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Komisje szacują straty, wciąż wpływają nowe wnioski

Skutki przezimowania
Osiemdziesiąt komisji gminnych szacuje
na Mazowszu szkody w zbożach ozimych
powstałe w wyniku ujemnych skutków
przezimowania w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej.
Na terenie województwa warmińskomazurskiego zaledwie w dwóch powiatach
żaden farmer nie wnioskował
o oszacowanie szkód.
Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

— Tylko z powiatów piskiego i gołdapskiego nie było
jak dotąd żadnych zgłoszeń.
W każdym z pozostałych siedemnastu pracuje po jednej
komisji powiatowej. Sytuacja
wygląda tam różnie, jest od
dwóch do dziewięćdziesięciu
zgłoszeń na terenie gminy.
Cały czas jednak dochodzą
nowe — mówił nam w czwartek 7 kwietnia kierownik
działu ekonomiki Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Olsztynie Rafał Sobolewski.

Dopiero za kilka tygodni
Do tamtej pory do olsztyńskiego urzędu wojewódzkiego komisje zgłosiły już ok.
35 000 hektarów. A na tym
przecież nie koniec. Dokład-

nie skalę szkód w wyniku
złego przezimowania na terenie województwa będziemy znać dopiero za kilka tygodni. — Więcej będzie wiadomo na przełomie kwietnia
i maja — przewiduje Rafał
Sobolewski.

80 komisji
Na Mazowszu zaś — jak
nas poinformował rzecznik
prasowy Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Wojciech
Asiński — do minionego
czwartku straty rolników szacowało 80 komisji. Najwięcej,
bo 28, pracowało na terenie
oddziału Poświętne w Płońsku MODR-u. Na obszarze
podlegającym oddziałowi
Ostrołęka było ich 23, na
terenie o. Płock — 13, o. Bielice — 9, zaś oddział Siedlce
— 7. Żadnej komisji nie po-

W niektórych miejscach okres wegetacji, z krótkimi przerwami,
trwał aż do końca grudnia. Potem temperatura szybko spadała
nawet do -20oC przy gruncie. Brak okrywy śnieżnej,
niezahartowanie roślin spowodowały, że część plantacji wymarzło.
Zdjęcie przedstawia stan z połowy lutego Fot. Małgorzata Gazda
wołano zaś do tamtego dnia
na terenie oddziału Radom.
— Obszar dotknięty zjawiskiem (ujemnymi skutkami
przezimowania – red.) to ponad 43 tys. ha, a szacunkowa
liczba poszkodowanych gospodarstw wynosi 5 881. Do
Wojewody Mazowieckiego
wpływają kolejne wnioski —

poinformował nas zespół prasowy wojewody (stan na 8
kwietnia).

Przemarznięty korzeń rzepaku — plantacja do likwidacji
Fot. Marcin Jarocki

Zwierzęca i roślinna
Do wojewodów zgłaszane
są tylko protokoły z tych gospodarstw, w których poziom
szkód był wyższy niż 30 proc.
średniej produkcji rolnej, przy

czym przy ich szacowaniu
bierze się pod uwagę całość
produkcji — zarówno roślinnej, jak też zwierzęcej — prowadzonej w gospodarstwie

w roku szacowania, zaś powierzchnia jednolitej uprawy
na działce, na której wystąpiły
szkody, nie może być mniejsza niż 10 arów.
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SKUP koni i bydła, 782237-910.

maszyny rolnicze
zwierzęta hodowlane
! ! BYDŁO, maciory, knury
kupię- gotówka 731-751-429.
! ! Skup bydła -atrakcyjne
ceny, 690-944-688.

DOJARKI -montaż, 504-93-

SPRZEDAM kwaliﬁkowane
sadzeniaki, 501-517-246.
SPRZEDAM nasiona koniczyny czerwonej, 694-831-291.

64-90
KUPIĘ: maszyny, ciągniki, tel.787-915-626

KUPIĘ:ZBOŻA

paszo-

! ! Skup bydła rzeźnego.
BYKPOL, 690-944-688.

we,konsumpcyjne, owies,

KUPIĘ konie, krowy, 606655-378.

SPRZEDAM:OPONY rolni-

rzepak, tel.606-505-511.

cze do kombajnów, ciągników, przyczep, sprzętu bu-

SKUP koni i bydła, 606954-202.

produkty rolne

dowlanego,tel.505-212810,539-524-795.

NAPRAWA komputerów u
klienta, 503-567-435.
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.

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
www.roliczeabc.pl
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VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”

patronat prasowy

Kupisz sadzonki i miło spędzisz czas
Bogata oferta drzew i krzewów owocowych, kwiatów, powszechnie
nasadzanych krzewów iglastych i drzew ozdobnych oraz producentów
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zabudowy
i aranżacji ogrodów, a do tego niepowtarzalne wyroby rękodzielnicze,
swojskie jedzenie i atmosfera pikniku — to tylko niektóre z licznych
atrakcji, jakie czekają na zwiedzających podczas VIII Wiosennych
Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie.
łek i ogrodów i na stałe zagościły w kalendarzu wiosennych imprez odbywających się w naszym regionie.
W odróżnieniu od edycji jesiennej nie są skierowane wyłącznie do rolników. Coś dla
siebie znajdą zarówno mieszkańcy wsi i obszarów wiejskich, jak również działkowcy oraz właściciele ogrodów,
posesji i balkonów.

Zakupy na działkę
i do ogrodu
W bogatym programie targów znajdzie się pokaz: roślin
oraz artykułów szkółkarskich,
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i ogrodniczych, maszyn
i urządzeń do prac ogrodowych oraz zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów.
Nie zabraknie szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół oraz
nawozów i środków ochrony
roślin tak chętnie kupowanych przez działkowców
i właścicieli przydomowych
ogródków.
Podobnie jak w latach ubiegłych będzie można skorzystać
z porad fachowców na temat
sposobu pielęgnacji roślin, czy
zagospodarowania i aranżacji
przestrzeni w ogrodzie. Swoją
radą i pomocą będą też służyć
przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem, na czele z WarmińskoMazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Atrakcje
dla całej rodziny

53416otbr-e -O

Ekspert radzi:

Podczas tegorocznej edycji
Wiosennych Targów Ogrodniczych, zgodnie z tradycją, nie
zabraknie twórców rękodzie-

Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” już na stałe wpisały się w kalendarz
wiosennych imprez w Olsztynie. Pierwsze odbyły się w 2009 roku Fot. Anna Uranowska
ła, sztuki ludowej oraz smacznej kuchni regionalnej. — Na
miłośników swojskiego jedzenia czekać będą domowe
wędliny, smalec ze skwarkami
i świeży, wiejski chleb —
wszystko według tradycyjnych, regionalnych receptur —
wyjaśnia komisarz targów.

Organizator zapowiada przygotowanie prezentacji zwierząt
gospodarskich połączonej z pokazem zwierząt futerkowych,
drobiu ozdobnego, gołębi rasowych oraz ogierów zimnokrwistych. Pojawi się również,
uwielbiana przez najmłodszych
zwiedzających „wioska dziecię-

ca” pełna niespodzianek i atrakcji. Podczas imprezy odbędą się liczne quizy i konkursy dla
dorosłych i dla dzieci, będące
okazją do promocji regionu.
Jak co roku nie zabraknie występów regionalnych artystów,
które nadadzą imprezie sielski,
piknikowy charakter.

— Targi to interesująca alternatywa spędzenia
rodzinnego weekendu. Serdecznie zapraszamy
życząc wielu wrażeń i satysfakcji wystawcom
ze sprzedaży, a zwiedzającym z zakupów
— zaprasza Urszula Anculewicz,
komisarz targów w olsztyńskim WMODR

Fot. Mirosław Fesnak

— Impreza odbędzie się
w dniach 23-24 kwietnia
2016 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Olsztynie, przy ulicy Jagiellońskiej 91. To już ósma
odsłona targów, które z roku
na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem
mieszkańców Olsztyna i regionu — wyjaśnia Urszula
Anculewicz, komisarz targów. Corocznie targi przyciągają około 100 wystawców i ponad 10 tysięcy zwiedzających. Targi stały się inspiracją dla miłośników dzia-

Jak skorzystać z ubezpieczenia upraw po nowemu?

Concordia Ubezpieczenia
z dniem 15 marca br. otworzyła wiosenny sezon ubezpieczania upraw rolnych, który potrwa do końca czerwca
br., w odniesieniu do roślin

rolniczych oraz do końca
maja, w przypadku owoców
i warzyw.
W tym roku uprawy ubezpieczane będą po nowemu,
tj. z dofinansowaniem bu-

dżetu państwa, sięgającym
aż 65 proc. Z dopłat do składek skorzystają również duże
przedsiębiorstwa
rolne.
Wszystko za sprawą znowelizowanej Ustawy o ubezpie-
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czeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich.
Ubezpieczeniem mogą zostać
objęte tradycyjne rośliny rolnicze. Specjalnie przygotowane pakiety ubezpieczeń oraz indywidualne ubezpieczenie od
gradu — pozwolą solidnie chronić produkcję prowadzoną
„pod chmurką”. W tym sezonie
Concordia zaproponuje rów-

nież ubezpieczenie wybranych
upraw specjalnych, tj. warzyw
i owoców, od ryzyka gradu.
Ubezpieczenia Concordii
dostępne są w pięciu pakietach: grad; grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L); grad, przymrozki
wiosenne (Pakiet Baza L);
grad, przymrozki wiosenne,
deszcz nawalny, huragan

(Pakiet Plus L) oraz ogień.
Przy czym ubezpieczenie roślin ozimych w pakietach
zawierających przymrozki
wiosenne nie będzie dostępne od początku sezonu
wiosennego. Decyzja w tym
zakresie zostanie podjęta po
wiosennym wznowieniu wegetacji i określeniu kondycji
roślin.

Andrzej Janc — Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia radzi na co zwrócić uwagę, aby wybrać najskuteczniejszy wariant ubezpieczenia
upraw. — Warto na pewno pamiętać
o sprawdzeniu czy na polisie jest mowa
o udziale własnym, u nas takiego zapisu
— brak. Zweryfikowaniu czy suma ubezpieczenia jest stała przez cały rok —
u nas jest. Ponadto, co oczywiste, należy
sprawdzić: jaka jest wysokość składki za
ubezpieczenie, czy umowa może zostać
zawarta bez oględzin na polu, jak również
jakie są warunki wypłaty środków, po zajściu niechcianego zdarzenia. W Concordii wypłacamy odszkodowania do 95 proc. sumy ubezpieczenia w wybranych ryzykach. W określonych przypadkach,
ponosimy także odpowiedzialności już od 8 proc. ubytku w plonie. Fot. Concordia
125716otbr-a-M
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Pań w rolnictwie przybywa
Spotkanie „Agro na obcasach”, które odbyło
się 15 marca w Teatrze im. Stefana Jaracza
zgromadziło ponad 400 uczestniczek.
To drugie wydarzenie dedykowane kobietom
działającym w sektorze rolnym, którego współorganizatorem był Bank BGŻ BNP Paribas.
„Agro na obcasach” to program dedykowany kobietom
działającym w sektorze rolnym, dzięki któremu bank
pragnie podkreślić niezwykłe osiągnięcia kobiet w codziennej pracy na rzecz rozwoju agrobiznesu.

15 marca w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie Bank BGŻ BNP
Paribas we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą zaprosił
przedstawicielki rolnictwa z województwa warmińsko-mazurskiego na
spektakl „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa. Zaproszenie do udziału
w wydarzeniu przyjęły również reprezentantki lokalnych instytucji
i olsztyńskich oddziałów: AR i MR, KRUS, ANR, W-MODR, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych -Izba Gospodarcza, dyrektor Oddziału Regionalnego TUW Concordia, wicemarszałek województwa oraz starosta powiatu olsztyńskiego.
— Na początku lat 90 liczba kobiet w agrobiznesie była niewielka. Jednak
w kolejnych latach zaczęło to się zmieniać się— wspominał Dariusz
Radziszewski, dyrektor Oddziału Regionalnego Bankowości Detalicznej
i Biznesowej Banku BGŻ BNP Paribas w Olsztynie. — Z czasem można było
zaobserwować, że gospodarstwa rozwijają się i to kobiety zaczynają przejmować prym w ich prowadzeniu. Zajmowały się ﬁnansami, sprawami bankowymi, a więc m.in. kredytami, wnioskami o dotacje.
Jednocześnie miały coraz więcej własnych koncepcji na prowadzenie gospodarstwa, zaczęły angażować się we wspólną
pracę. Następnie zaczęły mieć znaczący wpływ na zmianę kierunku rozwoju gospodarstwa. Na zlecenie Banku zostały przeprowadzone badania, które wskazały, że 55 procent decyzji
strategicznych w gospodarstwach jest podejmowana wspólnie
przez obu małżonków. W dzisiejszym, zmieniającym się świecie, pozycja kobiet znacząco rośnie. Niektóre z nich kierują dużymi farmami mlecznymi, co na początku mojej pracy było
niespotykane. Eksperci przyznają, że kobiety wniosły nową jakość do rolnictwa – dodał D. Radziszewski.
— Przybywa kobiet, które aktywnie prowadzą działalność rolniczą. Pań,
które zarządzają, z sukcesami, gospodarstwami — podkreślał Jan
Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. — Wyjątkowym
fenomenem jest to, że panie na wsiach włączają się aktywnie w życie lokalnych społeczności. Są sołtyskami, organizują koła gospodyń wiejskich. Te ostatnie przetrwały czas transformacji i dziś, już na innych zasadach, wciąż funkcjonują.
I to też jest wyjątkowym zjawiskiem.
— Liczba kobiet w rolnictwie znacząco wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat — ocenia Anna Zielińska, ekspert Agro Banku BGŻ BNP Paribas w Olsztynie, która również
poprowadziła galę „Agro na Obcasach”. — Wcześniej rolnictwo było postrzegane
jako wyłącznie męska domena. Dziś to się zmienia. Dzięki nowym technologiom
i innowacyjnym rozwiązaniom dla rolnictwa, możliwościach otrzymania doﬁnansowania z różnych programów unijnych, kobiety radzą sobie w rolnictwie coraz lepiej. Obecnie trzeba gospodarstwem odpowiednio zarządzać, by osiągnąć sukces. Kobiety
dysponują nie tylko wiedzą na temat technik produkcji, ale również m.in. przepisów i w tym biznesie odnajdują się znakomicie.
— Dziś kobiety mają swój pomysł na prowadzenie działalności i realizują swoje pomysły — mówiła Lidia Lis, która razem z mężem prowadzi hodowlę bydła mlecznego. — Jak każda praca,
także ta w rolnictwie ma swoje plusy i minusy, a coraz więcej kobiet przekonuje się, że rolnictwo jest właśnie dla nich.
W spotkaniu w olsztyńskim teatrze nie brakowało emocji, ponieważ uczestniczki wzięły udział
w konkursie. Ich zadaniem było napisanie krótkiego wiersza dotyczącego „Kobiety AGRO
w zmieniającym się świecie”.
Nagrodę, weekendowy voucher dla dwóch osób w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim,
odebrała Zoﬁa Krynicka z Gołdapi. Wszystkie panie biorące udział w projekcie „Agro na obcasach” podkreślały, że czekają na kolejne spotkanie za rok!
138216otbr-a -C
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W pierwszym roku po
zastosowaniu obornika
wykorzystanie składników
pokarmowych przez
ziemniaki, może wynieść
jedynie do 30 proc.
azotu i fosforu

Jak zaopatrzyć rośliny w składniki pokarmowe?

Nawożenie ziemniaka
Warunkiem koniecznym do wydania wysokiego plonu dobrej
jakości oprócz uregulowanego odczynu jest optymalne
zaopatrzenie zarówno w makro-, jak i mikroelementy.
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Głównym składnikiem warunkującym transport asymilatów z liść do bulw jest potas. Dobre zaopatrzenie roślin
w ten pierwiastek powoduje
że akumulacja biomasy
w bulwach zachodzi do końca wegetacji, co przekłada
się na większe plony o wyższej
zawartości skrobi. Głównym
składnikiem plonotwórczym
w uprawie ziemniaka jest
azot. Aby osiągnąć wysoką
efektywność nawożenia tym
składnikiem należy odpowiednio zaopatrzyć rośliny
w pozostałe składniki pokarmowe — potas, fosfor, magnez, siarkę, wapń i mikroskładniki. Przenawożenie
plantacji azotem lub jednokierunkowe nawożenie tym
pierwiastkiem bez zaopat-

rzenia w inne składniki pokarmowe skutkuje spadkiem
jakości technologicznej, większymi stratami w czasie przechowywania bulw, a często
większą podatnością roślin
na choroby. Aby uniknąć błędów, nawożenie ziemniaków
zarówno azotem jak i innymi
składnikami pokarmowymi
należy dokładnie zaplanować.
Ustalając nawożenie mineralne należy brać pod uwagę
zapotrzebowanie ziemniaków na azot oraz jego pokrycie z azotu glebowego i uwalniający się z nawozów naturalnych.

Na wiosnę powinien być
dobrze przefermentowany
Mineralne nawożenie ziemniaków zleży w dużym stopniu od tego czy uprawiamy je
na oborniku czy bez. Obornik
jest źródłem dostarczającym

roślinom nie tylko składników pokarmowych, ale również poprawia bardzo korzystne właściwości gleby.
Najlepszy termin stosowania
obornika pod ziemniaki to
okres jesienny pod orkę przedzimową. Niekiedy ze względów organizacyjnych zachodzi konieczność zastosowania
jego w okresie wiosennym,
dlatego też powinien być on
dobrze przefermentowany.
Za optymalną dawkę obornika na 1 ha przyjmuje się 25
ton, która wnosi do gleby
średnio 125 kg azotu, 75 kg
fosforu i 150 kg potasu.
W pierwszym roku po zastosowaniu wykorzystanie składników pokarmowych z obornika przez ziemniaki może
wynieść jedynie do 30 proc.
azotu i fosforu, co odpowiada
40 kg N i 20 kg P2O5 oraz do
50 proc. potasu, czyli około
75 kg K2O.

Ilość azotu, którą ziemniaki będą miały do dyspozycji
zarówno z bieżącej mineralizacji azotu glebowego, jaki
i zastosowanych nawozów
naturalnych czy organicznych
zależy, poza warunkami pogodowymi, przede wszystkim od czasu ich przebywania
na polu ponieważ zwykle największa ilość tego pierwiastka uwalnia się do gleby
w miesiącach najcieplejszych.
Stąd też uprawa ziemniaków
przeznaczonych na późny
zbiór wyjściową zawartość
azotu mineralnego w glebie
można przemnożyć przy
współczynnik 1,5, a jego wykorzystanie z obornika przyjąć za dwukrotnie wyższe niż
przy uprawie ziemniaków na
wczesny zbiór.

Większą ilość azotu
należy podzielić
Po oszacowaniu potrzeb nawozowych należy dokonać
podziału dawki, wybrać termin zastosowania oraz rodzaj nawozu. Nawozy azotowe do dawki 100-120 kg/ha

Fot. Anna Uranowska

stosuje się przed sadzeniem
ziemniaków. Natomiast większą ilość azotu można podzielić na dwie dawki od ½
do ¾ dawki całkowitej przed
sadzeniem, a resztę w fazie
ukształtowania krzaka przed
obredleniem, a na glebach
słabszych podział ten powinien być bardziej równomierny.
System nawożenia potasem,
fosforem i magnezem powinien być tak opracowany, aby
po zbiorze przedplonu zasobność gleby w te składniki
powinna kształtować się
w średniej klasie zasobności.
Dlatego zasobność gleby, na
której będzie uprawiany
ziemniak warto wykonać już
przed siewem przedplonu
aby w razie potrzeby intensyfikować nawożenie. Tak
przygotowane stanowisko
umożliwia ograniczenie nawożenia mineralnego. Wobec tego, aby uzyskać plon
w granicach 35-40 t z hektara wskazane jest nawożenie
w granicach 160-180 kg
K2O/ha, 40-50 kg P2O5/ha,

25 kg MgO/ha i 20 kg S/ha.
Należy pamiętać że na glebach o niższej zasobności
w składniki mineralne nawożenie należy zwiększyć
o 25-50 proc. w stosunku do
potrzeb.

Najlepiej
w pochmurne dni
W uprawie ziemniaka można również stosować nawożenie dolistne. Najczęściej
dokarmia się takimi makroelementami jak azot, magnez i siarka, rzadziej fosfor
i potas. Natomiast spośród
mikroelementów to mangan
i bor. Dolistne dokarmianie
azotem w optymalnych warunkach pogodowych można
przeprowadzić wodnym roztworem mocznika o stężeniu
6 proc. (w 100 l cieczy roboczej rozpuszcza się 6 kg nawozu). Zabieg ten najlepiej
wykonać rano lub wieczorem, w pochmurne dni, przy
dużej wilgotności powietrza
oraz pełnym turgorze roślin,
aby nie spowodować poparzenia roślin. Zabieg ten moż-

Nie r uchomo ś c i ro lne

„ Rodz i na 500 pl us”

Senackie głosowanie
nad ustawą przesunięte

Pieniądze na dzieci
także dla rolników

Krzysztof Napierski
gazeta@kurierprzasnyski.pl

Głosowanie Senatu nad ustawą o obrocie ziemią rolną
przesunięto na kolejne posiedzenie. Najbliższe obrady izby
mają się odbywać 13 i 14
kwietnia. Sam dokument zaś
powinien wejść w życie 30
kwietnia (1 maja dobiega końca dwunastoletnie moratorium
na zakup polskiej ziemi przez
cudzoziemców).
Przypomnijmy, że ustawa dotyczy wstrzymania na okres
pięciu lat sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Krytykowany przez opozycję i różne organizacje dokument, zgodnie
z którym ziemia ma pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, zaś podstawową formą jej użytkowania przez rolników ma być
dzierżawa, Sejm przyjął większością głosów w czwartek 31
marca (233 parlamentarzystów za, 195 przeciw, 18 wstrzymało się od głosu). Minister
rolnictwa Krzysztof Jurgiel
podkreślał, że ustawa jest spełnieniem przedwyborczych

Ustawa w pigułce
— sprzedaż państwowych gruntów zostaje wstrzymana na 5 lat
(z wyjątkiem tych o powierzchni do 2 ha i innych przeznaczonych
na cele nierolne, jak np. budownictwo mieszkaniowe, składy magazynowe, parki technologiczne czy inwestycje transportowe);
— właścicielem ziemi rolnej pozostaje Agencja Nieruchomości
Rolnej, zaś podstawową formą jej użytkowania staje się dzierżawa
(przy czym ANR ma sprawować nad sposobem zagospodarowania gruntów nadzór);
— nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik indywidualny osobiście gospodarujący gruntami do 300 ha, mający kwalifikacje
rolnicze i mieszkający co najmniej od 5 lat na terenie gminy, na
której położona jest co najmniej jedna działka jego gospodarstwa;
— nabywca ziemi musi prowadzić gospodarstwo rolne przez 10 lat
i w tym czasie nie wolno mu jej zbywać i wydzierżawiać (w sytuacjach losowych zgodę na wcześniejsze zbycie może wydać sąd);
— ziemię mogą nabywać Kościoły i związki wyznaniowe;
— prawo pierwokupu ma Agencja Nieruchomości Rolnych
(z wyjątkiem dziedziczenia gospodarstwa przez bliskie osoby).

obietnic Prawa i Sprawiedliwości i większość rolników
chce jej wprowadzenia.

Popierają, ale
z wątpliwościami
Jak jednak obserwujemy
w ogólnopolskich mediach,

wielu farmerów sprzeciwia się
dokumentowi w jego obecnym kształcie. Ich zastrzeżenia
dotyczą m.in. domów zbudowanych na działkach rolnych,
których po wejściu w życie
ustawy nie będzie można
sprzedać; obostrzeń dotyczą-

Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

cych nabywania ziemi w gminach innych niż ta, w której się
mieszka (nawet jeśli dana
działka leży „po sąsiedzku”)
czy też brak możliwości sprzedaży ziemi osobom nieprowadzącym działalności rolnej.
Rolnicy obawiają się, że wprowadzone ograniczenia będą
skutkować przede wszystkim
spadkiem wartości ziemi rolnej
i znacznym zawężeniem rynków zbytu. Ogólne założenia
ustawy rolnicy jednak popierają, gdyż ograniczyłaby ona
wykup polskiej ziemi przez
cudzoziemców.

Więcej czasu dla Senatu
Poprawki do ustawy zgłosiła
Platforma Obywatelska. Niektóre z nich poparła też część
członków klubu PiS-u. Do Senatu wpłynęło także wiele innych dokumentów dotyczących ustawy. Uwagi zgłosiła m.in. Helsińska Fundacja
Praw Człowieka. Stąd też, aby
dać senatorom więcej czasu
na zapoznanie się z nimi, Konwent Seniorów zdecydował
o przesunięciu terminu głosowania nad dokumentem na
kolejne posiedzenie izby (13-14
kwietnia).

Rządowy program „Rodzina
500 plus” w dużym stopniu
adresowany jest do familii zamieszkujących obszary wiejskie. Żeby otrzymać wsparcie,
trzeba prawidłowo obliczyć
dochód z gospodarstwa.
Wnioski o świadczenia z tego
programu są już przyjmowane
w każdej gminie, z reguły przez
ośrodki pomocy społecznej.
Wsparcie mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci
do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem
niepełnoletnich dzieci otrzyma
500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej
800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego,
ważna jest liczba posiadanych
hektarów przeliczeniowych.
Przyjęto, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie,
w drodze obwieszczenia, przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym. Obecnie

to 2 506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.
W przypadku gdy rodzina
uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje
się. Nie wlicza się do nich dopłat bezpośrednich.
Ustalając dochód rodziny
uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego
wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę. Wyjątki, to ziemia oddana w dzierżawę na
podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego (żeby
dostać świadczenie emerytalno-rentowe); gospodarstwa
rolne wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną; gospodarstwa
oddane w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej.
Poza tym, przy obliczaniu
dochodu rodziny uzyskanego
przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego (w tym od Agencji Nieruchomości Rolnych),
pomniejsza się go o zapłacony
czynsz z tytułu dzierżawy.
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na wykonać kilkukrotnie
w trakcie wegetacji ziemniaków, w praktyce przeprowadza się od dwóch do czterech
oprysków.
Dokarmianie dolistne siarką i magnezem wykonuje się
siedmiowodnym siarczanem
magnezu (5 kg nawozu rozpuszcza się w 100 l wody). Zabieg ten wykonuje się przeważnie dwukrotnie co spowoduje zasilenie rośli w jednym zabiegu (200-300 l cieczy roboczej na hektar) około 1,6-2,4 kg MgO oraz 1,32,0 kg S/ha.

Dostępność
manganu
Mikroskładniki spełniają
niezastąpione role i bez nich
prawidłowy rozwój roślin byłby niemożliwy. Mangan jest
jednym z najważniejszych
pierwiastków biorących
udział w procesach przemiany materii zachodzących
w ziemniakach. Dobre odżywienie ziemniaka w ten
mikroelement gwarantuje
znacznie lepszy rozwój
i wcześniejsze kwitnienie roślin. Wiadomo, że dostępność manganu zależy od odczynu gleby i na glebach o wysokim pH pierwiastek ten
ulega uwstecznieniu, przechodząc w formy trudno
przyswajalne dla roślin, stąd

nawożenie doglebowe traci
swą skuteczność w bardzo
krótkim czasie. Zalecane jest
zatem dolistne nawożenie roślin manganem.
Niedobór tego pierwiastka
powoduje znaczne zmniejszenie w bulwach zawartości
witaminy C, obniżenie zawartości białka, zakłócenia
w procesie tworzenia się skrobi i spadek zdrowotności roślin — wzrost porażenia bulw
parchem zwykłym. Pierwszymi objawami jego niedoboru u roślin jest obniżenie
ogólnej kondycji upraw,
zwiększenie podatności na
niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz ataki agrofagów, jak również zahamowanie rozwoju. Wpływa on
także na pobieranie i wykorzystanie przez rośliny fosforu i żelaza z gleby. Przy głę-

bokim niedoborze manganu
dostępnego dla roślin objawy
występują na liściach, ogonkach liściowych i łodygach.
Objawy niedoboru widoczne są na najmłodszych liściach, na których pojawiają
się jasne i żółte plamki, rozpoczynające się u podstawy
i stopniowo obejmujące cały
liść, tworzy się charakterystyczna żółto-zielona siateczka.
Zabiegi dokarmiania manganem ziemniaków można
wykonywać kilkakrotnie po
zwarciu międzyrzędzi (duża
powierzchnia liści), w odstępach 7-14-dniowych. Zalecane dawki manganu
w czystym składniku wg
IUNG-PIB zastosowane doglebowo to 4 kg/ha, dolistnie
1 200 g/ha przy 1 proc. stężeniu roztworu.

Ważniejsze funkcje fizjologiczne mikroelementów (wg IUNG Puławy)
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UŻYTKI ZIELONE SKUTECZNIE ODŻYWIONE!
Miniony sezon pokazał, że uprawa traw,
a właściwie ich mieszanek z roślinami motylkowatymi, wcale nie jest łatwa i prosta.
Dotkliwa susza panująca w naszym regionie spowodowała ogromne problemy również na łąkach i pastwiskach. W wyniku
tego duża część gospodarstw hodowlanych była zmuszona do dokupienia części
pasz objętościowych poza gospodarstwem, co w obecnych realiach stanowi
dodatkowe obciążenie ﬁnansowe w tych
i tak niełatwych dla producentów mleka
czasach.
Jak się okazało, również zimowa aura
okazała się niezbyt sprzyjająca dla roślin.
Brak okrywy śnieżnej i szybki spadek temperatury, który nastąpił na przełomie grudnia i stycznia, doprowadził dodatkowo do
uszkodzeń mrozowych w uprawie traw i ich
mieszanek. W tej chwili wiele gospodarstw
podejmuje decyzję o przesiewie części
użytków zielonych w obawie o brak paszy
w bieżącym sezonie.
Tymczasem pasza objętościowa o wysokiej jakości w przypadku hodowli przeżuwaczy jest absolutną podstawą dawki
pokarmowej. Co jednak możemy zrobić,
jeśli zadbaliśmy o odpowiednie pH gleby na
użytkach zielonych, posieliśmy najlepsze
mieszanki traw, zastosowaliśmy nawożenie, a nadal nie jesteśmy zadowoleni z efektów?
Porównując odżywianie użytków zielonych z innymi uprawami takimi jak

np. zboża, bez trudu można zauważyć,
że w przypadku łąk i pastwisk ograniczamy
się zwykle do nawożenia za pomocą nawozów posypowych zawierających najczęściej azot, fosfor i potas. Tymczasem
w przypadku wspomnianych zbóż, szczególnie wtedy, kiedy zależy nam na osiągnięciu najlepszego w danych warunkach
plonu, bardzo popularne jest odżywianie
dolistne. Dlaczego więc nie odżywiamy dolistnie naszych użytków zielonych? Kiedy
warunki są optymalne, to trawa „rośnie
sama’’. Kiedy jednak pogoda płata ﬁgle,
a rośliny są osłabione po fatalnym sezonie
2015/2016, warto zastosować nawożenie
dolistne, najlepiej połączone z biostymulacją roślin, aby pomóc im się zregenerować
oraz wykorzystać maksymalnie ich potencjał plonowania.
Przykładem takiego odżywiania dolistnego zawierającego szybko i wysoko dostępne składniki pokarmowe połączone
z substancjami biostymulującymi, jest
oprysk preparatem Fertileader Vital. Jest to
nawóz dolistny, w którym składniki pokarmowe dostarczane są na bazie aminokwasów roślinnych, o bardzo bogatym
składzie, oferujący komplet makro- i mikroelementów, wzbogacony dodatkowo
o składniki poprawiające transport w roślinie oraz jej odporność na stres.
To wszystko powoduje, że jego działanie na
rośliny jest bardzo efektywne i wielokierunkowe. Składniki pokarmowe podane

na bazie aminokwasów zostają szybko
wchłonięte do wnętrza roślin, a substancje
biostymulujące pomagają roślinom w wykorzystaniu ich potencjału nawet w niekorzystnych warunkach. Stymulacja węzła
krzewienia pomaga w dokrzewianiu roślin,
zwiększając zagęszczenie runi, a co za tym
idzie wzrost plonu zielonki.
Jak każdy nawóz dolistny, Fertileader
Vital wymaga wchłonięcia przez zielone
części roślin, więc stosowanie go bezpośrednio po zimie lub od razu po zbiorze pokosu spowoduje, że nie będzie on
efektywnie pobrany, gdyż jest zbyt mała
masa zielona roślin. Jeżeli zechcemy zastosować Fertileader Vital przed pierwszym pokosem, to warto pamiętać,
że średniodobowa temperatura powinna
wynosić nie mniej niż 8-10oC. Jeśli zaś
zdecydujemy się na zastosowanie takiego
odżywiania dolistnego po którymś z pokosów, należy wykonać oprysk dopiero, kiedy
ruń odrośnie na wysokość ok. 5 cm. Wtedy
zabieg ten przyniesie najlepsze rezultaty.
Pamiętajmy, że najlepiej i najtaniej jest
wyprodukować wysokiej jakości paszę
objętościową we własnym gospodarstwie.
Pozorne oszczędności poczynione w odżywianiu trwałych użytków zielonych będzie
trzeba z nawiązką oddać, dokupując pasze
objętościowe niewiadomej jakości spoza
własnego gospodarstwa.

Mirosław Gromadzki
Gmina: Myszyniec
Powiat: ostrołęcki
Rok 2015 w moim gospodarstwie był
kiepski ze względu na suszę. Użytki zielone były w złym stanie i postanowiłem
spróbować coś z tym zrobić. Doradca
z ﬁrmy Timac Agro zaproponował mi zastosowanie dolistne preparatu Fertileader Vital. Postanowiłem spróbować,
szczególnie, że stosuję inne produkty
z tej ﬁrmy i jestem z nich zadowolony.
Zastosowałem zgodnie z zaleceniami doradcy Fertileader Vital w dawce 3 l/ha
ok. 2 tygodnie po drugim pokosie na

łące (trawy z wsiewką motylkowatych)
będącej w trzecim roku użytkowania.
Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Trawa intensywnie się zagęściła,
nabrała wigoru, a w stosunku do kontroli, gdzie nie zastosowałem żadnego
nawożenia dolistnego, plon zwiększył
się nawet o 5 balotów z ha. Biorąc pod
uwagę cenę sianokiszonek, muszę przyznać że odżywianie dolistne użytków zielonych Fertileader Vital to strzał
w dziesiątkę.

Więcej informacji na www.timacagro.pl
87116otbr-c -L
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Ruszyła wegetacja rzepaków ozimych, nastał więc czas oceny plantacji
pod kątem ich przezimowania i zdrowotności. W tym celu należy ocenić
zdrowotność roślin pod kątem występowania chorób grzybowych
i szkodników i zachwaszczenie plantacji, oraz ustalić obsadę roślin
na jednostce powierzchni.
mgr Beata Wielkopolan, IOR —
PIB w Poznaniu
dr Magdalena Jakubowska,
IOR — PIB w Poznaniu
W ochronie plantacji rzepaku a tym samym uzyskanie
satysfakcjonujących plonów,
bardzo ważne jest prawidłowe
rozpoznanie zagrożenia oraz
dobór odpowiednich środków
ochrony roślin. Na podstawie
lustracji pola, planuje się zabiegi, które wpływają na uzyskanie wyższych plonów. Ważnym elementem agrotechniki
wiosennej są zabiegi fungicydowe oraz insektycydowe. Nie
wolno też pominąć zabiegu
herbicydowego (preparaty
kontaktowe), który należy wykonać w przypadku, gdy: nie
wykonano go jesienią. Zabieg
ten jest konieczny, ponieważ
rzepak po okresie zimowym
jest rzadki i słabo rozwinięty.
Nie można dopuścić do rozwoju patogenów grzybowych
i pojawienia się żerujących
szkodników owadzich. Powodowane przez te czynniki straty w plonie mogą sięgać 10-50
proc. Plantacja może zostać
nawet całkowicie zniszczona.

Szkodniki i choroby
grzybowe
Obecnie w okresie wiosennym największe zagrożenie
dla plantacji rzepaków stanowią: szkodniki owadzie takie
jak: chowacz brukwiaczek,
chowacz czterozębny, chowacz
podobnik, słodyszek rzepako-

wy czy pryszczarek kapustnik.
Na wystąpienie chorób grzybowych (ważny czynnik powodujący straty plonu) w dużym stopniu rzutują warunki
pogodowe. Przy ciepłej i wilgotnej wiośnie straty są największe. Należy dążyć do
wczesnego diagnozowania
choroby i prawidłowego doboru fungicydu. Najczęstsze
choroby grzybowe rzepaku to:
sucha zgnilizna kapustnych,
zgnilizna twardzikowa, szara
pleśń, czerń krzyżowych, choroba wadliwego płodozmianu
(czyli kiła kapustnych), zgorzel
siewek, cylindrosporioza. Rzadziej i zwykle w mniejszym
nasileniu występują: werticilioza, mączniak prawdziwy
i mączniak rzekomy kapustnych.

Uszkodzenia są miejscem
rozwoju chorób
Poprawnie i systematycznie
prowadzony monitoring pól to
połowa sukcesu na osiągnięcie
zdrowych roślin, rokujących
wysokie plonowanie rzepaku.
Nalot szkodników tj. chrząszczy
chowaczy oraz słodyszka rzepakowego można kontrolować
przy użyciu żółtych naczyń, wypełnionych wodą z dodatkiem
detergentu zmniejszającego napięcie powierzchniowe. Zaleca
się ustawić żółte naczynia przynajmniej 25 metrów od brzegu
pola. Naczynia należy kontrolować systematycznie dwa razy
w tygodniu.

Najwcześniej (marzec, początek kwietnia, gdy gleba osiąga temp. 6-9oC) budzi się i zaczyna atakować rośliny chowacz brukwiaczek. Chowacz
brukwiaczek może spowodować znaczne straty, gdy występuje w dużym nasileniu oraz
gdy rośliny rzepaku z powodu
niekorzystnych warunków środowiskowych (ostra zima, wiosenne susze) są słabo rozwinięte. Larwy chowacza brukwiaczka uszkadzają rośliny.
Uszkodzenia roślin przez larwy
chowacza są miejscem rozwoju chorób grzybowych takich
jak sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa,
czy szara pleśń.
Drugim w kolejności chowaczem nalatującym na
plantacje rzepaku jest chowacz czterozębny (wielkość
2,5-3 mm, czarny z szarozielonym odcieniem z charakterystyczną jasną plamką na
górnej stronie między pokrywami na przedpleczu).
Objawy uszkodzeń powodowane przez chowacza czterozębnego mogą być mylone
z tymi wyrządzanymi przez
chowacza brukwiaczka z tą
różnicą, że uszkodzona łodyga rośnie prosto a nie krzywi
się w kształt litery S.
Zabieg chemiczny na chowacze należy wykonać na ogół
bardzo wcześnie, zaraz po nalocie chrząszczy na plantacje
rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez samice.

rolnicze abc

Ważny element wiosennej agrotechniki

Ochrona rzepaku
Szkodniki łuszczynowe
W późniejszym okresie rozwoju rzepaku w czasie kwitnienia oraz zawiązywania łuszczyn
przez rośliny rzepaku, należy
zwrócić szczególną uwagę na
szkodniki łuszczynowe tj. chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika. Bezpośrednie szkody wyrządzane przez
chrząszcze chowacza podobnika są na ogół niewielkie, natomiast szkody pośrednie powodowane przez znacznie bardziej
szkodliwego pryszczarka kapustnika mogą być bardzo duże.
W fazie pąkowania rzepaku
szczególnie szkodliwe są
chrząszcze słodyszka rzepakowego (wielkość 2-2,5 mm, metalicznie błyszczące o odcieniu
granatowym lub ciemnozielonym), które nagryzając pąki
kwiatowe wyrządzają największe szkody, szczególnie
gdy z powodu chłodów faza pąkowania przedłuża się.
Okres żerowania owadów
jest długi, a ich stadia larwalne są dobrze ukryte w pędach
i łuszczynach, dlatego najlepsze są insektycydy systemiczne.
Największy problem obecnie
stanowi uodparnianie się
szkodników na niektóre insektycydy. Ponadto środki te są
szkodliwe także dla pożytecznej entomofauny zapylającej.

Porażone rośliny zamierają
Objawy chorobowe suchej
zgnilizny tj. plamy można zaobserwować już jesienią na li-
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ściach i liścieniach a wiosną
na liściach ( jasnobrązowe,
owalne plamy), szyjkach korzeniowych (początkowo płaskie, brunatnobrązowe plamy
później mokre i wgłębne),
łodygach i łuszczynach rzepaku (płaskie, rozległe, jasnobrązowe plamy często
z brunatną obwódką). Decyzję o wykonaniu wczesnowiosennego zabiegu należy
podjąć w oparciu o wiedzę na
temat konkretnej plantacji
rzepaku (przykłady fungicydów: Agristar 250 SC, Caryx
240 SL, Magnello 350 EC).
Zgnilizna twardzikowa jest
równie groźna, jak sucha zgnilizna kapustnych, ale występuje
nie zawsze i nie we wszystkich
rejonach Polski. Rozwojowi
choroby sprzyja wysoka wilgotność i opadające płatki
kwiatowe, pozostające w rozwidleniach łodyg rzepaku lub
u nasady liści, gdzie tworzy
się odpowiednie środowisko
dla rozwoju grzyba. Na łodygach choroba powoduje jasne
plamy z nalotem białej, puszystej grzybni (przy wilgotnej
pogodzie), z biegiem czasu
obejmujące cały jej obwód,
a w środku zniszczonej łodygi
tworzą się czarne skleroty, stanowiące organy przetrwalnikowe grzyba. Przy dużym nasileniu choroby rośliny rzepaku zamierają. Źródłem zakażenia jest gleba, a przetrwalniki
grzyba pozostające w glebie
są zdolne przeżyć ok.10 lat.

Chorobą coraz bardziej powszechną na plantacjach rzepaku okresu wiosennego jest
szara pleśń. W rzepaku może
powodować straty w plonie
nawet do 30 proc., zwłaszcza
w latach wilgotnych. Grzyb
ten może atakować wszystkie
organy nadziemne roślin w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Objawy na liściach, łodygach, pąkach i strąkach to
szarobrązowy nalot grzybni.
Porażone części rośliny zamierają, a w przypadku zaatakowania młodych roślin
rzepaku, może dojść do całkowitego ich zamierania. Dla
rozwoju choroby zasadnicze
znaczenie mają okresy zimnej
i mokrej pogody oraz uszkodzenia roślin powstałe na skutek mrozów lub innych czynników raniących (np. szkodniki). Źródłem infekcji są porażone resztki pożniwne różnych roślin, które wcześniej
znajdowały się na danym polu.
Podobnie jak szara pleśń,
czerń krzyżowych może powodować zmniejszenie plonu
do 30 proc., zwłaszcza, gdy
wystąpi na łuszczynach, powodując ich przedwczesne dojrzewanie i osypywanie się nasion. Grzyb poraża rzepak
w trakcie całego okresu wegetacyjnego i może wystąpić na
wszystkich organach rośliny.
Na liściach i łodygach tworzą
się strofowane plamy, na przemian jasne i ciemne pierścienie, lub ciemne (często czarne)

A RR . Dopłaty do materiału siewnego

Rolnicy muszą poczekać
Dariusz Kucman
d.kucman@kurierprzasnyski.pl

128916otbr-a-M

Do 25 czerwca można składać
wnioski o przyznanie dopłaty z
tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Zmieniły się zasady wsparcia
rolników w tym zakresie.
Wcześniej stawki, jakie przysługiwały do poszczególnego
rodzaju upraw, były znane
jeszcze przed rozpoczęciem
przyjmowania wniosków. Teraz rolnicy, składając aplikacje
o wsparcie, nie wiedzą, na jakie kwoty mogą liczyć.
Rządzący zmienili już w zeszłym roku przepisy tak, że —
począwszy od tego roku —
stawki dopłat do materiału
siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia
Rady Ministrów do 30 wrześ-

nia. Było to spowodowane
zwiększającym się ciągle zainteresowaniem tymi dopłatami,
co przekładało się na większe
obciążenie budżetu państwa.
Teraz jest tak, że po terminie
składania wniosków, ich liczba zostanie zestawiona z pulą
przeznaczoną na dopłaty i dopiero wtedy zostaną ustalone
stawki dla konkretnych upraw.
Niestety, oznacza to, że będą
one prawdopodobnie niższe
niż ostatnio, bo coraz więcej
rolników aplikuje o dopłaty.
Warto też wstrzymać się ze
składaniem wniosku i poczekać do siewów jarych. W ten
sposób oszczędzimy podwójnego liczenia Agencji Rynku
Rolnego, a sobie nieuniknionej
weryfikacji kwoty dopłaty.
Zmiana ta ma też inną konsekwencję dla rolników. Dotąd,
gdy wcześniej złożyli wnioski,
mogli liczyć na wcześniejszą
wypłatę pieniędzy i przezna-
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nieregularne plamy. Na łuszczynach są to zazwyczaj czarne, początkowo małe, okrągłe
plamki, które w miarę upływu
czasu mogą zająć całą powierzchnię łuszczyny. Źródłem infekcji jest materiał siewny oraz resztki pożniwne pozostające w glebie.

Zabiegi
ochronne
Większość dostępnych środków ochrony ma szerokie spektrum działania, nie trzeba więc
stosować różnych środków
w przypadku wystąpienia kilku chorób. Po zabiegu roślina
będzie chroniona przed zagrożeniami przez okres 4-6
tyg. Przyjętymi wiosennymi
terminami zabiegów ochronnych jest moment ruszania
wegetacji i okres kwitnienia.
W ostatnich latach stosuje się
też trzy dodatkowe terminy,
z których dwa przypadają
wiosną: w fazie zwartego pąka
i w fazie zawiązywania łuszczyn. Jeśli wykonywany jest
więcej niż jeden zabieg, w miarę możliwości należy stosować środki z różnych grup
chemicznych, by uniknąć zjawiska uodpornienia się chorób
i szkodników na daną substancję aktywną.

Kontrola nad chwastami
W przypadku wiosennego
stosowania herbicydów należy
wziąć pod uwagę, że wymagania termiczne większości
chwastów są mniejsze od rzepaku i to one pierwsze regenerują uszkodzenia mrozowe
i odznaczają się większym wigorem wczesnowiosennym.
Z tego powodu do ich niszczenia trzeba przystąpić wczesną
wiosną, kiedy chwasty są naj-

Przykłady środków do zwalczania szkodników na plantacjach
rzepaku (zgodne z wykazem podanym przez MRiRW na rok
2016) — prób szkodliwości
Chowacz brukwiaczek — gdy w ciągu kolejnych 3 dni średnia
liczba chrząszczy w jednym żółtym naczyniu wyniesie 10 sztuk —
A-Cyper 100 EC; Acetamipryd 20 SP; Arkan 050 CS; Cyper-Fas
100 EC; Proteus 110 OD
Chowacz czterozębny — gdy w ciągu kolejnych 3 dni średnia
liczba chrząszczy w jednym żółtym naczyniu wyniesie 20 sztuk —
A-Cyper 100 EC; Acetamipryd 20 SP; Arkan 050 CS; Cyper-Fas
100 EC; Cyperkill Max 500 EC; Proteus 110 OD
Chowacz podobnik — średnio 4 chrząszcze na 25 roślinach —
A-Cyper 100 EC; Acetamipryd 20 SP; Cyper-Fas 100 EC; Cyperkill
Max 500 EC; Proteus 110 OD
Pryszczarek kapustnik — 1 owad dorosły na 4 roślinach lub
średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie — A-Cyper 100
EC; Acetamipryd 20 SP; Cyper-Fas 100 EC; Proteus 110 OD
Słodyszek rzepakowy — 1-2 chrząszczy na 1 roślinie (zwarty
kwiatostan), 5 chrząszczy na roślinie (luźny kwiatostan) — A-Cyper 100 EC; Acetamipryd 20 SP; Arkan 050 CS; Cyper-Fas 100
EC; Cyperkill Max 500 EC; Proteus 110 OD
Przykłady środków do zwalczania chorób na plantacjach rzepaku
(zgodne z wykazem podanym przez MRiRW na rok 2016)
— termin stosowania
Sucha zgnilizna kapustnych; czerń krzyżowych; zgnilizna twardzikowa; szara pleśń — środki stosować od początku kwitnienia do
początku opadania płatków kwiatowych. W fazie wydłużania pędu
głównego BBCH 30-39, wiosną od fazy początku kwitnienia do
końca kwitnienia BBCH 60-69. Liczba zabiegów: 1. Zabiegi wykonywać profilaktycznie lub ochronnie — Acanto 250 S.C.; Agristar 250
S.C.; Amistar 250 S.C.; Astar 250 S.C.; Atol 250 S.C.; Atos 250
S.C.; Aztek 250 S.C.; Azyl 250 S.C.; Atak 450 EC; Bounty 430 S.C.;
Brasifun 250 EC; Caryx 240 SL; Darcos 250 EW; Demeter 250 S.C.;
Furtado 250 EW; Kosa 250 EW; Magnello 350 EC; Mystic 250 EW;
Orius Extra 250 EW; Riza 250 EW; Sparta 250 EW; Tazer 250 S.C.;
Trion 250 EW; Troja 250 EW; Zamir 400 EW; Propulse 250 SE
Cylindrosporioza — Środek należy stosować zapobiegawczo lub
bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym
regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany
oraz dynamiki wzrostu roślin. Wiosną do początku fazy wzrostu pędu
do fazy zielonego pąka. — Caramba 60 SL; Syrius 250 EW

bardziej wrażliwe na fitotoksyczne działanie preparatów
a rzepak jest w fazie nie później

niż początek wydłużania pędów, zanim rzepak zacznie
tworzyć pąki kwiatowe.

na informacje ile dostaną
czenie ich np. na wiosenne
prace polowe. Teraz będą musieli czekać nawet do końcówki roku.
Przypomnijmy, aby starać się
o dopłatę, producent rolny
musi być w posiadaniu działek
rolnych, na których uprawia
rośliny objęte dopłatami (zboża, rośliny strączkowe, mieszanki zbożowe oraz pastewne
sporządzone z kwalifikowanego materiału siewnego oraz
ziemniak, ale bez odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora), o łącznej powierzchni
nie mniejszej niż 1 ha. Poza tym
należy zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na
przedplon lub poplon.
Co ważne, obowiązuje nowy
formularz wniosku o dopłaty.
Składa się go (osobiście lub pocztą) w odpowiednim ze wzglę-
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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
Warto po wiosennych siewach wstrzymać się ze składaniem
wniosku i poczekać do siewów jarych Fot. Anna Uranowska
du na miejsce zamieszkania
Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego. Trzeba pamiętać o dołączeniu faktur za

zakupiony materiał siewny w
okresie od 15 lipca 2015 r do 15
czerwca 2016 r.

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
432415otbr-b -C
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Podsiew, nawożenie, czy pełna uprawa?

Gdy niższe plony z użytków zielonych
Produkcja pasz na trwałych użytkach
zielonych jest 1,5-2-krotnie tańsza niż na
gruntach ornych. Potencjał łąk i pastwisk
w Polsce jest niewykorzystywany. Udział
użytków zielonych w strukturze użytków
rolnych w Polsce jest mały i stanowi on ok.
21,5 proc. powierzchni. Poza Węgrami jest
to najniższy wskaźnik w Europie.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczebac.pl

W porównaniu z krajami
o intensywnej produkcji rolniczej, gdzie pastwiska stanowią np. 50-70 proc. trwałych użytków zielonych
(TUZ), oznacza to postępującą ekstensyfikację produkcji w rolnictwie w ogóle,
a szczególnie na trwałych
użytkach zielonych.

Degradacja oznacza
niższe plony
Odpowiednio utrzymane
oraz pielęgnowane TUZ mogą
dawać plony na poziomie około 8-10 t suchej masy na ha,
o optymalnej wartości pokarmowej oraz dobrej smakowitości. Uzyskanie takich plonów
jest możliwe jedynie na łąkach i pastwiskach o odpowiednim składzie botanicznym runi.
Zmniejszenie plonowania
oraz występowanie w runi
chwastów i traw o niskiej war-

tości gospodarczej są niepokojącymi sygnałami, wskazującymi na zaawansowany proces degradacji. Jest on jedynie
następstwem niekorzystnych
warunków siedliskowych oraz
błędów w pratotechnice (red.:
zespół zabiegów agrotechnicznych stosowanych na
użytkach zielonych przy uprawie, zagospodarowaniu i użytkowaniu łąk oraz pastwisk
trwałych i przemiennych;
źródło: PWN). W zależności
od stopnia degradacji oraz
położenia użytków, można zastosować jeden z trzech podstawowych sposobów odnawiania: metodą nawożenia
i racjonalnego użytkowania,
metodą podsiewu (tradycyjną
lub za pomocą siewników specjalistycznych) oraz metodą
ponownej uprawy.

Ważny odczyn gleby
Duży udział roślin bobowatych w runi wymaga bardziej
zasadowego odczynu gleb (wyższe wartości pH), zarówno
mineralnych, jak i organicz-

nych. Odczyn gleb należy poprawiać poprzez jesienne wapnowanie, w ilościach zależnych od pH oraz zawartości
węgla w glebie. Dawki wapna,
w przeliczeniu na CaO należy
stosować rosnąco ze wzrostem zawartości węgla w glebach. W renowacji metodą
nawożenia oraz podsiewu, ze
względu na ryzyko uszkodzenia starej darni, nie zaleca się
stosowania tlenkowej formy
wapna, lecz węglanową lub
węglanowo-magnezową.
W warunkach tzw. pełnej
uprawy (ponownej) dopuszcza
się stosowanie tlenkowej formy wapna po orce.

Sposoby odnawiania
TUZ-ów
W zależności od stopnia degradacji oraz warunków siedliskowych odnawianie trwałych użytków zielonych można
przeprowadzić jedną z trzech
metod:
— nawożenia i racjonalnego
użytkowania,
— podsiewu (tradycyjnie lub
z użyciem specjalistycznych
siewników),
— ponownej uprawy.

Metoda nawożenia
i racjonalnego użytkowania
Metodę tą stosuje się, gdy
stosunki wodne są właściwie
uregulowane; w runi występuje co najmniej 20-30 proc.
wartościowych traw i roślin
bobowatych; udział uciążliwych chwastów tworzących

kępy oraz rozłogi, a także azoto- i potasolubnych nie przekracza 10 proc.; TUZ jest położony na terenach falistych,
gdzie stosowanie innych metod (takich jak podsiew lub
orka) jest utrudnione lub niemożliwe oraz istnieje niebezpieczeństwo erozji gleby. Metodę tą stosuje się, gdy mała
produktywność runi jest spowodowana głównie niedoborem składników pokarmowych lub ich niewłaściwymi
proporcjami. Jeżeli to konieczne, należy uregulować
pH gleby.
Stosuje się dawkę „uderzeniową” nawożenia, na poziomie około 300 kg NPK/ha,
pobudzającą rozwój traw wysokich. Stosuje się 100 proc.
więcej fosforu, 50 proc. więcej
potasu oraz około 100 proc.
więcej azotu — w zależności od
zasobności oraz rodzaju gleby
i warunków wilgotnościowych.
Na glebach organicznych
zwłaszcza w siedliskach posusznych, należy ograniczyć
nawożenie azotem, ponieważ z masy organicznej gleby w procesie postępującej jej
mineralizacji, uwalniane są
duże jego ilości. Przywrócenie
odpowiedniego stosunku
składników nawozowych, połączone z zabiegami pielęgnacyjnymi, prowadzi do
wzrostu plonowania i poprawy składu botanicznego
runi. W celu uzyskania szybszego efektu można okresowo zmienić sposób użytko-

wania. Wypasanie łąki powoduje zwiększenie zadarnienia oraz eliminację chwastów w wyniku ich przygryzania i udeptywania.

Na glebach
organicznych
zwłaszcza
w siedliskach
posusznych, należy
ograniczyć
nawożenie azotem,
ponieważ z masy
organicznej gleby
w procesie
postępującej jej
mineralizacji,
uwalniane są duże
jego ilości.
Zalety metody nawożenia:
małe koszty zagospodarowania; możliwość zastosowania
w różnych warunkach terenowych i siedliskowych; utrzymanie różnorodności florystycznej zbiorowisk roślinnych, w tym gatunków przyrodniczo cennych.
Wady metody nawożenia:
powolna sukcesja wartościowych gatunków traw i roślin
bobowatych po zastosowanym

nawożeniu; efekty plonotwórcze dopiero w drugim lub
trzecim roku.

Metoda podsiewu
Stosuje się, gdy: odnawiana
powierzchnia jest wyrównana;
udział wartościowych gatunków traw oraz roślin bobowatych w runi jest niewielki;
duży jest udział roślin o małej
wartości paszowej; występuje
nadmierny, ponad 40 proc.
udział chwastów; udział uciążliwych chwastów tworzących
kępy oraz rozłogi nie przekracza 20 proc.; darń uległa
uszkodzeniu w czasie zimowania lub ucierpiała podczas
długotrwałej stagnacji wody.
Warunkami udanego podsiewu są: ograniczenie konkurencyjności starej darni sposobami mechanicznymi lub
chemicznymi; uwilgotnienie
gleby optymalne dla wzrostu
młodych siewek roślin; dobór
odpowiednich gatunków roślin; utrzymanie optymalnego
odczynu gleby lub doprowadzenie do niego; odpowiednie
nawożenie z ograniczeniem
azotu.
Podsiew zdegradowanych
zbiorowisk trawiastych polega na wprowadzeniu nasion w darń pierwotną, bez jej
całkowitego
niszczenia.
W pratotechnice rozumie się
go jako uzupełnienie lub
wzbogacenie składu botanicznego zbiorowisk roślinnych. Przetrwanie nowych
gatunków wprowadzonych
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Degradacja TUZ jest następstwem zmian warunków wzrostu
i rozwoju roślin.
Czynniki edaficzne (degradacja siedliska glebowego):
— wyjaławianie się gleby ze składników pokarmowych,
— postępujący wzrost zakwaszenia gleby,
— podtopienia, zabagnienia, długotrwałe zalewy (szczególnie
w okresie wegetacji),
— przesuszenie w wyniku nadmiernego obniżenia poziomu wód
gruntowych, zwłaszcza w glebach organicznych,
— niszczenie darni przez dzikie zwierzęta (dziki, krety, nornice oraz inne);
Czynniki klimatyczne:
— wysokie temperatury powietrza oraz silne przesychanie gleby
słabo zadarnionej powierzchni,
— przymrozki późnowiosenne oraz wczesnojesienne;
Czynniki antropogeniczne (red.: związane pośrednio
lub bezpośrednio z działalnością człowieka):
— wadliwa regulacja stosunków powietrzno-wodnych,
— brak konserwacji urządzeń melioracyjnych,
— brak nawożenia lub jego niski poziom, niedostateczny
w warunkach aktualnej zasobności,
— zbyt wysokie nawożenie lub niewłaściwe sposoby aplikacji
nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy lub gnojówki)
w gospodarstwach o dużej obsadzie bydła,
— zbyt późny termin zbioru,
— zbyt niskie koszenie,
— wieloletnie jednostronne użytkowanie kośne lub pastwiskowe,
— pozostawienie nieskoszonej runi lub niedojadów,
— zaniechanie użytkowania.
146816otbr-a -C
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rolnicze abc
w starą darń jest utrudnione
ze względu na jej dużą konkurencyjność, której osłabienie jest niezmiernie ważne.
Najdogodniejszym wiosennym terminem podsiewu
w siedliskach posusznych jest
pierwsza dekada kwietnia,
na glebach torfowo-murszowych druga połowa kwietnia, a na glebach podmokłych pierwsza dekada maja.
Optymalnym terminem podsiewu letniego na glebach organicznych jest druga połowa
sierpnia, a na mineralnych do
połowy września.
Istnieją mechaniczne oraz
chemiczne możliwości niszczenia starej darni. Przed podsiewem, niezależnie od sposobu, należy zastosować niskie
koszenie.

Mechaniczne sposoby
niszczenia starej darni
W tradycyjnych sposobach
powierzchniowej uprawy stosuje się ciężką bronę lub glebogryzarkę. Brony zębowe na
glebach lekkich lub średnich
stosuje się dwu- lub trzykrotnie wzdłuż, na skos lub w poprzek łąki. Na glebach średnich oraz ciężkich skuteczniejszym sposobem jest dwukrotne zastosowanie brony talerzowej. Przyjmuje się, że
przygotowana do podsiewu
jest powierzchnia pozbawiona
darni w około 50 proc. Gryzowanie niszczy i rozdrabnia
darń, mieszając jej pozostałości z glebą.
Na glebach mineralnych należy je stosować co najmniej
dwa razy na różnych głębokościach (pierwszy na ok. 7 cm,
drugi ok. 10 cm). W warunkach zbyt mało wyrównanej
powierzchni należy stosować
włókę belkową oraz dwukrotne wałowanie.
Na glebach organicznych wystarczające jest jednokrotne
gryzowanie, ograniczające
nadmierne ich spulchnianie,
które przyspiesza mineralizację masy organicznej. Wszystkie zabiegi na glebach organicznych należy wykonać jak
najszybciej po sobie, nie dopuszczając do przesuszenia
ich wierzchniej warstwy. Istotne znaczenie, warunkujące
udany podsiew, ma ugniatanie
powierzchniowe ciężkim wałem łąkowym przed siewem
nasion oraz po nim.

Chemiczne metody
niszczenia starej darni
W zależności od rodzaju zachwaszczenia stosuje się chemiczne metody niszczenia starej darni herbicydami selektywnymi lub totalnymi. Najskuteczniejszym sposobem
ograniczenia zachwaszczenia
podczas renowacji metodą
podsiewu jest zastosowanie
herbicydów. Obecność w runi
wartościowych traw oraz duży
udział (30-50 proc.) ziół
i chwastów, takich jak: brodawnik jesienny, gęsiówka pia-

skowa, gwiazdnica pospolita,
jaskier ostry, jaskier rozłogowy,
krwawnik pospolity, mniszek
pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny,
szczaw zwyczajny, sit rozpierzchły, sit skupiony i inne, wymaga użycia właściwego herbicydu selektywnego, który nie
zniszczy wartościowych traw.
Po obumarciu chwastów ruń
należy skosić i usunąć przed
przystąpieniem do podsiewu
z zastosowaniem 60-70 proc.
normy pełnego wysiewu mieszanki. Gdy brak jest wartościowych traw lub ich udział
w runi jest niewielki, duży jest
natomiast udział (30-50 proc.)
uporczywych chwastów, takich
jak: barszcz zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny,
trybula leśna, sit rozpierzchły,
sit skupiony, turzyce zbitokępkowe, lub/oraz chwastów jednoliściennych, takich jak śmiałek darniowy, perz właściwy,
kłosówka wełnista, wyczyniec
kolankowaty, wiechlina roczna
itp., uzasadnione jest użycie
herbicydu totalnego. Powoduje on całkowitą eliminację gatunków starej darni i stwarza
doskonałe warunki dla rozwoju siewek, bez konieczności jej
przeorywania.
Po usunięciu obumarłych roślin stosuje się 100 proc. normy
wysiewu zalecanej przy pełnej
uprawie. W zwalczaniu sitów
rozpierzchłego i skupionego,
stosuje się ww. herbicydy, gdy
rośliny odrosną powyżej 10 cm
po jesiennym lub wczesnowiosennym wykoszeniu
Po zastosowaniu herbicydów należy przestrzegać okresów karencji (od 10 do 20
dni), zwłaszcza w wypasie
zwierząt.

Podsiew bezpośredni
Siew nasion można wykonać ręcznie lub z wykorzystaniem siewników zbożowych
po podwieszeniu redlic. Używając siewnika do podsiewu
roślinami bobowatymi, należy
zastosować balast (trociny lub
piasek zmieszany z nasionami),
celem równomiernego wysiewu oraz nie przekroczenia
przyjętej jego normy. Następnie konieczne jest wałowanie
gładkim wałem w celu dociśnięcia nasion do podłoża i uzyskania lepszego podsiąku wody
do górnej warstwy gleby. W nowoczesnych sposobach podsiewu nasiona wprowadza się
bezpośrednio do gleby. Do tego
celu wykorzystuje się specjalistyczne siewniki. Wyróżnia
się dwa główne ich typy: agregaty rotacyjne pasmowo-gryzujące oraz szczelinowe — nacinające darń. W siewnikach
szczelinowych znajdują się redlice nacinające (krojem talerzowym lub nożem) starą darń
i w miejscu nacięcia (szczeliny)
wprowadzające nasiona.
W agregatach rotacyjnych pasmowo gryzujących starą darń

(około 50 proc.) nasiona wprowadza się do gleby jednocześnie z pasmowym gryzowaniem
darni za pomocą mikrogryzarek. Skuteczność podsiewu
tymi agregatami zależy od warunków wilgotnościowych oraz
rodzaju gleby.
W warunkach gleb torfowomurszowych, ze względu na
znaczną ich plastyczność
i często niedostateczne nacięcia szczelin, zdecydowanie
skuteczniejsza jest metoda rotacyjna (pasmowo gryzująca).
Pielęgnacja runi po podsiewie bez względu na sposób
wykonania podsiewu to prace
pielęgnacyjne ograniczające
się głównie do właściwego nawożenia (z ograniczeniem lub
zaniechaniem stosowania azotu) oraz przyspieszone koszenie, zarówno runi łąkowej, jak
i pastwiskowej. Na pastwiskach, ze względu na możliwe
niszczenie nowo wprowadzonych gatunków, zarówno poprzez ich wydeptywanie, jak
i wyrywanie przez bydło
w trakcie pobierania paszy —
wskazane jest dwukrotne koszenie przed przystąpieniem
do wypasu

Korzyści, zalety
i wady podsiewu
Korzyści wynikające z zastosowania siewu bezpośredniego w darń to: zmniejszenie
czasochłonności i energochłonności prac; koszty zabiegu mniejsze niż podsiewu
tradycyjnego; dobre umieszczenie nasion w glebie; równoczesna poprawa jakości i ilości plonu; lepsze wykorzystanie opadów oraz ich retencji
w glebie; możliwość zagospodarowania terenów o małej
miąższości gleby oraz narażonych na erozję.
Zalety podsiewów: znacznie
niższe koszty niż metody całkowitego niszczenia starej darni i ponownego obsiewu; możliwość uzyskania korzystnego
składu gatunkowego runi
o dużej różnorodności florystycznej; utrzymanie w runi
pewnej ilości wartościowych
gatunków przystosowanych
do istniejących warunków

siedliskowych; ograniczenie
mineralizacji oraz erozji gleb.
Wady podsiewów: ograniczone wschody w warunkach wystąpienia okresów posusznych
po wykonanych podsiewach;
zawodność podsiewów w warunkach dużego udziału
w darni roślin dwuliściennych
mogących zdominować podsianą ruń.

Pełna uprawa

sion do gleby. W celu pobudzenia krzewienia się traw
oraz zmniejszenia udziału
w nowej runi chwastów dwuliściennych stosuje się koszenie pielęgnacyjne.
W przypadku inwazyjnego
pojawienia się chwastów dwuliściennych dopuszcza się
oprysk herbicydem selektywnym.

Co decyduje o powodzeniu?

Odnawianie metodą pełnej
uprawy stosuje się po radykalnej zmianie stosunków
wodnych lub gruntownym porządkowaniu terenu użytku
zielonego oraz gdy w runi licznie występują gatunki tworzące kępy (turzyce, sity, śmiałek darniowy).
Odnawianie tą metodą rozpoczyna się od zniszczenia
starej darni. Można wykonać
to w sposób mechaniczny bądź
chemiczny, poprzez stosowanie herbicydów totalnych, lub
połączyć te metody. W metodzie pełnej uprawy stosuje się
specjalne pługi o odkładnicy
śrubowej, odwracające wyoraną skibę o 180 st. Dzięki
temu stara roślinność zostaje
przykryta warstwą gleby, co
przeciwdziała ponownemu
wzrostowi i prowadzi do jej
całkowitego zniszczenia. Głębokość orek jest ustalana w zależności od pokrywy roślinnej
oraz stopnia nierówności terenu. Orki na glebach mineralnych przeprowadza się jesienią, a na organicznych wiosną, w celu uniknięcia nadmiernej mineralizacji (dostarcza ona dodatkowego azotu, a zjawisko to określa się
mianem „renty darniowej”).
Następnie stosuje się inne zabiegi uzupełniające (talerzowanie, bronowanie oraz wałowanie), często połączone
z naważeniem, mające przygotować glebę do wysiewu.
Po wysianiu nasion mieszanki (100 proc. normy +
ewentualnie roślina ochronna,
którą może być życica wielokwiatowa lub westerwoldzka)
stosuje się wał łąkowy, w celu
zapewnienia lepszego podsiąku wody oraz dociśnięcia na-

Główne wady renowacji runi
metodą pełnej uprawy to duża
praco- oraz energochłonność;
uruchamianie dużego ładunku głównie azotu, w wyniku
rozkładu zgromadzonej masy
organicznej (nadziemnej i podziemnej) oraz masowe wypadanie siewek w razie wystąpienia suszy.
Efekty zagospodarowania
TUZ metodą pełnej uprawy
zależą od dokładności wykonania zabiegów uprawowych;
odczynu gleby i nawożenia;
terminu siewu (uwzględniającego uwilgotnienie gleby);
sposobu siewu (rzutowy, rzędowy, w roślinę ochronną);
zabiegów pielęgnacyjnych
runi, polegających na koszeniu
odchwaszczającym oraz odpowiednim nawożeniu azotem (30-40 kg N/ha).
O powodzeniu zabiegu podsiewu w dużej mierze decyduje dobór odpowiednich gatunków i odmian traw. Należy
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stosować gatunki oraz odmiany o szybkim tempie początkowego wzrostu i rozwoju oraz
dużej konkurencyjności wobec starej darni. Szczególnie
pożądane są cechy takie jak:
odporność na niedobór światła w początkowym etapie rozwoju i wzrostu, zdolność szybkiego ukorzeniania się w starej
darni oraz odporność na choroby i szkodniki. W celu polepszenia jakości runi poprzez
zwiększenie w niej zawartości
cukrów rozpuszczalnych
zwiększa się udział odmian
tetraploidalnych w mieszankach łąkowych i pastwiskowych. Do sporządzonych mieszanek nasion traw i roślin
bobowatych zaleca się dodawać
ok. 3-5 kg/ha nasion życicy
wielokwiatowej, a do mieszanek łąkowych niekiedy i życicy trwałej. Trawa ta, charakteryzująca się dużą siłą konkurencyjną i szybkimi wschodami po wysiewie, odgrywa rolę
rośliny ochronnej. Zapobiega m.in. nadmiernemu rozwojowi chwastów na nowo zasiewanych łąkach. Życica wielokwiatowa jest gatunkiem
krótkotrwałym i po spełnieniu
funkcji rośliny ochronnej,
zwykle podczas intensywnego
użytkowania, ustępuje ze zbiorowiska roślinnego. Dodatek
jej nasion nie jest polecany do
obsiewu łąk i pastwisk na glebach organicznych.
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I MASZYN ROLNICZYCH

REKLAMA

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

ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice, tel. 664 270 680

www.agroperfekt.pl
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z branży rolniczej
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10r RYNKI ROLNE
Odnotowane w marcu na północy kraju
straty mrozowe w uprawach ozimych
szacowane na około 10 proc. ogólnej
powierzchni zasiewów ozimin nie miały
większego wpływu na kształtowanie się
tendencji cenowych na rynku zbóż.
Kolejne dni wykazywały dalsze spadki
cen podstawowych zbóż zarówno
konsumpcyjnych jak i paszowych.
rolniczeabc@rolniczabc.pl

Według notowań Zintegrowanym Systemem Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnnictwa i Rozwoju Wsi, ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec
marca kształtowały się na poziomie 648,74 zł/t, co oznacza
minimalny spadek w ciągu
miesiąca wynoszący 1,47 proc.,
a w odniesieniu do roku poprzedniego cena jest niższa
o 12,09 proc.
Cena żyta konsumpcyjnego
w ciągu marca również
znacznie spadała i na koniec
miesiąc osiągnęła wartość
518,99 zł/t. Oznacza to, że
w zestawieniu z końcem lutego jest niższa o 1,89 proc.
Natomiast w porównaniu do
końca marca zeszłego roku
jest wyższa o 1,71 proc.

W paszowych droższy
jedynie owies
Podobne trendy cenowe jak
w zbożach konsumpcyjnych
można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Jedynym
wyjątkiem był owies, którego
średnie ceny skupu wzrosły
z 540,64 do 545,25 zł/t (wzrost
o 0,85 proc.). Jest to zarazem
cena o 13,78 proc. wyższa od
notowanej rok wcześniej.
W przypadku jęczmienia paszowego wystąpiło duże obniżenie średniej ceny w skupie
z 601,93 do 584,27 zł/t, co
oznacza spadek o 2,93 proc.
w ciągu miesiąca. W porównaniu rok do roku cena z przełomu marca i kwietnia 2015
roku była o 3,38 proc. niższa
od obecnie notowanej w skupie tego zboża.
Także w obrocie kukurydzą
oraz pszenżytem zanotowano
spadek cen ziarna: kukurydza
— o 2,28 proc. (z 676,84 na
661,44 zł/t) i pszenżyto – o 2,01
proc. (z 579,81 do 568,16 zł/t).
Na rynkach obrotu zbożami
w krajach UE ceny skupu
układały się różnokierunkowo.
W większości krajów jednak
przeważały tendencje spadkowe.

Znaczna obniżka
cen nasion rzepaku
Z powodu wspomnianych
strat mrozowych w poważniejszym stopniu niż zboża
ozime ucierpiały na północy
Polski uprawy rzepaku ozimego. Są one szacowane na

rolnicze abc

Kolejne spadki cen zbóż

około 30 proc. całości upraw.
Powtarza się zatem sytuacja
z roku ubiegłego i roku 2012,
w których to latach również
znaczne obszary uprawy rzepaku kwalifikowały się do zaorania.
Według notowań rynkowych
ZSRIR MRiRW w marcu wartość cen w skupie nasion rzepaku uległa znacznemu obniżeniu z wartość 1 696 zł/t. notowanej na przełomie lutego
i marca do wartość 1658 zł/t na
początek kwietnia 2016 roku.
Jest to cena niższa o 2,24 proc.
Porównanie z ceną sprzed roku
wykazuje jednak znaczny
wzrost o 6,62 proc.

Infografika Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR w Olsztynie
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Poprawa notowań
w skupie żywca
W marcu odwróciły się tendencje cenowe w skupie żywca wołowego i wieprzowego.
Tracące w lutym na wartości
wołowina i wieprzowina
w marcu powoli, ale stale zyskiwały na wartości. Notowania cenowe skupu żywca
wieprzowego były znaczące
i oznaczały wzrost z wartości
4,15 zł/ kg masy ciepłej poubojowej na koniec lutego do
4,31 zł/kg masy ciepłej poubojowej na koniec marca.
Oznacza to wzrost ceny w skali miesiąca wynoszący 3,91
proc., natomiast w skali roku
jest to cena niższa o 2,60 proc.
Także notowania cenowe
w skupie żywca wołowego
w marcu ulegały lekkiej poprawie z poziomu 6,03 do
6,07 zł/kg wagi żywej. Jest to
więc wzrost o 0,62 proc. w skali miesiąca. Osiagnięta na koniec marca cena wołowiny jest
identyczna jak w adekwatnym
okresie roku 2015 (6,07 zł/kg
wagi żywej).
Odwróciła się również tendencja w cenach skupu brojlerów drobiowych. W marcu
wartość średniej ceny skupu
tego żywca wzrosła o 2,92
proc. z wartości 3,30 zł/kg
wagi żywej notowanej na koniec lutego do 3,40 zł/kg wagi
żywej na przełomie marca
i kwietnia obecnego roku.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest jednak niższa o 3,27 proc.
Jedynie w skupie żywca indyczego w marcu odnotowano
spadek wartości. Cena skupu
indyków z poziomu 5,66 zł/kg
wagi żywej spadła do wartości
5,49 zł/kg. Jest to zatem cena
o 3,04 proc. niższa niż przed

miesiącem, i o 7,80 proc. niższa niż notowana w analogicznym okresie poprzedniego
roku.
Odwrotnie niż w Polsce
obrót żywcem na rynkach
światowych cechowały spadki cenowe.

Świąteczny miesiąc
wzmocnił ceny jaj
spożywczych
W marcu, który był miesiącem świątecznym odnotowano zwiększone spożycie jaj,
co poprawiło ich cenę. Średnia
cena w notowaniach na koniec marca wynosiła 34,42
zł/100 sztuk, co oznacza wzrost
o 4,75 proc. w skali miesiąca,
a w porównaniu rok do roku —
wzrost o 0,56 proc. Największe
wzrosty cenowe zanotowano
w najmniejszej klasie wielkości „S” gdzie wynosiły one
17,54 proc. w ciągu marca (z
23,34 do 27,43 zł/100 szt.).
Klasą wielkościową, w której
odnotowano w skali miesiąca
najmniejszy wzrost była klasa

największa („XL”), w której
wzrost ceny wynosił 0,78 proc.
(z 41,30 na 41,62 zł/100 szt.).

Spadki cen artykułów
mleczarskich
Notowania cenowe artykułów i przetworów mleczarskich zawarte w ZSRIR
MRiRW dotyczące pierwszych
trzech miesięcy tego roku
wskazują, że po względnie stabilnej końcówce roku od początku 2016 roku ceny zbytu
produktów mleczarskich stale tracą na wartości. Na koniec

marca w zakładach przetwórczych ceny obrotu masłem
konfekcjonowanym spadły
z wartości 13,02 zł/kg na koniec lutego do 12,41 zł/kg.
Cena masła oferowanego
w blokach w tym samym okresie spadły z 10,63 do 10,24
zł/kg. Jest to odpowiednio
o 4,68 i 3,70 proc. mniej niż
przed na koniec lutego. W odniesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku cena za
masło konfekcjonowane spadła o 14,21 proc., natomiast na
masło w blokach o 23,69 proc.

Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku również
uległy dalszej obniżce. Za kg
mleka pełnego w proszku na koniec marca oferowano 8,90 zł,
a więc o 2,54 proc. mniej niż
wlutym, natomiast za mleko odtluszczone w proszku na koniec marca płacono 7,04 zł/kg,
a więc tyle samo co w lutym.
W porównaniu do końca
marca 2015 roku wartość
mleka pełnego obniżyła się
o 13,22 proc., a odtłuszczonego zmniejszyła się
o 15,49 proc.
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10 miliardów na kontach rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje wypłacanie rolnikom dopłat
bezpośrednich za 2015 rok.
Jak niedawno poinformowała,
od 1 grudnia ub. r. do 6 kwietnia 2016 r. na konta 1,175 mln
farmerów trafiło 7,25 mld zł.
Zaliczki na poczet płatności
agencja wypłacała już od 16
października do 30 listopada
ub.r. Wówczas do 1,071 mln rolników trafiło 2,68 mld zł. W sumie więc ARiMR wypłaciła do

6 kwietnia br. 9,93 mld zł.
Dzień później zaś prezes agencji Daniel Obajtek na spotkaniu
z pracownikami oddziału
ARiMR-u w Lublinie mówił, że
wypłacono już 10,5 mld zł, do
końca kwietnia natomiast kwota ta ma wzrosnąć do 12,5 mld.
Zgodnie z przepisami, termin
wypłaty wszystkich należności
upływa 30 czerwca.
Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach rolnicy nie
ukrywali swojego niezadowo-

lenia wolnym tempem realizowania płatności. Jak informowało na początku roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „przyczyny takiej
sytuacji wynikają z niedostatecznego nadzoru nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę,
a także z niedotrzymania
umów i przyjętych zobowiązań”. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z ko-

NOWY ODDZIAŁ FIRMY LUPUS W LIDZBARKU
WARMIŃSKIM,

lei regularnie zapewnia wszystkich beneficjentów świadczeń,
że na pewno zdąży z ich realizacją w podanym wyżej terminie. Jej prezes natomiast
zapowiedział podczas wspomnianego wyżej spotkania
w Lublinie, że agencja podjęła starania, aby w przyszłości
uprościć procedury ubiegania
się o dopłaty (wnioski nie powinny być już tak obszerne
i skomplikowane, jak obecnie). Krzysztof Napierski

ul. Bartoszycka 9 (obok ARiMR), tel. 602 488 425

NAJTAŃSZE KOMBAJNY NA RYNKU O TAKIEJ WYDAJNOŚCI
Vector 420
Moc 220KM, silnik Cummins
Wydajność 12 t/h

WE DWOJE
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 56/2016. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy
za 2 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” 11 maja 2016 roku. Jadwiga Gliniewicz
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

Panowie
PANOWIE 31-45 LAT
BRUNET
(35/176/76) Poznam panią w wieku
27-35 lat. Cel — stały związek.
KAWALER RENCISTA
42-letni kawaler, bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie zawodowe, poznam panią w wieku do 43 lat, na rencie, Cel — przyjaźń lub stały związek.
WYSOKI
(45/191) Kawaler, bez nałogów i zobowiązań, poznam panią do lat 45,
chętnie z okolic Nowego Miasta
Lubawskiego.

PANOWIE W WIEKU
46-60 LAT
OPTYMISTA
(46/176) Pracujący, zmotoryzowany,
z własnym M, poznam panią.
Cel — stały związek.
KAWALER
48-letni, niezależny finansowo i miesz-

Panie
PANIE 31-45 LAT
Z MAZOWIECKIEGO
34-letnia panna, wysoka, uczciwa, bez
nałogów, pozna pana o dobrym sercu,
uczciwego, wolnego, który nie szuka
przygód lecz stałego związku.

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.
KULTURALNA
58-letnia, atrakcyjna, młody wygląd,

WE DWOJE NR 57/2016

Moc 300KM, silnik Cummins
Wydajność 18 t/h

kaniowo, katolik, posiada warsztat
elektromechaniczny i uprawia gospodarstwo rolne, pozna pannę lub wdowę
do lat 45.
KOZIOROŻEC
(49/174/80) Kawaler, przystojny i niebrzydki, bez nałogów i zobowiązań,
z poczuciem humoru, o dobrym sercu
i charakterze, uczciwy, lubiący naturę,
pozna panią.
Z OSTROŁĘKI
(53/178/75) Kawaler, bez zobowiązań,
wykształcenie średnie, jestem na rencie, poznam miłą i uczciwą panią
w odpowiednim wieku.
DOMATOR
(54/176/95) Bez nałogów, niezależny
mieszkaniowo i finansowo, poznam
panią, która zamieszka razem ze mną
i zdecydowana jest na stały związek.
Z ŻUROMINA
Wolny, bez nałogów, zmotoryzowany,
uprawia sport, pozna samotną panią.

bez nałogów, miła, kulturalna, szczera,
pozna pana wysokiego, do lat 60, odpowiedzialnego. Numer telefonu ułatwi
kontakt.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
WAGA
(64/160/60) Wrażliwa, uczciwa, odpowiedzialna, wierna, lojalna, niezależna
finansowo i mieszkaniowo, lubiąca ciszę i spacery, nie lubi kłamstwa i obłudy, pozna pana wolnego, bez zobowiązań. Cel — stały związek.
WRAŻLIWA
Bardzo samotna, zadbana, z poczuciem humoru, odpowiedzialna, niezależna mieszkaniowo i finansowo, emerytka, rozwiedziona, pozna pana

OPTYMISTA
59-letni, wysoki, szczupły, bez zobowiązań, niezależny finansowo i mieszkaniowo, domator, pozna panią z okolic
Olsztyna.

ZARADNY I MIŁY
(180/85) Wdowiec, zaradny i opiekuńczy, bez nałogów, domator, posiadam
dom z ogrodem, lubię przyrodę i zwierzęta, jestem zmotoryzowany, wykształcenie średnie techniczne, poznam panią
do lat 60, bez nałogów, zdecydowaną
zamieszkać razem ze mną.
RENCISTA
(61/174/100) Rozwiedziony, bez zobowiązań, z kawalerką, pozna panią w stosownym wieku, zdecydowaną na stały
związek, oparty na zaufaniu i szacunku.
EMERYT
63-letni, finansowo niezależny, bez zobowiązań, pozna panią w odpowied-

nim wieku, której zależy na stałym
związku. Nie szukam przygód, mogę
zmienić miejsce zamieszkania.
Numer telefonu przyspieszy
kontakt.
ZADBANY
(65/167) Wolny, bez nałogów, niezależny finansowo i mieszkaniowo,
poznam panią w wieku do 65 lat,
z okolic Szczytna, na dalsze lata życia we dwoje. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
Z OKOLIC OLSZTYNA
Wdowiec, na emeryturze, niezależny,
zmotoryzowany, z poczuciem humoru,
pozna panią na dobre i złe, cenię uczciwość, nie szukam przygód.
PRACOWITY
74-letni, dość przystojny, prowadzę
spokojny tryb życia, lubię dobrą kuchnię, którą sam prowadzę, nie lubię
kłamstwa, poznam panią, chętnie przy
tuszy i niskiego wzrostu.

zadbanego, z poczuciem humoru, nie
nadużywającego alkoholu, do lat 70.
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.
DOMATORKA
65-letnia, średniego wzrostu, niezależna finansowo i mieszkaniowo, bez
nałogów, poznam pana. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
Z OKOLIC ORNETY
Jestem wdową na emeryturze, o spokojnym charakterze, opiekuńcza,
szczera, uczciwa, poznam uczciwego

wdowca, chętnie zmotoryzowanego.
Cel — stały związek lub wspólne spędzanie czasu.
WDOWA Z MAZOWIECKIEGO
68-letnia, wykształcenie średnie, na
emeryturze, pogodna, uczciwa, bez
nałogów, o dobrym sercu, pragnę
poznać wdowca, w wieku do 70 lat,
miłego, bez nałogów, opiekuńczego,
prawdziwego przyjaciela, niezależnego finansowo, z wykształceniem
minimum średnim, zmotoryzowanego.
SKROMNA
(72/160/75) Mieszkam na wsi,
wdowa bez nałogów, poznam pana,
najchętniej wdowca, uczciwego, poważnie myślącego o życiu we dwoje.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT

e dwoje
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Mechaniczne czy chemiczne metody?

Zwalczanie chwastów
na plantacji ziemniaka
Tab. 1 Herbicydy do stosowania w ziemniaku (na podstawie rejestru środków ochrony roślin)

Każda roślina niepożądana w łanie rośliny uprawnej uznawana
jest za chwast, których szkodliwość polega na konkurowaniu
o wszystkie czynniki siedliska.
dr inż. Janusz Urbanowicz,
IHAR – PIB, ZNiOZ w Boninie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W roślinach rolniczych występuje około 300 gatunków,
z czego w ziemniaku — 30.
W praktyce najczęściej ich
liczba nie przekracza około
20, a o nasileniu ich występowania decydują warunki pogodowe, glebowe i skuteczność ich zwalczania w całym
płodozmianie. Ziemniak jest
szczególnie narażony na zachwaszczenie, gdyż charakteryzuje go powolny początkowy
wzrost i uprawa w szerokiej
rozstawie rzędów, co stwarza
idealne warunki do wzrostu
i rozwoju niepożądanej roślinności. Największe zagrożenie obserwuje się na początku wegetacji (zachwaszczenie pierwotne) i pod koniec
wegetacji (zachwaszczenie
wtórne).

Obowiązuje ochrona
integrowana
Podstawowe metody eliminowania chwastów to: metoda mechaniczna i mechaniczno-chemiczna, które można
stosować zarówno przed, jak
i po wschodach ziemniaka.
Kolejny już rok obowiązuje
nas (podobnie jak i wszystkie
państwa zrzeszone w Unii Europejskiej) — integrowana
ochrona roślin, której głównym założeniem jest stosowanie wszystkich dostępnych

metod zwalczania agrofagów,
a stosowanie chemicznych
środków ochrony roślin powinno być poparte uzasadnieniem ekonomicznym —
wykorzystywane w ostateczności.
Metoda mechaniczna — jest
to podstawowa metoda, która
idealnie pasuje do integrowanej ochrony roślin. Jej istotą
jest prowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych za pomocą
dostępnych maszyn (brony,
pielniki, obsypniki itp.) w celu
uniemożliwienia zakorzenienia się wschodzących chwastów. Bardzo często jest zawodna, gdyż w latach o zbyt
dużym uwilgotnieniu gleby
może być nawet niewykonalna. Najwyższą jej skuteczność
można uzyskać, gdy chwasty są
w fazie siewek, wraz z rozwojem chwastów — jej skuteczność drastycznie spada. Kolejną jej wadą jest duża pracoi kosztochłonność związana
z ilością przejazdów maszyn
pielęgnacyjnych. Przed wschodami ziemniaka należy wykonać od 3 do 6 zabiegów
w odstępie 6-8 dniowych, a po
wschodach od 2 do 3 zabiegów.
Metoda mechaniczno-chemiczna — jest to metoda,
w której liczba zabiegów mechanicznych ogranicza się do
jedno- lub dwukrotnego obsypywania, następnie wykonuje się tzw. ostateczne formowanie redlin, po którym

nie prowadzi się żadnych uprawek mechanicznych, tylko
aplikuje się herbicyd (środek
ochrony roślin do zwalczania
chwastów). Herbicydy w ziemniaku można stosować w zasadniczych dwóch terminach:
przed i po wschodach ziemniaka.

Herbicydy do
przedwschodowego
stosowania
Aplikacja herbicydów w tym
terminie może być trudna,
gdyż wschodzące siewki
chwastów mogą nastręczać
trudności w ich identyfikacji,
albo jeszcze nie ma ich na
polu. Dlatego bardzo ważne są
zapisy w dzienniczku zabiegów
(ewidencja zabiegów) z lat poprzednich, dzięki którym można z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć występujące gatunki chwastów na danym polu.
Jeśli na polu występuje duże
zachwaszczenie można zastosować, tzw. metodę uproszczoną, która polega na zastosowaniu herbicydu nieselektywnego (substancja aktywna — glifosat). Należy pamiętać, że substancja ta jest pobierana tylko przez zielone
części roślin, więc muszą być
chwasty, a nie może być
wschodów ziemniaka. Wszystkie pozostałe herbicydy do
przedwschodowego stosowania są środkami doglebowymi,
dlatego powinny być stoso-

Tab. 2 Herbicydy do zwalczania jednoliściennych gatunków chwastów w ziemniaku
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Tab. 3 Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach
(na podstawie badań własnych J. Urbanowicz)

Odmiana Igor
wane na wilgotną glebę (aby
nie odparowały), a po ich aplikacji nie wolno wykonywać
żadnych uprawek, by nie zniszczyć powstałej „powłoki
ochronnej” na powierzchni
gleby.

Odmiana Sonda

Powschodowo do czasu
zwierania rzedów
Z kolei herbicydy do powschodowego stosowania powinny być aplikowane do momentu zwierana rzędów, by
herbicyd mógł dotrzeć do
chwastów, a nie zatrzymywać
się na roślinach ziemniaka
(tab. 2.). Po wschodach sytuacja jest prostsza, gdyż
w tym czasie chwasty są już na
tyle rozwinięte, że bez większego trudu można je zidentyfikować i dobrać herbicyd
pod konkretne zagrożenie.
Należy pamiętać, że niektóre
substancje aktywne posiadają
długi okres karencji i dlatego
nie mogą być stosowane w tym
terminie w uprawie na najwcześniejszy zbiór!
Jednoliścienne
gatunki
chwastów występujące w ziemniaku są zwalczane za pomocą
tzw. graminicydów, które są
typowymi środkami powschodowymi. Ich aplikacja powinna odbywać się, gdy gatunki
prosowate mają rozwinięte od
2 do 6 liści, a perz właściwy od
3 do 6 i nie później niż do momentu krzewienia się.

Mogą być wrażliwe
na metrybuzynę
Po wschodach bardzo często
stosowane są herbicydy zawierające substancję aktywną
— metrybuzynę (np. Maestro
70 WG, Mistral 70 WG, Sencor Liquid 600 SC), które
mogą u niektórych odmian
wywoływać objawy fitotoksycznej reakcji. Fitotoksyczność manifestowana jest chlorotycznymi lub nekrotycznymi
przebarwieniami, które w produkcji nasiennej mogą utrudnić lub uniemożliwić selekcję
negatywną poprzez maskowanie objawów chorób wirusowych (utrudnienia w ich
identyfikacji), a w uprawie towarowej — spowodować spadek plonowania i wzrost
udziału bulw o najmniejszym
kalibrażu (tzw. zdrobnienie
bulw). W zależności od stop-

Objawy fitotoksycznej reakcji na poszczególnych odmianach
— 7 dni po zabiegu metrybuzyną (po wschodach) Fot. Janusz
Urbanowicz

nia wrażliwości odmian plonowanie może obniżyć się o 560 proc., a u odmian o najwyższym stopniu wrażliwości
może dojść do całkowitego
zniszczenia plantacji. Odmienne formulacje metrybuzyny mogą powodować niewielkie różnice w reakcji poszczególnych odmian (tab. 3).
W uprawie odmian o podwyższonej lub nieznanej wrażliwości na metrybuzynę stosowaną po wschodach oraz
na plantacjach nasiennych zabieg herbicydami, które ją zawierają, należy wykonać na
10 dni przed przewidywanym
terminem wschodów!

gotowane bezpośrednio przed
ich zastosowaniem i według
wskazań zawartych w etykietach. Na podstawie rejestru
środków ochrony roślin (z
dn. 25.03.2016 r.) w tabeli 1.
przedstawiono herbicydy do
stosowania w ziemniaku.
REKLAMA

Przeczytaj etykiety
i zachowaj ostrożność
Stosując herbicydy należy zawsze przestrzegać zasad BHP
oraz należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania
środka ochrony roślin, których
pełne brzmienie można znaleźć
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
pod
adresem:
http://www.minrol.gov.pl w zakładce „ochrona roślin”. Lista
herbicydów oraz gatunki
chwastów wrażliwe na poszczególne substancje aktywne
herbicydów można także znaleźć na stronie Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
pod
adresem:
http://www.ziemniak-bonin.pl.
Wszelkie mieszaniny herbicydowe powinny być przy147716otbr-a -P
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Błędy w żywieniu i utrzymaniu prosiąt

Co sprzyja występowaniu
biegunek u prosiąt?
Odchów prosiąt to najtrudniejszy element w produkcji świń.
Największym problemem w ich odchowie jest biegunka, której
podłożem są różne przyczyny. Biegunka zawsze powoduje utratę
wody z organizmu i prowadzi do zmian chorobowych u zwierząt.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczebac.pl

W kale zdrowych prosiąt
zawartość wody waha się 7080 proc., przy występujących
biegunkach zawartość ta
wzrasta do 95 proc., w związku z tym następuje duża utrata wody z organizmu tzw. odwodnienie organizmu, spadek odporności i w dalszej kolejności upadki prosiąt. Czynników, które powodują biegunki
jest wiele, ale zwykle dzieli się je
na dwie grupy: wywoływane
przez drobnoustroje i toksyczne
substancje oraz z błędy popełniane w sposobie żywienia prosiąt iwynikające zwarunków bytowania prosiąt.

Ważna siara
i dostęp do sutka
Po urodzeniu prosięta nie
mają odporności. Siara zawiera ciała odpornościowe,
dlatego prosięta muszą jak
najszybciej napić się siary.
Hodowca musi dopilnować,
aby każde prosię miało dostęp
do sutka lochy. Musimy pa-

miętać, że zawartość ciał odpornościowych zmniejsza się
w siarze wraz z upływem czasu od porodu. Przy licznym
miocie i długo trwającej akcji
porodowej prosięta rodzące
się jako ostatnie są najmniejsze. Zostaje dla nich
również mniej siary i to o niższym poziomie przeciwciał.

Złej jakości pasza jest
często przyczyną
występowania
biegunek.
W dużych hodowlach przyjęte jest, że prosięta ważące
przy urodzeniu poniżej 0,5 kg
usuwane są z produkcji.
W ten sposób unika się problemu nierównych miotów.
Przy odsadzeniu prosięta powinny ważyć 6-7 kg w wieku
28 dni. Przy wcześniejszym
odsadzaniu należy prosiętom zapewnić odpowiednie
warunki a przede wszystkim odpowiedniej jakości
pasze.

Ważne jelito cienkie
Wchłanianie składników
pokarmowych odbywa się
w jelicie cienkim poprzez błonę śluzową, która ma kształt
kosmków. Dzięki takiej strukturze powierzchnia wchłaniania jest bardzo duża. Jeśli
poprzez nieodpowiednie żywienie zniszczymy środowisko w jelicie, to zniszczymy
struktury kosmków. Odpowiednie środowisko w jelicie
gwarantuje, że nabłonek jelitowy pozostanie nie zniszczony a składniki pokarmowe
będą wchłaniane. Jeśli w środowisku (paszy i wodzie)
znajdą się drobnoustroje czy
substancje toksyczne, to zostaną wprowadzone do organizmu prosięcia. Drobnoustroje w jelicie cienkim uszkadzają kosmki jelitowe, przyspieszając podziały komórek
w obrębie krypt jelitowych,
prowadząc do złuszczania się
nabłonka jelitowego. Przyczynia się to do nieprawidłowego wchłaniania składników pokarmowych.
Należy pamiętać, że u zdrowych prosiąt wymiana na-

Podawanie paszy o obniżonej zawartości białka ogólnego i wyższym poziomie włókna,
powinniśmy wydłużyć do dwóch tygodni po odsadzeniu od macior. Potem można już podawać
paszę o wyższej zawartości białka i wyższej wartości pokarmowej Fot. Anna Uranowska
błonka jelitowego odbywa się
w czasie co 3-4 dni, natomiast u prosiąt z biegunką
proces ten zostaje przyspieszony, a komórki nabłonka jelita nie uczestniczą w procesach trawiennych. Nie są
w stanie uzyskać pełnej doj-

A R iMR . Nabór na modernizację trwa

Mimo kryzysu należy inwestować i budować
Jak trwa kryzys w danej branży to trzeba w tę branżę inwestować, tak przynajmniej robią Duńczycy, np. w produkcji mleka i budują obory.
Ja namawiam do rozwoju produkcji prosiąt. Tym bardziej, że duże pieniądze są przeznaczone na pomoc na inwestycje związane z produkcją prosiąt. Wieprzowina, karkóweczka i schabowy — zawsze będą naszym polskim narodowym przysmakiem. Wszak pieniędzy jest dużo
tylko wiary być może w słuszność sprawy mało.
Od 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z produkcją prosiąt i bydła oraz m.in. zakup maszyn i urządzeń. Rolnik może liczyć na 50 proc. dofinansowanie inwestycji.

Do 29 kwietnia możesz złożyć wniosek
Na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł. O pomoc mogą
ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.
Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą składać wniosek wspólnie — wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do
nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej
płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, także to, czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował, służy ochronie środowiska naturalnego. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.
Zakończenie naboru przewidziano na 29 kwietnia. Działanie jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej tuczarni, mało stad podstawowych
Trzeba uczyć się od mających lepsze wyniki i zacząć od prawidłowego odchowu prosiąt, bo tej grupy trzody najwięcej przybywa z zagranicy do naszych chlewni. Z rynku w naszym kraju zniknęło wiele stad podstawowych, zatem nie ma produkcji prosiąt. Powstały natomiast
tuczarnie, które potrzebują dużych partii prosiąt na tucz. Może czas wypełnić to zapotrzebowanie?
Oprac. mgr inż. Barbara Skowronek, WMODR w Olsztynie

rzałości i tym samym nie
spełniają swoich podstawowych funkcji. Patogeny ograniczają ponadto ponowne pobieranie wody z jelita oraz
elektrolitów, które są odpowiedzialne za jego motorykę.
Następuje zatem nadmierny
dopływ wody do jelita, jelito
rozciąga się i zostaje pobudzone do motoryki. W ten
sposób przyspiesza się przemieszczanie treści jelitowej do
jelita grubego. Treść jelitowa
nie jest dostatecznie strawiona i w jelicie grubym właśnie
te niestrawione węglowodany przy udziale enzymów fermentują. Prosięta nie mają
rozwiniętej pokarmowej flory bakteryjnej i nie występuje u nich trawienie bakteryjne, co ma miejsce u starszych osobników.
Należy pamiętać, że prosięta mają także bardzo niską
aktywność enzymów, co z kolei jest przyczyną występowania różnego rodzaju zaburzeń trawiennych. I tak,
w wyniku nadmiernej ilości
kwasów tłuszczowych, o zbyt
niedostatecznym wydzielaniu kwasów żółciowych w jelicie cienkim następują zaburzenia trawienia tłuszczy.
Zjawisko to zawsze występuje przy zbyt wysokim poziomie tłuszczu w mleku matki.

U prosiąt występuje wtedy
tzw. biegunka tłuszczowa.

Kwas solny w żołądku
i rola pepsyny
Kolejnym czynnikiem, który sprzyja występowaniu biegunek u prosiąt jest za mała
produkcja kwasu solnego
w żołądku. Wtedy w treści żołądkowo-jelitowej następuje
wzrost pH i namnażają się
patogenne szczepy bakteryjne. Temu zjawisku można
zapobiegać podając prosiętom różnego rodzaju zakwaszacze do pasz. Zakwaszacze
powodują, że w żołądku następuje wzrost kwasu solnego, a zmniejsza się pH treści
żołądka. Więcej kwasu solnego sprzyja powstawaniu
pepsyny, która z kolei odpowiada za trawienie białka.
Zdarza się, że u prosiąt mogą
wystąpić także zaburzenia
w trawieniu dwucukru laktozy. Te zaburzenia są wywołane
niedoborem sekrecji laktazy,
która jest odpowiedzialna za
trawienie tego dwucukru. Niedobór sekrecji może być spowodowany przez intensywny
wzrost młodego prosięcia lub
degenerację nabłonka jelitowego (patogeny). Trzeba paciąg dalszy str. 16
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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
MPM AGRO - TRADE
NOWY PODLECK 1
09-454 BULKOWO
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel. 732 69 00 39
ZYGMUNTOWO 37 GM. GLINOJECK
tel. 516 164 670, 784 637 611
DOWÓZ GRATIS !!!
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

www.wp-piast.pl
147816otbr-a -L
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ciąg dalszy str. 14

miętać, że silna biegunka
wzmaga niezdolność u prosiąt wykorzystywania laktozy
jako źródła energii. Wraz ze
wzrostem prosiąt maleje aktywność laktazy, ale inne enzymy trawienne, takie jak lipaza i proteaza stają się bardziej aktywne.

Pasza musi
być najlepsza
Bardzo ważnym czynnikiem
środowiskowym jest pasza,
która niewłaściwie składowana czy przechowywana może
być źródłem patogenów. Złej
jakości pasza jest często przyczyną występowania biegunek. Zmiana paszy również
jest przyczyną powstawania
biegunek. Należy w okresie
zmiany paszy utrzymać w układzie pokarmowym prosiąt
równowagę kwasową. Zachwianie zaś tej równowagi
jest jedną z przyczyn namnażania się patogenów. Prosięta
przebywające z lochami są narażone na niewłaściwe warunki środowiskowe (dostęp do
kału, moczu, zbyt wysokie stężenie gazów — amoniaku, zbyt
mała wymiana powietrza, dostęp do paszy lochy przy żywienie z koryt).

Zapobieganie biegunkom
przez dobre jedzenie
Przed odsadzeniem prosiąt
dobrze jest im podawać paszę
granulowaną, która ma wysoki poziom laktozy i białka
strawnego oraz łatwo dostępne
aminokwasy takie jak. lizyna,
metionina, treonina i tryptofan.
Na dwa — trzy dni przed
odsadzeniem pasza już powinna być o obniżonym poziomie białka ogólnego (18-19
proc.), ale wyższym poziomie
włókna (min. 4,5-5 proc.). Wyższy poziom włókna sprzyja
bowiem pracy układu pokarmowego oraz powoduje
zmniejszenie lepkości treści
jelitowej. Ułatwiony jest wtedy transport trawionej treści
pokarmowej do kolejnych odcinków przewodu pokarmo-

wego. Podawanie paszy o obniżonej zawartości białka ogólnego i wyższym poziomie
włókna, powinniśmy wydłużyć
do dwóch tygodni po odsadzeniu od macior. Potem można już podawać paszę o wyższej
zawartości białka i wyższej
wartości pokarmowej.

Dodatki enzymatyczne
i probiotyki
Czas odsadzania od loch jest
zawsze najtrudniejszym w życiu maluchów. Należy pamiętać, że aktywność enzymatyczna u prosiąt dopiero się
rozwija i tylko aktywnym enzymem w tym okresie jest laktaza. Prosięta jeszcze w wieku
8-11 tygodni często mają trudności z trawieniem. Pomocne
w tym okresie będą zawsze
dodatki enzymatyczne do paszy, które pomogą w procesach
trawiennych, pozwalają uniknąć tym samym zalegania niestrawionej treści pokarmowej.

Częste i długotrwałe
biegunki są przyczyną
mniejszej odporności
zdrowotnej zwierząt,
co w okresie wzrostu
skutkuje mniejszymi
przyrostami.
Trzeba pamiętać, że niestrawiona i zalegająca treść pokarmowa ulega rozkładowi,
wydzielając substancje toksyczne do organizmu. Stosowanie probiotyków w mieszankach paszowych przyczynia się do wzbogacania flory
bakteryjnej układu pokarmowego i zapobiega zasiedlaniu
się niekorzystnej flory. Niektóre dodatki prebiotyczne
zwiększają odporność zwierząt a także są doskonałym
podłożem do namnażania się
i zasiedlania mikroorganizmów, które wspomagają procesy trawienia. Częste i długotrwałe biegunki są przyczyną mniejszej odporności zdro-
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wotnej zwierząt, co w okresie
wzrostu skutkuje mniejszymi
przyrostami. Tucz jest wydłużony. Odpowiednie warunki
środowiskowe oraz stosowanie
w żywieniu prosiąt najlepszej
jakości paszy, stosowanie zakwaszaczy oraz dodatków enzymatycznych wpływają na
zapobieganie występowaniu
biegunek.

W 5-7 dniu zacznij
dokarmiać
Nie można też zapominać
o właściwym składowaniu
i przechowywaniu paszy (odpowiednia temperatura i wilgotność) stosowanej w żywieniu prosiąt. Pasza stosowana
w żywieniu małych prosiąt powinna zawierać odpowiedniej
jakości dobrane komponenty,
które mają za zadanie pozytywnie wpłynąć na rozwój garnituru enzymatycznego, a ten
z kolei ma przygotować układ
pokarmowy młodziutkiego organizmu do lepszego wykorzystania kolejnych stosowanych pasz w żywieniu zwierząt,
których składnikiem będzie
ziarno zbóż wysokiej jakości
oraz najlepsze białko pochodzenia sojowego.
Należy też wcześnie rozpocząć dokarmianie prosiąt. Około 5-7 doby po urodzeniu prosiąt winniśmy już zacząć podawać granulowaną pasze (jest
najlepsza). Prosięta traktują
pasze jako przedmiot zabawy,
ale także pobierają ja w bardzo
małych ilościach. Dlatego podawanie paszy należy stosować
kilkakrotnie w ciągu dnia
w bardzo małych ilościach,
aby zawsze była czysta i świeża i nie traciła na aromacie ani
nie przesiąkała zbytnio zapachami chlewni. Prosię, które
ma odpowiednio przygotowa-

ny układ pokarmowy powinno
od dnia odsadzenia od lochy
matki umieć i być w stanie pobrać 0,5 kg paszy.

Jak wzmocnić układ
immunologiczny?
Należy przypomnieć, że prosięta dojrzałość immunologiczną osiągają dopiero pomiędzy 35 a 45 dniem życia.
Dlatego tuż po narodzeniu
należy dopilnować, aby prosięta jak najszybciej napiły
się siary od matki a wraz z nią
pobrały jak najwięcej ciał odpornościowych. Są sposoby
na wzmacnianie układu odpornościowego jeszcze innymi sposobami, jednym z nich
jest podawanie matkom —
lochom kopaliny, które zawierają związki żelaza. Podając lochom kopaliny wzrasta
poziom żelaza w mleku i w ten
sposób, nie tylko zwalczamy
anemię u prosiąt, ale także
buduje się układ odpornościowy u prosiąt.
Kolejnym sposobem, najczęściej stosowanym wśród hodowców jest podawanie prosiętom preparatu zawierającego żelazo. Dobrze jest także
obok preparatu zawierającego
żelazo podać prosiętom probiotyk. Podane probiotyki nie
tylko zasiedlają przewód pokarmowy właściwą flora bakteryjną, ale także chronią prosięta przed biegunkami.

Grupy wyrównane
wiekowo i wagowo
Kolejnym sposobem na ograniczenie występowania biegunek
jest odizolowanie prosiąt od
starszych wiekowo grup. Nie
wolno także pozostawiać w kojcu najsłabszych sztuk i dołączać
do nich innych prosiąt z następnych miotów. W takich sytuacjach zawsze pogorszy się
stan zdrowotny zwierząt. Przenosząc prosięta, należy umieszczać jeden miot w jednym kojcu, aby uniknąć kolejnego stresu związanego ze zmianami hierarchii wśród prosiąt. Ale jeżeli
już musimy złączyć ze sobą mioty, to należy dokonać podziału
według wielkości prosiąt. Mniejsze isłabsze prosięta wswoim towarzystwie nie będą tak odganiane od paszy i łatwiej zaadaptują się do nowych warunków.
Pamiętać należy o odpowiedniej obsadzie w kojcach, nie
wolno przegęszczać obsady
w kojcach, bo wtedy dajemy
powód do walk o paszę, miejsce przy korycie i objadanie słabszych sztuk przez silniejsze. Prowadzi to do zróżnicowania wagowego prosiąt, a także wywołuje wielki stres. A stres może
wywołać również biegunki.

26-28 tuczników
rocznie od lochy
Każdy hodowca wie, że odchów prosiąt to najbardziej
trudny element w produkcji

świń. Z naszego rynku zniknęło wiele stad podstawowych, zatem nie ma produkcji prosiąt.
Pojawiły się tuczarnie, które
potrzebują dużych partii prosiąt
na tucz. Na dzisiaj tuczymy
około 70 proc. tuczników pochodzących z prosiąt właśnie
z importu. Na zachodzie produkcja prosiąt jest opłacalna
i profesjonalna. Producenci
prosiąt są w stanie dostarczać
duże ilości jednolitego materiału, którego u nas brakuje.
W nowej Wspólnej Polityce
Rolnej pojawiają się elementy
działań związanych z odnową
produkcji prosiąt. Na nowo zatem będziemy uczyć się produkcji prosiąt, jak postępować
z lochą w każdej fazie jej cyklu,
aby prosiąt było więcej, zdrowych prosiąt. A wszystko po to,
aby stać się konkurencyjnym
wobec producenta zachodniego, wykorzystać maksymalnie
potencjał produkcyjny loch
i w rezultacie produkować 2628 tuczników rocznie od lochy.
Na dziś nasza produkcja tucznika jest bardzo uzależniona od
importu prosiąt, które zanim
dotrą do nas na tuczarnie pokonują bardzo wielki stres. Po
bardzo długiej podróży przechodzą adaptację, a przystosowując się do nowych warunków w naszych tuczarniach
przechodzą znowu kolejny stres,
przy którym niejednokrotnie
występują biegunki.

REKLAMA

5$%$7'2

REKLAMA

REKLAMA

59316otbr-C -C

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

3U]HNRQDMVLÛFR+\XQGDL
PDGR]DRIHURZDQLD

6SHFMDOQDRIHUWDGODUROQLNµZ

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

Kontakt:
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