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XXV Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla Rolnictwa”

rolnicze abc

Duża ofer ta
maszyn rolniczych,
gospodarstw
ogrodniczych
oraz prezentacja
rękodzieła i sztuki
ludowej, a do tego
swojskie jedzenie
i atmosfera
pikniku. To
tylko niektóre
z licznych atrakcji,
jakie czekają na
zwiedzających
podczas XXV
Jesiennych
Targów Rolniczych
„Wszystko dla
rolnictwa”.
Impreza odbędzie
się w dniach 1-2
września 2018 r. na
terenie WarmińskoMazurskiego
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
z siedzibą
w Olsztynie przy
ul. Jagiellońskiej 91.

Fot. Materiały prasowe

patronat prasowy

To już dwudziesta piąta
odsłona Jesiennych Targów
Rolniczych, które od wielu
lat odbywają się na terenie
W-MODR w Olsztynie. Targi
te cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Olsztyna i okolic ale
również przyciągają zwiedzających z całego regionu.
Corocznie targi odwiedza
około 200 wystawców i ponad 30 tysięcy zwiedzających. Ze względu na swoją
długą historię Jesienne Targi Rolnicze na stałe zagościły w kalendarzu jesiennych
imprez odbywających się
w naszym mieście. Targi te
nie są skierowane jedynie
do rolników. Coś dla siebie
znajdą zarówno mieszkańcy wsi i obszarów wiejskich
jak również działkowcy oraz
właściciele ogrodów, posesji
i balkonów.

Maszyny rolnicze
Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą przygotowaną przez producentów
maszyn i urządzeń rolniczych,
ciągników, a także z ofertą ﬁrm
zajmujących się wyposażeniem
budynków
inwentarskich.
W programie znajdzie się pokaz: roślin oraz artykułów
szkółkarskich, i ogrodniczych,
oraz zabudowy, wyposażenia
i aranżacji ogrodów. Nie zabraknie także szerokiej oferty
rozsad warzyw i ziół oraz nawozów, nasion i środków ochrony
roślin, chętnie kupowanych
przez działkowców i właścicieli
przydomowych ogródków. Nowym elementem, który wprowadzamy do programu Tragów
są, prowadzone przez profesjonalistów w swojej branży, pokazy projektowania i budowy
ogrodów, aranżacji balkonów
i tarasów przydomowych.

Pomoc doradców
Podobnie jak w ubiegłych
latach, będzie można skorzystać z porad fachowców.
Odwiedzający targi ze strony
specjalistów uzyskają pomoc
na temat sposobu pielęgnacji
roślin czy zagospodarowania
i aranżacji przestrzeni w ogrodzie oraz wsparcia rolnictwa
i obszarów wiejskich ze środków krajowych i unijnych.
Swoją radą i pomocą będą też
służyć przedstawiciele instytucji i organizacji związanych
z rolnictwem i obszarami wiejskimi, na czele z Warmińsko-Mazurskim ODR z siedzibą
w Olsztynie, którego pracownicy będą udzielać porad z zakresu technologii produkcji
roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, rachunkowości, Wspólnej Polityki Rolnej
oraz wiejskiego gospodarstwa
domowego i agroturystyki.

Nowoczesne technologie
i rękodzieło
Na tegorocznych Jesiennych
Targach Rolniczych odbędzie
się prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej, które
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających targi.
Zgodnie z tradycją, nie zabraknie twórców rękodzieła,
sztuki ludowej oraz smacznej
kuchni regionalnej. Zaprezentowana zostanie szeroka
gama misternie wykonanych
wyrobów rękodzielniczych

zarówno użytkowych jak
i artystycznych począwszy
od biżuterii oraz kompozycji
wykonanych na bazie ziół,
przez galanterię drewnianą,
po naczynia toczone na kole
garncarskim, wyroby z wikliny czy meble ogrodowe.
Na miłośników swojskiego
jedzenia czekać będą domowe wędliny, smalec ze skwarkami i świeży, wiejski chleb
- wszystko według tradycyjnych, regionalnych receptur.
Nie zabraknie także miodów
pozyskanych z warmińsko
– mazurskich pasiek.
Mirosław Fesnak
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Serdecznie zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie na ulicę Jagiellońską 91 w dniach 1-2 września 2018 r. w godzinach od 9
do 17, jednocześnie życząc wielu wrażeń i satysfakcji – wystawcom ze sprzedaży, a zwiedzającym z dokonanych zakupów.
41718otbr-a-O
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Zboża ozime

Odmiany zalecane na 2018 rok. Zboża ozime
Corocznie
prowadzone są
obiektywne badania
w ramach PDO
(Porejestrowego
Doświadczalnictwa
Odmianowego).
W ramach
tego systemu
wykonywane
są wieloletnie
obserwacje
przydatności odmian
do warunków
klimatycznoglebowych
danego rejonu czy
województwa.
W przeprowadzanych doświadczeniach ze zbożami
ozimymi w naszym województwie biorą udział odmiany wytypowane przez
Zespół PDO ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ich
wyższą zimotrwałość. Kierowanie się jedynie możliwością wysokiego plonowania odmiany kosztem jej
niskiej odporności na warunki zimowania nie zawsze
się opłaca, co pokazała nam
zima 2015/2016.
Badania pozwalają na wyodrębnienie najwartościowszych odmian zbóż ozimych,
które po ustaleniach Wojewódzkiego Zespołu PDO

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
12 września 2018

traﬁają na Listę Odmian
Zalecanych (LOZ). Udział
poszczególnych odmian na
liście jest każdego roku przez
Zespół weryﬁkowany. Badane
odmiany zbóż ozimych w ramach
doświadczalnictwa
porejestrowego zaznaczają
się różnym udziałem na LOZ
w kraju.
Jęczmień ozimy w 2018
roku jest rekomendowany
w 15 województwach, jedynie województwo świętokrzyskie nie posiada listy tego
gatunku. Najliczniejszą ilość
odmian ma województwo lubuskie, najmniej jest w łódzkim, podlaskim, pomorskim
i
warmińsko-mazurskim.
Odmiany jęczmienia ozimego zalecane w naszym województwie to: Titus, Zenek
i KWS Kosmos.
W przypadku pszenicy
ozimej, pszenżyta ozimego
i żyta listy zalecane powstają w każdym województwie.
Największą ilością odmian
pszenicy ozimej na liście
może pochwalić się województwo śląskie, natomiast
najmniejszą zachodnio-pomorskie i podlaskie.
W województwie warmińsko-mazurskim na LOZ
z pszenicą ozimą wpisanych
jest 9 odmian: Hondia, Natula, Patras, RGT Kilimanjaro,
Artist, Jantarka, KWS Ozon,
Belissa i Rotax. Pszenżyta
ozimego najwięcej odmian
zalecanych jest w województwie śląskim, a najmniej
w lubuskim i zachodnio-pomorskim. Nasze województwo rekomenduje 7 odmian:
Borowik, Meloman, Panteon,
Subito, Trapero, Treﬂ oraz
Twingo. W przypadku żyta
najwięcej odmian zalecanych
jest w kujawsko-pomorskim
i podkarpackim, natomiast
najmniej w dolnośląskim.
Warmińsko-mazurskie rekomenduje 6 odmian: Dańkowskie Amber, Dańkowskie
Granat, Domir, KWS Bono,
SU Performer i SU Stakkato.
Obok wyboru odpowiedniej odmiany do siewu, ważne jest również korzystanie
z kwaliﬁkowanego materiału
siewnego, jest to jedno z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, które powinno
być wykorzystywane w celu
osiągnięcia wysokich plonów.
W dołączonych tabelach podano odmiany zbóż ozimych
znajdujące się w 2018 roku na
LOZ woj. warmińsko-mazurskiego.

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

Odmiany w doświadczeniach badane są na dwóch
poziomach agrotechniki (a1
– oznacza poziom przeciętny,
a2 – poziom wysoki). Wysoki poziom agrotechniki
(a2) różni się od przeciętnego zwiększonym o 40 kg/
ha nawożeniem azotowym,
stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych
łącznie z fungicydami (2 zabiegi) i ochroną przed wyle-

ganiem (1 zbieg). Wszystkie
rodzaje doświadczeń łączy
jednolity dla określonego gatunku i roku wzorzec odmianowy, składający się z trzech
odmian ( jęczmień ozimy
i pszenżyto ozime) lub czterech (pszenica ozima i żyto),
wyznaczanych przez COBORU. Wzorzec ten umożliwia
porównywanie poszczególnych odmian w różnych doświadczeniach. Przedstawio-

SIERPIEŃ 2018

na w tabelach zdrowotność
oraz podatność odmian na
wyleganie ograniczona jest
tylko do wyników z przeciętnego poziomu agrotechniki,
gdzie obserwowana jest ich
odporność naturalna. W tabelach podano zimotrwałość
odmian znajdujących się na
LOZ jak również inne cechy
w skali 9 stopniowej (9 oznacza ocenę najkorzystniejszą,
- 5 średnią, natomiast 1 najmniej korzystną). Z pełnymi
wynikami badań prowadzonymi w ramach PDO można
zapoznać się na stronie internetowej http://www.wrocikowo.coboru.pl/index.aspx
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SWÓJ PLON BUDUJĘ
JUŻ W MOMENCIE WYSIEWU
Kwaliﬁkowany materiał siewny produkowany
wyłącznie przez Top Farms Nasiona

mgr inż. Małgorzata Gazda
COBORU SDOO we Wrócikowie

5,5

Pszenica ozima, gr. A

JAKOŚĆ, PLON, ZDROWOTNOŚĆ
I ZIMOTRWAŁOŚĆ!
• wysokie plonowanie
• bardzo dobra zimotrwałość (5,5)
i odporność na choroby
• piękne, grube ziarno wysokiej jakości
o dobrym wyrównaniu
• również na słabsze stanowiska
i w opóźnionym terminie siewu
6,0

Pszenżyto ozime

PLENNE, ZDROWE I STOI!
• bardzo dobra zdrowotność i sztywność,
• grube źdźbło i piękny kłos
• bardzo dobre plonowanie
• wysoka zawartość białka – doskonała
w żywieniu zwierząt

Żyto ozime dostępne
w jednostkach siewnych

NADZWYCZAJNE KRZEWIENIE
I ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE!
• wysokie plonowanie i rewelacyjne krzewienie
• bardzo duża odporność na choroby
• wysokiej jakości, wyrównane ziarno
• dostępne w jednostkach siewnych

NASI LOKALNI DYSTRYBUTORZY:
Olsztynek
tel. 89 519-16-14
Bakałarzewo
tel. 87 569-41-41

134418otbr-a -O
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Zaplanuj jesienne zabiegi

Fot. DK

Oziminy trzeba odżywić
i dobrze zabezpieczyć

Choć lato w pełni
i żar lał się
ostatnio z nieba,
dobry gospodarz,
myśląc o pracach
z wyprzedzeniem,
planuje już jesienne
zabiegi na polach,
zwłaszcza z uwagi
na wcześniejsze
niż zwykle żniwa.
Po zasiewach
ozimin trzeba
będzie myśleć
o właściwym
przygotowaniu
ich do zimowego
spoczynku.
Oczywiście to, czego nie da
się przewidzieć, na co rolnik
nie ma wpływu i co może
zniweczyć wszelkie jego wysiłki, to niesprzyjająca aura.
Ale i tak trzeba swoje uprawy
przed zimą dobrze zabezpieczyć. Do tematu szczegółowo
20118otbr-g -O
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jeszcze we właściwszym czasie wrócimy, dziś natomiast
hasłowo i w telegraﬁcznym
skrócie o najważniejszych
jego aspektach.

Sprawdź odmianę
Jak podkreślają eksperci, zważywszy na warunki
klimatyczne Polski, dobór
gatunku oraz odmiany danej rośliny jest podstawą
racjonalnego działania. Koniecznie trzeba zajrzeć na
listę odmian zalecanych dla
danego województwa, a nawet uzyskać od producenta
(hodowcy) informacje o tolerancji na niskie temperatury
(w tym także w warunkach
braku okrywy śnieżnej),
podatność na wyleganie,
wczesność dojrzewania czy
wymagania odnośnie stanowiska.
Warto także pamiętać,
że szybkie i równomierne
wschody warunkuje siew
ozimin w odleżałą i dobrze
doprawioną glebę. Zatem
bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie gleby wraz z zastosowaniem
nawożenia nawozami mineralnymi, zwierającymi azot,
fosfor i potas w postaci przyswajalnej przez rośliny.

Termin jest ważny
Dla doświadczonych rolników jasne jest, że optymalny
stan rozwoju rośliny na dany
czas jest u poszczególnych gatunków zbóż różny. A powinny one osiągnąć odpowiednią
fazę rozwojową przed wejściem w stan spoczynku zimowego. Dlatego tak ważny jest
właściwy i jednocześnie różnoraki dla poszczególnych gatunków termin wysiewu ozimin. Trzeba brać pod uwagę
warunki klimatyczne (nasłonecznienie, średnie temperatury itp.) dla poszczególnych
części kraju, ale ogólna zasada jest taka, że po rzepaku
pierwszeństwo ma jęczmień
ozimy, następne jest żyto, a po
nim pszenica ozima.
Coraz więcej zwolenników
zyskuje dodawanie do zapraw
zbożowych odpowiednio zbilansowanych nawozów donasiennych z kompleksem mikroskładników pokarmowych.

Chwasty zagrożeniem
Oddziaływanie na większą
obsadę zbóż, poprawa kondycji roślin poprzez m.in.
brak konkurencji o składniki pokarmowe i wodę oraz
łatwiejszy dostęp do światła
– to zdaniem specjalistów

zalety jesiennego odchwaszczania ozimin. Podstawowe
zalecenie tutaj to wykonanie
zabiegu herbicydowego (wiosną się go ponawia). Można to
zrobić bezpośrednio po siewie czy w fazie szpilkowania,
ewentualnie pojawienia się
np. pierwszego liścia pszenicy.
Warto tu wybrać odpowiednie preparaty, tak działające
nalistnie, jak i glebowo. Dodatkowo powinno się też
zwrócić uwagę na środki
chroniące przed szkodnikami,
bo wschodzące rośliny to łakomy kąsek dla m.in. mszyc.

Dokarmianie to klucz
Nie wolno zapominać o dokarmianiu dolistnym upraw,
bo w obecnych warunkach
glebowo-klimatycznych jest
to często klucz do udanych
zbiorów. Mangan stymuluje wzrost korzeni, miedź
zmniejsza presję chorób
grzybowych i przyczynia się
do zwiększenia białkowości.
Zboża jesienią można też
wspomagać cynkiem, krzemem, siarką, magnezem.
Pomoże to roślinom w transporcie substancji do korzenia, podniesie zimotrwałość,
zapewni także lepsze wykorzystanie azotu.
dk
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Dźwignia jazdy

Prowadź ciągnik za pomocą dźwigni
Modele Versu serii
N i T Valtry są
jedynymi na świecie ciągnikami
z przekładnią
Powershift,
które mogą być
prowadzone
wyłącznie przy
użyciu dźwigni
jazdy. Oczywiście
operatorzy, jeśli
wolą, nadal mogą
używać pedału
przyspieszenia
lub zmieniać biegi
ręcznie.

Dźwignia napędu jest proporcjonalna, więc przyspiesza
lub hamuje silnik w zależności od tego, jak mocno zostanie przesunięta. Posiada
również
funkcję
zmiany
biegu na
n i ż s z y,
która
jest uruchamiana, kiedy
operator
mocno
popycha
dźwignię,
wybierając niższy
bieg i mocniej przyspieszając.
Podczas sterowania ciągnikiem dźwignią
napędu, operator wybiera
prędkość, a system automa-

tycznie dobiera optymalny
bieg oraz prędkość obrotową
silnika. Oszczędza to paliwo
i czyni prowadzenie niezwykle prostym. Dźwignia
napę-

du posiada również przyciski, które
sterują większością funkcji

narzędzi, więc druga ręka
może być trzymana cały czas
na kierownicy.
Masz pełną kontrolę
• Kontrola automatyczna przy
użyciu dźwigni jazdy: dopasuj
prędkość jazdy dźwignią
jazdy, a system dobierze
optymalny bieg oraz
prędkość obrotową silnika.
• Kontrola automatyczna przy użyciu
pedałów: dopasuj
prędkość obrotową
silnika używając
pedału przyspieszenia, a system zmieni
biegi stosownie
do potrzeb.
• Kontrola manualna:
dopasuj prędkość
ltra
a
obrotową silnika
V
.
Fot
używając pedału napędu i wybierz bieg
używając dźwigni
jazdy.
MD
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NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ. PO PROSTU DZIAŁAJ.

CZWARTA GENERACJA
VALTRY W KOMPLECIE
CIĄGNIKI O MOCY OD 75 DO 405 KM

Sprawdź ofertę ciągników Valtra u najbliższego dealera:

Główna siedziba ﬁrmy:

Zjazd 34 , 18-520 Stawiski
tel. 86 474 26 30

Oddział Mrągowo:
ul. Lubelska 44C
Tel. 600 201 871

Oddział Przasnysz:
ul. Żwirki i Wigury
tel. 600 641 161

Oddział Brańsk:
ul. Armi Krajowej 4
tel. 660 571 571

Finansowanie fabryczne
AGCO FINANCE
O szczegóły pytaj dealera

www.agrotechnik.com.pl
133218otbr-a -O
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Pomocnik na nowych zasadach
Kilka miesięcy temu weszła
w życie ustawa umożliwiająca zawieranie nowego
rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy
świadczenia pomocy
przy zbiorach.
Umowę zawiera rolnik (prowadzący gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy
zbiorach (pomocnikiem rolnika).
Ustawa o ubezpieczeniu
społecznym rolników oraz
niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja,
poz. 858.
Rozwiązania w niej zawarte
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających z pomocy innych osób
przy zbiorach produktów rolnych, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac.

Umowa o pomocy przy zbiorach może być stosowana do
czynności obejmujących:
• zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół
i roślin zielarskich;
• usuwanie zbędnych części
roślin; klasyﬁkowanie lub
sortowanie zerwanych lub
zebranych chmielu, owoców,
warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;
• wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców,
warzyw, tytoniu, ziół i roślin
zielarskich do transportu,
przechowywania lub sprzedaży;
• wykonywanie innych
czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.
Do pracy wykonywanej na
podstawie tej umowy nie będą

miały zastosowania przepisy
dotyczące minimalnej stawki
godzinowej – a umowa taka
nie może przekroczyć 180
dni i musi być zawarta w formie pisemnej.
Pomocnik rolnika przed
zawarciem umowy o pomocy
przy zbiorach powinien złożyć
rolnikowi oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym jakie przepracował
u innych rolników.
Pomocnika rolnik zgłasza
do ubezpieczenia w ciągu 7
dni od dnia zawarcia umowy
o pomocy przy zbiorach, lecz
nie później niż przed upływem okresu, na który została
zawarta ta umowa.
Rolnik będzie zobowiązany
opłacać za pomocnika składki
na ubezpieczenie wypadkowe, określone na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników. W zamian pomocnik będzie miał
prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym podczas
pomocy przy zbiorach.
Dodatkowo rolnicy będą
opłacali za pomocników
składki na ubezpieczenie
zdrowotne w wysokości takiej, jaka jest przewidziana
za domowników rolników
prowadzących działalność
wyłącznie w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej.
Dzięki temu pomocnicy rolników będą mieli zapewnioną możliwość korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej.
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi
obecnie 42 zł miesięcznie, a na
ubezpieczenie zdrowotne 142
zł miesięcznie. Składki będą

opłacane miesięcznie do 15
dnia następnego miesiąca.
Jeżeli okres ubezpieczenia będzie trwał krócej niż miesiąc,
składka na ubezpieczenie wypadkowe będzie odpowiednio
zmniejszana ponieważ, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników,
obowiązek opłacenia składki
powstaje od dnia, w którym
powstało
ubezpieczenie,
a ustaje z dniem, w którym
ustało ubezpieczenie. Z kolei składka na ubezpieczenie
zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki
zdrowotnej ﬁnansowanych
ze środków publicznych jest
miesięczna i niepodzielna,
a to oznacza że rolnicy będą
ją opłacać w pełnej wysokości
niezależnie od liczby dni w danym miesiącu, przez które będzie świadczona pomoc.

Rolnik jest obowiązany do
zapewnienia pomocnikowi
rolnika odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach
chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.
Dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane
podatkiem dochodowym od
osób ﬁzycznych, a obowiązek
podatkowy w tym zakresie
ciąży na pomocniku. Rolnik
będzie jedynie przygotowywał informacje o przychodach
osiągniętych przez pomocnika z tytułu zawartej umowy
o pomocy przy zbiorach, na
formularzu PIT-8C, i przesyłał tę informację na adres pomocnika oraz do właściwego
urzędu skarbowego do końca
lutego następnego roku podatkowego.
źródło: Ministerstwo Rolnictwa

Do końca tego roku rolnicy
dotknięci klęską tegorocznej suszy dostaną od rządu
blisko 800 milionów złotych,
w tym 697 milionów złotych
na dopłaty do hektara
zniszczonych upraw — najbardziej poszkodowani mają
dostać do każdego hektara
nawet 1000 złotych. Tak we
wtorek (31 lipca) zdecydowała Rada Ministrów.
Żar i spiekota, która na wiele tygodni opanowała niemal całą Polskę, doszczętnie
zniszczyły uprawy rolników.
Na niektórych polach słońce
wypaliło prawie wszystko.
Według najnowszych danych
Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze
całej Polski – w 82,97 proc.
gmin kraju na powierzchni
63,14 proc. gruntów ornych.
Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która
zniszczyła m.in. uprawy rolne. W związku z tym sytuacja
w rolnictwie jest naprawdę
zła. Już dziś wiadomo, że
w niektórych regionach Polski plony będą niższe nawet
o ponad 50 procent. Skutki
suszy dotkliwie odczuwają także rolnicy z Warmii
i Mazur. Zgodnie z informacją Wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 27 lipca,
w województwie warmińsko-mazurskim straty suszowe
dotyczą ponad 12 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni

blisko 450 tys.ha i wynoszą od
30 do 50 proc., a w niektórych — uprawianych na glebach lekkich - nawet 70 proc.
Duże straty notuje się też
w użytkach zielonych — w II
pokłosie w niektórych przypadkach straty sięgały nawet
100 proc. Komisje oceniają,
że szkody w województwie
warmińsko-mazurskim sięgać mogą nawet 350 mln zł.
Jan Krzysztof Ardanowski,
minister rolnictwa i rozwoju
wsi już wcześniej zapowiadał, że we wtorek, 31 lipca,
podczas posiedzenia rządu
zapadną decyzje dotyczące
kwoty pomocy dla rolników
poszkodowanych przez suszę.
— Na podstawie protokołów od wojewodów zbilansujemy straty i Rada Ministrów
na najbliższym posiedzeniu
określi zarówno wielkość
potrzebnych środków, jak
również narzędzia wsparcia
— mówił kilka dni przed posiedzeniem rządu szef resortu rolnictwa.
We wtorek, 31 lipca, Rada
Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi projekt uchwały
w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich,
w których powstały szkody
spowodowane wystąpieniem
w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego
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zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas
posiedzenia Rada Ministrów
zajmowała się również projektem ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przedmiotem obrad był też projekt rozporządzenia Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z przyjętym programem pomoc dla gospodarstw
rolnych i rybackich będzie
udzielania w tym roku w formie:
— dotacji dla producentów
rolnych, których straty w wyniku
suszy lub powodzi objęły co
najmniej 30 proc. danej uprawy,
a także dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy
w bieżącym roku prowadzili
chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych
położonych na obszarze gmin,
w których wystąpiła susza lub
powódź w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich.
— spłaty przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) na rzecz
banków, pełnego oprocentowa-
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Prawie 800 milionów złotych dla poszkodowanych przez suszę

nia (przez okres nie dłuższy niż
2 lata) w przypadku zawieszenia
przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do
oprocentowania ze środków
ARiMR. Chodzi o producentów
rolnych, którzy ponieśli szkody
w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r.
suszy lub powodzi w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń,
którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania
w gospodarstwie świń lub ich
wprowadzenia do gospodarstwa,
wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń zaprzestali ich produkcji).

Na realizację programu w 2018
r. rząd przeznaczy z budżetu
państwa 799,5 mln zł, z tego:
— 25 mln zł na dopłaty do
oprocentowania kredytów na
wznowienie produkcji;
— 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego
od kredytobiorców;
— 697 mln zł na dotacje do 1 ha
zniszczonych w co najmniej 30
proc. upraw rolnych;
— 17,5 mln zł na dotacje do 1
ha powierzchni stawów.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać
po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacje w sprawie pomocy rządu premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski przekazali rolnikom podczas spotkania
w okolicach Wschowy (woj.
lubuskie).
– Rolnicy, którzy mają straty
spowodowane suszą w wysokości ponad 70% otrzymają
pomoc w wysokości 1 tys. zł/
ha w gospodarstwach, gdzie
ubezpieczonych jest co najmniej 50% upraw. Stawka na
straty od 30% do 70% będzie
ogłoszona po zakończeniu
prac gminnych komisji – mówił minister Ardanowski.
Elżbieta Żywczyk
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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 85/2018. 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: „Gazeta Olsztyńska”, ul. Partyzantów 28, 10-521
Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem
(89)539-74-82.

Panowie
PANOWIE W WIEKU 31-45 LAT
KAWALER
rencista, 45 lat z Pieniężna, pozna
samotną pannę lub wdowę do 43 lat.
Cel- przyjaźń lub stały związek.
MACIEK
42 lata, wierzący, szukający swojej
pani, którą pokocha, przy której
będzie trwał, z którą będzie płatał
i się śmiał.
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
SZCZUPŁY WDOWIEC
mam 59 lat, 185 cm, niezależny finansowo i mieszkaniowo,
pracujący, zmotoryzowany, poznam
szczupłą panią bez nałogów 5058 lat.

WE DWOJE NR 85/2018

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
172/82 ZADBANY
zrównoważony, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, bez zobowiązań
i nałogów, pozna szczupłą zadbaną
panią najchętniej z okolic Ostródy
lub Olsztyna.
WDOWIEC 77-LAT
samotny bez nałogów, poszukuje
samotnej pani do wspólnego życia,
wiek nie ma znaczenia, aby pani była
zgodna i radosna. Panie odezwijcie
się.
RAK
samotny po osiemdziesiątce, sprawny, zadbany, wykształcenie średnie
techniczne, własne M, z Mazur

W gospodarstwie, tel.516057261
ZATRUDNIĘ pracownika w gospodarstwie rolnym, 504-764-460
ZATRUDNIĘ w Gospodarstwie,
601772124

ROLNICTWO
zwierzęta hodowlane

– okolice Pisza, poznam panią zaradną na dobre i wzajemną pomoc, mile
widziane zdjęcie.

SKUP Bydła. Najlepsze Ceny! Dojazd do gospodarstwa. Tel.514574-163

ZARADNY WDOWIEC
180/90 pracujący, zadbany, własne
M, samotny, zmotoryzowany, bez
nałogów i zobowiązań, poznam Panią z Ostródy i okolic, wiek do 55 lat.

! F.H.U. kupi knury, maciory,
bydło, samochód+ waga,
faktura, tel.721-040-072

WDOWA PO 60-TCE
inteligentna, kulturalna, wykształ-

14118ekwe-a-M

KAWALER Z MAZOWSZA
poznam panią do lat 57, bez nałogów.

WDOWA 69/160/70
na emeryturze, miła, inteligentna, zadbana, zgrabna, niezależna materialnie i mieszkaniowo, zmotoryzowana,
bez nałogów, uczciwa. Poznam
spokojnego pana bez nałogów do 72
lat, który pragnie życia we dwoje, bo
tak jest weselej.
WOLNA I UCZCIWA
wiek po 60-tce, wzrost średni,
bez zobowiązań, bez nałogów, nie
materialistka, niezależna mieszkaniowo i finansowo, cel- stały, dobry
związek. Pan do lat 70. Mieszkam
w Pasłęku.

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

EMERYT
szczupły, wolny, wzrost 172cm,
pozna panią, która lubi tańczyć,
kochać i być kochana, z Ostródy
lub Olsztyna.

cenie średnie, bez nałogów, pozna
pana bez nałogów, chętnie zmotoryzowanego.

PANIE 45-60 LAT
LEW
bez zobowiązań o niezależnym
usposobieniu, 60-letnia, szczupła
emerytka, pracująca- szukam pana
z poczuciem humoru, który poważnie myśli o życiu.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA Z MAZUR
jestem emsrytką z mieszkaniem,
70 lat, o dobrym jeszcze zdrowiu,
dobrej prezencji i aparycji, bez nałogów i zobowiązań. Poznam pana do
lat 74 o dobrym charakterze, może
być biedny.

PILNIE zatrudnię traktorzystę,
dojarza i pracownika w gospodarstwie. Tel.515603782

KUPIĘ byczki, jałówki 100-500kg.,
Tel.517-245-435

Panie

WRAŻLIWA I MIŁA
54/162/82 jestem kobietą miłą,
wrażliwą, katoliczka, której dokucza
samotność, poznam pana poważnego na resztę życia do 65 lat kawalera
lub wdowca, katolika, bez nałogów.

PRACA

WDOWA SZCZERA
62l/166cm, na emeryturze, z wł.
M, uczciwa, zadbana, bez nałogów,
poznam pana w odpowiednim
wieku, kulturalnego, odpowiedzialnego, bez zobowiązań, uczciwego,
bez nałogów. Mile widziany pan
zmotoryzowany, poważnie myślący
o życiu we dwoje, z Olsztyna. Cel
stały związek.

• 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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UPRAWY

Zagrożenie upraw

Fuzarioza kolb kukurydzy
Kolba z białą grzybnią

W lokalizacjach z choćby
punktowymi opadami do
fazy 6-8 liści możliwe było
wykonanie zabiegów ochrony przed konkurencyjną siłą
chwastów, co skutkowało dobrym startem wegetacji. Kolejno, rozkłady temperatury
i opadów niepokoiły plantatorów i z obawą wyczekiwano
wyrzucenia wiech i zawiązywania kolb.
Opady w ostatnim czasie
znacznie poprawiły wigor

REKLAMA

Przedsiębiorstwo AGROTECHNIK Taﬁły - wyłączny dystrybutor kilku
wiodących marek maszyn rolniczych, wzwiązku zdynamicznym rozwojem poszukuje odpowiednich kandydatów do zespołu sprzedażowego.

REGIONALNY DORADCA KLIENTA
Miejsce pracy: województwo warmińsko-mazurskie
OFERUJEMY:
- pracę wzgranym, ambitnym ifachowym zespole sprzedażowym,
- pracę woparciu oumowę opracę,
- atrakcyjne beneﬁty (np. dodatkowe ubezpieczenie),
- szkolenia produktowe (teoretyczne ipraktyczne),
- niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer),
- atrakcyjne imotywujące wynagrodzenie,
Interesujesz się techniką rolniczą idystrybucją, nawiązywanie trwałych relacji nie stanowi dla Ciebie
problemu, jesteś osobą komunikatywną, potraﬁsz pracować w zespole i bardzo chętnie pracujesz
wterenie? Masz „żyłkę” handlowca iwypełniasz swoje obowiązki zpasją? - ta oferta jest dla Ciebie.

Osoby zainteresowane prosimy oprzesłanie CV na adres e-mail: m.dadej@agrotechnik.com.pl
Na dokumentach prosimy odopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski w Taﬁłach moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie zart. 4 pkt 11 RODO.”

131318otbr-d -O
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kukurydzy jednak warunki
atmosferyczne podwyższonej
temperatury i wzrostu wilgotności są doskonałymi dla
rozwoju grzybów. Monitoring
plantacji kukurydzy w regionie nie ujawnia wysokiego
zagrożenia Kabatiella zeae
sprawcą drobnej plamistości
liści kukurydzy oraz Exserohilum turcicum powodującego żółtą plamistość liści
(helmintosporiozę). Jedynie
lokalnie notowane są objawy rdzy kukurydzy (Puccinia
sorghi).
Pojawiają się jednak symptomy fuzariozy kolb kukurydzy. Należy podkreślić, że
występowanie szkodników
(mszyc, zmieników, rolnic,
omacnicy) w uprawie kukurydzy jest ściśle skorelowane
z nasilaniem tej choroby, ponieważ owady żerując tworzą wrota infekcji grzybami
rodzaju Fusarium. Objawy
fuzariozy kolb kukurydzy
mogą być efektem bytowania zarodników lub form
przetrwalnikowych grzybów
w glebie lub na resztkach
pożniwnych (w następstwie
braku zmianowania grzyby
mają stale zapewniony udział
żywiciela) i infekcji roślin we
wczesnych fazach rozwojowych. Wówczas Fusarium
przerasta systemicznie roślinę a choroba objawia się na
kolbach. Inną drogą infekcji
jest transmisja z wiatrem,
woda, owadami zarodników
na znamiona słupków i zakażenie następuje w trakcie
zawiązywania kolb. Objawy
fuzariozy kolb kukurydzy
to grzybnia biała do różowo
karminowej widoczna na
ziarnie lub pochwach liściowych i łososiowej barwy
sporodochia- skupienia zarodników.

Porażone ziarno może
być matowe, pomarszczone
i przybierać barwę różową.
W przebiegu procesu chorobowego możliwy jest scenariusz, w którym grzyby nie
mają optymalnych warunków
do wzrostu i rozwoju (np.
susza) i pozornie nasilanie
choroby nie następuje. Warto jednak podkreślić, że jeśli
doszło do infekcji to grzyby
na powierzchni i wewnątrz
ziarna mogą metabolizować
i syntetyzować mykotoksyny.
Straty ilościowe w następstwie fuzariozy kolb kukurydzy wahają się od 20 do 30%,
jednak jakościowe są wyższe
i nieodwracalne. Wymienione
toksyny są szkodliwe na każdym etapie wykorzystania
ziarna, po okresie przechowywania mogą ograniczać siłę
i energię kiełkowania, a ich
obecność w paszach czy żywności stanowi balast powodując wymioty, ograniczenie
łaknienia, zapalenie skóry,
krwotoki, anemię, uszkodzenie szpiku kostnego, nowotwory, zmiany w układzie
dokrewnym. W zależności od

Fot. Marta Damszel

Termin siewu
kukurydzy na
Warmii i Mazurach
był zróżnicowany
i wynikał głównie
ze zmiennych
warunków
pogodowych.
Rolnicy czekali
na optymalną
temperaturę gleby
(6-8oC), która
sprzyja kiełkowaniu
ziarna. Zaprawianie
materiału siewnego
od lat prowadzone
jest trzema
zarejestrowanymi
produktami
zawierającymi
tritikonazol,
fludioksonil,
metalaksyl, tiuram,
karboksynę, które
chronią przed
nasileniem objawów
głowni kukurydzy
oraz zgorzelą siewek.

Grzybnia Fusarium

stopnia nasilenia fuzariozy
kolb oraz gatunku Fusarium,
dominującego wśród sprawców choroby, organizmy żywe
poddane są działaniu deoksyniwalenolu (DON) i zearalenonu (ZEA), produkowanych
przez F. graminearum, fumonizyny (FUM) syntetyzowanej przez F. verticillioides.
Innymi gatunkami notowanymi w ziarnie kukurydzy są
F. subglutinans, F. proliferatum oraz F. temperatum Już
od 2007 roku w UE obowiązują normy określające maksymalną zawartość mykotoksyn w ziarnie kukurydzy (EC
1126/2007). W nieprzetworzonym zawartość deoksyniwalenolu nie może przekraczać 1700 ug/kg, zearelenonu
350 ug/kg, zaś fumonizyny
4000 ug/kg w innym wypadku ziarno nie nadaje się na
cele paszowe. W ostatecznej
wartości ziarna ważnym kryterium jest terminowy zbiór,
ponieważ grzyby preferując
warunki wyższej wilgotności
mogą zdyskwaliﬁkować zbiór.
Kilku dniowe opóźnienie
zbioru kukurydzy cukrowej

podczas ubiegłorocznej mokrej aury skutkowało porastaniem ziarna i kolbie oraz
bardzo intensywnym rozwojem grzybów.
Wśród metod ochrony
kukurydzy przed patogenami cenne jest stosowanie
zdrowego,
zaprawionego
materiału siewnego odmian
o wysokiej odporności na porażenie grzybami oraz niepreferowanych przez szkodniki.
W agrotechnice podkreśla
się głębokie przyoranie i usuwanie resztek porażonych
roślin. Pośrednim zabiegiem
korzystnie
kształtującym
zdrowotność jest regulacja
zachwaszczenia. W zabiegach
chemicznych dedykowanych
ochronie kolb przed grzybami
rodzaju Fusarium w okresie
wegetacji zaleca się piraklostrobinęi epoksykonazol,
które można stosować z użyciem opryskiwaczy polowych
do pełni fazy kwitnienie, zaś
w kolejnych fazach rozwojowych przy pomocy opryskiwaczy szczudłowych.
dr Marta Damszel, UWM Olsztyn

