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Czym są kontrole na miejscu przeprowadzane przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
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EKSPERT RADZI • PRODUKCJA ROŚLINNA

EKSPERT RADZI: Siarka

jako czynnik kontrolujący gospodarkę azotem

Z siarką nierozerwalnie związane jest nawożenie
azotem roślin, gdyż to właśnie ona decyduje
o prawidłowym wykorzystaniu tego składnika przez rośliny. Siarka zawarta w nawozie
w formie siarczanów, a więc w formie łatwo
dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i wykorzystanie azotu.
Oddziałuje korzystnie na glebę, redukuje skutki
zakwaszenia gleby, poprawia jej właściwości
co jest podstawą prawidłowej produkcji rolnej
(mówiąc potocznie, co z tego, że nawozimy,
inwestujemy skoro gleba nie przyjmuje tego
w całości) W warunkach intensywnego nawożenia azotem deficyt siarki znacznie się pogłębia,
a zawartość niebiałkowych frakcji N (azot
amidowy, aminowy, azotanowy oraz amoniak)
może przekraczać nawet 50% ogólnej puli tego
składnika, zgromadzonego w tkankach.
Wzrost zawartości siarki w roślinie zwiększa
produkcję białek właściwych, a tym samym
zmniejsza zawartość związków azotowych
niebiałkowych. Efektem takiego działania siarki
jest znaczny wzrost masy rośliny.
Do nawożenia siarką polecam SiarComplex o zawartości 30% CaO i 40% SO3, nawóz o bardzo
wysokiej reaktywności, który bardzo dobrze
utrzymuje się w profilu glebowym, jednocześnie
zapewniając 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. Żeby zwiększyć
przyswajanie azotu należy
pamiętać o uregulowaniu
pH gleby oraz dostarczaniu
roślinom odpowiednich
dawek wapnia i magnezu. W trakcie wegetacji
roślin można wykorzystać nawóz węglanowy
granulowany, jest łatwo wchłaniany z wierzchniej warstwy gleby (nie przedostaje się głębiej,
gdyż nie jest mieszany z glebą). Zaletą granul
jest ograniczenie pylenia i bardziej równomierny wysiew nawozu na polu w porównaniu d
o form sypkich.
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.
Stosować w godzinach rannych lub wieczornych, a najlepiej przed spodziewanym deszczem. 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 przez rośliny co skutkuje reaktywnością na poziomie 98% i zwyżką plonu nawet
o 25%. – tłumaczy Krzysztof Włodkowski.
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.

Znaczenie wapnia i siarki
Rolnik, bez względu na wielkość uprawianego areału,
musi zdawać sobie sprawę,
że utrzymanie optymalnego
odczynu gleb jest podstawowym warunkiem opłacalnej
produkcji roślinnej.
Wielu rolników myśli, że tylko
wyższy plon jest wskaźnikiem
efektywności wykorzystania
azotu, ale tak nie do końca jest
. Bardzo ważnym aspektem
w nawożeniu azotem czy też
odżywianiu tym składnikiem
roślin, jest tak naprawdę w jakim stopniu wykorzystują go
rośliny. Globalnie średnio ok.
50% azotu jest efektywnie wykorzystywana przez rośliny przy
poziomie pH 5.5 gleby. Z całkowitej masy składnika pokarmowego wprowadzonego do gleby w nawozie mineralnym lub
naturalnym, tylko cześć zostaje wykorzystana przez roślinę
uprawną. Związki mineralne
podlegają w glebie różnorodnym i złożonym procesom
kształtującym ich dostępność
dla roślin. Stopień wykorzystania nawozów mineralnych
i naturalnych określa procentowy udział składników pokarmowych z nawozów w całkowitym ich pobraniu przez roślinę
uprawną.
Azot będzie efektywny tylko
wtedy kiedy zadbamy o pobieranie składnika z gleby i przetwarzanie go w roślinie!!!!
Na pobieranie składnika
z gleby wpływ ma:
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1. dostępność składnika
- zawartość azotu mineralnego (glebowy + nawozowy)
- szybkość uwalniania się
azotu z zasobów organicznych
2. warunki pobierania
a) czynniki wpływające na
wielkość systemu korzeniowego
- odczyn gleby, toksyczność
glinu, dostępność wapnia,
- gęstość objętościowa gleby
warstwy ornej i podornej
- odżywienie fosforem, magnezem, cynkiem itd..
- stan hormonalny rośliny
b) zawartość dostępnych
form potasu, fosforu, magnezu, sodu, cynku i manganu.
Azot (N) jest najbardziej
plonotwórczym makroskładnikiem w uprawie wszystkich roślin. Niedobór tego składnika
w glebie ogranicza plonowanie
roślin, natomiast nieumiejętne oszacowanie jego dawki
może stanowić zagrożenie dla
środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że stosowanie
nawozów azotowych, zawsze
zakwasza glebę, na zneutralizowanie1 kg stosowanego
azotu potrzeba 1,0-1,5 kg CaO.
Rolnik, bez względu na wielkość uprawianego areału, musi
zdawać sobie sprawę, że utrzymanie optymalnego odczynu
gleb jest podstawowym warunkiem opłacalnej produkcji
roślinnej. Wapnowanie jest
rolniczym sposobem kontroli
nadmiaru kwaśnych kationów
w glebach uprawnych. Zabieg
ten powinien być prowadzony
wtaki sposób, aby wyeliminować
toksyczności glinu, zoptymalizować przyswajalności fosforu
i kationów zasadowych (K, Ca,
Mg), pod warunkiem zachowania przyswajalności mikroskładników. Niskie zużycie nawozów
wapniowych przy jednocześnie
wzrastającym zużyciu nawozów
azotowych zwiększa stopień zakwaszenia gleb i niekorzystnie
wpływa na ich strukturę. Utrzymanie takiego stanu wdłuższym
okresie czasu prowadzić będzie
do dalszej degradacji gleb.
Zakwaszenie gleb uprawnych
jest pierwotnym czynnikiem
ograniczającym ich produktywność. Skutki zakwaszenia

mierzone są wielkością utraconego plonu uprawianej rośliny,
niską zawartością składników
mineralnych oraz zwiększonym ich wymywaniem.
Uwzględniając powyższe zagrożenia, należy systematycznie kontrolować odczyn gleby,
który jest podstawą do wyznaczenia potrzeb wapnowania.
Konieczność wapnowania gleb
wynika z dbałości o odpowiednią strukturę gruzełkowatą
gleby, aerację, właściwe pH
i dostępność składników mineralnych dla roślin. Spośród
wielu zabiegów uprawowych
oddziaływujących na wzrost
i plonowanie roślin, wapnowanie określa się jako jeden
z najważniejszych.
Przy nawożeniu azotem nie
można pominąć siarki
Prawidłowe
odżywienie
roślin siarką prowadzi do
większego pobrania azotu,
a tym samym zwiększa jego
wykorzystanie z nawozów,
w konsekwencji zmniejsza ryzyko wymywania azotanów do
wód gruntowych.
Siarka odpowiada za gospodarkę azotową roślin, dlatego
niedobór siarki lub zbyt późna
aplikacja to słabsze wykorzystanie azotu. Brak 1 kg siarki
uniemożliwia
wykorzystanie 10 kg azotu. Siarka jest
istotnym składnikiem białek
i uczestniczy w wielu procesach syntezy. Jakiekolwiek
zaburzenia w dostępności tego
pierwiastka odbijają się na reakcjach fotosyntezy oraz syntezy aminokwasów siarkowych.
Siarka 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.
Także rzepak wymaga nawożenia siarką. Zapotrzebowanie pokarmowe rzepaku
na siarkę kształtuje się w ilości 50-70 kg S/ha.
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Soja w praktyce.
Co warto wiedzieć?
Pod tym kątem rozwój roślin białkowych ma wsparcie
państwowych instytucji. Soja
jest bardzo istotnym elementem prac Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych
(COBORU).
W 2018 r. przeprowadzono 40
doświadczeń z tą rośliną. Była
o tym mowa podczas jednego
z ostatnich posiedzeń sejmowej
komisji rolnictwa.
- W tej chwili w Krajowym
Katalogu Odmian znajdują
się 22 odmiany soi, z czego 5
odmian zostało wpisanych
w roku 2019, więc mamy tu silną tendencję wzrostową. Duży
nacisk jest położony na to, aby
udostępnić producentom rolnym odpowiedni asortyment
odmian, które pozwolą im na
świadomą decyzję o optymalnej
odmianie dla danych warunków glebowo-klimatycznych
– podkreślał Krzysztof Kielak,
zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony
Roślin Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Jak wskazywał, cenne w tych
badaniach jest również to, że
są one prowadzone w sposób
ciągły, wieloletni, dający wyniki
z różnych lat charakteryzujących się różnymi warunkami
stresowymi (przede wszystkim chodzi o rok 2018 i tzw.
stres suszy).
- Tutaj również mamy już
wyniki dla poszczególnych odmian roślin białkowych pokazujące, w jaki sposób te rośliny
radziły sobie z suszą. Badania
COBORU wskazują, że gatunkiem, który z tym stresem suszy
radził sobie w sposób najlepszy,
była soja, gdzie uzyskiwano
plon średnio bodajże 3,6 tony,
maksymalnie było to ponad 5
ton – mówił Kielak.
Ciepłolubna i wymagająca
Według specjalistów z poznańskiego Instytutu Ochrony
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB),
uprawę soi w Polsce utrudniają
jej duże wymagania termiczne

Fot. dk

Uprawa soi w Polsce nie należy do najpopularniejszych
i najłatwiejszych z uwagi
na warunki klimatyczne.
Ale coraz więcej rolników
jest nią zainteresowanych.
I bardzo dobrze, bo jako kraj
wciąż musimy szukać alternatywnych - wobec importu
- źródeł białka.

i ujemna reakcja na długość
dnia. Dlatego do uprawy
w polskich warunkach nadają
się odmiany, których okres wegetacji nie przekracza 140 dni.
„Soja jako roślina ciepłolubna stosunkowo łatwo bywa
uszkadzana przez przygruntowe przymrozki. Wyróżnia się
dwa krytyczne okresy rozwoju,
w których soja ma szczególnie
duże wymagania termiczne.
Pierwszy okres występuje od
siewu do pełni wschodów
– niska temperatura w tym
czasie może przedłużyć okres
kiełkowania, gdzie znaczna
część nasion gnije i nie wschodzi. Drugim okresem krytycznym jest faza kwitnienia, gdy
temperatura spada poniżej 10
st. C nie wchodzi ona w fazę
kwitnienia, a utrzymywanie się
przez dłuższy czas temperatury
poniżej 24 st. C opóźnia kwitnienie” – czytamy w wydanym
w 2016 r. przez IOR-PIB opracowaniu zbiorowym pt. „Metodyka integrowanej ochrony
i produkcji soi”.
Jeśli chodzi o wymagania glebowe, soję powinno się uprawiać na glebach żyznych, w wysokiej kulturze oraz dobrych
właściwościach ﬁzycznych. Jak
zaznaczają eksperci z IOR-PIB,
gleby pod soję powinny być
ciepłe, przewiewne oraz dobrze
utrzymujące wilgoć.
„Zbyt zwięzłe są mniej przydatne do jej uprawy, gdyż
w takich warunkach kiełkowanie nasion i wschody roślin
są utrudnione. Dobre plony
soi uzyskuje się na czarnych
ziemiach, zasobnych w składniki pokarmowe, jak również
na glebach lżejszych, pod warunkiem, że nawożenie mineralne jest obﬁte, a opady występują w zwiększonej ilości.
Najbardziej
odpowiednie
dla soi są gleby zaliczane do

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

kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego wadliwego, klasy bonitacyjnej
II–IIIb. Soja nie znosi gleb
kwaśnych, najbardziej odpowiednie są gleby o odczynie
obojętnym. Warto pamiętać,
że nasiona soi kiełkują epigeicznie (kiełkowanie nadziemne) – liścienie wyrastają
nad powierzchnię gleby, na
zlewnych glebach mogą mieć
z tym trudności, jeśli dojdzie
do ich zaskorupienia” – wskazano w „Metodyce”.
Ile należy wysiać?
Jak przekonują eksperci, soja
jest bardzo dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej, bo
pozostaje po niej naturalnie
zdrenowana i rozluźniona gleba. Co bardzo istotne, pozostawia także znaczne ilości azotu
zawiązanego przez bakterie
brodawkowe, którego ilość
waha się w przedziale 40–80
kg N/ha rocznie.
„Soja najczęściej uprawiana jest po zbożach i podobnie
jak inne bobowate może być
rośliną przerywającą następstwo zbóż po sobie, wpływając korzystnie na ich wzrost,
rozwój, zdrowotność i plonowanie. Udział roślin bobowatych w zmianowaniu sprzyja
zmniejszaniu zachwaszczenia
zbóż i porażaniu ich przez choroby powodowane przez grzyby”- dowiadujemy się z opracowania IOR-PIB.
Dużą wagę należy przyłożyć
do starannie przeprowadzanych zabiegów uprawowych,
zwłaszcza do odchwaszczenia
stanowiska pod soję, a jednocześnie zapewnić dobre warunki wilgotnościowe do kiełkowania. Szczepienie nasion
soi przed siewem w naszych
warunkach jest konieczne,
wysiew nasion niezaszczepio-

nych to straty w plonie, nawet
ok. 20 proc.
Kolejnym elementem jest
sprawdzenie temperatury oraz
poziomu uwilgotnienia gleby.
Soję wysiewa się w glebę ogrzaną do temperatury powyżej 8
st. C. Zalecana głębokość siewu
to 3-4 cm. Soję najkorzystniej
wysiewać w szerokości rzędów
15-25 cm.
IOR-PIB podaje, że norma wysiewu nasion zależy
od masy 1000 nasion oraz
ich czystości i zdolności kiełkowania. A najwyższe plony
osiąga się przy obsadzie nasion 60–70 roślin/m2. Ilość
wysiewu na hektar należy
wyliczyć ze wzoru: (obsada
nasion na m2 × masa 1000
nasion)/(zdolność kiełkowania) = ilość wysiewu w kg/ha.
Azot pobiera sama
„Według literatury nawożenie soi powinno być dość obﬁte, ponieważ roślina ta pobiera duże ilości składników
pokarmowych z gleby. Soja
do wytworzenia 1 dt nasion
wraz z plonem ubocznym pobiera 6,8 kg N, 1,7 kg P2O5
oraz 3,32 kg K2O” - podano
w „Metodyce”.
Ale ostatnie doświadczenia
polowe każą stwierdzić, że nawożenie soi należy dostosować
do zasobności gleby. Warto też
pamiętać o biostymulatorach.
Pewne jest natomiast, że soja
dzięki symbiozie z bakteriami
brodawkowymi sama zaopatruję się w azot.
„Wyniki badań wskazują, że
na glebach mniej zasobnych
i na stanowiskach po zbożach
nawożenie azotem zwiększa
plon nasion, ale równocześnie
może przedłużać okres wegetacji, obniżać masę brodawek
oraz powodować wyleganie
roślin. Gdy symbioza z bakteriami brodawkowymi jest prawidłowa, powszechnie zaleca
się podanie startowej dawki
azotu przedsiewnie w ilości
30 kg/ha, najlepiej w postaci
saletry amonowej” – wskazuje
IOR-PIB.
Do tego wszystkiego warto jeszcze dodać, że opłacalność uprawy soi jest w dużym
stopniu uzależniona od skutecznego wyeliminowania zachwaszczenia. A najbardziej
skutecznym i ekonomicznie
uzasadnionym
sposobem
ochrony soi jest zastosowanie
herbicydów.
dk
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Szlakiem gospodarstw edukacyjnych
Warmii, Mazur i Powiśla

Liczne jeziora,
duże kompleksy
leśne, czyste
środowisko oraz
rozwinięta baza
noclegowa. To
tylko nieliczne
wyróżniki potencjału
turystycznego
naszego regionu.
Wachlarz
możliwości
efektywnego
wykorzystania
czasu wolnego,
własnego od
pracy oraz
dzieci od szkoły,
oferują również
gospodarstwa
edukacyjne.

Wieś jest postrzegana,
z jednej strony jako miejsce pracy i życia rodzin
rolniczych, z drugiej jako
atrakcyjna przestrzeń do
wypoczynku i rekreacji. Walory środowiska naturalnego oraz zaplecze materialne
i niematerialne gospodarstw
rolnych lub agroturystycznych stwarzają odpowiednie warunki do prowadzenia
edukacji. Istotą funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie
społeczeństwu
procesów
zachodzących w naturalnym
środowisku gospodarstwa
wiejskiego. Jest to oferta dedykowana dla rodzin
z dziećmi, osób starszych,

grup zorganizowanych czy
też turystów podróżujących
indywidualnie.
Ogólnopolska Sieć Zagród
Edukacyjnych (OSZE) funkcjonuje w systemie doradztwa rolniczego. Sieć powstała w oparciu o doświadczenia
europejskie z inicjatywy
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Indywidualne
gospodarstwa prowadzące działania edukacyjne,
zostały zrzeszone w Sieci
pod jedną wspólną marką
i określone mianem „zagrody edukacyjnej”. Krajową
sieć tworzy 258 podmiotów, z czego 15 jest zlokalizowanych w województwie
warmińsko-mazurskim (wg
stanu na dn. 15.05.2019 r.).
Myślą przewodnią funkcjonowania gospodarstw
edukacyjnych jest możliwość bliższego zobaczenia
codziennej pracy rolnika,
poznania zwyczajów i kultury wsi, kształtowanie postawy ekologicznej i konsumenckiej, a także promocja
produktów lokalnych i regionalnych. Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez
mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, która we
własnych zasobach posiada

zwierzęta gospodarskie bądź
uprawy rolnicze, stanowiące niezbędne „narzędzie”
i jednocześnie „warsztat” do
prezentacji gospodarstwa.
Zakres i forma tego rodzaju działalności jest uzależniona od specyfiki danego
gospodarstwa oraz pasji
i indywidualnego podejścia
gospodarzy.
Tworzenie oferty edukacyjnej w warunkach gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego odbywa się
poprzez przygotowanie programu i jego szczegółowe zaprezentowanie podczas warsztatów, pokazów, szkoleń,
pogadanek, ścieżek przyrodniczych czy zielonych szkół.
Odwiedzających gospodarstwa edukacyjne czeka wiele
atrakcji, np. pieczenie chleba,
wyrób masła, poznawanie
tajników zielarstwa, dojenie
kóz i przygotowywanie sera,
przebywanie ze zwierzętami,
a także poznawanie ginących
zawodów oraz kultury i tradycji regionu. Osoby zainteresowane wypoczynkiem mają
możliwość obcowania z otaczającą naturą, uczestnictwa
w rytmie pracy gospodarstwa,
skorzystania z noclegu i okolicznych atrakcji turystycznych, a także skosztowania
lokalnych specjałów.
Podróżując szlakiem gospodarstw edukacyjnych, można
poznać specyﬁkę pracy i rytmu
życia gospodarstwa, bogactwa
środowiska naturalnego, pochodzenia żywności czy też
szeroko pojętego dziedzictwa
kulturowego wsi. Oferta każ-

Mapa zagród edukacyjnych
województwa warmińsko-mazurskiego
dej z zagród edukacyjnych
znajdujących się na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego jest specyﬁczna
i niepowtarzalna. Więcej informacji o poszczególnych gospodarstwach edukacyjnych można znaleźć na stronie www.
zagrodaedukacyjna.pl oraz
na stronach internetowych
poszczególnych obiektów.
Marta Bieciuk
Kierownik sekcji WGD
i Agroturystyki
W-MODR z siedzibą w Olsztynie

Mazurska Ekozagroda „Ciche Wody”
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Wielofunkcyjna włóknina, czyli najlepszy sposób na okrywanie bel

Fliz to bardzo wytrzymały
materiał, który położony na
stercie ze spadkiem powoduje
spływ wody. Chroni bele przed
wodą opadową i śniegiem

Suche siano i słoma pod agrowłókniną

Część rolników posiada budynki, wiaty, w których przechowują bele. Jednak zdecydowana większość, co widzimy
jadąc przez każdą wieś, składuje bele na zewnątrz w stertach różnej wielkości. Niczym
niezabezpieczone bele, nawet
te solidnie owinięte siatką ulegają częściowemu zniszczeniu
— gniciu, pleśnieniu. Ubytki
są znaczne. Do tego dochodzi zamarznięcie zimą. Na
beli tworzy się skorupa, którą
ciężko rozbić. Każda bela jest
przymarznięta z sąsiednimi i jej
podniesienie ładowaczem często powoduje rozerwanie bel.
Warto też wspomnieć o szkodliwości takiej przemoczonej
czy spleśniałej paszy i ściółki.
Rolnicy często próbują okry-

EKSPERT RADZI:

wać bele różnymi plandekami
czy foliami. Niestety kończy się
to zwykle porwaniem takiej
okrywy przy większym wietrze,
czyli mówiąc wprost wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Pod
foliami skrapla się woda powodując pleśnienie i przymarzanie jej do bel. Doskonałym
rozwiązaniem do okrywania
bel jest agrowłóknina — tzw.
ﬂiz.

Chroni bele
przez kilka lat
Fliz to bardzo wytrzymały
materiał, który położony na
stercie ze spadkiem powoduje spływ wody. Chroni bele
przed wodą opadową i śniegiem. Bardzo ważną cechą jest
przepuszczalność powietrza —
wentylacja sterty. Dzięki temu
nie występuje skraplanie wody
i nie powstaje pleśń. Agrowłóknina jest bardzo odporna
na wiatr i promienie słoneczne
— posiada ﬁltr UV. Co ważne
— nie lubią jej również gryzonie. Praktycznie nie występuje jej zniszczenie przez myszy
zimujące często w belach.
Użyteczność wysokiej jakości
ﬂizów sięga nawet ponad 7 lat
co okazuje się w coraz większej
liczbie gospodarstw bardzo do-

brą inwestycją. To w pełni suche bele siana i słomy, zdrowa
pasza dla zwierząt.

Różne rozmiary
i sposoby mocowania
W sprzedaży występują różne
wymiary ﬂizów, dzięki czemu
można dobrać optymalny dla
siebie uwzględniając wielkość
bel oraz systemu układania
sterty. Przykładowo dla najbardziej popularnych bel
o średnicy 120 cm w systemie
4-3-2-1 polecany jest rozmiar
o szerokości około 10 metrów.
Długość włókniny zależna jest
od wielkości sterty. Najlepiej
wybrać mniejsze rozmiary,
gdyż duże ﬂizy są dość ciężkie
i do jego rozłożenia potrzeba
co najmniej 2 osoby. Mały ﬂiz
o długości około 12 metrów
można założyć praktycznie
samemu. Jest wygodny do
zwijania podczas zabierania
bel i również w przechowywaniu. Ceny ﬂizów kształtują
się od około 670 zł do 2000 zł
w zależności od rozmiaru.
Ważną kwestią jest również
sposób przytwierdzenia włókniny do sterty. Rozwiązań jest
kilka. Najbardziej popularnym
jest po prostu obłożenie boków
sterty ofoliowanymi belami

Fot. AgriVision

Każdy hodowca bydła, koni,
owiec czy innych zwierząt potrzebuje wysokiej jakości siana i słomy. Kiedyś zbierano te
materiały głównie luzem lub
w małą kostkę i składowano
w stodołach lub na strychach
obór. Teraz wraz z postępem
technologicznym, brakiem
rąk do pracy i zwiększaniem
produkcji, zbiór prowadzony
jest głównie w bele owinięte
sznurkiem lub siatką.
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Ważną kwestią jest również sposób przytwierdzenia włókniny do sterty. Najbardziej popularnym
jest po prostu obłożenie boków sterty ofoliowanymi belami sianokiszonki poprzez dociśnięcie
ﬂizu do bel pod nim
sianokiszonki poprzez dociśnięcie ﬂizu do bel pod nim.
Można również użyć stare opony lub żerdzie. Inne rozwiązanie to wbicie metalowych szpil
w glebę lub przerzucenie przez
stertę sznurów i ich obciążenie
np. oponami.

Nie tylko
do słomy i siana
Flizy znajdują również swoje
zastosowanie w okrywaniu buraków czekających na odbiór
przez cukrownie czy ziemniaków podczas podsuszania po
zbiorze. Nadają się również do

okrywania biomasy, czyli np.
zrębek drzewnych czy nawet
porąbanego drewna.
Na rynku jest kilka rodzajów
agrowłóknin. Warto jednak
wybrać produkt z pewnego
źródła, który posłuży bezproblemowo kilka lat. ABS

REKLAMA

JAK PRZECHOWYWAĆ BELE BEZ STRAT!
jakby były świeżo zwiezione
z pola. Są w pełni suche, bez
jakiejkolwiek pleśni.
Nasze gospodarstwo położone
jest nad jeziorem Kwiedzińskim, którego nazwa pochodzi
od pobliskiej miejscowości
Kwiedzina. Tłumacząc
z niemieckiego nazwa tej wsi
to „wydmuchowo”. Bywa
tu naprawdę wietrznie, ale
nawet największe podmuchy
podczas burz nie uszkodziły
flizów! — wyjaśnia Armand
Bruno Szara, rolnik i właściciel
firmy AgriVision.

Armand Bruno Szara, rolnik
i właściciel firmy AgriVision,
e-sklepu www.big-agro.pl,
dystrybutor flizów niemieckiej
produkcji Fot. Archiwum prywatne

Fot. AgriVision

— Flizy sprzedajemy od
ponad 5 lat, czyli od czasu
kiedy sami je wypróbowaliśmy
w naszym gospodarstwie.
Aktualnie okrywamy nimi
corocznie około 1500 bel i tak
jak i nasi klienci jesteśmy
w 100 proc. zadowoleni z tego
produktu. Najstarszy nasz fliz
ma ponad 5 lat i wygląda jak
nowy. Producent zapewnia
o użyteczności do 7 lat. Patrząc na mój fliz jestem pewny, że wytrzyma dłużej. Jest to
świetna inwestycja. Bele spod
flizów nawet po roku pachną

— Najstarszy nasz ﬂiz ma ponad 5 lat i wygląda jak nowy. Producent zapewnia o użyteczności
agrowłókniny do 7 lat — wyjaśnia właściciel ﬁrmy AgriVision
201718otbr-h -O
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Kluczem do sukcesu mojej firmy jest
dokładna analiza rynku, wiedza oraz ciężka
praca — mówi Jacek Szczuka, właściciel
działającej ponad dwie dekady firmy.
— Widać coraz więcej
efektów działania pańskiej
firmy. Co jest kluczem do
takiego sukcesu?
— Po prostu dokładna analiza rynku, wiedza oraz ciężka
praca. Rynek przez te blisko 25
lat niejednokrotnie się zmienił,
a ja musiałem być bardzo elastyczny. Dostosowywać sposób
działalności do potrzeb, oraz
wyciągać wnioski z poprzedniego roku. Wiem, że co zostało stworzone, nie musi trwać
wiecznie. Wszyscy wiemy, że
ﬁrmy które przestały się rozwijać, nie zmieniały narzędzi
swojej pracy lub chciały osiągnąć za wiele w krótkim czasie,
były zmuszone do zawieszenia
działalności.
— Pewnie zaplanował pan
strategię na najbliższe lata...
— Oczywiście. Jeszcze bardziej kompleksowa obsługa.
Rok temu otworzyliśmy dział
produkcji, gdzie tworzymy

dopasowane do klienta wygrodzenia, furtki przepędowe, boksy, wybiegi zewnętrzne, koje dla cieląt co więcej
w najbliższym czasie wprowadzimy do oferty konstrukcje
stalowe co niezwykle mnie
cieszy.
— Pomaga pan inwestorom
w prowadzeniu inwestycji...
— Wiemy, jak dużym obciążeniem psychicznym jak i ﬁnansowym jest wybudowanie
nowego obiektu. Chcemy więc
uprościć i ułatwić inwestorowi
cały ten proces i bierzemy na
swoje barki kompleksowe wykonawstwo.
— Chyba jednak jest jakiś
stały element działania firmy?
— Jedyne czego nie zmieniłem przez tyle lat prowadzenia
ﬁrmy to jasne koszta dla klienta. Moja ﬁrma nie prowadzi
nieuczciwej polityki, gdzie
koszta są ukrywane.

Zawsze wszystko jasno
przedstawiamy, porównujemy z innymi rozwiązaniami
i szukamy ekonomicznego
rozwiązania. Zdarza się, że
słyszę iż niektóre ﬁrmy proponują niższe ceny za wykonanie
danego obiektu, wtedy często
siadamy z klientem i wspólnie
porównujemy kosztorysy. Pokazuję różnicę w materiałach,
braki w kosztorysie konkurencji. Czasem zdarza się, że
ﬁrma konkurencyjna nie ma
żadnego doświadczenia w budowie takich obiektów, przez
co narasta wiele problemów
w trakcie realizacji. Często
zostaje wtedy przerwana inwestycja.
— Najlepsza rekomendacja
dla ewentualnych klientów?
— Dla mnie najlepszą rekomendacją są moi stali klienci.
Tacy, którzy wracają z nowymi
zleceniami po wielu latach.
— Gdybyś miał teraz 20 lat,
obecną wiedzę. Co zmienił by
pan w swoich działaniach?
— Na pewno pracowałbym
tak samo ciężko. Jednak bardziej bym uwierzył w siebie,
w swoje cele. Wtedy, być może,

Fot. archiwum prywatne

Trzymam w swoich rękach
klucz do sukcesu

Jacek Szczuka: bierzemy na swoje barki kompleksowe wykonawstwo
rozwój ﬁrmy przebiegł by jeszcze szybciej.
— Rada dla młodych przedsiębiorców?
— Najlepiej wyciągać wnioski
z cudzych, a nie własnych błędów. Ważna jest pokora i skromność wobec tego, co przez wielu
jest nazywane sukcesem.

Obfirmie
Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA powstało w 1996 roku w Ełku
jako firma świadcząca usługi budowlane z zakresu remontów i modernizacji małych obiektów. Z upływem lat poszerzyło ofertę i obecnie
Przedsiębiorstwo Szczuka prowadzi kompleksową działalność we
wszystkich dziedzinach branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem budynków rolniczych, przemysłowych i robót drogowych,
dodatkowo prężnie rozwija się w usługach spawalniczych.
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Warmia to zagłębie serowarstwa
„Warmia” to flagowa marka serów żółtych
powstających w lidzbarskim Polmleku.
Ich historia liczy już ponad pół wieku
– to dowód, że pokolenia serowarów po
mistrzowsku połączyły w wytwarzanych tu
serach doskonałą jakość i wyśmienity smak.
Pod względem liczby i rodzajów serów wytwarzanych w dużych mleczarniach Polska nie
ustępuje Francji, a Warmia to
polskie zagłębie serowarstwa.
Nic dziwnego, „zielone płuca
Warmii i Mazur” stwarzają
możliwość uzyskiwania mleka
najwyższej jakości. Serowarzy
z Lidzbarka Warmińskiego dokładnie znają „historię” mleka,
z którego robią ser. Wiedzą, jak
długo było przechowywane,
jak długo transportowane.
A jakie mleko, taki i produkt
końcowy – w tym wypadku
żółty ser.
W Lidzbarku powstaje
obecnie około 600 ton sera

dojrzewającego tygodniowo.
Najpopularniejszymi z nich
są od zawsze Gouda i Edamski, ale Grupa Polmlek ma
w swojej ofercie także inne
sery, które mają swoich
wiernych smakoszy. Spośród
nich wyróżniają się Natan
i Mlekdamer. Natan to ser
typu holenderskiego o pięknej pomarańczowej barwie
i łagodnym smaku, a Mlekdamer jest serem szwajcarskim
z dużymi oczkami o orzechowo-słodkawym smaku. Z myślą o najmłodszych powstaje
w Lidzbarku ser Gouda „Fiko
i Przyjaciele” – to pyszne plasterki żółtego sera w kształcie

zabawnych ﬁgurek, mogących
zachęcić do jedzenia nawet
przysłowiowych niejadków.
Lidzbarska serownia
wczoraj i dziś
Wacław Szostak, kierownik
zmiany pracujący w Lidzbarku od 1980 roku, z entuzjazmem opowiada o historii
zakładu. - Pierwsza mleczarnia w Lidzbarku Warmińskim
mieściła się przy ulicy Kresowej. Już wówczas wytwarzano tu sery dojrzewające typu
holenderskiego. Miały ostry,
„skarpetkowy” zapach i wspaniałą konsystencję. Wszystko
robiono ręcznie. Sery dojrzewały minimum 35 dni, po
wcześniejszym
wysoleniu
w kamionkowych wannach.
Masę serową wlewano do
form i polewano gorącą wodą,
by wytworzyła się tzw. skórka. Taki ser był kilkakrotnie
obracany, potem wybijany
z formy, dopiero wtedy traﬁał
na dojrzewalnię. Kobiety sta-

„ZIELONE PŁUCA
WARMII I MAZUR”
STWARZAJĄ
MOŻLIWOŚĆ
UZYSKIWANIA
MLEKA
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI.
ły przy wannach i druciakami
myły ser, który po umyciu był
ponownie suszony i zalewany
paraﬁną. W latach osiemdziesiątych, około 80% lidzbarskiego sera eksportowano do
USA. Pan Wacław wspominając ten czas, nie kryje dumy
z sera, który tu produkowano.
Dobre serowarskie tradycje

są przekazywane młodemu,
mleczarskiemu pokoleniu.
Patrycja Cherubin, ekspert
serowej technologii, łączy
w swojej pracy tradycję i nowoczesność: - Idziemy z postępem, gdybyśmy się nie
rozwijali, stalibyśmy w miejscu. Automatyzacja jest nieuchronna, by osiągać coraz
lepszą wydajność i ekonomikę produkcji. Mimo przemysłowej skali, podążamy za
trendami, a przede wszystkim
nie rezygnujemy z jakości. Do
naszych serów nie stosujemy
konserwantów. Także dodatki
zasadniczo się nie zmieniły:
podpuszczka, barwnik, chlorek wapnia. Proces mechanizacji nie wpływa zbytnio
na jakość sera. Poza tym
w naszym zakładzie proces
dojrzewania nadal jest dość
tradycyjny. Ser dojrzewa
w odpowiednich temperaturach, a w drewnianych skrzyniach nabiera ostatecznych
walorów smakowych.

Dlaczego warto jeść
żółty ser?
Wiele osób unika go jak ognia. Szkoda, bo ser żółty – pod
warunkiem, że prawdziwy
– jest bardzo smacznym i zdrowym produktem. Ma najwięcej wapnia, wzmacniającego
kości, zęby i paznokcie, ze
wszystkich produktów mlecznych – wystarczą cztery plasterki, by pokryć nasze dzienne zapotrzebowanie na wapń.
Oprócz tego ser żółty dostarcza
białka, tłuszczu, fosforu i żelaza
oraz witamin A i D. Witamina
A wspiera prawidłowe widzenie, zachowanie dobrego
wyglądu skóry i ma działanie
przeciwnowotworowe. Z kolei
witamina D współuczestniczy
z wapniem w utrzymaniu dobrego stanu kości i poprawia
naszą odporność. Do pozytywnych właściwości sera żółtego,
które wynikają z bogatego
składu związków odżywczych,
zaliczyć można także działanie antydepresyjne.
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Rozwijają nowoczesną hodowlę trzody
W Pszczółczynie, w województwie
kujawsko-pomorskim, został oddany do
użytku kolejny obiekt w ramach Gobarto
500. W otwarciu inwestycji udział wziął
minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan
Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele
Grupy Cedrob. Andrzej Goździkowski,
prezes Cedrob SA, podkreślił, że troska
o dobro rolnika i nowoczesna hodowla to
klucz do sukcesu polskiego rolnictwa.
Uroczyste otwarcie nowego
obiektu rozpoczęło wystąpienie prezesa Cedrob SA.
– Celem programu Gobarto 500 jest zracjonalizowanie procesu produkcji trzody
chlewnej w Polsce. Analizując
dotychczasowy system hodowli, doszedłem do wniosku,
że jest anachroniczny i stawia
rolnika w najgorszej pozycji.
Program Gobarto 500 jest
odpowiedzią na ten problem.
Innowacje traﬁają się czasami
przypadkiem, nowoczesność
jednak to wynik ciężkiej pracy, którą zobaczymy tutaj. To
klucz do sukcesu polskiego
rolnictwa i do odbudowy naszej pozycji na rynku trzody
chlewnej. 2,5 miliarda złotych, które płacimy dziś za
import może zostać tutaj,
w Polsce – podkreślił Andrzej
Goździkowski, prezes Cedrob SA.
Obecny na wydarzeniu minister rolnictwa i rozwoju wsi
– Jan Krzysztof Ardanowski
mówił m.in. o odbudowanie
produkcji trzody chlewnej
w Polsce.
– Cieszę się, że mogę tutaj być, chociaż miałem do

końca dylemat, bo wiem, że
moja wizyta będzie różnie
komentowana. Ale może czas,
żeby podjąć uczciwą debatę
jak odbudować produkcję
trzody chlewnej w Polsce.
Co zrobić, żeby w zmieniającym się świecie odbudować
i rozwinąć produkcję mięsa,
które przecież tak bardzo
lubimy w naszej kuchni? Jestem przekonany, że takie
możliwości są. Nie możemy
przyjąć wyłącznie jednego
modelu rozwoju. Inny model
produkcji musimy stosować
w gospodarstwach małych,
inny do hodowli średnich,
a jeszcze inny do gospodarstw
ogromnych. Jestem przekonany, że istnieje możliwość
pogodzenia tych wszystkich
modeli. Jeśli jednak chcemy
podbić rynki globalne, to musimy mieć również duże wyspecjalizowane gospodarstwa
– powiedział do zebranych
minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Zwrócił również uwagę, że
w zależności od wielkości gospodarstwa hodowcy powinni
mieć wybór jaką formę hodowli wybierają.

W otwarciu inwestycji udział wziął minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele Grupy Cedrob
– Rolnicy muszą mieć wybór: ci mali, o produkcji kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk
rocznie, powinni sprzedawać
na rynku lokalnym, najlepiej
przetwarzając w małych masarniach lub w swoich gospodarstwach. Ci trochę więksi,
o średniej produkcji, jeżeli
chcą sprzedawać surowiec
nieprzetworzony i liczyć się
na rynku muszą zintegrować
swoje działania i współpracować ze sobą w ramach grup
– najlepiej o charakterze spółdzielczym. A ci najwięksi, jeżeli chcą się liczyć, to dobrym
rozwiązaniem jest współpraca
z wielką, wyspecjalizowaną
ﬁrmą z własnymi ubojniami

i możliwościami eksportu, ale
moim marzeniem jest, żeby to
były ﬁrmy polskie, o polskim
kapitale. Każdy z tych modeli
jest dobry, ale to rolnik decyduje z czego chce skorzystać.
Dziękuję panu prezesowi
i Grupie Cedrob za stworzenie takiej możliwości polskim
rolnikom. Niech korzystają
z takiej opcji, która jest dla
nich najlepsza – podkreślił
szef resortu rolnictwa.

JAN KRZYSZTOF
ARDANOWSKI:
ALE MOŻE CZAS,
ŻEBY PODJĄĆ
UCZCIWĄ DEBATĘ
JAK ODBUDOWAĆ
PRODUKCJĘ
TRZODY
CHLEWNEJ
W POLSCE.
Marcin Śliwiński, prezes Gobarto SA opowiadał
o istocie programu Gobarto
500 – To ważny dzień dla
Gobarto – uruchamiamy
czwarty obiekt w Gobarto 500. Program został tak
skonstruowany, żeby rolnik

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

zarabiał niezależnie od sytuacji rynkowej i mógł dalej
rozwijać swoje gospodarstwo.
Produkcja wieprzowiny ma
istotne znaczenie nie tylko
dla branży rolno-spożywczej,
ale dla całej gospodarki naszego kraju. Dlatego powstał
ten program. Jego realizacja
przyniesie wymierne korzyści całej gospodarce, ale to
przede wszystkim szansa dla
polskich rolników, aby uzyskiwali godne wynagrodzenie za
swoją pracę.
Jacek Jagiełłowicz, wiceprezes Gobarto Hodowca dodał:
– Ten program ma w dalekosiężnym celu przywrócić nas
do pierwszej trójki producentów trzody chlewnej w Europie. Chciałbym zapewnić, że
ten obiekt został wybudowany i wyposażany przez polskie
ﬁrmy, a warchlaki dostarczane przez Gobarto naszym rolnikom są produkcji polskiej.
Rolnik, właściciel inwestycji,
podziękował burmistrzowi za
udzielone wsparcie. – Znajdujemy się tutaj od 10 lat, produkcję trzody chlewnej prowadzimy od 7 lat. Skąd pomysł na
Gobarto? Bardzo długo zastanawialiśmy się jaki model produkcji wybrać. Po spotkaniach
z przedstawicielami Gobarto
i rozmowach z prezesami doszliśmy do wniosku, że jest to
na dzisiaj, dla nas, najlepsza
opcja na rynku – mówił Jakub Kalitowski.
Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć władz samorządowych. Burmistrz Łabiszyna,

Jacek Idzi Kaczmarek gratulował inwestorom i zapewniał,
że władze samorządowe będą
wspierać powstawanie nowych inwestycji.
Właścicielami obiektu są
rolnicy – Ewa Gotowska i Jakub Kalitowski. W ich gospodarstwie powstały dwa budynki inwentarskie, każdy na
990 szt. trzody chlewnej oraz
o wymiarach 66 m długości
i 15 m szerokości. Budynki są
wyposażone w 4 silosy po 12
ton. Zostały w nich wykorzystane nowoczesne technologie, a zwierzęta będą hodowane na ruszcie betonowym
w chowie bezściółkowym.
Dzięki tym rozwiązaniom
zachowane zostają najwyższe
standardy chowu zwierząt,
łącznie z eliminacją uciążliwości zapachowej.
Gobarto 500 to program
partnerskiej współpracy firmy
Gobarto i rolnika w chowie trzody chlewnej. Kooperacja odbywa
się przy wsparciu techniczno-merytorycznym Gobarto.
Polega ona na wybudowaniu na
gruncie rolnika, przy współpracy
z Gobarto, budynku inwentarskiego do 2000 stanowisk
tuczowych. Umowa współpracy
obejmuje 15 lat i gwarantuje rolnikowi wynagrodzenie do 10 tys.
zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji na rynku trzody chlewnej,
oraz kwotę potrzebną na spłatę
kredytu i bieżące funkcjonowanie
budynku inwentarskiego.
Większościowym udziałowcem
Gobarto SA jest Cedrob SA.
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Pierwszy krajowy FOOD Tweetup

Spotkanie ekspertów
AGRO i BRANŻY
SPOŻYWCZEJ
obecnych w serwisie
Twitter w siedzibie
SuperDrob.
W biurze producenta drobiu i dań gotowych – SuperDrob, 7 marca spotkali się
dziennikarze, analitycy rynku
z banków, liderzy społeczno-polityczni, a także obserwatorzy branży i przedsiębiorcy
aktywni na platformie Twitter. Uczestnicy rozmawiali
o wyzwaniach w obszarze drobiarskim i rolno-spożywczym.

Wśród gości był m.in. wicepremier, i minister gospodarki – Janusz Piechociński,
aktywny uczestnik krajowego
Twittera (konto: @Piechocinski).
– Mieliśmy świetną okazję do rozmów z najważniejszymi
analitykami
ekonomicznymi, dziennikarzami i ludźmi biznesu
branży rolno-spożywczej.
To ważne, by zbudować relacje i wymieniać opinie. Po
pierwszym spotkaniu otrzymaliśmy wiele zapytań o kolejną edycję. To znaczy, że
wydarzenia ma przed sobą
dobrą przyszłość – mówi
Łukasz Zając, twórca wydarzenia.

Formuła spotkań Tweetup
narodziła się w środowiskach
twórców internetowych, następnie przeniosła się do polityki (np. tweetup z premierem
czy ministrem). SuperDrob
zainicjował pierwszy spożywczy tweetup w Polsce. Każde
spotkanie ma swój symbol
– hashtag w mediach społecznościowych. W 2019 roku jest
to: #ZywnoscPL
Drugi TweetUp odbył się
w siedzibie HUBHUB w centrum Warszawy – 16 maja br.
Podczas spotkania, Ryszard
Waśniewski, członek zarządu SuperDrob opowiedział
o aktualnych wyzwaniach
ﬁrmy oraz trendach na rynku drobiarskim i spożywczym.

– Branża spożywcza i agro
generuje miliardowe obroty. Dostarcza na nasze stoły
tysiące produktów. Tworzy
cały ekosystem zależności
między różnymi podmiotami. Coraz więcej z nas,
dzieli się swoimi opiniami
również w internecie. Na
Twitterze. Dlatego od czasu
do czasu chcemy się spotkać
razem. Zapraszamy szczególnie rolników aktywnych
na Twitterze. Chcemy być
najbliżej opinii współtwórców naszej branży.
Widzimy nowych ekspertów związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt,
obecnych w serwisie Twitter.
Jednak dalej jest to dosyć

niszowe grono, a szkoda, bo
Twitter jest idealny do sygnalizowania ważnych tematów i rozpoczynania ważnych
dyskusji. Ta platforma jest
czytana przez ekspertów,
dziennikarzy i polityków.
– mówi Łukasz Zając, inicjator wydarzenia.
Sprawdź konto ﬁrmy SuperDrob: @GrupaSuperDrob
Twitter wbPL:
Ponad 4,5 mln użytkowników
61% to mężczyźni
Użytkownicy spędzają ponad
12 minut dziennie
(dane/luty 2019)
Serwis jest najpopularniejszy
wśród osób żyjących w mia-

stach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz mających średnie
i wyższe wykształcenie
Na podstawie: wirtualnemedia.pl
oraz Gemius
SuperDrob S.A. jest jednym
z czołowych producentów drobiu
i dań gotowych w Polsce, z rocznymi przychodami ok. 1,5 mld
zł. Dostarcza na polskie stoły
Kurczaka Sielskiego. Główne
zakłady firmy znajdują się w Karczewie pod Warszawą, w Łodzi
oraz w Lublinie. Od 2019 roku
prowadzi własną produkcję
pasz w Łukowie. SuperDrob
S.A. współpracuje z Charoen
Pokphand Foods (CPF) – światowym liderem w branży rolno-spożywczej w Azji.
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Uwaga na strąkowce
w uprawach grochu i bobiku
W ostatnich latach obserwuje się wzrost areału uprawy roślin bobowatych, które odgrywają
bardzo istotną rolę w produkcji rolniczej. Do najważniejszych korzyści wypływających
z obecności tych roślin w płodozmianie należy zaliczyć: produkcję wysoko wartościowej paszy
objętościowej, zdolność wiązania azotu atmosferycznego, wzbogacenie gleby w substancję
organiczną i poprawa jej struktury oraz zwiększenie bioróżnorodności agroekosystemów.
W grupie tych roślin czołowe miejsce zajmują bobowate
grubonasienne. Plonowanie
tych roślin zależne jest od
wielu czynników, ale jednym
z ważniejszych są szkodniki,
a wśród nich strąkowce.
Strąkowce to owady należące do rzędu do chrząszczy
Coleoptera rodziny strąkowcowatych Bruchidae. W Polsce popularne są trzy gatunki:
strąkowiec grochowy Bruchus
pisorum, strąkowiec bobowy Bruchus ruﬁmanus oraz
strąkowiec fasolowy Acanthoscelides obtectus. Dwa
pierwsze gatunki związane są
z roślinami typowo rolniczymi. Cechą charakterystyczną
tych chrząszczy jest skrócenie
pokryw, które uwidacznia
nagi odwłok.
Strąkowiec grochowy osiąga długość 4-5 mm. Całe ciało
jest czarne lecz pokryte rudymi, brunatnymi i białymi włoskami. Bardzo szerokie przedplecze, dwukrotnie dłuższe
niż jego wysokość. W końcowej części skróconych pokryw
widoczny biały skośny pasek.
Na udach trzeciej pary odnóży występuje dobrze widoczny

kolec. Złożone przez samicę
jajeczka mają wielkość około
0, 6 mm, barwę cytrynowożółtą. Dorosła larwa osiąga
długość do 6mm jest łukowato zgięta, beznoga, koloru
kremowobiałego z brązową
główką. Natomiast poczwarka ma kolor brudnobiały
i długość ok. 5 mm.
Kiedy strąkowiec grochowy
pojawia się w uprawach
grochu i jaka jest
jego szkodliwość?
Pojaw chrząszczy na plantacjach grochu zależny jest
od temperatury. Najczęściej
pierwsze osobniki można
spotkać już na początku maja,
ale masowy naloty obserwowane są w okresie kwitnienia
grochu. Wtedy już rozpoczynamy obserwacje polowe monitorujące liczebność chrząszczy na roślinach. Chrząszcze
odżywiają się wtedy tkanką
miękiszową liści. W okresie tym osiągają dojrzałość
płciową. Na przełomie maja
i czerwca samice składają jaja
na formujących się strąkach.
Średnio jedno samica składa
od 100 do 200 jaj. Po około

Strąkowiec bobowy
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10 dniach wylęgają się larwy,
które wgryzają się do strąków,
a następnie do nasion. W jednym nasieniu żeruje zawsze
jedna larwa. Cały cykl rozwojowy larwy, trwający od 40 do
50 dni, przebiega wewnątrz
nasienia. Dojrzała larwa,
przed przepoczwarczeniem
przegryza kanał aż do skórki, tworząc tzw. okienko, przy
którym się przepoczwarcza. Pojawiające się młode
chrząszcze pozostają wewnątrz nasion aż do wiosny
lub opuszczają je i zimują na
polu pod resztkami roślin.
Strąkowiec grochowy uważany jest za jednego z najgroźniejszych szkodników grochu.
Zniszczone prze larwy nasiona nie nadają się do siewu
i konsumpcji. Żer postaci
dorosłych nie ma znaczenia
gospodarczego
Próg ekonomicznej
szkodliwości: 2 chrząszcze
na 1m2 w okresie
formowania się strąków.

Postać dorosła strąkowca
bobowego osiąga długość 3-4
mm, ma barwę czarną, ciało

pokryte rdzawymi i białymi
włoskami, które na pokrywach tworzą drobne plamki
i rdzawy pasek przebiegający
od ich nasady do połowy długości. Pierwsza para odnóży
jest koloru żółto-brunatnego,
pozostałe są czarne. Jaja maja
kształt owalny, kolor żółty,
długość ok. 4mm. Larwa dorasta do 4mm, jest łukowato
wygięta, koloru brudnobiałego z ciemna głową. Poczwarka
podobnej wielkości, biało-żółta.
Jak przebiega rozwój
tego gatunku i jaka jest
jego szkodliwość?
Strąkowiec bobowy podobnie jak poprzedni gatunek
opuszcza kryjówki zimowe
już na początku maja. 60%
populacji tego gatunku zimuje w warunkach naturalnych
na polu, pod liśćmi, w ściółce
itp. Pozostała część populacji
zimuje w nasionach w magazynach. Gatunek ten żeruje
na bobiku i bobie.
Najliczniejsze
pojawy
chrząszczy
obserwowane
są w pierwszej i drugiej dekadzie czerwca. Chrząszcze
odżywiają się wtedy przede
wszystkim tkanką miękiszową liści. Po osiągnięciu
dojrzałości i kopulacji samice składają po kilka lub
kilkanaście jajeczek na młodych strąkach, a wylęgające
się larwy wgryzają się przez
strąk do nasion. W przeciwieństwie do poprzedniego
gatunku, gdzie w jednym nasieniu żerowała tylko 1 larwa,
w tym przypadku w jednym
nasieniu zazwyczaj żeruje
kilka larw. Cały rozwój przebiega wewnątrz nasion i trwa
około 40 dni. Pojawiające się
chrząszcze mogą przedostać
się do magazynu wraz z nasionami lub od końca sierpnia
do października opuszczają
nasiona i zimują w środowisku naturalnym.
Nasiona są bardzo silnie
uszkadzane przez larwy,
a przy masowych pojawach
chrząszczy obserwowano nawet 80% porażonych nasion.

Strąkowce bobowy
Próg ekonomicznej
szkodliwości: 2 chrząszcze
na 1 m2 w okresie
formowania się strąków
lub 1-2 chrząszcze
na 50 roślinach.
Pamiętajmy, że w przypadku
strąkowców zwalczamy tylko
chrząszcze, nie możemy dopuścić do złożenia jaj i wgryzienia się larw do wnętrza
strąków. Zabiegi wykonane
po tym czasie nie są już skuteczne. Dlatego też pierwszy
zabieg należy wykonać przed
kwitnieniem, kiedy na plantacji pojawia się już część
chrząszczy, a następny w okresie przekwitania pierwszego
piętra kwiatostanów. Jeżeli
istnieje taka potrzeba należy
wykonać jeszcze jeden zabieg.
Do zabiegów ochronnych
stosujemy tylko insektycydy
zalecane w danej uprawie,
a ich aktualny wykaz dostępny jest na stronie Instytutu
Ochrony Roślin-Państwowy
Instytut Badawczy w Poznaniu i na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W okresie kwitnienia roślin
pamiętajmy o ochronie owadów zapylających !
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

STRĄKOWCE TO
OWADY NALEŻĄCE
DO RZĘDU DO
CHRZĄSZCZY
COLEOPTERA
RODZINY
STRĄKOWCOWATYCH
BRUCHIDAE.
W POLSCE
POPULARNE SĄ
TRZY GATUNKI:
STRĄKOWIEC
GROCHOWY
BRUCHUS PISORUM,
STRĄKOWIEC
BOBOWY BRUCHUS
RUFIMANUS ORAZ
STRĄKOWIEC
FASOLOWY
ACANTHOSCELIDES
OBTECTUS.
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Współpraca rolnika
i pszczelarza
dla dobra pszczół

ROLNICY
MOGĄ ŁATWO
SKONTAKTOWAĆ SIĘ
Z PSZCZELARZAMI
ZAINTERESOWANYMI
WSPÓŁPRACĄ
POPRZEZ
LOKALNE KOŁA
I STOWARZYSZENIA
PSZCZELARSKIE.

Fot. PSOR

Pszczoły mogą paść ofiarą wielu niekorzystnych zjawisk, np.
obecności szkodników i patogenów, wirusów, utraty siedlisk oraz
niedochowania prawidłowych praktyk rolniczych i pszczelarskich.

Bliska partnerska współpraca pszczelarzy z rolnikami,
oparta na poszanowaniu specyﬁki pracy każdej ze stron
nie tylko ogranicza czynniki
ryzyka zagrażające pszczołom
ale też przynosi obopólne korzyści.
Dobra współpraca pomiędzy rolnikiem a pszczelarzem może być zainicjowana
przez każda ze stron. Polega
ona zarówno na przestrzeganiu prawa i dobrych praktyk
rolniczych i pszczelarskich,
jak i na życzliwej, bezpośredniej komunikacji. Pszczelarz
z współpracę powinien rozpocząć od sprawdzenia dostępności miejsca dla pasieki
w odpowiedniej bliskości do
miejsca uprawy i skontaktowania się z właścicielem lub
inna osobą uprawnioną do

użytkowania terenu. W związku z tym, że pszczelarz odpowiada za szkody wyrządzone
przez pszczoły, powinien on
zlokalizować pasiekę zgodnie
z dobrą praktyką, w sposób
nie utrudniający życia mieszkańcom sąsiednich działek,
w odpowiedniej odległości
od dróg i budynków.
Rolnicy
dysponujący
uprawami
atrakcyjnymi
dla pszczół mogą łatwo
skontaktować się z pszczelarzami zainteresowanymi
współpracą poprzez lokalne koła i stowarzyszenia
pszczelarskie. Natomiast
rolnik musi przede wszystkim pogodzić wykonywanie
zabiegów ochrony roślin
z bezpieczeństwem pszczół.
Wskazane jest także powiadomienie pobliskich pszcze-
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larzy o terminie planowanych oprysków.
Rolnik chcąc uniknąć zatrucia pszczół powinien: stosować tylko oryginalne środki
ochrony roślin zarejestrowane
w Polsce, przed przystąpieniem
do pracy ze środkami ochrony
roślin dokładnie zapozna się
z etykietą produktu i zawsze,
bezwzględnie przestrzegać
wskazanych tam informacji o terminie prewencji dla
pszczół, w przypadku upraw
kwitnących i w przypadku
gdy na polu lub w jego pobliżu
znajdują się kwitnące chwasty
lub rośliny pokryte spadzią,
opryski wykonywać po zmroku – po oblocie pszczół, zadbać o dobry stan techniczny
i kalibrację opryskiwacza, nie
zanieczyszcza wód, takich jak:
rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami
ochrony roślin - miejsca te
mogą być źródłem wody dla
zapylaczy, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze i zapobiegać znoszeniu
cieczy użytkowej - szczególnie
na sąsiednie, kwitnące uprawy,
a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek.
Warto podkreślić że powyższe
zasady obowiązują wszystkich
rolników, niezależnie od tego
czy aktywnie współpracują oni
z pszczelarzami czy też nie. Stosując te zasady chronimy nie
tylko pszczoły miodne ale też
pozostałe gatunki zapylaczy,
które są ważnym elementem
krajobrazu rolniczego. Ich
różnorodność biologiczna zapewnia stabilność tego ekosystemu. Dlatego rolnik oprócz
stosowania dobrych praktyk
powinien zadbać o bazę pożytkową dostępną przez cały
sezon – wysiewając różnorodne
rośliny miododajne. Do takiego postepowania zachęca – nie
tylko rolników – Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
w ramach akcji „Pomagamy
pszczołom bez lipy”.
dr Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin
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Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl
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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 05/2019. 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
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.
SKORPION
-57 lat, średni wzrost, niezależny
finansowo-mieszkaniowo, spokojny, wolny, lubiący podróże i łono natury. Poznam
Panią w podobnym wieku. Cel przyjaźń
lub stały związek.
RAK Z OSTRÓDY
Samotny, niezależny chce poznać Panią
w wieku 48-57 lat. Panią do wspólnego
życia we dwoje z okolic Ostródy, która nie
szuka przygód.
NIEBRZYDKI WDOWIEC
Niebrzydki wdowiec chętnie pozna Panią
w wieku do 55 lat - cel stały związek.
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WODNIK 55/ 179
zadbany, niezależny, zmotoryzowany,
własne M3, praca zawodowa. Poznam
szczupłą panią, miłą, sympatyczną też
szukającą drugiej połowy. Elbląg i okolice.
POWYŻEJ 60 LAT
ZARADNY WDOWIEC
Pracujacy, zadbany, własne M, zmotoryzowany, bez nałogów i zobowiązań.
Poznam Panią bez nałogów, zobowiązań
wiek do lat 55. Panią z Ostródy lub okolic.
Numer telefonu ułatwi kontakt.
WYSOKI WDOWIEC
Lat 64, szczupły, nieznaleziony finansowo
pozna Panią ze Szczytna lub okolic.
Jestem zmotoryzowany, zadbany. Cel
bardzo poważny.
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
związku na dalsze życie we dwoje.

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 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.
POWYŻEJ 60 LAT
WDOWA 63
Emerytka bez zobowiązań sama. Własne
M. Wrażliwa o dobrym sercu i charakterze bez nałogów. Jestem osobą miłą,
sympatyczną z poczuciem humoru,
samotność jednej osobie dokucza. Pragnę
poznać Pana zmotoryzowanego o tych
samych walorach.
NINA
pogodna, skromna, uczciwa, zaradna, nie
palę, poznam zaproszę do siebie samotnego Pana potrzebującego pomocy lub nie,
inteligentnego, spokojnego bez nałogów,
zmotoryzowanego, cel przyjażń, związek,

e dwoje

Polub
na Facebooku
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pomoc wzajemna. Mam 65 lat.
HUMANISTKA
Mam 70 lat, samotne życie jest smutne,
dlatego próbuje zmienić sytuację. Jestem
osobą wrażliwą, życzliwą ludziom.
Poznam Pana o dobrym sercu i łagodnym usposobieniu.
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.
DANUTA
ja singielka poznam Pana ciepłego,
spokojnego, myślacego o stałym związku,
uczciwego. Ja o podobnych walorach
o dobrym sercu z Ełku, pracujaca, zaradna. Dziekuję.
MIŁA I OPIEKUŃCZA
Niezależna finansowo i mieszkaniowo,
uczciwa, dośc zgrabna, sympatyczna, z poczuciem humoru. Ale bardzo
dokucza mi samotnosć. Poszukuję Pana
z podobnymi walorami, któremu równiez
dokucza samotność. Odpowiem na
powazne oferty.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia..................
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji
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WDOWIEC Z MAZOWSZA
Pragnę poznać drugą połowę z Okolic Giżycka.
RYSZARD Z ELBLĄGA
Emeryt, wysoki, zmotoryzowany, z mieszkaniem, domek nad jeziorem, pozna Panią
w wieku ok.65 lat z Elbląga lub okolic,
lubiacą turystyke i przygodę.
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.
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Wiosenne szkodniki rzepaku ozimego

W warunkach klimatycznych Polski
rzepak ozimy jest atakowany przez około
30 gatunków szkodników, które mogą
spowodować straty w plonie dochodzące
do 50%, a czasami nawet wyższe.
Dlatego zwalczanie agrofagów jest jednym
z najważniejszych elementów współczesnej
agrotechniki, który decyduje o wysokości
i jakości plonu.
W ostatnich latach coraz
większego znaczenia nabiera
integrowana ochrona roślin.
Polega ona na wykorzystaniu
wszelkich dostępnych metod
w celu utrzymania liczebności gatunków szkodliwych
poniżej progu ekonomicznej
szkodliwości. Wzrost presji
ze strony agrofagów potęgowany jest przez takie czynniki
jak: duża powierzchnia uprawy rzepaku, wzrost intensyﬁkacji produkcji, stosowanie
uproszczeń agrotechnicznych
oraz postępujące zmiany klimatyczne. Bardzo istotne jest
zatem przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych, takich jak: zachowanie
odpowiedniej izolacji przestrzennej pomiędzy obecną
a zeszłoroczną plantacją rzepaku, unikanie uprawy po sobie gatunków kapustowatych,
zwalczanie chwastów oraz

stosowanie uprawy płużnej.
Działania te przyczyniają się
do zmniejszenia liczebności
populacji szkodników, a przez
to do zmniejszenia nakładów
na ochronę roślin.
Chowacz gnatek pojawia
się najwcześniej
Najważniejszymi szkodnikami rzepaku ozimego w okresie
wiosennym są: chowacze łodygowe, słodyszek rzepakowy
oraz szkodniki łuszczynowe.
Najwcześniej z nich pojawia
się żerujący głównie na terenie
Polski południowej chowacz
granatek. Opuszcza on swoje
zimowe kryjówki, gdy temperatura powietrza przy gruncie
przekroczy 4°C. Samice o ciele długości 3 mm składają jaja
u nasady roślin, z których wylęgają się larwy o długości do
5 mm. Uszkadzają one szyjki
korzeniowe oraz pędy, które
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zginają się, łamią i często zamierają. Można również zaobserwować, będące reakcją
obronną rośliny, „krzewienie”
rzepaku.
Wzrost temperatury powietrza wiosną powoduje
pojawienie się groźniejszego
szkodnika, czyli chowacza
brukwiaczka. Występuje on
na terenie całego kraju, ale ze
względu na nieco łagodniejszy klimat, największe straty
wyrządza w części zachodniej.
Jego naloty obserwuje się od
końca lutego do początku
kwietnia. Samice (chrząszcze
o ciele długości 3-4 mm) składają jaja do otworów wygryzionych w młodych łodygach.
Wylęgające się z nich larwy
o długości do 7 mm, które
żerują wewnątrz łodyg. W obrębie tych miejsc powstają
zgrubienia i skrzywienia pędów w kształcie litery „S”, które często pękają i umożliwiają
przez to porażenie patogenami
wywołującymi takie choroby
jak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
i szara pleśń. Uszkodzone rośliny przedwcześnie dojrzewają
i często osypują nasiona.
Po brukwiaczku,
czterozębny
Zwykle niedługo po chowaczu brukwiaczku pojawia
się chowacz czterozębny, ale
czasami jego naloty mogą

KAŻDY ROK JEST
INNY I RÓŻNI SIĘ
POD WZGLĘDEM
PRZEBIEGU
WARUNKÓW
POGODOWYCH.
PODOBNIE JEST
Z NASILENIEM
WYSTĘPOWANIA
SZKODNIKÓW
W RZEPAKU.
być opóźnione. Samice o ciele
długości 2,5-3 mm składają
jaja w otworach wygryzionych
w nerwach głównych lub
ogonkach liściowych. Następnie larwy o długości do 5 mm
drążą chodniki we wnętrzu
łodyg, powodując więdnięcie
liści lub nawet zahamowanie
wzrostu roślin.
Straty powodowane przez
chowacze łodygowe można
w dużej mierze ograniczyć
poprzez odpowiedni dobór
zabiegów agrotechnicznych.
Ponieważ chrząszcze zimują

w wierzchniej warstwie gleby,
nie należy upraszczać ograniczających ich liczebność zabiegów przedsiewnych i pożniwnych. Należy również zadbać
o prawidłowe zmianowanie
roślin, odpowiednią izolację
przestrzenną od gatunków
kapustowatych oraz zrównoważone nawożenie. Ponadto stwierdzono, iż chowacze
w większym stopniu porażają
plantacje wcześnie wznawiające wegetację wiosenną oraz
wcześnie kwitnące. Dlatego
też wybierając do uprawy odmiany o wolniejszym restarcie oraz późniejszym terminie
kwitnienia (DK Exterrier lub
DK Impression CL – odmiana w technnologii Clearﬁeld)
można ograniczyć straty wywoływane przez te szkodniki.
Jeżeli jednak zajadzie konieczność chemicznego zwalczania
szkodników, bardzo ważne jest
przeprowadzenie zabiegu w optymalnym czasie, tak aby jego
skuteczność była jak najwyższa. Aby tak się stało konieczny
jest systematyczny monitoring
upraw oraz analiza progów
ekonomicznej szkodliwości poszczególnych gatunków.
Najlepsze są
żółte naczynia
Monitoring taki można
przeprowadzić na przykład
za pomocą żółtych naczyń,
wypełnionych wodą z dodat-

kiem środka obniżającego napięcie powierzchniowe, aby
uniemożliwić odłowionym
szkodnikom wydostanie się
z naczynia. Naczynia te należy
umieścić w odległości około
20 m od brzegu pola na wysokości roślin rzepaku i wraz
z ich wzrostem odpowiednio
je podnosić. Należy je ustawić
pod koniec lutego i regularnie
kontrolować, najlepiej o tej samej porze dnia. Do chemicznego zwalczania szkodników
należy przystąpić po przekroczeniu progu ekonomicznej
szkodliwości, który wynosi:
dla chowacza granatka – 20
odłowionych chrząszczy w 1
naczyniu w ciągu 6 dni, dla
chowacza brukwiaczka – 10
chrząszczy w jednym naczyniu
w ciągu 3 dni, a dla chowacza
czterozębnego – 20 chrząszczy
w naczyniu w ciągu 3 dni.
Każdy rok jest inny i różni
się pod względem przebiegu
warunków pogodowych. Podobnie jest z nasileniem występowania szkodników w rzepaku. Nigdy tak do końca nie
wiadomo, który z nich okaże
się groźniejszy niż zazwyczaj.
Dlatego tak ważne są działania
zapobiegawcze, polegające na
odpowiednim doborze zabiegów agrotechnicznych oraz
monitoring upraw, powalający
na przeprowadzenie zabiegu
ochrony w optymalnym momencie.
Marcin Liszewski
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