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Nie muszą
walczyć
z chorobami
i stresem.
Dla naszego
dobra!
Mniej wypadków,
ale i tak za dużo \2

Azotany a równowaga
życia biologicznego \3

Wapnowanie gleby
niezbędne
Jednym z najważniejszych
zadań jest przeciwdziałanie
zakwaszeniu gleb poprzez
stosowanie wapna. Zbliża się
okres zimowy i będzie ku temu
warunki, że można stosować
wapno, jeżeli zachodzi taka
potrzeba w uprawach rolniczych. \4

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

Ostrzeżenie przed
patogenami zbóż \6

Lizawki niekoniecznie
solne \13

Strączkowe:
opłacalne i zdrowe
Rośliny bobowate są cennym
źródłem białka roślinnego
przeznaczonego do produkcji
pasz i konsumpcji. W Polsce
po wprowadzeniu gospodarki
rynkowej uprawa tych roślin
przestała być opłacalna. Uprawia
się głównie zboża, kukurydzę
i rzepak ozimy. \14

o pomoc przez rolników na
inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu
się afrykańskiego pomoru
świń, które polegają m.in. na:

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

W Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
trwa nabór wniosków oprzyznanie pomocy w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Opublikowana 1 października 2018 r.
nowelizacja rozporządzenia
Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017
roku (Dz.U. poz. 1478 zpóźn.
zm.) wprowadziła istotne
ułatwienia w ubieganiu się

• zwiększeniu obszaru objętego pomocą na teren
całej Polski (poprzednio
były to obszary wymienione wczęściach I, II lub III
załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/
UE z dnia 9 października
2014 r.),
• zmniejszeniu liczby świń
z 300 na 50 (średni stan
z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym
przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru),
• rozszerzeniu
zakresu
udzielanej pomocy ourządzenia do dezynfekcji,
takie jak brama, kurtyna,
tunel, lub wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń wgospodarstwie rolnym wodrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne
wejścia oraz niemających
bezpośredniego przejścia
do innych pomieszczeń,
w których są utrzymywane
inne zwierzęta kopytne.

Pomoc na inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń udzielana
jest w formie refundacji
części poniesionych i udokumentowanych
kosztów
kwaliﬁkowalnych
operacji
wwysokości do 80% kosztów
kwaliﬁkowanych. Wsparcie
ﬁnansowe przyznaje się na
podstawie Umowy o przyznaniu pomocy zawieranej
przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji. Wypłaca się je do wysokości limitu,
który w okresie realizacji
programu wynosi maksymalnie na jednego beneﬁcjenta
100 tys. zł – wprzypadku rolnika, który jest posiadaczem
samoistnym lub zależnym
nieruchomości położonej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów
lub hodowlę nie mniej niż
50 świń średniorocznie na
nieruchomości położonej na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W ramach przedmiotowego
instrumentu wsparcia Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się

rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której
prowadzi chów lub hodowlę
nie mniej niż 50 świń iplanuje realizację operacji mającej
na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
• ogrodzenie chlewni wraz
z terenem koniecznym do
realizacji obsługi świń lub
• utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki
do dezynfekcji, lub
• zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
• przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń wgospodarstwie rolnym wodrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach.
O kolejności przysługiwania
pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
wśrodki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” decyduje
suma uzyskanych punktów
z dokładnością do trzech

miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru.
1. Jeżeli średnia liczba świń
wstadzie wynosi:
• od 50 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów
przyznaje się w przypadku
gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych
wartości proporcjonalnie
mniej, aż do 2 punktów dla
wartości równej 50,
• od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów
przyznaje się w przypadku
gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych
wartości proporcjonalnie
mniej, aż do 2 punktów dla
wartości równej 1200,
• powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty.
2. Jeżeli operacja dotyczy
niecki dezynfekcyjnej –
przyznaje się 2 punkty.
Kolejność przysługiwania pomocy w przypadku rolników
wnioskujących o pomoc na
inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu
się afrykańskiego pomoru

świń ustala się na podstawie
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib
stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyﬁkacji i rejestracji
zwierząt. Liczbę świń ustala
się jako iloraz sumy liczby
świń utrzymywanych przez
rolnika wostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym
przypada dzień rozpoczęcia
terminu składania wniosków
oprzyznanie pomocy, iliczby
12. Dane pobiera się z ww.
rejestru wg stanu na dzień
rozpoczęcia terminu składania wniosków. W przypadku
budowy niecki dezynfekcyjnej kolejność przysługiwania pomocy ustala się na
podstawie danych zawartych
w kosztorysie inwestorskim
lub projekcie budowlanym,
dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do
wniosku o pomoc ﬁnansową
w dniu jego złożenia w oddziale regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dr Marcin Kazimierczuk
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Mniej wypadków, ale i tak za dużo
Z najnowszych danych
KRUS-u wynika, że zmalała
liczba wypadków podczas
prac wykonywanych w rolnictwie. Wzrosła natomiast
liczba wypadków śmiertelnych w porównaniu do tego
samego okresu ubiegłego
roku – z 46 na 58. Najczęściej dochodziło do nich
w województwie lubelskim
– 10, mazowieckim – 9,
wielkopolskim – 7, podkarpackim – 6.
W naszym województwie
spadła liczba wypadków
podczas prac wykonywanych
w rolnictwie. Najczęściej dochodzi do nich podczas upadków i uderzeń przez ruchome
części maszyn.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła
komunikat o wypadkach przy
pracy i chorobach zawodo-

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

wych rolników w ciągu trzech
kwartałów 2018 roku.
W województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do
tego samego okresu w 2017 r.
spadła liczba zgłoszonych wypadków oraz chorób zawodowych. KRUS zarówno w 2018,
jak i w 2017 r. (dane po pierwszych III kwartałach) odnotował w naszym województwie
jeden wypadek śmiertelny.
W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. zgłoszono 680
wypadków, z czego 213 zakończono wydaniem decyzji
odmownej. W 463 przypadkach wypłacono jednorazowe
odszkodowania. Odnotowano
1 wypadek śmiertelny oraz
39 chorób zawodowych. Dla
porównania, w pierwszym
kwartale 2018 roku zgłoszono
564 wypadki: 241 zakończone
decyzją odmowną i 463 zakoń-

czone wypłatą jednorazowego
odszkodowania. Podobnie jak
w zeszłym roku odnotowano 1
wypadek śmiertelny, natomiast
liczba zgłoszonych chorób zawodowych wzrosła z 39 do 42.
Najczęstszymi przyczynami wypadków były: upadki,
pochwycenia lub uderzenia
przez ruchome części maszyn, uderzenia, pogryzienia
i przygniecenia przez zwierzęta. Wypadki śmiertelne najczęściej spowodowane były
,,upadkiem osób”. Inne, częste przyczyny to: pochwycenie
lub uderzenie przez ruchome
części maszyn i urządzeń,
upadek przedmiotu oraz uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta
W przypadku chorób zawodowych u rolników najczęstszymi przyczynami są choroby zakaźne, w tym głównie

borelioza, choroby układu
oddechowego, schorzenia
nerwów mięśni, a także choroby skórne.
W gospodarstwie rolnym
nietrudno o wypadek. Warto
pamiętać, że wszystkie prace w gospodarstwie powinny być wykonywane przez
osoby trzeźwe. Maszyny
rolnicze powinny mieć osłony na przekładniach, a ich
czyszczenie i naprawy można
wykonywać dopiero po odłączeniu napędu. Dzieci powinny przebywać poza strefą
pracy maszyn. Nie mogą one
również obsługiwać maszyn ani być przewożone na
snopkach słomy. Pamiętajmy
o odpowiednim oznakowaniu
pojazdów rolniczych, a także
o wyposażeniu ich w sprzęt
gaśniczy oraz apteczkę.
Zuzanna Leszczyńska
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Ochrona wód przed azotanami pochodzenia
rolniczego – nowe regulacje prawne

Jednym z podstawowych
kryteriów oceny przydatności wody do picia jest
zawartość w niej azotanów.
Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi najwyższe dopuszczalne stężenie
azotanów w wodzie pitnej
wynosi 50 mg w 1 litrze wody
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Przekroczenie tej wartości
świadczy o zanieczyszczeniu
wody. Nadmierna zawartość
azotanów w wodzie pitnej
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi
i zwierząt, a w wodach powierzchniowych
również
zagrożenie dla równowagi
życia biologicznego.
W warunkach nadmiernego nagromadzenia się składników biogennych w wodach
powierzchniowych dochodzi
do ich eutroﬁzacji. Następuje zmniejszenie bioróżnorodności ekosystemów wodnych, aż do ich całkowitego
obumierania. W rezultacie
eutroﬁzacji następuje degradacja wód, a także ulega
poważnemu ograniczeniu
możliwość ich wykorzystania do celów bytowych, gospodarczych i rekreacyjnych.
Również w wodach podziemnych zbyt duże stężenie azotu, spowodowane wymywaniem azotanów z gleby, czyni
je nieprzydatnymi do spożywania przez ludzi i zwierzęta.
W celu ochrony i poprawy
jakości wód poszczególne
kraje członkowskie Unii
Europejskiej wprowadziły
na swoich terytoriach zharmonizowane przepisy „pra-

wa wodnego” oraz przyjęto
Dyrektywę Rady 91/676/
EWG tzw. dyrektywę azotanową, której celem jest
zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego lub
wywołanego przez azotany
pochodzące ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie ich
dalszemu zanieczyszczeniu.
Zgodnie z zapisami tej dyrektywy państwa członkowskie UE mają do wyboru dwa
sposoby wdrażania jej postanowień. Wariant pierwszy
polega na sporządzeniu wykazu wód zanieczyszczonych
lub zagrożonych zanieczyszczeniem w przypadku niepodjęcia środków zaradczych
oraz ustanowienia wykazu
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł
rolniczych (OSN), a następnie
przygotowaniu i wdrożeniu
programów działań na wyznaczonych OSN. Natomiast
wariant drugi to podejście
polegające na ustanowieniu
i wdrożeniu Programu na
terenie całego kraju, w którym państwo członkowskie
zwolnione jest z obowiązku
wyznaczania wód wrażliwych
i OSN.
W Polsce od 2004 roku
realizowany był pierwszy
wariant wdrażania postanowień dyrektywy azotanowej. Bezpośrednią delegację
prawną dla realizacji zadań
w niej przewidzianych zawarto w obowiązującej od 1
stycznia 2002 roku ustawie
Prawo wodne. Określenie
wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych,
jak również wprowadzenie
programów działań następo-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Rolnictwo będąc znacznym konsumentem
wody uznawane jest również za jedno
z głównych źródeł jej zanieczyszczenia.
Nieracjonalna gospodarka nawozowa
(w tym niewłaściwe przechowywanie
i stosowanie nawozów) może dostarczać
do wód znaczne ilości biogenów, w tym
azotu. Skutkiem nadmiernej emisji azotu
do wód może być m. in. zmniejszenie
możliwości wykorzystania akwenów do
zaopatrywania ludności w wodę do picia
oraz eutrofizacja ekosystemów.

wało w drodze rozporządzeń
dyrektorów regionalnych
zarządów gospodarki wodnej. W 2017 roku, w wyniku
ustaleń kierownictwa resortu
środowiska oraz resortu rolnictwa i rozwoju wsi będących następstwem orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości
UE w sprawie tzw. skargi
azotanowej, nastąpiła zmiana podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej, polegająca na wdrożeniu Programu
na terenie całego kraju bez
konieczności wyznaczania
OSN. Przepisy dające podstawę do wprowadzenia programu znalazły się w nowej

ustawie z dnia 20 lipca 2017
roku – Prawo wodne. Ustawa obliguje wszystkich producentów rolnych w kraju,
tj. prowadzących produkcję
rolną, w tym działy specjalne
produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy
– do prowadzenia tej działalności w sposób zapobiegający
zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający
takie zanieczyszczenie.
Program działań mających
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu
tzw. Program azotanowy
został wprowadzony rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów
z dnia 5 czerwca 2018 roku,
opublikowanym w dniu 12
czerwca 2018 r. Program
azotanowy zawiera określone
z uwzględnieniem najlepszych
dostępnych technik środki
oraz sposoby postępowania
w zakresie praktyki rolniczej,
w szczególności związanej
z procesami nawożenia i gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych.
Mając na uwadze nowatorski charakter zaproponowanych w Programie
rozwiązań, znanych dotąd
tylko nielicznym rolnikom
gospodarującym na tzw.
OSN, Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
prowadzi obecnie kampanię
informacyjno-szkoleniową
mającą na celu merytoryczne wsparcie i pomoc rolnikom
we wdrażaniu Programu azotanowego.
Literatura:
Dyrektywa Rady z dnia 12
grudnia 1991 r. dotycząca
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/
EWG) Dz. U. UE L z dnia 31
grudnia 1991 r.);
Ustawa z dnia 20 lipca
2017 roku - Prawo wodne
Dz. U. 2017 poz. 1566.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Dz. U. z dnia 12
lipca 2018 r. poz. 1339;
W. Mioduszewski, W. Dembek (red.) 2009. Woda
na obszarach wiejskich,
MRiRW, IMUZ.
Elżbieta Kaczyńska
W-M ODR z siedzibą w Olsztynie
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Jednym z najważniejszych zadań, które
stoi przed rolnikiem jest przeciwdziałanie
zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie
wapna. Zbliża się okres zimowy i będzie ku
temu warunki, że można stosować wapno,
jeżeli zachodzi taka potrzeba w uprawach
rolniczych.
Dobrze wiemy, że większość nawozów azotowych
ma właściwości zakwaszenia
gleb, należy bardzo precyzyjnie dobrać zarówno formę jak i dawkę nawozu na
ha. Zakwaszenie gleb w Polsce jest procesem postępującym zarówno, jeśli chodzi
o obniżenie się pH jak i powierzchnię uznawaną za
kwaśną. Pośrednio niekorzystne działanie niskiego
odczynu gleby na rośliny
związane jest ze zwiększeniem wymycia, a w konsekwencji ze spadkiem zawar-

Szerokość pasków jest odpowiednikiem występowania
poszczególnych pierwiastków.
Generalnie małe (zasadowość) bądź duże (kwasowość)
pH ogranicza możliwość występowania pierwiastków śladowych

ponieważ gleby, a w szczególności piaszczysto-gliniaste
są z natury ubogie w wapń,
a więc kwaśne i bardzo kwaśne. Dlatego ciągle namawiam
rolników do pobierania prób
gleby by określić ile i w jakie
składniki mineralne jest zasobna gleba w danych uprawach lub przeznaczona do
uprawy pod poszczególne gatunki roślin. Jest, więc teraz
czas by wysiać wapno w uprawy rolnicze. Do dokarmiania
dolistnego roślin rolniczych
należy stosować w określonej
fazie ich wzrostu Wapnovit
lub Foscalvit bądź Senophos.
Należy podkreślić, że od odczynu gleby zależy pobieranie
z gleby wszelkich składników
pokarmowych przez korzenie
roślin i ma wpływ na prawidłowy wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych.
Tab. Wpływ pH na pobieranie składników pokarmowych.
opr. red.

DLACZEGO TRZEBA WAPNOWAĆ GLEBĘ NAWOZAMI O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SIARKI

Wapnowanie zimą jest bardziej efektywne i zalecane,
niż wapnowanie wiosenne.
Rozsiane wapno dłużej będzie
miało kontakt z glebą, jest
więcej wilgoci, więc woda
będzie pomagała w procesie
transportu wapna i w odkwaszaniu powierzchniowym.

— Spośród wielu dostępnych
na rynku nawozów wapniowych
polecam wapno węglanowe
wytworzone z Dolomitu lub Jury,
charakteryzujące się dłuższym
i skuteczniejszym działaniem
szczególnie w niskich temperaturach. Jednocześnie bezpiecznie można je stosować na
wszystkich rodzajach gleby i pod
wszystkie uprawy a w szczególności polecany jest na glebach
lekkich i ubogich w magnez
– wyjaśnia Krzysztof Włodkowski, dyrektor działu zamówień
Nawozy Wapniowe Complexor.
– W takie zapotrzebowanie idealnie wpisują się Nawozy COMPLEXOR i COMPLEXOR TURBO które
pochodzą ze zmielenia i spylenia
skały Jura i Dolomitu do stopnia
mikronów. Z uwagi na duży
stopień rozdrobnienia wapń łatwo
przechodzi do reakcji w glebie
i jest automatycznie przyswajalny

Fot. arch prywatne

EKSPERT RADZI:

tości kationów wymiennych,
zwłaszcza wapnia, magnezu,
a w pewnym stopniu potasu oraz z uruchomieniem
szkodliwych jonów glinu,
kadmu i manganu w kompleksie sorbcyjnym. W rezultacie na glebach kwaśnych nawożenie mineralne
powoduje małe przyrosty
plonów, może nie działać
w ogóle, bądź w skrajnych
przypadkach może nawet
działać ujemnie. Na przykład szczególnie słabo lub
nawet ujemnie działa przy
zbyt kwaśnym odczynie gle-

by sól potasowa w przeciwieństwie do siarczanu potasu.
Wapń jest składnikiem pokarmowym i przy jego niedoborze następuje słaby wzrost
systemu korzeniowego, plon
jest niższy. Brak wapnia łączy się z zakwaszeniem gleby.
Występują wówczas łącznie
objawy niedoboru wapnia
i magnezu oraz nadmiar glinu i manganu.
Rolnik jak i sadownik nie
powinien dopuszczać do
dalszego pogłębiania zakwaszenia gleb, gdyż na glebach
kwaśnych nawożenie mineralne powoduje małe przyrosty plonów, bądź w skrajnych przypadkach może
działać ujemnie w uprawach
rolniczych. Przypomnę, że
w warunkach kwaśnej gleby
nie azot i potas, lecz wapń
decyduje o wysokości i jakości
plonów. Moim zdaniem jest
to sprawa dużej wagi i wymagająca szczególnej uwagi,

Fot. arch

Wysiewając wapno poprawiamy
odczyn gleby

Krzysztof Włodkowski
dyrektor działu zamówień
przez rośliny co skutkuje reaktywnością na poziomie 98% i zwyżką
plonu nawet o 25% – dodaje.
COMPLEXOR to ponad 90%
CaCO3 (min 52-56 CaO i 6%
MgO + mikroelementy)
To nawóz wapniowy o reaktywności 98%. Wysoka zawartość
CaO efektywnie podnosi pH gleby
co przyczynia się do lepszego
rozwoju systemu korzeniowego
roślin a tym samym większego
wykorzystania nawozów NPK
nawet do 70% co skutkuje zwyżką
plonu nawet do 25% - wyjaśnia dalej.
COMPLEXOR TURBO to
60%CaCO3 i 30%MgCO3 (min

30% CaO i 21% MgO + mikroelementy)
To nawóz wapniowy o podwyższonej zawartości magnezu,
dedykowany do uprawy kukurydzy, rzepaku, na łąki i pastwiska.
Wysoka zawartość magnezu
pobudza proces kiełkowania,
poprawia gospodarkę wodną
i oddychanie roślin, zapobiega
chlorozie (żółknięciu liści)
uczestniczy w procesie fotosyntezy , poprawia odporność
na choroby i suszę oraz obniża
kwasowość gleby – mówi
Krzysztof Włodkowski, dyrektor
działu zamówień Complexor.
Wapno Complexor rozsiane
jesienią lub zimą może pozostać
dłużej bez przykrycia. Z uwagi na
to, że nawozy marki COMPLEXOR nie wymagają zaorania,
polecam stosowanie ich również
na zamarzniętą glebę. Zaawansowana technologicznie granula
o zróżnicowanym uziarnieniu,
gwarantuje przemyślane i optymalne uwalnianie wapnia w glebie, idealnie z zapotrzebowaniem
oraz zapewnia równomierny
wysiew. Istnieje możliwość
wysiania praktycznie każdym
typem siewnika.
Żeby plony były zadowalające

oprócz wapna, które zwiększa
wykorzystanie nawozów NPK,
nie można zapomnieć o Siarce
która przetwarza azot w białko.
Obecnie w Polsce jest ponad
90% gleb ubogich w siarkę.
SiarComplex o zawartości 30%
CaO i 40% SO3 to nawóz w formie siarczanowej o bardzo wysokiej reaktywności. — Bardzo
dobrze utrzymuje się w profilu
glebowym, zapewniając tym
samym roślinom stały dostęp
do siarki i wapnia – poleca
Krzysztof Włodkowski.
Duża zawartość siarki, doskonale rozpuszczalnej w wodzie,
uodparnia rośliny i zabezpiecza
je w siarkę już od początku
wiosennej wegetacji.
Stosowanie SiarCOMPLEX
usprawnia przetwarzanie i pobór
azotu, zwiększa zawartość
białka w roślinach, zwiększa
dynamikę wzrostu roślin już we
wczesnych fazach rozwojowych
oraz poprawia ich odporność,
decyduje więc o wzroście plonu
i poprawie jego jakości- dodaje specjalista. Nie zakwasza
w odróżnienie od pozostałych
nawozów siarkowych przy
jednoczesnym dostarczaniu
odpowiednich dawek siarki

i wapnia. Produkt w granulacie
(2-3mm) który zawiera 30%CaO
i 40%SO3 o wilgotności 1%
uzyskuje reaktywność 98%
i jednocześnie przystosowany jest do wysiania każdym
typem siewnika.
Więcej informacji dotyczących

korzyści ze stosowania nawozów COMPLEXOR , COMPLEXOR TURBO i SiarCOMPLEX
dawek, cen oraz różnych
promocji będzie można uzyskać
dzwoniąc
pod nr 784 54 33 54 lub 727
925 807.
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Tak, jak żeby przygotować
tradycyjną, zdrową, polską
zupę, potrzeba wrzucić do
garnka wiele różnych składników w odpowiednich proporcjach, tak by cieszyć się
z obfitych plonów, roślinom
uprawnym należy dostarczyć
składniki pokarmowe.
To właśnie zaspokojenie
potrzeb pokarmowych roślin
w stopniu umożliwiającym
uzyskanie wysokich plonów
o dobrej jakości jest głównym
celem nawożenia. A drugim
celem jest tutaj utrzymanie
optymalnej zawartości składników pokarmowych w glebie.
Groźne deﬁcyty
„Niedobór
składników
pokarmowych obniża plonowanie i pogarsza jakość
produktów roślinnych. Dla
prawidłowego rozwoju i plonowania roślin niezbędne
jest zrównoważone żywienie wszystkimi składnikami pokarmowymi. Deﬁcyt
któregokolwiek makro- lub
nawet mikroelementu ogra-

Fot. archiwum

Wapno, azot, siarka… roślinom potrzebna jest pomoc

nicza plonowanie i zmniejsza
efektywność wykorzystania
pozostałych składników pokarmowych” – przestrzega
w swoim serwisie „Racjonalna gospodarka nawozami”
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa - Państwowy
Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach.
Jednocześnie
specjaliści
z tego ośrodka uczulają, iż
stosowanie nawozów w ilościach przekraczających rzeczywiste potrzeby, obniża
efektywność nawożenia i prowadzi do strat składników na

skutek ich przemieszczania
poza granice pól uprawnych
i poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Taka utrata
składników
mineralnych
oznacza realne straty ﬁnansowe dla rolnika, a jednocześnie stwarza zagrożenie
dla środowiska naturalnego,
w szczególności wodnego.
„Najbardziej
uciążliwymi składnikami są pod tym
względem azot i fosfor. Są
one jednocześnie składnikami o najsilniejszym działaniu
plonotwórczym, dlatego ich
dawkowanie powinno być
precyzyjnie dostosowane do
wymagań pokarmowych roślin oraz warunków ich wzrostu” – wskazuje IUNG-PIB.
Ponadto – jak zaznacza Instytut - w celu uniknięcia strat
składników, należy stosować
je w takich ilościach, które
będą pobrane przez rośliny.
„Zaleca się zatem planowanie nawożenia w oparciu
o bilans składników pokarmowych tzw. metodą na po-

wierzchni pola. Zakłada się,
że dopływ składników do gleby ze wszystkich źródeł (jakie
potraﬁmy ilościowo zidentyﬁkować) powinien równoważyć
potrzeby nawożenia. Źródła
dopływu oraz sposób określania potrzeb nawożenia zależą
od rozpatrywanego składnika
pokarmowego. We wszystkich
przypadkach głównymi źródłami składników są nawozy
mineralne, naturalne i organiczne, a głównym elementem potrzeb nawożenia są
potrzeby pokarmowe roślin”
– zaznacza IUNG-PIB.
Przykłady
O tym, jak bardzo potrzebny jest uprawom azot i stosowanie nawozów o takim
charakterze, pisaliśmy wielokrotnie. Pokrótce warto tylko
przypomnieć – za IUNG-PIB
– że azot jest składnikiem
bardzo mobilnym i pozostawiony w glebie po zbiorze
roślin łatwo ulega stratom
w wyniku wymywania do wód
podziemnych lub ulatniania

z gleby do atmosfery. Dlatego celem gospodarowania
azotem jest jego maksymalne pobranie przez rośliny, aby
pozostałości w glebie były jak
najmniejsze.
Jako że siarka wspomaga
pobieranie tegoż azotu, należy również jej niedobory
uzupełnić. Bo – o czym też
ostatnio pisaliśmy - dzięki
wspomnianej już poprawie
efektywności wykorzystania
azotu, siarka zauważalnie
zwiększa plonowanie roślin.
Poprawia też jakość plonów,
co możemy obserwować nie
tylko w przypadku rzepaku
i innych roślin oleistych (powoduje wzrost zawartości
tłuszczu i białka w nasionach),
ale też na przykład ziemniaków (przyrost skrobi), buraków cukrowych (zwiększenie
ilości sacharozy), zbóż przeznaczanych na mąkę (wzrost
zawartości glutenu) czy też
jęczmienia browarnego i roślin warzywnych (zmniejszenie zawartości azotu).

Ważne jest też dostrzeżenie
przez gospodarzy problemu
zakwaszenia gleb, które to hamuje rozwój systemu korzeniowego roślin, przez co ogranicza pobieranie składników
pokarmowych i skutkuje słabym rozwojem i plonowaniem
roślin, niską efektywnością
nawożenia oraz dużymi stratami składników pokarmowych z nawozów. „Zakwaszenie jest obecnie w Polsce
najważniejszym czynnikiem
ograniczającym plonowanie
roślin, ponieważ około 50
proc. gleb charakteryzuje
się odczynem kwaśnym lub
bardzo kwaśnym. Jedynym
sposobem na podniesienie
odczynu gleb jest wapnowanie. Tymczasem zużycie
nawozów wapniowych jest
w stosunku do potrzeb bardzo małe. W ostatnich latach
wynosi niespełna 40 kg CaO/
ha/rok i nie pokrywa nawet
ubytku wapnia wynoszonego
z plonami roślin uprawnych”
– stwierdza IUNG-PIB.
dk
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Fot. nadesłane (2)

Uwaga! Jesienne ostrzeżenie
przed patogenami zbóż

Objawy rdzy brunatnej pszenicy oraz mączniaka prawdziwego stan na 10.11.2018 r.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw to
bezwzględny pasożyt, który towarzyszy
uprawie zbóż corocznie. Opady we wrześniu
pozwoliły na uwolnienie zarodników
workowych i pierwsze infekcje roślin
już jesienią. Obecnie, obfita grzybnia
ogranicza asymilację i wzmaga parowanie
z powierzchni liści, co przy ujemnym
bilansie wodnym jest niekorzystnym
zjawiskiem.
W ubiegłych miesiącach
jesiennej wegetacji, połowę
opadów generowały jednorazowe, silne deszcze o charakterze przelotnym. W efekcie,
lokalnie miesięczne sumy
opadów były wysokie, mimo
że przez większość dni nie
padało, a taki stan pogłębiał
suszę. W końcu września
przez Polskę przeszedł ośrodek niżowy, który przyniósł

stosunkowo wysoki poziom
opadów deszczu. W efekcie
wilgotność gleby, szczególnie w streﬁe korzeniowej
(7-28 cm) wzrosła, a dodatkowo ograniczeniu strat
wody sprzyjały niższe niż
dotychczas temperatury powietrza. Średnio temperatura
w okresie jesiennej wegetacji
była w rejonie północno-wschodniej części kraju wyż-

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

sza o ok. 2,3°C w porównaniu
do danych z ostatniego pięćdziesięciolecia. W minionym
tygodniu temperatura była
dodatnia, nocą ok. 3-4°C,
a ciągu dnia notowaliśmy
ok. 8-9°C. Ostatni tydzień
był mglisty, a woda w niższych
temperaturach nie odparowywała w południe słoneczne, lecz utrzymywała wilgotną warstwę na powierzchni
liści zbóż.
Plan ochrony roślin jesienią należałoby uznać za zakończony po obligatoryjnych
zabiegach herbicydowych i insektycydowych oraz zasileniu
roślin nawozami jednak opisane warunki pogodowe oraz
licznie żerujące owady m.in.
mszyce, tworząc wrota infekcji, przyczyniły się do aktualnie obserwowanego wzrostu
nasilenia chorób.
Nasilenie mączniaka prawdziwego oraz rdzy brunatnej
powodują, że kondycja roślin
jest słaba.

Pierwsze objawy rdzy brunatnej pszenicy zwykle dostrzegamy od maja do lipca,
a im później są widoczne
tym mniejszy ubytek plonu
(o 10 do 30%). Aktualnie
stwierdzane drobne, owalne,
brązowo-ceglaste skupienia
zarodników (urediniospor)
są typowymi symptomami
choroby, a na wielu roślinach
widać rozerwaną skórkę i wysypujące się na powierzchni
liści zarodniki. W brunatnym
skupieniu, którego żywotność
wynosi około 20 dni, codziennie może powstać 3000 zarodników, a 33% z nich ma
zdolność infekcyjną. Zarodniki są zdolne do zakażania
nawet, gdy są 10 min. w temp.
-23°C lub zostaną podgrzane
do 52°C, zaś ich graniczne
temperatury to minimalna
2°C i maksymalna 32°C. Od
zakażenia do pierwszych objawów mija około 7 dni. Panujące warunki atmosferyczne pozwalają zatem, aby ten

patogeniczny grzyb pogarszał
zdrowotność zbóż i przezimował w postaci wytrzymałych
na niekorzystne warunki urediniospor lub grzybni.
Porażenie pszenicy przez
Puccinia recondita sprawcę
rdzy brunatnej jesienią jest
krytyczne, p onieważ powoduje ograniczenie rozwoju
systemu korzeniowego, ogranicza krzewienie i pogarsza
zimowanie roślin.
Mączniak prawdziwy zbóż
i traw to bezwzględny pasożyt, który towarzyszy uprawie zbóż corocznie. Opady
we wrześniu pozwoliły na
uwolnienie zarodników workowych i pierwsze infekcje
roślin już jesienią. Obecnie,
obﬁta grzybnia ogranicza asymilację i wzmaga parowanie
z powierzchni liści, co przy
ujemnym bilansie wodnym
jest niekorzystnym zjawiskiem. Z grzybni uwalniane są
już zarodniki konidialne, które dokonują wtórnych infekcji

i rośliny żółkną. Największe
starty plonu stwierdzamy,
gdy porażany jest liść ﬂagowy i kłos, jednak zaniechanie
ochrony niższych partii łanu
jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższego piętra
przez patogeny.
W uprawach w wysokim
stopniu porażonych przez
grzyby powodujące rdzę
brunatną i mączniaka prawdziwego należałby rozważyć
jesienną ochronę fungicydową wybierając substancje
aktywne, które działają w niskich zakresach temperatur
np. morfoliny. Jeśli pogoda
nie pozwoli na interwencyjne
działanie, obligatoryjnie należy wykonać zabieg wiosną
po ruszeniu wegetacji, wówczas celujemy w patogeny
zagrażające kształtującej się
podstawie źdźbła z szerokim zakresem skuteczności
i w stosunku do sprawców
chorób liści.
dr Marta Damszel, UWM Olsztyn
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Fot. Nadesłane

Zadbaj o uprawę. To już
kwestia opłacalności

Przy zdarzających
się coraz częściej
długoterminowych
anomaliach
pogodowych, jak
tegoroczna susza,
a także czyhających
na szeroko
pojętym rynku
cukru kłopotach,
drobiazgowe wręcz
podejście do
plantacji buraków
to absolutna
konieczność.
Na wstępie trzeba przypomnieć rolnikom, którzy
wykopali buraki, złożyli je
w pryzmy i czekają na odbiór
ze strony cukrowni, o jednej
z podstawowych zasad dotyczących składowania w kontekście jesienno-zimowych
warunków atmosferycznych.
Otóż gdy temperatura powietrza spadnie do wartości poniżej 10 st. C – co ma obecnie
miejsce – należy okryć starannie pryzmę agrowłókniną, ale
gdy nastąpi wzrost powyżej
tej temperatury – co przecież może jeszcze w tym roku

nastąpić - trzeba ją odkryć.
Zaniedbania idące zarówno
w jedną, jak i drugą stronę,
z pewnością powiększą straty
dla rolnika podczas składowania surowca.
Do tego trzeba jeszcze dodać, że plantatorzy muszą
liczyć się ze stratami podczas
składowania z innego powodu. Ze względu na tegoroczną
suszę, buraki nie wykształciły tak „bujnych” korzeni, jak
przy normalnych warunkach
atmosferycznych. A to oznacza intensywniejsze „oddychanie” podczas składowania.
Ogółem tegoroczna susza
odcisnęła mocne piętno na
plonie buraka cukrowego.
Wydajność w niektórych rejonach Polski nie przekracza 50
t/ha. A to oznaczać może, że
zyski nie pokryją nawet kosztów produkcji, co oczywiście
dla tych rolników jest prawdziwą katastrofą. Czy można
było jej zapobiec? Na to pytanie nie ma krótkiej, precyzyjnej odpowiedzi. Na pewno
są sposoby zminimalizowania
skutków braku wody i jednoczesnych wysokich temperatur dla upraw.
Jednym z takich sposobów
było według producentów
Agro-Sorb Folium zastosowanie tego biostymulatora
aminokwasowego. Najlepsze
efekty uzyskano podobno
przy zastosowaniu 6-8 l/ha,

podzielonych na 3-4 dawki
(czyli 1,5-2 l/ha/ 1zabieg).
„Agro-Sorb Folium najlepiej jest zastosować łącznie
z mikroelementami czy z zabiegami fungicydowymi. I w
jednym, i drugim przypadku
aminokwasy zwiększą skuteczność zabiegów i wzmocnią rośliny, co wpłynie na ich
lepszą zdrowotność, kondycję
i wigor, zwiększą ich odporność na stres typu wysoka
temperatura czy brak wody,
a to wszystko w konsekwencji spowoduje osiągnięcie satysfakcjonującego plonu. Ci,
którzy użyli nasze aminokwasy w tym sezonie, nie zawiedli
się” – przekonują specjaliści
z Agro-Sorb.
Jako przykład wskazują zastosowanie preparatu
Agro-Sorb Folium w ilości
3x2 litry/ha na plantacji
w okolicach Jarocina. Tam,
w trudnych warunkach pogodowych uzyskano wydajność
74,5 t/ha po potraceniach
na zanieczyszczenia (buraki
zostały wykopane pomiędzy
27, a 30 sierpnia). Polaryzacja
(zawartość cukru) wyniosła
17,7 proc.
Zatem można śmiało stwierdzić, że odpowiednie zadbanie o swoją uprawę to już
wręcz kwestia opłacalności
produkcji, a więc i przyszłości
danego gospodarstwa. O tej
przyszłości
gospodarstwa

opierające się m.in. na plantacjach buraków muszą myśleć bardzo ostrożnie, bo rynek cukru w przyszłych latach
to jedna wielka niewiadoma.
Produkcja cukru z buraków
w europejskich krajach,
w tym w Polsce w ostatnich
latach rosła, a tymczasem
światowe zapotrzebowanie
stoi pod znakiem zapytania.
Produkcja cukru trzcinowego na świecie tak się bowiem
rozwija, iż zagraża bytowi wytwórczości cukru z buraków.
– Dominacja trzciny w zakresie wielkości produkcji,
ale również niskich kosztów
wytwarzania, staje się poważnym zagrożeniem dla produkcji cukru buraczanego. Potwierdzają to zresztą bardzo
niskie ceny cukru w transakcjach międzynarodowych.
Jest tak tani, że nikt na nim
w tej chwili nie zarabia - powiedział podczas niedawnego
posiedzenia sejmowej komisji
rolnictwa i rozwoju wsi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
W tej sytuacji pewne jest
tylko to, że największe szanse
na „pozostanie w grze” będą
mieć plantatorzy buraków,
którzy odpowiednio pielęgnują plantację, m.in. chronią ją
i stymulują jej rozwój oraz odporność, przez co gwarantują
sobie opłacalność produkcji.
Oprac. dk
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HODOWLA ZWIERZĄT

Nowe, nieznane czy może
nierozpoznane schorzenia zakaźne bydła
Hodowcy od lat zwracają się do mnie z pytaniami
w jaki sposób pozbywać się
problemów, które powodują
największe straty. I od lat lista
najważniejszych problemów
nie jest wcale długa: zapalenia wymion, biegunki cieląt,
zapalenia płuc czy problemy
z rozrodem. Co jest zatem
przyczyną tych frustrujących
każdego hodowcę zjawisk
i dlaczego nie potraﬁmy im
zaradzić ?
Rozpatrzmy prosty przykład. Biegunka u cieląt. Istnieje co najmniej kilkanaście
możliwych przyczyn pojawiania się biegunek. Podam tylko
cztery jako przykłady.
• rotawirusy – żadne leki nie
są skuteczne. Mogą co najwyżej zmniejszyć objawy. Rozwiązaniem jest szczepienie
matek. One przekażą odporność wraz z siarą. Ale musimy
wiedzieć, że ta choroba krąży
w stadzie. Bez badań laboratoryjnych się o tym nie dowiemy. Szczepienie w „ciemno” nie przyniesie żadnych
efektów jeżeli przyczyną nie
jest rotawirus.
• cryptosporidioza – rozwiązaniem jest podawanie
specyﬁcznych leków (np. Halocur, Gabbrocol) i to w odpowiednim czasie. Co z tego, że
podamy lek skuteczny, jeżeli

będzie za późno. Mikroby zostaną wprawdzie zniszczone,
ale wcześniej to one zniszczyły przewód pokarmowy i cielę
nie jest już w stanie tego odbudować. I znowu – zadawanie tych leków ma sens jeżeli
kryptosporidioza jest obecna
w stadzie. Należy to zbadać.
• schorzenia bakteryjne
– doraźnym rozwiązaniem
są antybiotyki, a strategicznym szczepionki.
Salmonella, E.coli, beztlenowce – to najczęściej spotykane bakterie. Każda z nich
jednak wymaga podawania
innego rodzaju antybiotyku.
Te, które są skuteczne na beztlenowce rzadko są efektywne
przy E.coli.
Jak by tego było mało – to
nawet podanie leku skutecznie zwalczającego beztlenowce zwykle nie przynosi
poprawy! Dlaczego? Bo lek
ten musi być podany w bardzo wczesnej fazie choroby,
tak aby nie dopuścić do namnożenia bakterii. Dlaczego? Same bakterie powodują nieznaczne zaburzenia,
ale wytwarzają one toksyny
i dopiero toksyny uszkadzają
wątrobę, nerki i tak dalej. Co
z tego, że usuniemy bakterie. Ich toksyny już działają,
a objawy choroby są i będą
nadal widoczne.

Fot. archiwum

Od lat przy różnych okazjach spotykam się
z hodowcami bydła. Od lat na spotkaniach,
wykładach pytam jakie schorzenia są
najbardziej dokuczliwe dla ich zwierząt.

Aby poznać, jakie bakterie
powodują biegunki konieczne są badania laboratoryjne
z antybiogramami.
• nieodpowiednie odpojenie siarą: – zwykle nieodpowiednia jej jakość, mała ilość
przeciwciał, zbyt późne zada-

wanie siary, zbyt mała jej ilość
– prowadzą do pojawiania
się schorzeń (nie tylko biegunek!) – rozwiązaniem jest
działanie w zarządzaniu stadem. Ale jakość siary, stopień
jej przyswajania określimy
tylko w badaniach laboratoryjnych.
A co jeżeli w stadzie są dwa,
a może trzy, jednocześnie
działające przyczyny?
Podałem kilka szczegółów,
aby wskazać, że sposób postępowania lekarskiego nie jest
tak prosty jakby się to z pozoru wydawało. To, że „żółty
proszek” działa u sąsiada, nie
oznacza, że będzie działać
wszędzie. Nawet to, że działał
on wcześniej nie oznacza, że
teraz także.
Spróbujmy zatem uogólnić
problem i znaleźć przyczyny
niepowodzeń w leczeniu zwierząt.
Szanowny hodowco. Jak
wskazałem powyżej na przykładzie biegunek, objawy
mogą być podobne, ale przyczyny różne. W ślad za tym
i sposoby leczenia są różne.
Jak wspomniałem, nawet
czas podania leku może być
decydujący. A kiedy wzywamy
lekarza? Zwykle większość
hodowców niezbyt uważnie
obserwuje zwierzęta. U krów
i cieląt objawy choroby widoczne są dopiero w przypadku zaawansowania procesu chorobowego (w stanie
dzikim – nie mogą ujawniać
swej choroby, bo drapieżniki
tylko na to czekają). W przypadku cieląt, system pojedyn-

czych boksów też nie ułatwia
obserwacji zachowań. Zatem
zauważamy chorobę i tak
późno. Co większość wówczas robi? Czeka! – jakoś
to będzie.
I to jest ten pierwszy błąd
popełniany na wielu fermach
bydła. Każdy dzień zwłoki to
mniejsza szansa na skuteczną
interwencję lekarską. Przykład opisałem powyżej.
Część hodowców poda jakieś leki (coś tam zawsze się
znajdzie w podręcznej apteczce i nic to, że przeterminowane, przechowywane niewłaściwie czy nieodpowiednie
do choroby).
I to drugi błąd. Po pierwsze,
nie wiemy jaka jest przyczyna
schorzenia, a więc lek będzie
podany „z kapelusza”. Po podaniu leku znowu tracimy
czas. Upływa kolejny dzień
i nadal niewiadoma jest przyczyna i nadal nie podjęto skutecznego działania.
UWAGA: Dla osoby bez
przygotowania medycznego,
nie ma znaczenia czy najpierw podamy „żółty proszek”
czy może „biały proszek”.
A jednak jest różnica. Może
się potem okazać, że podawanie leku, który na podstawie badań laboratoryjnych
jest skuteczny, nie przynosi
efektu – bo wcześniej podano
specyﬁk, który ten właściwy
lek blokuje.
Wzywamy wreszcie lekarza.
Lekarz zdaje sobie sprawę, że
przyczyn schorzenia może być
wiele. Jaki zatem lek wybrać?
Lekarz powinien natychmiast

przed leczeniem pobrać próbki do badań laboratoryjnych
(a jeżeli bez wiedzy lekarza
podaliśmy lek?) i do otrzymania wyników prowadzić
leczenie zachowawcze. Jak
jest w praktyce? Albo nie chce
się pobrać próbek, przesłać
próbek, albo – to dodatkowe
koszty. Krótko – jakoś to będzie.
I to trzeci błąd. Nie ma
możliwości wykrycia schorzeń
bez badań laboratoryjnych.
Obecna technika laboratoryjna pozwala na wykonanie
analiz nawet w kilka godzin.
Tylko badania bakteriologiczne trwają do 3 dni (i to
nie zawsze).
Rozpoznanie chorób szerzących się na fermie to kluczowy
element skutecznej, doraźnej
i długofalowej z nimi walki.
Pamiętajmy – istnieją też takie
choroby, których zasadniczo
nie dostrzegamy. Krowa nie
leży, nie ma biegunki czy innych widocznych objawów. To
po co się tym zajmować, zapytacie? Otóż te jednostki przynoszą straty ekonomiczne.
Mniejsza produkcja mleka,
większe zużycie paszy, więcej
interwencji lekarskich, więcej
unasiennień i tak dalej. Większe koszty hodowli, a mniejsze
wpływy gotówki.
Pozwolę sobie przybliżyć
państwu kilka ważnych chorób w następnych numerach
Rolniczego ABC. A może sami
zaproponujecie istotne dla
was tematy ?
Dr Roman Jędryczko
VetLabGroup Jędryczko
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Nie Jakoś tylko JAKOŚĆ
W jaki sposób jakość
użytego betonu
wpływa na koszt
inwestycji? Prezes
zarządu GLOBMETAL Konrad
Zielaskiewicz o tym,
jaki beton stosować
w inwestycjach
rolnych, żeby nie
mieć problemów
z ich trwałością.
Zwrot inwestycji rolnej planowany jest na określony czas
np. 10 lat.
Przez ten okres inwestor
ma świadomość, że nowo
wybudowany obiekt nie będzie generował kosztów dodatkowych. Niestety, z infor-

macji rynkowych wiem, że po
3-4 latach przy użyciu słabej
jakości betonu dochodzi do
spękań, złuszczeń i korozji.
Następuje reklamacja inwe-

stora do ﬁrmy wykonawczej.
Ta z kolei zwraca się z regresem do wytwórni betonu.
Okazuje się, że klasy zawarte w projekcie budowlanym

były podane tylko ze względu na swoją wytrzymałość
na ściskanie. Zazwyczaj wytwórnia – na etapie realizacji
zamówienia – spełnia to podstawowe kryterium. Temat
reklamacyjny się kończy, a inwestor pozostaje sam z problemem napraw, przenosin inwentarza itp. Nieplanowane
koszty są ogromne.
Skąd taki problem z betonem?
Otóż, w obiektach inwentarskich żyją zwierzęta, które wydalają ogromne ilości
fekaliów. Odchody i mocz
zawierają kwas moczowy,
kwas węglowy, siarkowodór
i amoniak. Wnikając w słabej jakości beton. Pojawiają
się pęknięcia, złuszczenia,
odspojenia, otulina betonu
maleje i następuje korozja
stali zbrojeniowej.
Dochodzą do tego uszkodzenia mechaniczne: ścieranie pod wpływem maszyn
czyszczących czy zgarniaków,

wynikające z przemieszczania
się zwierząt, ciągników itp.
Jaki
beton
powinien
więc być stosowany w takich obiektach?
Zaangażowani w inwestycję
powinni mieć świadomość
wpływu ekspozycji betonu
na jego trwałość. Takie betoniarnie jak nasza, bazując na
normach oraz doświadczeniu
są w stanie doradzić na etapie planowania jaki beton
zastosować np. na zbiorniki,
kanały gnojowe, posadzki pod
zgarniak, legowiska, stoły
paszowe, silosy na kiszonkę,
nawierzchnię placów manewrowych itp. Stworzyliśmy
trzy rodzaje betonów dla rolnictwa tj. SILOBET, TRACTBET oraz AGRIBET.
Czy specjalistyczny beton to
dużo większe koszty ?
Ceny oczywiście są nieco
wyższe. Jednak różnice jakościowe oraz technologiczne są
tu ogromne.

Czy wszystkie betoniarnie
potraﬁą wyprodukować takie
specjalistyczne betony ?
Na pewno wytwórnie podejmujące takie zlecenia powinny spełnić podstawowe
kryteria. Przede wszystkim
posiadać obowiązkowo Certyﬁkację Zakładowej Kontroli
Produkcji na beton towarowy w/g normy PN-EN 206.
Oczywiście na życzenie klienta producent ma obowiązek
wykazać również świadectwa
badań z bieżącej kontroli produkcji lub też wyniki próbek
pobranych na budowie po
wcześniejszym uzgodnieniu
z betoniarnią.
Najważniejszym kryterium
jednak jest wieloletnie doświadczenie producenta oraz
referencje poparte zadowoleniem klientów, gdyż jak mówił Siemens:
„O jakości można mówić,
kiedy wracają do nas klienci,
a nie produkty”
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Wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020 dla obszarów Natura 2000
dyrektywy: Dyrektywa ptasia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa)
- określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków
ptaków zagrożonych wygi-

nięciem; Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i ﬂory) - ustala
zasady ochrony pozostałych
gatunków zwierząt, a także
roślin i siedlisk przyrod-

niczych oraz procedury
ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.
Plany ochrony obszarów
Natura 2000 odnoszą się
zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach
zielonych. Stąd też w zakres
PROW 2014-2020 włączony

zostaje instrument wsparcia
inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk
i pastwisk oraz produkcją
zwierzęcą, prowadzonymi
zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Kryteria podmiotowe
O pomoc w ramach przedmiotowej operacji może
ubiegać się rolnik, który: jest
posiadaczem samoistnym
lub zależnym gospodarstwa
rolnego lub nieruchomości
służącej do prowadzenia
produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej; jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
ma ukończone 18 lat w dniu
składania wniosku.

REKLAMA

Kryteria przedmiotowe
Pomoc przyznaje się, jeżeli
w gospodarstwie znajdują
się trwałe użytki zielone położone na gruntach, które
objęte są obszarem Natura
2000 oraz prowadzona jest
działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, z wyłączeniem
chowu i hodowli ryb. Gospodarstwo to grunty do których
przyznano rolnikowi jednolitą płatność obszarową, co
najmniej w roku, w którym
złożono wniosek o przyznanie pomocy.
Wsparcie przyznaje się na
operację która przyczyni się
do utrzymania i użytkowania
trwałych użytków zielonych
położonych na obszarze Natura 2000, o ile, jej realizacja: nie będzie negatywnie
oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000 i jest
zgodna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi dla danego obszaru Natura 2000
znajdującego się na terenie
gospodarstwa. W przypadku gospodarstw z produkcją
zwierzęcą, operacje związane będą w zakresie zwierząt
z gatunku: bydło domowe;
bawoły; daniele; jelenie
szlachetne lub jelenie sika;
konie; osły; kozy; owce.

Wysokość wsparcia
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Stawki wsparcia uzależnione są od wieku rolnika
i wynoszą 60% kosztów
kwaliﬁkowalnych operacji
w przypadku młodych rolników oraz 50% kosztów
kwaliﬁkowalnych w przypadku pozostałych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneﬁcjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może
przekroczyć: 200 tys. zł na
inwestycje niebudowlane lub
500 tys. zł jeśli operacja obe-

Fot. arch. pryw.

Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura
2000 napotykają na szereg
wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań
ochronnych przewidzianych
dla danego obszaru.
Podstawą funkcjonowania
programu są dwie unijne

jmuje budowę, modernizację
budynków inwentarskich
lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie
budynków na budynki inwentarskie.

Koszty kwalifikowane
Do katalogu kosztów kwaliﬁkowanych zalicza się koszt
wyposażania pastwisk oraz
zakupu sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych
użytkach zielonych, w tym
urządzeń do usuwania drzew
i krzewów oraz selektywnego
usuwania chwastów i roślin
inwazyjnych. Ponadto koszty budowy lub modernizacji
budynków, budowli, urządzeń do przechowywania
nawozów naturalnych oraz
zakup wyposażenia, wykorzystywanych do produkcji
zwierzęcej, w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych,
zapewniających
racjonalne wykorzystanie
użytków zielonych w gospodarstwie.

Kryteria wyboru
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie
następujących kryteriów wyboru: powierzchnia trwałych
użytków zielonych (TUZ)
na obszarze Natura 2000
w gospodarstwie; udział
TUZ wartościowych pod
względem środowiskowym,
w odniesieniu do powierzchni TUZ na obszarze Natura
2000; operacja obejmuje
realizację inwestycji ściśle
związanych z wymogami,
jakie wynikają dla danego
gospodarstwa z planu zadań
ochronnych lub planu ochrony wyznaczonego dla danego
obszaru Natura 2000; podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, będący osobą ﬁzyczną, w dniu złożenia
wniosku o przyznanie pomocy, ma nie więcej niż 40 lat.
dr Marcin Kazimierczuk
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Dzięki nim cieszymy się smakiem owoców i warzyw
sków w określonych terminach
i w określonych porach, tak
żeby nie przeszkadzać w pracy
owadom oraz nie dokonywać
spustoszenia w owadzich populacjach.
2. Tereny z oczkami wodnymi
i zadrzewieniami
Nie wszystkie owady lubią słoneczną pogodę, choć
zjawiskiem
zauważalnym
jest większe żerowanie przez
owady, kiedy jest bezwietrzna i ciepła pogoda. Czyli faza
kwitnienia roślin uprawnych
powoduje, że na polach słyszalne jest bzyczenie pszczół.
Niektóre (np. trzmiele) lubią
tereny zacienione, przy ziemi.
Można zaobserwować pszczoły
latające nad wodami stojącymi
(stawy, oczka wodne, rowy melioracyjne). Na skraju lasu graniczącego z polami uprawnymi
znajdziemy pas zieleni z roślinnością charakterystyczną
dla agrocenozy. Tam również
spotkamy bzygi, motyle, dzikie pszczoły.
3. Przy domu
Na uwagę zasługują drzewa
owocowe, które podczas kwitnienia obsypują się kwiatami.
Wprawny i cierpliwy obserwator może zauważyć, jak dzielnie
pracują pszczoły podczas zbierania pyłku kwiatowego. Na
terenie gospodarstwa rolnego
w domowym obejściu można
spotkać klomby z kwiatami
oraz roślinami wieloletnimi.
Bogactwo koloru, zapachu
i kształtu sprawia, że niektóre
są mniej lub bardziej lubiane
przez chrząszcze, drugie przez
motyle. Jednakże takie naturalne dekoracje przy domu
cieszą nasze oko oraz są źródłem pokarmu dla owadów.
Należałoby też wspomnieć
o ogrodach, w których owady
odgrywają bardzo ważną rolę.
To dzięki nim możemy cieszyć
się smakiem i widokiem owoców i warzyw.
4. Pomoc zapylaczom
Nie tylko rolnicy dbają o dobrostan owadów. Wiele ﬁrm
z branży rolniczej, agrochemicznej czy też spożywczej
bierze udział w aktywnym

utrzymaniu populacji owadzich na terenach wiejskich.
Miałam możliwość uczestnictwa w programie „Operacja
zapylacze”. Akcja jest dostępna dla wszystkich rolników
i całkowicie bezpłatna. Można
otrzymać worek nasion roślin
miododajnych wraz z wytycz-

nymi jak przygotować pole
uprawne pod plantację. Dzięki zaangażowaniu w „Operację zapylacze” mogłam obserwować wzrost i rozwój roślin
miododajnych. Nauczyłam
się, jak wygląda gryka i facelia,
co było dla mnie nowością, bo
nie uprawiano dotychczas tych

gatunków u mnie w gospodarstwie. Zaobserwowałam wiele
gatunków owadów (trzmiele, motyle, muchówki, bzygi,
pszczoły, chrząszcze, pasikoniki) żerujących na kwiatach
i kwiatostanach mieszanki. Ta
akcja pozwoliła na stworzenie
dogodnego miejsca dla owa-

dów oraz przyczyniła się do
poprawy jakości i ilości plonów
na okolicznych polach. Zapewne korzystały z tej plantacji
oprócz pszczół dzikich również
pszczoły miodne.
mgr inż. Natalia Machałek, stażysta
specjalista Działu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
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O owady zapylające trzeba
dbać. To nie ulega wątpliwości. W rolnictwie i przyrodzie
owady odgrywają bardzo ważną rolę. Jest kilka sposobów
na stworzenie im dogodnych
warunków życia.
Wszystkie owady zapylające
są jednakowo ważne w ekosystemie rolniczym. Chociaż wiele osób jako owady zapylające
wymieniłoby pszczołę miodną, ja wymienię też: dzikie
pszczoły, bzygowate, trzmiele,
motyle i chrząszcze. Dlatego
że te grupy owadów, żerując
na kwiatach, przenoszą pyłek
z jednego kwiatu na drugi. Jest
to proces nieunikniony. Dlatego też wiele owadów latających
przyczynia się do przenoszenia
pyłku i powstawania w późniejszej fazie owoców.
1. Uprawa roślin na polach
Nasze pola uprawne są bogate w gatunki zbóż, roślin
bobowatych, rdestowatych
(gryka), kapustnych (rzepaki),
wiechlinowatych (kukurydza),
psiankowatych (ziemniaki),
komosowatych (buraki) oraz
w mniejszej ilości występujących lnowatych (len). Największą różnorodność można odnaleźć szczególnie na poletkach
doświadczalnych np. zakładów
doświadczalnych (Bałcyny)
oraz Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian (Wrócikowo).
Są to mi najbliższe miejsca,
jakie mogę określić mianem
bioróżnorodnych pod względem liczby gatunków i odmian.
W czasie kwitnienia poletka
wyglądają przepięknie. Sądzę,
że w czasie tej fazy owady mogą
czerpać pokarm z kwiatów
w znacznych ilościach.
W gospodarstwach rolnych
coraz częściej dąży się do
uszczuplenia liczby gatunków
w zmianowaniach. Owady wabione są przez rośliny, które
kolorowo kwitną. Na polach
utrapieniem dla rolników,
oprócz chorób i szkodników,
są chwasty. A te charakteryzują się mnogością barw i różnokształtnymi kwiatostanami.
Rolnik, który szanuje swoje
środowisko, dokonuje opry-
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Systemy utrzymania bydła mlecznego

Jakie funkcje jakie powinien
spełniać budynek inwentarski? Oto najważniejsze i konieczne:
• Ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady, wiatr,
temperatura) – w starszych
budynkach funkcję tą spełnia
dach, ściany okna za pomocą, których reguluję się temperaturę oraz mikroklimat.
W nowoczesnych obiektach
okna czy też ściany pełne
zastępują zwijane kurtyny
oraz siatki, a o optymalny
mikroklimat odpowiadają
zautomatyzowane koszowe
mieszacze powietrza.
• Układ ciągów technologicznych – konwencjonalne
obiekty charakteryzują się
niskim zmechanizowaniem
codziennych prac związanych
z obsługą zwierząt, utrzymywanie zwierząt na uwięzi czy
też wąskie korytarze w budynku utrudniające wykonywanie
prac czy przepędzanie zwierząt . W nowoczesnych oborach zwierzęta utrzymywane
są bezuwięziowo z podziałem
obory na strefy: picia, jedzenia, wypoczynku, doju;
• Higieniczny – w nowoczesnych obiektach inwentarskich
łatwiej utrzymać czystość zarówno budynku jak i zwierząt,
• Utrzymanie zwierząt
– w przeważających obiektach nowobudowanych jest
bezuwięziowe utrzymywanie zwierząt,
• Organizacja pracy – w starszych obiektach zmechanizowanie prac jest utrudnione,
natomiast w nowoczesnych
obiektach całość prac związanych zarówno z obsługą
zwierząt jak i utrzymaniem
budynku jest zmechanizowana.
Należy zaznaczyć, że nie
każde gospodarstwo może
sobie pozwolić sobie na budowę nowego obiektu inwentarskiego. Jednak — czy jest
to zmodernizowany budynek,
czy też nowo budowany — to
oprócz ciągłego dążenia do

Fot. archiwum

Budynki inwentarskie służące do produkcji zwierzęcej
obejmują obiekty przeznaczone do hodowli oraz
chowu zwierząt. Mogą one
składać się z pojedynczych
lub kompleksów budynków
inwentarskich. W związku
z zmechanizowaniem pracy
oraz zmianą wymagań zwierząt na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat rola
budynków inwentarskich
uległa zmianie.

ciągłego rozszerzania zakresu mechanizacji prac związanych z obsługą zwierząt,
należy zwierzętom przebywającym w nich zapewnić
dobrostan.

Co to jest dobrostan?
Jest to pojęcie bardzo trudne do zdeﬁniowania. Wiadomo, że dobrostan jest stanem
organizmu zwierzęcia, a nie
stanem warunków mikroklimatycznych,
zoohigienicznych czy technicznych
elementów budynku lub systemu utrzymania zwierząt.
Dobrostan jest ściśle połączony ze zdrowiem zwierzęcia, które jest kompromisem
między stanem odporności
zwierząt, a presją czynników
chorobotwórczych lub niekorzystnych warunków środowiska. Jeśli przyjmiemy,
że warunki środowiskowe są
zbliżone do warunków naturalnych, spełniających wszystkie wymagania zwierzęcia, to
życiowe jak wysoki przyrost
wagi ciała, wysoka wydajność
mleka czy prawidłowy rozród.
Dobrostan jest stanem
harmonii zwierzęcia z tym
środowiskiem. W takich warunkach, organizm zwierzęcia nie angażuje swoich sił
życiowych, swojej energii na
pobudzenie (uaktywnienie)
układu immunologicznego do
walki ze stresem, z chorobami,
ze złymi warunkami środowiskowymi i może je wykorzystać na takie procesy. Warto
pamiętać, że system immunologiczny nie zabezpiecza
w sposób prosty organizmu
zwierzęcia przed niekorzystnymi czynnikami środowiska.
Jest to proces bardzo złożony,
który uruchamia całą serię
mechanizmów ﬁzjologicznych, wywierających głęboki
wpływ na organizm zwierzęcia. Powoduje on nawet
ograniczenie pobierania pasz
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oraz zmniejszenie przyrostu
produkcji mleka czy mięsa.
Minimalne wartości (wymiary) dla stanowisk (kojców) dla bydła zapisane
w Rozporządzeniu z 2 09.
2003 r, oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca
2010 r. uwzględniają naturalne ruchy zwierzęcia przy
kładzeniu się i wstawaniu,
wypoczynku, przy pobieraniu
paszy i wody, a także możliwości utrzymania czystości
zwierząt (oddawania i usuwania odchodów).
W zależności od gatunku
i wieku zwierzęcia określone
są wymagania pod względem
wielkości powierzchni stanowisk i kojców, kubatury pomieszczeń, otaczających przegród oraz podłóg, na których
przebywa. Dlatego niezbędne
jest stosowanie rożnych rozwiązań, które pozwolą na
spełnienie wszystkich wymagań dotyczących potrzeb zwierząt, a jednocześnie zapewnią
psychiczny i ﬁzyczny komfort.

Różne systemy
System utrzymania zwierząt
jest podstawowym czynnikiem wpływającym na kształt
budynku inwentarskiego, który określa:
• zakres swobody ruchu zwierząt,
• system usuwania i magazynowania odchodów,
• technologię produkcji oraz
elementy stałego wyposażenia budynków,
• budowle towarzyszące:
płyta obornikowa, zbiornik
na gnojówkę lub gnojowicę.
W chowie i hodowli bydła zastosowanie mają różne
systemy utrzymania, które
dzielimy ze względu na:
• zakres swobody ruchu – na
uwięziowe i wolnostanowiskowe,

• rodzaj podłoża w legowiskach – na ściołowe i bezściołowe,
• rodzaj podłogi na korytarzach – na pełne i szczelinowe.
W zależności od czynników
obiektywnych i subiektywnych w/w systemy (warianty)
trzymania można łączyć, np.
obora wolnostanowiskowa
bezściołowa o podłodze szczelinowej. Czynniki subiektywne, którymi kieruje się rolnik
przy wyborze odpowiedniego
systemu utrzymania to nic innego jak własne przekonanie
rolnika do danych rozwiązań,
wynikające z doświadczenia
czy też wiedzy zdobytej podczas odwiedzin innych budynków inwentarskich.
Do czynników obiektywnych, które wpływają na
decyzję wybrania odpowiedniego systemu utrzymania
w swoim gospodarstwie to:
• wielkość stada,
• areał ziemi,
• wielkość i kształt działki
na której ma zostać zlokalizowana obora oraz sąsiadująca
z działką inna zabudowa.
W uwięziowym systemie utrzymania zwierząt czynności
związane z obsługą tj. pojenie,
żywienie, dojenie, leczenie,
pielęgnacja i usuwanie obornika, odbywają się na stanowiskach. Czynności te można
wykonywać ręcznie (nakład
pracy) lub mechanicznie
(koszty urządzeń i ich obsługi). Budynki przeznaczone
do uwięziowego chowu bydła
powinny być ciepłe i odpowiadać warunkom pracy obsługi
(dojenie), a także zabezpieczać instalację wodną przed
zamarznięciem. Ze względu
na dość długi czas leżenia
krów podstawowym wymogiem technologicznym są
wymiary legowiska, a szczególnie jego długość, która

musi być tak dobrana, aby
spełniała wymagania dotyczące dobrostanu, jak i produkcji
mleka. Długie i szerokie stanowisko zapewnia komfort,
natomiast z punktu widzenia
higieny produkcji mleka jego
długość należy ograniczyć tak,
aby krowy nie brudziły legowiska i nie kładły się w odchodach. Długość legowiska musi
być też dobrana do wielkości
krowy, a jednocześnie skorelowana z odpowiednim
systemem wiązania. Obory
uwięziowe umożliwiają dobrą
indywidualną kontrolę i opiekę nad zwierzętami. W zależności od sposobu usuwania
odchodów za stanowiskami
znajduje się kanał gnojowy
ze zgarniaczem obornika albo
korytarz do ręcznego usuwania odchodów. Takie obory
mają ograniczoną możliwość
zmian w zakresie: wielkości
stanowisk, systemu uwięzi, przejezdności budynku,
wprowadzenie nowych technologii pozyskiwania i przechowywania mleka unowocześnienia sprzętu udojowego
i chłodniczego, mechanizacji
usuwania obornika oraz polepszenia mikroklimatu.
W systemie wolnostanowiskowym charakterystyczne
jest to, że krowa sama przechodzi kolejno do miejsca
pobierania paszy, doju i odpoczynku. Odchody usuwane są
na całej powierzchni dostępnej dla zwierząt. Warunki
mikroklimatu są odpowiednie
dla zwierząt (dopuszczalna niska temperatura). Hale udojowe stwarzają lepsze warunki
higieniczne w czasie pozyskiwania mleka i ułatwiają mycie
urządzeń udojowych. Wymagane są oddzielne zbiorniki na
ścieki po myciu i dezynfekcji
urządzeń udojowych oraz na
ścieki sanitarne. Chów wolnostanowiskowy umożliwia
zastosowanie prostych urządzeń do mechanizacji np. usuwania obornika. Utrudniona
jest indywidualna opieka nad
zwierzętami i karmienie ręczne zróżnicowanymi dawkami
pokarmowymi pojedynczych
zwierząt.
Żywienie w zależności od
wydajności mleka wymaga podziału stada na grupy
technologiczne (TMR) lub
zastosowania elektronicznych
stacji do zadawania pasz treściwych. Korzystnie na ogólną
zdrowotność zwierząt wpływa
możliwość ruchu. W połączeniu z łatwiejszą obserwacją rui, daje to podstawy do
obniżenia kosztów produkcji
mleka. Dojarnie i urządze-

nia pomocnicze mogą być
umieszczone wewnątrz obory
lub w przybudówce.
Ten system wymaga mniejszych nakładów pracy niż
w innych systemach. Krowy
są czystsze, a legowisko daje
im poczucie bezpieczeństwa.
Jest to obecnie najczęściej
stosowany system w nowo
budowanych i modernizowanych oborach.
System wolnostanowiskowy
wyróżnia obory wolnostanowiskowe z wygrodzeniami
(boksowe i kombiboksowe)
oraz bez wygrodzeń („na
głębokiej ściółce”). Ta różnorodność umożliwia przystosowanie istniejących budynków
do potrzeb bezuwięziowego
utrzymania krów. W oborach
kombiboksowych boksy legowiskowe znajdują się przy
stole paszowym. Ten system
stosowany może być stosowany, w przypadku przebudowy
obory uwięziowej na wolnostanowiskową. Legowiska
kombiboksowe najczęściej
są krótkie, podobnie jak
w oborze uwięziowej.
W oborach boksowych krowy w części legowiskowej
przebywają (leżą) w wygrodzonych boksach, najczęściej
na ściółce ze słomy. Stół paszowy znajduje się w wydzielonej części obory, gdzie krowy muszą dochodzić. W tym
systemie można też trzymać
krowy bezściołowo (piasek,
maty legowiskowe).
W oborze „na głębokiej ściółce” warunki utrzymania zwierząt zbliżone są do warunków
naturalnych. Zaścielany obszar
legowiskowy (wypoczynkowy)
nie ma indywidualnych stanowisk. Obszar żywieniowy
jest oddzielony od niego przy
pomocy schodów i podestów.
Korytarz gnojowy może być
betonowy (pełny) lub posiadać
podłogę szczelinową. Zwierzętom należy zapewnić odpowiednią powierzchnię, zarówno w części legowiskowej,
jak i paszowej. Jest to system
stosowany w gospodarstwach
o dużym zapotrzebowaniu na
obornik, a jednocześnie posiadających duże ilości słomy.
W tym systemie utrzymania,
nie ma konieczności budowania płyty obornikowej.
Aktualnie przeważa jeszcze
uwięziowy system utrzymania bydła (do ok. 30 SD), ale
obserwuje się systematyczny
wzrost ilości obór wolnostanowiskowych z jednoczesnym
wzrostem koncentracji krów
w gospodarstwie.
mgr inż. Marcin Gołębiewski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl
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Lizawki niekoniecznie solne
Specjalistyczne,
naturalne lizawki
mineralnowitaminowe
doskonałym
rozwiązaniem
na pokrycie
niedoborów
witamin, makro
i mikroelementów
u zwierząt.

Ogólne cechy dobrych
lizawek mineralno-witaminowych to:
• bezpieczne, naturalne surowce (bez GMO),
• bogaty skład optymalnie
dobrany pod potrzeby określonych zwierząt w danych fazach
życia i okresach produkcyjnych,
• smakowitość - chętne pobieranie przez zwierzęta,
• trwałość, możliwe stosowanie w każdych warunkach.
Efekty stosowania takich
lizawek to m.in.:
• bardzo dobry rozwój cieląt
(zwłaszcza układu
trawiennego),

Fot. archiwum

W obecnych czasach dążenia do maksymalnego wykorzystania zwierząt w chowie,
hodowli i produkcji istnieje
duże niebezpieczeństwo ich
narażenia m.in. na niedobory mineralno-witaminowe,
a przez to obniżenie ich możliwości rozrodczych, produkcyjnych, a także narażenie na
spadek odporności i wystąpienie chorób. Utrzymanie
zwierząt w systemie alkierzowym znacznie ogranicza
ich wrodzone możliwości
do poszukiwania pewnych
związków,
pierwiastków,
witamin które występują
w naturalnym środowisku.
Powszechne
stosowanie
przez hodowców wyłącznie lizawek solnych, stanowiących

i wchłaniania danych substancji. Gdy hodowca stosuje lizawki w odpowiedni
sposób to każde zwierzę
ma możliwość pobrania
potrzebnej dla niego ilości
czego nie możemy zrobić za
pomocą mieszanek sypkich.

źródło łatwo przyswajalnego
sodu i chloru – pierwiastków
potrzebnych dla zwierząt,
nie zapewnia jednak właściwej suplementacji w inne
niezbędne pierwiastki i witaminy. Ponadto wysoka zawartość soli (NaCl) – składnika
limitującego w lizawkach solnych często ogranicza przyswajanie składników pokarmowych oraz powoduje duże

pobranie wody, a w efekcie jej
zbytnią zawartość w organizmie zwierzęcia.
Rolą lizawek powinno być
przede wszystkim pokrycie
ogólnego zapotrzebowania
na makro i mikroelementy
oraz witaminy biorąc pod
uwagę unikatowe dla każdego gatunku zwierząt wykorzystanie ich naturalnych
możliwości przyswajania

• lepsza zdrowotność
i rozród (łatwiejsze
zacielenia, porody i kondycja
po porodzie),
• znaczne ograniczenie biegunek i chorób (w tym ketozy),
• ograniczenie liczby pasożytów,
• zwiększenie pobierania
wszystkich pasz i ich lepsze
przyswajanie (więcej śliny),
• znacznie lepsza praca żwacza i całego układu trawiennego,
• wyższa wydajność mleczna
i przyrosty,
lepsza jakość mleka i mięsa.
Stosując specjalistyczne
lizawki znacznie ogranicza
się nakłady na leczenie. Co
ważniejsze zapobiega się
występowaniu problemów
zdrowotnych, czyli unika
przerw w produkcji. Stosując je odpowiednio dobrane w sposób systematyczny osiąga się bardzo dobre
efekty hodowlane.

REKLAMA

EKSPERT RADZI:

SPECJALISTYCZNE LIZAWKI GWARANCJĄ SUKCESU W HODOWLI

Armand Bruno Szara
Fot. Archiwum prywatne

Od kilku lat oferujemy w Polsce specjalistyczne, naturalne
lizawki produkowane z długoletnią tradycją we Francji. Stale
poszerza się grono hodowców
bydła i owiec zadowolonych
z ich stosowania, w tym
dochodzą również nowe grupy
zwierząt takie jak alpaki czy
jeleniowate (lepsze przyrosty
i jakość poroża oraz mięsa). Lizawki dostarczamy również do
kół łowieckich czy dla żubrów

w puszczach. Nasza oferta
produktów jest bardzo bogata,
lizawki dzielą się m.in. wg
grup zwierząt, czyli dla: cieląt
i młodzieży (ogólna DEMARRAGE i wspomagająca układ
oddechowy PULMOZEN), krów
dojnych (OLIGO’LACT), krów
zasuszonych (GESTANT ograniczająca ryzyko ketozy), bydła
mięsnego (najpopularniejsza
PHYSIOLick FEED – znacznie
poprawiająca pracę żwacza
nawet przy słabych paszach
objętościowych), owiec i kóz
oraz koni. Jest też podział wg
unikatowego działania m.in.:
przeciwpasożytnicze (skuteczna
lizawka PHYTO-VERS), przeciwbiegunkowe (w tym i PRINTANIUM idealna przed wiosennym
wypasem), poprawiające rozród
(efektywna VITAL S) czy lizawki
przeciw owadom (z zawartością czosnku).
Nasze lizawki dostępne są
w solidnych wiadrach 15, 20
i 25 kg. Są niezwykle szczelnie

zamknięte co umożliwia ich
dłuższe przechowywanie z zatrzymaniem świeżości. Wiadra
można stosować w budynkach
(stawiać na korytarzach paszowych lub montować w specjalnych uchwytach) jak i na
pastwiskach. Charakteryzują
się wysoką trwałością. Podczas
opadów nie rozpuszczają się.
Woda zbierająca się w wiaderkach jest szybko wypijana
przez zwierzęta.
Cena lizawek różni się od rodzaju. Na pierwszy rzut oka koszt
zakupu jest wysoki. Biorąc jednak pod uwagę efekty jakie daje
ich stosowanie koszt okazuje
się niski o czym przekonało się
wielu rolników w całej Europie
jak i przekonuje się coraz więcej
polskich hodowców – ponawiających zamówienia naszych
produktów. Lizawki dostarczamy na terenie całej Polski
– dostawa jest darmowa, a zamówienia wygodne – poprzez
e-sklep lub telefonicznie.
201718otbr-a -O
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Rośliny bobowate – krajowe źródło białka roślinnego

Strączkowe: opłacalne i zdrowe
Rośliny bobowate
(strączkowe) są
cennym źródłem
białka roślinnego
przeznaczonego do
produkcji pasz i na
cele konsumpcyjne.
W Polsce po
wprowadzeniu
gospodarki rynkowej
uprawa tych roślin
przestała być
opłacalna. Uprawia
się głównie zboża,
kukurydzę i rzepak
ozimy.
W 2017 roku udział zbóż
w strukturze zasiewów w Polsce wynosił 70,7%. Intensyﬁkacja produkcji roślinnej
i uproszczenia w uprawie
prowadzą do wzrostu zużycia
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. W efekcie wzrasta zakwaszenie gleb,
zmniejsza się aktywność mikroorganizmów glebowych,
następuje kompensacja chwastów i czynników chorobotwórczych. Konsekwencją jest
spadek plonów i postępująca
degradacja gleby. Jednym
ze sposobów odbudowania
prawidłowej struktury gleby
jest wprowadzenie do zmianowania roślin bobowatych.
W ostatnich latach w Unii
Europejskiej, a także w Polsce uprawa roślin bobowatych jest popierana i szeroko
propagowana nie tylko ze
względu właściwości ﬁtosanitarne ale również ze względu
na bezpieczeństwo białkowe.
Warunkiem rozszerzenia
powierzchni uprawy i zwiększenia produkcji roślin bobowatych jest opłacalność
produkcji, możliwość zbytu,

lonie mszyc, po zaschnięciu
kwiatów na dolnym okółku
zaczyna się oblot strąkowca
bobowego. Do zwalczania
szkodników bobiku zarejestrowane są trzy substancje
czynne: beta-cyﬂutryna i cypermetryna - związki z grupy
pyretroidów oraz acetamipryd.
Najgroźniejszą chorobą bobiku jest askochytoza powodowana przez grzyb Ascochyta fabae. Poraża liście, łodygi,
strąki i nasiona. Czekoladowa
plamistość (Botrytis fabae)
i rdza bobiku (Uromyces
viciae-fabae) nie powodują
większych strat. Do oprysków
przeciw chorobom bobiku zarejestrowane są substancje
czynne: chlorotalonil, iprodion, siarka i tiofanat metylowy. Do zaprawiania nasion
przeciw zgorzeli siewek zarejestrowane są trzy zaprawy
(ﬂudioksonil, metalaksyl +
cymoksanil + ﬂudioksonil,
tiuram).

a także niezbędna ilość materiału siewnego z odmian zarejestrowanych i hodowanych
w Polsce, które są najlepiej
przystosowane do naszych
warunków klimatycznych.
Rośliny bobowate bywają
zawodne w uprawie, dlatego
potrzebne są rodzime odmiany, a rolnicy na nowo muszą
nauczyć się ich uprawy.
Głównymi gatunkami roślin bobowatych uprawianymi w Polsce
jest bobik, łubin wąskolistny
i groch, a ostatnio także soja.
Aktualnie największym ośrodkiem hodowli nowych odmian
bobiku w Polsce jest Hodowla
Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa
IHAR. Obecnie rozróżnia się
cztery typy morfologiczno-użytkowe bobiku (Vicia faba L.
var. minor Harz.):
1) bobik niesamokończący
wysokotaniowy czyli tradycyjny
(Apollo, Ashleigh, Bobas, Capri,
Fanfare, Julia, Oena, Sonet)

2) bobik samokończący wysokotaniowy (Granit)
3) bobik niesamokończący
nisokotaniowy (Albus, Amigo,
Amulet, Fernando, Olga)
4) bobik samokończący niskotaniowy.

Bobik powinien być uprawiany na glebach ciężkich
i średnich w rejonach gdzie
nie występują długotrwałe
okresy niedoboru wody. Bobik jest zdolny do pobierania
składników pokarmowych
z trudno dostępnych związków
oraz z głębszych warstw, przez
co uruchamia nieprzyswajalny
dla zbóż fosfor i potas. Po zbiorze bobiku na 1 ha pozostaje
4-5 ton resztek pożniwnych zawierających około 70 kg azotu
N, 20 kg fosforu P2O5 i 40 kg
potasu K2O. Bobik stanowi
wartościowy przedplon dla
roślin zbożowych, a zwłaszcza
dla pszenicy ozimej.

Możliwości uprawy
soi w Polsce
Wymagania pokarmowe
bobiku są wysokie, ponieważ wytwarza on dużą masę
wegetatywną i daje potencjalnie wysoki plon nasion
(3-5 t/ha).
Potrzeby pokarmowe bobiku dla 1 tony nasion (makroelementy): Azot N 60 kg
(przy braku bakterii brodawkowych), Fosfor P2O5 17 kg,
Potas K2O 40 kg, Wapń CaO
40 kg, Magnez MgO 8 kg,
Siarka S 8 kg.
Warunkiem powodzenia
w uprawie bobiku jest wczesny
i głęboki siew (od połowy marca
do połowy kwietnia) oraz:
1) głębokość siewu 8 - 10 cm
2) obsada 55 - 60 roślin na 1
m2
3) rozstawa rzędów 20 - 25 cm
4) orientacyjny wysiew 250 280 kg/ha.
Nasiona powinny być zaprawione środkiem grzybo-

bójczym oraz zaszczepione
bakteriami Rhizobium leguminosarum.

Zwalczanie chwastów
Na chwasty dwuliścienne
powinny być stosowane herbicydy doglebowe po siewie
bobiku (metobromuron, pendimetalina + chlomazon, pendimetalina + dimetenamid-P,
prosulfokarb) i nalistnie po
wschodach bobiku (bentazon + imazamoks). Chwasty
jednoliścienne najlepiej zwalczać po wzejściu chwastnicy
jednostronnej (chizalofop-P
etylu, chizalofop-P etylu, ﬂuazyfop-P butylu, haloksyfop-R
metylu, kletodym, propachizafop).

Ochrona
Wschodzące rośliny bobiku
mogą być uszkadzane przez
oprzędziki, pod koniec maja
pojawiają się pierwsze ko-

W naszych warunkach klimatycznych i geograﬁcznych
mogą być uprawiane odmiany
soi wyhodowane lub przebadane w Polsce pod względem
ich przydatności do uprawy.
Soja jest rośliną dnia krótkiego o dużych wymaganiach
termicznych, dlatego większość odmian zagranicznych
w Polsce nie dojrzewa. Do
uprawy w polskich warunkach
nadają się odmiany, których
suma dziennych temperatur
w okresie wegetacji nie przekracza 2200°C, a długość
okresu wegetacji jest mniejsza
niż 140 dni. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest 17
odmian soi: Abelina, Aldana,
Aligator, Augusta, Coraline,
Erica, ES Comandor, GL Melanie, Madlen, Maja, Mavka,
Oressa, Paradis, Petrina, Regina, Sculptor i Viola.
mgr inz. Piotr Stopyra
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
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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 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.

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.
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

WE DWOJE NR 88/2018

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 POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA NIEZALEŻNA
wiek 61/160/57 pogodna, miła,
zadbana, otwarta, szczera,
uczciwa, bez nałogów, niezależna
mieszkaniowo i finansowo. Jestem
z Warmii, poznam pana do lat 68
zrównoważonego, miłego i skromnego, bez nałogów.
KOZIOROŻEC
wdowa lat 62/166, szczera,
uczciwa, wrażliwa z własnym
M, na emeryturze, zadbana, bez
nałogów. Pozna pana wdowca bez

Resort rolnictwa poinformował, że rolnicy którzy
z powodu pogody nie mogli
wcześniej zastosować nawozów naturalnych mogą
mogą to zrobić w terminie
późniejszym, jednak nie
później niż do końca listopada.
W połowie listopada, resort rolnictwa opublikował
informację dotyczącą stosowania nawozów:
W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów
stosowania nawozów zgodnie
z programem azotanowym
zwracamy uwagę, że możliwe jest jesienne stosowanie
nawozów w sytuacjach nadzwyczajnych tj. wystąpienia
niekorzystnych warunków
pogodowych. Taka sytuacja
wystąpiła jesienią ubiegłego roku, kiedy na skutek
częstych i obﬁtych opadów
deszczu oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby nie

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

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

Gdzie nas szukać?

Przypomnijmy. W tym roku
zmieniły się przepisy i terminy aplikacji nawozów m.in.
naturalnych. Konkretnie chodzi o tzw. program azotanowy
czyli „Program działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”.
Terminy te zostały skrócone.
Jeśli chodzi o obornik, można go stosować najpóźniej do
31 października, a jedynie na
uprawach trwałych, wieloletnich i TUZ - do 30 listopada.
W przypadku gnojowicy (i innych naturalnych nawozów
płynnych) jej stosowanie na
gruntach ornych musi być
zakończone do 15, 20 lub
25 października (zależy od
regionu kraju), zaś na uprawach wieloletnich, trwałych
oraz TUZ - do 31 października.
opr. zyw
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ROLNICTWO

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
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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.
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.

dokonano w terminie zbiorów (głównie kukurydzy,
buraków cukrowych i ziemniaków), a tym samym nie
przeprowadzono jesiennego nawożenia.
Niekorzystne
warunki pogodowe odnoszą się
również do występowania
suszy rolniczej oraz innych
zdarzeń pogodowych (np.
deszcz nawalny) i najczęściej występują lokalnie.
W tej sytuacji, producent
rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając
panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania
jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak
nie później niż do końca
listopada. Natomiast podczas lat o zwyczajowo panujących warunkach pogodowych jesienią należy
dotrzymać terminów określonych w programie azotanowym”.
OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Uwaga! Terminy nawożenia
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Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

Polska świętuje w tym roku
100. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zorganizuje Narodową
Wystawę Rolniczą. Wystawa
rozpocznie się w piątek 30 listopada i potrwa do niedzieli
2 grudnia. Zlokalizowana
będzie w trzech pawilonach
Międzynarodowych Targów
Poznańskich: 7, 8 i 8A. Wstęp
dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny.
W pawilonie nr 7 królować będzie polska żywność
wysokiej jakości. W tej hali

zaplanowano degustacje,
pokazy kulinarne oraz konkursy, zabawy i animacje
dla dzieci. Swoje osiągnięcia zaprezentują między
innymi koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze, urzędy
marszałkowskie, organizacje
branżowe i gospodarstwa
agroturystyczne. Na wspólnym stoisku ministerstwa
rolnictwa, KOWR, ARiMR
i KRUS będzie można zadawać pytania dotyczące
interesujących nas kwestii
pracownikom tych instytucji. Partnerem wydarzenia

Fot. wikipedia

Na przełomie listopada i grudnia na
Narodową Wystawę Rolniczą z okazji
100-lecia niepodległości zaprasza
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Będzie to przegląd współczesnych
osiągnięć, a także pokaz tradycji
i dziedzictwa polskiej wsi.

Organizatorzy przewidzieli prezentację m.in. krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
jest Krajowa Spółka Cukrowa, która także będzie miała
swoje stoisko.
Do pawilonu nr 8 warto
zajrzeć choćby po to by poznać historyczne i współczes-

ne maszyny oraz urządzenia
rolnicze takie jak np.: drony
wykorzystujące system GPS
do aplikowania nawozów
podczas upraw. Zaplanowane jest tu wspólne stoisko

instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
doradztwa rolniczego.
Zwierzęta z polskiej hodowli będzie można zobaczyć

w pawilonie 8A. Organizatorzy przewidzieli prezentację
koni, owiec, kóz, królików,
drobiu oraz bydła ras mlecznych i mięsnych, takich jak
holsztyńsko-fryzyjska
czy
czerwona polska.
Zgodnie z zapowiedzią Narodowa Wystawa Rolnicza
ma być okazją do zapoznania się z zakresem działalności oraz najważniejszymi
osiągnięciami prezentowanych jednostek. Ułatwią to
otwarte i interaktywne prezentacje. Resort zapowiada
także różne konkursy i prezentacje, m.in. konkurs wiedzy ekologicznej, prezentację
ula edukacyjnego oraz pokaz
tłoczenia oleju i etapów produkcji piwa. „Swoją wiedzą
dzielić się będą również uniwersytety oraz jednostki, które na co dzień dbają o jakość
produktów i zdrowie zwierząt
hodowanych na wsi”, informuje MTP.
oprac. zyw
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• zbiorniki: stalowe, polietylenowe,
podziemne, naziemne,
do oleju napędowego, opałowego, benzyny, paliw lotniczych,
AdBlue, nawozów płynnych
• kontenerowe stacje paliw
• projektowanie, budowa stacji
oraz baz paliw płynnych
• inwestycje pod klucz
Jesteśmy generalnym dilerem
ﬁrmy Kingspan na terenie
Polski północno-wschodniej.
W kwestii porad technicznych
oraz atrakcyjnych
warunków ﬁnansowych
prosimy kontaktować się
z naszym doradcą:
Paweł Szmytkowski
tel. +48 784 470839

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

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

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