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Przynieś wiosnę
z targów
do swego ogrodu /3
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posiadaczy zwierząt gospodarskich
dzięki portalowi IRZplus
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XI Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”

— W wielu ogrodach rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe. Za chwilę ruszymy na poszukiwania nowych
roślin i inspiracji. Dlatego warto wybrać się na XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”, które
odbędą się 27 i 28 kwietnia, przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie — zaprasza Magdalena Pusz, komisarz targów.
jemy pełną atrakcji i niespodzianek wioskę dziecięcą,
rozszerzoną o warsztaty młodego programisty. Miłośników zwierząt zapraszamy na
pokaz ogierów kryjących, który odbędzie się w sobotę oraz
prezentację zwierząt futerkowych, ptactwa ozdobnego
i gołębi rasowych — wyjaśnia
Magdalena Pusz.

Miłośników ogrodów nie
wstrzymują w pracach chłodne noce i rześkie poranki. Pogodne dni wybudziły nas już
z zimowego snu. Budząca się
do życia natura wyzwoliła
nową energię i chęci do działania. Z utęsknieniem czekamy już cieplejszej wiosny…

Wiosenne porządki
i nowe zakupy
Z niecierpliwością wyczekujemy wspólnie spędzanego czasu w plenerze, ciepłych
promieni słońca, delikatnego
wiaterku, soczystej zieleni,
pięknych kwiatów cieszących
oko pełną paletą barw.
— Wiosenne Targi Ogrodnicze, które na stałe wpisały się
w kalendarz wydarzeń w regionie, będą właśnie wspaniałą okazją do zrobienia, na
początku otwartego już sezonu ogrodowego, koniecznych
zakupów. Wiosenne Targi
Ogrodnicze
„Pamiętajcie
o ogrodach” realizowane są
przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
już po raz jedenasty. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zapewniamy,
że w tym roku nie zabraknie
bogatej oferty gospodarstw
ogrodniczych i szkółkarskich
oraz producentów zabudowy
i aranżacji ogrodów, z pasją
wykonanych wyrobów rękodzielniczych, swojskiego
jedzenia, piknikowej atmosfery dla dorosłych oraz pełnej atrakcji wioski dziecięcej
— zapewnia komisarz targów.

Nowe warsztaty i pokazy
Ale to nie wszystko. Dbając
o to, aby targi były miejscem
ciekawym i wartym odwiedzenia w przygotowaniu jest
także kilka nowych punktów
programu, które z pewnością uatrakcyjnią imprezę
i przypadną odwiedzającym
do gustu.
— Elementem, poprzez
który chcemy zaktywizować
odwiedzających do współdziałania, rozbudzić ich wyobraźnię i kreatywność będą
warsztaty i pokazy. Gorąco zachęcamy do czynnego udzia-

Doradzą, pomogą,
wytłumaczą

łu w warsztatach z serii „Bądź
bohaterem swojego ogrodu”,
gdzie zaprezentujemy renowację mebli i przedmiotów
w ogrodzie oraz drobne prace stolarskie, które można
wykonać samemu. Warto
również uczestniczyć w pokazie prawidłowego cięcia
drzew i krzewów owocowych
oraz „Zaproś zioła do swojej
kuchni”. Dodatkowo będzie
możliwość zasięgnięcia porad z zasad aranżacji tarasów
przydomowych i balkonów
oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji i wspólnych zakupów ze specjalistą.
Na stoisku Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej możliwe będzie bezpłatne badanie
pH w próbkach gleb z ogrodów działkowych i przydo-
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mowych— wyjaśnia Magdalena Pusz.

Rośliny, dobre jadło
i pokazy zwierząt
Wiosenna odsłona targów to miejsce dla każdego
i pewność stałych elementów
imprezy, które przyciągają
od jedenastu lat odwiedzających olsztyńską imprezę.
W tegorocznej ofercie znajdzie się prezentacja szerokiej
gamy roślin oraz artykułów
ogrodniczych i szkółkarskich, maszyn i urządzeń do
prac ogrodowych oraz zabudowy, wyposażenia i aranżacji przestrzeni. Nie zabraknie
bogatego asortymentu rozsad
warzyw i ziół, jak również
nawozów i środków ochrony
roślin chętnie kupowanych

przez działkowców i właścicieli przydomowych ogródków i amatorów hodowli balkonowych.
Prezentowane również będę
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła do produkcji
energii cieplnej i elektrycznej.
Tradycyjnie nie zabraknie
twórców rękodzieła i sztuki
ludowej, których pracę będzie
można podziwiać podczas pokazu rzeźbiarstwa.
— Na miłośników swojskiego jedzenia i smacznej
kuchni regionalnej czekać
będą domowe wędliny, świeżo wypieczony chleb, smalec
ze skwarkami, pyszne sery
i regionalne trunki a wszystko przygotowane według
tradycyjnych receptur. Dla
najmłodszych przygotowu-

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas targów będzie
można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa. Radą
i pomocą będą służyli przedstawiciele instytucji i organizacji otoczenia rolnictwa, na
czele z WMODR, którzy doradzą z zakresu możliwości
wsparcia rolnictwa i obszarów
wiejskich ze środków krajowych i unijnych, w tym wypełniania e-wniosków o dopłaty
bezpośrednie, nowoczesnych
technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki
i rachunkowości oraz wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki. Stoisko
doradcze wspomagać będą
reprezentanci Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR).
— Jesteśmy przekonani,
że nasze starania zapewnią
świetną zabawę w sielskiej
atmosferze. Zapraszamy już
dzisiaj do odwiedzenia targów 27 i 28 kwietnia już od
godziny 9:00 życząc wielu
wrażeń, satysfakcji i udanych
zakupów — zaprasza Magdalena Pusz, komisarz targów.
Po więcej informacji organizatorzy zapraszają na fanpage
Ośrodka https://www.facebook.com/wmodr.olsztyn/.

MAGDALENA
PUSZ, KOMISARZ
TARGÓW
W WMODR
Z SIEDZIBĄ
W OLSZTYNIE
ZAPRASZAMY
JUŻ DZISIAJ DO
ODWIEDZENIA
TARGÓW 27 I 28
KWIETNIA JUŻ
OD GODZINY
9.00 ŻYCZĄC
WIELU WRAŻEŃ,
SATYSFAKCJI
I UDANYCH
ZAKUPÓW.
W tym roku na olsztyńskich
Wiosennych Targach Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”
nie zabraknie bogatej oferty
gospodarstw szkółkarskich
oraz producentów zabudowy
i aranżacji ogrodów, kunsztownie
wykonanych wyrobów rękodzielniczych i swojskiego jedzenia.
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OCHRONA ROŚLIN

Trzeba bronić zboża przed patogenami
W regionie północno-wschodnim zboża przezimowały w dość dobrej kondycji i zachowując swój potencjał biologiczny, wznowiły
wegetację. Na przedwiośniu rolnicy obserwowali objawy pleśni śniegowej oraz pałecznicy zbóż i traw.

Rdza brunatna

Objawy pleśni śniegowej
Objawy pałeczniczy zbóż
i traw (bursztynowe skleroty
na pochwach liściowych to
typowy i specyﬁczny symptom choroby)
Wzrost i spadek temperatury, dni słoneczne i pochmurne oraz przymrozki są nadal
stałym elementem pogody,
jednak postęp rozwoju roślin jest widoczny i aktualnie
zboża ozime są w fazie 30-32
BBCH. Jest to optymalny
i jedyny moment na ochronę
kształtującej się podstawy

Septorioza
źdźbła przed grzybami powodującymi choroby podsuszkowe: fuzaryjną zgorzel
podstawy źdźbła, łamliwość
źdźbła zbóż i ostrą plamistość
oczkową. Aby określić zagrożenie zdrowotności podstawy
źdźbła należy wykopać rośliny
ocenić stan korzeni i pochew
liściowych, odsłonić je określając czy grzyb przerasta do
głębiej położonych tkanek
roślinnych. Fuzaryjna zgorzel
objawia się kreskowatymi,
brazowo-czarnymi smugami, łamliwość wrzecionowatą

Mącznika prawdziwy zbóż i traw

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

nekrozą, zaś objawem ostrej
plamistości oczkowej są zmiany odcinające tkankę zdrową
od chorej o nieregularnym,
ciemnym brzegu. Ryzyko występowania tych chorób jest
w bieżącym sezonie wysokie,
dlatego też zabieg ochrony
jest konieczny.
Bardzo niepokojące, co do
dalszych etapów wegetacji
i plonowania są nasilające się objawy chorób liści.
W północnej Polsce odnotowano wysokie porażenie zbóż
sprawcami: mączniaka praw-

Pałecznica zbóż i traw

dziwego zbóż i traw, septorioz
liści oraz rdzy brunatnej. Objawy mączniaka prawdziwego są nasilone i grzyb bardzo
obﬁcie zarodnikuje zakażając
kolejne rośliny i opanowując
wyższe piętra liści. Oprócz
ograniczenia
fotosyntezy
wzmaga on także parowanie,
co przy braku opadów osłabia rośliny. Po infekcjach jesiennych przezimowały także
grzyby powodujące septoriozy liści, które widzimy jako
nekrotyczne plamy z drobnymi czarnymi punktami

ograniczające intensywność
asymilacji. Groźnym patogenem jest także sprawca rdzy
brunatnej, który nietypowo
notowany był już jesienią,
a aktualnie wysypuje kolejne zarodniki infekcyjne, co
w bieżącej fazie rozwojowej
jest krytycznym punktem
w zdrowotności zbóż. Dlatego
tez dobór środków ochrony
roślin powinien koncentrować się nie tylko na ochronie
podstawy źdźbła, ale także
interwencyjnie ograniczyć
patogeny liści.

Pleśń śniegowa

Objawy mączniaka
prawdziwego zbóż
i traw, septorioza, rdza
brunatna
Zabieg określany jako T1
powinien być wykonany terminowo, nie później niż do
33 BBCH, jednak ze względu
na aktualnie wysokie nasilenie objawów chorób podsuszkowych i liści należy obligatoryjnie wykonać ochronę
roślin przed patogenami,
gdy tylko warunki pogodowe
umożliwią wjazd na pole.
UWM Olsztyn
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Poznajemy choroby
- szara pleśń

Nieregularne sinozielone plamy pojawiły się na liściach, łodygach czy strąkach upraw?
Prawdopodobnie zaatakowała je szara pleśń - grzybowa choroba wielu roślin,
wywoływana przede wszystkim przez gronowca szarego.

Kluczowy moment
infekcji
Jak podkreślono w opracowaniu Instytutu Ochrony
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB)
pt. „Metodyka integrowanej
ochrony rzepaku ozimego
oraz jarego dla doradców”
pod redakcją dr Ewy Jajor
i prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego, wszystkie części roślin są porażane przez
sprawców chorób, jednakże
najgroźniejsze w skutkach
jest głębokie porażenie tkanek korzeni, łodyg oraz łuszczyn. Sama dotkliwość strat
wywołanych przez patogeny
zależy również od momentu
infekcji - im jest wcześniejszy,
tym jej następstwa są gorsze.
„Jeżeli do porażenia dochodzi w zaawansowanej fazie
rozwoju rośliny, najczęściej
nie dochodzi do większych
strat w plonie. Redukcja plonu wiąże się między innymi
z tym, że porażone liście mają
ograniczone procesy asymilacji, natomiast zwiększa się
ich intensywność transpiracji.
Porażenie łodyg powoduje
ograniczenie przewodzenia
substancji
pokarmowych
i wody, co skutkuje więdnięciem i zamieraniem roślin.
Porażeniu ulegają również
łuszczyny, co często bezpośrednio powoduje redukcję
plonu, poprzez osypywanie
się nasion. Jakość plonu
z chorych roślin jest niezadowalająca, bowiem nasiona są

Fot. Dariusz Kucman

To schorzenie atakuje różne
rośliny - od doniczkowych do
drzew leśnych, ale na czele
z uprawami polnymi i ogrodowymi. Tak, jak kilku innym
tego typu chorobom (zgnilizna twardzikowa, mączniak
rzekomy czy kiła kapusty),
szarej pleśni sprzyja podwyższona wilgotność gleby i powietrza, zwłaszcza po licznych
i obﬁtych opadach. Wówczas
bowiem patogeny mogą wystąpić w ogromnym nasileniu,
zaś straty w uprawach mogą
sięgnąć niekiedy do 70-80
proc., a nawet – w ekstremalnych przypadkach – 100 proc.
potencjalnego plonowania.

drobne, niedorozwinięte, uzyskuje się z nich mniej oleju,
o gorszej jakości” – czytamy
w „Metodyce”.

Objawy można pomylić
Jeśli chodzi o źródła infekcji oraz sprzyjające warunki
dla rozwoju jej sprawców,
w przypadku szarej pleśni są
to resztki pożniwne, samosiewy, chwasty, nasiona, gleba oraz wspomniana wysoka
wilgotność powietrza i temperatura 10-18 stopni Celsjusza
(optymalnie 15 st. C).
Generalnie
najbardziej
charakterystyczne cechy dla
szarej pleśni, które można
nazwać cechami diagnostycznymi, to: nieregularne
sinozielone plamy na liściach, łodygach i strąkach,
często z szarobrązowym nalotem grzybni oraz trzonków
i zarodników konidialnych.
Ponadto, co do zasady, porażone części rośliny zamierają.
Natomiast jeżeli wziąć pod
lupę jedną z roślin, którym
zagraża to schorzenie, a mianowicie rzepak, te cechy
można określić dokładniej.
Wygląda to - według ekspertów z IOR-PIB - tak:
Liście – zagłębione, nieregularne plamy o barwie sinozielonej, pokryte szarobrązowym
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nalotem grzybni i zarodników
konidialnych; liście deformują się i zamierają.
Łodyga – zagłębione, nieregularne plamy o barwie szarobrunatnej, pokryte szarym
nalotem grzybni i zarodników
konidialnych; często powodują wyłamywanie się i zamieranie łodyg.
Łuszczyny – zagłębione,
nieregularne plamy o barwie szarobrunatnej, pokryte szarym nalotem grzybni
i zarodników konidialnych;
powodują przedwczesne zasychanie i pękanie łuszczyn
oraz osypywanie nasion.
Jak zaznaczają specjaliści,
do diagnozy w przypadku
podejrzenia występowania
szarej pleśni na danych uprawach trzeba podejść z ostrożnością i dokładnością. Można
bowiem pomylić jej objawy
z podobnymi, ale występujacymi w innych chorobach:
mączniaku rzekomym czy
zgniliznie twardzikowej.

Metody ochrony upraw
Z szarą pleśnią trzeba oczywiście podejmować walkę.
Metodę agrotechniczną stanowią w tym przypadku takie zabiegi, jak: płodozmian,
niszczenie resztek pożniwnych, izolacja przestrzenna

form jarych od ozimych czy
optymalne nawożenie. Nie
bardzo można tutaj mówić
o metodach hodowlanej (choć
są odmiany roślin uprawnych z ogólnie podwyższoną odpornością na choroby
grzybowe) czy biologicznej.
Bardzo ważna jest natomiast
metoda chemiczna, czyli po
pierwsze zaprawianie nasion,
a po drugie opryskiwanie przy
użyciu fungicydów.
Te chemiczne środki grzybobójcze wymagają dokładnego
ich naniesienia na chronione
części roślin. Dlatego do aplikacji generalnie zalecane są
rozpylacze, które wytwarzają drobne krople. Warto też
pamiętać o zasadzie, że takie
zabiegi należy przeprowadzić,
gdy siła wiatru nie przekracza
4 m/s, a temperatura jest niższa niż 25 st. C.
„Przestrzeganie wszystkich
zasad prawidłowej agrotechniki zapewnia roślinom dobrą kondycję, a tym samym
mniejszą podatność na porażenie przez patogeny, co pomaga zwiększyć wydajność
oraz produktywność gleby,
umożliwiając roślinom wydanie dobrego plonu pod
względem jakościowym i ilościowym” – wskazano w opracowaniu IOR-PIB.
dk
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EKO – dobre z natury w Polmleku

Szczęśliwe kury, mleko prosto od krowy, miód z lokalnej pasieki... Polacy zatęsknili za zdrową, nieprzetwarzaną żywnością. Oprócz
ekologicznych jajek czy organicznych warzyw na rynku, za sprawą Polmleku pojawiły się certyfikowane ekologiczne sery i masło.
Jeszcze niedawno największym zainteresowaniem kupujących cieszyło się przede
wszystkim to, co tanie. Sklepy informowały o kolejnych
megarabatach i superpromocjach. I choć nalepki nadal wiszą, kuszą jakby mniej – coraz
częściej sięgamy po żywność
o zdrowym, prostym składzie.
To bez wątpienia krok w dobrą
stronę, bo specjaliści alarmują,
jak wiele złego czyni w naszych
organizmach przetworzona
żywność. Na szczęście coraz
większą popularnością cieszy
się nurt slow food, stawiający
na świeże, dobrej jakości potrawy, przyrządzane z naturalnych, zazwyczaj lokalnych
produktów.
Edukacja społeczeństwa
zaczyna przynosić efekty – już
około 7 % Polaków stawia na

żywność spod znaku „bio” oraz
„eko”. Powiększa się grupa kupujących, których interesuje
już nie tylko zdrowe jedzenie,
ale także cały proces jego wytwarzania. Tym tropem podążyła Grupa Polmlek i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
nawet najbardziej wymagających konsumentów, stworzyła linię certyﬁkowanych produktów ekologicznych „ EKO”,
wśród których znalazły się żółte sery, mozarella oraz masło.

Sery z liściem
W natłoku artykułów, których producenci usiłują nas
przekonać co do ich ekologicznego pochodzenia, warto
zachować szczególną czujność.
Na półkach z oznakowaniami
„bio”, „eko” czy „organic” powinno znajdować się jedynie

to, co rzeczywiście pochodzi
ze zrównoważonych upraw,
nie miało do czynienia z pestycydami i tym podobną
chemią. Prawdziwie ekologiczne produkty sygnowane
są odpowiednimi certyﬁkatami i symbolami. Wśród nich
kluczowe miejsce zajmuje
tak zwany „Euroliść” (białe
gwiazdki ułożone w kształt
listka na zielonym tle) – sygnał
gwarantujący, że producent
i produkt spełnili restrykcyjne,
unijne normy, weryﬁkowane
na każdym etapie produkcji,
począwszy od tego, czym karmiona jest krowa, poprzez cały
proces przetwarzania aż do
wyrobu gotowego. Produkty
„EKO” od Grupy Polmlek powstają na bazie ekologicznego mleka i zgodnie z unijnymi
regułami rolnictwa ekologicz-

nego, dlatego posiadają wspólnotowe logo „Euroliścia”.

Ekologicznie,
czyli z szacunkiem
Produkt zasługujący na miano ekologicznego musi pochodzić z uprawy, w której nie ma
mowy o chemii oraz chroni się
ziemię przed wyjałowieniem
powracając się do tradycyjnej metody płodozmianu.
Jeśli hoduje się zwierzęta, nie
ma mowy o przemysłowych
karmach, antybiotykach czy
hormonach. W dużym skrócie rolnictwo ekologiczne wykorzystuje więc takie metody
produkcji żywności, które są
jak najbardziej zrównoważone i przyjazne środowisku.
Aby stworzyć prawdziwie
ekologiczne sery żółte, mozzarellę oraz masło, Polmlek

wykorzystuje mleko z takich
właśnie gospodarstw.
W Polmleku to wcale nie taka
nowość. Właściciele Polmleku
– Andrzej Grabowski i Jerzy
Borucki – w taki właśnie sposób od ponad 25 lat budują
pozycję Grupy, między innymi
dbając właściwą bazę surowcową. Wraz ze zmianą oczekiwań konsumentów, zmieniły się
trendy, zatem w ostatnich latach
dostawcy zaczęli produkować
coraz więcej certyﬁkowanego
ekologicznego mleka i dostarczać je do mleczarni. Dzięki
temu możliwe było uruchomienie produkcji linii „EKO”.
Choć produkty są w sprzedaży od niedawna, już cieszą się
popularnością i wygląda na to,
że na stałe pozostaną w asortymencie jednego z liderów
mleczarskiego rynku.
bd

CORAZ WIĘKSZĄ
POPULARNOŚCIĄ
CIESZY SIĘ NURT
SLOW FOOD,
STAWIAJĄCY NA
ŚWIEŻE, DOBREJ
JAKOŚCI POTRAWY,
PRZYRZĄDZANE
Z NATURALNYCH,
ZAZWYCZAJ
LOKALNYCH
PRODUKTÓW.

REKLAMA
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Wapń = jakość owoców
Jednym z kluczowych czynników
decydujących o rozwoju sadów oraz
opłacalności produkcji owoców jest
ich jakość. Oczekiwania odbiorców
i konsumentów docelowych stale rosną, ich
zainteresowanie wzbudzają tylko produkty
najwyższej jakości.
Aktualnie istotny jest nie
tylko wygląd owoców i ich
walory smakowe, ważna jest
także zawartość składników
pokarmowych oraz brak pozostałości środków ochrony
roślin. Przed sadownikami
stawiane są coraz bardziej
rygorystyczne wymagania
związane z jakością oferowanych produktów.
Do najważniejszych zadań
w produkcji owoców wysokiej jakości jest dostarczenie drzewom odpowiednich
składników pokarmowych
w ilościach niezbędnych do
prawidłowego rozwoju i wzrostu drzew w kolejnych fazach
wegetacji. Bardzo ważny
jest zatem wybór nawozów,
w których składniki pokarmowe powinny występować
w formach łatwo dostępnych
dla roślin.
Nie mniej istotny jest również sposób i czas aplikacji
nawozów, tak aby składniki
pokarmowe zostały dostarczone we właściwym momencie do różnych części roślin (pień, pędy, pąki, liście,
owoce).
Specjalne znaczenie dla jakości owoców spełnia wapń,
determinuje bowiem ich
jędrność, poprawia zdolność
przechowalniczą.
Niestety, z powodu ograniczonego
przemieszczania się tego pierwiastka do części generatywnych, w tym owoców, nawet
wysoka jego zawartość w glebie nie zapewnia dostatecznej
ilości w owocach. Dolistne odżywianie drzew owocowych
wapniem jest niezbędne i stanowi integralną część pełnych
programów nawożenia.
Zawartość wapnia w owocach uzależniona jest od wielu czynników biologicznych
(wiek drzew, siła wzrostu pędów, odmiana i podkładka),
uprawowych (właściwości
gleby, wilgotność gleby, stosowane nawozy) oraz środowiskowych (warunki pogodowe,
występowanie przymrozków,
opady atmosferyczne). Optymalna zawartość wapnia
w glebie jest konieczna, aby

było możliwe pobieranie
tego składnika pokarmowego przez system korzeniowy. Ponadto wapń poprawia
strukturę gleby i zapobiega jej
zaskorupianiu, reguluje pH
gleby, wspomaga aktywność
drobnoustrojów glebowych
(przyspiesza rozkład masy
organicznej) oraz ułatwia rozwój systemu korzeniowego.
Buduje ściany komórkowe,
dzięki czemu struktura tkanek jest stała i stabilna. Reguluje gospodarkę hormonalną
roślin, poprawia efektywność
zapylenia i zawiązywania
owoców. Zwiększa odporność na choroby grzybowe
i ﬁzjologiczne (gorzka plamistość podskórna, szklistość
miąższu, zbrązowienie przygniezdne, rozpad chłodniczy
lub mączysty, skorkowacenia
przetchlinkowe, oparzelizna
powierzchniowa),
bierze
udział w kontroli gospodarki
wodnej roślin. Sprzyja równomiernemu dojrzewaniu owoców, ale przede wszystkim
zwiększa ich jędrność i poprawia właściwości przechowalnicze. W przypadku owoców
miękkich wapń dodatkowo
ogranicza ich pękanie i sokowanie. Generalnie przy
niedoborze wapnia owoce są
mniejsze, mają skłonność do
oparzeń słonecznych, a twarde korkowacieją. Pierwiastek
ten wchodzi w skład enzymów
oddechowych, co poniekąd
także przekłada się na jakość
uprawianych owoców – przy
niskiej zawartości tego pierwiastka następuje intensyﬁkacja procesu oddychania,
a przez to i utrata turgoru.
Niedobory wapnia potęgują
się przy zbyt silnym wzroście
wegetatywnym drzew oraz
przy nadmiernie wyrośniętych owocach. Pozakorzeniowe dostarczanie wapnia jest
zabiegiem obligatoryjnym.
Aby owoce dobrze zaopatrzyć w wapń należy zadbać
o dostateczną ilość tego
pierwiastka w glebie w łatwo
przyswajalnej formie, zapewnić dobre zaopatrzenie
młodych zawiązków poprzez

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

dokarmianie już w początkowym okresie kwitnienia, a zabieg najlepiej jest powtórzyć
także gdy proces kwitnienia
będzie się kończył. Z kolei,

by zmniejszyć tempo spadku
koncentracji wapnia w rosnących owocach także niezbędne jest ich dokarmianie. Zawartość wapnia na przykład

dla jabłek wynosić powinna
minimum 5 mg Ca/100 g
świeżej masy owoców. Warto
jednak korzystać z opracowanych programów nawożenia
i przestrzegać zaleceń, gdyż
nadmierne
zaopatrzenie
drzew owocowych w ten pierwiastek może doprowadzić
między innymi do wystąpienia niedoborów innych pierwiastków, jak choćby żelaza,
manganu, potasu czy boru.
Przekarmienie roślin wapniem obniży także walory
smakowe owoców.
Warto zatem zastanowić się
nad wyborem odpowiedniej
strategii odżywiania sadów
wapniem. Należałoby wybrać
preparat, który gwarantuje
optymalne zaopatrzenie roślin w wapń przy zastosowaniu niskich dawek. Dobrze,
by działał w dwojaki sposób
– stymulował pobieranie
wapnia z gleby i jego transport do najmłodszych części
roślin (efekt pompy auksynowo-wapniowej) oraz dostarczał łatwo przyswajalny organiczny wapń bezpośrednio
w zabiegu pozakorzeniowym.
Przykładem takiego produktu
jest aktywator wapnia Opty-

cal. To wapniowy preparat
o właściwościach biostymulujących. Nie tylko poprawia jakość oraz właściwości
przechowalnicze owoców,
ale pozwala ograniczyć koszty
związane z dodatkowymi zabiegami nawozami wapniowymi. To ważny aspekt, który
sadownicy powinni rozważyć
przy wyborze technologii dokarmiania.
Korzyści płynące z dokarmiania drzew owocowych
wapniem są nie do przecenienia. Jednak najważniejszym
i niepodlegającym dyskusji
argumentem, przemawiającym za jego stosowaniem jest
wpływ tego pierwiastka na
jakość uzyskiwanego plonu.
Owoce deserowe muszą spełniać oczekiwania konsumentów, które z roku na rok są coraz wyższe. Ważne są zarówno
walory smakowe i odżywcze,
jak też wygląd owoców – ich
jędrność, czy barwa. Towar
złej jakości, nie spełniający
tych oczekiwań nie znajdzie
nabywców. Warto więc zapewnić sadom odpowiednie
zaopatrzenie w wapń.
Anna Rogowska na podstawie „Poradnika sadowniczego – jabłoń”
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Co zrobić, jeżeli nie zdążyliśmy
wiosną wysiać wapna?
Jeśli dotychczas
nie udało się
przeprowadzić
zabiegu
wapnowania, a gleby
są zakwaszone
i rośliny gorzej
się rozwijają, to
ostatecznie można
zadziałać wczesną
wiosną.
Nie każdy nawóz wapniowy
może być wykorzystany pogłównie. Jednak w tym terminie należy wybrać odpowiedni
typ wapna z uwzględnieniem
przyszłej rośliny uprawnej oraz
rodzaju gleby. Rodzaje gleby
– o czym należy pamiętać:
wapno tlenkowe stosuje się
na glebach ciężkich oraz gliniastych
wapno węglanowe sprawdzi
się nie tylko na glebach lekkich i piaszczystych, ale także
na glebach ciężkich i bardzo
ciężkich

Zastosowanie wapna tlenkowego na glebie lekkiej
może skutkować pogorszeniem jej struktury!
Wapnowanie
pogłówne,
zwłaszcza wiosenne, jest
efektywną formą nawożenia,
szczególnie w przypadku roślin bardzo wrażliwych na
niedobór składnika, tj. buraki
cukrowe, rzepak, kukurydza,
pszenica, niektóre warzywa
(buraczki, cebula, czosnek,
seler, sałata, szpinak).
Do pogłównego wapnowania roślin nadaje się tylko
forma węglanowa (CaCO3),
forma tlenkowa (CaO) może
uszkadzać rośliny. Z form
węglanowych nawozu może
to być wapno węglanowe
lub węglanowo-magnezowe.
W trakcie zabiegu rośliny muszą być suche, a użyty nawóz
powinien mieć wysoki stopień
rozdrobnienia, Nie zaleca się
też bronować granul. Należy
pozostawić je na polu, by się
rozłożyły i przesączyły do gleby w trakcie opadów deszczu.
Wapno węglanowe występuje na rynku w wielu typach.
Gdy istnieje potrzeba wysiania nawozu wapniowego tuż

przed siewem nasion lub pogłównie, najlepiej wybrać węglan w formie granulowanej,
który można wysiać tuż przed
planowanym siewem lub pogłównie. Wapno węglanowe
nie wykazuje niekorzystnego działania na wschodzące
rośliny oraz na te, które już
są na polu. Dobrym rozwiązaniem jest wybór wapna
węglanowego z ﬁrmy COMPLEXOR odznaczające się
wysoką reaktywnością i dobrą
rozpuszczalnością w wodzie.
Szybko, ale łagodnie odkwaszają glebę w przeciągu kilku
tygodni od zastosowania.
Tempo odkwaszania uzależnione jest kilku czynników,
szczególnie od temperatury
oraz wilgotności gleby.
COMPLEXOR 90% CaCO3
(min 52-56 CaO i 6% MgO +
mikroelementy)
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 Dyrektor

Działu Zamówień Complexor
Krzysztof Włodkowski
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.
Zarówno Complexor jak
i Complexor Turbo można
wysiać tuż przed planowanym siewem lub pogłównie. Wapno węglanowe nie
wykazuje
niekorzystnego
działania na wschodzące
rośliny oraz na te, które już
są na polu - mówi Krzysztof
Włodkowski, dyrektor działu
zamówień Complexor.
Podczas gdy, w innych ﬁrmach istniejących na rynku
nawóz wapniowy o wysokiej
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Krzysztof Włodkowski, dyrektor działu zamówień Complexor
zawartości magnezu jest nowością, Complexor Turbo jest
stosowany i sprawdzony przez
rolników na terenie całej Polski od kilku dobrych lat. Stąd
płynie coraz większa liczba
rekomendacji i tym samym
automatycznie zwiększa się
grono zadowolonych klientów.
Wiosną nie można zapomnieć o siarce, która poprawia wchłanianie azotu i u
zbóż prowadzi do zwiększenia obsady kłosów. W efekcie nawożenie siarką przekłada się na wzrost plonu
ziarna i zawartości białka
w ziarnie. Podstawowe nawożenie pszenicy siarką wykonuje się wraz z pierwszą
dawką nawożenia azotowego, a potrzeby pokarmowe
pszenicy to 4,5 kg S/t ziarna
plus odpowiednia masa słomy.
W takie zapotrzebowanie
świetnie wpisuje się siarczan
wapnia 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,
zamówień, cen oraz różnych
promocji będzie można uzyskać
dzwoniąc pod nr 784 54 33 54
. Zapraszamy do polubień na
FB: COMPLEXOR-PRAWDZIWE
WAPNO NAWOZOWE oraz na
stronę www.complexor.agro.pl
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Warto dbać o owady zapylające
Owady pełnią jedną z najważniejszych funkcji w środowisku – zapylają rośliny.
Ich aktywność ma znaczący
wpływ na plon owoców
i warzyw, a także roślin oleistych i białkowych. Nawet
w przypadku roślin samopylnych, zapylenie przez
owady poprawia wielkość
i jakość plonu.
Aż 264 gatunki roślin
uprawianych na świecie są
całkowicie lub częściowo
uzależnione od zapylania,
a około 1/10 masy żywności
na świecie pochodzi z roślin
zapylanych przez owady.
Warto zauważyć, że nie
wszystkie rośliny są atrakcyjne dla pszczoły miodnej. Na
przykład koniczyna czerwona
ma zbyt głęboko osadzone
nektarniki, a marchew wydziela za mało nektaru. Gryka natomiast przy pogodzie
sprzyjającej nektarowaniu

jest chętnie oblatywana i zapylana przez pszczoły miodne. Przy gorszej pogodzie
i mniejszym nektarowaniu
na gryce obserwuje się przede
wszystkim muchówki.
Aby uprawę odwiedzały różne gatunki pożytecznych owadów trzeba zapewnić im bazę
pożytkową dostępną przez
cały sezon - wysiewając mieszanki roślin miododajnych.
W ich skład powinny wejść
gatunki roślin kwitnących
w różnych terminach. Warto
też zwrócić uwagę na skład

gotowych mieszanek i upewnić się, czy nie ma w nich roślin inwazyjnych lub uciążliwych chwastów, takich jak
maki czy chabry. Oczywiście
w utrzymaniu pożytecznych
owadów w pobliżu plantacji
ważne jest także zgodne z instrukcją, stosowanie środków
ochrony roślin.

Współpraca rolników
i pszczelarzy
Dobrostan zapylaczy jest
wspólnym celem nas wszystkich, a szczególną rolę w jego

realizacji pełnią pszczelarze i rolnicy. Według badań
przeprowadzonych
przez
ﬁrmę Kleffmann Group na
zlecenie PSOR, 74% pszczelarzy deklaruje współpracę
z rolnikami, a 65% z nich
ocenia tę współpracę jako
bardzo dobrą. Współpraca
ta polega przede wszystkim
na umieszczaniu uli przy
plantacjach (97%), stosowaniu przez rolników środków
ochrony roślin bezpiecznych
dla pszczół (84%) oraz informowaniu o planowanych
opryskach (81%). Z punktu
widzenia pszczelarzy informowanie o opryskach jest szczególnie istotne – źle wykonany
oprysk może doprowadzić do
wytrucia całej pasieki. Tematu
nie można lekceważyć. Warto jednak podkreślić, że według Zakładu Pszczelnictwa
w Puławach zatrucia pszczół
w wyniku nieprawidłowego
stosowania środków ochrony

roślin, odpowiadają za około
1-3% upadków rodzin pszczelich w skali roku w Polsce.
Natomiast główną przyczyną
upadków rodzin pszczelich,
zarówno w Polsce jak i na
świecie, jest obecnie warroza.
PSOR w ramach akcji „Pomagamy pszczołom bez lipy”
zachęca zarówno mieszkańców wsi, jak i miast do wysiewania i sadzenia roślin
atrakcyjnych dla owadów
zapylających. W ten sposób
PSOR zwraca uwagę na niezmiernie ważną rolę owadów
zapylających w rolnictwie
i całym ekosystemie. Stowarzyszenie promuje również
zawiązywanie współpracy
rolników i pszczelarzy – na
partnerskich zasadach, ze
wzajemnym zrozumieniem
specyﬁki pracy obu stron.
Taka współpraca każdemu
zapewnia wymierne korzyści.
Od 2019 roku za wysiewanie roślin miododajnych

(bogatych w pyłek lub nektar) można otrzymać płatności bezpośrednie z ARiMR
za zazielenienie. Aby uzyskać
płatność wystarczy wysiać
mieszankę roślin miododajnych składającą się co
najmniej z dwóch gatunków
zawartych w wykazie - łącząc
typowe gatunki uprawnych
roślin miododajnych (np.
facelia, gorczyca, gryka, słonecznik) z innymi gatunkami
(np. cząber, kocimiętka, kolendra, serdecznik, werbena,
żywokost). Na obszarze z roślinami miododajnymi obowiązuje m.in zakaz wypasu
bydła i zakaz koszenia. Można na nim natomiast ustawić
ule z pszczołami. A zatem
rolnik, który zdecyduje się na
ustawienie uli w pasie roślin
miododajnych, może zyskać
potrójnie: wysoki plon, płatności z ARiMR i miód.
dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
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Agriﬁrm Polska Sp. z o.o.
z przyjemnością zaprasza do punktu
sprzedaży, który mieści się przy
ul. Dworcowej 4 w Płośnicy.
W ofercie posiadamy m.in.: mieszanki
paszowe pełnoporcjowe, mieszanki paszowe
uzupełniające, premiksy oraz minerały dla drobiu,
trzody chlewnej, bydła, królików i szynszyli.

Więcej informacji
Wejdź na stronę www.agriﬁrm.pl
lub zadzwoń pod numer tel. +48 23 696 81 92.
Biuro Obsługi Klienta czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-17:00.
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Ziemniaki – czysty start
W tym sezonie wielu rolników kończy już sadzenie ziemniaków. Aura im sprzyja. Podstawowym czynnikiem określającym moment
sadzenia jest temperatura gleby – na głębokości 10 cm powinna wynosić 6-8˚C, a temperatura powietrza powinna sprzyjać rozwojowi
roślin. Wszystkie te wymogi do optymalnego rozwoju zostały spełnione.
W uprawie ziemniaka, łatwiej niż w innych, można
zastosować niechemiczne
sposoby walki z chwastami.
Ziemniaki rosną w szerokich
rzędach, co ułatwia przeprowadzenie uprawek. Warto
podkreślić, iż mechaniczne
zwalczanie chwastów wpisuje się w przepisy integrowanej
ochrony roślin, a prawidłowo
przeprowadzone może być
naprawdę efektywne. Oczywiście skuteczność zabiegu
uzależniona jest od ilości
chwastów, ich gatunków
i faz rozwojowych, a także
uwilgotnienia gleby. Istnieje
też obawa, szczególnie gdy po
wykonaniu czynności, wystąpią opady deszczu, iż wydobyte na powierzchnię gleby

Czas pomiędzy sadzeniem
bulw a wschodami powinien być przeznaczony na
walkę z chwastami, to niezbędne zabiegi w produkcji
ziemniaków, które są bardzo
wrażliwe na zachwaszczenie. Newralgiczny moment
w tej uprawie to początek
wegetacji, w którym chwasty
mają doskonałe warunki do
rozwoju. Ziemniak cechuje
się bardzo powolnym tempem wzrostu, wschody tej
rośliny trwają sześć tygodni.
W tym czasie musi konkurować z chwastami o substancje
pokarmowe, wodę i światło.
Szybka i skuteczna eliminacja
niepożądanych roślin na polu
to priorytet każdego producenta.
REKLAMA
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rośliny chwastów zaczną
ponownie się ukorzeniać.
Najskuteczniej jest niszczyć
młode siewki, nie wolno
opóźniać mechanicznych metod zwalczania, gdyż to skutkuje spadkiem efektywności.
Zabieg przeprowadzony w fazie „białej nitki” może nawet
w 90% wyeliminować niepożądane na stanowisku rośliny, natomiast przeprowadzony później, gdy pojawią się
liście właściwe i rozwinie się
system korzeniowy chwastów,
nie jest efektywny. Należy
też pamiętać, iż metodą mechaniczną trudniej zwalczyć
chwasty takie jak perz, rdesty
czy chwastnice. Generalnie
łatwo pozbyć się gatunków
płytko ukorzenionych (komosy, ﬁołki, gwiazdnice).
Dlatego niezwykle ważne jest
poznanie składu gatunkowego populacji chwastów na naszym polu. Rzadko udaje się
wyeliminować zastosowanie
ochrony herbicydowej. Najczęściej w gospodarstwach
średniej wielkości stosuje
się metodę mieszaną. Polega ona na wstępnej redukcji
populacji chwastów przez
kilkukrotne redlenie i brono-

wanie (uprawki mają stworzyć optymalne warunki do
wzrostu i rozwoju chwastów,
by następnie uniemożliwić
im zakorzenienie się) oraz
przedwschodowy
oprysk
herbicydem. Oczywiście towarowe gospodarstwa opierają się tylko na zabiegach
chemicznych.
W takim przypadku strategia prowadzenia uprawy polega na uformowaniu redlin
w ostatecznej formie zaraz po
sadzeniu. Takie redliny nie
będą ponownie obredlane
– z dwóch powodów. Pierwszy
to brak uszkodzeń kiełkującego ziemniaka, jak również
ograniczenie ilości bulw mających kontakt ze światłem.
Drugi to brak mieszania powierzchni gleby zapobiegający wzbudzeniu kiełkowania
nowych fal chwastów. Zabieg z użyciem glifosatu trzy
dni przed wschodami ziemniaka z dodatkiem herbicydu doglebowego praktycznie
zabezpiecza plantację przed
chwastami. W szczególnych
przypadkach potrzebny jednak będzie dodatkowy oprysk
herbicydem selektywnym po
kolejnych 2-3 tygodniach.

Glifosat zwalczy pełną gamę
chwastów jednorocznych,
jak również wieloletnich.
Na przykład zwalczanie
perzu w tym terminie możemy uznać za interwencyjne (rośliny perzu powinny
wykształcić kilka liści, aby
pobrać odpowiednią dawkę
substancji aktywnej). Warto zastosować tę substancję
na plantacjach ziemniaków,
ponieważ jest to stosunkowo
tani zabieg, bezpieczny dla
uprawy, a jego efektywność
jest blisko stuprocentowa.
Po zwalczeniu pierwszej fali
chwastów, kolejne kiełkują
w ograniczonej ilości ( jeżeli
gleba nie jest wzruszana),
a zatem i skuteczność stosowanych później herbicydów
selektywnych jest dużo wyższa.
Kolejnym ważnym elementem jest sposób wykonania
zabiegu. Opryskując siewki chwastów powinniśmy
stosować minimalną ilość
wody.
Najefektywniejszy
jest zabieg wykonany przy
użyciu 2% roztworu glifosatu i regulowanie wydatkiem
cieczy, by osiągnąć pożądaną
dawkę (optymalna dawka dla

większości siewek wynosi 2
l na 100 litrów cieczy roboczej/ha). Zabieg wykonuje
się najpóźniej trzy dni przed
spodziewanymi wschodami ziemniaka. Najlepiej,
gdy chwasty są we wczesnych fazach rozwojowych,
od dwóch do czterech liści
właściwych. Należy jednak
pamiętać, że glifosat działa
tylko przez zielone części
roślin i nie ma działania odglebowego, o efektywności
oprysku decyduje obecność
chwastów na plantacji, przy
równoczesnym braku wschodów ziemniaka, co mogłoby
doprowadzić do uszkodzenia
uprawy. Szczególną ostrożnością należy się wykazać
przeprowadzając zabieg na
piaszczystych, lekkich i przesuszonych glebach. W takim

podłożu kiełkujące bulwy
i ich pędy mogą spowodować pękanie gleby, a przez
to zwiększa się ryzyko przedostania się herbicydu na
rośliny ziemniaków. Jednak
opryski wykonane z użyciem
glifostu są wyjątkowo efektywne. Substancja ta hamuje w roślinach proces syntezy
aminokwasów, co prowadzi
do zamierania całych roślin
chwastów – od korzeni po
wierzchołki wzrostu, niszczy
wszystkie jednoroczne gatunki chwastów oraz chwasty
wieloletnie, w tym perz. Nie
można zapominać, iż skuteczność oprysku przeprowadzonego w tym terminie jest
ściśle uzależniona od pogody.
Warto wybrać taki preparat,
który w najwyższym stopniu
uniezależni skuteczność za-

biegu od warunków atmosferycznych. Są takie, których zakres działania jest
rozszerzony, dzięki czemu
skutecznie zwalczają chwasty już przy temperaturze
wynoszącej 2ºC i można je
aplikować już godzinę przed
wystąpieniem opadów. Takie możliwości daje między
innymi Roundup 360 Plus.
Stosując ten herbicyd przed
wschodami
ziemniaków
zniszczymy wszystkie chwasty, które pojawiły się do tej
pory, zwłaszcza te starsze,
lepiej ukorzenione.
Prawidłowo wykonany zabieg zapewni czysty start
plantacjom
ziemniaków,
który bezpośrednio wpływa
na wielkość i jakość plonu
tej rośliny.
Anna Rogowska
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Wzrasta świadomość
rolników
i ogrodników
w kwestii korzyści
płynących ze
stosowania
biostymulatorów.

Jeśli biostymulator,
to tylko z rejestracją

Jest to trend światowy.
Z raportu przygotowanego przez Future Market
Insights wynika, iż w 2025
roku rynek biostymulatorów
wart będzie 4 miliardy dolarów. W Polsce także z roku
na rok przybywa użytkowników i zwolenników tych
preparatów, krajowi producenci odnotowują w tym
segmencie stałe wzrosty

sprzedaży. Paradoksalnie,
ta grupa produktów nie jest
nawet jednoznacznie zdeﬁniowana i od lat trwa zamieszanie wokół regulacji
prawnych stosowanych dla
tych środków i to nie tylko
na lokalnym rynku, ale całym unijnym. Przejawia się
to na przykład brakiem spójności przepisów dotyczących
dostosowania się do wymo-

gów prawnych w krajach UE.
W Polsce bardzo prosto jest
wprowadzić do sprzedaży
wyprodukowany za granicą
produkt. Z kolei wprowadzanie na wiele zagranicznych
rynków polskich preparatów
tego typu wymaga rejestracji, na takich takich samych
lub podobnych zasadach, jak
przy wprowadzeniu na rynek
polski. Niezbędna jest zatem

REKLAMA

60919otbr-a -O

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

większa kontrola oraz nadzór nad sprowadzanymi do
Polski biostymulatorami.

W NASZYM KRAJU
DOSTĘPNA JEST
NIEZNANA LICZBA
PREPARATÓW BEZ
REJESTRACJI. SPOSÓB
WPROWADZANIA DO
OBROTU MA ZNACZENIE
DLA UŻYTKOWNIKA.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ
TE ZAREJESTROWANE
SĄ PRZEBADANE
I PRZETESTOWANE
PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE
JEDNOSTKI,
A STOSOWANIE
PRODUKTÓW
SPRZEDAWANYCH
BEZ REJESTRACJI
OBARCZONE JEST
GROŹBĄ NIE TYLKO
BRAKU JAKIEJKOLWIEK
SKUTECZNOŚCI,
ALE TAKŻE
RYZYKIEM BRAKU
BEZPIECZEŃSTWA ICH
STOSOWANIA.
Jako przykład możemy tu
podać chociażby preparaty
zawierające w swym składzie tytan. Ten pierwiastek
przyśpiesza proces fotosyntezy, poprawia zapylenie i zapłodnienie. Ponadto
rośliny łatwiej znoszą stres
związany z użyciem herbicydów. Tytan wpływa także na jakość plonu, a wiele
doświadczeń potwierdza, że
pierwiastek ten istotnie poprawia kondycję roślin, które
są bardziej odporne na różne typy stresów, nie tylko te
spowodowane użyciem środ-

ków ochrony roślin. Jednak
przede wszystkim poprawia
skuteczność
kwitnienia.
Oczywiście pierwiastek musi
być podany roślinie w formie
przyswajalnej. Przykładem
jedynego polskiego zarejestrowanego biostymulatora
zawierającego w swym składzie ten pierwiastek jest Tytanit. Aby wprowadzić na rynek ten produkt, producent
musiał przejść wyjątkowo
skomplikowaną procedurę rejestracyjną, preparat
został przebadany przez
Instytut Ogrodnictwa oraz
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa. Dodatkowo skuteczność stymulatora
została potwierdzona przez
praktycznie wszystkie jednostki naukowe zajmujące się
uprawą i nawożeniem w Polsce. Stymulator został zarejestrowany również na rynkach
eksportowych, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.
Biostymulator szybko zyskał uznanie użytkowników,
którzy przekonali się w praktyce o korzyściach wynikających z jego stosowania. Niestety, na rynku pojawili się
naśladowcy, którzy serwują
w oferowanych przez siebie
produktach związki tytanu
nierozpuszczalne w wodzie.
Taka forma pierwiastka jest
nieprzyswajalna przez rośliny. Sprzedaż tego typu produktów to zwykłe naciąganie
klientów i dyskwaliﬁkowanie
całej grupy preparatów określanych jako biostymulatory.
Specjaliści żartują, że gdyby
ktoś chciał stosować tlenek
tytanu, to już lepiej niech
opryska plantację farbą
emulsyjną, która zawiera
w swym składzie ten związek, to przynajmniej będzie
bardziej kolorowo. Chcąc
uzyskać zamierzone efekty
należy wybrać produkt, który
zawiera przyswajalną przez
rośliny formę pierwiastka,
najlepiej gdy formulacja jest
chroniona patentem.
Biostymulatory zawierają
substancje, związki i/lub mikroorganizmy, poprawiające
rozwój roślin, ich żywotność,
wydajność oraz jakość. Pozytywnie wpływają na procesy
życiowe roślin, stymulują je.
Ta ingerencja realizowana
jest na każdym z poziomów
organizacji
biologicznej

poprzez organy, tkanki, komórki, procesy ﬁzjologiczne
i biochemiczne, czyli zmiany
w metabolizmie, aż po zmiany
na poziomie molekularnym
dotyczące ekspresji genów.

DZIĘKI
ZASTOSOWANIU
BIOSTYMULATORÓW
ROŚLINY MOGĄ
WYKAZYWAĆ
MNIEJSZĄ
PODATNOŚĆ NA
WSZELKIEGO
RODZAJU STRESY,
PRZEDE WSZYSTKIM
ABIOTYCZNE.
POMAGAJĄ
TAKŻE ROŚLINOM
PRZEZWYCIĘŻAĆ
STRESY BIOTYCZNE.
NA PRZYKŁAD
PREPARATY
KRZEMOWE
WZMACNIAJĄ
ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ
ROŚLIN, TWORZĄC
NATURALNĄ BARIERĘ
DLA SZKODNIKÓW
I PATOGENÓW.
Skuteczność tych preparatów jest udowodniona i wymierna. Z uwagi na panujący
chaos na rynku biostymulatorów najbezpieczniejszym
rozwiązaniem jest wybór
tych preparatów, które posiadają rejestrację MRiRW
w Polsce. To jest gwarancją
ich jakości. Sposób wprowadzenia na rynek preparatów
ma więc istotne znaczenie.
Powinno się stosować te,
których skuteczność została
potwierdzona przez certyﬁkowane jednostki w specjalistycznych badaniach i doświadczeniach.
Anna Rogowska
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Pryszczarek zbożowiec – muchówka

zagrażająca plonowaniu pszenicy ozimej
Pryszczarek zbożowiec należy do szkodników pszenicy,
który jest bardzo słabo rozpoznawalny przez producentów. Dodatkowo brak wiedzy
na temat jego biologii powoduje, że staje się trudnym do
zwalczania.
Nalatuje na plantacje pszenicy ozimej już pod koniec
kwietnia, ale dotyczy to
plantacji na południu Polski.
W pozostałych częściach naszego kraju najczęściej okres
pierwszych nalotów obserwowany jest po 10 maja. Jednak
obecność tego szkodnika zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych, a przede
wszystkim od temperatury.
Dlatego też niezbędnym narzędziem wspomagającym
monitorowanie intensywności nalotów pryszczarka zbożowca na plantacjach pszenicy ozimej są żółte tablice
lepowe lub żółte naczynia,
które należy przeglądać co 2
dni, licząc odłowione osobniki dorosłe. Stwierdzenie powyżej 10 owadów w jednym
naczyniu lub zwiększenie
się o więcej niż 10 liczby muchówek na jednej tablicy jest
wskazaniem do wykonania
zabiegu chemicznego.
Jak zatem wygląda postać
dorosła pryszczarka zbożowca ?
Pryszczarek zbożowiec jest
małą muchówką, długości 5
mm. Tułów jest koloru czarnobrązowego, odwłok czerwonego, a ciało jest lekko
pokryte włoskami. Charakterystyczną cechą tej muchówki
są długie odnóża oraz jedna
para dobrze widocznych błoniastych skrzydeł. Druga para
skrzydeł jest silnie zredukowana i występuje w postaci przezmianki.
Obserwacje
obecności
pryszczarka można prowadzić również bezpośrednio
na roślinach. Wówczas należy
przejrzeć od 100 do 150 źdźbeł
w różnych części pola. Stwierdzenie jaj na przynajmniej
25 % źdźbeł lub stwierdzenie
średnio 15 jaj na 1 źdźbło, jest
podstawą do wykonania zabiegu chemicznego.
Jak wyglądają jaja pryszczarka zbożowca?

Fot. Monika Jasek (2)

Haplodiplosis equestris Wagner nalatuje na plantacje pszenicy ozimej już pod koniec kwietnia, ale dotyczy to plantacji na południu Polski.
W pozostałych częściach naszego kraju najczęściej okres pierwszych nalotów obserwowany jest po 10 maja.

Postać dorosła pryszczarka zbożowca (Monika Jasek)
Jaja są czerwono-pomarańczowe o długości około
0,3 mm. Samica składa je
w złożach w bardzo charakterystyczny sposób. Umieszcza
je jedno za drugim, tworząc
charakterystyczne paciorkowate złoże składające się
z kilku, a czasami kilkunastu
jajeczek.
Dlaczego pryszczarek zbożowiec jest groźnym szkodnikiem?
Forma szkodliwą pryszczarka zbożowca są larwy,

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

które wylęgają się po około
7 dniach od momentu złożenia jaj. Larwy w tym okresie są bardzo małe, koloru
białego, trudno zauważalne
gołym okiem. Bardzo szybko
wędrują pod pochwy liściowe, gdzie żerują nadgryzając źdźbła. W miejscu żerowania larwy powstają dwa
poprzeczne, gruzełkowate
narośla, ułożone równolegle do siebie. Uszkodzenia
najczęściej widoczne są na
trzecim i czwartym między-

Złoża jaj pryszczarka zbożowca (Monika Jasek)
węźlu. Liczne wyżerki larw
powodują silne przewężenie
źdźbła, co skutkuje zahamowaniem wzrostu (skrócenie
źdźbła i kłosa), przedwczesnym dojrzewanie i słabym
wypełnieniem ziarna. Przy
licznych nalotach, na jednym źdźble żeruje nawet
kilkadziesiąt larw, co może
powodować straty ziarna
sięgające do 30%. W okresie
wegetacji na zaatakowanych
przez pryszczarka źdźbłach
można wyczuć pod palcami

charakterystyczną gruzełkowatość, a po odchyleniu pochwy liściowej widoczne są
larwy, które w zależności od
wieku mają kolor pomarańczowy lub u starszych form
ceglastoczerwony i osiągają
długość około 5 mm. Pryszczarek zbożowiec jest bardzo
ważnym szkodnikiem pszenicy ozimej ale może atakować
pszenicę jarą, jęczmień jary
i ozimy oraz żyto.
Jak zwalczać pryszczarka
zbożowca ?

Zwalczanie pryszczarka jest
bardzo trudne. Tylko systematyczna, wnikliwa obserwacja naszych upraw, codzienne
przeglądanie naczyń lub żółtych tablic lepowych, lustracja
roślin pozwolą na wykonanie
zabiegów w optymalnym czasie. W związku z tym, że nalot
tego szkodnika rozłożony jest
w czasie bardzo często musimy wykonać 2-3 zabiegi.
Pierwszy po około tygodniu
po obserwacji szczytu nalotu,
następny w odstępie 5-7 dni.
Podczas tych zabiegów zwalczamy nalatujące muchówki
i pojawiające się larwy. Jeżeli opóźnimy zabieg to larwy
wejdą pod pochwy liściowe
i działanie insektycydu będzie
ograniczone.
Co dzieje się z larwami, które
dostały się pod pochwy liściowe?
Larwy żerują na źdźbłach
do końca czerwca, później
opuszczają rośliny i schodzą
do gleby, gdzie zimują na głębokości około 8 cm. Wiosną
przemieszczają się bliżej powierzchni i przepoczwarczają
się. Od końca kwietnia pojawiają się pierwsze pryszczarki. W ciągu roku rozwija się
jedno pokolenie pryszczarka
zbożowca.
Proﬁlaktyka i zwalczanie:
izolacja przestrzenna od rozległych pastwisk i łąk, prawidłowe zmianowanie ograniczające udział zbóż, głęboka orka
zimowa, siew odmian mniej
podatnych na uszkodzenia
przez pryszczarka.
Próg ekonomicznej szkodliwości: 15 jaj na 1 źdźble.
Zabieg musi być wykonany
przed wejściem larw pod pochwy liściowe.
Zwalczanie chemiczne: brak
zarejestrowanych preparatów do ochrony upraw przed
tym szkodnikiem. Populację
pryszczarka zbożowca można
ograniczać przy pomocy zabiegów przeciwko mszycom.
Prof. dr hab. Bożena Kordan,
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, bozena.
kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński, Timac
Agro Polska, mariusz.foltynski@
pl.timacagro.com
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Tel. (89) 5397473
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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 04/2019. 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
Waga, miłośnik przyrody Szczupły blondyn 178 cm 73 kg.
wykształcenie wyższe, pracujący,
przedstawiciel handlowy, niezależny finansowo, stanu wolnego, 56
lat, miłośnik przyrody, spędzania
czasu wolnego na rowerze, nad
jeziorem, zmotoryzowany, niepalący,
dobry charakter.
MIŁY WOLNY
Niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów, uczciwy, zaradny,
szczery, niepalący, kulturalny,
odpowiedzialny, niekonfliktowy, z
poczuciem humoru, o wszechstronnych zainteresowaniach. Poznam
panią miłą, niepalącą do lat 40.
WODNIK, WOLNY
Niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez nałogów, miły, uczciwy,
zaradny, niepalący, szczery, kulturalny, odpowiedzialny, niekonfliktowy, z
poczuciem humoru, o wszechstronnych zainteresowaniach. Poznam
panią miłą, niepalącą do lat 40.
SKROMNY LAT 45
Bez nałogów i zobowiązań, kawaler,
niezależny finansowo i mieszkanio-

Panie

PANIE W WIEKU 45-60 LAT
WDOWA 59 LAT
Jestem z Mazowsza, wzrost średni,
bez nałogów. Poznam Pana w zbliżonym wieku, poważnie myślącego o życiu na dobre i na złe. Poważne oferty.
ROMANTYCZKA
Mam 60 lat, 168cm. Pracuję. Czasem
brak mi czyjejś obecności. Zwłaszcza
wieczorami fajnie byłoby się do kogoś
przytulić. Porozmawiać przy kawie.
Nie bądź samotny. Napisz
Pani Wodnik niebrzydka, o dobrym charakterze,
niezależna finansowo-mieszkaniowo.
Szczupła blondynka, pracująca, o
wszechstronnych zainteresowaniach.
Pozna Pana wysokiego do lat 55 bez
nałogów i zobowiązań, niezależnego
finansowo i mieszkaniowo.
Wolna Panna lat 51
Niezależna, pracująca, mobilna,
pozna pana zmotoryzowanego, do lat

wo. Poznam panią w wieku 38-45
lat. Pani może u mnie zamieszkać.
WODNIK 55/ 179
zadbany, niezależny, zmotoryzowany, własne M3, praca zawodowa.
Poznam szczupłą panią, miłą,
sympatyczną też szukającą drugiej
połowy. Elbląg i okolice.
PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
WYSOKI WDOWIEC
Lat 64, szczupły, nieznaleziony
finansowo pozna Panią ze Szczytna
lub okolic. Jestem zmotoryzowany,
zadbany. Cel bardzo poważny.
WDOWIEC 80/175/85
Samotny bez zobowiązań, nałogów,
skromny, opiekuńczy, zaradny. Lubię
zwierzęta, przyrodę. Jestem plastykiem malującym obrazy, poznam
Panią też malującą lub tworzącą inny
rodzaj sztuki. Cel: wspólna pasja
twórcza, przyjaźń lub stały związek.
Wodnik z okolic Działdowa
Zaradny ręcista 63/174/83 niezależny finansowo-mieszkaniowo, wolny
bez zobowiązań, zmotoryzowany,
ceniący rodzinę. Pozna pamią pragnąca ciepła i miłości, szczęśliwego

50-57 z okolic Ostródy, Iławy, Brodnicy. Cel stały związek lub przyjaźń.
Nr. Tel. Przyśpieszy kontakt.
Wdowa Aga
z Olsztyna samotna, miła, wesoła, lubiąca podróże, niezależna finansowo-mieszkaniowo. Pozna Pana w wieku
po 60. wysokiego, bez nałogów,
zmotoryzowanego.
KĘTRZYNIANKA
Poznam pana do lat 65 kawalera
lub wdowca, katolika, kulturalnego,
uczynnego, pomocnego, wartościową
osobę. Mam 54 lata 162/83 jestem
rozwiedziona, mam córkę, wykształcenie średnie, własne M. Proszę o
kontakt osoby zrównoważone.
PANIE POWYŻEJ 60 LAT
SAMOTNA Z OSTRÓDY
Niezależna finansowo i mieszkaniowo,
bez nałogów, o dobrym sercu, domatorka. Poznam pana samotnego wdowca,

WE DWOJE NR 04/2019
związku na dalsze życie we dwoje.
WDOWIEC Z MAZOWSZA
Pragnę poznać drugą połowę z
Okolic Giżycka.
Zaradny wdowiec 61/180/80
Zadbany, pacujący, zmotoryzowany, własne M, bez nałogów,
zobowiązań. Poznam Panią, bez
nałogów, zobowiązań, wiek do lat
55. Pani z Ostródy lub okolic. Nr. Tel.
Ułatwi kontakt.
NIEZALEŻNY 60/172/84
Niezależny finansowo-mieszkaniowo,
bez nałogów, uczciwy, zaradny, niepalący. Poznam Panią w stosownym
wieku z Ostródy, Olsztyna lub okolic
RAK 61L/174/80
Bez nałogów i zobowiązań, kulturalny, ułożony, miły, niezależny pod każdym względem, mający zainteresowania, wyk. pomaturalne, spokojny.
Poznam miłą blondynkę, atrakcyjną
50- 60l. do stałego związku.
KĘTRZYNIANIN
65/178/95 Wolny bez nałogów,
zobowiązań, niepalący, zmotoryzowany. Jeśli szukasz dobrego
człowieka, który Cię pokocha to
napisz. Dziękuję.

bez nałogów, spokojnego charakteru,
o dobrym sercu, uczciwego. Cel- stały
związek oparty na zaufaniu i szacunku.
Krynia 60+, spontaniczna, atrakcyjny wygląd, serce wypełnione miłością, kochająca życie, bo jest coraz krótsze,
nie jest dane nam na zawsze, a źle
bez Ciebie żyć.Poznam Pana, który
zapewni poczucie bezpieczeństwa,
da całego siebie z bogactwem uczuć.
OPTYMISTKA 62 LATA
160/60 bez nałogów , samotna,
pozna Pana wolnego, bez nałogów,
który przywita Nowy Rok wspólnie
ze mną. Cel – stały związek.
Miła Elblążanka
Zadbana wdowa, uczciwa,
niezależna, bez nałogów, pragnie
poznać wdowca, opiekuńczego o
dobrym sercu, odpowiedzialnego,
w wieku do 78 lat. Cel stały związek
lub przyjaźń.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia..................
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji

własnoręczny podpis

5719otbr-D -N

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

Polub
na Facebooku
1217otbp-b -P

INNOWACJE 15r

KWIECIEŃ 2019

Moocall HEAT
to najnowsza
propozycja od
światowego
lidera w zakresie
monitorowania i
zarządzania cyklem
rozrodczym u
krów, irlandzkiej
firmy Moocall.
Urządzenie właśnie
trafiło na polski
rynek i od kilku
tygodni testowane
jest w pierwszych
gospodarstwach.
Urządzenie jest całkowicie nowym, ekscytującym
a przede wszystkim innowacyjnym produktem do
wykrywania rui u krów i
jałówek. Potwierdzeniem
tego jest wyróżnienie Moocall HEAT Znakiem „NOWOŚĆ 2019” podczas XXII
Międzynarodowych Targów
„FERMA” w Łodzi. Dzięki
firmie ATORIM – Karol Mirota wykrywacz rui Moocall
HEAT zadebiutował na polskim rynku i od kilku tygodni jest w użyciu w jednym z
największych gospodarstw w
zachodniej Polsce. Pierwsze
wnioski jakie nasuwają się
z dotychczasowych testów
brzmią bardzo optymistycznie – Jest to urządzenie,
które bezsprzecznie zrewolucjonizuje dotychczasowy
pogląd na wykorzystywanie
byka nie tylko w naturalnym
procesie rozrodczym, ale
również w procesie inseminacji. Wykrywacz rui Moocall Heat posiada w zestawie obrożę, którą zakłada się
buhajowi oraz pakiet chipów
zewnętrznych montowanych
na uszach u krów. Całość obsługiwana jest przez aplikację, która zapisuje informacje dotyczące rui i pokrycia
danej sztuki. Odpowiada
za to chip w kolczyku oraz
system sensorów umieszczonych w obroży. Zgodnie
z informacją producenta
specjalnie opracowany algorytm umożliwia pozyskiwanie informacji które krowy
i kiedy są w rui, powtarzają
cykl lub nie wchodzą w ruję,
które sztuki i kiedy zostały
pokryte, czy buhaj jest płodny. Podpowiada także jak
selekcjonować stado i które
krowy brakować. Ideą do
powstania urządzenia było

Krowa w rui?
Powiadomi cię o tym sms!
W gospodarstwie Pana
Zbigniewa Kołoszyca
pierwszego użytkownika
Moocall HEAT od lewej
Pani Klaudia Wilk z Trouw
Nutrition w środku gospodarz Pan Zbigniew Kołoszyc
oraz właściciel ﬁrmy Atorim
wyłącznego dystrybutora
marki Moocall w Polsce Pan
Karol Mirota

stworzenie systemu, który
skutecznie wspiera zarządzanie rozrodem, a przede
wszystkim wykorzystuje połączenie naturalnych zachowań w stadzie z zaawansowaną technologią na miarę
gospodarstw XXI wieku. W
efekcie prac firma Moocall
zaprojektowała kołnierz,
który zakłada się buhajowi
oraz zestaw kolczyków, które
należy założyć krowom czy
też jałówkom w stadzie. Moocall Heat najlepiej określa
hasło „byk wie najlepiej”.

Jak działa
Moocall HEAT ?
Specjalnie stworzony algorytm cały czas interpretuje informacje przekazywane z kołnierza w interakcji z kolczykiem
u danej krowy / jałówki śledzące 3 główne typy zachowania
byka:
1. bliskość i częstotliwość bliskości najbliższej krowy
2. aktywność byka podczas tej
bliskości
3. czy miało miejsce zachowanie tzw. obskakiwania
Dzięki temu Moocall HEAT
dokładnie wykrywa, kiedy krowa/jałówka wchodzi w stan rui
i informuje hodowcę komunikatem SMS oraz w specjalnie przygotowanej aplikacji.
Darmowa aplikacja mobilna
Moocall Breedmanager została zaprojektowana wokół znanej już hodowcom aplikacji
Moocall, gdzie wszystkie dane
są automatycznie przesyłane

i rejestrowane, a całość w każdej chwili łatwo dostępna. Co
ważne komunikaty wysyłane
są w formie SMS przez dowolną sieć komórkową co pozwala
na prawidłowe działanie nawet
w słabym obszarze sygnału,
oznacza to również, iż smartfon
nie jest wymagany dla systemu.

Korzyści
i koszty
Moocall Heat informuje rolnika o następujących kwestiach:
• Dokładny czas, kiedy krowa
lub jałówka jest w rui
• Która krowa lub jałówka
powtarza cykl
• Wskazuje krowy lub jałówki
nie wchodzące w ruie
• Termin gdzie można założyć,
że dana krowa jest cielna
• Zdrowie byków, w tym mobilność, męskość i płodność
• Z biegiem czasu płodność
krów
• Szybsze identyﬁkowanie tzw.
pustych krów
Zastosowanie Moocall HEAT
jest innowacyjnym sposobem
dla hodowców zarówno krów
mięsnych jak i mlecznych, aby
wcześnie wychwycić wszelkie
problemy z płodnością bydła,
takie jak brak rui u danej krowy
lub kulenie się byka poprawiając tym samym wydajność stada. Kołnierz z pięćdziesięcioma
kolczykami w pierwszym roku
użytkowania to koszt 1500 euro
a wyłącznym importerem i dystrybutorem w Polsce jest ﬁrma
Atorim – Karol Mirota.
Elżbieta Żywczyk
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Kredyty bez prowizji i z atrakcyjną marżą

Środki na produkcję rolną,
inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne i realizację projektów
z dotacją unijną dostępne są
na preferencyjnych warunkach w najnowszej ofercie
Banku BNP Paribas dla rolników. Od 15 stycznia ruszyła
kampania Agro Ofensywa.
W zmieniającym się świecie
rolnicy wciąż walczą o wyższą
jakość, starają się sprostać rosnącym wymaganiom i potrzebom klientów, modernizują
swoje gospodarstwa, by były
bardziej nowoczesne i wydajne. Ponoszą w związku z tym
ogromne nakłady na inwestycje i produkcję, dlatego chcemy im ułatwić prowadzenie

biznesu. Przede wszystkim
oferujemy kredyt tańszy, a co
za tym idzie bardziej dostępny.
Zrezygnowaliśmy z prowizji za
udzielenie kredytu i obniżyliśmy
marże tak, by oprocentowanie
pożyczek było jak najbardziej
korzystne – mówi Maciej
Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.
Rolnicy, którzy zdecydują się
skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Bank BNP
Paribas przede wszystkim nie
zapłacą prowizji za udzielenie
kredytu. Ponadto, zawierając
odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, mogą liczyć na preferencyjne marże.

Jeśli zechcą skorzystać z kredytu Agro Ekspres – udzielanego w rachunku bieżącym na
dowolny cel związany z prowadzeniem
gospodarstwa
rolnego – marża może zostać
obniżona nawet do 0,99 proc.
Warunkiem skorzystania z niskiego oprocentowania jest
zawarcie odpowiedniej polisy
ubezpieczeniowej, a jej wariant
wpływa na wysokość marży.
Maksymalna kwota, jaką można uzyskać w ramach kredytu
Agro Ekspres to 2 mln zł.
Na atrakcyjne warunki mogą
liczyć również rolnicy, którzy
planują inwestycje w zakup
i montaż ogniw fotowoltaicznych. Korzystając z oferty Ban-

ku BNP Paribas, nie zapłacą
prowizji, natomiast marża kredytu – po zawarciu odpowiedniego ubezpieczenia – wyniesie
3 proc. Rolnicy, którzy zdecydują się na wdrożenie ekologicznych rozwiązań energetycznych
w swoim gospodarstwie, co przy
realnych prognozach wzrostu
cen za energii elektryczną jest
również rozwiązaniem istotnym z punktu ekonomicznego,
mogą liczyć na kredyt w wysokości nawet 300 tysięcy złotych,
który będą mogli spłacać przez
maksymalnie 10 lat. Konieczny
będzie 15-procentowy wkład
własny i zabezpieczenie kredytu.
Z kolei rolnicy, którzy chcą
realizować projekty współﬁnan-

sowane ze środków unijnych,
mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu Unia+. Obecnie
plany inwestycyjne w ramach
PROW wchodzą w fazę realizacji, dlatego też odpowiednia
oferta ﬁnansowa jest kluczowa.
Za jego udzielenie nie zapłacą
prowizji, a wymagane będzie jedynie ubezpieczenie oraz wkład
własny o równowartości co najmniej 10 proc. inwestycji.
O kredyty na promocyjnych
warunkach mogą ubiegać
się zarówno dotychczasowi,

jak i nowi klienci Banku. Ci
ostatni mogą skorzystać również z oferty kredytu preferencyjnego na kwotę co najmniej
200 tys. zł.
Bank BNP Paribas trzy lata
z rzędu utrzymał tytuł „Banku Najlepszego dla Rolnika”
w rankingu przygotowywanym przez agencję konsultingową Martin & Jacob.
W najnowszej jego edycji
zdobył najwięcej punktów
zarówno w kategorii oferta,
jak i jakość obsługi.
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