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Przyroda szykuje się do zimy,
rolnik myśli już o wiośnie
DEZYNFEKCJA UCHRONI
PRZED STRATAMI

NAJLEPSZY MATERIAŁ,
NAJPIĘKNIEJSZE RASY \5

Głównym działaniem profilaktycznym w produkcji trzody
chlewnej jest systematyczne
stosowanie dezynfekcji. Ma ona
zabezpieczać przed zakażeniem
zwierząt poprzez niszczenie
różnych form drobnoustrojów
chorobotwórczych w środowisku. \4

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

AZOT MOŻESZ ROZSIAĆ
I W PAŹDZIERNIKU

MOGĄ PODNOSIĆ
WYŻEJ I PŁYNNIEJ

PO RZEPAKU JĘCZMIEŃ
POTEM ŻYTO I PSZENICA

Obowiązują nowe zasady
stosowania nawozów
zawierających azot.
Nie wchodząc w szczegóły,
pełną informację można
znaleźć na stronie
Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej. \7

Nowe ładowacze czołowe
Valtry z Serii G są optymalnie
dobrane i montowane
bezpośrednio na linii
produkcyjnej oraz
malowane łącznie z całym
podwoziem ciągnika. Objęte
są fabryczną gwarancją,
wraz z ciągnikiem. \8

Warto zajrzeć do listy odmian
zalecanych dla danego
województwa, a nawet
poprosić specjalistów
o informacje na temat tolerancji
na niskie temperatury, podatności na wyleganie, wczesności
dojrzewania czy wymaganiach
odnośnie stanowiska. \10

TE CHOROBY MOGĄ
ZABRAĆ WSZYSTKO \14
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Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Data rozpoczęcia naboru:
15 października 2018 r.
Data zakończenia naboru:
13 listopada 2018 r.
Wniosek na formularzu opracowanym iudostępnionym przez
ARiMR wraz zwymaganymi załącznikami (wtym biznesplan
wformie elektronicznej) należy złożyć do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (OR
ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
Wnioskodawcy osobiście albo
przez upoważnioną osobę bezpośrednio lub przesyłką nadaną
wplacówce pocztowej operatora wyznaczonego wrozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U. z2017 r., poz.
1481, zpóźn. zm.), wysłaną na
adres dyrektora właściwego OR
ARiMR.
Rodzaj pomocy – premia.
Wysokość wsparcia – 100 000 zł.
wypłacana wdwóch ratach:
pierwsza wwysokości 80 000 zł,
druga wwysokości 20 000 zł.

Kryteria podmiotowe
ubiegania się opomoc:
Osoba ﬁzyczna – rolnik, małżonek rolnika lub domownik –
która:
1) jest obywatelem państwa
członkowskiego UE;
2) ma ukończone 18 lat wdniu
składania WOPP;
3) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników wpełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12
miesięcy poprzedzających
dzień złożenia WOPP;
4) nie jest wpisana do CEIDG
albo do ewidencji prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego
obowiązaną do prowadzenia

odpowiednego typu szkół
iplacówek publicznych od
24 m-cy poprzedzających
dzień złożenia WOPP;
5) nie jest wspólnikiem spółki
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego;
6) gospodarstwo rolne, wktórym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik
rolnika,
ma wielkość ekonomiczną
nie większą niż 15 000 euro,
jest położone wmiejscowości znajdującej się na terenie:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej,
zwyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy
mieszkańców, lub
• gminy miejskiej, zwyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy
mieszkańców;
7) w roku złożenia wniosku
lub co najmniej wroku poprzedzającym rok złożenia
wniosku oprzyznanie pomocy przyznano rolnikowi
(albo jego małżonkowi, albo
współposiadaczowi gospodarstwa) jednolitą płatność
obszarową, na podstawie
przepisów o płatnościach
wramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących
wskład tego gospodarstwa.
Albo
beneﬁcjent lub małżonek
beneﬁcjenta poddziałania „Płatności na rzecz
rolników kwaliﬁkujących
się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego programem,
który nie jest wpisany do
CEIDG albo do ewidencji prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do

prowadzenia odpowiednego typu szkół iplacówek
publicznych od 24 m-cy
poprzedzających dzień
złożenia WOPP, oile nie
została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

REKLAMA

Termin naboru
wniosków

PAŹDZIERNIK 2018

Dobra wiadomość! Od 15 października można składać wnioski i ubiegać
się o tzw. premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioski na
specjalnym formularzu należy składać do 13 listopada tego roku.

Zpomocy nie mogą
skorzystać osoby,
które były beneﬁcjentami:
• działania
„Różnicowanie
wkierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na
lata 2007-2013;
• działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy wramach działania „Różnicowanie wkierunku działalności nierolniczej” objętego
PROW na lata 2007-2013;
• operacji typu premie dla młodych rolników wramach poddziałania „Pomoc wrozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników”
objętego PROW na lata 20142020;
• operacji typu restrukturyzacja małych gospodarstw wramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dr Marcin Kazimierczuk, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR

1. Operacja dotyczy działalności
określonych wzałączniku do
rozporządzenia wykonawczego (Szczegółowy wykaz
działalności pozarolniczych,
wzakresie których może być
przyznana pomoc);

• inwestycje wśrodki trwałe
muszą stanowić wg ich szacunkowej wartości co najmniej 70% kwoty pomocy;
• dopuszczalny jest zakup
wyłącznie nowych maszyn,
urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia;
Uwaga: Przez nowy środek
transportu, zgodnie zustawą zdnia 20 czerwca 1997
r. Prawo oruchu drogowym
(Dz.U. 2017.1260 j.t.), rozumiemy pojazd fabrycznie
nowy, który nie był zarejestrowany;
• inwestycje wśrodki trwałe
iinne środki nie mogą być
ﬁnansowane zudziałem innych środków publicznych;
• inwestycje wśrodki trwałe
muszą być zgodne zcenami
rynkowymi;

2. Wydatki określone wbiznesplanie muszą stanowić co
najmniej 100% kwoty pomocy,
przy czym:

3. Operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1-go miejsca pracy (wliczając samozatrudnienie);

Kryteria przedmiotowe
ubiegania się opomoc:

4. Operacja spełnia wymagania
określone wprogramie oraz
przepisach prawa mających
zastosowanie do danego typu
inwestycji;
5. Miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się
oprzyznanie pomocy, wprzypadku inwestycji nie związanych z nieruchomością,
znajduje się wmiejscowości
należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej,
z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy
mieszkańców, lub
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy
mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji
• W dniu złożenia wniosku
oprzyznanie wnioskodawca
miał nie więcej niż 40 lat –
przyznaje się 1 punkt;
176018otbr-a -P
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• Operacja wpływa na realizację celów przekrojowych,
w zakresie innowacyjności,
októrej mowa wodniesieniu
do gminy, na obszarze której
będzie zlokalizowane główne
miejsce wykonywania działalności wnioskodawcy – przyznaje się 2 punkty;
• Podmiot ubiegający się
oprzyznanie pomocy jest beneﬁcjentem lub małżonkiem
beneﬁcjenta
poddziałania
„Płatności na rzecz rolników

kwaliﬁkujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego programem
– przyznaje się 2 punkty;
• Bezrobocie wpowiecie, na obszarze którego jest położona
gmina, wktórej jest planowana realizacja operacji, według
danych publikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny
wmiesiącu poprzedzającym
miesiąc podania do publicznej

wiadomości informacji onaborze wniosków było najwyższe
wwojewództwie – przyznaje
się 2 punkty;
• Biznesplan
przewiduje,
uwzględniając osobę ﬁzyczną
ubiegającą się opomoc, która
podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą,
utworzenie:
– co najmniej 2 imniej niż 3
miejsca pracy wprzeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne
– przyznaje się 3 punkty,

– co najmniej 3 miejsca pracy
wprzeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje
się 4 punkty;
• Posiadanie przez podmiot
ubiegający się o przyznanie
pomocy kwaliﬁkacji zawodowych zzakresu podejmowanej działalności pozarolniczej
przewidzianej wbiznesplanie
– przyznaje się 3 punkty.

jącym się oprzyznanie pomocy,
które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc
jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się oprzyznanie pomocy uzyskał co najmniej
4 punkty.
Wprzypadku podmiotów, które
uzyskały mniej niż 4 punkty, odmawia się przyznania pomocy
wdrodze decyzji.

Wpierwszej kolejności pomoc
przysługuje podmiotom ubiega-

176018otbr-c -P
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Profilaktyka

Dezynfekcja pomoże uchronić się przed stratami
Głównym działaniem profilaktycznym
w chowie i produkcji trzody chlewnej jest
systematyczne stosowanie dezynfekcji.
Ma ona zabezpieczać przed zakażeniem
zwierząt poprzez niszczenie różnych
form drobnoustrojów chorobotwórczych
w środowisku.
Dezynfekcję
w chlewni przeprowadzamy w celu
zminimalizowania zagrożeń
chorobotwórczych świń spowodowanych występowaniem
bakterii, wirusów i grzybów.
W wielu gospodarstwach nie
docenia się wagi i znaczenia
dezynfekcji i często wykonuje się ją niestarannie, sporadycznie lub wcale. Skutkiem
takiego postępowania jest spadek odporności zwierząt, obniżenie skuteczności szczepień
proﬁlaktycznych i stosowanych
leków. W rezultacie dochodzi
do zwiększenia liczby upadków, pogorszenia wyników
produkcyjnych, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem
dochodowości gospodarstwa.
Przystępując do zabiegu dezynfekcji należy pamiętać, że
na jej skuteczność wpływa:
liczba i rodzaj drobnoustrojów
bytujących w chlewni, właściwości chemiczne i ﬁzyczne stosowanego środka dezynfekcyjnego, stężenie i czas działania
preparatu, warunki wykonania dezynfekcji (temperatura,
wilgotność, pH, zanieczyszczenia organiczne itp.).

Sposób dezynfekcji
Sposób dezynfekcji zależy od budynku, grupy

zwierząt, warunków bytowania i technologii. Po
dodaniu do wody środka
chemicznego uzyskujemy
płyn dezynfekcyjny w ilości
i stężeniu zalecanym przez
producenta. Ciecz roboczą
nanosimy najczęściej przy
użyciu opryskiwacza stosując niskie ciśnienie robocze
i specjalne rozpylacze. Inną
metodą jest wykorzystanie
wytwornicy pary i przeprowadzenie odkażania parą
o temperaturze do 200°C.
W celu zwiększenia skuteczności, dodajemy do pary
środek chemiczny. Wcześniej należy odpowiednio
przygotować budynek do
zabiegu odkażania.

Przygotowanie
pomieszczeń
Przed wykonaniem dezynfekcji należy wyprowadzić
z pomieszczeń zwierzęta.
Następnie usuwamy sprzęt
ruchomy, obornik, brudną
ściółkę, resztki paszy. Po
oczyszczeniu mechanicznym całe pomieszczenie
zaleca się umyć wodą pod
ciśnieniem z dodatkiem
detergentów. Czyszczenie
i mycie prowadzimy od sufitu i górnych części ścian

w kierunku podłogi. Szczególną uwagę należy zwrócić
na pozostający zaschnięty
obornik, który należy zeskrobać i usunąć. Obecność
substancji organicznej osłabia działanie środków odkażających.
Po używaniu detergentów
do mycia pomieszczeń, należy pamiętać o dodatkowym
spłukaniu czystą wodą, bo
alkaliczne resztki środków
czyszczących również pogarszają skuteczność zabiegu. Wszystkie powierzchnia
przed dezynfekcją muszą być
suche. Pozostałości wody na
dezynfekowanej powierzchni
obniżają skuteczność odkażania. Sprzęt usunięty z budynku powinien być oczyszczony i zdezynfekowany.

Przy niskich
temperaturach
Właściwa dezynfekcja powinna być przeprowadzona
zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta preparatu na opakowaniu lub
w załączonej ulotce. Dotyczy
to szczególnie przestrzegania
bhp, właściwego stężenia
środka, odpowiedniej ilości
cieczy roboczej, czasu działania na drobnoustroje. Wskazane jest również okresowe
odkażanie systemów pojenia
i zadawania paszy.
Skuteczność
działania
środków dezynfekcyjnych
w znacznej mierze zależy od
temperatury, dlatego szczególnie w miesiącach zimowych należy uwzględnić ten
fakt podczas przygotowania
i przeprowadzania dezynfekcji. Przy stosowaniu niektó-

rych preparatów, temperatura powierzchni odkażanych
musi osiągnąć, co najmniej
15°C. Dotyczy to głównie
preparatów zawierających
formaldehydy, dlatego też
stosując dezynfekcje w mroźne dni lepiej zastąpić je np.
kwasami organicznymi.

Po trzeciej dezynfekcji
Aby zapobiegać tworzeniu
się odporności patogenów na
dany preparat zaleca się zamienne ich stosowanie. Zmiany preparatu powinniśmy dokonać najpóźniej po trzeciej
dezynfekcji. Ważne jest, aby
do dezynfekcji wybierać preparaty, które charakteryzują
się szerokim spektrum działania przeciwko patogenom
bytującym w chlewni.
Wykonując dezynfekcje stosujemy wyłącznie środki zarejestrowane i dopuszczone do
obrotu, zgodnie z instrukcją
stosowania. Nie zapomnijmy
wykonać też dla siebie protokołu czy informacji, kiedy
i czym dezynfekowaliśmy.
Taki dokument potrzebny
nam będzie m.in. przy spełnieniu wymogów zasad wzajemnej zgodności.
Używamy preparatów, które
charakteryzują się niską toksycznością dla zwierząt, a wysoką w stosunku do patogenów bytujących w środowisku
chlewni. Do preparatów tych
należą m.in.: Virkon, Rapicid,
Meﬁsto, Th4.

Na mokro raz do roku
Dezynfekcję „na mokro” należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Tam gdzie
jest to możliwe, dobrym roz-

wiązaniem jest zasada „całe
pomieszczenia pełne — całe
pomieszczenia puste”, wówczas dezynfekcję wykonujemy regularnie po każdym
przemieszczaniu lub sprzedaży zwierząt. Odkażaniu
należy również poddać odzież
ochronną, a także wybiegi
dla zwierząt. Należy chronić
oczy i skórę. Pamiętajmy, aby
każdorazowo zapisywać nazwę preparatu, numer partii,
dawkę i datę zabiegu.

Na sucho bez
rozcieńczania
Dezynfekcja sucha polega na tym, że preparat nie
wymaga żadnego rozcieńczania i jest bezpośrednio
nanoszony na powierzchnie
lub ściółkę 1-2 razy w tygodniu przez równomierne
posypywanie. Dawka na 1
m² wynosi najczęściej od 50
do 100 gramów. Do tej grupy preparatów należą: Deltasec, Agrisan, Stalosan-F,
Dezosan. Środki te wykazują wielokierunkowe działanie
na środowisko i mikroklimat chlewni. Służą głównie
do dezynfekcji i sanityzacji
budynków inwentarskich.
Mogą być stosowane w obecności zwierząt.
Preparaty nanosi się na powierzchnię po ich uprzednim
mechanicznym oczyszczeniu
lub bezpośrednio na ściółkę.
Rodzaj podłoża nie ma znaczenia. Preparaty te w znacznym stopniu niszczą larwy
much, oocysty kokcydiów
i jaja pasożytów. Skutecznie
zwalczają chorobotwórcze
bakterie, wirusy i grzyby.
Wpływają również na mikro-

klimat pomieszczeń poprzez
zmniejszenie wilgotności powietrza i ściółki oraz obniżenie poziomu amoniaku.
Suchą dezynfekcją można
objąć także zwierzęta. Do utrzymania higieny i osuszania
prosiąt stosuje się preparaty
w postaci proszku do posypywania noworodków oraz
miejsc przebywania zwierząt.
Wykazują one właściwości
osuszające,
dezodorujące
i odkażające. Do tej grupy
środków należą m.in.: Wigor,
Junior, Vitapur, Deltasec.
Oprócz przeprowadzania
zabiegów odkażających wewnątrz chlewni, konieczne
jest zabezpieczenie zwierząt
przed chorobotwórczymi zarazkami z zewnątrz. W tym
celu należy stosować ciągłą
dezynfekcję w postaci mat
wykładanych przed wjazdem
do gospodarstwa i przed budynkami inwentarskimi.
Zasady dezynfekcji
w przypadku wystąpienia ASF
Wstępne mycie i dezynfekcja.
Mycie zawsze wykonujemy
przed właściwą dezynfekcją!
Do mycia stosujemy wodę
i mydło, ewentualnie detergent,
płuczemy, usuwamy następnie
wszystkie zanieczyszczenia organiczne.
Ostateczne mycie i dezynfekcja:
– nawóz i ściółkę w pryzmie
należy spryskać środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić na 42
dni następnie spalić i zakopać
– powierzchnie tłuste lub brudne
należy odtłuścić, umyć wodą,
wydezynfekować. Czynność powtarzamy po 7 dniach (odtłuścić
+ umyć + zdezynfekować).
oprac. red
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Najlepszy materiał, najpiękniejsze rasy

Wystawa w Expo mazury

W nadchodzący weekend 20 i 21 października
odbędzie się największe wydarzenie
w branży rolniczej w północno-wschodniej
Polsce będą to Targi Hodowlane ZAGRODA
i Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych. Wydarzenie odbędzie się
w Expo Mazury przy ulicy Grunwaldzkiej
55 w Ostródzie.
Targi będą doskonałą okazją do zaczerpnięcia fachowej wiedzy podczas prelekcji
z tematyki rolniczej, a także
do spotkań z najważniejszymi przedstawicielami branży.
Targi oraz Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt
Hodowlanych Patronatem
Honorowym objął Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski. Zdaniem ministra „Przedsięwzięcie mające na celu prezentację dorobku hodowlanego
warmińsko-mazurskich rolników, a także umożliwiające
zapoznanie się z najnowszymi
urządzeniami i rozwiązaniami
technologicznymi niezbędnymi w hodowli oraz pielęgnacji zwierząt zasługuje
na uznanie”. Patronat objął
również Wojewoda Warmińsko Mazurski oraz Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych
podziwiać
będzie można najbardziej
wartościowe okazy bydła
mlecznego ras zachowawczych, bydła mięsnego, koni
ras zimnokrwistych, owce
i kozy oraz drobny inwentarz
hodowców z województwa
warmińsko-mazurskiego.

Bydło mleczne, prezentowane podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierzą Hodowlanych to dorobek
hodowlany podtrzymujący
hodowlę zachowawczą, które
obejmują rasy pierwotne bydła, których populacje zanikają. Celem hodowli jest ochrona ich zasobów genowych.
W Polsce za zachowawcze
uznane są cztery rasy bydła:
polska czerwona, polska czarno-biała, polska czerwono-biała oraz białogrzbieta. Na
wystawie będzie można obejrzeć wszystkie cztery rasy zachowawcze bydła mlecznego.
Prócz tego będzie można obejrzeć inne rasy bydła mlecznego takie jak simental, jersey,
polska holsztyńsko-fryzyjska.
Z bydła mięsnego prezentowane będą cielęta, jałówki
oraz krowy ras Limousine,
Hereford, Charolaise, Blonde
d’Aquitaine. Wśród prezentowanych zwierząt wybrane
zostaną 4 czempiony i 4 wiceczempiony oraz superczepion
pokazu bydła mięsnego.
Z kolei hodowcy owiec i kóz,
przygotuję ekspozycję składającą się z około 50 sztuk
zwierząt, wśród, których zostaną zaprezentowane najpiękniejsze okazy tryków,
maciorek, kóz i koziołków.

Zaprezentowane
zostaną
rasy: białogłowa owca mięsna, kamieniecka, wrzosówka, pomorska, świniarka. Na
szczególną uwagę zasługują
bardzo lubiane przez odwiedzających alpaki.
Na wystawie zaprezentują się najpiękniejsze konie
raz zimnokrwistych z województw warmińsko-mazurskiego. Podczas imprezy
odbędzie się widowiskowy
pokaz i ocena koni na ringu.
Zaprezentuje się 14 sztuk klaczy urodzonych w 2017 roku
z których wybrane zostaną
czempinaty wystawy. Będzie
to przepiękna wystawa najlepszego materiału żeńskiego
hodowanego z naszego województwa.
Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowane zostaną
drobny inwentarz czyli króliki raz mięsnych oraz drób
ozdobny. Będzie można podziwiać dorobek hodowców
z naszego regionu takich rasach jak królik kalifornijski,
nowozelandzki biały, belgijski
olbrzym szary, wiedeński niebieski.
Podczas trwania Targów
i Wystawy dla chłonnych wiedzy hodowlanej przewidziana
jest sesja wykładowa. Pierwszego dnia prelekcje obejmą
tematykę związaną ze Wspólną Polityką Rolną po roku
2020, działania PROW na
lata 2014-2020, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych
oraz instalacje fotowoltaicznymi. Natomiast drugiego
dnia poruszane będą problemy hodowli zwierząt.
Organizatorami Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych są: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą,
Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz
Związkami Hodowców Zwierząt.
Więcej informacji na stronie http://zagrodaexpo.pl/
oraz http://zagrodaexpo.pl/
wystawa-zwierzat
PROGRAM WYSTAWY
Sobota, 20.10
9:00-17:00 Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – namioty wystawiennicze
11:00-12:00 Otwarcie Targów Zagroda i Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych – główna scena
Targi Zagroda;
12:00 - Prezentacja koni ras zimnokrwistych na ringu – czempionat klaczy urodzonych w 2017
roku - pokaz na ringu;
13:00 – Prezentacja bydła
mlecznego ras zachowawczych

oraz rasy polska holsztyńsko-fryzyjska – wybór najlepszych
sztuk w swoich rasach, oraz
wybór superczempiona pokazu.
Pokaz na ringu;
14:00 – Przegląd hodowlany
bydła mięsnego RING – czempionat i wiceczempionat oraz
wybór superczempina pokazu;
15:00-16:00 Przegląd hodowlany owiec i kóz – wybór najlepszych sztuk w swoich rasach.
16:00-16:45 Prezentacja królików ras mięsnych.

17:00 Zamknięcie hal dla zwiedzających.
Niedziela, 21.10
9:00-17:00 – Warmińsk0-Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych - Namioty wystawiennicze
12:00 – Uhonorowanie hodowców prezentowanych zwierząt
– prezentacja wyróżnionych
zwierząt na ringu.
Agnieszka Sołtysiak,
W-M ODR z siedzibą w Olsztynie
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INWESTYCJE

Nowoczesna chlewnia dla 960 tuczników

Chlewnia o długości 52 metrów i szerokości 16, której
właścicielem jest pani Dominika Szydłowska wybudowana
jest z pustaków supporex.
Pani Dominika z miejscowości Groszki (woj. warmińsko-mazurskie) postanowiła
kontynuować tradycję rodzinną i przejąć gospodarstwo rodziców. — Moi dziadkowie
i rodzice wkładali dużo pracy
w to gospodarstwo, dlatego
chciałam aby ich dzieło zostało kontynuowane. Ukończyłam technikum rolnicze,
dzięki wykształceniu mogę
korzystać z dotacji unijnych
i rozwijać gospodarstwo. Na
wsi czuję się najlepiej. Tutaj
odpoczywam, mimo że praca
w gospodarstwie nie należy
do najlżejszych — wspomina
młoda pani rolnik.
Wybudowana przez ﬁrmę
Terraexim - Agroimpex Sp.
z o.o. chlewnia posiada 24
kojce i przeznaczona jest dla
960 tuczników. W budynku

znajdują się również miejsca
przeznaczone na urządzenia
wentylacyjne,
oświetlenie
oraz ﬁltry z wodą, gdzie można podłączyć dozowniki do
podawania leków lub preparatów odżywczych dla świń.
Na wyposażeniu każdego
kojca znajdują się automaty
paszowe oraz poidła. Posiadają one zawory, które mogą
odcinać dopływ wody do pojedynczych poideł. Posadzki
pokryte są szczelinowymi
rusztami betonowymi, pod
którymi znajdują się kanały
na gnojowicę, zapewniające
sprawny jej odpływ.
Przegrody pomiędzy poszczególnymi kojcami zostały wykonane z paneli PCV, grubości
około 3-4 centymetrów, a także
słupków z kwasoodpornej stali.
Pani Dominika jest zadowolona z usług ﬁrmy Terraexim
- Agroimpex Sp. z o.o. Zanim
zdecydowała się na ﬁrmę wyposażeniową przeanalizowała
wiele ofert.

Fot. archiwum (2)

Nowoczesna chlewnia, która może
pomieścić 960 sztuk świń we wsi Groszki
(woj. warmińsko-mazurskie) jest własnością
Dominiki Szydłowskiej. Jej oficjalne otwarcie
odbyło się 21 września. Nie zabrakło na nim
wielu znakomitych gości.

Goście z uwagą oglądali wyposażenie chlewni. Naprawdę inwestycja robi wielkie wrażenie
— Firma Terraexim przygotowała najbardziej korzystną
wycenę wyposażenia. Postanowiliśmy nawiązać z nimi współpracę i jestem z tej decyzji bardzo zadowolona. Pan Krzysztof
Gańko, przedstawiciel handlowy ﬁrmy to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
Pomógł nam zaprojektować
wnętrze tak, aby w trakcie hodowli pracowało się bezproblemowo i z cierpliwością podchodził do wielu zmian, które
wprowadzałam — wspomina
pani Dominika Szydłowska.
Montaż wygrodzeń i urządzeń trwał krótko. Właścicielka chlewni cieszy się, że
współpraca przebiegła w miłej

atmosferze i mam nadzieję, że
będzie miała okazję współpracować ponownie z ﬁrmą Terraexim - Agroimpex .
Co do systemów wentylacyjnych, chlewnia w Groszkach
posiada system wentylacji
podciśnieniowej. Regulowane
zawory ścienne doprowadzają
świeże powietrze z zewnątrz.
Z kolei zapachy wytworzone
wewnątrz usuwane są przez
kominy wentylacyjne, a ich
obroty są regulowane przez
sterowniki, które posiadają
wmontowane falowniki.
Na
otwarcie
chlewni
w Groszkach, które odbyło
się 21 września tego roku,
przybył Wójt Gminy Rybno

Tomasz Węgrzynowski wraz
z przedstawicielami Rady
Gminy Rybno, Kierownik
WMODR Oddział w Lidzbarku Pani Renata Skibicka wraz
z przedstawicielem WMODR
w Olsztynie, Radny Powiatu
Ostródzkiego Pan Andrzej
Waszczyszyn wraz z żoną,
proboszcz Paraﬁi w Dąbrównie ks. Marian Glinkowski,
ﬁrma fotowoltaniczna HYMON, ﬁrma wyposażeniowa
Terraexim-Agroimpex, ﬁrma
Agri Plus z którą postanowiliśmy prowadzić hodowlę trzody chlewnej, przedstawiciele
prasy, przyjaciele, rodzina oraz
wielu hodowców. Na otwarciu
obecnych łącznie ok. 300 osób.

— Jestem bardzo pozytywnie
zaskoczona ilością osób które
uczestniczyły w otwarciu chlewni. To świadczy przede wszystkim o dużym zainteresowaniu
hodowców produkcją trzody
chlewnej. Budynek został wykonany przez ﬁrmę remontowo-usługową pana Jarosława
Labickiego. Elektryka to dzieło pana Sławomira Labickiego
a hydraulikiem był pan Dariusz
Pienicki. Wyposażenie to zasługa ﬁrmy Terraexim-Agroimpex.
Jestem bardzo zadowolona z tej
współpracy. Miałam szczęście
pracować z najlepszymi w swoim fachu — kończy pani Dominika Szydłowska.
S. Wyrostek
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Nawożenie

Azot możesz rozsiać i w październiku
Dla większości rolników
nowe zasady te będą oznaczały:
1. Zakaz stosowania nawozów zawierających azot przed 1. lutego.
2. Zakaz stosowania nawozów
zawierających azot po 15., 20.
lub 25. października (w zależności od rejonu Polski).
3. Ograniczenie dawek całkowitego stosowanego azotu. Dla
przykładu: w pszenicy 200 kg,
w rzepaku ozimym 240 kg.
4. Konieczność sporządzania dokumentacji – ewidencji zabiegów
agrotechnicznych lub planów
nawożenia azotem.

Dotychczas normą było nawożenie upraw ozimych już
w lutym, a nawet w styczniu
(oczywiście jeśli pozwalały
na to warunki polowe). Teraz trzeba będzie czekać od
1. marca, nawet jeśli wegetacja ruszy, a rośliny będą wykazywały ewidentne oznaki
głodu azotowego.
Dlaczego nie zastosować
azotu w oziminach w październiku?
Oczywiście pojawią się zasadne pytania o:
· Nadmierne pobudzenie roślin
przed zimą.

Fot. doradca-rolnika.pl

Obowiązują nowe zasady stosowania
nawozów zawierających azot. Nie wchodząc
w szczegóły, pełną informację można
znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

· Straty gazowe azotu w postaci amoniaku.
· Straty w wyniku wymywania
formy NO3.
Te wszystkie zagrożenia
mogą być wyeliminowane używając właściwego narzędzia,
którym jest SuperN46. Nawóz
pojawił się kilka lat temu i po
wprowadzeniu nowych przepisów, dotyczących stosowania
azotu wydaje się rozwiązaniem idealnym. Poza jakością,
jak duża, wyrównana granula
(nie prill), która umożliwia
równomierny wysiew do 32
m, nawóz ten posiada unikatową cechę – otoczkę w postaci
inhibitora ureazy.
Zastosowanie inhibitora
ureazy, tj. czasowe wstrzymanie hydrolizy zapobiega
stratom gazowym azotu,
nawet gdy nawóz ten zastosujemy w niekorzystnych
warunkach. Stąd też Super N

46 można aplikować zarówno
przed siewem, jak i pogłównie praktycznie w uprawie
wszystkich roślin.
Zalety jesiennego stosowania SuperN46 są następujące:
· Nawóz może być przez zimę
swobodnie rozpuszczony
i przemieszczony w strefę
korzeniową.
· To azot czeka na roślinę, a nie
odwrotnie i może być w większym stopniu wykorzystany.
· Po wejściu w życie nowych
przepisów daje możliwość
uniezależnienia się od późno
stosowanego azotu na wiosnę.
· Pozwala na lepsze wykorzystanie dopuszczalnych dawek azotu.
· Ogranicza emisję amoniaku
o 50-80% i straty w wyniku
wymywania w porównaniu z nawozami bez zabezpieczenia.
oprac. red

REKLAMA

41518otbr-D -N

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

8r

PAŹDZIERNIK 2018

TECHNIKA W ROLNICTWIE

Mogą podnosić wyżej i płynniej
Nowe ładowacze czołowe Valtry z Serii G są
optymalnie dobrane i montowane bezpośrednio
na linii produkcyjnej oraz malowane łącznie
z całym podwoziem ciągnika. Objęte są
fabryczną gwarancją, wraz z ciągnikiem.
Ładowacze Valtry są również zaprojektowane
specjalnie do pracy z ciągnikami Valtra.
W przybliżeniu jeden na
trzy ciągniki Valtra wyprodukowane w fabryce Suolahti
w Finlandii, jest zamawiany
z zamontowanym fabrycznie
ładowaczem czołowym. Ramy
wsporcze zostały specjalnie
zaprojektowane dla Valtry,
aby nie ograniczały promienia
skrętu. Bardzo wytrzymałe
żeliwne wsporniki posiadają
kilka punktów łączenia, które równomiernie rozkładają
obciążenia od ładowacza do
podwozia. Ramy wsporcze
są tak zaprojektowane, że nie
utrudniają czynności serwi-

sowych ciągnika, jak na przykład wymiana ﬁltrów paliwa.
Przewody hydrauliczne
są zabezpieczone wewnątrz
ramy. Wszystkie widoczne
przewody są teraz splecione,
aby ochronić je przed uszkodzeniem. Elementy wysięgnika są teraz bardziej zakrzywione dla lepszej widoczności
z przodu i z tyłu. Wysięgniki są
spawane przez roboty i przechodzą przez 12-stopniowy
proces malowania proszkowego. Na końcach i zgięciach zastosowane zostały formowane
i hartowane części. Podłokiet-

nik SmartTouch z oddzielnym joystickiem pozwala na
szybkie i precyzyjne sterowanie ładowaczem czołowym.
Funkcja sterowania trzecią
sekcją hydrauliki na końcu
joysticka umożliwia proporcjonalne sterowanie jednym
z zaworów hydraulicznych, im
szybciej przesuniesz przycisk
tym bardziej zwiększysz przepływ oleju. Szybkozłącza Lock
& Go oraz stopki podporowe
pozwalają na szybki montaż
i demontaż ładowacza krócej
niż w minutę. Ładowacz może
w pełni spocząć na stopkach
podporowych i nie są wymagane żadne narzędzia do
montażu lub demontażu ładowacza. Nie ma żadnych
usuwalnych części, które
można zgubić. Poprzeczka
została obniżona i skręcona
o 15 stopni, aby poprawić widoczność. Zawieszenie ładowacza SoftDrive i przewody
hydrauliczne są zabezpieczone
wewnątrz ramy.

Najważniejsze dane
w zasięgu wzroku
Valtra jako pierwszy na
świecie producent ciągników
wprowadza wyświetlacz na
przedniej szybie, który zaprezentowała na targach Agritechnica 2017. SmartGlass nie
jest typowym wyświetlaczem
przeziernym (HUD), który
można spotkać w samochodach
i samolotach, ponieważ ciągniki wymagają o wiele wyraźniejszego wyświetlania. Valtra
opracowała rozwiązanie oparte
na nanotechnologii, które wykorzystuje supercienką, elektroluminescencyjną membranę
zalaminowaną wewnątrz szyby.
Valtra Connect przekazuje
informacje między ciągnikiem, właścicielem i serwisantem
Valtra Connect to nowa usługa, która pozwala zdalnie monitorować 56 funkcji ciągnika,
w tym poziom paliwa i AdBlue
na długo przez serwisem,
a także czas pracy czy zużycie

paliwa. Użytkownik ma także
możliwość wyświetlenia trasy
przebytej przez ciągnik. Co
więcej, serwisanci Valtra mogą
używać systemu do wyświetlania 98 innych informacji. Jeśli
ciągnik wyśle na przykład kod
błędu, serwisant natychmiast
dostaje automatyczne powiadomienie. Serwisant może
przy pomocy narzędzia do wykrywania błędów analizować
dane dotyczące pracy ciągnika, które się do niego przyczyniły, a w nawet zdalnie usunąć
przyczynę błędu lub jego kod.

Rewolucja
w przekładniach
Przekładnia Versu, która dostępna jest w ciągnikach z serii
N i T zrewolucjonizowała system przekładni w ciągnikach.
Versu to połączenie potężnej
mocy przekładni PowerShift
z łatwością obsługi skrzyni bezstopniowej.
Hydraulika Load-sensing
o wydajności do 200l/min.

Osobne oleje dla układu hydraulicznego i przekładni.
System kontroli poślizgu
ASR (opcja).
Biegi 30/30R oraz pięć zakresów biegów Powershift.
Operator ciągnika najpierw wybiera między
trybem
automatycznym
a ręcznym. W trybie automatycznym,
ciągnikiem
pracuje sie tak, jakby posiadał skrzynię bezstopniową: szybkość reguluje się
przy pomocy pedału gazu,
a przekładnia zmienia biegi. Sprzęgła trzeba użyć tylko przy włączaniu silnika.
Funkcja asystenta hydrauliki zwiększa obroty silnika
w razie potrzeby, np. kiedy
ładowacz wymaga wyższej
wydajności hydrauliki bez
uszczerbku dla szybkości jazdy. Z kolei, funkcja
Hill-hold znacznie ułatwia
ruszanie pod górę, nawet
z dużym obciążeniem.
oprac. red
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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. Armii 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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Startuje nowa platforma wspomagająca prowadzenie gospodarstwa
Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji
z siedzibą w Olsztynie realizuje operację „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej
GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współﬁnansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest przygotowanie platformy e-learningowej w
technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań
dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwia dostęp do materiałów
szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa
rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.
W ramach operacji przygotowano stronę internetową projektu,
opracowano materiały dydaktyczne z pytaniami testowymi oraz
dane testowe GIS potrzebne do uruchomienia platformy, przeprowadzono 2-dniowe szkolenie w Olsztynie oraz szkolenie w
konwencji webinarium w celu przygotowania użytkowników do
korzystania z platformy. W ramach upowszechniania projektu zaplanowano publikacje w prasie i portalach branżowych.

Operacja skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności do gospodarstw rolnych
powyżej 10 ha gruntów rolnych, producentów nawozów sztucznych, nasion oraz ich głównych dystrybutorów, doradców rolnych,
producentów maszyn rolniczych, urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach
rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych, stacji chemiczno-rolniczych, szkół rolniczych, jednostek naukowych z obszaru rolnictwa
oraz do administracji rządowej i samorządowej.

Opracowana w ramach realizacji operacji platforma e-learningowa umożliwiająca prowadzenie ćwiczeń w środowisku
GIS posiada specjalistyczne środowisko pracy udostępnione
za pośrednictwem formularzy WWW. Składa się z następujących modułów: moduł zarządzania użytkownikami, moduł
zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium,
moduł zarządzania danymi GIS. Poszczególne moduły będą
oferowały szereg funkcjonalności związanych m.in. z logowaniem użytkowników, komunikacją z trenerami, publikacją
materiałów szkoleniowych, przeglądaniem materiałów szkoleniowych, sprawozdawczością, repozytorium niezbędnych
do realizacji ćwiczeń danych GIS, możliwością edycji danych
wektorowych, wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych, w tym z poziomu
DRON, podłączania danych INSPIRE, pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM, prowadzenia analiz przestrzennych, tych zdeﬁniowanych w scenariuszach testowych
oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.
Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu open source, umożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Materiał opracowany przez fundację Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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NAJNOWSZEJ GENERACJI
BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI
®

Uprawa

AGRO-SORB

Po rzepaku jęczmień
ozimy, potem żyto,
a po nim pszenica

UM

. /
01
23
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DLA ZDROWYCH
I WYSOKICH PLONÓW!
Ważne informacje:
1. Dlaczego biostymulatory AGRO-SORB® są tak skuteczne?
Dlatego, że:
    



   

         

2. Skąd taka siła aminokwasów w biostymulatorach
AGRO-SORB®? Dlatego, że:
         

NATURALNE aminokwasy 100%   



  !

3. Należy używać sprawdzonych biostymulatorów
zarejestrowanych w MRiWR
 "#$%&$' () *
+,-&$' ( *

Siła aminokwasów
AGRO-SORB®

x3

100% NATURALNE wolne aminokwasy
100% L-Alfa (forma lewoskrętna)
100% Hydroliza enzymatyczna

Z A P R A S Z A M Y S K L E PY
I H U R TO W N I E D O W S P Ó Ł P R AC Y
BIOSTYMULATORY
Z AMINOKWASAMI OFICJALNIE
ZAREJESTROWANE W MRiRW

www.polskieaminokwasy.pl

REKLAMA

tel. +48 34 366 54 49
e -mail: info@agro -sorb.com

177918otbr-a -C
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Jeśli chcemy cieszyć się dobrymi plonami (a to jest przecież oczywiste, bo gwarantują
opłacalność produkcji) trzeba
poświęcić wiele uwagi wyborowi odmian zimowych
roślin, zwłaszcza rzepaku.
Przygotowanie zasiewów do
zimy ma ogromne znaczenie.
Latem był jeszcze czas, by
ustrzec się wielu podstawowych błędów przy doborze
gatunku oraz odmiany danej
rośliny.
Ponadto – zważywszy na
to, iż szybkie i równomierne wschody warunkuje siew
ozimin w odleżałą i dobrze
doprawioną glebę — bardzo
ważne było odpowiednie
przygotowanie gleby wraz
z zastosowaniem nawożenia nawozami mineralnymi,
zwierającymi azot, fosfor i potas w postaci przyswajalnej
przez rośliny.
Doświadczeni rolnicy wiedzą, 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 istotny był właściwy i jednocześnie różnoraki
dla poszczególnych gatunków
termin wysiewu ozimin. Należało oczywiście 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.
Czas na to wszystko – przynajmniej teoretycznie - minął, ale przypomnienie jest
ważne o tyle, że jeśli ktoś

zaniedbał któryś z tych elementów, tym bardziej musi
teraz dbać o swoje oziminy,
m.in. w kwestii zwalczania
chwastów i dokarmiania roślin, o czym zresztą też już
niedawno pisaliśmy.
Zdaniem specjalistów zalety jesiennego odchwaszczania ozimin to m.in. oddziaływanie na większą obsadę
zbóż, poprawa kondycji
roślin poprzez m.in. brak
konkurencji o składniki
pokarmowe i wodę oraz łatwiejszy dostęp do światła.
Podstawowe zalecenie tutaj
to wykonanie zabiegu herbicydowego (wiosną się go
ponawia). Można było to
zrobić bezpośrednio po siewie lub w fazie szpilkowania,
ewentualnie pojawienia się
np. pierwszego liścia pszenicy.
Koniecznie trzeba 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.
Tak jak podkreśliliśmy
w ostatniej publikacji, 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

Fot. DK

Przypominamy, że warto zajrzeć do
listę odmian zalecanych dla danego
województwa, a nawet poprosić
specjalistów o informacje na temat tolerancji
na niskie temperatury, podatności na
wyleganie, wczesności dojrzewania czy
wymaganiach odnośnie stanowiska.

przezimowanie ozimych

Fot. DK
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przezimowanie
korzenia, podniesie zimotrwałość, zapewni także lepsze wykorzystanie azotu.
Ale – co podkreślają eksperci - samo zaspokojenie
potrzeb pokarmowych nie
(zawsze) wystarcza. Warto
jeszcze wspomóc procesy
metaboliczne roślin oraz
prewencyjnie wspomóc je
w przezwyciężeniu stresu
związanego z przymrozkami.
Znakomicie sprawdzą się tu
preparaty oparte na aminokwasach, bo podanie roślinom gotowych aminokwasów

pozwala im na oszczędność
energii, a ponadto stymuluje
ich rozwój (zwłaszcza w krytycznych stadiach rozwojowych).
Biostymulacja preparatami
aminokwasowymi korzystnie
wpływa także na wzmacnianie rozwoju systemu korzeniowego. A to przełożyć się
powinno na efektywniejsze
odżywienie mineralne upraw.
Będą one również łatwiej
pobierać wodę oraz stosowane nawozy.
DK
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Jesienią zaleca się przeprowadzanie systematycznych
lustracji plantacji, ponieważ
uszkodzenie roślin we wczesnych fazach rozwojowych
niekorzystnie wpływa na ich
kondycję a tym samym plonowanie. Poprawnie i systematycznie prowadzony monitoring pól to połowa sukcesu,
gwarancją uzyskania dobrego
plonu jest również prawidłowe wykonanie zabiegów
insektycydowych, fungicydowych oraz herbicydowych.

Zachwaszczenie
Jesienne zwalczanie chwastów rzepaku ma kluczowy
wpływ na rozwój roślin, stan
ich przezimowania oraz plonowanie. Chwasty konkurują
z roślinami rzepaku o składniki pokarmowe, światło, wodę,
przestrzeń itp. w rezultacie
rośliny rzepaku są osłabione,
często wyrastają wynosząc
szyjkę korzeniową, a narażenie jej na niskie temperatury
może prowadzić do zaorania
plantacji. Dlatego tak ważne
jest wykonanie zabiegów herbicydowych jesienią. Zabiegi
wiosenne powinny mieć tylko
charakter korygujący lub interwencyjny.
W okresie jesiennym należy
również zapewnić roślinom
rzepaku odpowiednie zapotrzebowanie w bor, miedź,
mangan (faza 4-6 liści) aby
zwiększyć szanse ich przezimowania.
Głównym
czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi i rozprzestrzenianiu patogenów
chorobotwórczych w okresie
jesiennym to przede wszystkim wilgotna, ciepła jesień
oraz łagodna zima. Jesienią
na roślinach rzepaku można
zaobserwować m.in. czerń

Fot. Beata Wielkopolanin

W okresie
jesiennym, należy
zwrócić uwagę na
zachwaszczenie
plantacji oraz
występujące
w tym okresie
choroby i szkodniki,
szczególnie
gdy warunki
atmosferyczne
sprzyjają ich
występowaniu,
rozwojowi.

Fot. Beata Wielkopolanin

Monitorowanie pól to połowa sukcesu

Sucha zgnilizna kapustnych
krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych, suchą zgniliznę kapustnych, szarą pleśń.

Czerń krzyżowych
Choroba może występować
podczas całego okresu wegetacyjnego, na wszystkich organach roślin rzepaku. Kondycja
roślin dotkniętych tą chorobą
w fazie liścieni i pierwszych liści właściwych (brunatne lub
czarne plamy z żółtą, chlorotyczną obwódką), ulega znacznemu pogorszeniu. Czerń
krzyżowych może powodować
opóźnienie rozwoju roślin,
słabsze ich przezimowanie,
ograniczenie
powierzchni
asymilacyjnej liści.

Mączniak rzekomy
kapustnych
Chorobę tą charakteryzują
chlorotyczne (żółte) plamy
z brunatnym, nieregularnym
brzegiem na górnej oraz szarobiały nalotem na dolnej
stronie liścia. W rezultacie
dochodzi do zmniejszenia
powierzchni asymilacyjnej
a porażone liście usychają
i odpadają. Plantacje siane
w opóźnionych terminach,
usytuowane w zaniżeniach
terenu i miejscach zacienionych są szczególnie narażone
na występowanie mączniaka
rzekomego kapustnych.

Sucha zgnilizna
kapustnych
Jedna z najważniejszych
chorób rzepaku, w zależności
od terminu infekcji i rozwoju może powodować straty
plonu przekraczające 50%.
Sucha zgnilizna kapustnych
ogranicza powierzchnię asymilacyjną liści, osłabia rośli-
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Pomogą żółte naczynia
ny, co w znacznym stopniu
wpływa na ich przezimowanie. Na porażonych roślinach
można zaobserwować początkowo małe, żółte plamki, które stopniowo się powiększają.
W środku plamek pojawia się
beżowa lub słomkowa sucha
nekroza. Wokół plam prawie
zawsze występuje chlorotyczna otoczka. Jesienią objawy
chorobowe można również
zaobserwować na ogonkach
liściowych (podłużne plamy).

Szara pleśń
Szczególny wpływ na rozwój tej choroby ma duża wilgotność, zwłaszcza na plantacjach zbyt zagęszczonych.
Objawy chorobowe (początkowo wodniste, nieregularne plamy, zdeformowane
liście, ogonki liściowe i stożki wzrostu) można często
zaobserwować na roślinach
uszkodzonych przez szkodniki, herbicydy, maszyny,
zwierzęta czy mróz. Choroba
ogranicza powierzchnię asymilacyjna liści oraz stanowi
źródło do infekcji kolejnych
liści, a wiosną także łodyg
oraz łuszczyn.

Szkodniki rzepaku
Jesienią rzepak ozimy jest
atrakcyjnym źródłem pożywienia m.in. dla chowacza
galasówka, pchełki rzepakowej, gnatarza rzepakowca,
mszycy kapuścianej, miniarki
kapuścianki, śmietki kapuścianej a w ostatnich latach
także dla rolnic. Wyżej wymienione szkodniki mogą
prowadzić do osłabienia kondycji roślin, nieprawidłowego
ich wykształcenia. Rośliny są
bardziej wrażliwe na nieko-

rzystne warunki pogodowe
w okresie zimy i wczesnej
wiosny. Metoda ,,żółtych naczyń” to sprawdzony sposób
monitorowania pierwszych
nalotów na rośliny rzepaku
i aktywności szkodliwych
owadów, w szczególności
chrząszczy .

Chowacz galasówek
Chrząszcze (szarawo ubarwione) wczesną jesienią nalatują plantacje rzepaku ozimego, gdzie po zakończeniu żeru
uzupełniającego składają jaja
w tkance szyjki korzeniowej
korzenia głównego. Każda
larwa ( jasnobiała, bez odnóży) powoduje powstanie
jednej narośli. Silne uszkodzenie korzeni roślin przez
larwy może prowadzić do
złego przezimowania roślin
oraz sprzyjać rozwojowi suchej zgnilizny kapustnych czy
zgnilizny twardzikowej.

Pchełka rzepakowa
Osobniki dorosłe (owalne,
czarno – niebieskie chrząszcze z metalicznym połyskiem)
pojawiają się na polach rzepaku ozimego jesienią, gdy
temperatura powietrza wynosi powyżej 16°C. Samice
składają jaja (nawet do 800
sztuk) w glebie przy roślinach. Przy korzystnych warunkach tj. łagodnej zimie,
składanie jaj może trwać aż
do wiosny. Wylęgłe larwy
(brudno – białe z ciemnobrązową głową) wgryzają się
do głównych nerwów liści
i ogonków liściowych. Żer
larw może wpłynąć na stan
przezimowania rzepaku ozimego. Uszkodzone rośliny
łatwiej przemarzają oraz są

bardziej podatne na występowanie suchej zgnilizny kapustnych.

Gnatarz rzepakowiec
Błonkówka z czarną głową, pomarańczowym odwłokiem z czarnym rysunkiem. Jaja kremowe, larwa
początkowo szarozielona,
później czarna z podłużnymi
jaśniejszymi pasami. Larwy
drugiego pokolenia żerują
na roślinach rzepaku ozimego. Młode larwy zeskrobują
tkankę i wygryzają otwory na
dolnej stronie liścia. Starsze
larwy żerują na górnej stronie blaszki liściowej, zjadają
całe liście pozostawiając tylko nerwy główne. Gnatarz
rzepakowiec pojawia się często lokalnie i masowo, przy
sprzyjających
warunkach
może zniszczyć całą plantację
w okresie kilku dni.

Mszyca kapuściana
Mszyca dorosła o szaro
– brązowym zabarwieniu,
pokryta woskowym nalotem.
W dużym nasileniu występuje
na rzepaku jarym i gorczycy,
w mniejszym na rzepaku
ozimym. Opanowane przez
mszyce części roślin są zahamowane w rozwoju, w warunkach niedoboru wilgoci
żółkną i zasychają. Występowaniu mszycy kapuścianej
sprzyja łagodna zima oraz
ciepła i sucha wiosna.

Miniarka kapuścianka
Liście uszkodzone przez
larwy (beznogie, barwy białej) żółkną, więdną, przedwcześnie obumierają. Na
górnej stronie blaszki liściowej można zaobserwować

chodniki tzw. miny, które
powstają na skutek wygryzienia przez larwy miąższu pod
skórką. Pomimo, że miniarka
kapuścianka jest bardzo rozpowszechniona (rzepak jest
atakowany głównie jesienią),
to jak dotąd nie wyrządzała
szkód o znaczeniu gospodarczym.

Śmietka kapuściana
Muchówka barwy szarej
z ciemnymi szczecinkami. Samice składają jaja przy szyjce
korzeniowej roślin żywicielskich. Wylęgłe larwy (robakowate, beznogie, barwy żółtobiałej) żerują na korzeniach
bocznych, później na korzeniach głównych i szyjce korzeniowej. Na uszkodzonych
korzeniach można zaobserwować brązowe przebarwienia oraz miejsca nadgniłe.
W przypadku silnego jesiennego uszkodzenia rośliny często obumierają, na plantacji
można zaobserwować ubytki
roślin.

Rolnica zbożówka
Motyle o skrzydłach przednich szaro – brunatnych, tylnych jaśniejszych. Gąsienice
oliwkowo – brunatne z ciemną linią na grzbiecie. Młode
gąsienice żerują w dzień na
nadziemnych częściach roślin, starsze uszkadzają korzenie lub wychodzą w nocy
na powierzchnię i podgryzają
rośliny u nasady. Rośliny są
odcinane od korzeni w pobliżu powierzchni gleby i częściowo wciągane do otworów
w ziemi. Uszkodzona roślina
przewraca się i obumiera.
Beata Wielkopolan, Kamila Roik,
Magdalena Jakubowska
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Panowie
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
ODPOWIEDZIALNY
59/180/80 kulturalny,
uczciwy wdowiec, niezależny
finansowo i mieszkaniowo,
bez zobowiązań i nałogów,
pozna szczupłą, zadbaną
panią z wyższym wykształceniem
do 55 lat z Olsztyna lub okolicy.
PAN Z ELBLĄGA
jestem wzrostu 176, waga
84kg, poszukuję pani
o dobrym charakterze,
której dokucza samotność.
Jestem katolikiem o spokojnym
usposobieniu i chciałbym
poznać panie tylko
ze swojego miasta.

WE DWOJE NR 87/2018

Przedsiębiorstwo AGROTECHNIK Taﬁły istnieje od ponad 20 lat. Jest wyłącznym
dystrybutorem kilku wiodących marek maszyn rolniczych. Kreatywność, krótkie procedury
podejmowania decyzji, praca zespołowa i zaufanie to czynniki, które pozwoliły nam stać
się czołowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań. W związku z dynamicznym rozwojem
poszukujemy odpowiednich kandydatów do zespołu sprzedażowego.

REGIONALNY DORADCA KLIENTA
Miejsce pracy: województwo warmińsko-mazurskie

WOLNY 54/175/78
po przejściach, szczery,
pracujący, „złota rączka”,
bez samochodu i zobowiązań.
Poznam uczciwą kobietę w zbliżonym wieku do stałej znajomości,
resztę ustalimy wspólnie. Kętrzyn
i okolice.
PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
SZATYN
emeryt po 60-tce, 172/82 szczupły, tzw. złota rączka,
wszechstronne zainteresowania,
szacunek dla kobiet, samotny,
niepalący, bardzo lubię tańczyć,
lubię przyrodę, rower, działkę.
Gdzie jesteś miła Pani? Mieszkam
w Ostródzie, napisz.

SAMOTNY 77 LAT
samotny wdowiec szuka uczciwej
przyjaciółki, wiek obojętny, może
być biedna aby wesoła i uczciwa,
może być ze wsi lub z miasta.
ZARADNY WDOWIEC
180/90 pracujący, zadbany,
własne M, zmotoryzowany, bez
nałogów i zobowiązań. Poznam
panią z Ostródy lub okolic, bez
nałogów i zobowiązań, w wieku do
55 lat. Nr tel. ułatwi kontakt.
ENERGICZNY WDOWIEC
po 60-tce, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, zmotoryzowany.
Poznam panią energiczną, czułą,
która potrafi kochać i być kochana.

Panie

Regionalny doradca klienta jako pracownik dystrybucji dba samodzielnie o budowanie
i utrzymywanie kontaktów z klientami. Wspiera klientów w odpowiednim doborze maszyny
do zapotrzebowania gospodarstwa. Buduje i stale utrzymuje pozytywne relacje z obecnymi
klientami. Sporządza oferty, a także ambitnie planuje i realizuje plany sprzedażowe.
Organizuje i koordynuje pokazy maszyn. Czynnie uczestniczy w targach branżowych. Jest
kompetentną osobą kontaktową w zakresie sprzedaży maszyn, a także serwisu i części
zamiennych. Pełni przy tym rolę pośrednika między siedzibą ﬁrmy i klientami końcowymi.
Interesujesz się techniką rolniczą i dystrybucją, nawiązywanie trwałych relacji nie stanowi
dla Ciebie problemu, jesteś osobą komunikatywną, potraﬁsz pracować w zespole i bardzo
chętnie pracujesz w terenie? Masz żyłkę handlowca i wypełniasz swoje obowiązki z pasją –
ta oferta jest dla Ciebie.
OFERUJEMY:
• pracę w zgranym, ambitnym i fachowym zespole sprzedażowym,
• pracę w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne beneﬁty (np. dodatkowe ubezpieczenie),
• szkolenia produktowe (teoretyczne i praktyczne),
• niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer),
• atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres e-mail: m.dadej@agrotechnik.com.pl

PANIE W WIEKU 45-60 LAT
WOLNA Z ELBLĄGA
51/153/53 poznam wolnego
uczciwego pana z pogodnym
usposobieniem, wysokiego.
Cel stały związek.

nałogów do lat 70,
kulturalnego, odpowiedzialnego,
poważnie myślącego
o wspólnym życiu, mile
widziany pan zmotoryzowany
z Olsztyna.

NIEPALĄCA
samotna, bez zobowiązań,
pozna pana o walorach jak wyżej,
bezdzietnego, z okolic Elbląga,
wiek do 80 lat. Wygląd nieważny,
ważne serce. Napisz.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA NIEZALEŻNA
wiek 61/160/57 pogodna,
miła, zadbana, otwar ta,
szczera, uczciwa, bez nałogów,
niezależna mieszkaniowo
i finansowo. Jestem
z Warmii, poznam pana
do lat 68 zrównoważonego,
miłego i skromnego,
bez nałogów.

MIŁA – SPOKOJNA
wdowa zmotoryzowana mieszkająca na mazurach – okolice
Giżycka, lat 63/156/68kg. Poznam
wdowca niewysokiego na dobre
i złe do lat 70, może być ze wsi.
Mogę zmienić miejsce zamieszkania.

POGODNA
szczupła blondynka szuka pana
zmotoryzowanego, bez nałogów,
uczciwego, któremu dokucza
samotność, może być z mieszkaniem, wiek do 80 lat lub młodszy.
Ja mieszkam w Elblągu.

Na dokumentach prosimy o dopisanie 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
z art. 4 pkt 11 RODO”.
180818otbr-a -P

KOZIOROŻEC
wdowa lat 62/166, szczera,
uczciwa, wrażliwa z własmym
M, na emeryturze, zadbana, bez
nałogów. Pozna pana wdowca bez

WDOWA 69 LAT
wzrost średni, zadbana, kulturalna, inteligentna, dość zgrabna,
bez nałogów i zobowiązań,
niezależna finansowo, mieszkaniowo, zmotoryzowana z poczuciem
humoru. Poznam pana do 72 lat,
bez nałogów, uczciwego.

MIŁA
o bogatym wnętrzu, dobrym
sercu, zadbana, niezależna finansowo i mieszkaniowo, ceniąca
uczciwość, wierność, kulturę
osobistą. Poznam pana z Olsztyna
do lat 65, bez nałogów, zmotoryzowanego, poważnie myślącego
o wspólnym życiu.

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

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
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REKLAMA • WE DWOJE

Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon,
w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym
wydaniu jest to numer 87/2018. 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.

PAŹDZIERNIK 2018

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

Polub
na Facebooku
1217otbp-b -P

178418otbr-A -N

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

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Do najważniejszych chorób
występujących w okresie jesiennym należą:

Zgorzel podstawy źdźbła
Jedna z bardziej popularnych chorób, dość łatwa
w rozpoznaniu ze względu
na termin występowania,
powszechna w uprawach
wszystkich gatunków zbóż.
Bardzo groźna, czego dowodem może być nazwa choroby używana w literaturze
anglojęzycznej „take-all” =
zabrać wszystko. Przyjmuję
się, że największe zagrożenie chorobą występuje na
glebach lekkich, o dobrej
strukturze i odczynie zbliżonym do obojętnego. Pierwsze
objawy chorobowe można
zaobserwować jesienią, później wczesną wiosną. Ogniska słabszych siewek z żółknącymi liśćmi pojawiają się
grupowo. Siewki są mniej
odporne na wymarzanie
w wyniku czego przerzedzenie zasiewów po zimie może
być znaczne (puste place bez
wschodów). Wiosną na szyjce korzeniowej i korzeniach
tworzą się brunatne plamy,
łodyga ulega przewężeniu
w wyniku tego rośliny przewracają się. Źdźbła porażonych, obumarłych roślin,
wskutek rozwoju na nich
grzybów saproﬁtycznych,
ulegają zwykle wtórnemu
poczernieniu. W kolejnych
stadiach rozwojowych roślin w sezonie wegetacyjnym
zauważalne rozległe ogniska chorobowe. Porażone
rośliny w łanie odróżniają
zwijające liście ﬂagowe oraz

Fot. Kamila Roik

Intensyfikacja
upraw zbóż, zmiany
w agrotechnice
i strukturze
zasiewów,
powszechne
stosowanie
pestycydów oraz
zmiany klimatyczne
są przyczynami
coraz częściej
występującego
zagrożenia
ze strony
agrofagów.

Fot. Kamila Roik

Te choroby mogą zabrać

Mszyca czeremchowo-zbożowa uskrzydlona

Gąsienica rolnicy czopówki

słabo wykształcone kłosy,
ponadto rośliny są mniejsze
od pozostałych. Kłosy porażonych roślin przedwcześnie bieleją. Rośliny wskutek
uszkodzonego systemu korzeniowego dają się łatwo
wyrwać. Straty plonu ziarna
mogą sięgać nawet do 50%.
Zaleca się zaprawianie materiału siewnego.

cent. Wczesny siew zbóż
ozimych ogranicza występowanie choroby, ponieważ
rośliny kiełkują i wschodzą
w wyższych przedziałach
temperatur nie sprzyjających zarodnikom grzyba.
Im starsza roślina wchodzi
w zakres niskich temperatur (1-10°C) tym lepsza jej
odporność na porażenie.
Zaleca się zaprawianie materiału siewnego.

Łamliwość źdźbła zbóż
Choroba poraża wszystkie zboża i wiele gatunków
traw, ma duże znaczenie na
zbożach ozimych, głównie
na pszenicy i pszenżycie.
Najmniej podatny na występowanie objawów chorobowych jest owies. Grzyb
zimuje na porażonych jesienią oziminach oraz resztkach słomy pozostawionej
po zbiorach na polach.
Łagodna zima sprzyja rozwojowi tej choroby. Słabe
i powierzchowne porażenia
w latach o ostrych zimach nie
wpływają istotnie na wysokość plonu ziarna. Choroba
początkowo jest trudna do
rozpoznania, objawia się niewielkimi, wydłużonymi, brązowymi plamami występującymi na powierzchni pochew
liściowych. Później plamy
przybierają medalionowaty
kształt i czasami łączą się.
Plamy mogą mieć nieregularne, niewyraźnie zarysowane granice. W centrum
plam w postaci czarnych łat
rozłożone są ciasno komórki
grzyba. Podczas ciepłej i mokrej wiosny grzyb przerasta

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

kolejno pochwy liściowe
oraz niezdrewniałe jeszcze
źdźbło. Murszeje cała podstawa źdźbła, tkanki przewodzące ulegają zniszczeniu, co
uniemożliwia przewodzeniu
wody i składników pokarmowych. W miejscu porażenia
źdźbło jest kruche. Silnie
porażone kłosy są zbielałe,
łatwo się urywają przy wyciąganiu z ziemi. Patogen nie
poraża korzeni. Zwalczanie
chemiczne zalecane jest
w zbożach ozimych najlepiej
od początku fazy strzelania
w źdźbło do fazy pierwszego kolanka, jeżeli 25-30 %
źdźbeł uległo już porażeniu.
Wybrane środki do zwalczania : Allegro 250 SC - 1,0 l;
Topsin M 500 S.C. - 1,4 l;
Spector 450 EC - 1,0 l

Śnieć karłowa pszenicy
Chorobę można zaobserwować na niektórych zbożach i trawach, najczęściej
na pszenicy. Przenosi się
przez glebę, oraz z materiałem siewnym. Do zakażenia
może dojść w okresie jesień
– zima, gdy śnieg długo zalega na niezamarzniętej glebie, gdzie w obecności światła zakażane są kiełkujące
rośliny. Porażone rośliny są
ciemniejsze (grzyb rozwija
się wewnątrz kiełków dążąc
w kierunku kłosa), ponadto
charakteryzuje je silniejsze
krzewienie w porównaniu
do roślin zdrowych. W przypadku silnego wystąpienia,
obniżka plonu może wynosić nawet kilkadziesiąt pro-

Śnieć cuchnąca
pszenicy
Choroba ta ówcześnie
występuje dosyć rzadko,
dawniej miała bardzo duże
znaczenie gospodarcze w naszym kraju. Obniżająca plony o około 60%. Porażeniu
ulega głównie pszenica.
Grzyb przenosi się wyłącznie
przez zarażone ziarno. Do
porażenia dochodzi w czasie wschodów (grzyb wnika
do koleoptylu) w przedziale
temperatur optymalnych
dla patogena 5-10°C. Duże
znaczenie ma wilgotność
gleby, zbyt niska lub zbyt
wysoka nie sprzyja zakażaniu roślin. Grzyb rozwija
się w roślinie wzrastając do
źdźbła, rozwijając się dalej
w ziarniakach. Rośliny porażone przez patogena są
niższe i mają niebieskozielone zabarwienie. Kłosy są
rozwarte, zamiast ziarnem
wypełnione ciemnobrązowym mazistym płynem zarodnikowym o zapachu śledzi. Zaleca się zaprawianie
materiału siewnego.

Głownia pyląca
jęczmienia
Ziarno zakażone przez patogena nie różni się od ziarna zdrowego, ponieważ do
wysiewu nasion grzybnia pozostaje w stanie spoczynku.
Wzrost grzybni rozpoczyna
się wraz kiełkowaniem zbóż,
grzybnia z zarodka przerasta
do kiełków, później siewek
rozwijając się międzykomórkowo podąża za szybko
rosnącym źdźbłem. Rośliny, które zostały porażone
przez tego agrofaga kwitną
szybciej, zamiast zawiązków
kłosów i plew zawierają masę
zarodników, które podczas
kwitnienia rośliny, rozpylają
się zarażając kolejne kłosy.
Zniszczone i porażone kłosy
z ciemnobrunatnymi skupiskami zarodników sterczą
charakterystycznie na tle
kłosów zdrowych. Występowaniu i rozwojowi głowni
pylącej zbóż sprzyja ciepła
i lekko wilgotna pogoda.
Do najważniejszych szkodników upraw zbóż ozimych
należą: łokaś garbatek, śmietka ozimówka, rolnice, ploniarka zbożówka oraz mszyce
jako wektory chorób wirusowych.

Łokaś garbatek,
Pospolity chrząszcz z rodziny biegaczowatych, barwy czarnej z jasną stroną
brzuszną. Samice w sierpniu
i wrześniu składają jaja (80100 sztuk) do ziemi. Larwy
( jasnożółty tułów, odwłok
z ciemnymi płytkami i ma-

łymi plamkami bocznymi)
żerują na młodych roślinach
zbóż oraz na trawach, zjadając tkankę miękiszową
pozostawiając tylko nerwy.
Objawami żerowania są postrzępione liście, a niekiedy
poszczególne źdźbła lub całe
rośliny są wciągane do norek.
Larwy zimują w ziemi, wiosną kontynuują żerowanie
na młodych zasiewach zbóż
jarych. Zabiegi uprawowe
i zmianowanie, jak również
niszczenie chwastów jednoliściennych ogranicza występowanie łokasia garbatka
na plantacji. W Polsce brak
obecnie zarejestrowanych
preparatów do zwalczania tego agrofaga. Progiem
ekonomicznej szkodliwości
jest stwierdzenie jesienią po
wschodach roślin 1-2 larw
lub 4 uszkodzonych roślin
na 1m2.

Śmietka ozimówka
Larwy wylęgają się wiosną,
wgryzają się do źdźbła i zjadają jego wnętrze. W tym
okresie na polach zbóż ozimych można zaobserwować
pożółkłe sercowe liście, które
łatwo można wyciągnąć z gleby, gdyż zostały przegryzione
i przegnite u podstawy. Aby
ograniczyć
występowanie
tego szkodnika, pszenicę ozimą należy wysiewać w październiku, gdyż najbardziej
narażone są rośliny z siewów
wczesnych, przeprowadzonych w pierwszej połowie
września. Próg ekonomicznej
szkodliwości wynosi 10 roślin
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rolnikowi wszystko
jest wystąpienie w sezonie
wegetacyjnym temperatury
powyżej 20°C. Występowanie
wysokiej temperatury w dłuższym okresie czasu, w okresie
wiosennym powoduje u mszyc
zmianę cyklu rozwojowego
rozpoczynając rozwój na żywicielach letnich.
Bezpośrednia szkodliwość
mszyc wynika z wysysania
soków z roślin. Zaatakowane
jesienią młode rośliny mają
zahamowany wzrost, słabiej
się krzewią, a w przypadku
licznego wystąpienia mszyc
mogą zamierać. W okresie
jesiennym, ważniejszą jest
jednak szkodliwość pośrednia wynikająca ze zdolności
mszyc do przenoszenia chorób wirusowych zbóż. Szczególnie duże znaczenie ma
mszyca czeremchowo-zbożowa będąca głównym wek-

uszkodzonych na 30 badanych lub 80 larw na 1m².

Ploniarka zbożówka

Rolnice
Młode gąsienice żerują
w dzień na nadziemnych
częściach roślin. Starsze
larwy uszkadzają kiełkujące
ziarno lub wychodzą nocą
i podgryzają podziemne części roślin u nasady. Uszkodzona roślina przewraca się
i zamiera. W ciągu roku występuję jedno lub dwa pokolenia, jest to uzależnione od
warunków atmosferycznych.
Częste spulchnianie gleby
ogranicza występowanie rolnic. Progiem ekonomicznej
szkodliwości jest stwierdzenie jesienią 6-8 gąsienic na
1m2 . W Polsce brak obecnie
zarejestrowanych preparatów
do zwalczania tego agrofaga.
W okresie jesiennym na oziminach najliczniej występują
dwa gatunki mszyc: mszyca
czeremchowo-zbożowa oraz
mszyca zbożowa.

Mszyca zbożowa
Mszyca zbożowa nieco większa od mszycy czeremchowo-zbożowej, osiąga 2,0-3,3 mm
długości. Zarówno dorosłe,
uskrzydlone osobniki, jak
i larwy mogą mieć żółtozielone, zielone lub czerwonobrązowe zabarwienie. Charakterystyczną cechą tego
gatunku są czarne syfony,

Fot. Kamila Roik

W wyniku żerowania ploniarki zbożówki we wczesnojesiennych i późnowiosennych
zasiewach, można zaobserwować żółknięcie i obumarcie
liścia sercowego. Bardzo często u podstawy liści występują
objawy zgnilizny. W rejonach
jego stałego występowania
należy możliwie najpóźniej
wysiewać zboża ozime. Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie 6 larw
na 100 roślin.

Mszyca zbożowa uskrzydlona
wyraźnie widoczne na tle odwłoka. Mszyca zbożowa jest
gatunkiem jednodomnym,
który żeruje na zbożach, kukurydzy, trawach itp. W ciągu
roku rozwija się kilkanaście
pokoleń tego agrofaga. Ciepłe
i bezdeszczowe jesienie powodują wydłużenie się okresu
rozwoju szkodnika.

torem wirusów wywołujących
żółtą karłowatość jęczmienia
(BYDV) – która jest groźną
chorobą atakującej wszystkie
gatunki zbóż. W roślinach zainfekowanych jesienią, wirus
może namnażać się dłużej i w
efekcie objawy choroby obserwowane wiosną następnego
roku są silniejsze. Progiem
szkodliwości określonym dla
mszyc jesienią na oziminach
jest pojawienie się pierwszych
osobników na plantacji, należy wówczas zapobiegawczo
wykonać zabieg insektycydowy. W rejonach zagrożenia
żółtą karłowatością jęczmienia, w przypadku wczesnych
siewów należy prewencyjnie
przeprowadzić zwalczanie
mszyc po upływie 5-6 tygodni
od siewu.
Kamila Roik, Marcin Baran,
Beata Wielkopolan
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Mszyca
czeremchowo-zbożowa
Dorosłe, uskrzydlone owady mają czarną głowę, tułów
i syfony oraz oliwkowozielony odwłok. Larwy są zielone.
Jest to gatunek dwudomny,
który zimuje w postaci jaj na
roślinach z rodzaju Padus sp.
(Mill.), szczególnie na czeremsze zwyczajnej. Żywicielem letnim są zboża i trawy,
na których rozwija się do 12
pokoleń. Przeloty na żywiciela
zimowego – np. na czeremchę
zwyczajną rozpoczynają się
w połowie września i trwają
do listopada. Czynnikiem
sprzyjającym kontynuacji
rozwoju mszycy czeremchowo-zbożowej na oziminach
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Sto dni ministra Ardanowskiego

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski: Musimy oprzeć obrót artykułami rolno-spożywczymi na przewidywalnych zasadach umowy kontraktowej

Te symboliczne sto
dni to dobry czas,
aby przedstawić
podejmowane
przeze mnie do
tej pory działania
– powiedział minister
rolnictwa i rozwoju
wsi Jan Krzysztof
Ardanowski
podczas spotkania
z dziennikarzami.
Szef resortu rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski
podkreślił na spotkaniu,
że jednym z podstawowych
kierunków działania jest
wspieranie produkcji rolnej
i zwiększanie jej opłacalności. Dlatego też został zwiększony zwrot części akcyzy zawartej w paliwie używanym
w tej dziedzinie gospodarki
z 86 l/ha do 100 l/ha. Po
raz pierwszy też wsparcie to
zostało przydzielone producentom bydła – 30 litrów na
1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową.

– 28 sierpnia podpisałem „Program dla polskiego
ziemniaka”, którego celem
jest stopniowe wykluczenie
głównego problemu jakim
jest bakterioza – poinformował minister.
Przewidziano w nim m.in.
obniżenie o 50 proc. kosztów badań, stosowanie kwaliﬁkowanych
ziemniaków
sadzeniowych. Szef resortu
rolnictwa zapowiedział ponadto stosowanie bez zbędnych zezwoleń biofermentu
z biogazowni, jako nawozu.
Jednocześnie wzmocnione
zostanie kontrolowanie i eliminacja ziemniaków sprowadzanych z zagranicy, które
następnie wprowadzane są na
rynek jako polskie. Będą surowsze kary za wprowadzanie
w błąd konsumentów.
– Rolnictwo coraz bardziej wkracza w erę cyfryzacji – podkreślił minister Jan
Krzysztof Ardanowski zwracając jednocześnie uwagę
na nowy system rejestracji
i identyﬁkacji zwierząt, który uruchomiła ARiMR 29
września br.
– Ten system, to nie tylko
ułatwienie dla rolników, ale
także ważny element bezpieczeństwa żywności w Europie
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– dodał minister.
Kolejne działania podejmowane przez ministra
Ardanowskiego to zmiany
w przepisach dotyczących
nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.
Dzięki nim każdy będzie
mógł anonimowo zgłosić takie działania.
Wzmacniane są również
kontrole prowadzone przez
Inspekcję Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nie tylko jakości produktów, ale także ich
prawidłowego oznakowania.
Zakończony został proces
procedowania w Parlamencie
ustawy o spółdzielniach rolników.
– Zawarte w niej rozwiązania prawne i podatkowe
powinny zachęcać rolników
do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które
wzmocnią ich pozycję na rynku i pozwolą na zwiększenie
opłacalności produkcji rolnej
– podkreślił szef resortu.
Kolejne rozwiązania służące
rozwojowi produkcji zawarte
są w rozszerzeniu możliwości
sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie
rolnym. Dotyczy to zarówno
rolniczego handlu detalicz-

nego jak i tzw. MOL-a czyli
produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.
– Do 40 tysięcy złotych
rocznie rolnik będzie sprzedawał swoje wyroby bez podatku, a powyżej tej kwoty
zapłaci tylko 2% podatku.
Nie będzie też tak wielkich
wymagań przy MOL-u, jakie
były do tej pory – podkreślił
minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Minister poinformował także, że liczy na porozumienie
stron i przyjęcie zasad obrotu
na podstawie umów kontraktacyjnych. Taki wzór umowy
zawarty jest na stronie internetowej MRiRW.
– Musimy oprzeć obrót artykułami rolno-spożywczymi
na przewidywalnych zasadach
umowy kontraktowej – mówił
szef resortu rolnictwa.
– Z zadowoleniem przyjąłem
zmianę stanowiska przez środowisko producentów pasz,
a zwłaszcza Izby Zbożowo-Paszowej – poinformował
szef resortu rolnictwa mówiąc
o zainteresowaniu tej grupy
stopniowym uwolnieniem
Polski od importowanego
białka sojowego i zastąpienie
go białkiem krajowym.
– Rozpoczynamy pasjonują-

cą drogę rozwijania produkcji
zwierząt w oparciu o polskie
białko – zaznaczył minister.
Szef resortu odniósł się
również do problemów związanych z susza i ASF. – Rozwiązania dotyczące pomocy
suszowej funkcjonują od lat,
zmieniłem tylko to co było
możliwe w ramach moich
kompetencji – do powierzchni
ubezpieczonej nie są wliczane łąki i pastwiska – przypomniał minister.
– Rząd premiera Morawieckiego przeznaczył rekordową kwotę na pomoc suszową
w wysokości 1,5 mld złotych
i żaden rolnik nie zostanie bez
pomocy, jednak niezbędne
są protokoły, gdyż wydajemy
pieniądze publiczne z budżetu
krajowego – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Do ARiMR ponad 106 tysięcy wniosków od rolników
o taką pomoc.
– ASF jest już chorobą światową. Nam udaje się ją utrzymać na wąskim pasie wzdłuż
naszej wschodniej granicy
i dlatego pojawiły się szanse na uwolnienie kolejnych
gmin z restrykcji związanych
z obszarami z ograniczeniami
– poinformował szef resortu.

Minister powiedział, że coraz lepiej układa się współpraca z myśliwymi. Poinformował również o inicjatywach
związanych z bioasekuracją.
Podkreślił, że jest to jedyna
metoda zabezpieczenia gospodarstwa przed przedostaniem się wirusa do stada.
Tegoroczny urodzaj owoców
sprawił załamanie się rynku
jabłek. Minister Ardanowski
zapowiedział zdjęcie z rynku
pół miliona to jabłek przemysłowych i przerobienie ich na
koncentrat, który następnie
zostanie wyeksportowany.
Zwrócił uwagę, że jabłka
będą skupowane przez podmiot skupowy po 25 groszy za
kilogram, a zapłata rolnikom
będzie przekazana w ciągu
kilku dni.
– To pokazuje możliwy do
przyjęcia poziom cen i zapobiegnie
nieuczciwemu
wzbogacaniu się niektórych
skupujących. Wkrótce może
okazać się, że ci nieuczciwi
nie będą mieli gdzie kupić
surowca – podkreślił minister
Jan Krzysztof Ardanowski na
zakończenie prezentacji swoich działań w ciągu minionych
100 dni od objęcia urzędu.
źródło: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

