji krajowej i zagranicznej. Nasze czyste powietrze i woda, niskie nawożenie i niewielkie dawki pe-

stycydów powinniśmy jako
ważny atut wykorzystać
w promocji regionu, ale musi
się z tym wiązać także wsparcie władz wojewódzkich, samorządowych, organizacji
rolniczych i kadry naukowej
Uniwersytety WarmińskoMazurskiego. W moim przekonaniu należy opracować
program rozwoju ogrodnictwa, będący jednym z elementów pozyskiwania wysokiej jakości i o wysokich walorach zdrowej żywności.

REKLAMA

Oddział Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 9
TEL. 602 488 425, www.lupus-wilk.com.pl
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Choroba metaboliczna wysokowydajnych krów

Ketoza, kolejna choroba zawodowa krów
Ketoza jest jedną z chorób metabolicznych
krów mlecznych, której przebieg związany
jest z nagromadzeniem ciał ketonowych
we krwi — hiperketonemia, w moczu —
ketonuria, w mleku — ketolaktacja.
Ewa Kaczmar, UWM
w Olsztynie
Bartosz Miciński, UWM
w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ketoza cechuje się także
obniżeniem zawartości glukozy we krwi oraz skłonnością do zwyrodnienia tłuszczowego wątroby. Sięgając
do etiopatogenezy choroby
można zauważyć, że jest to
przede wszystkim problem
krów wysokowydajnych, które w związku z wysoką produkcją mleka i dużym pobraniem suchej masy mają
nasilone procesy metaboliczne. W związku z tym wymagają lepszej i staranniejszej
opieki, precyzyjnego żywienia
głównie w okresie przejściowym przy pełnym wykorzysREKLAMA

taniu włókna strukturalnego.
Wzrost produkcyjności krów
skutkuje fizjologicznymi
zmianami w ich organizmie,
takimi jak: wzrostem ogólnej
ilości krwi, wzrostem ilości
pobranego tlenu i większą
przemianą energii metabolicznej.

Błędy żywieniowe krów
wysokowydajnych
Jednak w dużej mierze ketoza jest wynikiem popełnianych błędów żywieniowych.
Po porodzie w organizmie
krowy pojawia się bowiem
ujemny bilans energii jako
efekt niedostatecznego pobrania energii z dawki żywieniowej. Organizm krowy
dąży wówczas do uzupełnienia deficytu i uruchamia
własne zapasy energetyczne

ciała zgromadzone w postaci
tłuszczu. W konsekwencji we
krwi wzrasta poziom wolnych kwasów tłuszczowych
(WKT), tj. kwas ß-hydroksymasłowy i kwas acetooctowy,
nawet 10-krotnie. Szczególnie
zagrożone ketozą stają się
krowy nadmiernie opasione,
których ocena punktowa BCS
(body condition score) przekracza 4, gdyż mogą uwolnić
zbyt dużą ilość WKT. Spadek
apetytu u krowy zaraz po wycieleniu powoduje zmniejszenie pobieranej ilości paszy
objętościowej, a mniejsza
ilość pobieranych węglowodanów głównie strukturalnych co skutkuje powstawaniem mniejszej ilości lotnych
kwasów tłuszczowych (LKT),
które są prekursorem glukozy. Niewystarczająca ilość lotnych kwasów tłuszczowych
a tym samym glukozy powoduje, że wolne kwasy tłuszczowe nie mogą być całkowicie spalone. W związku z tym
gromadzą się we krwi, moczu
i mleku tzw. ciała ketonowe,
tj. aceton, kwas acetooctowy
i kwas ß-hydroksymasłowy.

Duża ilość „nie zagospodarowanych” ciał ketonowych gromadzi się też w wątrobie, zakłócając jej normalne funkcjonowanie a w konsekwencji może to prowadzić do jej
stłuszczenia i obniżenia odporności organizmu krowy
na choroby zakaźne. Taki stan
określa się mianem ketozy.
W zależności od przyczyny,
która powoduje to schorzenie
rozróżnia się ketozę pierwotną, wtórną i pokarmową.
Ketoza pierwotna występuje
w okresie okołoporodowym

Aby zapobiec
występowaniu ketozy
typu I należy podawać
pasze, z których
może powstać
glukoza.
i dzieli się na 2 typy: ketoza
pierwotna typu I i ketoza
pierwotna typu II.
Kiedy we krwi obniża się po-

ziom glukozy, na skutek nie
możności pobrania wystarczającej ilości łatwostrawnych
węglowodanów, obniża się
także poziom insuliny.

Ketoza pierwotna typu I
Występuje między 3 a 6 tygodniem laktacji. Zapada na
nią około 70 proc. krów wysokowydajnych. Podstawową przyczyną jest niewystarczająca ilość glukozy syntetyzowanej w wątrobie, spowodowana niedostateczną
ilością kwasu propionowego
powstającego w procesie fermentacyjnym w żwaczu oraz
tzw. aminokwasów glukogennych, pochodzących
z białka trawionego w jelicie.
Kiedy we krwi obniża się poziom glukozy, na skutek nie
możności pobrania wystarczającej ilości łatwostrawnych węglowodanów, obniża
się także poziom insuliny.
W takiej sytuacji organizm
krowy dążąc do uzupełnienia
brakującej ilości energii uwalnia rezerwy tłuszczu zapasowego, który ulega lipolizie
prowadząc do powstawania

niezestryfikowanych wolnych
kwasów
tłuszczowych.
W przypadku bardzo głębokiego deficytu energii uwalniana ilość tłuszczu jest duża.
Powstające kwasy tłuszczowe
z uwolnionego tłuszczu tylko
częściowo są utleniane w wątrobie, ponieważ brakuje glukozy. W wątrobie następuje
proces ich spalania, który
kończy się uzyskaniem energii w komórkach.
Przy deficycie glukozy, głównie na skutek ograniczonych
możliwości jej syntezy w wątrobie, przy niedoborze podstawowych jej prekursorów:
kwasu propionowego (produktu fermentacji żwaczowej łatwostrawnych węglowodanów) oraz aminokwasów glukogennych, spalanie
jest niepełne i kończy się produkcją w wątrobie znacznej
ilości związków ketonowych
(acetonu, kwasu acetooctowego i ß-hydroksymasłowego), których koncentracja we
krwi wzrasta, przekraczając
niejednokrotnie znacznie poziom fizjologiczny. W przemianie energetycznej obo-
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wiązuje nieubłagalna zasada: „tłuszcze spalają się
w ogniu węglowodanów” i im
większy jest niedobór energii,
tym zwiększa się mobilizacja
rezerw tłuszczowych.
Aby zapobiec występowaniu
ketozy typu I należy podawać
pasze, z których może powstać glukoza. Mogłoby się
wydawać, że najprostszym
rozwiązaniem jest zwiększenie dawki pasz treściwych.
Postępowanie takie odniosłoby oczekiwany skutek pod
warunkiem znacznego udziału paszy treściwej zawierającej wysoki udział skrobi nierozkładalnej w żwaczu, która
po strawieniu w jelicie cienkim dostarczyłaby glukozy.
Pasze treściwe powszechnie
dostępne (śruty zbożowe) za-

Podstawową
przyczyną
występowania ketozy
typu II są zbyt tłuste
krowy w okresie
zasuszenia oraz
pobieranie małych
ilości suchej masy
dawki pokarmowej
po ocieleniu.
wierają skrobię, która
w znacznym stopniu ulega
fermentacji w żwaczu. W takim przypadku obok zwiększonej ilości kwasu propionowego powstaje także nadmierna ilość kwasu mlekowego, który zakwasza środowisko żwacza i zaburza zachodzące w nim procesy fermentacyjne. Mamy więc do
czynienia z subkliniczną postacią kwasicy, która pogłębia
jeszcze deficyt energii poprzez zmniejszenie ilości pobieranej paszy przez krowę
i ograniczenie rozkładu węglowodanów strukturalnych,
zawartych w paszy objętościowej. Występująca subkliniczna kwasica sprzyja występowaniu ochwatu i zwiększa obciążenie wątroby, która neutralizuje endotoksyny
pochodzące z rozpadu bakterii celulolitycznych obumarłych w żwaczu.

stanie uruchomiona znaczna
ilość tłuszczu zapasowego,
który ulegnie rozkładowi na
wolne kwasy tłuszczowe i glicerol. Konsekwencje tego
uwolnienia ujawniają się dopiero w drugim tygodniu laktacji. Uwolnione kwasy tłuszczowe częściowo ulegają ponownej syntezie do glicerydów, część z nich ulega całkowitemu spaleniu w wątrobie, a w niektórych przypadkach, jeśli ilość uwolnionych kwasów tłuszczowych
jest zbyt duża, wówczas proces spalania jest połowiczny,
dzięki czemu pozostają pośrednie produkty spalania
w postaci acetonu i kwasu ßhydroksymasłowego jako
tzw. ciała ketonowe.
Oprócz niewydolności wątroby do całkowitego metabolizowania uwalnianych w nadmiernych ilościach kwasów
tłuszczowych mamy do czynienia z niewystarczającą ilością syntetyzowanych lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL), uczestniczących
w transporcie trójglicerydów
do tkanek obwodowych.
Obydwa wymienione czynniki są przyczyną występowania
ketozy typu II. U zwierząt
przeżuwających ilość syntetyzowanych lipoprotein jest
stosunkowo mała, co ogranicza transport uwalnianego
tłuszczu z wątroby do tkanek.
Ponadto lipoproteiny tworzą
w wątrobie kompleksowe połączenia z endotoksynami, powstającymi w wyniku rozpadu bakterii celulolitycznych
podczas subklinicznej kwasicy. Przyczynia się to jeszcze
bardziej do ograniczenia ilości
transportowanych trójglicerydów do innych tkanek organizmu krowy. Trójglicerydy
gromadzące się w wątrobie
powodują jej stłuszczenie.
Podstawową przyczyną występowania ketozy typu II są
zbyt tłuste krowy w okresie
zasuszenia oraz pobieranie
małych ilości suchej masy
dawki pokarmowej po ocieleniu. W odróżnieniu od ketozy typu I we krwi krów
znajduje się niższa koncentracja kwasu ß-hydroksymaREKLAMA

--------------------

słowego oraz wyższa zawartość glukozy i insuliny.
W przypadku ketozy typu II
tkanki obwodowe (mięśnie)
jak również wątroba charakteryzują się zmniejszoną
reakcją na działanie insuliny,
w związku z czym glukoza jest
metabolizowana w zwolnionym tempie.
REKLAMA

Ketoza wtórna
Jest konsekwencją innych
schorzeń, przebiegających
z brakiem apetytu i niedożywieniem, tj. niestrawność,
mastitis, metritis, przemieszczenia trawieńca, urazowe zapalenie czepca
i otrzewnej. Wówczas na skutek schorzenia następuje ob-

niżone pobieranie paszy i występuje niedobór energii. Następuje wtedy uruchomienie
tłuszczu z rezerw podobnie
jak przy źle zbilansowanej
dawce pokarmowej z niedoborem łatwostrawnych węglowodanów w stosunku do
potrzeb krowy w ketozie pokarmowej, czy też wtedy kie-
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dy potrzeby energetyczne krowy przewyższają fizjologiczne
możliwości ich pokrycia, tak
jak w ketozie spontanicznej.

Ketoza pokarmowa
Może wystąpić w każdym
okresie laktacji. Jest spowoCiąg dalszy na s.18
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DINO SELENIUM®

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych
dla ludzi i zwierząt, co oznacza, że jest niezbędnym
elementem do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM

KONIECZNY DLA ZDROWIA

• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest
powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu
pokarmowym, ponieważ są głównym odbiorcą
tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym
ze sposobów pozwalających na zwiększenie
zawartości selenu w łańcuchu pokarmowym
u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty
są naturalnym pierwszym wyborem przeżuwaczy.
• Najlepiej przyswajalnymi formami selenu
są jego związki organiczne pobierane z pokarmem.
• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik
zaburzający rozwój, wzrost i płodność,
a w końcowym efekcie obniża efektywność
produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić do przedwczesnych
porodów, ronień, zapalenia wymienia, zapalenia
błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska.
• Niedobór Se może prowadzić do wad mięśnia
sercowego i mięśni szkieletowych, zapalenia
stawów i zniekształcenia kości, nowotworów
oraz podwyższenia stopnia wrażliwości
na zakażenia bakteryjne i wirusowe.
• Selen odgrywa ważną rolę między innymi
w utrzymaniu prawidłowych funkcji
rozrodczych organizmu.
• Witamina E i selen są czynnikiem
wpływającym na wzrost
odporności krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną
nadmiernej ilości komórek somatycznych
w mleku.
• Selen bierze udział w procesach
antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych.

SELEN
Dzięki DINO SELENIUM®
można bezpiecznie
zwiększyć w roślinach
trwałych użytków zielonych
poziom selenu.
Użycie nawozu DINO
SELENIUM® pozwala
dotrzeć do każdego
zwierzęcia w stadzie
i dostarcza wysoko
przyswajalnej formy selenu,
bo organicznej.
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Ketoza pierwotna typu II
Występuje wówczas, gdy
jeszcze przed ocieleniem zoREKLAMA

--------------------

59316otbr-a -C

SKUP BYDŁA
• płatne gotówką
lub przelewem
•waga elektroniczna
•odbiór z gospodarstwa
TEL. 505

108 297
3316otba-a-M

56316otbr-a -L
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dowana żywieniem z udziałem
pasz tzw. ketogennych. Mogą
być to złej jakości kiszonki zawierające znaczne ilości kwasu masłowego lub pasze zawierające wysoką koncentrację cukrów, np. melasa, wywar
gorzelniany i buraki półcukrowe itp. Powoduje ją nadmierna zawartość kwasu masłowego w kiszonkach. Kiszonki niewłaściwie przygotowane zawierają nieraz znaczne ilości kwasu masłowego.
Pobrany wraz z kiszonką kwas
masłowy w około 75 proc. ulega przemianie do kwasu ß-hydroksymasłowego. Według
niektórych autorów nawet
mała ilość kwasu masłowego
pobrana wraz z kiszonką
zwiększa prawdopodobieństwo występowania ketozy.
Tego rodzaju kiszonek nie wolno skarmiać zwłaszcza w okresie zasuszenia i w pierwszych
tygodniach laktacji. Jeżeli nie
mamy do dyspozycji kiszonek
całkowicie wolnych od kwasu
masłowego, wówczas należy je
z konieczności skarmiać
w ograniczonej ilości, aby ilość
pobranego wraz z kiszonką
kwasu masłowego nie przekraczała 50 g na zwierzę w ciągu doby.

Według niektórych
autorów nawet mała
ilość kwasu
masłowego pobrana
wraz z kiszonką
zwiększa
prawdopodobieństwo
występowania ketozy.
Kolejną przyczyną ketozy
pokarmowej jest źle zbilansowana dawka pokarmowa
niepokrywająca potrzeb
energetycznych
krów,
tj. z niedoborem pasz węglowodanowych. Przyczyną tego
rodzaju ketozy może być także niedożywienie krów, tj. poprzez podawanie małych daREKLAMA

wek pokarmowych.
Ketoza może występować
zarówno w formie subklinicznej jak i klinicznej. Ketoza subkliniczna jest najbardziej niebezpieczna i dotyczy 40-60 proc. krów. Charakterystyczną jej cechą jest
zwiększenie koncentracji ciał
ketonowych w surowicy krwi
krów ponad poziom fizjologiczny. Natomiast ketoza kliniczna występuje do 8 tygodnia laktacji i dotyczy od 2
do15 proc. krów.

Objawy ketozy
W pierwszym etapie choroby są mało charakterystyczne.
Krowy chętniej pobierają siano i trawę a unikają pasz treściwych i kiszonek. Niechętnie
się poruszają, chód jest chwiejny, w czasie leżenia głowę
trzymają na legowisku.
W drugim etapie choroby
krowy wyraźnie mniej jedzą,
są otępiałe i apatyczne, następuje upośledzenie pracy
przedżołądków, zmniejsza się
wydajność mleka (o 15-30
proc.) a zwierzęta chudną.
Może wystąpić zanik przeżuwania. W mleku jest wysoka
zawartość tłuszczu (niekiedy
do 5 proc.) a niska zawartość
białka. Mleko jest gęste, ma
piekący smak i waży się przy
gotowaniu. W wydychanym
powietrzu wyczuwa się zapach acetonu i fermentujących owoców. Kał krów jest
twardy, suchy i pokryty śluzem. Krowy mają opuszczone
głowy i przymknięte oczy
(drzemią). Występuje wówczas brak rui, obniżenie
wskaźników płodności, zatrzymanie łożyska i wzrost
zapaleń macicy.
W trzecim etapie obserwuje się gwałtowne parcie do
przodu, występują silne
drgawki i obfity ślinotok.
Zwierzęta są bardzo wrażliwe
na hałas lub dotyk i wykazują odruch pustego picia (zanurzają pysk do poidła i głośno mlaskają). We krwi krów
występuje bardzo niskie stężenie glukozy oraz trójglicerydów a wysokie stężenie kwasu ß-hydroksymasłowego.
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Rozpoznawanie
Oprócz wymienionych objawów konieczne jest zbadanie obecności związków ketonowych w moczu lub
w mleku. Popularny jest preparat „Testoket" (tzw. próba
Rothera) lub suche testy paskowe. W mleku rozpoznać
można tylko postać kliniczną
natomiast w moczu także
subkliniczną. Badanie obecności ciał ketonowych w moczu powinno być przed porannym karmieniem i po 1-2
godzinach po karmieniu.
Należy także dokonywać
oceny zagrożenia stada ketozą na podstawie wyników
próbnego udoju. Przy ketozie
następują zmiany składu chemicznego mleka, polegające
na wzroście acetonu i kwasu
b-hydroksymasłowego i obniżenia się zawartości białka
i laktozy oraz wzrostu zawartości tłuszczu. Rośnie
również stosunek tłuszczu do
białka.
Ocena obejmuje tylko krowy do 60 dnia laktacji. W ten
sposób diagnozuje się krowy podejrzane o ketozę i w raporcie RW-2 oznacza się literką „K”. Wskaźnik PFSK
(przypuszczalna frekwencja
subklinicznej ketozy) oceniany do 60 dnia, informuje
hodowcę o stopniu nasilenia
ketozy w stadzie na podstawie
wyników typowania krów
„podejrzanych o ketozę”.
PFSK przyjmuje wartości od
0 do 50 proc. W przypadku
10 proc. w RW-1 pojawia się
komunikat o treści „UWAGA
— stado zagrożone subkliniczną ketozą”. W przypadku
20 proc. — „UWAGA — stado silnie zagrożone subkliniczną ketozą”. W celu identyfikacji stad zagrożonych ketozą istnieje nowy raport wynikowy (RW-11) dostępny dla
hodowców on-line. Tabela
w RW-11 zawiera dane
z ostatniego próbnego udoju
oraz sumarycznie w trakcie
ostatnich 3 próbnych udojów. Informacje prezentowane są zbiorczo dla wszystkich grup do 60 dnia laktacji
(wiersz „razem”), a także

-------------------------------------------------------------------------

DOTACJE
POMPY CIEPŁA
FOTOWOLTAIKA
p 20% - 40% klienci indywidualni
p 50% przedsiębiorcy
p 85% wspólnoty i inne
Wykonawstwo | Projektowanie | Wnioski
www.elektro-sanit.pl
Olsztyn, al. Piłsudskiego 93k, tel. 89/532 04 72
Szczegóły na
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Uranowska
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Zapraszamy

Aby nie dopuścić do otłuszczenia zwierzęcia, na 6-4 tygodnie przed wycieleniem nie można
żywić krów obficie. Kondycja krowy w tym okresie określana w systemie BCS powinna wynosić
3-3,5 punktu Fot. Grzegorz Czykwin
w rozbiciu na grupy laktacyjne („pierwiastki” lub „wieloródki”). W kolumnie PFSK
podawana jest przypuszczalna frekwencja subklinicznej
ketozy ocenianej grupy krów.
Uzupełnieniem wspomnianej tabeli jest wykres „ocena
zagrożenia stada subkliniczną ketozą w okresie ostatnich 12 miesięcy”.
Raporty informują hodowcę czy ketoza stanowi problem w stadzie. Gdy w raporcie RW-1 pojawi się komunikat o zagrożeniu stada,
hodowca koniecznie musi
przejrzeć raport RW w poszukiwaniu krów ze znakiem
„K”. Następnie powinien on
ustalić co mogło być przyczyną schorzenia, przykładowo zapasienie krów lub jako
konsekwencja zalegania poporodowego lub innego schorzenia ograniczającego pobranie paszy. W dalszej kolejności powinien zajrzeć do
raportu RW-11, gdzie uzyska
dodatkowe informacje. Jeżeli hodowca stwierdzi, że jest
problem w stadzie z ketozą,
wówczas powinien zwrócić
się z prośbą o pomoc do doradcy, najczęściej żywieniowego. Dalsze zaniedbanie
wprowadzą bowiem krowę
w ketozę kliniczną i wówczas niezbędna jest pomoc
lekarza weterynarii.

Zapobieganie
Polega na utrzymywaniu
krów we właściwej kondycji.
W okresie zasuszenia na 6-4
tygodnie przed wycieleniem
nie można żywić krów obficie,
aby nie dopuścić do otłuszczenia zwierzęcia. Kondycja
krowy w tym okresie określana w systemie BCS (Body
Condition Scoring) powinna

wynosić 3-3,5 punktu. Sprawdzianem, czy nie żywimy
krów zbyt obficie jest przyrost
masy ciała, w granicach 0,50,7 kg dziennie, co związane
jest z rozwojem płodu i błon
płodowych.
W pierwszych tygodniach
zasuszenia należy podawać
wyłącznie pasze objętościowe.
Stosunek suchej masy pasz
treściwych do objętościowych
wynosi wówczas 0:100.
W dawce w tym okresie powinny znaleźć się takie pasze
jak kiszonka z traw, siano, stoma. Należy też na 3 tygodnie
przed porodem skarmiać te
same rodzaje pasz, które będą
podawane po ocieleniu
i wprowadzać dodatek paszy
treściwej od 0,5 do 3 kg tuż
przed porodem. Ważna jest
starannie zbilansowana dawka pokarmowa (stosunek
białka do energii).
Po ocieleniu należy skarmiać najlepsze jakościowo
pasze, jednocześnie unikając
skarmiania pasz ketogennych
(kiszonek z kwasem masłowym, pasz z wysoką koncentracją łatwo strawnych węglowodanów). W stadach
szczególnie zagrożonych ketozą na 7-10 dni przed porodem i w okresie 2 tygodni po
porodzie można podawać glicerynę lub glikol. Glikol propylenowy jako promotor glukozy (związek glukoplastyczny) uczestniczy w glukoneogenezie. Dodatek ten powoduje zwiększenie koncentracji glukozy i insuliny we krwi,
zmniejszenie koncentracji we
krwi wolnych kwasów tłuszczowych oraz zmniejszenie
koncentracji ciał ketonowych.
Glikol powinien być podawany w okresie zasuszenia
od około 2 tygodni przed wy-

cieleniem w dawce 100-150
g/dziennie, natomiast po wycieleniu, w pierwszych tygodniach, do 300 g dziennie.
Badania wskazują, że za optymalną dawkę płynnego glikolu propylenowego można
uznać 300 g/szt./dz.
Innym dodatkiem stosowanym jest biotyna (witamina
B7), która kontroluje tłuszczową przemianę materii, odgrywa ogromną rolę zarówno
w glukoneogenezie, jak i syntezie kwasów tłuszczowych,
współdziała w tworzeniu
kwasów tłuszczowych i spalaniu tłuszczu oraz stabilizuje poziom glukozy we krwi.
Jej dawka to 200 mg/kg suchej masy.
Kolejnym dodatkiem może
być cholina chroniona. Z choliny powstaje fosfatydocholina składnik błon komórkowych, także lipoprotein o niskiej gęstości VLDL (ang.
very low density lipoproteins), które usuwają nadmiar kwasów tłuszczowych
z wątroby krów. Podawanie
krowom w okresie okołoporodowym choliny ma na celu
nie tylko ochronę przed ketozą, ale i przed stłuszczeniem wątroby. Niezestryfikowane kwasy tłuszczowe,
które dostają się do wątroby,
przechodzą w trójglicerydy
lub są utleniane. Wraz ze
wzrostem stężenia niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych wątroba ma problemy z usuwaniem trójglicerydów i magazynuje je, co
prowadzi do jej stłuszczenia.
Zalecana dzienna dawka
chronionej choliny dla krowy
w okresie od ostatnich trzech
tygodni ciąży do końca trzeciego miesiąca laktacji wynosi
30-60 g dziennie na sztukę.
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WYTWÓRNIA PASZ
Współpracując z nami,
wybierają Państwo nie tylko JAKOŚĆ,
ale również WIEDZĘ I POLSKĄ TRADYCJĘ.

OFERUJEMY:
• PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE
• MIESZANKI TREŚCIWE I KONCENTRATY
• PRODUKTY MINERALNO-WITAMINOWE - PIASTmixy
• DODATKI PASZOWE
• DODATKI PASZOWE, ART. DO PRODUKCJI ROLNEJ
• PROFESJONALNE DORADZTWO ŻYWIENIOWE I ANALIZY CHEMICZNE PASZ

LOKALNI DYSTRYBUTORZY
NASZYCH PRODUKTÓW
AGRO-FARM Piotrowscy Spółka Jawna
18-520 Stawiski, Poryte, ul. Strażacka 59
tel. 86 278 51 27
AGROOMAN Martyna Kołakowska-Oman
Nieborzyn 6, 06-460 Grudusk, powiat
ciechanowski, woj. MAZOWIECKIE
tel. 606 651 316
tel. 533 830 802
AGROPOL
Smoleń-Poluby 4, 06-415 Czernice Borowe
powiat przasnyski, woj. MAZOWIECKIE
tel. 503 477 136
ALMA PIOTR TYTEK
Dąbrówko 67, 06-232 Czerwonka
tel. 885 733 940
BANASZEWSKI EDWIN HURTOWNIA PASZ,
NAWOZÓW, ART. ŻELAZNE,
CZĘŚCI DO MASZYN I POJAZDÓW
ROLNICZYCH, NARZĘDZIA
OKNA PCV, POKRYCIA DACHOWE
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 29/27
tel. 89 715 37 26
BANASZEWSKI EDWIN HUROWNIA PASZ
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8A
tel. 89 741 04 73
BANASZEWSKI EDWIN HURTOWNIA PASZ
12-200 Szczytno, ul. Ostrołęcka 1
tel. 661 710 600
BUDROL Jan Kuczyński
Czarnocin 29 A, 18-421 Piątnica
tel. 86 219 11 80
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZBIGNIEW KLIMASZEWSKI
11-600 Węgorzewo
ul. 11 Listopada 29
tel. 793 709 043
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DARIUSZ SZTEJNA
07-420 Kadzidło, ul. Prusa 5
tel. 603 499 972

HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
I CHEMICZNYMI JAN GÓRSKI
16-420 Raczki
tel. 506 109 300
MILK PASZ
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Astronomów 18/3
tel. 519 111 079
Usługi Doradczo-Handlowe
FARMER JERZY NIESTĘPSKI
06-212 Nowy Krasnosielc 8
tel. 602-554-471
PHU ALFA
RYSZARD RADOSŁAW KAJKO
12-200 Pisz, Wojska Polskiego 35C
tel. 87 423 48 77
MPM AGRO - TRADE
NOWY PODLECK 1
09-454 BULKOWO
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel. 732 69 00 39
DOWÓZ GRATIS !!!

www.wp-piast.pl
57416otbr-a -C
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Warto sprawdzić odmianę

Wiosenne porządki przed sadzeniem ziemniaka
Ziemniak poprzez stosowane w praktyce wyłączne rozmnażanie wegetatywne narażony jest na wiele patogenów przenoszonych na powierzchni bulw, stosowanych w kolejnych latach
jako materiał sadzeniakowy. W gospodarstwach sadzeniak
najczęściej używany z własnych rozmnożeń, wymienia się co
10 lat, co skutkuje wyradzaniem się ziemniaka czyli spadkiem
plonu z roku na rok.
dr inż. Bożena Bogucka,
UWM w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W większości gospodarstw
europejskich sadzeniak wymieniany jest co roku. Według
ekonomistów jedną z przyczyn tak rzadkiej wymiany sadzeniaka przez polskiego producenta jest relacja cen ziemniaka towarowego do cen sadzeniaków, która powinna wynosić jak 3:1, natomiast cena
sadzeniaków jest zbyt wysoka
do wartości sprzedaży. Należy
nadmienić, iż wymiana odmiany działa jak środek antyzmęczeniowy 20-100 proc. dla
gleby.

Dopłaty pomogły
W ostatnich latach znacząco
wzrósł udział sadzeniaków
kwalifikowanych z 5,8 proc.
w roku 2008 do 18,2 proc.
w roku 2015. Duży wpływ na
taki skok procentowy na pewREKLAMA

no mają dopłaty dla rolników
z tytułu zużytego kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Wprowadzony dzięki staraniu Polskiej Izby Nasiennej program de minimis
w kwocie 400 zł/ha gruntów
ornych (stawka ta została
zmniejszona od kwietnia
2015 r. z 500 zł/ha) obsadzonych sadzeniakiem zakupionym od podmiotów handlowych wpisanych do ewidencji
prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, cieszy się największą popularnością w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu.
W 2015 r. do Agencji Rynku
Rolnego złożono 10 tys. wniosków o dopłatę.

Do wyboru 114 odmian
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej wydaje rokrocznie Listę opisową od-

mian roślin rolniczych, w której zawarte są podstawowe
wiadomości o kreacjach już zarejestrowanych oraz opis odmian nowo wprowadzanych
w danym roku kalendarzowym. Lista zawiera dane na temat plonu bulw ziemniaka
i jego struktury, właściwości
konsumpcyjnych odmian jadalnych, odporności na patogeny chorobotwórcze i szkodniki. Obecnie mamy do wyboru 114 odmian ziemniaka
w tym 71 odmian jadalnych,
17 odmian na frytki i chipsy
oraz 26 odmian skrobiowych.
Ze względu na długość okresu
wegetacji dostępnych jest
wśród odmian jadalnych
13 kreacji bardzo wczesnych,
22 wczesnych, 26 średniowczesnych, 9 średniopóźnych
i jedna późna.

Polskie odmiany
są odporne na raka
Odmiany rodzime stanowią
56 proc. wszystkich odmian.
Można oczywiście uprawiać
odmiany znajdujące się w Katalogu Europejskim (CCA),
który zawiera odmiany zarejestrowane w krajach członkowskich Unie Europejskiej,
należy jednak pamiętać, że

odmiany takie powinny charakteryzować się odpornością
na raka ziemniaka, który
w Polsce jest chorobą kwarantannową. Wszystkie polskie
odmiany są odporne na tego
patogena.
Warto sięgnąć po informacje
zawarte na Liście przed wyborem odmiany ze względu
również na umieszczoną tam
notę o stopniu wrażliwości
odmian na metrybuzynę (substancją aktywną w herbicydach — Mistral 70 WG, Sencor Liquid 600 SC) stosowaną po wschodach ziemniaka,
która może powodować objawy fitotoksyczne.
W przypadku stosowania sadzeniaka z własnych rozmnożeń można wysadzić go po raz
kolejny, gdy odporność odmiany na wirusy mieści się
w granicach 2-50 lub przez
dwa lata, gdy odporność na wirusy mieści się w granicach 670. Warmia i Mazury oraz Mazowsze znajdują się w pasie
o najmniejszym zagrożeniu
chorobami wirusowymi ziemniaka ze względu na nieliczne
populacje mszyc, które określa
się jako wektory wirusów. Ponadto sadzeniak z własnych
rozmnożeń powinien być prze-

badany na obecność bakteriozy pierścieniowej.

Paszport konieczny
też dla ziemniaka
Zgodnie z wymogami unijnymi jakość sadzeniaków zakupionych, powinna być potwierdzona paszportem zawierającym między innymi:
— oznaczenie państwa członkowskiego,
— numer rejestracyjny producenta lub importera,
— nazwę botaniczną rośliny,
— nazwę odmiany,
— kategorię oraz stopień
kwalifikacji,
— kalibraż,
— środek ochrony roślin zastosowany podczas przechowywania
Paszport gwarantuje odnalezienie ewentualnych źródeł
infekcji chorób kwarantannowych. Sadzeniaki nieposiadające paszportu powinny być
przed sadzeniem poddane badaniu wykrywającemu obecność organizmów kwarantannowych. Paszporty wydawane
są przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, są drukami ścisłego zarachowania wydawanymi odpłatnie.

Fot. Anna Uranowska

Najpopularniejsze
odmiany?
Jak podaje Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin —
Państwowy Instytut Badawczy
popularność pewnych odmian
utrzymuje się od lat pomimo
tak dużego wyboru wśród
kreacji ziemniaka i jest związana z regionem kraju. Szczególne doceniane odmiany zarówno w województwie mazowieckim jak i na Warmii
i Mazurach to: odmiana Irga
od 28 lat znajdująca się w krajowym rejestrze, o jasnokremowym miąższu oraz równie
ceniona, o żółtym miąższu —
odmiana Satina. Należy pa-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRACA w gospodarstwie, 667899-381.

maszyny rolnicze
DOJARNIE, schładzalniki. Sprzedaż, montaż, serwis, zamiana, atesty,
raty. 087-423-48-77, 603-860-885.

BIURO matrymonialne telefoniczne, tel.511370878 lub 793622359.
NAGROBKI granitowe najtaniej w
Polsce, tel.729389825.
SALETRA; Canwil; Mocznik; Nawozy NPK; Niemiecka Kreda Granulowana; Wapno NORDKALK;
Nawozy sadownicz, ogrodnicze;
Materiał Siewny TOP FARMS
AGRO; BARENBRUG; Pasze, dodatki paszowe. Firma BAZI, 89/51916-14; 605-780-852.
SZAMBA betonowe i oczyszczalnie przydomowe najtaniej w Polsce, tel.600588666.
59616otbr-a -C
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sadzeniaka zawiera się pomiędzy 50 a 80 g. Frakcje
bulw określa się za pomocą
miary kwadratowej: duże
mieszczą się w przedziale 56 cm, średnie 4-5 cm o raz
małe 3-4 cm.

Rozbudzony, czy
podkiełkowany?

miętać, że odmiana Irga uprawiana na glebach lekkich ma
skłonności do rdzawej plamistości.

Optymalna wielkość
sadzeniaka
Przygotowując materiał
własny przed sadzeniem ważnym zabiegiem jest usunięcie
bulw uszkodzonych i chorych oraz rozsortowanie
ziemniaka. Sadzeniak powinien charakteryzować się
średnicą pomiędzy 3 a 6 cm.
Sadzeniak mniejszy wydaje
mało oczek, a w konsekwencji łodyg, a od ilości łodyg wytworzonych zależy ilość zawiązanych bulw w trakcie
wegetacji. Wykazano, że sadzeniak około 20 g masy wydaje 2,7 łodygi i przyrost ten
wynosi na każde 20 g masy
sadzeniaka 0,5 łodygi. Sadzeniaki większe z kolei
utrudniają precyzję sadzenia
i występuje duża ilość przepustów. Optymalna wielkość
REKLAMA

Po dobraniu odpowiedniej
odmiany zgodnie z jej przeznaczeniem, zabiegiem wiosennym przygotowującym sadzeniak jest jego rozbudzanie. Należy o tym pomyśleć co
najmniej dwa tygodnie przed
planowanym sadzeniem. Termin sadzenia związany jest
z ogrzaniem gleby, na Mazowszu przypada od III dekady kwietnia, na Warmii i Mazurach od III dekady kwietnia
do I dekady maja. Rozbudzanie jest zabiegiem beznakładowym, przeprowadzanym
w pomieszczeniach, w których podnosi się temperaturę
do 10-150C. Uzyskujemy w ten
sposób kiełki ziemniaka długości 2 mm. Ziemniak może
być składowany luzem lub
w ażurowych workach.
W rejonach o szczególnym
zagrożeniu zarazą ziemniaka,
ewentualnie uprawiając ziemniak na wczesny zbiór, zabiegiem zastosowanym przed sadzeniem powinno być podkiełkowywanie. Zabieg ten
można przeprowadzać w budynkach gospodarskich lub
szklarniach. Według Integrowanej Metodyki Produkcji
Ziemniaka ziemniak przeznaczony do zbioru po 60
dniach od sadzenia, powinien
być podkiełkowywany przez 68 tygodni, po 75 dniach przez
4-6 tygodnie. Poza zwiększoną temperaturą od 12 do 150C

i wilgotnością względną powietrza na poziomie 80-85
proc., wprowadzamy tutaj
czynnik światła (naturalne lub
sztuczne) przez 10-12 godzin
na dobę około 150 luksów.
Stosując lampy sztuczne
o mocy 40-65 potrzeba około
5-6 lamp do oświetlenia 200300 skrzynek.
Ziemniak powinien być
umieszczony w ażurowych
skrzynkach w 2-3 warstwach,
gwarantujących dochodzenie
światła do każdej bulwy. Kiełki przed wysadzeniem osiągają długość 20 mm, są kształtem i barwą charakterystyczne dla danej odmiany.
Zabiegi powyższe przyspieszają wschody o około 2 tygodnie, rozwój roślin a w konsekwencji zmniejsza się porażenie przez rizoktoniozę i zarazę ziemniaka.
Bulwy podkiełkowane na
świetle można sadzić sadzarką automatyczną lub półautomatyczną.

Zaprawianie ziemniaka
Istotnym zabiegiem przed
sadzeniem ziemniaka niewątpliwie jest zaprawianie, pomijane jedynie przy wczesnym kierunku użytkowania
ponieważ zaprawy mogą opóźniać wschody. Zaprawy insektycydowo-fungicydowe chronią przed rizoktoniozą ziemniaka, drutowcami, pędrakami, stonką ziemniaczaną
i mszycami (Dithane NeoTec
75 WG, Monarch 460 SC,
Monceren 250 FS, Amistar
250 SC, Prestige Forte 370
FS).
Największy Bank ofert sprzedaży sadzeniaków przed danym sezonem dostępny jest na
stronie www.ihar.edu.pl.
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Wykonane na wymiar
Części CLAAS ORIGINAL są wykonanymi dokładnie na wymiar, pełnowartościowymi, seryjnymi
elementami do maszyn CLAAS.

Godne zaufania
Części CLAAS ORIGINAL mają długą żywotność i chronią maszynę przed awariami.

Efektywne
Części CLAAS ORIGINAL przekonują wysoką ekonomiką i jakością, która zawsze się opłaca.
Odwiedź nas i uzyskaj rabat min. 25% na zakup bagnetu podwójnego ORIGINAL CLAAS.

Autoryzowany Dealer Marki CLAAS
Olsztyn, ul. Towarowa 9, tel. 89 537 53 11
www.agrosznajder.pl

55416otbr-a-M

Silobale®
jest wielowarstwową folią produkowaną wyłącznie z najlepszej jakości surowców dzięki
temu zapewnia odpowiednie zakiszenie i przechowywanie sianokiszonek przez okres
12 miesięcy. Wysokiej jakości folia tworzy warstwę ochronną, zabezpiecza przed działaniem promieni UV, niskimi temperaturami, a także dostępem powietrza.
Parametry folii:
•
•
•
•
•

zewnętrzna strona klejąca
5-warstwowa
stabilizowana ﬁltrem UV
kolor: biały
rozciągliwość do 300%

• grubość 25 mikronów
• wydajność rolki 24-26 balotów
• wymiary:
500 mm x 1800 mm (60 szt./paleta),
750 mm x 1500 mm (40 szt./paleta)
• gwarancja 12 miesięcy

Folia Silobale® doskonale zachowuje się na wszystkich typach rolniczych owijarek. Gwarantuje minimalne zużycie, wysoką jakość pakowania i niskie koszty inwestycyjne, a przede
wszystkim uzyskanie sianokiszonki o wysokich parametrach żywieniowych. Taśma do
zaklejania balotów 95 mm x 12 m.
Posiadamy w sprzedaży siatkę rolniczą

Robert Barczyk 501-735-130
Marcin Kowalczyk 515-029-755

Anna Siek 512-172-022
Patryk Zieleźnicki 515-029-763

Biuro – tel./fax 48 (22) 757 80 88, tel. 757-32-15
412515otbr-A -N

432415otbr-b -C
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Początek roku na minusie
Po względnej stabilizacji cenowej w końcu
2015 roku, na rynku zbóż pierwsze cztery
tygodnie nowego roku stały pod znakiem
spadku cen skupu ziarna podstawowych
zbóż konsumpcyjnych. Wzrost cen
zanotowano jedynie w przypadku zbóż
paszowych za wyjątkiem jęczmienia
i pszenżyta.
rolniczeabc@rolniczabc.pl

Według Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena
skupu pszenicy konsumpcyjnej osiągnęła na koniec stycznia br. wartość 677,97 zł/t, co
oznacza spadek miesięczny
wynoszący 0,24 proc. Porównując wartości z końca stycznia do cen z analogicznego
okresu roku 2015 otrzymamy
wartość niższą o 9,26 proc.
(747,19 zł/t).
Najwięcej w ciągu ostatniego
miesiąca na wartości straciło
żyto konsumpcyjne. Oferowane w ostatnim tygodniu stycznia w skupie ceny wynosiły
535,90 zł/t. Jest to o 1,97 proc.
mniej w porównaniu do ceny
uzyskanej na koniec grudnia.
W porównaniu do końca stycznia roku ubiegłego cena ta jest
także o 0,59 proc. niższa.

Lepiej tylko
w zbożach paszowych
Jak wcześniej zaznaczono
w notowaniach skupowych
zbóż paszowych na koniec stycznia odnotowano wzrost cen.
W ciągu ostatniego stycznia
średnie ceny skupu kukurydzy
osiągnęły poziom 693,10 zł/t, co
oznacza wzrost o 0,41 proc.
w porównaniu do wartości
sprzed miesiąca. Cena ta jest
wyższa o 18,06 proc. niż rok
wcześniej.
Najwyższy wzrost cen
w pierwszym miesiącu roku
odnotowano w obrocie ziarnem owsa. Osiągnięta cena
w wysokości 560,35 zł/t jest
o 6,68 proc. wyższa od ceny
z końca grudnia 2015 roku
i jednocześnie o 45,46 proc.
wyższa niż cena sprzed roku.
W przypadku jęczmienia paszowego osiągnięcie w skupie
średniej ceny 608,67 zł/t oznacza spadek o 1,94 proc. w przeciągu miesiąca. Również w porównaniu do początku roku
2015 ziarno tego zboża potaniało o 1,41 proc.
Podobnie w przypadku
pszenżyta. Cena w wysokości
602,61 zł/t odnotowana na
koniec stycznia oznacza miesięczny spadek w wysokości

1 proc. Jest to jednak cena
wciąż wyższa o 5,68 proc. niż
w adekwatnym okresie roku
ubiegłego.
Na rynkach światowych
obrotu zbożami sytuacja cenowa była zróżnicowana.
Większość giełd odnotowywała, podobnie jak na rynku
krajowym niewielkie spadki
cen.

Infograf. Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR w Olsztynie

ŚREDNIE MIESIĘCZNE CENY SKUPU PODSTAWOWYCH ZBÓŻ, ŻYWCA WOŁOWEGO, WIEPRZOWEGO I DROBIOWEGO W 2014 I 2015 ROKU

Rzepak
wciąż mocny
Pomimo niewielkiego spadku cen pod koniec ubiegłego
miesiąca, nasiona rzepaku
w skupie utrzymują tendencję
umacniania swojej pozycji na
rynku i wzrostu wartości. Według notowań ZSRIR MRiRW
na koniec stycznia cena skupu
nasion rzepaku kształtowała
się na poziomie 1 678 zł/t. Jest
to cena o 5,27 proc. wyższa niż
na przełomie roku, gdy wynosiła 1 594 zł/t. W porównaniu
do ceny sprzed roku odnotowano również znaczny wzrost
wynoszący 10,25 proc.

Obniżki cen
skupu żywca
Początek roku przyniósł kolejne spadki notowań skupu
żywca wołowego oraz drobiowego, jedynie w przypadku
żywca wieprzowego trwa proces wzrostu cen skupu zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na sytuację panującą obecnie na rynku obrotu
mięsem wieprzowym mają
wpływ kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń.
W okresie stycznia ceny na
mięso wieprzowe wzrosły
z wartości 3,86 do 4,17 zł/kg
masy poubojowej ciepłej.
W tym przypadku wzrost
w skali miesiąca wyniósł więc
8,10 proc, a w skali minionego roku o 2,56 proc.
(4,07 zł/kg masy poubojowej
ciepłej).
W skupie za żywiec wołowy
odnotowały nieznaczny spadek. Notowania średniej ceny
w wysokości 6,24 zł/kg wagi
żywej są o 0,20 proc. niższe od
notowanych na początku roku.
Cena ta jest jednak wciąż
o 3,38 proc. wyższa niż w odpowiadającym okresie roku
2015.
Podobnie jak ceny miesa wo-

łowego, tak również ceny żywca drobiowego w ciągu stycznia odnotowywały spadek. Dotyczyło to zarówno kurcząt
brojlerów jak i żywca indyczego. Na koniec stycznia za
1 kg wagi żywej brojlerów płacono 3,16 zł, a więc o 2,05 proc.
mniej niż miesiąc wcześniej.
Podana cena jest jednocześnie
o 9,04 proc. niższa niż cena
notowana w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
W skupie żywca indyczego
cena spadła o 1,23 proc. co
oznacza cenę na poziomie
5,75 zł/kg wagi żywej. Miesiąc
wcześniej było to 5,82 zł/kg
wagi żywej. Cena ta w porówaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższa
o 2,99 proc także.

W skupie jaj spożywczych
głębokie spadki
Ostatni miesiąc przyniósł
kolejne, tym razem dużo większe zniżki w cenach skupu jaj
spożywczych. Ceny za cały oferowany asortymentem w poszczególnych klasach wielkości znów podlegały w tym

okresie znaczącej obniżce.
Średnia cena w notowaniach
wyniosła 31,43 zł/100 sztuk, co
oznacza spadek o 10,27 proc.
w skali miesiąca. Także w porównaniu do ubiegłego roku
uzyskiwane średnie ceny są
niższe o 7,55 proc.

Mniej za stałe
produkty mleczarskie
W Polsce, podobnie jak na
większości monitorowanych
rynków światowych ceny na
oferowany asortyment stałych produktów mleczarskich
podlegały spadkom. Noto-

wania z końca stycznia za
pełne mleko w proszku wyniosło 9,10 zł/kg, a więc
o 6,40 proc. mniej niż na początku roku, kiedy cena
kształtowała się na poziomie
9,72 zł/kg. Za odtluszczone
mleko w proszku w tym samym okresie płacono
7,18 zł/kg, zatem o 2,10 proc.
mniej. W porównaniu do
końca stycznia 2015 roku wartość cen mleka pełnego spadła o 23,02 proc, natomiast
cena odłuszczonego mleka
w proszku zmalała o 48 proc.
W przypadku masła konfek-

cjonowanego wspomniany
spadek oznaczał zmiany z poziomu 13,61 zł/kg na koniec
grudnia do 13,36 zł/kg na koniec stycznia. Natomiast cena
masła w blokach w tym samym okresie spadła z 12,33 do
11,75 zł/kg. Jest to odpowiednio o 1,90 proc. i 4,69 proc.
mniej niż przed miesiącem.
W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku ceny
na obydwa wymienione artykuły spadły odpowiednio
o 3,27 proc. na masło konfekcjonowane i 0,61 proc. na masło w blokach.

NOTOWANIA CENOWE JAJ SPOŻYWCZYCH W SKALI MIESIĄCA I ROKU
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Nowy aspekt zagrożeń upraw zbóż i kukurydzy

Przenoszenie wirusów
przez skrzypionki
Wirusy zbóż, ze względu na wyrządzane przez nie szkody, należą do ważnych patogenów
roślin. Infekcje wirusowe mogą między innymi prowadzić do: zahamowania wzrostu
rośliny, redukcji systemu korzeniowego, występowania różnego rodzaju mozajek
i przebarwień liści, ograniczenia kłoszenia lub deformacji i słabszego zaziarnienie kłosów
i kolb, co w rezultacie prowadzi do obniżenia plonowania i pogorszenia jakości
uzyskiwanego ziarna.
dr Katarzyna Trzmiel,
IOR — PIB w Poznaniu
mgr Beata Wielkopolan,
IOR — PIB w Poznaniu
rolniczeabc@rolniczabc.pl

Naturalnym sposobem rozprzestrzeniania się chorób wirusowych w środowisku jest
ich przenoszenie przez wektory wśród, których dominują
zróżnicowane pod względem
taksonomicznym owady. Mszyce, szpeciele czy skoczki są dobrze poznanymi wektorami wirusów zbóż. Na uwagę zasługują również chrząszcze, które
są także wektorami szerokiej
gamy wirusów roślin z rodzajów
(Bromovirus, Comovirus,
Machlomovirus, Sobemovirus
i Tymovirus), a wśród nich
skrzypionki i nasz rodzimy gatunek — skrzypionka zbożowa
(Oulema melanopus, L.).

70 proc.
wyrządzanych strat
Skrzypionki zalicza się do
chrząszczy z rodziny stonkowatych (Chrysomelidae). Larwy jak i chrząszcze niszczą liście zbóż, przy czym larwy są
uważane za główne stadium
szkodliwe — szacuje się, że
ostatnie stadium larwalne jest
odpowiedzialne za 70 proc.
wyrządzanych strat. Żerowanie
larw jak i osobników dorosłych
szczególnie na liściu flagowym i podflagowym, które
odgrywają decydującą rolę
w tworzeniu plonu i suchej
masy ziarna, ma znaczny
wpływ na jakość i ilość uzyskiwanego plonu.
Szkodliwość skrzypionek
zbożowych wynika zarówno

z mechanicznego uszkadzania i przez to ograniczania
powierzchni asymilacyjnej liści roślin, jak i z przenoszenia
i zakażania zbóż i dziko rosnących traw wirusami np. wirusem pstrości kupkówki (Cockfoot mottle virus, CFMV)
i wirusem mozaiki stokłosy
(Brome mosaic virus, BMW).
Fakt ten potwierdza korelacja
występowania mozaiki stokłosy z liczebnością chrząszczy
skrzypionek.

Wirus mozaiki stokłosy
BMV poraża wiele gatunków z rodziny wiechlinowatych, w tym zboża: pszenicę,
jęczmień, żyto, pszenżyto,
owies, kukurydzę oraz wiele
dziko rosnących traw, które
stanowią rezerwuar wirusa.
Głównym objawem choroby
jest pasiasta mozaika liści. Nasilenie objawów zależy od:
wieku roślin (najsilniejsze objawy występują na wcześnie
porażonych młodych roślinach), agresywności poszczególnych izolatów wirusa oraz
od panujących warunków atmosferycznych. Na podstawie
literatury wiadomo, że BMV
powoduje obniżenie masy (od
24 do 47 proc.) oraz wielkości
(od 55 do 81 proc.) porażonych
roślin jęczmienia.
Obecność BMV stwierdzono
w USA, Europie oraz w południowej części Afryki. W Polsce BMV odkryto w pszenicy
(1997), pszenżycie (2013) oraz
kukurydzy (2013). Jak wiadomo chrząszcze skrzypionek
mogą żerować na roślinach
kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, ale także na jęczmieniu,

owsie czy życie, więc w przyszłości wyżej wymienione symptomy chorobowe mogą być
zaobserwowane również na
innych uprawach zbóż.

Zaleca się izolację
przestrzenną
Ze względu na brak możliwości bezpośredniego zwalczania wirusów poprzez stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin, jedynym sposobem ich zwalczania są szeroko pojęte działania prewencyjne, polegające między innymi na ograniczaniu liczebności
ich potencjalnych wektorów,
w tym przypadku chrząszczy
skrzypionki zbożowej oraz likwidowaniu rezerwuarów wirusa czyli np. ograniczaniu zachwaszczenia upraw przez dzikie trawy.
W myśl Integrowanej Ochrony Roślin jako pierwsze powinny być stosowane wszelkie
metody ochrony roślin,
w szczególności metody nie
chemiczne, w sposób minimalizujący zagrożenie dla
zdrowia ludzi, zwierząt oraz
środowiska. Dlatego zaleca się
izolację przestrzenną pomiędzy plantacjami zbóż, płodozmian oraz zrównoważone nawożenie, które ma pozytywny
wpływ na wzmocnienie zdrowotności, potencjału obronnego i zdolności regeneracyjnych roślin). Ponadto należy
wykonać prawidłowe i dokładne zabiegi agrotechniczne
niszczące larwy i poczwarki
chrząszczy.

micznych ograniczających liczebność skrzypionek jest
możliwe tylko dla stadium larwalnego tych owadów. Zabieg
chemiczny należy wykonać
w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Próg ekonomicznej szkodliwości dla
tego agrofaga wynosi odpowiednio: 0,5-1 larwy na
1 źdźbło dla jęczmienia jarego,
pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa; 1-1,5 larwy na
1 źdźbło dla jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta.
Wykonując zabieg chemiczny można ograniczyć popuREKLAMA

Objawy mozaiki stokłosy na jęczmieniu odm. Bażant
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lację chrząszczy nalatujących
na plantacje roślin zbożowych w roku następnym.
W celu ograniczenia szkodliwości skrzypionek, a w tym
występowania infekcji wirusowych, zaleca się również
zwalczanie chwastów jednoliściennych. Można zastosować środek chwastobójczy
Atlantis, który jest przeznaczony do powschodowego
zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych
dwuliściennych w pszenicy
ozimej, pszenżycie ozimy i życie. Zakres zwalczanych gatunków chwastów można rozszerzyć poprzez łączenie środka Atlantis ze środkami: Grodyl 75 WG, Sekator 125 OD,
Mustang 306 SE oraz Granstar 75 WG.

Objawy mozaiki stokłosy
na kukurydzy pastewnej
Fot. Katarzyna Trzmiel
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