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Targi OpenFarm w Przasnyszu

Kolejni youtuberzy i nowości
Rozmowa z Piotrem Wyrzykowskim, organizatorem targów rolniczych
Open Farm 2018 na terenie strefy ekonomicznej w Sierakowie na
temat ubiegłorocznej imprezy, a także co nowego zaproponują
rolnikom w następny weekend.
Dlaczego Open Farm na Sierakowie?
Wybraliśmy miejsce, które
stanowi centrum mazowieckiego rolnictwa. To oczywiście centrum Polski, do
którego można z łatwością
dojechać z każdego kierunku. Duże znaczenie ma
infrastruktura
Lotniska
Przasnysz zapewniająca dobre warunki naszym wystawcom i komfort w zwiedzaniu
całej wystawy.
Co było proponowane w
tamtym roku dla rolników,
jakie atrakcje?
Głównym elementem targów była wystawa sprzętu
rolniczego oraz kiermasz
ogrodniczy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zielonkowe. Młodszych
zwiedzających przyciągnęły
spotkania z YouTuberami
i konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami. Jak pokazało
doświadczenie świetni wystawcy, wspaniała pogoda
i atmosfera zmotywowała
wiele osób do przybycia z
całymi rodzinami.
Czy uważacie, że firmy
chętnie wystawiają swoje
stoiska na targach i odwiedzają Open Farm?
Zdecydowanie tak. Firmy
rolnicze szukają bezpośredniego kontaktu z rolnikami a dzięki uczestnictwu
w Targach mają szansę na

zaprezentowanie się różnorodnemu odbiorcy. Ponadto
Targom Open Farm towarzyszy dobry klimat zakupowy
i możliwość nawiązania
nowych kontaktów biznesowych pomiędzy wystawcami.
Ile zostanie wystawionych
stoisk? W tamtym roku było
ich około 250.
W tym roku odnotowaliśmy 18% wzrost liczby
zgłoszeń od ﬁrm stricte rolniczych, jednak ze względu
na wiele imprez w charakterze jarmarków i kiermaszy zapewne zmniejszy się
liczba wystawców sektora
ogrodniczego.
Niemniej
spodziewamy się podobnej
liczby wystawców a zgłaszający zadeklarowali chęć
wykorzystania zdecydowanie większych stanowisk dla
prezentacji swoich maszyn i
produktów. Powiększyliśmy
powierzchnię wystawienniczą o prawie 100%. Zależy
nam na zapewnieniu wyższego komfortu w oglądaniu
poszczególnych stanowisk i
intuicyjnej komunikacji na
terenie całej wystawy.
Jakie imprezy będą towarzyszyć targom i dlaczego
właśnie one?
Targom Open Farm 2018
będzie towarzyszyła wystawa
sprzętu rolniczego, kiermasz
ogrodniczy oraz I regionalna
wystawa zwierząt hodowla-

nych. Obecnie gospodarstwa
nastawione są na modernizację, konieczność inwestycji w nowe sprzęty, dlatego
każdy rolnik chce obejrzeć,
przetestować i zakupić maszyny. W trakcie zwiedzania
warto odwiedzić stanowiska kiermaszu ogrodniczego i nabyć kwiaty, drzewka
owocowe, krzewy, sadzonki.
Z kolei pokazy zwierząt hodowlanych stanowią odpowiedź na prośby zgłaszane
przez zwiedzających i hodowców. Dzięki temu każdy
znajdzie coś dla siebie.
Co nowego zostało
wprowadzone w tym
roku i dlaczego?
Poza rozszerzeniem wystawy rolniczej oraz organizacją
I regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych w Sierakowie będziemy wspólnie
obchodzić Zielone Świątki i
dlatego w niedzielę odbędzie
się Msza Święta. Nowe ﬁrmy
zaprezentują się w pokazach
polowych. Do dyspozycji
zwiedzających będzie jeszcze szersza oferta stanowisk
grillowych, ale przygotowujemy również atrakcje dla
najmłodszych w specjalnej
streﬁe Juniora.
W tamtym roku atrakcją
targów było spotkanie z youtuberem. Czym w tym roku
chcecie zaskoczyć odwiedzających?
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Polub
na Facebooku

Piotr Wyrzykowski, organizator targów rolniczych Open Farm 2018

W tamtym roku pojawiło się
około 30 tysięcy zwiedzających, czy w tym roku
spodziewacie się większej
liczby? Jak chcecie zachęcić rolników do udziału?
Rozszerzyliśmy wydarzenie o nowe imprezy, przygotowaliśmy kilka konkursów,
pojawią się nowe strefy dla
zwiedzających, odwiedzą
nas jeszcze większe firmy
– to na pewno może przełożyć się na większe zainteresowanie zwiedzających.
Ponadto
prowadziliśmy
ciekawą kampanię promocyjną: bilbordy w największych miastach, przyczepy
z nagłośnieniem, plakaty,
artykuły w gazetach i wiele
innych. Natomiast w Internecie wygenerowaliśmy ponad 0,5 miliona wyświetleń
naszych reklam, więc mamy
nadzieję, że zachęcimy jeszcze większą grupę zwiedzających.
Jaki jest nowy wymiar
targów?
Współcześnie targi, to nie
tylko wystawa sprzętów, ale
okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, poznania nowinek technicznych i
możliwości przetestowania
sprzętu. Rolnicy oczekują
większej liczby atrakcji, pokazów, konkursów i otrzymają to wszystko w trakcie II Edycji Targów Open
Farm!
Rozmawiała Justyna Ben Abdallah
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W tym roku również będziemy gościć twórców internetowych. Coraz więcej
osób interesuje się nagrywaniem, montażem i zauważa
olbrzymi potencjał YouTuba, dlatego mamy konkurs
video na najlepszą relację
z Targów Open Farm 2018.
Do wygrania będzie wysokiej
jakości aparat fotograﬁczny, którego sponsorem jest
portal TopTraktor.pl. Nie
można zapomnieć o konkursie głównym, w którym
do wygrania będzie Agregat
podorywkowy ufundowany
przez ﬁrmę Lemtech.
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Szkodniki w rzepaku

Beata Wielkopolan,
Marcin Baran

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W okresie kwitnienia na roślinach rzepaku można zaobserwować chrząszcze słodyszka rzepakowego, w dalszej
kolejności szkodniki łuszczynowe tj. chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika.
Mogą one wyrządzić poważne
szkody i obniżyć potencjalny plon rzepaku nawet o 50
proc. Uszkodzone, osłabione
rośliny są bardziej narażone
na porażenie przez choroby,
co może doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonu.
Zwalczanie szkodników rzepaku wiosną bywa bardzo
kłopotliwe, ponieważ wiosenne wahania temperatury
utrudniają ocenę liczebności
danego agrofaga. Ponadto nalot szkodników na plantacje
rzepaku może trwać bardzo
długo. Decyzję o wykonaniu
zabiegu należy podjąć indywidualnie dla danej plantacji

w oparciu o prawidłowe rozpoznanie agrofaga, określenie
jego liczebności i uchwycenie
terminu przekroczenia progu
ekonomicznej szkodliwości.
Przed wyborem preparatu należy się zapoznać z jego wpływem na owady pożyteczne,
klasą toksyczności, okresem
prewencji dla pszczół, czy
temperaturą optymalnego
działania.

Monitoring plantacji
rzepaku pod kątem
występowania
szkodników
łuszczynowych
Na początku kwitnienia
rzepaku, zaleca się praktycznie codzienną kontrolę nalotu
szkodników łuszczynowych,
ich liczebność można określić
metodą strząsania. Do wybranych losowo roślin rzepaku
(w zależności od wielkości
pola 100-150 roślin, z różnych
punktów pola po 10 sztuk)
podsuwa się czerpak lub białą kartkę papieru, szybkim

ruchem przechyla się roślinę
potrząsając nią. Należy obliczyć średnią liczbę szkodnika
przypadającego na 1 roślinę.

Szkodniki łuszczynowe:
Chowacz podobnik
Chowacz podobnik to
czarny chrząszcz, z powodu
owłosienia wydaje się być

Trzeba monitorować
plantację od kątem
występowania
szkodników
łuszczynowych
szary, paski na pokrywach
skrzydeł równej szerokości,
ułożone w rzędy, głowa ryjkowato wygięta. Larwa jest
biaława, beznoga, łukowato
wygięta z jasnobrązową głową. Chrząszcze nalatują na
pola rzepaku wiosną, w fazie
tworzenia pąków kwiatowych,

gdy temperatura powietrza
osiągnie około 13°C. Samice
chowacza podobnika składają
jaja do otworu wygryzionego
w ścianie łuszczyny. W łuszczynie żeruje tylko jedna larwa, niszcząc do 5 zawiązków
nasion. Monitoring występowania chowacza podobnika na polach rzepaku należy
rozpocząć przed początkiem
kwitnienia rzepaku (BBCH
-59).

Szkodniki łuszczynowe:
Pryszczarek kapustnik
Wylot pryszczarka kapustnika (niewielkich rozmiarów muchówka, z brązowym
tułowiem i czerwonym lub
żółtoszarym
odwłokiem)
zbiega się z kwitnieniem rzepaku. W maju samice składają czerwonawe jaja (później
brudnobiałe). Składanie jaj
przez pryszczarka jest uzależnione od otworów powstałych w skutek żeru chowacza
podobnika. Na małych łuszczynach z delikatną ścianą,

Fot Beata Wielkopolan

Polskie pola żółcą się pięknie kwitnącym rzepakiem. Jednak. Aby równie piękne były plony,
trzeba uważać na szkodniki. Chrząszcze słodyszka rzepakowego, szkodniki łuszczynowe tj.
chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika mogą wyrządzić poważne szkody i obniżyć
plony nawet o 50 procent.

Fot. Bożena Kraczkowska

Co gryzie rzepak?

samice radzą sobie same.
W jednej łuszczynie może się
znajdować nawet 180 jaj. Larwy początkowo szkliste, białe,
później żółtawo-biało-pomarańczowe, wysysają soki z nasiona i wewnętrznej ściany

łuszczyn. Efektem jest żółknięcie łuszczyn, zdeformowanie owocu koło wierzchołka,
nabrzmiewanie,
pękanie
i przedwczesne osypywanie
się nasion. Na rzepaku ozimym szkody wyrządza głów-
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Panele chłodzące
– zastosowaliśmy jako pierwsi w Polsce!

Wszystko dla hodowców

drobiu itrzody chlewnej
Jesteśmy otwarci
na każdy pomysł
klienta

Kontakt:
ROL-TECH-MAR
tel. 605 427 950
Marcin Szyburski
roltechmar@gmail.com
Żuromin
ul. Wyzwolenia 59B
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Invest Agro partner ﬁrmy Roxell na Polskę

Jesteśmy bezpośrednim dealerem ﬁrmy FANCOM
na terenie całego kraju
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nie pierwsze pokolenie tego
szkodnika. Ocenę liczebności
pryszczarka kapustnika najlepiej należy przeprowadzić
w okresie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69), rano lub
wieczorem gdy muchówki są
mało ruchliwe.

Plantacje rzepaku należy
systematycznie kontrolować
od początku kwitnienia rzepaku. Grzyb przez pewien
okres rozwija się w sposób
utajony, pierwsze symptomy choroby mogą wystąpić
dopiero w okresie kwitnienia
rzepaku. Na łodygach roślin
powstają białoszare, niekiedy
koncentryczne plamy, które
obejmują cały lub część obwodu pędu. Zainfekowane
łodygi bieleją, rośliny żółkną
i zamierają. Na liściach objawy są trudne do rozpoznania.
Porażone liście brunatnieją,
zamierają i gniją. Łuszczyny
są wypełnione białą grzybnią, pomiędzy nasionami
mogą się znajdować małe
kuliste skleroty, podobne

Choroby: czerń
krzyżowych (sprawca Alternaria spp.)
Choroba ta może wystąpić
w każdej fazie rozwojowej
rzepaku, przy czym największe szkody wyrządza
podczas kwitnienia, tworzenia i dojrzewania łuszczyn. Na pędach głównych,
bocznych i ogonkach liściowych można zaobserwować
podłużne plamy z czarnym
lub bladoszarym brzegiem.
Na łuszczynach występują
podłużne, owalne czarne
plamy. Przy silnym nasileniu choroby łuszczyny
przedwcześnie zasychają
Kwitnący rzepak wygląda imponująco. Kusi także szkodniki, które w sprzyjających dla siebie warun- i pękają, a nasiona osypują
się. Kontrolę pola rzepaku
kach mogą wyrządzić poważne szkody i obniżyć plon nawet o 50 proc
należy rozpocząć od podo nasion rzepaku. Patogen sprawdzając obecność biało- konać ,,test płatkowy” tj. czątku kwitnienia roślin
w formie sklerot może prze- szarych plam na łodygach
należy pobrać kwiatostany do tworzenia pierwszych
25 roślin, wybranych loso- z losowo wybranych ro- łuszczyn (BBCH 61-71), gdy
trwać w glebie przez 7-10 lat.
Występowanie zgnilizny wo z 4-6 różnych punktów ślin. Płatki wykłada się na liście są jeszcze zielone. Natwardzikowej można określić pola. Można również wy- specjalną pożywkę. Po 3-4 leży losowo pobrać po 150-

Fot. Bożena Kraczkowska

Choroby: zgnilizna
twardzikowa (sprawca Sclerotinia sclerotiorum)

dniach otrzymuje się wynik
(test dodatni gdy pożywka
pod wpływem wytwarzanego przez grzyba kwasu
szczawiowego zmienia kolor).
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200 liści (z różnych punktów po 50 sztuk) i określić
procent liści z objawami
choroby.

Choroby: szara pleśń
(sprawca - Botryotinia
fuckeliana st. kon.
Botrytis cinerea)
Objawy choroby widoczne w postaci szarobrunatnego nalotu z zarodnikami
konidialnymi. Symptomy
mogą wystąpić w każdej
fazie rozwojowej rzepaku.
Silnie porażone łuszczyny
przedwcześnie zasychają,
pękają a nasiona osypują
się. Najczęściej porażeniu
ulegają, uprzednio osłabione lub uszkodzone organy
rzepaku. Kontrolę pola pod
kątem występowania szarej
pleśni, należy przeprowadzić od początku kwitnienia
do tworzenia pierwszych
łuszczyn (BBCH 61-71). Należy sprawdzić po 25 roślin
pobranych losowo w różnych punktach pola, ogółem od 100 do 150 sztuk.
Rośliny (liście, łodygi) ocenia się pod kątem występowania symptomów choroby.
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Rynek spożywczy

Co dalej z polskim
ziemniakiem?

fot.: Pixabay

Kupowane przez nas ziemniaki będą musiały mieć na opakowaniu oznaczenie kraju
pochodzenia. Przepisy regulujące tę kwestię znalazły się w przygotowanym niedawno przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniu.

Sprzedawane ziemniaki będą musiały mieć na opakowaniu oznaczenie kraju pochodzenia
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl
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Prace legislacyjne resort
podjął w odpowiedzi na liczne postulaty zgłaszane przez
rolników, uskarżających się
na trudności ze sprzedażą
swoich ziemniaków oraz na
proceder przepakowywania
zagranicznych produktów
w polskie opakowania. Wspomniany projekt rozporządzenia przewiduje także zaostrzenie i ujednolicenie kar za
nierespektowanie przepisów
dotyczących jakości handlowej owoców i warzyw – w tym
tych oznaczania na opakowaniach kraju pochodzenia.
Aby uniknąć wieloznaczności w nazewnictwie produktów oraz wynikających stad
nieporozumień, ministerstwo planuje też wprowadzić
do przepisów termin „młody
ziemniak”. Novum to jest
spowodowane obserwowaną
obecnie praktyką sprzedawania przywożonych zza granicy
dojrzałych ziemniaków jako
młode, przez co wprowadzani
w błąd konsumenci nabywają
je w przeświadczeniu, że będą
się odznaczać wyższymi wa-

lorami smakowymi. To z kolei skutkuje zmniejszeniem
popytu na rzeczywiście młode ziemniaki.
Wspieraniu rodzimych producentów ma ponadto służyć
przygotowany przez ministerstwo „Program wsparcia
hodowli roślin w Polsce” przewidziany na lata 2018-2019.
Jesienią zaś resort ma
wnioskować o zwiększenie
stawek dopłat do sadzeniaków (w 2017 r. wynosiły one
462,25 zł od hektara).

Zablokowane drogi
i flaga w kapuście
Producenci rozgoryczeni
sytuacją na polskim rynku
ziemniaków i innych płodów
rolnych organizują tymczasem akcje protestacyjne.
W środę 9 maja wyjechali
traktorami i maszynami rolniczymi na ulice kilku polskich
miast, by wyrazić swój sprzeciw m.in. wobec niskich cen
skupu płodów rolnych oraz
nieuczciwej konkurencji z zagranicy. - Sukcesem będzie
to, kiedy w polskich sklepach
będą polskie produkty, kiedy
de facto będą one polskie,
a nie tylko w polskich opako-

waniach. Sukcesem będzie
to, kiedy my będziemy mogli dokładnie bez większych
przeszkód sprzedawać polskie
ziemniaki, polską kapustę na
rynki zagraniczne, bo dzisiaj
nie możemy mówić o wolnym
rynku w Europie – wypowiadał się dla stacji TVN 24 prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michał Kołodziejczak.
Protestujących producentów rolnych można było zobaczyć i usłyszeć m.in. w w Sieradzu, Białymstoku, Jeleniej
Górze, Koszalinie, Ostrowie
Wielkopolskim i Nowych
Skalmierzycach. Niejednokrotnie swoimi maszynami
blokowali ruch uliczny, tworzyli też symboliczne happeningi ( jak np. zatopienie
unijnej ﬂagi w kapuście podczas manifestacji w Sieradzu).
W odpowiedzi na protesty
ministerstwo rolnictwa wydało oświadczenie, w którym
zapewniło, że postulaty rolników są analizowane, a instytucje działające w obszarze
bezpieczeństwa
żywności
zintensyﬁkują dotychczasowe
działania kontrolne ziemniaków i innych warzyw sprowadzanych do Polski.

Ministerstwo: To był
rekordowy rok
W marcu tego roku, podczas konferencji poświęconej sytuacji na rynku
ziemniaka w Polsce, sekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jacek Bogucki oraz główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej
Chodkowski zwracali uwagę,
że rok 2017 był rekordowy
pod względem zbiorów
ziemniaka zarówno w Polsce, jak i w innych krajach,
i to właśnie spowodowało
spadek cen. Odnieśli się
do danych, według których
w naszym kraju nastąpił
wzrost produkcji o około
700 tysięcy ton, do poziomu
9,5 mln ton. W stosunku do
średniej z lat 2011-2015 był
to wzrost o 1,6 mln ton. - Na
kształtowanie się cen ziemniaków w Polsce import
spoza Unii Europejskiej nie
ma większego wpływu, gdyż
wczesne ziemniaki sprowadzane są w miesiącach, gdy
nie ma ich jeszcze na rynku
krajowym – podkreślał wówczas sekretarz stanu (cyt. za:
MRiRW).
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Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie

Majówka Kół Gospodyń
Wiejskich Warmii i Mazur
Koła Gospodyń Wiejskich to dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa
organizacja, skupiająca głównie kobiety (choć zdarza się, że przynależą do nich również
mężczyźni), działająca na terenach wiejskich w ramach organizacji kółek rolniczych. W naszym województwie zrzesza je Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych, którego aktywność jest zauważalna na wydarzeniach promocyjnych, nie tylko
w środowisku lokalnym, również na poziomie regionalnym.
Marta Bieciuk,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Doskonałą okazją do poznania bogatej oferty Kół,
będzie Majówka Kół Gospodyń Wiejskich, odbywająca
się 19 maja br. przy scenie
staromiejskiej na Starym
Mieście w Olsztynie. Wydarzenie zostanie zorganizowane pod Patronatem
Honorowym
Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
oraz Warmińsko-Mazurski
Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych.
Celem przedsięwzięcia jest
prezentacja tradycji i dziedzictwa kulturowego Kół
Gospodyń Wiejskich, promocja produktów lokalnych
i regionalnych, propagowanie
i ukazanie ich dorobku artystycznego oraz kulinarnego,
pogłębianie więzi z regionem, a także aktywizacja i integracja środowisk lokalnych.
Wydarzenie ma charakter
otwarty i jest skierowane do
mieszkańców oraz turystów.
Podczas wydarzenia Koła
Gospodyń Wiejskich zaprezentują własny dorobek
kulturowy, edukacyjny i społeczny specyficzny dla lokalnej społeczności, w której
funkcjonują „na co dzień”.
Na zaaranżowanych przez
siebie stoiskach wystawienniczych zaprezentują lokalne tradycje i dziedzictwo
kulturowe mieszkańców obszarów wiejskich w postaci
produktów żywnościowych,
wyrobów rękodzielniczych
oraz ludowego folkloru.
W ramach majówkowego
przedsięwzięcia odbędą się
dwa konkursy: „Najładniejsze wiosenne stoisko” oraz
„Wiosenna Miss-ka KGW”.
Uczestnikami obu są Koła
Gospodyń Wiejskich, z tym
że pierwszy z wymienionych konkursów ma charakter zespołowy, zaś drugi
indywidualny. Klimatyczną oprawę będą stanowiły

stroje, w których będą się
prezentowały członkowie
Kół oraz towarzysząca prezentacji oprawa artystyczna
zapewniona przez ludowych
twórców pochodzących z naszego regionu.
Wydarzenia
promujące
działalność Kół Gospodyń
Wiejskich mają charakter
cykliczny. Ich celem jest upowszechnianie lokalnych tradycji i bogactwa dziedzictwa
kulturowego. W ubiegłorocznej odsłonie Koła Gospodyń
Wiejskich zaprezentowały

się w klimatycznej scenerii
olsztyńskiego Zamku podczas kiermaszu „Wielkanocna
Baba”. Tegoroczne przedsięwzięcie w postaci „Majówki
Kół Gospodyń Wiejskich”
jest kontynuacją działań
organizatorów mających na
celu ukazanie dorobku kulturowego i społecznego mieszkańców obszarów wiejskich
naszego regionu. Będzie się
można o tym przekonać już
19 maja na Starym Mieście
w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy.

MAJÓWKA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
19 maja 2018 r. (sobota), godz. 13.00 – 17.00
Stare Miasto w Olsztynie (przy scenie staromiejskiej)
W programie:
13.00 - Otwarcie wydarzenia
Konkurs na „Najładniejsze wiosenne stoisko”
Konkurs na „Wiosenną Miss-kę KGW”
Ogłoszenie wyników konkursów
Prezentacja stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich
Występy zespołów ludowych
17.00 - Zakończenie wydarzenia
REKLAMA
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Wiosenna kondycja zbóż ozimych

Ochrona aparatu asymilacyjnego
przed patogenami
Wiosenna kondycja zbóż ozimych w północno-wschodniej części kraju była zróżnicowana. Rośliny późno siane, z powodu obfitych
opadów, nie zdołały wytworzyć aparatu asymilacyjnego, który wiosną rekompensowałby słaby system korzeniowy. Lokalnie rolnicy
decydowali się na likwidację upraw zastępując je formami jarymi, pozostali po dokrzewianiu i regulacji wzrostu roślin aktualnie obserwują
kształtowanie liścia flagowego, a w cieplejszych lokalizacjach regionu kłoszenie.
Marta Damszel

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Poziom presji patogenów,
które mogły atakować oziminy już jesienią np. sprawców
mączniaka prawdziwego zbóż
i traw, septorioz czy łamliwości źdźbła zbóż oraz dobór
odmian mało podatnych na
nasilanie objawów chorób
podsuszkowych, pozwalały na
rezygnację z zabiegu ochrony
roślin
rekomendowanego

do fazy 32 BBCH (T1). Tak
też podpowiadają programy
ochrony zbóż w produkcji
o niskim stopniu intensywności. Jednak uprawa pszenicy i pszenżyta ozimego czy
intensywnie
uprawianych
zbóż jarych, integracja wielu aspektów poprawy stanu
zdrowotnego zbóż według
zasad dobrej praktyki np. optymalnych terminów siewu,
zmianowania, zrównoważonego nawożenia i ochrony de-

cydują aktualnie o zasadności
przeprowadzenia zabiegu T2.
Ogółem liście najwyższego
piętra decydują o gromadzeniu
około 60-70% plonu, sam liść
ﬂagowy generuje 50% plonu,
dlatego też unikanie zabiegu
kondycjonującego ich stan
jest wysoce ryzykowne i wiąże
się z ubożeniem ilości i jakości
plonu. Optymalnym terminem prowadzenia tego zabiegu będzie etap wykształcenia
liścia ﬂagowego do początku

Objawy brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej i rdzy żółtej
kłoszenia (od 39 do 51 BBCH).
W praktyce czas na wykonanie
tego zabiegu to zaledwie 8 dni,
ponieważ opóźnienie T2 może
powodować zbyt długą ekspozycję roślin na czynniki chorobotwórcze. Jeśli pominięto zabieg
T1, ograniczający możliwości
infekcyjne grzybów terminowość ochrony liścia ﬂagowego
i podﬂagowego nabiera na znaczeniu. Dobrą praktyką w zabiegu T2 jest zapobieganie, a nie
działanie interwencyjne. Przykładem uzasadniającym teorię
jest cykl życiowy patogenów
powszechnych w środowisku
uprawnym zbóż.
W zależności od warunków
atmosferycznych czy podatności
odmiany grzyb powodujący septoriozę paskowaną może ujawnić typowe i specyﬁczne objawy
choroby dopiero po 20 dniach
61918otbr-A -N
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od infekcji, czyli już po zamknięciu tzw. optymalnego okna zabiegowego, sprawca septoriozy
plew ujawni swą obecność na
liściu po około 14 dniach, krócej
poczekamy na obraz brunatnej
plamistości liści - do 8 dni od
wnikania strzępki infekcujnej.
Dlatego też, rozwój grzybów
w tkankach roślinnych musimy
hamować i kontrolować szybciej
niż dostrzegalne gołym okiem
symptomy chorób.
Działanie ochronne powinno
być spójne z bieżącym nasileniem lub potencjalnym zagrożeniem ze strony grzybów.
Może ono być wynikiem predyspozycji odmiany i warunków
pogodowych sprzyjających patogenom, a praktycznie oznacza
konieczność odwołania się do
sugerowanych progów ekonomicznej szkodliwości cho-

rób opracowanych względem
poszczególnych faz rozwojowych zbóż.
Wśród aktualnie notowanych
czynników obniżających zdrowotność zbóż są sprawcy mączniaka prawdziwego, septorioz:
paskowanej i plew, fuzarioz liści,
askochytozy, brunatnej plamistości liści, rdzy: brunatnej
i żółtej, rdzy jęczmienia, żyta,
rynchosporiozy w przeżycie
i jęczmieniu, plamistości siatkowej notowanej w jęczmieniu.
Substancje aktywne stosowane w zabiegu T2 muszą mieć
zatem z powodu mnogości mikroorganizmów powodujących
choroby zbóż szerokie spektrum
działania. Wiadomo, że SDHI
(penthiopyrad,
ﬂuopyram,
penﬂufen, sedaksan, bixafen,
izopirazam, ﬂuxapyroxad, benzowindyﬂupyr -solatenol), strobiluriny, chlorotalonil, triazole
są skuteczne do ograniczenia
septorioz; fenpropidyna, metrafenon, strobiluriny, proguinazid, quinoxyfen, spiroksamina efektywnie hamują objawy
mączniaka prawdziwego, rdze
ograniczymy grupą fungicydów
SDHI, mofrolinami, strobiluryną, spiroksaminą, triazolami.
W kolejnych zabiegach należy
stosować fungicydy o różnych
mechanizmach działania, co
ograniczy uodparnianie grzybów na substancje aktywne
i wpłynie na utrzymanie skuteczności ochrony. Ważnym
argumentem w doborze środka ochrony roślin jest także
zastosowanie takiej substancji
aktywnej, która dodatkowo poprawia wydajność aparatu asymilacyjnego np. wydłuża okres
zieloności liścia i efektywne
gromadzenie plonu. Standardem optymalnej ochrony zbóż
w terminie T2 jest ograniczenie
nasilenia chorób oraz wzrost
ilości i jakości plonu. Wartością zabiegu T2 jest także ograniczenie transmisji zarodników
grzybów z liścia na kłos, w tym
sprawców: septoriozy plew,
fuzariozy czy mączniaka prawdziwego i brunatnej plamistości
liści, co bezpośrednio wpływa
na ilość i jakość plonów.

MAJ 2018

OCHRONA ROŚLIN

7r

Monitorowanie chorób i szkodników

Każdy sezon wegetacyjny jest od siebie
inny, na co decydujący wpływ ma przebieg
pogody. Nie ma dwóch identycznych, stąd
też gospodarujący musi być elastyczny
i dostosowywać się do zmieniających
się uwarunkowań. Taka elastyczność jest
niezbędna m.in. w ochronie tej rośliny przed
chorobami i szkodnikami.
inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.
Instytut Ochrony Roślin – PIB,
Terenowa Stacja Doświadczalna wRzeszowie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Na chwilę obecną trudno
przewidzieć jaki będzie 2018
rok dla kukurydzy pod kątem
zagrożeń ze strony obu grup
agrofagów. Zaczął się chłodną,
tudzież zimową wiosną. Jak
będzie dalej? – czas pokaże,
niemniej trzeba być przygotowanym na to, co może się zdarzyć w kolejnych tygodniach,
miesiącach… Przewidywanie
zagrożeń jest trudne bowiem na
ich pojaw wpływa wiele czynników, niemniej zawsze warto
odnosić się do sytuacji ﬁtosanitarnej z ubiegłych sezonów
wegetacyjnych. Jest to o tyle
ważne, że na polach uprawnych
(w glebie, na resztkach pożniwnych, w chwastach itp.) pozostaje materiał przetrwalnikowy
patogenów lub stadia zimujące
szkodników. Niektóre zarodniki
grzybów zachowują żywotność
do kilku lat, stąd też czekają na
pojaw rośliny żywicielskiej.
Przykładowo rok 2017 pod kątem pojawu chorób kukurydzy
nie był sezonem ich licznego
i poważnego występowania za
wyjątkiem kilku chorób. Lokalnie z powodu zimowej wiosenny pojawił się problem zgorzeli siewek, niemniej miał on
charakter bardziej regionalny,
a nie ogólnokrajowy. Choroby
liści (drobna i żółta plamistość
liści oraz rdza kukurydzy) z powodu warunków pogodowych
w okresie lipca i sierpnia nie
występowały w silnym nasileniu. Lokalne gradobicia, ale
także i wzrost szkodliwości
ploniarki zbożówki w 2017
roku doprowadziły do tego, że
w ubiegłym roku w niektórych
miejscowościach wzrósł problem głowni guzowatej, której
rozprzestrzenianiu się w łanie
sprzyjały uszkodzenia tkanek.

Zagrożenia lokalne
Lokalnie pojawiała się głownia pyląca (jej zarodniki zachowują żywotność w glebie do 10
lat!). Najgroźniejszymi chorobami były jednak fuzariozy tj.
fuzarioza kolb i łodyg, którym
wybitnie sprzyjała omacnica
prosowianka, a później poważne problemy związane
z niemożnością terminowego
zebrania plonu w związku z załamaniem się pogody w okresie
jesieni. W odniesieniu do szkodników, to w 2017 roku największy problem stanowiła licznie
występująca ploniarka zbożówka i omacnica prosowianka. Ich
stadiów zimujących może być
zatem sporo na polach uprawnych, które uaktywnią się w bieżącym sezonie wegetacyjnym.
Lokalnym problemem były
także drutowce, ptaki, śmietka
kiełkówka, dziki, wciornastki,
a także urazek kukurydziany
i stonka kukurydziana. Można
zatem spodziewać się ich pojawu również w 2018 roku. Gdy
będzie ciepło i umiarkowanie
wilgotno zapewne pojawią się
licznie mszyce i gąsienice piętnówek oraz rolnic. Gdy będzie
gorąco i sucho wzrasta ryzyko
licznego pojawu przędziorka
chmielowca i słonecznicy orężówki.

Monitorowanie chorób
i szkodników
Ponieważ zagrożeń może
być sporo, dlatego też od siewów należy monitorować pojaw najważniejszych chorób
i szkodników kukurydzy. Warto również zapobiegać pojawom
niektórych gatunków poprzez
stosowanie proﬁlaktyki. Jest
ona opisana w zaleceniach tzw.
metody agrotechnicznej wchodzącej w skład integrowanej
ochrony roślin. Sama integrowana ochrona roślin zaleca
stosowanie obok poprawnej
agrotechniki również metody
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Ochrona kukurydzy przed chorobami
i szkodnikami w 2018 roku

Drobna plamistość liści
hodowlanej, biologicznej, a w
ostateczności walki chemicznej.
Wykaz możliwych do zastosowania metod niechemicznego
ograniczania wybranych chorób
i szkodników kukurydzy podano w tabeli 1. Jak można zauważyć, kluczową rolę odgrywa
w nich stosowanie zmianowania, które pozwala ograniczać
zagrożenie zwłaszcza ze strony
gatunków zimujących w glebie
i na resztkach pożniwnych. Przy
zmianowaniu należy zwrócić
uwagę, aby zboża nie były wysiewane bezpośrednio przed lub
zaraz po kukurydzy, co sprzyja
rozwojowi chorób fuzaryjnych,
a tym samym zwiększa ryzyko
pojawu mikotoksyn. W dobie
rosnącego
zainteresowania
uprawą soi również warto
prewencyjnie nie wysiewać jej
przed lub po kukurydzy w rejonach występowania stonki
kukurydzianej. Larwy tego gatunku mogą bowiem żerować
na korzeniach obu tych upraw.
Jeżeli w gospodarstwie nie można zastosować zmianowania
należy pamiętać, że monokultura istotnie zwiększa zagrożenie zwłaszcza ze strony chorób
fuzaryjnych, głowni kukurydzy,
głowni pylącej kukurydzy, a także stonki kukurydzianej, omacnicy prosowianki i szkodników
glebowych, stąd też konieczne
będzie w takim przypadku
zastosowanie innych metod
ograniczających zagrożenie
powodowane z ich strony.

Metoda agrotechniczna
W metodzie agrotechnicznej
wiele uwagi poświęca się prawidłowej pielęgnacji kukurydzy obejmującej odpowiednie
przygotowanie stanowiska pod
uprawę, właściwy termin siewu, zbilansowane nawożenie,
odchwaszczanie itp., a które to
czynności pozwalają roślinom

Fuzarioza kolby
na prawidłowy rozwój, dzięki
czemu uaktywniają się naturalne mechanizmy obronne
kukurydzy ograniczające stres
roślin związany z uszkadzaniem tkanek (o ile pogoda
również będzie sprzyjająca dla
wzrostu kukurydzy). Rośliny
mające zapewnione optymalne warunki do rozwoju reagują mniejszym spadkiem plonu
pod warunkiem, że organizm
szkodliwy nie występuje masowo. Należy również pamiętać
o terminowym zbiorze plonu,
gdy tylko rośliny osiągną dojrzałość zbiorczą zgodną z kierunkiem użytkowania. Jest
to istotne zwłaszcza na tych
plantacjach na których silnie
wystąpią: fuzarioza kolb, fuzarioza łodyg, omacnica prosowianka i zwierzyna łowna.
Kluczową rolę w ograniczaniu
zagrożenia ze strony niektórych
chorób i szkodników (zwłaszcza omacnicy prosowianki)
odgrywa bardzo dokładne
rozdrobnienie resztek pożniwnych i ich głębokie przyoranie
jeszcze przed nastaniem zimy.
Dzięki temu zabiegowi można
zniszczyć mechanicznie część
zarodników grzybów chorobotwórczych znajdujących się na
słomie pokukurydzianej, a także przygotowane do zimowania
gąsienice omacnicy.

Dobór odmian
Podstawową formą ograniczania zagrożenia ze strony
gatunków szkodliwych jest
dobieranie do uprawy takich
odmian kukurydzy, które charakteryzują się mniejszą podatnością na organizmy szkodliwe.
Przykładowo każda z odmian
ziarnowych kukurydzy wpisana do Krajowego Rejestru Odmian (KR) prowadzonego przez
COBORU jest przebadana pod
kątem przydatności do uprawy

w warunkach klimatycznych
kraju, a dodatkowo oceniana
pod kątem podatności na niektóre agrofagi np. fuzariozę
kolb, fuzariozę łodyg, głownię
kukurydzy, plamistość pochew
liściowych oraz omacnicę prosowiankę. Informacje na temat
zdrowotności poszczególnych
odmian można znaleźć w materiałach informacyjnych COBORU, a także w katalogach
odmianowych ﬁrm nasiennych i dystrybutorów materiału
siewnego, w których dodatkowo
można znaleźć cenne informacje na temat podatności odmian
na ploniarkę zbożówkę oraz
choroby liści.

Metody bezpośredniego
zwalczania
Gdy pomimo zastosowania metody agrotechnicznej
i hodowlanej nie uda się powstrzymać silniejszego pojawu
niektórych chorób i szkodników
konieczne jest zastosowanie
metod bezpośredniego zwalczania. Zalicza się do nich metodę biologiczną skierowaną
przeciwko omacnicy prosowiance oraz metodę chemiczną.
Metoda biologiczna opiera
się na zastosowaniu biopreparatów zawierających pasożyta jaj omacnicy prosowianki
zwanego kruszynkiem (Trichogramma brassicae lub T. evanescenss). Tego typu biopreparaty stosuje się bezpośrednio
na początku pojawu motyli
i jaj omacnicy prosowianki na
polu uprawnym. W zależności od wielkości powierzchni chronionej aplikuje się je
albo ręcznie, albo za pomocą
specjalnych
rozrzutników,
wiatrakowców bądź dronów.
Te trzy ostatnie urządzenia są
polecane na plantacje wielkoobszarowe. W zależności od

zapotrzebowania na kukurydzy pastewnej wykonuje się 1–2
introdukcje kruszynka, a liczba
uwalnianych błonkówek wynosi od około 150 tys. do 250 tys.
osobników na hektar uprawy.
Pierwszą introdukcję przeprowadza się od końca drugiej
lub trzeciej dekady czerwca
(regiony południowe i częściowo środkowe) do pierwszych
dni lipca (regiony środkowe
i północne). Drugie wyłożenie
wykonuje się 7–10 dni później.
Do ograniczania pojawu niektórych chorób i szkodników
stosuje się metodę chemiczną.
Ochrona fungicydowa przed
wczesnowiosennymi chorobami oparta jest na zastosowaniu
zapraw nasiennych. Są one zarejestrowane przeciwko zgorzeli siewek, głowni guzowatej
kukurydzy oraz głowni pylącej. W większości przypadków
kwaliﬁkowany materiał siewny
dostępny w sprzedaży jest już
odgórnie zaprawiony jednym
z wymienionych preparatów.
Jeżeli jednak zachodzi potrzeba użycia w gospodarstwie konkretnego preparatu, wówczas
należy zgłosić taką potrzebę
do hodowcy lub dystrybutora
ziarna siewnego lub zamówić
w specjalistycznej ﬁrmie usługowe zaprawienie ziarna danej
odmiany wybranym preparatem.
Do ograniczania szkodliwości chorób pojawiających się
w późniejszym okresie wykorzystuje się fungicydy nalistne.
Są one przeznaczone do ograniczania pojawu drobnej i żółtej
plamistości liści, a niektóre dodatkowo przeciwko rdzy kukurydzy i fuzariozie kolb. W przypadku fungicydów nalistnych
warto je stosować łącznie z insektycydem użytym przeciwko
omacnicy prosowiance lub
stonce kukurydzianej.

8r

MAJ 2018

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo. Transpor t w rolnictwie

Niestosowanie zasad BHP
grozi trwałym kalectwem
Wiosna w pełni, pogoda sprzyja – rolnicy więc coraz częściej wyjeżdżają swoim sprzętem na pola. Czy jednak zawsze pamiętają
o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa? Dziś przypominamy, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę.
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

O tym, że poruszający się po
drogach publicznych rolnik
ma obowiązek przestrzegania
przepisów ruchu i poruszania się pojazdem sprawnym
technicznie, nie trzeba chyba
nikogo pouczać. Jak podkre-

Prędkość jazdy
koniecznie
dostosowujmy do
warunków na drodze
i nie przekraczajmy
zalecanej przez
producenta sprzętu.
Transportując
materiały zwisające
– jak słoma czy
siano – sprawdźmy,
czy nie zasłaniają
świateł. Jeśli
zaś wieziemy
coś długiego,
wystającego poza
przyczepę o ponad
1 metr, musimy tę
rzecz na jej końcu
oznakować.
ślają w swoich materiałach informacyjnych eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego, podstawą są
sprawne układy jezdny, hamulcowy i kierowniczy, instalacje elektryczna i zapłonowa,
sygnalizacja dźwiękowa oraz
bezpieczna kabina lub rama
ochronna. Zarówno ciągnik,
jak i przyczepa, powinny mieć
dobrze widoczne oświetlenie
oraz trójkąt odblaskowy.
Prędkość jazdy koniecznie
dostosowujmy do warunków
na drodze i nie przekraczajmy
zalecanej przez producenta

Niestosowanie się do przepisów i zaleceń BHP może skutkować poważnym wypadkiem

sprzętu. Transportując materiały zwisające – jak słoma
czy siano – sprawdźmy, czy
nie zasłaniają świateł. Jeśli zaś
wieziemy coś długiego, wystającego poza przyczepę o ponad
1 metr, musimy tę rzecz na jej
końcu oznakować.

Wbtrasie
Nie wolno przewozić ludzi
ani żadnych przedmiotów luzem na wysokich ładunkach
– może to grozić upadkiem
i uszczerbkiem na zdrowiu
(a nawet śmiercią) przewożonej osoby lub innych uczestników ruchu. Ludzie mogą
jeździć jedynie na przyczepach
z burtami podwyższonymi do
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110 cm oraz z zamontowanymi
siedziskami i umożliwiającymi
bezpieczne wchodzenie i schodzenie drabinkami. Sam ładunek powinien oczywiście być
dobrze zabezpieczony przed
przesuwaniem i przetaczaniem.
Wyruszając w trasę, sprawdźmy, czy obie dźwignie hamulców nożnych są ze sobą
sprzęgnięte (w ciągnikach bowiem możliwe jest niezależne
hamowanie kołami prawym
i lewym, co ułatwia niektóre
prace polowe). Gwałtowne
wciśnięcie źle sprzęgniętych
hamulców może spowodować
nagły skręt ciągnika i jego przewrócenie się.

Nie dopuszczajmy do kierowania ciągnikami osób nieposiadających prawa jazdy
i młodzieży poniżej 16. roku
życia. Uważajmy też na dzieci
bawiące się przy ciągnikach
i maszynach rolniczych. Zadbajmy również o siebie – jeśli
mamy do pokonania długą trasę, i to jeszcze w trudnych warunkach pogodowych, róbmy
sobie co jakiś czas przerwy na
odpoczynek, zwłaszcza gdy już
poczujemy zmęczenie. Warto
nawet wtedy wykonać kilka
ćwiczeń gimnastycznych.

Wbgospodarstwie
Zasady BHP obowiązują
oczywiście nie tylko podczas

przemieszczania się drogami publicznymi, ale również
w trakcie prac związanych
z transportem wewnętrznym.
W obrębie gospodarstwa też
przecież trzeba przemieszczać
różne ładunki, jak np. pasze,
materiał siewny czy nawozy.
Zadbajmy o to, aby szlaki komunikacyjne, po których się
poruszamy, nie miały śliskiej
lub nierównej nawierzchni
oraz aby były przejezdne (nie
zastawiajmy ich niepotrzebnymi przedmiotami).
Transport wewnętrzny, choć
z roku na rok coraz bardziej
stechnicyzowany, wciąż wiąże
się z dźwiganiem przez ludzi
ciężarów. Zwracajmy uwagę,

aby nie podnosić i nie przenosić ładunków zbyt dla nas
ciężkich, a już w ogóle nie powinniśmy czegokolwiek dźwigać podczas korzystania z drabiny – grozi to skutkującym
poważnymi konsekwencjami,
z trwałym kalectwem włącznie, upadkiem. Eksperci CIOP-PIB-u i KRUS-u pouczają, aby
przenosić ciężary w pozycji ciała
zbliżonej do naturalnej; unikać
pochylania tułowia i dużych
skrętów; stosować wózki, podnośniki widłowe, taczki i inny
pomocniczy sprzęt; przedmioty
duże i ciężkie przenosić zespołowo; podczas pracy w zespole zaś
ustalać czytelny sposób porozumiewania się.
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Kosmetyka. Pielęgnacyjne właściwości mleka

Dla zdrowej skóry i pięknych włosów
Mleko to nie tylko pyszny i zdrowy pokarm. To także znakomity
środek kosmetyczny, który każdy z nas może stosować w
domowych warunkach. Dzięki sprawdzonym recepturom możemy
zadbać o piękno skóry i włosów.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Mleko jako znakomity środek kosmetyczny ceniono już
w starożytności. Wystarczy
choćby wspomnieć słynne
mleczne kąpiele Kleopatry.
Dziś jest wykorzystywane
przez przemysł kosmetyczny
do produkcji szeregu kremów,
maseczek i innych produktów mających wpływać dobroczynnie na nasze urodę,
zdrowie i dobre samopoczucie. Wykorzystuje się do nich
mleko koźle, kobyle i ośle (to
ostatnie nadaje się do tego
celu najbardziej, gdyż składem jest w znacznym stopniu
zbliżone do mleka ludzkiego).

Domowy salon
kosmetyczny
Każdy z nas może jednak we
własnym zakresie przygotowywać kosmetyki z mleka –
również tego krowiego, najlepiej dostępnego (choć trzeba
tu zwracać uwagę, czy po ich

zastosowaniu nie wystąpią
reakcje alergiczne). Przykładowo portal Wieczniemloda.com proponuje mleczny
tonik zwężający i oczyszczający pory oraz wygładzający
skórę. Wystarczy przetrzeć
twarz nasączonym niewielką
ilością mleka wacikiem i pozostawić na 10 minut. Strona poleca także 15-minutowe
mleczne kąpiele w wodzie z
dodanymi do niej pięcioma
łyżeczkami rozgniecionych
łyżeczek mięty, litrem tłustego mleka i czterema garściami soli morskiej. Mają one
natłuszczać skórę i sprzyjać
walce ze zmarszczkami. Włosom z kolei pomoże wtarta w
nie oraz w skórę głowy mieszanka maślanki, surowego
żółtka jaja i kilku kropel soku
z cytryny. Zostawiamy ją na
głowie na kilka minut, a następnie dokładnie spłukujemy
i myjemy włosy delikatnym
szamponem. Efekt – nawilżenie i odżywienie włosów oraz
nadanie im blasku.

Odświeżające
maseczki
O kolejnych domowych
sposobach pielęgnacji twarzy i ciała możemy przeczytać m.in. w książce „Potrawy
z mleka” Eddy Neumann
(Warszawa 1996). Autorka
poleca np. oczyszczającą i
łagodzącą podrażnienia wywołane trądzikiem maseczkę
z jogurtu (czysty jogurt należy
nanieść na twarz i pozwolić
mu wnikać w skórę przez 10
minut; zabieg powtarzamy
codziennie) czy też oczyszczającą i wybielającą maseczkę z
maślanki. Aby przygotować
tę ostatnią, należy „1 garść
świeżych kwiatów czarnego
bzu gotować 1/2 godziny w 1
ﬁliżance mleka, odlać, dodać
ﬁliżankę maślanki i zostawić
do wystygnięcia. Następnie
przecedzić przez sito i używać papki jako maseczki”. Do
wytwarzania odświeżających
i regenerujących skórę maseczek można także wykorzystywać mieszanki jogurtu, glin-

fot. Pixabay

Krzysztof Napierski

Kąpiele mleczne ceniono już w starożytności

ki białej i soku ogórkowego;
twarogu, miodu pszczelego,
oliwy z oliwek i soku z pomidora; mleka w proszku i soku
owocowego; pełnego mleka,
żółtek, miodu pszczelego
i minerałów krzemowych;
czy też maślanki i otrębów.
Sprawdzonych receptur na
podobne maseczki jest zresztą znacznie więcej – wystarczy
tylko poświęcić trochę czasu
i zapoznać się z literaturą lub
przewertować strony internetowe.

ROLNICTWO

zwierzęta hodowlane
! ! ! F.H.U. kupi knury, maciory, bydło, samochód+ waga,
faktura, tel.721-040-072
SKUP koni rzeźnych, eksportowych,
606-954-202.

maszyny rolnicze
KUPIĘ: MASZYNY, CIĄGNIKI, tel.663949-448

Firma Anmar Sp. z o.o. oferuje sprzedaż i skup
PRACA

bydła mlecznego, mięsnego i mieszanego
(cielaki, młodzież, krowy)
Bydło sprowadzane jest z zagranicy
(Czechy, Holandia, Dania, Niemcy, Litwa).
Zwierzęta znajdują się w bazie w Skrzypkach Małych.

Możliwość transportu na terenie całego kraju.
Najlepsze ceny i możliwość negocjacji!

Tel. +48 504 410 192, +48 505 084 867
Anmar Sp. z o.o., Skrzypki Małe 2, 17-100 Bielsk Podlaski

dam pracę
KIEROWCĘ kat.C+E, zwózka mleka
MLEKPOL Mrągowo, 604-211-735

AGROSTAR Sp. J., A. Starownik, J. Starownik
Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów, e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
tel. +48 818 523 223, fax +48 818 523 612
14118ekwe-a-M

Kredyty dla rolników 796 
06
na zakup bydła i trzody chlewnej
6
09
5
• do 350 tys. zł • bez poręczycieli

61818otbr-a -E

74218otbr-b -E

BEZPŁATNY ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
ZGŁOSZENIA (CAŁODOBOWO) tel. 87 620 38 58, tel. komórkowy 783 888 809
ENERGOUTIL Sp. z o.o., Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 1A, 19-300 Ełk

I

odbiór na terenie woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego
17817ekwe-c -P
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Zagrożenie patogenami

Szkodliwość zgnilizny
twardzikowej w rzepaku
Wśród patogenów aktualnie zagrażających uprawom rzepaku są sprawcy szarej pleśni,
suchej zgnilizny kapustnych i w niewielkim nasileniu czerni krzyżowych. Chociaż
skutecznych, jesiennych infekcji L. maculans ibbiglobosa (sprawcy suchej zgnilizny)
obserwowaliśmy wiele to aktualnie objawy nie nasilają się i próg ekonomicznej
szkodliwości w północno-wschodniej Polsce nie został przekroczony. Warto jednak
lustrować plantacje ponieważ, straty plonu powodowane nasilaniem objawów chorób
w rzepaku to od 5 do 50%.
Marta Damszel

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Niezmiernie ważnym zagadnieniem w najbliższym czasie
będzie monitoring nasilenia zgnilizny twardzikowej,
ponieważ okres kwitnienia
rzepaku, sprawca Scleroti-

nia sclerotiorum skorelował
w wysypem infekcyjnych zarodników z owocników. Inną
drogą infekowania roślin
może być kiełkująca z form
przetrwalnikowych grzybnia
przerastająca tkanki roślinne.
Objawy infekcji, która przebiega najczęściej w tempera-

turze 16-22˚C widoczne są
po około tygodniu w postaci
białej grzybni w rozgałęzieniach łodyg i kątach liści lub
jeśli nie na wysokiej wilgotności powietrza w postaci
strefowanych plam. Lokalizacja objawów jest związana
z opadaniem płatków, które

REKLAMA
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pierwotnie są doskonałą pożywką dla zarodników workowych transmitowanych
z apotecjów (owocników).
Grzybnia patogena przerasta wnętrze łodyg powodując upośledzenie transportu
składników pokarmowych
i widoczne jest przebielenie
pędu, dodatkowo wewnątrz
pędu grzybnia zbija się tworząc ciemnej barwy skleroty.
Skrajnie przetrwalniki notuje
się nawet na łuszczynach.
Przetrwalniki - skleroty
mogą pozostać w glebie aktywne nawet pięć lat. Jedynym bezpiecznym przedplonem są zboża i kukururydza,
ponieważ patogen rozwija się
na setkach gatunków roślin
pomijając trawy. W bieżącym sezonie zagrożenie roślin jest wysokie, ponieważ
w 2017 roku obserwowaliśmy
ogromne nasilenie tej choroby w uprawach rzepaku i w
glebie na głębokości około
5 cm pozostają przetrwalniki. Jeśli gleba została dobrze
przygotowana to są szanse
na zredukowanie zagrożenia
tworzenia ze sklerot owocników lub grzybni, ponieważ
są one wrażliwe na światło,
sprzyja im natomiast wilgotna gleba i temperatura 5-15˚C.
Analizując zdolności infekcyjne Sclerotinia sclerotiorum okres kwitnienia jest
zatem najlepszym momentem ochrony rzepaku przed
nasilaniem objawów zgnilizny twardzikowej w okresie wegetacji. W związku
z wysokim nasileniem objawów zgnilizny twardzikowej
w rzepaku rolnicy mogą notować aż 50% spadki plonu.
W naszym regionie rzepak
kwitnie około trzech tygodni zatem optymalny terminu zabiegu to moment
opadania płatków. W Polsce
zarejestrowany jest także
preparat biologiczny, który

Przebielony pęd z objawami zgnilizny twardzikowej

Przetrwalniki grzyba – skleroty na łuszczynach i wewnątrz pędu

Objawy suchej zgnilizny kapustnych jesienią 2017 r.
zawiera grzyb pasożytniczy
względem sprawcy zgnilizny twardzikowej. Po aplikacji Coniothyrium minitans
przedsiewnie, doglebowo
inicjujemy możliwość inaktywacji sklerot patogena.
Wśród narzędzi wspomagających decyzje o chemicznym zabiegu ochrony roślin
jest przeprowadzenie testu
płatkowego, w którym na

sztucznej pożywce wykładamy płatki rzepaku czekając
na barwną reakcję kwasu
szczawiowego wytwarzanego przez grzyb, co potwierdza występowanie patogena.
Na terenie Niemiec wykorzystuje się model ScleroPro
łączący warunki pogodowe
z wysypem zarodników i w ten
sposób określa się najlepszy
termin aplikacji fungicydu.

POLSZCZYZNA 11r

MAJ 2018

Mleczna frazeologia

Brak mi tylko ptasiego mleka
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jako że w Polsce od wieków
używa się do celów spożywczych i kosmetycznych mleka, a nawet uważa się je jako
symbol zdrowia czy wręcz
eliksir życia, również i ono
wywarło swój wpływ na naszą mowę. Któż z nas bowiem
nie określił kiedyś człowieka
młodego, niedojrzałego czy
niedoświadczonego
jako
tego, który ma mleko pod nosem, a kraju obﬁtującego we
wszelkie bogactwa – ziemią
mlekiem i miodem płynącą.
Jeśli ktoś ma coś wpojonego

od dziecka (np. wspomniane wyżej dobre maniery),
powiemy, że wyssał to z mlekiem matki. Z kolei o zdrowej,
rumianej cerze (a także człowieku, który takową może się
pochwalić) – że jest jak krew
z mlekiem. Ptasim mlekiem
nazywamy wyszukane, niezwykłe lub wręcz luksusowe
jedzenie, a o ludziach żyjących w dobrobycie mówimy,
że brakuje im tylko ptasiego mleka. Płacze nad rozlanym mlekiem ten, kto żałuje
czegoś, czego nie można już
naprawić. Osoby gustujące
w wódce zaś spożywają... mleko od wściekłej krowy!

Oczywiście nie samym mlekiem człowiek żyje i nie tylko
ono zadomowiło się w naszej frazeologii. Mamy w niej
przecież także np. musztardę
po obiedzie (coś spóźnionego,
nieaktualnego), ﬁgę z makiem
(wyrażenie używane, aby dać
komuś do zrozumienia, że
czegoś się nie zrobi lub coś
się nie stanie), gruszki na
wierzbie (korzyść niemożliwa
do osiągnięcia) czy mięso armatnie (żołnierze wysyłani na
pewną śmierć). Jeśli czujemy
się lub wyglądamy znakomicie
– czujemy się lub wyglądamy
jak pączek w maśle, gdy zaś
humor nam nie dopisuje –

fot. Pixabay

Kto dobre maniery wyssał z mlekiem matki, nie będzie w kulturalnym
towarzystwie nadużywać mleka od wściekłej krowy. Zwłaszcza jeśli
wciąż ma mleko pod nosem. Znakomitą ilustracją tego, co dla danego
narodu jest ważne, jest frazeologia języka, którym się posługuje.

Czy od wściekłej krowy, czy wyssane, rozlane... mleko ma
ogromne znaczenie nawet w polskiej mowie

jesteśmy nie w sosie. Nieraz
zdarza nam się rzucać grochem o ścianę (daremnie kogoś upominać) lub rozbić coś
w drobny mak (na malutkie
kawałki). Dobrze, jeśli dzieci
nam rosną jak na drożdżach
(szybko), a towar w sklepie
idzie jak świeże bułeczki (ma
duży zbyt). W życiu jednak nie
wszystko idzie jak po maśle
(pomyślnie się układa) – czasem ukochana da nam czarną
polewkę (odrzuci zaręczyny),
innym razem wpadniemy jak
śliwka w kompot (znajdziemy
się w kłopotliwej sytuacji).
Ważne jednak, by nie dać sobie
w kaszę dmuchać (nie pozwolić się wykorzystać) i nie płakać
nad rozlanym mlekiem.
Ale to tylko niektóre z licznych pozycji w menu polskiej
frazeologii, do których odkrywania i smakowania gorąco
zachęcamy!

MRĄGOWSKA FIRMA AGROMASZ PONOWNIE NAGRODZONA
Podczas niedawno zakończonych XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH wKielcach Zakład
Metalowy „AGROMASZ” zdobył kolejny Złoty Medal, atakże uzyskał uprawnienia do stosowania znaku promocji „Wyrób
na medal” przyznawany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych wPoznaniu. Nagrodzony został ładowacz
czołowy Ł-110, potwierdzając tym samym innowacyjność, wyróżniające walory funkcjonalne oraz wysoki poziom jakości
ibezpieczeństwa tego produktu.
– W tego typu targach bierzemy
udział już od kilkunastu lat. W2011
roku otrzymaliśmy pierwszy Złoty Medal przyznany podczas XVII
Międzynarodowych Targów Techniki
Rolniczej AGROTECH wKielcach,
arok później tytuł Maszyny Rolniczej Roku 2012. Mamy na swoim
koncie wiele wyróżnień iodznaczeń

– powiedział Janusz Gruszczewski,
właściciel mrągowskiej ﬁrmy.
Początek działalności ﬁrmy AGROMASZ datuje się na 1991 rok.
W 2000 roku ﬁrma uruchomiła
produkcję ładowaczy czołowych do
ciągników rolniczych, służących do
za- i wyładunku płodów rolnych.
Krok ten pozwolił na rozbudowę
ﬁrmy, zakup nowoczesnych maszyn
iurządzeń oraz zatrudnienie nowych
pracowników. – Produkowane przez
nas ładowacze są postrzegane przez
użytkowników jako produkty wysokiej
klasy. Nagrodzony na targach ładowacz Ł-110 został stworzony przez
naszą kadrę inżynieryjno-techniczną przy zastosowaniu najnowszych
technologii oraz został wyposażony
wnajnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki temu możemy zaoferować
wyrób oniespotykanych do tej pory
na rynku parametrach technicznych – dodaje Janusz Gruszczewski.

Potwierdzeniem tego jest opinia oinnowacyjności wydana przez Stowarzyszenie Mechaników iInżynierów
Polskich oraz rejestracja wUrzędzie
Patentowym wykorzystanych wnim
wzorów użytkowych iprzemysłowych.
Ładowacz czołowy Ł-110 przeznaczony jest do współpracy zciągnikami
odużej mocy silnika (powyżej 140 kW,
czyli ponad 190 koni mechanicznych).

Ładowacz charakteryzuje się niezwykłymi parametrami: udźwigiem
na wysokości pół metra wynoszącym
3.900 kg, ana maksymalnej wysokości
podnoszenia (4,74 cm) wynoszącym
2.800 kg. Wyposażenie ładowacza
m.in. welektroniczną wagę pozwalającą na chwilowy isumaryczny pomiar
masy ładunku, elektroniczny joystick
służący do sterowania zapewniającego płynniejsze iprecyzyjniejsze operowanie maszyną sprawia, że jest to
wyrób skierowany do wymagających
iceniących najwyższą jakość ikomfort
pracy Klientów. Produkt ten stanowi
uzupełnienie szerokiej oferty ładowaczy czołowych, które produkuje
AGROMASZ wMrągowie.

Firma stale stawia na rozwój i najwyższą jakość swoich wyrobów. Wprzeciągu ostatnich kilku lat zainwestowała wnowe technologie, nowe procesy
technologiczne imaszyny CNC. Od
2007 roku działa zgodnie zsystemem
jakości ISO 9001.

Zakład Metalowy AGROMASZ
11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 42B
tel./fax +48 89 741 21 92
90418otbr-a -P
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Bezpieczeństwo. Praca z bydłem, trzodą i końmi

WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
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 82/2018. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2,6 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)539-74-82.
Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 6 czerwca 2018 roku.

Jak ograniczać agresywne
zachowania zwierząt

Do wielu wypadków w gospodarstwach dochodzi podczas pracy ze zwierzętami. Szczególnie
niebezpieczne są dla nas te, które w jakiś sposób zdenerwujemy. Mogą nas kopnąć, stratować
lub przygnieść. O czym powinniśmy pamiętać, aby podobnych sytuacji uniknąć?
Krzysztof Napierski

Panowie

WE DWOJE NR 81/2018

PANOWIE W WIEKU
31-45 LAT
JACEK
Kawaler 37-letni pozna panią w wieku 31-40 lat. Sympatyczny, uczciwy,
z okolic Olsztyna. Jestem niezależny
finansowo i mieszkaniowo, bez
nałogów, cel- stały związek.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
ZARADNY WDOWIEC
180/90 pracujący, zadbany, własne
M, bez nałogów i zobowiązań,
zmotoryzowany. Poznam panią bez
nałogów i zobowiązań, wiek do 55
lat. Pani z Ostródy lub okolic. Nr tel.
ułatwi kontakt.

KAWALER 44-LETNI
Bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie zawodowe, na rencie. Poznam
panią w wieku do 43 lat. Cel- przyjaźń lub stały związek.

BYK
70/168/79 wolny emeryt bez
nałogów, niezależny finansowo i
mieszkaniowo, zmotoryzowany,
kochający spacery i muzykę. Pozna
panią z Olsztyna lub okolic. Cel
stały związek.

PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
WDOWIEC 49
Niezależny, zmotoryzowany.
Poszukuję pani do siebie lub z
mieszkaniem.

MIŁY I OPIEKUŃCZY
72/180/86 emeryt bez nałogów
i zobowiązań, bardzo miły, z

mieszkaniem, zadbany i opiekuńczy, zmotoryzowany z okolic
Iławy. Poznam miłą skromną,
szczupłą niepalącą panią,
wysoką, w miarę zadbaną do lat
70, która zamieszka u mnie, celstały związek.
68/173/76
Wykształcenie średnie techniczne,
zmotoryzowany, poszukuję bratniej
duszy bez nałogów. Pani szczupła
do 170cm wzrostu, chętnie z
Elbląga lub okolic, choć niekoniecznie.
WDOWIEC PO 60-TCE
Turysta, żeglarz, wędkarz, grzybiarz.
Jesień życia jest piękna, wspólne
wyjazdy są atrakcyjne.

Panie
PANIE 46-60 LAT
PRACUJĄCA
168/68 niezależna finansowo i
mieszkaniowo, pracująca. Poznam
pana, któremu dokucza samotność.
Przyjaciela na dobre i złe.

gów, nie materialistka, niezależna
mieszkaniowo i finansowo. Cel stały
związek, pan do lat 70. Mieszkam
z Pasłęku.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA 62-LATA
Emerytka, bez zobowiązań, z własnym domem, bez nałogów, zadbana,
uczciwa, opiekuńcza, niepaląca,
wrażliwa, o dobrym charakterze,
spokojna, lubię pomagać drugiej osobie.

SYMPATYCZNA EMERYTKA
Samotna wdowa 69/160/70 o miłej
aparycji, bez zobowiązań i nałogów,
niezależna finansowo i mieszkaniowo, zmotoryzowana, lubiąca kino,
spacery i zdrowy tryb życia, poszukuje pana niezależnego finansowo,
niepalącego, opiekuńczego, miłego,
zadbanego i uczciwego wiek do 72
lat, Cel stały związek

WOLNA I UCZCIWA
Miła, wiek po 60-dziesiątce, wzrost
średni, bez zobowiązań, bez nało-

SAMOTNA Z ELBLĄGA
Jestem osobą niezależną, pełną
ciepła, nie materialistka, z poczu-

e dwoje

Nr 82/2018
hasło

ciem humoru. Szukam pana 68-75
lat. Jeśli czujesz się samotny
napisz do mnie, bratniej duszy,
razem jest weselej, chętnie z Elbląga lub okolic. Cel- stały związek
lub przyjaźń.
DOMATORKA
Emerytka bez nałogów, domatorka,
pozna samotnego pana, któremu
dokucza samotność, do lat 78. Celstały związek lub przyjaźń.
ATRAKCYJNA
Jestem kobietą atrakcyjną, zgrabną,
zaradną, samotną.Pragnę poznać
pana atrakcyjnego, bez nałogów,
lubiącego czystość, w całości
schludnego, z mieszkaniem.
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rok urodzenia..................
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Eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w swoich materiałach informacyjnych podkreślają, że pracując ze
zwierzętami, musimy pamiętać
o tym, aby wykonywane przez
nas czynności były przez nie
akceptowane i nie wzbudzały
w nich strachu. Czujące zagrożenie zwierzę będzie się broniło,
np. kopnięciami lub frontalnym
atakiem. Szczególnie mocno
kopią na boki krowy, co może
powodować urazy kończyn
obsługujących je gospodarzy.
Ze strony stworzeń tak dużych
rozmiarów możemy być także
narażeni na przygniecenie do
ściany lub do innego zwierzęcia.
Stąd też dobrze, aby pracowali
przy nich sprawni i silni mężczyźni, a nie kobiety czy dzieci.
Zachowanie zwierząt zresztą
sami swoim postępowaniem
kształtujemy.
Powinniśmy
więc unikać wobec nich nieuzasadnionej przemocy, która
z kolei powoduje agresję naszych podopiecznych. Szczególną troską powinniśmy zaś
obdarzyć zwierzęta chore – np.
zachować większą delikatność
podczas doju krów cierpiących
na zapalenie gruczołu mlekowego – nie tylko ze względu na
ich komfort, ale też na nasze
bezpieczeństwo (zwierzę może
np. kopnąć).

Niebezpieczny instynkt
Hodowca powinien dysponować elementarną wiedzą
na temat instynktownych zachowań swoich zwierząt – jak
choćby skakania na siebie krów
podczas rui lub agresywnych
zachowań buhajów i ogierów
(samce bydła i koni pragną
dominować nad otoczeniem
i dążą do zachowania ciągłości
gatunku, człowieka zaś mogą
potraktować jako przeszkodę
w osiągnięciu tego celu). Pozwoli to uniknąć wielu niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka sytuacji, jak np. zgniecenia
czy stratowania. Równie niebezpieczne jest wprowadzanie
zwierząt do miejsc kojarzących
im się z bólem lub innym zagrożeniem – mogą wtedy nas zaatakować.
Istotną kwestią jest stworze-

Fot. Grzegorz Czykwin / Rolnicze ABC

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Przy zwierzętach tak dużych, jak krowy, powinni pracować
sprawni i silni mężczyźni
nie właściwych warunków do
przepędzania zwierząt w obrębie gospodarstwa po zakończeniu cyklu produkcyjnego.
Zwykle dotyczy to świń i bydła.
Trasy, po których mają się przemieszczać, można wyznaczać
np. za pomocą klocków słomy
lub płyt pilśniowych. Podczas
przepędzania zaś absolutnie
nie wolno na zwierzęta krzyczeć
ani ich bić – zestresowane lub
wręcz spanikowane mogą nas
np. przewrócić, stratować lub
przygnieść. Niedopuszczalne jest także przemieszczanie
zwierząt chorych i rannych,
gdyż powoduje u nich dodatkowe cierpienie. Nie zaleca się
ponadto podczas tych czynności mieszania sztuk z różnych
grup czy kojców – można tym
spowodować zachowania agresywne.

Zwierzę nie powinno się
nudzić
Agresywne bywają także zwierzęta, które się nudzą, dlatego
też hodowca powinien odpowiednio zagospodarować im
czas wolny. Dotyczy to zwłaszcza świń i koni. Pierwsze z nich
mają silnie rozwinięty instynkt
poznawczy – w czasie pomiędzy snem i posiłkami muszą
się czymś zająć, coś penetrować.
Dostarczmy im więc do kojca
coś, co będzie pochłaniało ich
uwagę, np. drobno pociętą słomę, wióry czy poddany sterylizacji torf. Jeśli zaś mamy prosięta, z pewnością zainteresują je
przedmioty służące zabawie, np.
powieszone na ścianie kawałki
drewna i liny, wytrzymałe piłki
lub opony. Wpłynie to pozytywnie na ich samopoczucie oraz
ograniczy agresję wobec ludzi.
Koń, który się nudzi, rozwija w sobie narowy (złe nawy-

ki). Narowiste zwierzę może
wierzgać, kąsać, stawać dęba,
przyciskać do ściany, a także
nie pozwalać na założenie sobie siodła i uprzęży. Aby ograniczyć podobne zachowania,
zapewniajmy mu codziennie
długi pobyt na wybiegu lub
chociaż wypas na lonży bądź
uwiązie oraz dostęp do lizawki
i innych zawieszonych na wysokości łba przedmiotów. Trzeba
mu też umożliwić obserwację
otoczenia w stajni. Karmę powinien dostawać często i w małych ilościach.

Nie daj się rutynie
Do wielu wypadków w gospodarstwach dochodzi na skutek
niewłaściwego i nieostrożnego
użytkowania infrastruktury
związanej z hodowlą i chowem
zwierząt. Eksperci z CIOP-PIB-u i KRUS-u dla przykładu
wymieniają takie elementy, jak
nierówne i śliskie podłoże, progi
w przejściach, niezabezpieczone
otwory zrzutowe i zsypy, niewłaściwie przystawione drabiny, niekompletne poręcze, źle
zakryte zbiorniki na gnojowicę,
porozrzucane narzędzia czy niezabezpieczone osłonami urządzenia do przygotowywania
karmy (parniki, rozdrabniacze,
mieszalniki i inne).
Trzeba też zachować ostrożność przy wykonywaniu codziennych czynności, takich
jak przygotowywanie i podawanie paszy, kontrolowanie
równomiernego dostępu do
pokarmu i poideł, sprzątanie
stanowisk i usuwanie obornika, udój, prace transportowe
oraz zabiegi higieniczne. Niebezpieczne jest tu popadanie
w rutynę, gdyż wówczas można
różnych zagrożeń nie zauważyć
i ulec wypadkowi.
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Czy wiesz, że….

Termin składania wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich
za 2018 rok został wydłużony
do 15 czerwca.
Dla rolników to bardzo ważna informacja. Przedłużony
termin składania wniosków
dotyczy zarówno płatności
bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach
PROW 2014-2020 oraz
PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych
oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy
będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez
narażania się na sankcje.

Wnioski można składać
w wersji papierowej lub za
pośrednictwem internetu
wypełniając e-wniosek.
Do 14 maja rolnicy złożyli
699,3 tys. wniosków przez
internet. Najwięcej jest ich
w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim,
wielkopolskim, małopolskim
i podkarpackim.

Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89)5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@wm.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
Nastepne wydanie
13 czerwca 2018

AUTOSALON EUCAR Ełk, ul. Kilińskiego 5, tel. 87 621-49-47, www.eucar.pl
REKLAMA
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Produkować dobre siano

Czas na siano

Siano… Co o nim wiemy? Jak „wyprodukować” dobrej jakości siano? Prawidłowo
sporządzone siano jest bogatym źródłem białka, energii, witamin z grupy B, witaminy K
oraz karotenu. Wartość pokarmowa siana uzależniona jest od zawartości włókna surowego
– im więcej włókna tym strawność i wykorzystanie składników pokarmowych jest gorsze.
Warto też wiedzieć, że wartość pokarmowa siana uzależniona jest od składu botanicznego
runi, nawożenia mineralnego, terminu koszenia roślin, przebiegu pogody.
mgr inż. Marcin Gołębiewski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Pasze objętościowe są podstawowym składnikiem dawki
w żywieniu przeżuwaczy. Stanowią one główne źródło energii,
która otrzymywana poprzez
reakcje biochemiczne dostarcza glukozy, służącej do syntezy laktozy wpływającej na ilość
produkowanego mleka. Według
deﬁnicji pasze objętościowe,
to pasze które w 1 kg suchej
masy zawierają mniej niż 4,1
MJ energii netto (EN) i więcej
niż 18 % włókna surowego. Za
względu na ilość wody w paszy,
dzielimy je na soczyste (>40%
wody), np. zielonki, kiszonki,
okopowe; oraz pasze objętościowe suche (<40% wody)
np. siano. Pasze objętościowe
są podstawą paszą w okresie
zimowym, dlatego powinny
odznaczać się wysoką jakością.

Suszenie – najstarsza
metoda konserwacji
Siano jest to zakonserwowana metodą suszenia zielonka.
Suszenie jest najstarszą metodą konserwacji pasz. Podczas
procesu suszenia dąży się do
obniżenia zawartości wody
w roślinie do poziomu około
15 %. Dzięki suszeniu roślina
zachowuje cenne składniki pokarmowe oraz zabezpieczona
jest przed psuciem czy rozkładem mikrobiologicznym.
Prawidłowo sporządzone siano jest bogatym źródłem białka,
energii, witamin z grupy B, witaminy K oraz karotenu. Wartość pokarmowa siana uzależniona jest od zawartości włókna
surowego – im więcej włókna
tym strawność i wykorzystanie
składników pokarmowych jest
gorsze. Ponadto wartość pokarmowa siana uzależniona
jest od składu botanicznego
runi, nawożenia mineralnego,
terminu koszenia roślin, przebiegu pogody. Siana dostarczają
głównie łąki i pastwiska. Przeważnie na siano przeznacza się
międzygatunkowe mieszanki
traw lub mieszanki traw z bobowatymi drobnonasiennymi.
Rzadziej na siano przeznaczane są zielonki z składające się

z samych roślin bobowatych
z uwagi na straty roślin podczas
zbioru. Roślinami, które mogą
dać wysokiej wartości pokarmowej siano są: życica trwała
oraz wielokwiatowa, kupkówka
pospolita, kostrzewa czerwona
i łąkowa. Z roślin bobowatych
drobnonasiennych w produkcji siana dobrze sprawdzają się
koniczyny i lucerny oraz kończyna, seradela. Dobrej jakości ruń
łąkowa oprócz mieszanki traw
i bobowatych powinna zawierać
max. do 10 % ziół, które poprawią wartość dietetyczną oraz
smakową siana.

Dostosuj skład runi do
warunków
Skład botaniczny runi łąkowej
powinien być dostosowany do
warunków środowiskowych
panujących w danym miejscu.
W ostatnich latach Polska ma
do czynienia z suszą, która wywiera istotny wpływ na wielkość i jakość plonu zielonki.
Pogorszeniu ulega wartość pokarmowa suchej masy zielonki
– wzrasta zawartość włókna,
a maleje ilość białka oraz cukrów. Na pogorszenie jakości
plonu wpływa również wypadanie roślin, wzrost udziału części
martwych rośliny oraz starzenie
się roślin. Jednak możemy uzyskać zadowalające plony o dobrej jakości dostosowując skład
runi do panujących warunków.
Roślinami dobrze radzącymi
sobie z okresowymi niedoborami wody jest np. kupkówka
pospolita, kostrzew trzcinowa
oraz koniczyna łąkowa.

Nawożenie mineralne
Nawożenie mineralne istotnie
wpływa na zawartość składników pokarmowych w zielonce.
Odpowiednie nawożenie mineralne gwarantuje nam wysoki
pod względem jakościowym
jak i ilościowym plon. Głównym
pierwiastkiem limitującym plonowanie zielonek jest azot. Wysokie nawożenie tym makroelementem powoduje wzrost ilości
białka oraz cukrów w surowcu.
Z drugiej strony przenawożenie
tym składnikiem spowoduje
obniżenie zawartości cukrów
w roślinie.

Pamiętaj o terminach
Ważnym elementem technologii produkcji siana jest termin
koszenia roślin, a zatem ich faza
rozwojowa. Częstym i poważnym błędem jest opóźnienie
terminu koszenia roślin z uwagi na większy plon masy paszy.
Niestety chęć zwiększenia plonu
paszy skutkuje pogorszeniem
jej jakości. Rośliny skoszone po
terminie optymalnym charakteryzują się wyższą zawartością
włókna oraz niższą koncentracją składników pokarmowych.
Zawartość białka również zmienia się na niekorzyść opóźnienia
zbioru roślin (tabela 1). Najodpowiedniejszy termin zbioru
dla traw przypada na okres od
początku do pełni kłoszenia.
Natomiast dla roślin bobowatych drobnonasiennych jest to
okres od początku pąkowania
do początku kwitnienia (również w mieszankach z trawami).

Nie za nisko, nie za
wysoko
Ważna jest również wysokość
koszenia. Optymalna wysokość
ścinania roślin to 5-6 cm. Zbyt
wysokie koszenie skutkuje stratami masy roślinnej, natomiast
koszenie zbyt niskie poniżej zalecanej wartości powoduje słaby
jej odrost oraz nadmierne parowanie gleby na skutek znacznego odsłonięcia jej powierzchni.
Oprócz terminu koszenia ważna
jest również pora dnia koszenia
roślin. Pora dnia ma znaczący
wpływ na zawartość cukrów
w roślinie. Ich ilość jest prawie
dwukrotnie większa w zielonce
koszonej w godzinach popołudniowych w porównaniu do
roślin koszonych w godzinach
przedpołudniowych. Jakość
siana uzależniona jest również
od rodzaju użytej do koszenia
zielonki kosiarki. Okazuje się,
że najodpowiedniejsze są kosiarki dyskowe z kondycjonerem (Radkowski i in. 2007).
Straty suchej masy po zastosowaniu tego typu kosiarek w porównaniu do kosiarek rotacyjnych bębnowych były prawie
3-krotnie niższe. Dzieje się to
dzięki ograniczeniu zabiegów
przetrząsania siana, ponieważ
bezpośrednio po skoszeniu kon-

dycjoner spulchnia i rozrzuca
na pokosie zielonkę powodując szybsze i równomierniejsze odparowanie wody. Siano
pochodzące z wariantu, gdzie
zastosowano kosiarki dyskowe
z kondycjonerem cechowało
się wyższą zawartością składników pokarmowych oraz ważną
w przypadku pasz objętościowych wyższą zawartością energii. Największe straty składników pokarmowych ma miejsce
przy zastosowaniu technologii
zbioru gdzie zastosowano kosiarki rotacyjne bębnowe. Straty suchej masy oraz składników
pokarmowych w tej technologii
powodowane są przez częste
przetrząsanie siana.

Pogoda i metody suszenia
Zdecydowanie jakość siana
w dużej mierze uzależniona
jest od warunków atmosferycznych. Produkcja siana cechuje
się wysokimi stratami składników pokarmowych, do 40-50
% przy dobrych warunkach
pogodowych do ponad 50 %
przy niekorzystnej pogodzie.
Opady deszczu oraz obﬁte rosy
powodują wypłukiwanie cukrów, witamin, aminokwasów
oraz związków mineralnych.
Natomiast długotrwałe działanie promieni słonecznych w czasie sporządzania siana skutkuje
utratą karotenów.
Wyróżniamy trzy metody suszenia:
- suszenie naturalne na ziemi,
- dosuszanie zimnym lub ogrzanym powietrzem,
- suszenie mechaniczne.
Metoda druga oraz trzecia
jest rzadziej stosowana lub
w ogóle z uwagi na jej wysoki
koszt, jednak pozwalają one
ograniczyć do minimum straty

Co to jest „pocenie”
się siana?
Zwiezione siano powinno być
zabezpieczone przed dostępem
wilgoci. Najodpowiedniejszym
miejscem magazynowania siana są budynki lub wiaty, które

chronią przed deszczem jak
i podsiąkaniem. Natomiast
gdy zdecydujemy się pozostawić siano na zewnątrz należy
zmagazynować je w postaci
stogu oraz szczelnie okryć folią. Ważne jest, aby stóg nie był
umiejscowiony w zagłębieniu.
W zmagazynowanym sianie
zachodzą procesy fermentacji, tak zwane „pocenie” się
siana. Pocenie się siana jest
zjawiskiem normalnym polegającym na odparowaniu
wilgoci. Jeżeli zebrane siano
jest suche proces ten przebiega spokojnie bez większych
strat suchej masy. Natomiast
jeżeli zmagazynowane siano
jest wilgotne (>20%) procesy
fermentacji przybierają gwałtowny przebieg. Siano może
się zagrzewać na skutek czego
powodowane są straty suchej
masy oraz pogarsza się strawność siana.
Dobrej jakości siano powinno charakteryzować się naturalnym zielonym kolorem oraz
przyjemnym aromatycznym
zapachem. Powinno również
być wolne od zanieczyszczeń
(ziemi, liście). Obecność pleśni
oraz stęchła woń siana świadczy o zachodzących w nim procesach gnilnych.
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składników pokarmowych. Przy
suszeniu naturalnym uzyskujemy dobre jakościowo siano przy
braku opadów. Metoda ta jest
najmniej pracochłonna jednak
wymaga częstego przewracania
siana. Po skoszeniu, zielonkę
rozrzuca się w celu przyspieszenia odparowania wody.
Pierwszego dnia przy słonecznej pogodzie można obniżyć
zawartość wody w roślinach do
60 %. Dwa dni dobrej pogody
pozwalają uzyskać wilgotność
siana na poziomie 40 %, i tutaj
należy zmniejszyć ilość zabiegów mechanicznych (przewracanie) z uwagi na straty masy
powodowane przez wykruszanie się roślin. Zakładając dobre
warunki atmosferyczne zielonka w następnych dniach będzie
traciła od 10 do 15 % wody. Po
wysuszeniu zielonki przychodzi
czas zbioru siana. Siano zgrabiane jest na wały i zbierane przyczepami samozbierającymi lub
prasami różnego typu.

32-005 NIEPOŁOMICE, ul. Mokra 7, tel.: 12 281 10 08, fax 12 281 14 53
84718otbr-a-M
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Prąd ze słońca

Polacy coraz chętniej korzystają
z odnawialnych źródeł energii
Czym różnią się kolektory słoneczne od
ogniw fotowoltaicznych? Jakie odnawialne
źródła energii warto wybrać i dlaczego
powinniśmy ubezpieczyć swoją instalację?

REKLAMA

Fot. Gothaer

ENERGIA SŁONECZNA DLA TWOJEGO DOMU LUB FIRMY
ZBUDUJ SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNĄ Z FIRMĄ WOJTMAR
Energia promieniowania
słonecznego, która dociera do powierzchni Ziemi,
przekracza energetyczne potrzeby świata 5 tysięcy razy.
Jeszcze niedawno panowało
przekonanie, że w Polsce jest
zbyt małe nasłonecznienie,
by instalacje fotowoltaiczne
mogły pracować efektywnie.
To stereotyp. Średnia ilość
nasłonecznienia w naszym
kraju daje energię na poziomie 1100 kWh/m kw.

Spore oszczędności
Kolektory słoneczne, nazywane także solarami, montowane są na budynkach mieszkalnych i wykorzystywane
najczęściej do ogrzewania
wody. Zasada działania kolektora jest prosta – promienie
słoneczne padając na kolektor nagrzewają płyn, który
znajduje się w jego wnętrzu.
Ciepło z kolektora musi być
gdzieś przekazane i zgromadzone. Zazwyczaj miejscem
magazynowania ciepła z kolektorów jest duży zbiornik
z wodą. Istnieją dwa typy
kolektora – kolektory płaskie oraz rurowe. Różnią się
one budową, ale oba działają
w podobny sposób zamieniając energię słońca na ciepło
wykorzystywane do ogrzania wody.

Prądotwórcze ogniwo
fotowoltaiczne
Panele
fotowoltaiczne
przekształcają energię ze

słońca w prąd. Tak można
byłoby w skrócie opisać proces, który zachodzi w ogniwach
fotowoltaicznych.
Nadmiar wyprodukowanego przez Kowalskiego prądu
może być odsprzedany do
sieci. Jeśli jednak wyprodukujemy go za mało, niedobór
jest „dobierany” z sieci publicznej.
Do najważniejszych zalet
OZE należą spore oszczędności, które może zanotować gospodarstwo domowe decydujące się na
takie rozwiązania. Z wyliczeń przygotowanych przez
Ekspertów z Laboratorium
Fotowoltaiki Politechniki
Warszawskiej wynika, że
czteroosobowe gospodarstwo domowe (decydując
się na panele fotowoltaiczne) mogłoby obniżyć rachunek za energię elektryczną
z 2475 zł (rocznie) do 275
zł. Dużym plusem jest to,
że energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy
(a nie centralne elektrownie
i elektrociepłownie) co pozwala uniknąć strat energii,
które powstają gdy jest ona
przesyłana na duże odległości. Trzeba też pamiętać o efekcie ekologicznym
i ograniczeniu emisji CO2.
Same panele fotowoltaiczne
są niezawodne i mają niskie
koszty eksploatacji, a przy
tym pracują całkowicie bezgłośnie i bez wibracji.
Kr / źródło: Gothaer
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Dlaczego warto inwestować
w fotowoltaikę?
Oszczędność na rachunkach
W praktyce oznacza to, że jeżeli posiadasz dobrze dobraną instalację PV, która rocznie wyprodukuje ilość
energii elektrycznej odpowiadającą twojemu rocznemu
zużyciu, rachunki za energię spadną prawie do zera a
dokładnie do wysokości opłat stałych.
Niska awaryjność i bezobsługowość
Instalacje fotowoltaiczne nie posiadają ruchomych
części, z tego powodu są niezawodne, co potwierdzają długie gwarancje udzielane przez producentów poszczególnych komponentów. Najdroższe w instalacji
PV, moduły fotowoltaiczne posiadają 10-letnią gwarancję na wady ukryte oraz 25-letnią gwarancję na generowaną moc. Nie wymagają również obsługi oraz działań
serwisowych, wymiany elementów, co oznacza, że ich
użytkowanie jest bardzo tanie.

Niezależność
Posiadamy swój prąd i nie musimy zwracać uwagi na
rosnące koszty energii elektrycznej.
Ochrona środowiska
Pracująca instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnego hałasu, zanieczyszczeń stałych bądź gazowych, co
więcej, potrzeba zaledwie 2-3 lat pracy, aby została
wytworzona energia potrzebna do wyprodukowania
modułów PV. Instalacje PV są także bardzo ekologiczne
po zakończeniu ich pracy. Produkowane moduły fotowoltaiczne podlegają recyklingowi i nie zawierają komponentów szkodliwych dla środowiska.

Nie wiesz skąd wziąć pieniądze na instalację fotowoltaiczną?
Już nie musisz się martwić o ﬁnansowanie swojej elektrowni słonecznej!
Pozyskamy za Ciebie środki oraz kompleksowo zajmiemy się realizacją.
Nasze przykładowe realizacje:

10 kw

25 kw
Adres siedziby ﬁrmy:
ul. Kościuszki 35, 26-502 Jastrząb
Oddział:
Olsztyn

6 kw

10 kw

Zamów bezpłatną konsultację:
888 053 307 / 660 485 998
Napisz wiadomość: biuro@wojtmar.com.pl,
www.wojtmar.com.pl, FB Wojtmar
90518otbr-a-M
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Ochrona zbóż ozimych przed
szkodnikami w okresie liścia flagowego
Zboża ozime znajdują się obecnie w bardzo zróżnicowanej fazie rozwoju. Związane jest to z warunkami klimatycznymi panującymi w Polsce, ale też od terminu siewu. Na południu i zachodzie kraju to faza strzelania w źdźbło oraz pojawienia się
drugiego kolanka, a na północy to początek strzelania w źdźbło. Pogoda sprzyja szybkiemu rozwojowi rośliny uprawnej, ale
także wychodzeniu różnego rodzaju szkodników.
Magdalena Jakubowska, Kamila Roik
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Skrzypionka zbożowa
i skrzypionka błękitek
Skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek występują powszechnie i zazwyczaj razem
na wszystkich gatunkach zbóż
uprawianych w Polsce. Najsilniej
przez te szkodniki porażana jest
pszenica ozima oraz jęczmień
jary. Chrząszcze obu gatunków
skrzypionek zimują w ściółce rowów, traw, łąk i pastwisk. Jaja są
pomarańczowożółte, cylindryczne, składane pojedynczo lub po
2–4 sztuki wzdłuż nerwów.
Larwy obu gatunków brunatno-żółte, pokryte odchodami pełniącymi funkcję ochronną przed
promieniowaniem słonecznym
oraz drapieżcami.
Przepoczwarzenie
larwy
skrzypionki zbożowej odbywa
się w glebie. Natomiast larwy
skrzypionki błękitek przepoczwarzają się na roślinach (liście, źdźbła) w małych, białych
kokonach. Szkodliwość obu gatunków związana jest z redukcją
powierzchni asymilacyjnej liści
plonotwórczych (liść ﬂagowy,
podﬂagowy), w okresie suszy
znacznie ogranicza transport
składników pokarmowych do
kłosa. W czasie epidemicznego pojawu szkodników powierzchnia liści może zostać
zredukowana nawet do 60%,
przy stracie plonu sięgającej
do 30 proc. Objawy obserwowane w przypadku żerowania
owadów dorosłych skrzypionki
zbożowej to wygryzione kreskowe otwory na liściach, larwy
wygryzają warstwę miękiszową,
zostawiając jedynie warstwę
dolną. Takie same objawy obserwowane są przy żerowaniu
skrzypionki błękitek.

Mszyce w ataku
Na plantacjach zbóż występuje
kilka gatunków mszyc: mszyca
zbożowa, mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyca różano-trawowa. Wszystkie porażają
uprawiane gatunki zbóż i traw
w Polsce. Żywicielem zimowym
mszycy czeremchowo-zbożowej

Fot. Kamila Roik

Do najbardziej szkodliwych
i inwazyjnych szkodników
w zbożach zalicza się: mszyce zbożowe, ploniarkę zbożówkę oraz skrzypionki – zbożową
i błękitek.

jest czeremcha, mszycy różano-trawowej – róże, a mszyca zbożowa zimuje na trawach i zbożach.
Przy masowym pojawie mszyce wysysają sok komórkowy
z tkanek roślin i wydzielają rosę
miodową. Największe szkody
wyrządzają w okresie między
kwitnieniem a dojrzałością
mleczną. Od dojrzałości woskowej szkodliwość się zmniejsza. Największy wpływ na plon
mają tylko wtedy, gdy zaatakowane są kłosy, a nie liście. Po
żerowaniu mszyc odnotowuje
się zdecydowanie mniejsze
ziarniaki, zmniejszenie masy
ziarna oraz zawartości białka.
Mszyce można zaobserwować
na nadziemnych częściach rośliny. W miejscu ich żerowania
często występuje charakterystyczna rosa miodowa, którą
wydzielają. Na liściach, gdzie
wysysały sok, pojawiają się
białawe przejaśnienia. Mszycę
zbożową znajduje się na kłosach, mszycę różano-trawową
na liściach, a czeremchowo-zbożową na źdźbłach i szypułkach kłosków. Mszyce zbożowe
zimują w postaci jaj. Wczesną
wiosną wylatują tzw. fundatrix.
W sposób bezpłciowy rozwijają
się najpierw bezskrzydłe, potem
uskrzydlone pokolenia. Opuszczają one żywiciela zimowego
i zasiedlają zboża. Jesienią osobniki płciowe zasiedlają żywiciela
zimowego. Samice składają jaja,
które zimują. Najlepsze warunki dla rozwoju mszyc są podczas
ciepłej, suchej pogody.

ziarniaków prowadzi często
do obniżki plonów o 10 proc. ,
mimo że na polu nie jest to zauważalne aż w takim zasięgu.
W roku występują trzy pokolenia. Larwy zimują w zbożach
lub trawach, przepoczwarzają
się w miesiącach wiosennych
(marzec, kwiecień). Pierwszy
lot odnotowywany jest na przełomie kwietnia i maja. Jaja na
zbożach składane są do fazy 4
liści. Muchówki następnego
pokolenia składają jaja w zawiązkach ziarniaków w czerwcu
i lipcu. Trzecie pokolenie zaś od
sierpnia do października atakuje samosiewy zbóż, międzyplo-

ny oraz zasiewy zbóż ozimych.
Ploniarka zbożówka preferuje
siedliska wilgotne, szkody na
zbożach zdarzają się przede
wszystkim w ciepłych latach.
Głównymi objawami żerowania
ploniarki zbożowej na liściach
sercowych młodych roślin są
żółknięcie oraz możliwość łatwego wyjęcia liścia. Podstawa
liści wykazuje ślady żerowania
oraz objawy zgnilizny. Można
także znaleźć larwy 2-4 mm lub
poczwarki. W ziarniakach jęczmienia, owsa – głównie w czasie
dojrzałości mlecznej – widoczne
są żerujące larwy, poczwarki lub
też puste bobówki.
W ostatnich latach możemy
być świadkami pojawienia się
agrofagów, które niegdyś nie
były tak liczne na polach np.
pryszczarki, łokaś garbatek,
miniarki, śmietki, lenie oraz
żółwinek zbożowy.

Profilaktyka ochrony zbóż
przed szkodnikami
Płodozmian jest to podstawowy element obniżania liczebności szkodnika. Prawidłowo
prowadzona agrotechnika. Zabiegi agrotechniczne, np. orka,
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kultywatorowanie, bronowanie
itp. – niszczą larwy i poczwarki.
Zrównoważony program nawożenia plantacji roślin zbożowych
wpływa na zdrowotność roślin
i potencjał obronny, a także
zdolności regeneracyjne. Dbanie
o populację naturalnych drapieżców szkodników.

Ochrona chemiczna
Ochrona chemiczna powinna zostać rozpoczęta po przekroczeniu progu ekonomicznej
szkodliwości danego szkodnika.
Do zwalczania wyżej wymienionych szkodników polecane
są środki należące do grup preparatów fosforoorganicznych
z substancją aktywną zawierającą dimetoat lub chloropiryfos,
karboksyamidów (substancja
aktywna ﬂonikamid), karbaminianów z substancją aktywną
pirymikarb, neonikotynoidów
zawierający imidachlopryd oraz
tak licznie reprezentowaną grupę pyretroidów.
Grupa środków fosforoorganicznych reprezentowana jest
przez preparat Pyrisimex 480
EC. Substancją aktywną tego
produktu jest chloropiryfos.
Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, żołądkowym
i gazowym, na roślinie działa
powierzchniowo i wgłębnie. Polecany jest do zwalczania skrzypionek na plantacjach pszenicy
ozimej. Preparat ten należy stosować na początku wylęgania
się larw, faza rozwojowa rośliny
chronionej przypada na początek
kłoszenia, gdy widoczne jest ok.
30% wierzchołka kłosa –. Opty-

malna dawka preparatu to 0,5–
0,6 l/ha. Preparaty reprezentujące karbaminiany to Pirymor
500 WG do zwalczania mszyc
w dawce 0,25 kg/ha stosowany
na mszyce w okresie tworzenia
kolonii. Zgrupy karboksamidów
można zastosować do zwalczania
mszyc preparat Teppeki 50 WG.
Preparaty reprezentujące grupę
pyretroidów to Cyperkill Max
500 SC oraz Bulldock 025 EC.
Oba polecane są do zwalczania
mszycy zbożowej oraz skrzypionek. Cyperkill Max 500 EC zawiera cypermetrynę. Na roślinie
działa powierzchniowo, wobec
szkodnika wykazuje działanie
kontaktowe i żołądkowe. Polecany w uprawie pszenicy ozimej
ijarej do zwalczania mszycy zbożowej i skrzypionek, natomiast
na plantacjach jęczmienia jarego zwalcza skrzypionki wdawce
0,05 l/ ha. Bulldock 025 EC zawiera beta-cyﬂutrynę. Preparat
wykazuje działanie kontaktowe
iżołądkowe, na roślinie zaś działa
powierzchniowo. Na plantacjach
pszenicy ozimej zwalcza mszycę
zbożową. Zaleca się go stosować
po wykłoszeniu, ale nie później
niż do fazy mlecznej dojrzałości
ziarna wdawce 0,25 l/ha.
W zaleceniach do zwalczania mszyc można też zastosować mieszaninę preparatów
składających się z grupy pochodnych neonikotynoidów
i pyretroidów z substancjami
aktywnymi
acetamiprydu
i lambda-cyhalotryny w preparatach: Nepal 130 WG, Inpower 130 WG lub Inazumie
130 WG.
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Ploniarka zbożowa
Ploniarka zbożowa jest gatunkiem muchówki, która żeruje na
wszystkich gatunkach zbóż, kukurydzy, a także na niektórych
trawach. Zagrożenie odnotowywane jest przede wszystkim na
późnych zasiewach wiosennych.
Zniszczenie dojrzewających
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