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Dylemat całego społeczeństwa współżyjącego z rodzimą przyrodą

Powraca pytanie: Co z tą suszą?
Problem suszy
w naszym kraju
pojawia się corocznie.
Nie chodzi tutaj
o to, że dotyka on
powierzchni całego
kraju, ale wybranych
lokalizacji. Nie jest
to zjawisko, które
oddziałuje tylko na
środowisko rolnicze,
ale dylemat całego
społeczeństwa
współżyjącego
z rodzimą przyrodą,
która w lepszym
lub mniejszym
powodzeniem radzi
sobie z wysoką
temperaturą oraz
brakiem wody.

Według
Światowej
Organizacji
Meteorologicznej
susza to
przedłużający
się okres braku
lub nieznacznych
opadów
atmosferycznych
lub inaczej
– okres nienormalnie
suchej pogody na
tyle długi,
że brak opadów
atmosferycznych
powoduje
poważne zakłócenie
warunków
hydrologicznych.

Jeżeli chodzi o zdeﬁniowanie pojęcia suszy to w literaturze, życiu codziennym istnieje kilkadziesiąt deﬁnicji
tego zjawiska. W zależności
od strony z której będziemy
się temu zjawisku przyglądać
będzie ono ewoluować wraz
z naszymi oczekiwaniami.
W dość prosty sposób radzi
sobie z tym zagadnieniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy
Instytut Badawczy „Pojęcie
suszy jest wszystkim znane,
choć różnie rozumiane w zależności od dziedziny nauki,
a nawet od osoby, która się
nim posługuje. Ze względu
na bardzo szerokie znaczenie i stosowanie tego słowa
trudno jest podać jego jednoznaczną deﬁnicję. Z przyrodniczego punktu widzenia susza to sytuacja, kiedy
zapotrzebowanie na wodę
przez jakikolwiek system
(a w szczególności rolniczy)
przekracza zasilanie tego
systemu w wodę pochodzą-

poniżej normy. W wyniku powyższych w danych miejscowościach doszło do zjawiska
suszy opisanego przez IMGW.
W Polsce istnieje także,
System Monitoringu Suszy
Rolniczej prowadzony przez
IUNG-PIB, który na podstawie obecnej sytuacji meteorologicznej oraz innych czynników, w tym kategorii gleby
publikuje okresowe komunikaty odnośnie wystąpienia
warunków suszy w Polsce.
W komunikacie za okres (21.
III - 20.V) „Stwierdzono, że
mimo występujących znacznych niedoborów wody, aktualnie nie ma zagrożenia suszą
rolniczą w Polsce. Według
obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu
niedoboru wody nie osiągają
obniżki plonów o 20% w skali gminy spowodowane deﬁcytem wody w stosunku do
plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach
pogodowych. Przy wyznaczaniu suszy rolniczej brane są

Pojęcie suszy jest kwestią indywidualną, chyba że wystąpią na większym obszarze ekstremalne warunki

cą ze wszystkich naturalnych
źródeł w danym regionie.
Według Światowej Organizacji Meteorologicznej susza to
przedłużający się okres braku lub nieznacznych opadów
atmosferycznych lub inaczej
– okres nienormalnie suchej
pogody, na tyle długi, że
brak opadów atmosferycznych powoduje poważne zakłócenie warunków hydrologicznych.
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Susza monitorowana
Pierwszą fazą tego zjawiska
jest susza atmosferyczna, która pojawia się w wyniku braku opadów atmosferycznych
lub takiego ich niedoboru,
który w połączeniu z wysoką temperaturą powietrza, prowadzi do przewagi
wielkości ewapotranspiracji
(parowania) nad wielkością
opadu.” (http://www.imgw.
pl/2018/05/14/susze-w-pol-

sce/). Analizując dane meteorologiczne IMGW (http://
agrometeo.pogodynka.pl) dla
wybranych miejscowości (Toruń, Poznań, Elbląg, Warszawa) na podstawie klasyﬁkacji
termicznej i opadowej maja,
średnia temperatura powietrza
wykazywała wartości powyżej
normy i znacznie powyżej
normy w porównaniu do sumy
opadów, która oscylowała
poniżej normy lub znacznie

pod uwagę tylko i wyłącznie
niedobory wody. Natomiast
inne elementy plonotwórcze,
chociaż odgrywają istotną
rolę w kreowaniu wielkości
plonów, przy wyznaczaniu
suszy rolniczej nie są brane
pod uwagę.” (http://www.
susza.iung.pulawy.pl/komentarz/).

Dwie strony medalu
Tyle z oﬁcjalnych wiadomości w temacie suszy w Polsce
w skali kraju. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę nasze tzw. własne
podwórko, to sytuacja może
wyglądać odmiennie. Każdy
indywidualny rolnik wie sam,
jak zróżnicowane jest jego gospodarstwo rolne, gdzie braki
opadów połączone z oddziaływaniem wysokiej temperatury
powietrza wyrządzą największe szkody w uprawie. W obrębie jednego pola, (gdzie
mamy do czynienia z pofałdowaniem terenu) mogą wystąpić dość odmienne warunki
polowe. Pogoda w ostatnim
okresie nie rozpieszcza, ale
zawsze mamy dwie strony
medalu, gdyż obecne warunki
meteorologiczne ograniczają
występowanie
niektórych
chorób grzybowych, dla których idealnym środowiskiem
dla rozwoju są warunki dużej
wilgotności oraz wysokiej
temperatury powietrza.
Analizując
wyrywkowo
uprawy polowe w kraju należy do każdej z nich podejść
osobno wykluczając inne
czynniki które mogą obniżyć
jakość uprawy. Nie zawsze za
niepowodzenie w uzyskaniu
zakładanego plonu jest susza. Należy pamiętać także
że okres suszy może osłabić
rośliny, w wyniku czego ich
odporność względem agrofagów może być niższa. Dlatego
pojęcie suszy jest dość często
kwestią indywidualną, chyba że wystąpią na większym
obszarze w dłuższym okresie
ekstremalne warunki pogodowe, których nie jesteśmy
w stanie przewidzieć.
Marcin Baran, Beata Wielkopolan
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy w Poznaniu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl
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Wrócikowo zaprasza: Czerwiec w rolniczym roku
Rośliny intensywnie się
rozwijają, niektóre kwitną,
inne już owocują i wydają
pierwsze plony. Właśnie teraz
pojawiają się zagrożenia.
O sprawach nurtujących
farmerów można dowiedzieć
się na imprezach tzn. Dniach
Pola lub Dniach Otwartych
organizowanych przez Stacje
Doświadczalne Oceny Odmian w całej Polsce.
W naszym województwie
20 czerwca SDOO we Wrócikowie zaprasza wszystkich
zainteresowanych na Dzień
Pola do ZDOO Rychliki — 28
czerwca, a ZDOO Ruska
Wieś — 26 czerwca organizuje Dzień Otwartych Drzwi.
W tych dniach można odwiedzić zakłady, a pracownicy
stacji oprowadzą po poletkach
doświadczalnych i podzielą
się wiedzą na temat badanych odmian. Do dyspozycji
uczestników będą również doradcy W-MODR oraz przedstawiciele ﬁrm nasiennych.
Odwiedzający mogą liczyć na
ciekawe wykłady i prezentacje

oraz nauczyć się rozpoznawania chorób roślin i metod ich
zwalczania.
Wielu rolników z Warmii
i Mazur zainteresowanych
jest produkcją nowego gatunku, którą jest soja (bez GMO).
Ma ona być w płodozmianie
alternatywną dla rzepaku
i kukurydzy. Chociaż soja jest
gatunkiem ciepłolubnym, to
jednak jest bardzo dużo pytań
o odmiany przydatne do uprawy w naszym klimacie. Ubiegły
bardzo mokry rok pokazał, że
wśród 28 odmian badanych

we Wrócikowie, tylko dwie
było można zebrać. Uzyskano
przeliczeniowy plon około 3
tony z ha. A jak będzie w tym
roku?
W bieżącym roku sprawdzane są 33 odmiany. Czy soja
częściowo zastąpi na naszych
polach bobik, groch, łubin
– czas pokaże. Jak przekonują
nas hodowcy i nasiennicy, postęp genetyczny spowoduje,
że niektóre odmiany znajdą
miejsce w płodozmianie. Należy jednak do wyboru odmiany podchodzić ostrożnie

i kierować się wynikami doświadczeń z Wrócikowa. Jak
ktoś w przyszłym sezonie chce
podjąć ryzyko i uprawiać soję,
zapraszamy do Wrócikowa na
konsultacje.
Wielu rolników w połowie
roku już planuje i myśli o jesiennych zasiewach rzepaku
i zbóż ozimych. Na spotkaniach będzie również mowa
o najnowszych odmianach
i tych, które już są w uprawie,
a także o walce z chwastami,
które konkurują z naszymi
uprawami. Tylko w stacjach
doświadczalnych COBORU
rolnicy mogą obejrzeć i porównać tak wiele gatunków roślin
uprawnych oraz bardzo dużą
ilość odmian zarejestrowanych
nie tylko w Polsce, ale również
w innych krajach Unii.
System PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego), którego 20-lecie
powstania obchodzimy w tym
roku, dopuszcza możliwość badania wszystkich odmian zarejestrowanych w krajach UE.
Zachęcamy uczciwych nasien-

ników zamierzających rozprowadzać swój materiał siewny
do porównywania ich odmian
z najlepszymi wybranymi przez
Wojewódzki Zespół do badań
PDO w klimacie Warmii, Mazur i Powiśla.
Wojewódzki Zespół PDO
tworzy listy zalecanych od-

mian (LZO) do uprawy. Listy
te stanowią główne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian i są wskazówką
dla rolników.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dni Pola do
zakładów doświadczalnych
COBORU. hp
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20 CZERWCA, od godz. 10.00
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY RYCHLIKI

28 CZERWCA, od godz. 10.00
ZD RUSKA WIEŚ K. EŁKU

DZIEŃ OTWARTY
26 CZERWCA, od godz. 10.00
Do uczestnictwa w Dniach Pola serdecznie zapraszamy rolników, ﬁrmy
i instytucje działające na rzecz naszego rolnictwa, władze samorządowe
Tel. kontaktowy

89 514 84 27
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W trawie czai się kleszcz
Kleszcze atakują
w parku, w lesie
i na polu. W grupie
ryzyka, najbardziej
narażeni na jego
ukąszenie są m.in.
rolnicy.
O ile spadła liczba wypadków w rolnictwie, to niestety, nastąpił wzrost zachorowań na choroby zawodowe.
Z zestawienia KRUS za lata
2012-2016 wynika, że największy odsetek stanowią
choroby zakaźne, w tym borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Zbliża
się okres żniw, najgorętszy i najbardziej pracowity
okres w roku dla rolników
i ich rodzin. Warto pamiętać
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i poznać zwy-

czaje tego niebezpiecznego
pajęczaka, by uniknąć problemów.

Kleszcze są szczególnie
aktywne rano w godzinach
od g. 8 do 12 oraz po połu-

dniu od g. 16 aż do zmierzchu. Wówczas wspinają się
na źdźbła trawy i siadają na
spodzie liści, skąd łatwiej
jest im przenieść się na ciało
żywiciela. Kleszcze wcale nie
przeskakują z drzewa ani nie
spadają z niego – one wchodzą
na ciało znajdującego się tuż
przy nich żywiciela. Trzeba
go jak najszybszej usunąć.
Można użyć do tego pęsety,
szczypczyków albo specjalnych akcesoriów do kupienia
w aptece lub u weterynarza.
Chwyta się nimi pajęczaka
tuż przy skórze, łapiąc go za
głowotułów. Miejsce ukłucia
należy zdezynfekować.
Z kolei ryzyko zachorowania na boreliozę po ukłuciu
przez kleszcza nie przekracza 1 proc. Większość zakażeń
jest bezobjawowa. To taka sytuacja, kiedy kleszcz jest zakażony, ale ukąszenie przez
niego nie prowadzi do choroby, bo zakażenie jest elimino-

wane przez nasz układ odpornościowy. Po takim ukąszeniu
pozostaje ślad w naszym organizmie w postaci przeciwciał.
Działają one jak szczepionka,
która sprawia, że stajemy się
odporni na chorobę. Trudno
mówić o objawach boreliozy,
bo ta choroba nie ma objawów po których zawsze i u
każdego można ją rozpoznać.
Jedynym przypadkiem kiedy
diagnozę można postawić
nawet bez przeprowadzania testów, jest pojawienie
się rumienia wędrującego
o średnicy powyżej 5 cm.
W każdym innym przypadku
dochodzenie do diagnozy powinno być dwuetapowe. Badanie podstawowe, tzw. test
Elisa, kosztuje ok. 100 zł. Jeśli
wynik jest dodatni, należy go
potwierdzić lub wykluczyć badaniem krwi metodą Western
Blota (150 do 300 zł).
Planując prace wiążące
się z przebywaniem na po-

lach i łąkach należy założyć
ubranie z długimi rękawami
i nogawkami, zabudowane
buty, a na głowę czapkę lub
kapelusz. Chronić można się
też za pomocą środków chemicznych, które odstraszają,
a nawet zabijają kleszcze.
Odstraszać pasożyty możemy wykorzystując repelenty
oparte na naturalnych wyciągach, takich jak: wrotycz,
chrzan, kocimiętka, klematis, tatarak, cebula, jaskier,
piołun, czosnek niedźwiedzi,
lawenda i czeremcha.
Szybkie usunięcie pajęczaka
nie uchroni nas przed kleszczowym zapaleniem mózgu,
gdyż wirus tej choroby znajduje się w ślinie zarażonego
zwierzęcia i do jego transferu
dochodzi z chwilą ukąszenia.
Na szczęście przed KZM
można się zabezpieczyć za
pomocą szczepionki. Do przyjęcia szczepienia kwaliﬁkuje
lekarz. bcl
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Jak zrobić dobrą kiszonkę z kukurydzy?
Najważniejsze jest
trafne określenie
terminu zbioru

Dużo cukru, mało białka
Kukurydza jest rośliną, która
cechuje się niską zawartością
białka, a wysoką zawartością
cukrów. W związku z tym jest
to pasza o wysokiej koncentracji energii. Ze względu na
swoją energetyczność jest bardzo popularną paszą wśród gospodarstw specjalizujących się
w produkcji mleka jak i mięsa.
Niestety jest ona uboga w witaminy oraz składniki mineralne
tj. wapń, fosfor, potas i sód.
Chcąc sporządzić kiszonkę wysokiej jakości należy pamiętać,
że oprócz prawidłowej agrotechniki, nawożenia, ochrony,
przebiegu pogody ważnym
aspektem jest dobranie odpowiedniej odmiany. Pierwszym
kryterium doboru odmiany są
wymagania glebowe oraz długość okresu wegetacji. Należy
wybrać odmianę, która sprosta
warunkom panujących w naszym gospodarstwie. Głównym
wyznacznikiem doboru odmiany kukurydzy jest jej wczesność,
czyli liczba FAO. W warunkach
klimatu Polski wczesność odmiany rozkłada się następująco:
FAO 230-250 – dla północno-wschodniej części kraju,
FAO 250-270 – dla środkowej oraz
południowej części kraju.

Wyznacznikiem rozpoczęcia
zbioru kukurydzy jest zawartość suchej masy w roślinie.
Uważa się, że dobra kiszonka
powinna zawierać jak najwięcej ziarna przy odpowiedniej
zawartości suchej masy.
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. Opłacalność
produkcji mleka czy też mięsa wołowego uzależniona jest
od wysokości poniesionych
kosztów. Zmniejszenie wysokości kosztów można uzyskać
poprzez ograniczenie stosowania drogich pasz treściwych,
a zwiększanie udziału wysokiej
jakości pasz objętościowych.
W dzisiejszej technologii produkcji bydła mlecznego czy też
opasowego najpopularniejszą
skarmianą paszą objętościową
jest kiszonka z kukurydzy.

Co wpływa na
przebieg fermentacji?
Kiszonka jest to produkt
konserwacji materiału paszowego otrzymanego na skutek
działania mikroorganizmów
wytwarzających kwas mlekowy. Na pomyślnym przebiegu
fermentacji wpływa:
Pojemność buforowa roślin
– określana jest na podstawie
ilości w komórkach roślin białek, aminokwasów oraz soli
organicznych i ich soli. Wraz
ze wzrostem pojemności buforowej rośliny maleje zdolność
do jej zakiszania. Wysoką pojemnością buforową charakteryzują się rośliny o wysokiej
zawartości białka, a niskiej
cukru np. lucerna, koniczyna. Dużo łatwiej zakiszają się
rośliny o niskiej pojemności
buforowej, a dużej zawartości
cukru np. kukurydza, zielonki
zbóż, niektórych traw. Warto
zaznaczyć, że wysokie nawo-

Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (COBORU) kukurydzy uprawianej na kiszonkę w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2015
żenie azotowe działa niekorzystnie na łatwość zakiszania surowca.
Zawartość cukrów w zakiszanym surowcu – w przypadku zakiszania roślin bez
dodatku konserwantu jest to
bardzo ważny aspekt. Cukry
są pożywką dla bakterii fermentacyjnych oraz służą do
produkcji kwasu mlekowego, który obniża pH kiszonki
uniemożliwiając rozwój bakterii niepożądanych. Rośliną
o najwyższej koncentracji
cukrów jest kukurydza (250
g/kg s.m.), pośrednią trawy,
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a najniższą koncentracją cukru
cechują się rośliny bobowate.
Zawartość suchej masy – najefektywniej zakiszają się rośliny o zawartości suchej masy
na poziomie 30-35%. Rośliny zbyt wilgotne cechują się
niższą koncentracją cukrów.
Podczas procesu kiszenia roślin nadmiernie wilgotnych
wytwarza się więcej kwasu octowego oraz następuje istotny
odpływ soku kiszonkowego.
Natomiast rośliny o zbyt wysokiej zawartości suchej masy
>40% trudniej się ugniatają,
w wyniku czego następuje niż-

sze wyparcie tlenu z kiszonego surowca.
Obecność tlenu – proces
kiszenia roślin zachodzi wyłącznie w warunkach beztlenowych, w których mogą rozwijać się bakterie fermentacji
mlekowej odpowiedzialne za
wytwarzanie kwasu mlekowego konserwującego surowiec.
Obecność tlenu w sporządzanej kiszonce skutkuje rozwojem niepożądanych bakterii
tlenowych, pleśni oraz grzybów, które psują kiszonkę.
Stworzeniu warunków beztlenowych oprócz ograni-

czonej zawartości suchej
masy ułatwia rozdrobnienie
surowca na frakcje 0,5-2cm.
Aby chronić kiszonkę przed
dostępem tlenu należy ją
szczelnie okryć folią.
Substancje
konserwujące (zakiszacze) – środki te
ułatwiają przebieg procesu
fermentacji, poprawiają jakość oraz trwałość kiszonki.
Wyróżnia się konserwanty
chemiczne np. kwas mlekowy, kwas mrówkowy oraz
konserwanty
biologiczne,
które zawierają szczepy bakterii mlekowych.

Jednak
doświadczenia
przeprowadzone przez COBORU wykazują, że rośliny
o średniopóźnej wczesności
również dają sobie świetnie
radę w województwie warmińsko-mazurskim (tabela
2). Oprócz kryterium wczesności przy doborze odmiany
trzeba zwrócić uwagę na wysokość plonu ogólnego suchej
masy kiszonki, udział plonu
suchej masy kolb w ogólnym
plonie suchej masy oraz zawartość suchej masy w roślinach w czasie zbioru, która
powinna wynosić 30-35%. Za
wysoką wartość energetyczną
kiszonki odpowiada jej ziarno,
a więc pożądane jest aby udział
kolb w czasie zbioru stanowił
45-55% ogólnej masy rośliny.
Termin rozpoczęcia zbioru
rośliny jest bardzo ważnym
elementem technologii produkcji kiszonki z kukurydzy,
gdyż od niego uzależniona jest
jakość sporządzanej kiszonki.
Wyznacznikiem rozpoczęcia
zbioru kukurydzy jest zawartość suchej masy w roślinie.
Uważa się, że dobra kiszonka
powinna zawierać jak najwięcej ziarna przy odpowiedniej
zawartości suchej masy. Ilość
suchej masy w całej roślinie
powinna wynosić 32-35%.
Natomiast tak ważne z punk-
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tu energetycznego ziarno kukurydzy powinno się cechować
dojrzałością mleczną o zawartością suchej masy na poziomie 50-55%. Wyznacznikiem
danego stanu ﬁzjologicznego
kukurydzy jest tak zwana linia
mleczna ziarniaka, określana
po przełamaniu kolby w połowie jej długości (fot.1) Kiszonka sporządza z rośliny o takich
parametrach zostanie dobrze
wykorzystana przez krowy czy
też młode bydło opasowe.
Innym sposobem pomiaru
zawartości suchej masy w roślinie jest wykorzystanie kuchenki
mikrofalowej, wagi oraz kalkulatora. W metodzie tej pomiar
dokonuje się gdy roślina jest
w stadium dojrzałości woskowej ziarna. Wybieramy kilka
całych roślin z różnych miejsc
pola. Następnie tniemy je na
sieczkę, mieszamy i odważamy
100g próbę. Tak sporządzoną
próbę umieszczamy razem z naczyniem wypełnionym wodą
w kuchence mikrofalowej ważąc
co 2 minuty. Jeżeli waga próby
z kilku pomiarów utrzymuje się
na stałym poziomie, np. 28 g
oznacza to, że zawartość suchej
masy w roślinie wynosi 28%.

Właściwy termin zbioru ma miejsce wtedy gdy
lina mleczna znajduje się w połowie ziarniaka
Znając zawartość suchej masy
w roślinie możemy precyzyjnie zaplanować termin zbioru
wiedząc, że dziennie zawartość
suchej masy w dni pochmurne
wzrasta o 0,5%, natomiast w dni
słoneczne o 0,75%. Wcześniejszy od zalecanego zbiór kukurydzy na kiszonkę – w stadium
mlecznej lub mleczno - woskowej dojrzałości (20% s.m.) - nie
jest wskazany z uwagi na niską
koncentrację energii oraz podwyższoną ilość włókna surowego w suchej masie. Ponadto
kiszonka sporządzona przed
terminem optymalnym skut-

Właściwe stadium
dojrzałości ziarniaka

kuje wyciekiem soku kiszonkowego oraz wytwarza się więcej
soku octowego powodującego
zakwaszenie kiszonki.

Ważna jest wysokość
cięcia oraz rozdrobnienie
roślin
Optymalna wysokość ścinania
kukurydzy wynosi 20-30cm.
Ścinanie roślin na takiej wysokości pozwala zwiększyć udział
kolb, a zmniejszyć udział frakcji
zdrewniałej w ogólnej masie roślinnej. Zalecana wysokość cięcia pozwala uchronić masę rośliną przed zanieczyszczeniem

ziemią oraz patogenami, np.
grzybami. Zaleca się aby rozdrobnienie roślin mieściło się
w granicach 0,5-1,0 cm. Dana
długość cięcia zapewnia nam
rozbicie 90% ziarniaków, dzięki czemu straty ziarna w kale są
minimalne. Krótsze frakcje zielonki sprzyjają lepszemu ubiciu
pryzmy, a tym samym stworzeniu warunków beztlenowych.

Prawidłowe
uformowanie pryzmy
Zakiszanie w pryzmach lub
silosach przy wysokiej ilości
masy zielonki jest korzyst-

niejsze z uwagi na niższy koszt
w porównaniu do zakiszania
w belach. Technika zakiszania w silosach i pryzmach jest
taka samach dla różnych surowców. Formowanie pryzmy
jest zabiegiem wymagającym
wysokiej sprawności organizacyjnej ponieważ czas w jakim powinna być sporządzona
kiszonka wynosi maksymalnie
trzy dni. Zielonkę można formować w postaci pryzm jak
i w silosach betonowych.
Ważne jest aby świeżo przywieziony surowiec był starannie ubity. Z punktu widzenia
równomierności ubicia zaleca się silosy o ścianach betonowych ponieważ można
podjechać sprzętem do samej krawędzi ściany silosu
bez obawy przewrócenia się
maszyny. Natomiast w przypadku formowania pryzmy
istnieje ryzyko większych
powstawania strat składników pokarmowych w obrębie
ścian bocznych z tytułu niedostatecznego ich ubicia. Dlatego też, zaleca się wydłużyć
ściany boczne pryzmy w celu
dokładniejszego ich ubicia.
Pozwoli to na ubijanie masy
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poprzez przejeżdżanie wzdłuż
jak i w poprzek pryzmy. Aby
zapewnić odpowiedni stosunek powierzchni do objętości
zaleca się formowanie pryzm
o wymiarach: 6 m szerokości,
1,5-1,8 m wysokości, 20-26 m
długości
Najlepiej ugniatają się warstwy o grubości 10-20cm. Zbyt
grube warstwy surowca 30cm
i więcej mimo zastosowania
najcięższego sprzętu nie zostaną wystarczająco ubite. Dobrze ubita kiszonka powinna
charakteryzować się masą objętościową 650 kg/m3. Ważna
jest czystość zakiszonego surowca (brak zanieczyszczeń
ziemią). Dlatego zaleca się
aby zestawy transportowe nie
wjeżdżały na zakiszaną masę
lecz rozładowywały surowiec
na betonową płytę przed wjazdem na pryzmę bądź silosu.
Formowanie pryzmy czy też
napełnianie silosu należy do
ciągników wyposażonych w ładowacze czołowe lub ładowarek samojezdnych. Rozgarniają one równomiernie zielonkę
jednocześnie ją ubijając.
mgr inż. Marcin Gołębiewski
WMODR z siedzibą w Olsztynie
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Firma Anmar Sp. z o.o. oferuje sprzedaż i skup
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
61818otbr-a -E

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

97518otbr-c -O
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• zbiorniki: stalowe, polietylenowe,
podziemne, naziemne,
do oleju napędowego, opałowego, benzyny, paliw lotniczych,
AdBlue, nawozów płynnych
• kontenerowe stacje paliw
• projektowanie, budowa stacji
oraz baz paliw płynnych
• inwestycje pod klucz
Jesteśmy generalnym dilerem
ﬁrmy Kingspan na terenie
Polski północno-wschodniej.
W kwestii porad technicznych
oraz atrakcyjnych
warunków ﬁnansowych
prosimy kontaktować się
z naszym doradcą:
Paweł Szmytkowski
tel. +48 784 470839

PETRO-BOX Aleksandra Krezymon
11-001 Dywity, Ługwałd 180

tel./fax 89534 05 00
petro-box@home.pl

www.petro-box.pl
92618otbr-A -N
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Rynki rolne

Fot. dk

Jaka przyszłość
przed burakiem?

Spadła średnia cena rynkowa cukru w UE i obecnie jest na historycznie najniższym poziomie, poniżej progu referencyjnego dla cukru

Plantatorzy buraka cukrowego to zazwyczaj
doświadczeni w uprawach
i zaprawieni w bojach
z przeciwieństwami losu
rolnicy. Ale wobec niepewnej przyszłości na rynku,
oczekują teraz wzmożonej
pomocy ze strony władz krajowych i instytucji unijnych.
Póki co plantatorzy mają
sporo bieżącej pracy na polach. Muszą doglądać swoich
zasiewów i je pielęgnować.
Coraz więcej z nich decyduje
się na zabiegi dokarmiania
dolistnego, a także stosuje biostymulatory, czyli niejako naturalne preparaty do uprawy,
żeby zwiększać plony i – tym
samym – opłacalność produkcji. Takie biostymulatory nie
dość, że wspierają wytwarzanie odporności (na porażenie
przez patogeny czy negatywne
działanie niskiej temperatury,
suszy, itp.) i wpływają korzystnie na regenerację i odzyskanie
wigoru w roślinie, to pomagają
jej we wzroście i rozwoju także
w innych aspektach.

Komośnik atakuje
Niestety, w niektórych obszarach kraju gospodarze muszą
toczyć walkę z agresywnym
szkodnikiem – szarkiem komośnikiem. Ten owad w ciągu
20118otbr-f -O
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kilku czy kilkunastu godzin potraﬁ wyrządzić ogromne szkody w burakach, które upodobał
sobie do żeru. W Polsce pojawił
się on stosunkowo niedawno.
W tym sezonie zaatakował
z dużym rozmachem, toteż
niektórych plantacji nie udało
się uratować nawet po zastosowaniu środka zwalczającego.
Część gospodarzy dokonała
przesiewów buraka. Zakup nasion i ponowne obsianie pól to
oczywiście dodatkowe koszty,
szacowane na około 1000 zł na
hektar. Niektórzy plantatorzy
z uwagi na późny czas w ogóle
natomiast zrezygnowali z odtworzenia zniszczonej przez
szkodnika uprawy buraka
i zdecydowali o wykorzystaniu
areału pod inne rośliny.
Plantatorzy buraka mają
także bardziej złożone, globalne problemy. Mówiono
o nich podczas 45. Kongresu
Europejskich
Plantatorów
Buraków Cukrowych (CIBE),
który odbył się w Gandawie
(Belgia) w dniach 16-18 maja,
a który zrelacjonował w swoim serwisie Krajowy Związek
Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC).

Zaniepokojeni
plantatorzy
— Europejscy plantatorzy
buraków są bardzo zanie-

pokojeni, gdyż wszelkie ich
obawy wyrażone na poprzednim kongresie, który odbył
się w roku 2015 r., właśnie
się materializują. Załamanie cen na światowym rynku, które niedawno spadły
do najniższego poziomu od
sześciu lat, negatywnie wpłynęło na wyniki pierwszego
roku bez kwot, pierwszego
roku po uwolnieniu produkcji w UE – miał powiedzieć przewodniczący CIBE,
Eric Lainé.
Jak dodawał, spadła także
średnia cena rynkowa cukru
w UE i obecnie jest na historycznie najniższym poziomie,
znacznie poniżej progu referencyjnego dla cukru. A to
oczywiście wpływa na ceny
buraków i dochody z uprawy
w całej Europie.
— Oznacza to, że plantatorzy buraków będą musieli stawić czoła historycznie
najniższym dochodom. Sytuacja ta jest również konsekwencją osłabienia pozycji
plantatorów w stosunku do
przetwórców buraka. Jeśli
do tego wszystkiego dodamy
jeszcze niedawne przyjęcie
niezrozumiałej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
zakazu stosowania neonikotynoidów, w tym zaprawiania
nasion buraka, bez jakiego-

kolwiek okresu przygotowawczego, to jest to kropla, która
przelała czarę goryczy — zaznaczał Lainé.

Problem łańcucha
dostaw
Zgromadzeni plantatorzy
wskazywali też na potrzebę
wzmocnienia przez unijnych
legislatorów pozycji rolników
w łańcuchu dostaw, a także
zwiększenie ich odporności
na zmiany rynkowe.
Na koniec wezwali zarówno
instytucje UE, jak i państwa
członkowskie do wsparcia
konkretnych działań w celu
opanowania i złagodzenia
bardzo niekorzystnej sytuacji
w rolnictwie.
Jak czytamy w serwisie
KZPBC, chcą „poprawy pozycji plantatorów buraków
i ogólnej odporności sektora,
w tym: wprowadzenia zakazu stosowania nieuczciwych
praktyk handlowych, zapewnienia większej transparentności rynku, wdrożenia
narzędzi zarządzania ryzykiem, a także mechanizmów
wsparcia ﬁnansowego dla
działań badawczo-rozwojowych, w celu utrzymania
najwyższego poziomu zrównoważonego rozwoju w sektorze buraków”.
dk
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Choroby okresu wegetacji. Jak im efektywnie zapobiegać

Chroń ziemniaki przed zarazą
Ziemniak, tak jak inne
rośliny uprawne, porażany
jest przez wiele organizmów
patogennych. Wegetatywny
sposób rozmnażania sprzyja
swobodnemu przenoszeniu
sprawców chorób wraz
z sadzeniakami na nowy
sezon wegetacyjny.
Choroby niszczące powierzchnię asymilacyjną roślin
ziemniaka w okresie wegetacji
mogą w zależności od stopnia
porażenia obniżyć plon nawet
o 70% oraz pogorszyć jakość.
Bardzo groźnymi i powszechnymi chorobami występującymi na plantacjach w okresie
wegetacji są choroby grzybowe
takie jak: zaraza ziemniaka i alternarioza ziemniaka.
Zaraza ziemniaka jest najgroźniejszą z chorób atakujących rośliny i bulwy ziemniaka. Choroba występuje
w dużym nasileniu w lata,
które charakteryzują się dużą
liczbą dni z opadami deszczu,
wysoką wilgotnością względną powietrza oraz umiarkowanymi temperaturami powietrza. Objawy pojawiają się
zwykle w połowie czerwca, a w
mniej sprzyjających warunkach termicznych występują dopiero w lipcu-sierpniu.
Zaraza ziemniaka rozwija się
w warunkach bardzo dużej
wilgotności powietrza spowodowanej opadami, mgłą oraz
rosą przy temperaturze rzędu
12-15C, a optimum przypada
na 15-18C. Przy wyższej temperaturze (optimum 24ºC)
rozproszone w środowisku
zarodniki patogena kiełkują
bezpośrednio, infekując nowe
rośliny ziemniaka. Przy niższej
temperaturze zarodniki zmieniają się w zoospory wytwarzające 6-16 drobnych zarodników
pływkowych (zoospor), które
w warunkach podwyższonej
wilgotności zakażają nowe
rośliny. Dalszy rozwój choroby przebiega najintensywniej
przy temperaturze ok. 20°C.
W takich warunkach plantacja
ziemniaka może zostać zniszczona przez chorobę w ciągu
zaledwie kilku dni.
Początkowo na brzegach
liści pojawiają się wodniste,
żółtawo-brunatne
plamy,
które stopniowo powiększają się. W ciągu kilku dni,
w sprzyjających warunkach
dla patogenu wszystkie liście
zaczynają gnić, natomiast przy
suchej pogodzie, gnicie ulega
zahamowaniu, a zgniłe części
liści marszczą się i zasychają.
W okresach deszczowych po

dolnej stronie chorych liści,
na pograniczu zdrowej i chorej
tkanki, występuje biały nalot,
który znika podczas suchej
pogody. Porażeniu liści towarzyszy także występowanie brunatnych plam i białego nalotu
na łodygach, który utrzymuje
się podczas słonecznej pogody. Przy intensywnym rozwoju
choroby cała nać czernieje, wydzielając zapach zgnilizny. Zaraza nie oszczędza także bulw,
które podczas składowania
bardzo szybko ulegają procesowi gnilnemu. Gnijąca część
bulwy jest twarda, a z chwilą
wtórnego zakażenia przez inne
drobnoustroje staje się mokra.
Ochronę przed zarazą warto
rozpocząć od metody agrotechnicznej, która nie zwalczy
choroby, ale może ograniczyć
jej występowanie.
Oprócz zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych, powszechnie stosuje się ochronę
chemiczną. Prawidłowo prowadzona ochrona chemiczna
w okresie wegetacji z użyciem
fungicydów może powstrzymać lub bardzo spowolnić rozwój choroby, chroniąc rośliny
ziemniaka przed całkowitym
zniszczeniem. O jej skuteczności decydować będzie kilka
czynników, z których najważniejsze są:
• termin rozpoczęcia ochrony,
• terminy kolejnych zabiegów,
• oraz dobór i kolejność zastosowanych fungicydów.
Największe znaczenie ma
prawidłowe
wyznaczenie
terminu pierwszego zbiegu.
Zaleca się przeprowadzenie
pierwszego zabiegu najpóźniej
z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych
stwierdzonych na nielicznych
roślinach ziemniaka. Kolejne zabiegi należy wykonać
w odstępach 10-14 dniowych,
w zależności od przebiegu
warunków pogodowych. Metody, które ograniczają występowanie choroby to: uprawa
odmian mniej podatnych,
sadzenie bulw zdrowych,
wysokie obsypywanie roślin
w celu zmniejszenia możliwości zakażenia bulw, stosowanie chemicznej ochrony
roślin, zbieranie bulw w czasie bezdeszczowej pogody, co
zapobiega porażeniu bulw
oraz niszczenie odrzuconych
w czasie sortowania gnijących
bulw. Program ochrony, czyli
kolejność stosowania fungicydów powinien uwzględniać nie
tylko stadium rozwoju patogena na plantacji ale także fazę
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wzrostu roślin w chronionej
uprawie. Ostatnim zabiegiem
ochrony plantacji ziemniaka,
w tym także przed zarazą jest
desykacja roślin. Czynność tą
można wykonać mechanicznie
lub chemicznie. Zabezpiecza
ona bulwy przed porażeniem
przez wirusy, zarazę ziemniaka
i rizoktoniozę. Ponadto, przyspiesza osiągnięcie dojrzałości
ﬁzjologicznej bulw, powoduje
lepsze przygotowanie plantacji
do zbioru, czego następstwem
jest zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych.
Należy pamiętać, że silna infekcja na roślinach i bulwach
przyczynia się do ekonomicznych strat w plonie, pogarszając znacznie jakość uzyskiwanych płodów.
Alternarioza ziemniaka obok
zarazy jest najgroźniejszą chorobą części nadziemnej ziemniaka i występuje powszechnie
we wszystkich rejonach uprawy
ziemniaka. Znaczenie tej choroby wynika z faktu, że pierwsze jej objawy pojawiają się
w ważnym momencie rozwoju
roślin ziemniaka. Jej szkodliwość oceniana jest na poziomie
20%, niemniej silne porażenie
jest w stanie przysporzyć rolnika o stratę nawet połowy spodziewanego plonu ziemniaka.

Występowanie choroby
zbiega się z wejściem roślin
ziemniaka w fazę początku do
pełni kwitnienia, kiedy rośliny
ﬁzjologicznie osłabione na skutek przekazywania asymilatów
z części nadziemnej do zawiązujących się bulw. Choroba
występuje w dużym nasileniu
w latach o łagodnej zimie oraz
dużej liczbie dni z suchych
latem, które przerywane są
krótkotrwałymi obﬁtymi deszczami.
Rozwojowi infekcji sprzyja
temperatura około 16C oraz
powolne wysychanie liścia.
Powstawaniu trzonków konidialnych (konidioforów) i zarodników sprzyjają delikatne
deszcze i silne rosy. Maksymalne zarodnikowanie następuje
podczas wilgotnych okresów
przy temperaturze 19-23C.
W temperaturze powyżej 27C
proces zarodnikowania zatrzymuje się.
Pierwsze objawy choroby
na liściach występują zwykle
w czerwcu i na początku lipca.
Jednak największe ich nasilenie obserwuje się w II i III dekadzie czerwca. Na dolnych,
najstarszych liściach pojawiają
się okrągłe lub kanciaste ciemnobrunatne plamy. Cechą diagnostyczną alternariozy ziem-

niaka jest plama nekrotyczna,
która wyglądem przypomina
tarczę strzelniczą lub słoje na
ściętym pniu drzewa. Często
na tkance otaczającej nekrozę
tworzy się chloroza. Porażona
tkanka staje się sucha i krucha,
często ulegając wykruszeniu.
Choroba atakuje także bulwy
tworząc płytkie, szaro ołowiane
plamy. Skórka w tym miejscu
jest twarda i nie pęka. Choroba
osłabia zdolność kiełkowania
powodując obumieranie oczek
lub nitkowatość kiełków. Występowanie i rozwój nekroz na
bulwie sprzyja także wtórnemu
porażaniu się bulw przez inne
patogeny np. grzyby z rodzaju
Fusarium sprawcy suchej zgnilizny bulw.
Ograniczanie szkodliwości
występowania i rozwoju alternariozy na plantacjach ziemniaka obejmuje wiele działań
proﬁlaktycznych takich jak:
uprawianie ziemniaków na
tym samym polu po okresie
3-4-letniej przerwy (okres
przerwy zmniejsza ilość materiału infekcyjnego w glebie),
stosowanie zdrowych i certyﬁkowanych sadzeniaków,
właściwy dobór odmian, termin sadzenia uwzględniający
lokalne warunki pogodowe,
zbiór ziemniaków po osiągnię-

ciu dojrzałości technologicznej,
zniszczenie resztek pożniwnych i samosiewów ziemniaka oraz prowadzenie ochrony
chemicznej.
Ochrona fungicydowa jest
obecnie podstawą zwalczania
obu chorób. Niektóre preparaty zarejestrowane są tylko do
zwalczania zarazy ziemniaka.
Warto podczas zakupu środka
ochrony roślin kierować się zamiarem jednoczesnej ochrony,
zarówno przed zarazą, jak i alternariozą, gdyż coraz więcej
zarejestrowanych środków
ochrony roślin zwalcza obie te
choroby.
Do walki z zarazą oraz alternariozą skierować możemy
preparaty oparte o kilkanaście
substancji aktywnych.
• Acrobat 69 MZ WG (mankozeb, dimetomorf),
• Banjo Forte 400 SC (ﬂuazynam, dimetomorf),
• Ridomil Gold MZ Pepite
67,8 WG (mankozeb, metalaksyl),
• Carial Star 500 SC (mandipropamid, difenokonazol),
• Antracol 70 WG (propineb),
• Folpan 80 WG (folpet)
Kamila Roik, Magdalena Jakubowska
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy
Instytut Badawczy
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WSPARCIE ROZWOJU ROLNICTWA

Trzy terminy zgłaszania
wniosków dotyczą
następujących działań:
1. „Restrukturyzacja małych
gospodarstw” – wnioski można
składać od 18 czerwca do 17
lipca 2018 r.,
2. „Modernizacja gospodarstw
rolnych” (obszary A, B, C)
– składanie wniosków od 28
czerwca do 27 lipca 2018 r.
3. „Premie dla młodych rolników”
– termin na złożenie wniosku od
29 czerwca do 30 lipca 2018 r.
Wszystkie trzy działania
mają na celu wsparcie przedsięwzięć wpływających na
rozwój gospodarstw, jednak
każde z nich skierowane jest
do innej grupy beneﬁcjentów
i charakteryzuje się innym poziomem wsparcia.

Fot. Maja Jurczak

W ostatnim
czasie Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR)
ogłosiła trzy terminy
naboru wniosków
w ramach działań
PROW 2014-2020,
dzięki czemu przed
rolnikami otwiera się
szansa na pozyskanie
środków na
rozwój własnych
gospodarstw. Z tej
szansy trzeba
skorzystać!

Tot. Arkadiusz Tabaka

Aktualne nabory wniosków

Środki z opisanych w artykule działań mogą stanowić ogromną pomoc dla rolników rozwijających swoje gospodarstwa – warto po nie sięgnąć
Ze środków w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” mogą skorzystać
rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej
10 tys. EUR i są ubezpieczeni
w KRUS od co najmniej dwóch
miesięcy przed złożeniem
wniosku. Wysokość wsparcia
wynosi 60 tys. zł, a pieniądze
te są wypłacane w dwóch ratach: pierwsza transza 80%
środków przed realizacją biznesplanu, druga transza 20%
po jego realizacji. Aby wystąpić
o drugą transzę należy w całości zrealizować biznesplan oraz
osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do
poziomu co najmniej 10 tys.
EUR i jednocześnie o 20%
w stosunku do stanu wyjściowego.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, że wskaźnik wielko-

ści ekonomicznej wynika
wyłącznie z przemnożenia
powierzchni upraw danej rośliny lub liczby zwierząt przez
określoną wartość wskaźnika z tabeli, która jest załącznikiem do rozporządzenia.
Wskaźnik ten nie zależy od
wielkości sprzedaży, czy dochodów rolnika. Do jego wyliczenia można posłużyć się
tabelami dostępnymi na stronie ARiMR lub kalkulatorem
zamieszczonym w aplikacji
mobilnej ODR Olsztyn.
Z kolei beneﬁcjentem
„Modernizacji gospodarstw
rolnych” może zostać rolnik, który jest posiadaczem
gospodarstwa o wielkości
ekonomicznej wynoszącej co
najmniej 10 tys. EUR i nieprzekraczającej 200 tys. EUR
(250 tys. EUR dla obszaru A).
W przypadku tego działania
nie ma znaczenia fakt ubez-

REKLAMA

pieczenia w KRUS, bądź jego
brak. Obecnie ogłoszony nabór jest prowadzony w trzech
tzw. obszarach: A (produkcja prosiąt), B (produkcja
mleka) i C (produkcja bydła
mięsnego) i dotyczy inwestycji budowlanych służących
rozwojowi tych trzech ww.
rodzajów produkcji. W ramach obszarów A, B i C nie
przewiduje się możliwości
zakupu maszyn i urządzeń,
które nie są na stałe związane
z budynkami, np. ciągniki, maszyny uprawowe, maszyny do
zbioru zielonki itp. Możliwe
do uzyskania wsparcie wynosi
maks. 500 tys. zł (900 tys. dla
obszaru A) i ma postać refundacji 50% kosztów kwaliﬁkowalnych, co oznacza, że rolnik
musi zrealizować inwestycję
posiłkując się np. kredytem,
a następnie ubiegać się o zwrot
części kosztów.

Działanie „Premie dla młodych rolników” jest adresowane do osób, które nie ukończyły 40 lat, mają odpowiednie
wykształcenie lub kwaliﬁkacje
i chcą podjąć pracę w gospodarstwie rolnym lub podjęły
ją nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.
Gospodarstwo, w którego posiadanie wchodzi lub wszedł
młody rolnik, powinno mieć
wielkość ekonomiczną od
co najmniej 13 tys. EUR do
maks. 150 tys. EUR i w wy-

niku realizacji biznesplanu
powinna być ona zwiększona
o co najmniej 10%. Wsparcie
dla młodych rolników wynosi 100 tys. zł i jest wypłacane
w dwóch transzach: 80%
przed realizacją biznesplanu,
20% po realizacji.
Środki z opisanych działań
mogą stanowić ogromną pomoc dla rolników rozwijających swoje gospodarstwa
– warto po nie sięgnąć.
Arkadiusz Tabaka
WMODR z siedzibą w Olsztynie
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Ponad 20 lat doświadczenia

• BUDOWNICTWO ROLNICZE • BRUKI
• USŁUGI ŚLUSARSKIE DLA ROLNICTWA

Usługi weterynaryjne
Mycie i dezynfekcja na fermach
Sprzedaż chemii
wetnet@o2.pl
tel. 87 420 92 11 kom. 506 699 344 http://wet-net.pl
43018zmm4-D -N

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

19-300 Woszczele
ul. Królów Polskich 52
tel. 887 21 21 22
42018ekwe-A -N
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Ochrona kłosa

Kształtowanie ilości i jakości plonu
W uprawach zbóż,
których produkcja
ukierunkowana
jest nie tylko na
ilość, ale także
jakość plonu należy
przeprowadzić
zabieg T3 - ochrony
kłosa.
Fot. 1
Fot. 1 Drobne, żółte punkty to miejsca infekcji. Czas inkubacji
grzybów w roślinie jest zróżnicowany: sprawca brunatnej plamistości po 8 dniach od infekcji ujawni są obecność, septoriozy
plew po około 14 dniach. Pasmo żółto-pomarańczowych skupień
zarodników to objawy rdzy żółtej. Wymienione choroby notujemy
także na kłosie. Fot. stan na 29.05.2018 r.
W niższych piętrach łanu, na liściach L3 i L4, widoczne są
typowe i specyficzne objawy tych chorób, wyraźne są także
symptomy mączniaka prawdziwego, a dodatkowo od 20 maja
notujemy w regionie objawy rdzy żółtej, z niższym nasileniem
rdzy brunatnej. Obecność grzybów w łanie jest równoznaczna
z transportem zarodników na kłos. Może to nastąpić z wodą (poranną rosą, opadami), wiatrem oraz na ciałach owadów, których
w bieżącym sezonie wegetacyjnym nie brakuje.

Przebieg warunków pogodowych szczególnie w ostatnim okresie spowodował
dynamiczny, niemal skokowy rozwój roślin. W regionie północno-wschodniej
Polski zboża ozime w okresie od 5 do 30 maja ukończyły strzelanie w źdźbło
(do 39 BBCH), wykształciły liść flagowy, rozwijały
w pochwie liściowej kłos
(do 49 BBCH), a zaledwie
po dwóch-trzech dobach
były w fazie kłoszenia, aktualnie w zbożach wczesnego siewu widać pylniki
(61 BBCH). Rolnicy, zatem
w wąskim spektrum okna
zabiegowego chronili liść

flagowy przed patogenami
(T2).
W uprawach zbóż, których
produkcja ukierunkowana
jest nie tylko na ilość, ale
także jakość plonu należy
przeprowadzić zabieg T3
- ochrony kłosa. W bieżącej fazie rozwojowej zbóż
ozimych należy pamiętać
o zabezpieczeniu potencjału asymilacyjnego kłosa
(12-40%) gwarantującego
wypełnienie ziarniaka oraz
ochronie przed patogenami,
która ograniczy straty plonu
rzędu 20% - 90%. Najczęściej stwierdzane choroby
kłosa to septorioza plew,
fuzarioza kłosów, czerń
kłosów, mączniak prawdziwy, rdza żółta i brunatna
plamistość.
Aktualnie, presja patogenów jest pozornie niska, rolnicy z zadowoleniem monitorują uprawy notując jedynie
drobne, jasne punkty na liściu
podﬂagowym i ﬂagowym, są
to jednak miejsca skutecznych infekcji sprawcami
chorób: septorioz i brunatnej
plamistości liści.
dr Marta Damszel
UWM w Olsztynie

Fot. 2, 3 Septorioza plew (grzyb Parastagonspora nodorum)
na liściu i kłosie (01.06.2018 r.)
Argumenty popierające wykonanie zabiegu T3 w zakresie
ilościowej struktury plonu dopełnia zagadnienie jakości ziarna,
ponieważ grzyby nie tylko redukują powierzchnię asymilacji, ale
także produkują toksyny, a zawleczone z pola do przechowalni
obniżają jego wartość. Przykładem mogą być toksynotwórcze
grzyby Fusarium powodujące fuzariozę kłosów czy Alternaria
i Cladosporium odpowiedzialne za objawy czerni kłosów.

Fot. 4

Fot. 5
Fot. 4, 5 Objawy przedwczesnego bielenia kłosa lub pojedynczych plewek są sygnałem występowania toksynotwórczych
grzybów rodzaju Fusarium (01.06.2018). Kolejno w czasie wilgotnej pogody będą widoczne łososiowe skupienia zarodników
Fusarium, a ze wzrostem wilgotności objawy czerni kłosów.
Planując zabieg T3 należy uwzględnić stopień porażenia roślin,
także na liściu flagowym wykorzystując skuteczność wybranych
substancji aktywnych lub ich mieszanin (tebukonazolu, epoksykonazolu, protiokonazolu, propikonazaolu, cyprokonazolu, tiofanatu metylu, stobiluryny, azoksystrobiny), a także realizować
strategię antyodpornościową tzn. wybrać substancje aktywne
o odmiennym mechanizmie działania niż stosowne w T2.
Zabieg ochrony kłosa (T3) przeprowadzony w optymalnym
terminie (51-59 BBCH) pełni rolę plonochronną i plonotwórczą.

REKLAMA
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Fot. organizator (3)

XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa

Poświętne koło Płońska po raz kolejny
stanie się mazowiecką stolicą rolnictwa.
Przez dwa dni – 16 i 17 czerwca podczas
Mazowieckich Dni Rolnictwa i toczącej
się równolegle Mazowieckiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych na odwiedzających
czeka moc wrażeń.
Dwudniowe święto jak
zawsze wypełnione będzie
atrakcjami. Uczestnicy tegorocznej edycji imprezy,
jak zapewniają organizatorzy, mogą spodziewać się,
podobnie jak w latach ubiegłych, wielu interesujących
wydarzeń. Dla zwiedzających zostanie udostępniona
wystawa maszyn, sprzętu
i urządzeń rolniczych. Przybyli będą się mogli zapoznać
z nowoczesnym sprzętem
rolniczym — ciągnikami,
kombajnami, maszynami
uprawowymi czy też urzą-

dzeniami do produkcji
rolnej oraz osiągnięciami
nauki w zakresie: hodowli
i nasiennictwa, chemii rolnej, produkcji pasz, preparatów weterynaryjnych. Targi
w Poświętnem to również
prezentacja kilkuset gatunków roślin. Rolnicy będą
mieli możliwość przyjrzeć
się uprawom z bliska.
Bogatą ofertę przedstawiają
też przedsiębiorcy zajmujący
się budownictwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem
i ochroną środowiska. Targi
na Poświętnem to także miej-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

sce dla smakoszy czy amatorów produktów rzemiosła
ludowego. Podczas imprezy
na zwiedzających czekać
będzie kiermasz ogrodniczy
oraz stoiska z regionalną żywnością i te wystawiane przez
twórców ludowych. Można
będzie, jak co roku, nabyć
tradycyjne wyroby. Miody,
wędliny, przetwory. Stoiska
z tego typu asortymentem
zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
Dużym zainteresowaniem,
tak jak w poprzednich latach, będzie się zapewne
cieszyć Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
podczas której prezentowane są klacze, bydło mleczne
i trzoda chlewna. Najlepsze
zwierzęta są wyróżniane
tytułami czempionów w poszczególnych kategoriach,
a ich właściciele — nagradzani. Do tego wspomnieć
trzeba także o kolejnej edycji Amatorskich Zawodów

w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.
XIX MAZOWIECKIE
DNI ROLNICTWA wbprogramie:
Prezentacja nowych odmian
roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw,
działania środków ochrony
roślin i nawozów - na poletkach
doświadczalnych,
• wystawa ciągników, maszyn,
urządzeń i środków do produkcji rolnej,
• prezentacja nowych środków
do produkcji zwierzęcej,
• kiermasz wydawnictw
MODR,
• indywidualne doradztwo
fachowe,
• prezentacja dziedzictwa
kulinarnego i kulturowego wsi
mazowieckiej,
• Mazowiecka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych (klacze,
bydło),
• XXIII Amatorskie Zawody
w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi,

• VIII Turniej Ekologiczny,
• konkurs „Najciekawsze
Stoisko”,
• konkurs „Hit Targowy”,

• kiermasz kwiatów, roślin
ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych.
Monika Piskorz

OGŁOSZENIA DROBNE

ROLNICTWO

maszyny rolnicze
KUPIĘ:MASZYNY,CIĄGNIKI, tel.663-949448

zwierzęta hodowlane
KUPIĘ byczki, jałówki 100-500kg., Tel.517245-435
SKUP Bydła. Najlepsze Ceny! Dojazd do gospodarstwa. Tel.514-574-163

! ! ! F.H.U. kupi knury, maciory, bydło, samochód+ waga,
faktura, tel.721-040-072
SKUP koni rzeźnych, eksportowych, 606954-202.

SPRZEDAM:OPONY rolnicze do kombajnów,
ciągników, przyczep, sprzętu budowlanego.Tel.505-212-810

produkty rolne
F.H.U.ANIMAR KIWITY KUPI: zboża paszowe, pszenżyto, tel.694-508-207
KUPIĘ:ZBOŻA paszowe, konsumpcyjne,
TEL.606-505-511
SKUP ZBÓŻ KUPI:zboża paszowe, tel.664332-420
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Turniej ekologiczny podczas
XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa

Kolejne, XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa to nie
tylko atrakcje dla dorosłych. Jednym ze stałych
punktów w scenariuszu
targów jest Turniej Ekolo-

Fot. Archiwum MM

Organizatorzy
Mazowieckich
Dni Rolnictwa
po raz 8, podobnie
jak w latach
ubiegłych
przeprowadzą
podczas trwania
imprezy Turniej
Ekologiczny.

Turniej Ekologiczny zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem

giczny, który od 8 lat cieszy
się ogromną popularnością
osób, które lubią aktywnie
spędzać czas. Organizatorzy zapraszają do wzięcia
udziału w turnieju także w tym roku. Kto może
wystartować?
Wszyscy,
którzy szanują naturę i lubią dobrą zabawę z dodatkiem rywalizacji. Głównym celem turnieju jest
uwrażliwienie szczególnie
najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich
na potrzebę ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych.
Turniej jest świetną okazją
do wykazania się wiedzą
z zakresu ekologii i przyrody, ale też umiejętnościami
sprawnościowymi. Zawody

rozpoczną się w sobotę 16
czerwca o godz. 10:00 na
terenie
Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne
w Płońsku (przy budynku
przechowalni). Na wszystkie drużyny biorące udział
w zabawie czekają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów
Turnieju Ekologicznego.
Aby wziąć udział w rozgrywkach należy zapoznać się z regulaminem
i scenariuszem konkursu
oraz dostarczyć podpisane zgłoszenie i oświadczenie. Można to zrobić także
w dniu turnieju. Zgłoszenia
przyjmują organizatorzy do
godz. 10.00 (w przypadku
dostępności miejsc). mp
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Występowanie szkodników w uprawach zbóż

Skrzypionki w natarciu
Tegoroczna wiosna z ponad
przeciętnymi wysokimi temperaturami oraz małą ilością
opadów sprzyja występowaniu
owadów. Zjawisko to, dobrze
widoczne jest na polach
uprawnych, gdzie bardzo
wcześnie i w dużej liczebności
pojawiły się szkodniki, które
w ubiegłych latach nie miały
tak dużego znaczenia gospodarczego.
W uprawach zbóż szczególną
uwagę należy zwrócić na występowanie skrzypionek (Oulema
spp.), których osobniki dorosłe i larwy powodują obszerne
uszkodzenia aparatu asymilacyjnego liścia. Na terenie naszego kraju odnotowuje się występowanie skrzypionki zbożowej
(Oulema melanopa L.) oraz
skrzypionki błękitek (Oulema
gallaeciana Hayden..). Pierwszy gatunek liczniej występuje
w środkowej i północnej części
Polski, natomiast drugi w południowo-wschodniej. Obecny sezon wegetacyjny sprzyja
rozmnażaniu się tych owadów.
Wysokie temperatury spowodowały, że już w połowie kwietnia
na plantacjach zbóż stwierdzono występowanie dorosłych
chrząszczy obu gatunków,
a w połowie maja zaobserwo-

wano intensywny rozwój larw.
W niektórych rejonach Polski
nasilenie skrzypionek w uprawach zbóż jest bardzo duże.
Skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek to chrząszcze,
których długość wynosi od 4 do
6 mm. Chrząszcze skrzypionki
zbożowej posiadają niebiesko
zielonkawe pokrywy z metalicznym połykiem, pomarańczowe
przedplecze oraz odnóża, natomiast stopy i głowa są czarne
(fot. 1). Natomiast osobniki
dorosłe skrzypionki błękitek
pokrywy mają koloru ciemnogranatowego, a nogi i przedplecze czarne (fot. 2).
Rozwój obu gatunków jest
bardzo podobny. Składanie jaj
rozpoczyna się po przekroczeniu progu temperaturowego
9C. Samice umieszczają je
pojedynczo lub w złożach 2 -3
sztuk na liściach, wzdłuż nerwów. Jajeczka tych szkodników mają długość około 1mm,
barwę miodowo-żółtą, kształt
owalny. Po złożeniu jaj postacie dorosłe giną. Wykluwające
się po około 8-10 dniach larwy powodują największe straty
w plonie. Najbardziej szkodliwe są larwy w czwartym stadium, znajdujące się po trzeciej
wylince, których żerowanie stanowi 75% szkód wynikających

z żerowania skrzypionek na
zbożach. W okresie żerowania
larwy zjadają tkankę miękiszową liścia pomiędzy nerwami, uszkadzając górną skórkę,
nie naruszając skórki dolnej,
co prowadzi do powstawania
długich, białych, równoległych smug. Jedna larwa jest
w stanie uszkodzić od 2,5 do
3,5 cm2 liścia (fot. 3). Ogólnie
larwy mogą zredukować powierzchnię górnych liści nawet
do 80%. Redukcja powierzchni
blaszki liści ﬂagowych skutkuje
zmniejszeniem intensywności
procesu fotosyntezy roślin,
co rzutuje w konsekwencji na
zmniejszenie liczby ziarniaków w kłosie i masy tysiąca
ziarniaków. Identyﬁkacja larw
jest bardzo prosta i nie można
pomylić ich z innymi szkodnikami. Larwy obu gatunków
dorastają do 5 mm, są koloru
żółto-pomarańczowego, mają
ciemną głowę, kształt wrzecionowaty, od strony grzbietowej
wypukły, a od dołu spłaszczony. Zaopatrzone są w trzy pary
odnóży. W trakcie żerowania
ich ciało pokryte jest śluzem,
przypominającym zmacerowaną, przegniłą tkankę roślinną oraz własnymi odchodami. Obecność odchodów
larw skrzypionek na ich ciele

ściśle związana jest z obecnością otworu odbytowego
na ostatnim segmencie części grzbietowej ich odwłoka.
Różnice w rozwoju pomiędzy
dwoma gatunkami skrzypionek wynikają z miejsca przepoczwarczania się. Skrzypionka zbożowa przepoczwarcza
się w ziemnym kokonie na
głębokości od 2 do 5 cm, natomiast przepoczwarczenie
larw skrzypionki błękitek
odbywa się w białym, utwardzonym kokonie w kątach
pochew liściowych, na liściach
lub kłosach (fot.6). Stadium
poczwarki trwa około 10-12
dni. Pojawiające się chrząszcze nowego pokolenia skrzypionek żerują na trawach i samosiewach, następnie jesienią
szukają dogodnych miejsc na
przezimowanie. W ciągu roku
oba gatunki skrzypionek występują w jednym pokoleniu.
Zazwyczaj najwyższą aktywność skrzypionek odnotowuję
się na przełomie maja i czerwca, lecz w tym roku na wielu
plantacjach widoczna była ona
z 8-10 dniowym wyprzedzeniem. Już w pierwszych dniach
czerwca obserwowano poczwarki skrzypionki błękitek,
co świadczy o tym, że larwy zaczynają kończyć żerowanie. Oba
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ODWIEDŹ NAS I PRZEKONAJ SIĘ,
ŻE WARTO Z NAMI PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ!!!

Chrząszcze skrzypionki
zbożowej

Chrząszcze skrzypionki
błękitek

Uszkodzenia liści pszenicy
spowodowane żerowaniem
larw skrzypionek

Larwa skrzypionki
bezpośrednio po linieniu

Larwa skrzypionki pokryta
charakterystycznym śluzem

Kokony poczwarkowe
skrzypionki błekitek

gatunki spotyka się głównie
w pszenicy i jęczmieniu, a także
na pszenżycie i owsie. Wyższą
aktywność żerowania skrzypionek odnotowuje się na zbożach
jarych aniżeli na ozimych.
Chrząszcze skrzypionek preferują zazwyczaj gęste, ciemnozielone łany, ponieważ stanowią
dobre zabezpieczenie w pokarm
dla wylęgających się larw. Masowe występowanie larw w fazie
liścia ﬂagowego wiąże się z stratą jakościową i ilościową plonu
ziarna. Wśród zbóż jęczmień
charakteryzuje się najwyższą
reakcją na żerowanie skrzypionek, gdyż 10% uszkodzenia
blaszki liścia ﬂagowego odpowiada 10% zniżki.

żytecznych. Wśród tej grupy
szczególną rolę w ograniczaniu
populacji larw skrzypionek
odgrywają parazytoidy należące do błonkówek. Czynnikiem
ograniczającym występowanie
larw skrzypionek są również
obﬁte opady, podczas których
jaja i wylęgające się larwy spłukiwane są z roślin.
Niestety bardzo często działania prewencyjne nie przynoszą spodziewanych rezultatów,
dlatego zabieg chemiczny nadal
jest podstawową metodą ograniczania liczebności skrzypionek. Decyzję o zastosowaniu
zabiegu podejmujemy tylko po
wnikliwym monitoringu plantacji, kiedy został przekroczony
próg szkodliwości.

Ograniczanie populacji
Uproszczenia agrotechniczne, brak zmianowania, izolacji
przestrzennej od łąk, pastwisk
i kukurydzy to czynniki które
przyczyniające się do zwiększenia potencjalnych strat wywołanych żerowaniem skrzypionek.
Obecność roślin miododajnych
w sąsiedztwie naszych pól sprzyja występowaniu owadów po-

OFERUJEMY:
•maszyny rolnicze
FILIA ŻUROMINEK
– gm. Wiśniewo
PHZ KALCHEM Sp. z. o.o.
Wielki Głęboczek 150
87-313 Brzozie

•doradztwo ﬁnansowe CFS
•części zamienne i oleje
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•serwis MASZYN ROLNICZYCH

SKUP BYDŁA

Telefon: 56 493 58 40 / 23 682 23 88
Fax: 56 493 58 40 / 23 682 2388

RZEŹNEGO I HODOWLANEGO

www.kalchem.com.pl

TEL. 883 008 220

e-mail: biuro@kalchem.com.pl
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Progi szkodliwości:
• Pszenica od 0,5 do 1 jaja lub
larwy na 1 liściu flagowym
• Jęczmień od 0,5 do 1 jaja lub
larwy na 1 źdźbło
• Owies od 0,75 do 1 jaja lub larwy
na 1 liściu flagowym
• Żyto od 0,5 do 1 jaja lub larwy
na źdźbło

Zwalczanie chemiczne przeprowadzamy za pomocą zarejestrowanych preparatów.
Do wyboru mamy insektycydy
zawierające następujące substancje czynne: acetamipryd,
alfa-cypermetrynę, beta-cyﬂutrynę, chloropiryfos, chloropiryfos metylowy, cypermetryne,
deltametrynę, dimetoat, esfenwalerat, lub zeta-cypermetrynę.
Prof. dr hab. Bożena Kordan,
Mgr inż. Mariusz Foltyński
UWM w Olsztynie
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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 83/2018. 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.

Panie
PANIE 46-60 LAT
59-LATKA
wdowa, niezależna finansowo,
mieszkaniowo, pozna pana
o wzroście minimum 170cm
do 65 lat. Szukam partnera
aby cieszyć się z życia.
KĘTRZYNIANKA
miła 53/162/82 wrażliwa
na ludzką krzywdę, wolna,
ceniąca sobie uczciwość,
katoliczka, wyk. Średnie.
Poznam pana wartościowego,
wrażliwego, katolika, kawalera
lub wdowca do 65 lat,
bez nałogów, pragnącego
założyć szczęśliwą rodzinę.
Z OSTRÓDY
samotna, spokojna,
60 lat z Ostródy, bez nałogów,
o dobrym sercu, poznam

Panowie

WE DWOJE NR 83/2018
samotnego wdowca,
bez nałogów, uczciwego,
spokojnego, szczerego,
w odpowiednim wieku
z okolic Ostródy i Olsztyna,
który nie szuka przygód.
PANIE POWYŻEJ 60 LAT
MIŁA WDOWA
samotna 69/160/70, niezależna
mieszkaniowo i finansowo,
bez nałogów i zobowiązań,
zmotoryzowana, lubiąca zdrowy
tryb życia, poszukuje pana niezależnego z poczuciem humoru,
bez nałogów.
NIEZALEŻNA
niezależna finansowo i mieszkaniowo, poznam pana, wdowca, niezależnego finansowo, bez nałogów.
Jestem wdową, czekam na wiadomości. Jest możliwość spotkania.

POGODNA
zadbana z Elbląga, niezależna,
bez nałogów lubi spacery, taniec,
przyrodę, o dobrym sercu, poznam
pana w wieku 70-75 lat, któremu dokucza samotność i chciałby cieszyć
się życiem we dwoje.
Cel stały związek.

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 W WIEKU 46-60 LAT
UCZCIWY KAWALER
50/170/70 pracujący, wykształcenie
zawodowe, spod znaku raka, palący,
lecz nie pijący i bardzo samotny,
pozna panią, wdowę lub pannę z dzieckiem z Górowa Iławeckiego i okolic.
Cel stały związek, nr tel ułatwi kontakt.

WODNICZKA
wdowa na emeryturze z Mazur,
o miłej aparycji, uczciwa i szczera,
pozna wdowca bez nałogów i zobowiązań do lat 76 i wzroście minimum
170cm, w celu stałego związku.

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

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
SAMOTNY PO 70-TCE
wdowiec, poszukuje samotnej wdowy
do lat 72 z którą chcę się cieszyć we
dwoje i smutne życie zamienić w radość życia, jestem opiekuńczy i wierny.

WOLNA I UCZCIWA
miła, wiek po 60-tce, wzrost
średni, bez zobowiązań i bez
nałogów, nie materialistka, niezależna mieszkaniowo i finansowo,
cel- stały związek. Pan do lat 70.
Mieszkam w Pasłęku.

e dwoje

Nr 83/2018
hasło

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.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia..................
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji
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SAMOTNY EMERYT
szczupły emeryt, niezależny finansowo i mieszkaniowo, niepalący,
inteligentny, uczciwy. Poznam panią
bez zobowiązań, niepalącą, zadbaną
i uczciwą do lat 64.

własnoręczny podpis
1117otbp-r-M
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To trzeba wiedzieć

Prawidłowe zarządzanie rozrodem
Rozród zwierząt
gospodarskich jest
pojęciem bardzo
złożonym i do jego
poznania konieczna
jest znajomość
nie tylko anatomii,
fizjologii i biochemii,
ale też hodowli
i żywienia oraz
biotechnologii.
Rozród jest bardzo istotnym zagadnieniem w chowie
i hodowli bydła mlecznego.
Kierowanie nim wymaga
doświadczenia oraz dużej
wiedzy, pozwalające uniknąć
popełniania błędów, które
przyczyniają się do wzrostu

kosztów oraz powstawania
strat w produkcji mleka,
co z kolei przekłada się na
wynik finansowy gospodarstwa. Ponadto prawidłowe
zarządzanie rozrodem warunkuje uzyskanie postępu
hodowlanego, a co za tym
idzie pozyskanie wartościowych sztuk na remont
stada. Rozród zwierząt gospodarskich jest pojęciem
bardzo złożonym i do jego
poznania konieczna jest
znajomość nie tylko anatomii, fizjologii i biochemii, ale
też hodowli i żywienia oraz
biotechnologii.
Rozród bydła mlecznego
opiera się na naturalnym
cyklu płciowym samic. Konieczność dostosowywania
się do niego komplikuje
jednak organizację wykrywania rui i inseminacji.
Wysoka produkcja mleka
w stadzie powoduje skrócenie okresu użytkowania
krów mlecznych, problemy
zdrowotne oraz zaburzenia
płodności u krów. Na prawidłowy przebieg rozrodu
w stadzie bydła składa się
powiązanych ze sobą wiele
czynników tj.:
• dobrostanu zwierząt,
• prawidłowo zbilansowana
dawka pokarmowa pod względem grupy produkcyjnej oraz
stanu fizjologicznego,
• prawidłowe pielęgnowanie
stada,
• odpowiednia organizacja rozrodu,
• używanie do rozrodu nasienia
buhajów sprawdzonych na
potomstwie i znajdujących się
pod stałym nadzorem weterynaryjnym,
Zależność w/w czynników oraz
następujące po sobie zdarzenia
w stadzie bydła obrazuje nam
rys. 1. Rysunek ten pokazuje jak
czynności związane z zarządzaniem rozrodem zobowiązują
hodowcę do ich powtarzalnego
wykonywania ponieważ jeden
zabieg wymusza wykonanie
kolejnego.

Proces kolejno następujących po sobie zdarzeń w stadzie bydła
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Aby krowa mogła rozpocząć laktację niezbędny jest
poród. Ciąża u krowy trwa
około 9 miesięcy, a pierwszy
poród przypada w wieku 24
– 30 miesięcy w zależności
od rasy. Dojrzałość płciowa
(pierwsza ruja) u jałówek pojawia się w wieku 6 – 8 miesięcy. Jednak jest to jeszcze
zdecydowanie za wcześnie
na ich pokrycie lub inseminowanie z uwagi na niepełne
rozwinięcie się organizmu.
Pokrycie jałówki w tym
wieku przekłada się niekorzystnie na rozwój organizmu czy też na wydajność
produkcyjną (10 - 12% owa
strata w wydajności życiowej
krowy). O optymalnym czasie wprowadzenia jałówki
w ciąże decyduje hodowca,
kierując się stopniem rozwoju zwierzęcia i jego masą. Jałówka powinna być w wieku
około 15 – 18 miesięcy oraz
posiadać masę ciała w wysokości masę ¾ wagi dorosłej
krowy. Jest to czas, w którym
jałówka uzyskuje tzw. dojrzałość hodowlaną. Użytkowanie rozpłodowe jałówki
w czasie osiągnięcia przez
nią dojrzałości hodowlanej
nie niesie ryzyka ograniczenia jej dalszego rozwoju,
produkcyjności czy nadmiernego zagrożenia wystąpienia
trudnych porodów oraz komplikacji poporodowych.
Zapładniania krów najczęściej dokonuje się poprzez
sztuczne
unasiennianie,
czyli inseminację. Rzadziej
hodowcy stosują naturalne
krycie krów. Krycie naturalne
najczęściej odbywa się w systemie haremowym, który
polega na wspólnym przebywaniu grupy krów z buhajem
hodowlanym na okólniku lub
pastwisku. Buhaj sam wykrywa ruję u krów i kryje je we
właściwym momencie.
U niecielnej krowy owulacja
oraz objawy rui, czyli gotowość do kopulacji, występuje
przez cały rok w odstępach co
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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
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21 dni. Okres ten nazywamy
cyklem rujowym. Zazwyczaj
ruja u krowy trwa około 18
godzin z wahaniami w granicach od 4 do 24 godzin.
Wśród zwierząt gospodarskich krowa jest wyjątkiem
ponieważ owulacja przypada
na czas od 24 do 36 godzin od
zauważenia pierwszych objawów rujowych, czyli dopiero
po zakończeniu rui, a nie
w trakcie jej trwania. Jednakże najodpowiedniejszy termin
inseminacji/krycia pozwalający uzyskać wskaźnik zapładnialności na poziomie 70
– 80%, zawiera się pomiędzy
8 a 20 godziną od zaobserwowania objawów rui (rys 2.).
Cykl rujowy u krów dzieli się
na trzy fazy (rys. 2). Pierwsza
nazywana jest fazą przedrujową, w której krowa wykazuje
oznaki podniecenia, porykiwania oraz szuka kontaktu
z innymi krowami i wspina
się na nie. W fazie tej zwierzę
często oddaje mocz i kał, pobiera mniej paszy a co za tym
idzie produkuje mniej mleka. Wargi sromowe krowy są
lekko obrzmiałe, a ze szpary
sromowej wydziela się przezroczysty, śluzowaty wyciek.
Następną fazą jest ruja właściwa. Krowa w tym czasie wykazuje zwiększoną aktywność
ruchową, toleruje obskakiwanie przez inne krowy oraz
sama je obskakuje. Tak jak
w fazie przedrujowej utrzymuje się zmniejszona wydajność mleka. Wargi sromowe
są obrzmiałe i zaczerwienione, a ze sromu wycieka jasny,
przejrzysty, ciągliwy śluz rujowy, który przybiera kształt
sopla. Trzecia i ostatnia faza
cyklu rujowego nazywana jest
fazą porujową, w której krowa stopniowo powraca do
normy aktywności ruchowej
i apetytu. Zwierzę zaprzestaje obskakiwania innych krów
oraz nie toleruje obskakiwania. Obrzmienie warg sromowych zanika, a wyciekający
śluz posiada domieszkę krwi.
Do rozrodu przeznacza
się krowy zdrowe. Z reguły
pierwsza ruja u krów po porodzie pojawia się do 40 dnia,
jednak optymalnym termin
zacieleń przypada na 60 – 90
dzień po porodzie. Jeżeli krowa po upływie wyznaczonego
czasu nie wykazuje objawów
rui lub nie zaciela się po 2-3
inseminacjach, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
W hodowli bydła mlecznego istnieje wiele metod
wykrywania rui dostosowanych do różnych systemów
utrzymania. W mniejszych
gospodarstwach utrzymujących niewielkie stada bydła
najskuteczniejszą oraz najpowszechniejszą metodą wy-

oraz termin stwierdzenia
cielności. Należy również
zbierać informacje na temat
stanu zdrowia zwierzęcia czy
ewentualnego leczenia. Dane
dotyczące stanu ﬁzjologicznego służą nam do układania
dawek pokarmowych oraz do
podejmowania decyzji związanych z rozrodem.
mgr inż. Marcin Gołębiewski
WMODR z siedzibą w Olsztynie
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Schemat przebiegu rui u krowy (Pawlak i Lamperski, 1977)
krywania rui u samic jest 4 – 5
krotna obserwacja zwierzęcia
w różnych porach dnia. Odpowiednio prowadzona obserwacja pozwala wykrywać
ruję z 90% skutecznością.
Jednak należy pamiętać, że
skuteczność ta spada o połowę w przypadku uwięzionego
utrzymania zwierząt. Znacznie łatwiej jest wykryć ruję
u krów na okólniku, ponieważ
wówczas możemy zaobserwować najważniejszy objaw
towarzyszący rui tj. obskakiwanie. Natomiast w okresie
pastwiskowym czy też w oborach wolnostanowiskowych
praktyczne jest stosowanie
pojemników z tuszem tzw.
kamarów
umieszczanych
u nasady ogona. W czasie obskakiwania przez inne krowy
i występowania odruchu tolerancji u oznakowanej krowy
ampułka jest rozgniatana,
a rozmazany tusz świadczy
o rui. Metoda ta w mniejszych stadach charakteryzuje
się skutecznością dochodzącą 90%. W celu zwiększenia
skuteczności stwierdzenia
rui można posłużyć się urządzeniami, które znacznie
ułatwią nam pracę zwłaszcza
w średnich i dużych stadach.
Do takich urządzeń należy
elektroniczny wykrywacz rui,
pedometr czy aktynometr.
Elektroniczne wykrywacze
rui mierzą nam zmieniającą
się w czasie rui oporność śluzu pochwowego. Pedometry
umieszczone na kończynach,
czy aktynometry zawieszane
na szyi krowy mierzą aktyw-

ność ruchową, która wzrasta
nam 3-4 krotnie na około
cztery godziny przed rozpoczęciem rui właściwej. Urządzenia te rejestrują dane o aktywności i przekazują je do
komputera, który za pomocą
odpowiedniego programu
wyznacza nam termin inseminacji. Skuteczne również
są testy radioimmunologiczne
określające poziom progesteronu w mleku i surowicy krwi.
U krów w okresie rui poziom
progesteronu jest niższy.
Sprawne i skuteczne wykrywanie rui u krów ma podstawowy wpływ na wyniki rozrodu w stadzie. Przeoczenie rui
skutkuje opóźnieniem zacielenia o trzy tygodnie. Znacznym utrudnieniem dla hodowcy w wykrywaniu rui jest
występowanie tzw. cichych
rui, podczas których krowy
nie wykazują objawów rujowych. Szacuje się, że u około
30% pogłowia krów brak jest
typowych oznak rui. Najczęściej ciche ruje występują na
skutek błędów popełnianych
przez hodowcę. Zaliczamy do
nich błędy żywieniowe czy też
błędy w organizacji rozrodu.
Część cichych jest poprostu
zjawiskiem ﬁzjologicznym powiązanym z konstytucją krowy
Chcąc prawidłowo zarządzać rozrodem w stadzie
bydła mlecznego niezbędne
jest skrupulatne i bieżące
prowadzenie dokumentacji.
Ważne jest aby gromadzić
dane zawierające datę wycielenia, datę zaobserwowania
rui i pokrycia/inseminacji
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Kiszonki z niedocenionych użytków zielonych
więcej uwagi należy poświecić trawom.

Zadbać o skład
Gdy uprawa traw jest prawidłowo prowadzona, a więc
zadbana pod względem odpowiednio dobranego składu
botanicznego, nawożenia
oraz pH, jest ona wstanie
w znacznie lepszy sposób
poradzić sobie z okresami
niedoboru wody. Kolejnym
argumentem przemawiającym za słusznością sporządzania kiszonek z mieszanek traw z motylkowatymi
jest ekonomia. Kiszonki te
bowiem są źródłem białka,
dzięki którym możemy ograniczyć ilość stosowanych śrut
poekstrakcyjnych. Poprzez
zastosowanie mniejszych
ilości śrut wysokobiałkowych
przyczyniamy się do poprawy
rentowności produkcji stada
oraz minimalizujemy ryzyko
wystąpienia chorób np. kwasica.

Fot. wikipedia

Przy technologii produkcji
bydła mlecznego czy też bydła opasowego nieodzownym
elementem jest posiadanie
użytków zielonych. W gospodarstwach prowadzonych
ekstensywnie użytki zielone
są często wręcz jedynym
źródłem pasz objętościowych.
Główną rośliną wykorzystywaną u nas do robienia kiszonek jest kukurydza. Należy
nadmienić, że kukurydza jest
rośliną dnia krótkiego o fotosyntezie typu C – 4, a w okresie braku wody nie wytwarza
biomasy czyli po prostu nie
rośnie. Doskonałym tego
przykładem był miniony rok,
gdzie susza zdziesiątkowała
plantacje kukurydzy. Ten rok
również synoptycy zapowiadają, że nie będzie zasobny
w opady. Z tego powodu oraz
ze względów ekonomicznych
(wysokie koszty uprawy kukurydzy, szczególnie kosztów
ochrony oraz nawożenie)

W Polsce powierzchnia trwałych użytków zielonych stanowi około 20% powierzchni
użytków rolnych. Użytki zielone są to grunty rolne przeznaczone pod uprawę traw
lub innych upraw pastewnych
(zioła, rośliny bobowate drobnonasienne), które latem dostarczają świeżej zielonki, zimą
natomiast zakonserwowanych
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pasz objętościowych (siano,
sianokiszonki, kiszonki). Ze
względu na sposób użytkowania uprawy wyróżniamy użytki
zielone: trwałe – które użytkujemy 5 lat i dłużej, przemienne – zakładane na gruntach
ornych użytkowane krótko
w płodozmianie (3 – 4 lata),

Trawy i ich mieszanki
Najpopularniejszymi roślinami uprawianymi na użytkach zielonych wykorzystywanymi w procesie kiszenia
są trawy oraz ich mieszanki
z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi. W warunkach
Polski w kiszeniu najczęściej
wykorzystywane są życice, kostrzewy, a z roślin białkowych
koniczyna czerwona oraz lucerny. Pasze objętościowe stanowią główny składnik dawki
pokarmowej krów, więc aby
utrzymać wysoką produkcję
oraz zdrowotność stada należy skarmiać pasze wysokiej
jakości. Dobra kiszonka z traw
powinna zawierać około 30 35% suchej masy w tym około 17% białka ogólnego oraz
do 26% włókna surowego.
Bardzo ważna jest również
zawartość w kiszonce energii
netto laktacji (NEL) - powyżej
6 MJ/kg s.m.. Odpowiednia
zawartość suchej masy w kiszonce jest bardzo istotna.
Ważne jest, aby nie przesuszyć
skoszonego materiału roślinnego, gdyż zbyt przesuszona
zielonka trudniej się ugniata
co w konsekwencji prowadzi
do niekorzystnych warunków tlenowych, zagrzewania
się kiszonki oraz rozwijania
się pleśni i grzybów. W rezultacie mamy kiszonkę ubogą
w składniki pokarmowe oraz
o pogorszonej strawności.
Aby kiszonka z traw spełniała warunki bogatej paszy objętościowej należy zadbać nie
tylko o sam proces kiszenia,
ale również o cały okres przed
zbiorem. Mianowicie bardzo
ważny jest termin koszenia

roślin. Duża część rolników
zwleka z terminem zbioru
rekompensując to sobie wyższym plonem zielonki z hektara. Jest to częsty i poważny
błąd ponieważ trawy skoszone zbyt późno charakteryzują
się wyższą zawartością włókna oraz niższą koncentracją
składników pokarmowych.
Najodpowiedniejszy termin
zbioru dla następujących roślin to:
Trawy – od początku do pełni kłoszenia,
Bobowate (lucerna, koniczyna czerwona) – faza pąkowania do początku kwitnienia (również w mieszankach
z trawami),
Zielonki roślin strączkowych
– w stadium płaskiego strąka,

Więcej cukru
Zielonki koszone w tych stadiach rozwojowych charakteryzują się wyższą zawartością
cukru co z kolei zwiększa ilość
kwasu mlekowego niezbędnego w procesie kiszenia.
Ponadto rośliny w danej fazie
rozwoju cechują się najwyższą
koncentracją białka ogólnego. Z opóźnieniem terminu
koszenia wiąże się również
strawność kiszonki, która
maleje wraz z rozwojem roślin. Rośliny zaleca się kosić
w porze południowej oraz
popołudniowej ze względu
na wyższą zawartość cukrów
w roślinach. Poranne koszenie
roślin wiąże się z obecnością
rosy przez co trawa jest wilgotna i słabiej podsycha. Aby
zielonka zbierana z kolejnych
pokosów cechowała się zbliżonymi parametrami do zielonki
z I pokosu należy następne pokosy wykonać w następujących
odstępach czasowych:
II pokos - 6 – 7 tyg. po zbiorze I pokosu, III pokos - 7 – 8
tyg. po zbiorze II pokosu
Podsumowując
aspekt
terminowości zboru należy
pamiętać, że poprzez każdy
dzień zwłoki z terminem koszenia roślin odpowiadamy
spadkiem zawartości białka
oraz cukrów rozpuszczalnych
o średnio 2-3%, a wzrasta nam
o 3-5% zawartość włókna surowego. Następną ważną kwestią
jest wysokość koszenia, której
wpływ uwidacznia się przy
następnym pokosie. Zaleca
się kosić rośliny na wysokości
nie mniejszej jak 5cm. Rośliny nisko skoszone słabo odrastają, a wrażliwe odmiany
wręcz w ogóle. Ponadto nisko
skoszone rośliny są zanieczyszczone ziemią co sprzyja
rozwojowi bakterii Clostridium oraz bakterii kwasu

masłowego. Z kolei koszenie
roślin na wysokości powyżej 7
cm również powoduje słabszy
ich odrost oraz mamy niższy
plon z jednostki powierzchni.
Przewiędniętą zielonkę zaleca
się rozdrobnić na frakcje o długości 20 – 30mm. Rozdrobnienie roślin na zalecane frakcje
sprzyja lepszemu ugnieceniu
pryzmy oraz ogranicza wybieranie paszy przez zwierzęta.
W celu łatwiejszego i szybszego zakiszenia się surowca
warto zastosować dodatek
kiszonkarski np. kwas mlekowy kwas mrówkowy, kwas
propionowy, szczepy bakterii
kwasu mlekowego. Preparaty
te hamują rozwój niepożądanych drobnoustrojów powodujących psucie się kiszonek.
Dzięki zastosowaniu dodatków
kiszonkarski również obniżamy pH kiszonki poprzez co
hamujemy oddychanie roślin
oraz rozkład białka przez enzymy tkankowe. Czas od momentu sporządzania pryzmy
do jej zamknięcia musi być jak
najszybszy (do 2 dni). Gwarantuje nam to równomierność
przebiegu fermentacji. Podczas sporządzania pryzmy
należy również zadbać o silne
jej ugniecenie, dzięki któremu
wypieramy powietrze z surowca uniemożliwiając rozwój
bakterii beztlenowych. Silos
powinien być napełniany równomiernymi nie grubymi (20
– 40cm) warstwami surowca.
Ostatnim ważnym elementem
sporządzania kiszonek jest
również szczelne przykrycie
pryzmy, folią zabezpieczającą przed dostępem tlenu oaz
wody. Tak sporządzoną kiszonkę możemy skarmiać po
upływie 6-7 tygodni.
mgr inż. Marcin Gołębiewski
WMODR z siedzibą w Olsztynie
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