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Trzeba uwolnić
krasulę od stresu
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Wsparcie na zalesienie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020
Pomoc na zalesienie
jest premią
inwestycyjną i ma
na celu zwiększanie
obszarów leśnych
poprzez zalesianie
i tworzenie terenów
zalesionych na
gruntach rolnych
oraz gruntach
z sukcesją naturalną.

Beneficjenci
Wsparcie jest przyznawane
osobie ﬁzycznej lub prawnej,
której gospodarstwo rolne jest
położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz która
prowadzi działalność rolniczą.
Pomoc na zalesienie jest przyznawane również jednostkom
samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin,
powiatów oraz województw.
Premia może być przyznana
beneﬁcjentowi, jeżeli:
> został mu nadany numer
identyﬁkacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności,
>zobowiązał się do: wykonania zalesienia gruntu zgodnie
z wymogami planu zalesienia,
a gdy jest to przewidziane
w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia

Do wniosku należy dołączyć
następujące dokumenty:
1. Kopię planu zalesienia
potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził
ten plan;

Fot. arch. prywatne

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) 1 marca tego roku
podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia
na zalesienie, który odbywa
się w terminie od 1 czerwca
do 31 lipca 2019 r. Pomoc na
zalesienie jest premią inwestycyjną, która realizowana
jest w ramach poddziałania:
Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, które ma na celu
zwiększanie obszarów leśnych
poprzez zalesianie i tworzenie
terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach
z sukcesją naturalną.

składać do kierownika biura
powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania
lub siedzibą rolnika.

dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora WarmińskoMazurskiego Odziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
lub zabezpieczenia drzewek
3 palikami; uzyskał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia
– w przypadku ubiegania się
o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia
jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, z późn. zm.). Obowiązek
ten dotyczy sadów i gruntów
z sukcesją naturalną.
Kwalifikacja gruntów
do zalesienia
Wsparcie na zalesienie jest
przyznawane beneﬁcjentowi
do gruntów:
> wykazanych w ewidencji
gruntów i budynków jako
grunty rolne, użytkowane
jako grunty orne albo sady
albo grunty z sukcesją naturalną;
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> przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku
braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie
jest sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
a w przypadku braku tego
planu oraz tego studium - gdy
grunty te zostały
> przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
> stanowiących własność
rolnika albo własność jego
małżonka lub własność jednostki;
> o powierzchni nasadzeń co
najmniej 0,1 ha i szerokości
większej niż 20 m, przy czym
wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się,
jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym.
Miejsce złożenia wniosku
o przyznanie wsparcia na
zalesienie
Wnioski o przyznanie
wsparcia na zalesienie można

2. Pisemną zgodę:
a) pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów,
jeżeli grunty te stanowią
przedmiot współwłasności,
b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty
te stanowią własność małżonka rolnika;
3. Dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia;
4. Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach,
jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy
z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na
środowisko. Obowiązek ten
dotyczy sadów i gruntów
z sukcesją naturalną.
W kampanii 2019 r. rolnicy
będą mogli dokonać zmiany do
złożonego wniosku o przyznanie
wsparcia na zalesienie w wyniku której nastąpi zwiększenie
pomocy lub która wpłynie na
spełnienie kryteriów dotyczących
kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem
podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej
administrowanej przez Agencję,
informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.
Ponadto zmian można dokonywać do dnia poprzedzającego
dzień, w którym rolnik został
powiadomiony przez ARiMR
o zamiarze przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub wizyty.
W jednym wniosku o przyznanie
wsparcia na zalesienie można
ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym
planem zalesienia.
dr Marcin Kazimierczuk
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MIĘDZYPLON JAKO CZYNNIK WZBOGACANIA GLEBY

Międzyplon ozimy, ścierniskowy czy śródplon?

Do niedawna nazywano je
po prostu poplonami. Właściwie docenienie znaczenia
międzyplonów oraz ich prawidłowa agrotechnika, mogą
dostarczyć znacznych korzyści w wielu gospodarstwach.
Wartość nawozowa dobrych
międzyplonów przez wielu
fachowców
porównywana
jest z wartością nawozową
obornika. Tak jak obornik,
wzbogacają glebę w niezbędne składniki organiczne,
użyźniają glebę i wpływają
ﬁtosanitarnie na środowisko
glebowe. Mogą być dobrym
rozwiązaniem przy braku lub
niedoborze obornika w gospodarstwie.
W programach
rolnośrodowiskowych
Aktualnie w związku z możliwością uprawy międzyplonów
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w ramach
działań PROW 2014-2020,
pakiet 2 „Ochrona gleb i wód”,
zasiany międzyplon musi spełnić nowe określone wymogi.
Dotyczy to oczywiście gospodarstw, które zadeklarowały
uczestnictwo w w/w programie. Obowiązują wtedy pewne
ograniczenia i zasady:
— siew roślin międzyplonowych w terminie do
15 września,
— stosowanie roślin na
międzyplon jako mieszanki
złożonej z minimum 3 gatunków roślin, a gatunek rośliny
dominującej w mieszance nie
może przekroczyć 70 proc.
jej składu,
— zakaz stosowania mieszanki międzyplonowej składającej się tylko z samych gatunków zbóż,
— obowiązuje także zakaz
nawożenia międzyplonu oraz
zakaz stosowania środków
ochrony roślin,
— kolejne zabiegi agrotechniczne można wznowić

w następnym sezonie, wiosną
w okresie po 1 marca.
Uprawa międzyplonów poza
w/w programem nie musi
podlegać formalnym wymogom i zakazom; wystarczy, że
będą one spełniały określone
zasady agrotechniczne.
Trzy rodzaje międzyplonów
W praktyce agrotechnicznej
wyróżnia się trzy rodzaje międzyplonów:
— międzyplony ozime, wysiewane jesienią, po zbiorze
plonu głównego i zbierane
wiosną następnego roku, np.
żyto, rzepak ozimy, czy mieszanka roślin ozimych,
— międzyplony ścierniskowe, wysiewane wkrótce
po zbiorze wczesnego plonu
głównego, a użytkowane jesienią tego samego roku na
paszę (np. rzepa ścierniskowa), albo jako zielony nawóz
przyorany wiosną.
W tak zwanej uprawie konserwującej glebę zostawia się
je do wiosny, dzięki temu doskonale spełniają funkcje osłaniające i wzbogacające glebę.
— wsiewki międzyplonowe,
zwane śródplonami — wysiew
wiosną jednocześnie z plonem
głównym, np. z jęczmieniem
jarym lub wysiew wiosenny
w zboże ozime, albo po wschodach zboża jarego. Po zbiorze
plonu głównego, wsiewka
pozostaje do późnej jesieni
(np. seradela wsiana w żyto),
a nawet pozostawiona może
być na drugi rok, np. motylkowe drobnonasienne wsiane
w jęczmień jary.
Międzyplony jako ogniwo
wzbogacania gleby
Stosowane nieraz uproszczenia w płodozmianie oraz w stosowanych zabiegach uprawowych, wpływają niekorzystnie
na właściwości gleby, jej żyzność i plonowanie. Ujemne
skutki uproszczeń, np. brak
podorywki, orka jednorazowa, można łagodzić poprzez
uprawę dobrze dobranych
międzyplonów ozimych lub
ścierniskowych. Często z uwagi na krótki okres po zbiorze
zbóż, należy dołożyć starań,
aby zasiew międzyplonu wykonać szybko, ale i starannie — późniejsze siewy dają
słabe pokrycie gleby runią
i mniejszą masę zieloną. Po 15
wrześniu są niedopuszczalne
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Jednak
w latach optymalnych, warto
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gęstszy w porównaniu do siewu na plon główny porównywalnych komponentów. Przykładowe ilości zostały podane
przy podanych zestawach mieszanek międzyplonowych.
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Międzyplonami
nazywa się
rośliny uprawiane
między dwoma
plonami głównymi,
w celu uzyskania
masy zielonej
na przyoranie,
ewentualnie
jako pasza.

Właściwie docenienie znaczenia międzyplonów oraz ich prawidłowa agrotechnika,
mogą dostarczyć znacznych korzyści w wielu gospodarstwach
pomyśleć o natychmiastowym
podoraniu pola i zasiewie najprostszego międzyplonu.
Wiele gatunków roślin motylkowych i strączkowych, ma
w pewnym sensie możliwości zastępcze obornika dzięki
zdolnościom kumulacji azotu
w glebie. Koniczyna czerwona jako wsiewka w zboża jare
pozostawia w glebie od 85 do
120 kg N/ha, co odpowiada
równowartości około 14 do 21
ton, natomiast koniczyna biała
— wsiewka w zboża, gromadzi
od 60 do 140 kg N na 1 ha, co
równoważne jest 10 do 25 ton
obornika. Z grupy roślin strączkowych, łubin pastewny w poplonie pozostawia w glebie 55
do 130 kg N na 1 ha i jest to
równoważność 9 do 24 ton
obornika, natomiast seradela
jako wsiewka w zboża to 50 do
125 kg N na 1 ha, co odpowiada 8,5 do 22 ton obornika.
Dobór roślin
na międzyplony
Przy doborze gatunków
do mieszanek międzyplonowych należy uwzględnić takie
czynniki, jak: rodzaj międzyplonu, jego przeznaczenie,
termin wysiewu oraz rodzaj
gleby. W długoletniej praktyce wyklarowała się lista gatunków, które dobrze przyjęły się jako uprawy poplonowe
w poszczególnych rodzajach
międzyplonów. Najbardziej
popularnymi roślinami jako
składniki
międzyplonów
są: gorczyca, facelia, rzepak
ozimy, żyto, łubin pastewny,
w mniejszym stopniu także
wyka ozima, peluszka i ży-

cica trwała. We wsiewkach,
z reguły sianych w mniejszym
zakresie: koniczyna z trawami,
lucerna chmielowa. Także ma
to miejsce w gospodarstwach
realizujących programy rolnośrodowiskowe. Cennymi roślinami, niejednokrotnie nieco
zapomnianymi są: seradela,
rzepa ścierniskowa, rzodkiew
oleista, gryka, słonecznik.
Do roślin wolno rosnących,
o najdłuższym okresie wegetacji, zalicza się łubin żółty,
seradelę i kapustę pastewną.
Szybciej rosną, ale równie
długo wegetują: peluszka, wyka ozima i jara, rzepa
ścierniskowa. W grupie roślin
o krótszym okresie wegetacji,
są: łubin wąskolistny, słonecznik, rzepak i mieszanki traw
z motylkowatymi. Najkrótszy
okres wegetacji mają: gorczyca biała, facelia, rzodkiew
oleista i gryka.
Na glebach lekkich zaleca się
wysiewać: facelię, łubin żółty,
seradelę, na glebach średnio
zwięzłych: grykę, groch pastewny, łubin wąskolistny,
słonecznik, rzodkiew oleistą,
wykę ozimą. Natomiast na
glebach ciężkich: bobik, kapustę pastewną, wykę jarą.
Spośród roślin motylkowych
największe znaczenie mają:
bobik, peluszka, łubiny żółty
i wąskolistny, seradela, wyka
ozima. Powinno się preferować, jak zaleca program,
mieszanki kilku składnikowe.
Termin siewu
W przypadku międzyplonu
ścierniskowego i ozimego,
możliwie jak najwcześniej,

wkrótce po zbiorze plonu
głównego wykonać zasiew.
Aby uzyskać plon zielonej
masy, np. 135-170 dt/ha,
rośliny międzyplonowe potrzebują 70-90 dni okresu
wegetacji. Międzyplon ścierniskowy zaleca się zasiać nie
później jak do 15-20 sierpnia,
międzyplon ozimy najlepiej do
końca sierpnia lub początek
września. Formalny wymóg
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym — siew
15 września, jest w zasadzie
parametrem dość wygodnym
dla rolnika, ale plony biomasy będą wówczas niższe, na
poziomie zaledwie 35-50 dt/
ha. Wpływ opóźnienia terminu siewu międzyplonu na
wysokość uzyskiwanych plonów, na przykładzie łubinu
przedstawia tabela. Mieszanki
poplonowe z udziałem roślin
motylkowatych i strączkowych
grubonasiennych powinny być
wysiewane w ilości około 200
kg nasion na jeden hektar.
Zabiegi
uprawowe
Po roślinach wcześnie schodzących z pola, jak rzepak
ozimy, jęczmień ozimy, ewentualnie możliwe jest wykonanie podorywki + bronowanie,
następnie w okresie ok. 10
dni orka siewna i bronowanie
doprawiające glebę. W wielu
przypadkach możliwe będzie zastosowanie agregatów
uprawowych, usprawniających
prace i przyspieszających zasiew międzyplonu.
Ilość wysiewu — ogólną zasadą jest siew około 20 proc.

Wykorzystanie
i zagospodarowanie
biomasy
Międzyplony uprawiane nie
w ramach programów rolnośrodowiskowych czy działania
rolnośrodowiskowo-klimatycznego można użytkować
dowolnie, stosownie do potrzeb gospodarczych: kośne na pasze, przepasanie
jesienią, przyoranie jesienią
lub przyoranie wiosną. Natomiast w przypadku zasiewu międzyplonu w ramach
w/w programów, sposób jego
użytkowania musi być dostosowany do podanych wcześniej wymogów.
Korzyści z uprawy
międzyplonów:
— następuje wzrost aktywności biologicznej i w konsekwencji poprawa żyzności gleby,
— wzbogacanie gleby w substancję organiczną oraz
składniki odżywcze, międzyplony poprawiają wartość
stanowiska; wykazano, że
zboże uprawiane po międzyplonach daje zwyżkę plonu
o 1,5 do 3,0 dt/ ha,
— następuje zmniejszenie kompensacji patogenów
w glebie,
— ﬁtosanitarne, czyli oczyszczające oddziaływanie międzyplonów w ogniwach zmianowania, szczególnie z dużym
udziałem zbóż, np.75-80 proc.
w strukturze zasiewów,
— w okresie jesiennym
możliwe jest wykorzystanie
niektórych międzyplonów
jako pasza uzupełniająca
dla przeżuwaczy,
— możliwość ograniczenia
wietrznej i wodnej erozji gleb,
zwłaszcza gleb lekkich, licznych w naszym województwie,
— międzyplony pozwalają
zmniejszyć w sposób naturalny
zachwaszczenie pól, a przez to
obniżyć wydatki na kosztowne herbicydy,
— od kilku lat są one elementem pakietów w programach rolnośrodowiskowych
a obecnie działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego,
za realizację których rolnik
otrzymuje przez okres 5 lat
red.
płatności.
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WIEDZA O AMINOKWASACH W PIGUŁCE

Czy i jak można poprawić
rentowność produkcji?
W Trzebawiu w Hotelu Delicjusz odbyła się Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa, której organizatorem było czasopismo Top-Agrar.
Można było dowiedzieć sięwiele o sytuacji na rynku rzepaku i zbóż, tendencjach i prognozach na rok 2020 i lata następne.
Rozmawiano jak można poradzić sobie na tak konkurencyjnym rynku między innymi poprzez poprawę i utrzymywanie wysokiej jakości.
Spotkanie miało charakter debaty, w której aktywnie
wzięła udział polska ﬁrma
Biopharmacotech – producent biostymulatorów jakości
premium marki: Agro-Sorb
– Polskie Aminokwasy.
Można było dowiedzieć się
od specjalistów od handlu na
giełdach światowych, że polskie zboża są jednymi z najlepszych na świecie pod względem
jakości i że eksportowane są na
rynki szczególnie wymagające
np. do Emiratów Arabskich.
Prezes
Biopharmacotech
Tomasz Harciarek, współwłaściciel marki Agro-Sorb,
przedstawił sytuację rynku biostymulatorów zawierających
w swym składzie aminokwasy,
krótko omówił jak wygląda rynek Polski w porównaniu z innymi krajami na świecie oraz
co można osiągnąć stosując
biostymulatory z aminokwasami z hydrolizy enzymatycznej.
Rynek biostymulatorów
zawierających
aminokwasy
z hydrolizy enzymatycznej
Rynek tego typu biostymulatorów jest stosunkowo młody w porównaniu do
produktów zawierających
aminokwasy syntetyczne czy
aminokwasów produkowanych wg. starej technologii
hydrolizy chemicznej. Najbardziej zaawansowanym
rynkiem aminokwasów z hydrolizy enzymatycznej jest rynek amerykański i hiszpański.
Polacy zaczęli stosować
w rolnictwie aminokwasy
z hydrolizy enzymatycznej od
roku 2010 i wyprzedzają rynek
niemiecki aż o 7 lat, ponieważ
pierwszy produkt tej jakości
pokazał się w Niemczech dopiero jesienią w 2017r.
Rynek chiński również dopiero jest na samym początku
wdrażania tego typu produktów czego dowodem jest to, że
Agro-Sorb jawi się tam jako
ﬁrma z bardzo nowoczesnym
produktem a naukowcy chińscy

z wielkim zainteresowaniem
przyglądają się wyśmienitym
efektom z zastosowaniem produktów Agro-Sorb. Agro-Sorb
podpisał kontrakt na dostawę
biostymulatorów z jedną z czterech największych ﬁrm państwowych w Chinach.
Na rynku ukraińskim Agro-Sorb został przebadany i przeprowadzono porównanie z 20
innymi produktami konkurencyjnymi. Agro-Sorb wygrał pod
każdym względem wyprzedzając konkurencję jakością,
ceną, a przede wszystkim siłą
działania, która przełożyła się
na największy wzrost jakości
plonów, wysokość plonowania
oraz zdrowotność plantacji.
Aminokwasy, algi,
kwasy humusowe..
a) ekstrakty z alg – to produkty wyprodukowane na bazie alg
lub z ich dodatkiem. Produkty
z alg zawierają hormony naturalne, które można stosować
w rolnictwie. Hormony są zbudowane z białek. Producenci
z powodów marketingowych
często wskazują że ich produkty zawierają aminokwasy.
Jednakże na etykietach nie
ma informacji ani o ilości aminokwasów całkowitych ani
tym bardziej o ilości wolnych
aminokwasów. Dla poprawy
działania produktów zawierających aminokwasy roślinne
aby miały podobną skuteczność co produkty zawierające
aminokwasy zwierzęce dodaje
się ekstrakty z alg.
b) kwasy humusowe – nie zawierają w swym składzie aminokwasów. Głównym składnikiem jest węgiel organiczny
w postaci kwasów humusowych oraz substancji mineralnych makro, mikro elementów
i pierwiastków śladowych.
c) aminokwasy
- syntetyczne z hydrolizy kwasowej
- aminokwasy naturalne z hydrolizy zasadowej
- aminokwasy naturalne z hydrolizy enzymatycznej.
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Obecnie na rynku przodują
i dominują produkty zawierające w swoim składzie aminokwasy. Jednakże klienci
nie zawsze mają świadomość
w jaki sposób można odróżnić
i wybrać produkty najwyższej
jakości i co najistotniejsze produkty posiadające najwyższą
jakość i skuteczność.
.. aminokwasy CD..
I. Wolne aminokwasy czy
zawartość całkowita aminokwasów?
Jak rozszyfrować i interpretować informacje na etykietach
i broszurach ?
O co chodzi w batalii między:
- wolnymi aminokwasami
(FAA) a aminokwasami ogółem/całkowitymi (TAA)?
a) syntetyczne aminokwasy –powstają podczas syntezy chemicznej w środowisku
kwaśnym (hydroliza kwasowa).
- aminokwasy syntetyczne
charakteryzują się tym, że
około 50% aminokwasów
jest w formie L-chilarnej
(„lewoskrętnej”) a około 50%
w formie D-chilarnej (”prawoskrętnej”).
Cząsteczki chilralne
wykazują symetrię taką jak
lewa i prawa dłoń
- Producenci takich produktów często „chwalą się”, że ich
produkty zawierają min. 50%
aminokwasów w formie „lewoskrętnej” - L- alfa. Należy
przypomnieć, że naturalne
aminokwasy posiadają 100%
formy L-alfa.
- etykieta często zawiera wyłącznie informację o zawartości
azotu (N) organicznego na poziomie 6-9%.
- Producenci unikają i nie
podają informacji na etykiecie
o zawartości wolnych (aktywnych) aminokwasów (FAA).
b) naturalne aminokwasy
z hydrolizy chemicznej (zasadowej) - są to płynne produkty
zawierające w swym składzie
6-9% N azotu organicznego
pochodzenia roślinnego lub

zwierzęcego o niskiej zawartości wolnych (aktywnych) aminokwasów (FAA) – producenci
na etykietach tych produktów
w większości unikają i nie
wskazują ilości wolnych (aktywnych) aminokwasów (FAA)
na etykietach produktów. Hydroliza białek zachodzi w wysokiej temperaturze ok.130C oraz
silnie zasadowym środowisku
(~14 ph). Należy tutaj przypomnieć, że w neutralnym (ph 7)rozpad aminokwasów zaczyna
się już od temp.150C. Z tego też
powodu większość substancji
czynnych ulega rozpadowi do
postaci azotu organicznego
i węgla organicznego i traktowane jest przez rośliny jako

tylko źródło azotu i węgla organicznego a nie jako źródło gotowych substancji aktywnych.
c) naturalne aminokwasy
z hydrolizy enzymatycznej
– produkty na etykietach posiadają wskazaną zawartość
wolnych (aktywnych) aminokwasów a stosunek wolnych
(aktywnych) aminokwasów
(FAA) do aminokwasów
całkowitych (TAA) wynosi
co najmniej 50% wolnych
(aktywnych) aminokwasów
(FAA) ze 100% całkowitych
aminokwasów (TAA).
Jak pokazano w tabeli powyżej, przykładowy produkt
Agro-Sorb Folium zawiera

ilość %
aminokwasów
deklarowana na
etykiecie
Agro-Sorb
Folium
- enzymatyczna
hydroliza

Aminokwasy
z hydrolizy
chemicznej

wolne
aminokwasy FAA

9,30%

całkowite aminokwasy
- TAA

12%

wolne
aminokwasy FAA

na
etykiecie
brak deklaracji
producenta

całkowitw
aminokwasy
-TAA

>50%

ilość %
aminokwasów
po
analizie

min 9,3%

min 12%

aż 102g wolnych (aktywnych)
L- aminokwasów czyli ponad
75% z zawartości aminokwasów całkowitych jest w postaci
wolnej (aktywnej)
Natomiast produkt, który
wydawałoby się powinien być
tzw „koncentratem aminokwasowym” ponieważ zawiera dużo aminokwasów całkowitych bo aż 50% -zawiera
wg analizy tylko około 30g
wolnych (aktywnych) aminokwasów czyli zaledwie 5%!!!
W większości sprzedawanych
w Polsce produktów, zawartość
wolnych (aktywnych) aminokwasów jest znikoma co potwierdzają badania wykonane
na produktach dostępnych na

liość w
g/1000ml
produktu

stosunek
procentowy

102g/
1000ml

aż 77,5%
wolnych
FAA ze
100%
TAA

132g/
1000ml

100%
TAA
- total
amino
acid

30g/
1000ml

tylko 5%
wolnych
ze 100%
TAA

zawartośc
wolnych
aminokwasów
powyżej
50% !!!

zawartość

2-3%

wolnych
aminokwasów dużo
poniżej 50%
!!!

50-56%

600g/
1000ml

FAA - wolne aminokwasy (z ang. Free Amino Acide)
TAA - całkowite aminokwasy/ogółem (z ang. Total Amino Acide)

100%
TAA
- total
amino
acid
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rynku oraz brak umieszczonej
informacji na etykiecie!!!
Zarówno dla produktów farmaceutycznych lub herbicydów
i innych substancji chemicznych - również w biostymulatorach z aminokwasami rolnik
powinien liczy i oceniać produkty wg. aktywnych składników, za które faktycznie płaci.
Agro-Sorb Folium przewyższa zawartością wolnych aktywnych aminokwasów (FAA)
nawet ponad 3 krotnie inne
tzw. „koncentraty” aminokwasowe które podają w składzie,
że zawierają ponad 50% aminokwasów ogółem (TAA) !!!
Wszystkie produkty Agro-Sorb posiadają wysoką zawartość substancji aktywnych
i znacznie przewyższają inne
biostymulatory, które deklarują
w swym składzie aminokwasy.
Na polskim rynku Agro-Sorb
nie ma sobie równych jeśli
wziąć pod uwagę stosunek jakości do ceny oraz skuteczności
działania. Agro-Sorb oferuje
polskim rolnikom produkt najwyższej jakości przy efektywnie
niskiej cenie. Najważniejsze
jednak jest to, że produkty są
skuteczne a ta skuteczność została wykazana i potwierdzona
wieloma badaniami w wielu instytucjach badawczych zarówno polskich i zagranicznych (
m.in. w Czechach, Niemczech,
Chinach i Ukrainie).
II. Aminokwasy lewoskrętneL-alfa aminokwasy czy prawoskrętne D – aminokwasy
– chilarność aminokwasów?
1. Rolnik powinien wiedzieć, że wszystkie białka roślin i zwierząt zbudowane są
wyłącznie z aminokwasów Lchilarnych („lewoskrętnych”).
2. Jeśli więc producent podaje, że produkt zawiera dużo
aminokwasów w większości
L-Alfa to potwierdza tylko, że
taki produkt zawiera aminokwasy syntetyczne.
3. Aminokwasy syntetyczne charakteryzują się tym,
że około 50% jest w formie
L-chilarnej („lewoskrętnej”)
a około 50% w formie D-chilarnej (”prawoskrętnej”). Producenci często chwalą się, że
ich produkty zawierają większość aminokwasów w formie
„lewoskrętnej” L. (>50% L-alfa
aminokwasów). Zawartość
azotu organicznego jest na
poziomie 6-9%N w roztworach płynnych.
III. Aminokwasy roślinne
czy zwierzęce ?
1. Wzór chemiczny aminokwasów jest taki sam. Obojętnie czy chodzi o aminokwasy
powstałe poprzez syntezę chemiczną czy hydrolizę białek
roślinnych lub zwierzęcych.
2. Siła działania aminokwasów, czy produktów

PRODUKCJA ROŚLINNA

Cząsteczki chilralne wykazują symetrię taką jak lewa i prawa dłoń
aminokwasowych zależy od
ilości substancji czynnych/
aktywnych, które te surowce
zawierają oraz od technologii
przetwarzania surowców zawierających białko. Człowiek
i zwierzęta są organizmami
znajdującymi się na najwyższym stopniu ewolucji a budowa tkanek jest najbardziej
zaawansowana. Surowce odzwierzęce posiadają największą ilość substancji aktywnych.
3. Należy zwrócić uwagę na
to i przypomnieć, że te substancje aktywne można jedynie
uzyskać wykorzystując opatentowaną przez Agro-Sorb®- najnowszą technologię ekstrakcji
złożonej L-Amino+®, która
gwarantuje uzyskanie bioaktywnych wolnych L-aminokwasów.
4. W przypadku przetwarzania białek roślinnych mają one
dużo niższą zawartość substancji aktywnych a producenci aby
wzmocnić ich działanie dodają
do aminokwasów roślinnych
produkty wytworzone na bazie alg – ekstrakty z alg, które
zawierają hormony.
IV. Biostymulatory, nawozy
czy nawozy biostymulujące?
1. Biostymulatorami powinny się mianować wszystkie
produkty, które zawierają
substancje organiczne i organiczno- mineralne ale nie
spełniają warunków aby mogły być wprowadzane jako
nawozy (nie posiadają wystarczającej zawartości podstawowych substancji żywieniowych
NPK) i charakteryzują się tym,
że posiadają oddziaływanie na
rośliny, podnosząc ich jakość,
plonowanie jak również działają antystresowo - łagodzą
skutki stresów abiotycznych.
2. Agro-Sorb® jest biostymulatorem i równolegle spełnia
wszystkie kryteria jako nawóz.
3. Agro-Sorb® to coś więcej
niż tylko biostymulator.
4. Agro-Sorb® to nawóz biostymulujący.
V. Technologia ekstrakcji złożonej: L-Amino+® = jakość
aminokwasów Agro-Sorb®.
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Biostymulatory Agro-Sorb®
wyprodukowane są dzięki
najnowocześniejszej opatentowanej technologii ekstrakcji
złożonej L-Amino+®. Technologia L-Amino+® pozwala
uzyska najlepszej jakości bioaktywne wolne lewoskrętne L aminokwasy jak również wiele
innych substancji aktywnych,
które poprawiają gospodarkę
hormonalną roślin przez co
wybitnie stymulują każdą roślinę na wszystkich etapach
ich rozwoju oraz pozwalają na
proporcjonalny rozwój roślin.
VI. Efekty działania biostymulatorów Agro-Sorb®
1. Zaawansowane i nowoczesne rolnictwo traktuje zabiegi
biostymulatorami z aminokwasami jako zabiegi obowiązkowe, na równi z nawozmi
mineralmymi i dolistnymi
nawozami z mikroelementami.
2. Połączenie aminokwasów
wraz zabiegami dolistnymi
z mikroelementami zwiększa efektywność asymilacji
mikroelementów z pożywki nawozowej.
3. Rośliny stymulowane
aminokwasami od początkowych faz wegetacji lepiej
przygotowane są na nadejście
potencjalnego stresu a w przypadku wystąpienia stresu łagodniej go przechodzą.
4. Błędne jest podejście, że
aminokwasy stosujemy wyłącznie w przypadku zaistnienia stresu !!!
W przypadku wystąpienia
stresu stosuje się dawkę dodatkową wykraczającą poza
standardową stymulację aminokwasami.
5. Biostymulatory z aminokwasami:
- działają silnie antystresowo,
- przyczyniają się do lepszego
wigoru roślin,
- podnoszą jakość plonu
(w zbożach podnoszą poziom
białka i glutenu, w soi podnoszą
poziom białka nawet o 10%,
w ziemniakach podnoszą poziom suchej masy i skrobi,
w burakach cukrowych wpływają na zwiększenie zawartości cukru)
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- wyrównują plon i zwiększają plonowanie,
- pomagają w budowie silnego systemu korzeniowego
– świetnie ukorzeniają rośliny (zastosowane szczególnie
jesienią w zbożach ozimych,
świetnie ukorzeniają i przygotowują rośliny do spoczynku
zimowego).
- zwiększają fotosyntezę roślin nawet o ponad 20%,
- wspomagają transport
składników
pokarmowych
z nawozów dolistnych oraz
z podłoża.
- dolistny Agro-Sorb® Folium zwiększa skuteczność
działania środków ochrony
roślin. Bardzo korzystne jest
zastosowanie Agro-Sorb® Folium w połączeniu z fungicydami i insektycydami oraz wraz
z nawozami dolistnymi.
aminokwasy
Agro-Sorb Folium posiadają
właściwości
adjuwantu.
(UWAGA: należy pamiętać aby stosować się do zaleceń na etykietach oraz do
ogólnych zasad nawożenia
i postępowania z nawozami
i środkami ochrony roślin ! ).
Podsumowanie:
1. Czytaj etykiety. Na etykiecie
powinny znaleźć się wszystkie
dane niezbędne aby potwierdzić wszystkie informacje
o których producenci piszą
w ulotkach oraz o których mówią handlowcy.
2. Szukaj pierwszej najważniejszej informacji:
a) Czy na etykiecie podana
jest ilość wolnych aminokwasów oraz ilość wagowa m/m?
b) Jeśli podana jest ilość
wolnych aminokwasów to czy
stosunek wolnych aminokwasów (FAA) do całkowitej zawartości aminokwasów (TAA)
jest minimum 50% wolnych
aminokwasów w całkowitej
ilości aminokwasów (TAA)?

Uwaga 1: jeśli producent
nie podaje na etykiecie ilości
wolnych aminokwasów to
informacje na ulotkach nie
mają potwierdzenia w rzeczywistości i nie należy takiemu
produktowi ufać!
Uwaga 2: jeśli producent podaje na etykiecie tylko zawartość całkowitą aminokwasów
lub tylko zawartość azotu organicznego to aminokwasy mogą
być syntetyczne lub powstałe
poprzez hydrolizę chemiczną.
Uwaga 3: jeśli producent podaje na etykiecie, że produkt
zawiera aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej a nie spełnia
zapisów zgodnych z uwagami 1
i 2 wprowadza w błąd klientów.
Uwaga4:
aminokwasy
AGRO-SORB są zarejestrowane w MRiRW i przebadane
w polskich warunkach klimatycznych.

BIOSTYMULATORY

AGRO-SORB

®

MARKA
PREMIUM



Gwarancją jakości jest
oznakowanie opakowań informujące, że wykorzystano opatentowaną
technologię: „L-Amino+”, która gwarantuje zawartość naturalnych, aktywnych
aminokwasów L- powstałych
z hydrolizy enzymatycznej.

Ważne informacje



Dlaczego biostymulatory Agro-Sorb®
są tak skuteczne? Dlatego że:
wolne aminokwasy wyprodukowano unikalną
technologią hydrolizy enzymatycznej L-Amino+®
Skąd taka siła aminokwasów w biostymulatorach Agro-Sorb®? Dlatego że:
biostymulatory zawierają wyłącznie NATURALNE
aminokwasy 100% w formie lewoskrętnej L-Alfa.
Czy zastosowanie biostymulatorów ma
wpływ na opłacalność produkcji?
stosowanie biostymulatorów AGRO-SORB stymuluje
zdrowotność i odporność na stresy przez co wybitnie
przyczynia się do wzrostu plonu oraz jego jakości,
a to przekłada się na wzrost opłacalności produkcji.
Należy używać sprawdzonych biostymulatorów zarejestrowanych w MRiRW
S-518b/17 (Folium)

Siła aminokwasów

AGRO-SORB®

x3

100% NATURALNE wolne aminokwasy
100% L-Alfa ( forma lewoskrętna)
100% Hydroliza enzymatyczna
ZAPRASZAMY SKLEPY
I HURTOWNIE DO WSPÓŁPRACY
BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI OFICJALNIE
ZAREJESTROWANE W MRIRW

www.polskieaminokwasy.pl
tel. +48 34 366 54 49 / e-mail: info@agro-sorb.com
51919otbr-D -N
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WIADOMOŚCI

Mogli sprawdzić swoją wiedzę
i zmierzyć się ze stresem

Janusz Juniewicz
został tegorocznym
zwycięzcą Olimpiady
Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie.
Drugie miejsce zajął
Mateusz Witek,
a trzecie Sebastian
Budziński.

W Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Jagiellońskiej 91, 19
czerwca odbyła się kolejna
już edycja Olimpiady Wiedzy
Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - ﬁnał
wojewódzki. W Olimpiadzie
wzięli udział zwycięzcy eliminacji powiatowych, które
były realizowane na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od
15 marca 2019 do 05 czerwca
2019 roku.

UCZESTNIKAMI
OLIMPIADY BYŁY OSOBY
W WIEKU 18-35 LAT,
KTÓRE PROWADZĄ
LUB ZAMIERZAJĄ
PROWADZIĆ NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA
SAMODZIELNIE
GOSPODARSTWO
ROLNE, UCZNIOWIE
I STUDENCI WARMIŃSKOMAZURSKICH SZKÓŁ
I UCZELNI ROLNICZYCH.

Dla młodych uczestników
było to wielkie wyzwanie, mogli oni sprawdzić swoją wiedzę, ale również zmierzyć się
ze stresem i wystąpić przed
liczną publicznością. Olimpiada została zorganizowana
przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
nie tylko z zamiarem wyłonienia laureata z największą
wiedzą, ale również miała
na celu integrację młodych
ludzi z całego województwa,
których łączy podobna pasja
i doświadczenia.
Olimpiada przeprowadzona
została dwuetapowo:
I etap: eliminacje powiatowe od 15 marca do 05
czerwca 2019 r. Zrealizowany przez 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Do finału wojewódzkiego
zakwalifikowało się 57 osób
z najwyższą liczbą punktów,
wyłonionych w toku pierwszego etapu. Ostatecznie do
finału olimpiady przystąpiło
47 osób. Wśród przeważającej ilości mężczyzn, w szranki konkursowe stanęło pięć
kobiet, z których jedna zakwalifikowała się do ścisłego finału.
II etap: ﬁnał wojewódzki
– 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
W etapie wojewódzkim
udział wzięło 47 osób. Finał
składał się z dwóch części:
pisemnej, w formie testu
obejmującego 40 pytań zamkniętych,
jednokrotnego wyboru;
ustnej, składającej się
z 4 zadań.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja oceniająca. W jej skład
weszli przedstawiciele różnych podmiotów współorga-
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nizujących Olimpiadę Wiedzy
Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.
Tematyka zagadnień obejmowała zakres z produkcji
roślinnej i zwierzęcej, ochrony
środowiska i odnawialnych źró-

deł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym.
I tak, po kilkugodzinnych
zaciętych rozgrywkach wyłonił się zwycięzca został nim
Janusz Juniewicz, drugie
miejsce zajął Mateusz Witek,

a trzecie Sebastian Budziński.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym zgłębianiu
wiedzy rolniczej, zapraszamy
również do wzięcia udziału
w kolejnych edycjach olim-

piad i konkursów organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Naszym sponsorom
dziękujemy za współpracę
a gościom za obecność.
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OCHRONA ROŚLIN
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Dlaczego się boimy? Bo niewiele wiemy...
Prawie 25% Polaków obawia
się pozostałości środków
ochrony roślin. Lęk ten może
wynikać ze strachu przed
„chemią” i z niewielkiej
wiedzy na temat roli pestycydów w produkcji żywności.
Dlatego przyjrzyjmy się pestycydom stosowanym w uprawie roślin, czyli środkom
ochrony roślin.
Z najnowszego Eurobarometru przeprowadzonego na zlecenie Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) wynika, że tylko 33%
Polaków kieruje się kwestiami
bezpieczeństwa żywności podejmując decyzje zakupowe.
To smak (58 proc.), cena (53
proc.) i zawartość składników
odżywczych (53 proc.) są najważniejszymi kryteriami, które
wpływają na wybory Polaków.
Sięgając po swoje ulubione
produkty, nasze obawy budzą
przede wszystkim pozostałości
antybiotyków i sterydów w mięsie (49 proc.), a także konserwantów i dodatków (45 proc).
Co to są pestycydy?
Pestycydy to wszelkiego rodzaju substancje lub preparaty
stosowane do zwalczania organizmów niepożądanych. Do tej
grupy należą zarówno substancje syntetyczne jak i naturalne. Pestycydy dopuszczone
do stosowania w uprawach
nazywamy środkami ochrony
roślin (śor). Pojęcie pestycyd
jest pojęciem szerszym niż środek ochrony roślin, obejmuje
bowiem np. środki na szczury,
kleszcze czy komary.
Środki ochrony roślin
to leki dla roślin
Środki ochrony roślin (śor)
nazywane są często ﬁtofarmaceutykami, czyli lekami
dla roślin. To określenie bardzo dobrze oddaje charakter
tych substancji, sposób ich
tworzenia i stosowania. Zanim
środek ochrony roślin będzie
w ogóle mógł być stosowany do
uprawy roślin przechodzi 100
różnego rodzaju badań – od
podstawowych badań właściwości ﬁzycznych i chemicznych
danej substancji, przez badania skuteczności po badania
toksykologiczne i ekotoksykologiczne. W trakcie tworzenia
nowego preparatu sprawdza
się czy i w jaki sposób substancja czynna wpływa na roślinę
i całe środowisko oraz w jakim
tempie ulega biodegradacji, a także czy i w jaki sposób
wpływa na osobę wykonującą zabieg ochrony roślin i na

konsumenta żywności. Dzięki
temu można precyzyjnie określić rodzaj uprawy, w której
preparat może być stosowany,
gatunki zwalczanych szkodników, terminy zabiegów, dawkowanie, niezbędną ochronę
osobistą i inne środki ostrożności, okres karencji i prewencji,
a także dopuszczalne poziomy
pozostałości. Ten proces badawczy jest swoistym sitem,
który pozwala na wybranie
tylko takich substancji, które
spełniają bardzo restrykcyjne
kryteria. Tylko jedna na około
140 tysięcy substancji kandydatów ﬁnalnie stanie się środkiem ochrony roślin.
Po tym etapie rozpoczyna
się proces rejestracji środka
ochrony roślin, czyli dopuszczenia do obrotu i stosowania.
Proces ten jest wieloetapowy
i ściśle uregulowany. Najpierw
na poziomie Unii Europejskiej
autoryzowana jest substancja
czynna. Drugi etap polega na
autoryzacji gotowego środka
ochrony roślin jako preparatu
o konkretnym stężeniu substancji czynnej i ściśle określonych warunkach stosowania
(m.in. rodzaj uprawy, dawka,
karencja, prewencja). Żadna
substancja czynna ani środek
ochrony roślin nie są zatwierdzane na stałe. Ich zatwierdzenie podlega nieustającej
weryﬁkacji. Dlatego wyróżniamy też trzeci etap autoryzacji,
który w uproszczeniu można
nazwać
monitorowaniem
stale rozwijającej się wiedzy
naukowej dotyczącej danej
substancji czynnej. Co pewien
czas każda substancja czynna
jest poddawana ponownej
ocenie, w której bierze się pod
uwagę zarówno nową wiedzę
naukową, jak i systematycznie
rosnące wymagania odnośnie bezpieczeństwa środków
ochrony roślin.
Kontrola żywności pod
kątem pozostałości
Kolejnym etapem weryﬁkacji jest kontrola stosowania
środków na polu, prowadzona
m.in. przez Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Takich
kontroli rocznie jest kilkadziesiąt tysięcy. Ostatnim punktem
tej weryﬁkacji jest monitoring
żywności pod kątem pozostałości pestycydów, w tym śor,
prowadzony przez Sanepid.
W badaniach laboratoryjnych
sprawdza się, czy w wybranych
produktach żywnościowych
wykrywalne są śladowe ilości
pestycydów lub ich metabolitów, oraz czy te ilości mieszczą
się w normach tzw. najwyż-

szych dopuszczalnych poziomach pozostałości pestycydów
w żywności, czyli NDP, czy
z angielskiego MRL. Kontrole
i pobór próbek nie są przypadkowe, a poprzedzone są analizą ryzyka, która ma zwiększyć
prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości. Rodzaj
próbek jest bardzo zróżnicowany. Sprawdzane są produkty
roślinne, pochodzenia zwierzęcego, grzyby, produkty nieprzetworzone i przetworzone.
Wyniki ze wszystkich krajów
unijnych są przekazywane do
EFSA, który co roku publikuje
je w formie raportu.
Z ostatniego raportu wynika, że 96,2% (81 482) próbek
mieściło się w granicach prawnie obowiązujących norm,
a w 50,7% badanych próbek
nie wykryto żadnych pozostałości. Wyniki badań produktów dostępnych na polskim
rynku są podobne: w 47,9%
próbek nie wykryto żadnych
pozostałości, a 48,6% zawierało mieszczące się w normach
ilości pozostałości pestycydów.
Pamiętajmy, że nawet jeśli
normy są przekraczane, nie
oznacza to automatycznie
przekroczenia granicy bezpieczeństwa produktu. Normy pozostałości to nie granice
bezpieczeństwa toksykologicznego, a normy handlowe. Podczas ich ustalania bazuje się na
badaniach toksykologicznych
dla danej substancji, bierze się
też pod uwagę realne pozostałości wykrywane w plonach po
prawidłowym zastosowaniu
śor, a także zwyczaje żywieniowe konsumentów. Finalnie NDP są ustalane w taki
sposób, aby nawet ich kilkudziesięciokrotne przekroczenie
było dla nas bezpieczne. Dzieje się tak ponieważ NDP są co
najmniej 100 razy mniejsze niż
parametr NOAEL, czyli maksymalna dawka substancji,
przy której nie obserwuje się
żadnych negatywnych efektów
zdrowotnych.
Czy da się uprawiać
żywność na polu bez
środków ochrony roślin?
Środki ochrony roślin to nie
panaceum na wszelkie problemy występujące w rolnictwie.
Stanowią jedno z narzędzi pracy. Dzisiejsze rolnictwo wymaga zrównoważonego wykorzystania wielu metod i narzędzi
poczynając od odpowiedniego
przygotowania gleby, dbałość
o jej stan, stosowanie płodozmianu, wyboru odmian roślin
odpornych na choroby i szkodniki, odpowiednie nawożenie

i ochronę roślin, która zawsze
jest poprzedzona analizą stopnia ekonomicznej szkodliwości.
Zawsze w pierwszej kolejność
powinny być stosowane metody nie chemiczne, a dopiero gdy
te okażą się nieskuteczne, należy stosować chemiczne środki
ochrony roślin, zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony
Roślin. Jednocześnie całkowita
rezygnacja z pestycydów wydaje
się bardzo trudna, a w przypadku niektórych roślin uprawnych - niemożliwa. Już dzisiaj
globalnie na polu rolnicy tracą
40% żywności, a bez właściwej
ochrony te straty by się podwoiły. Zatem środki ochrony roślin
nie tyle podnoszą wydajność, ile
ograniczają straty spowodowane bytowaniem niepożądanych
organizmów w uprawie.
Stosując pestycydy w produkcji żywności, zwiększamy jej bezpieczeństwo dla
konsumentów. Na przykład,
zwalczając choroby grzybowe
roślin nie tylko dbamy o jakość

plonu, ale również zapobiegamy powstawaniu mikotoksyn
– toksycznych substancji produkowanych przez grzyby.
Spożywanie produktów zanieczyszczonych mikotoksynami
jest bardzo szkodliwe dla ludzi.
Jednorazowe spożycie może
prowadzić do zatruć, natomiast długotrwałe narażenie
na niskie stężenia mikotoksyn zwiększa zachorowalność
na nowotwory.

w naszym przekonaniu muszą
nam szkodzić. Fakty mówią
natomiast, że nie muszą. Nie
można porównywać bowiem
do siebie sytuacji, w której rolnik pracuje ze stężonym preparatem z momentem, w którym sięgamy po pomidora czy
marchew na sklepowej półce.
Od czasu oprysku do pojawienia się żywności na naszym talerzu pozostałości pestycydów
w żywności zmniejszają się do
zera lub do poziomów dla nas
bezpiecznych. I słowa te mają
pokrycie w wielu badaniach
naukowych i monitoringu
żywności opartej na analizie
ryzyka, o czym wspomniałam
wcześniej. Co więcej, jeśli
chodzi o bezpieczeństwo żywności nie ma znaczenia czy
kupujemy żywność w wielkopowierzchniowym sklepie czy
w warzywniaku za rogiem, czy
produkty ekologiczne czy konwencjonalne.

Jako konsumenci nie
jesteśmy w stanie przeanalizować i zweryfikować
wszystkich docierających
do nas informacji
Dlatego zdajemy się na wyczucie, a tam gdzie pojawia
się strach przestajemy racjonalnie analizować fakty. Tak
jest w przypadku środków
ochrony roślin. Skoro służą
one do niszczenia szkodliwych
organizmów, a rolnicy stosując je do oprysków powinni
się specjalnie zabezpieczać, to

Aleksandra Mrowiec
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
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Mieszczuchy chcą wyjechać na wieś
Wprowadzenie ustawy odorowej w proponowanej wersji może budzić pewne obawy. Izby rolnicze już dość ostro wystąpiły przeciwko temu
projektowi. On dotyczy tylko obiektów rolniczych, przede wszystkim hodowli, i nie obejmuje żadnych innych obiektów, które są smrodzące.

– WPROWADZENIE
USTAWY ODOROWEJ
W PROPONOWANEJ
WERSJI MOŻE BUDZIĆ
PEWNE OBAWY. IZBY
ROLNICZE JUŻ DOŚĆ
OSTRO WYSTĄPIŁY
PRZECIWKO TEMU
PROJEKTOWI.
ON DOTYCZY
TYLKO OBIEKTÓW
ROLNICZYCH, PRZEDE
WSZYSTKIM HODOWLI,
I NIE OBEJMUJE
ŻADNYCH INNYCH
OBIEKTÓW, KTÓRE SĄ
SMRODZĄCE.

Fot. pixabay

Polska wieś się zmienia.
Coraz więcej jest na wsiach
ludzi, którzy nie utrzymują się z rolnictwa i oni chcą
zmienić cały anturaż wokół
wsi, nie mając specjalnie pojęcia o hodowli – uważa prof.
Paweł Bielański z Instytutu
Zootechniki PIB. Jak ocenia,
migracja mieszkańców miast
na wieś może być niebezpieczeństwem zagrażającym
utrzymaniu hodowli, o czym
może świadczyć propozycja
zmian zawartych w ustawie
odorowej. Największe obawy
z nią związane dotyczą tego,
czy obejmie ona już istniejące zakłady chowu lub hodowli zwierząt.

Są też obawy środowiska,
że te przepisy nie będą tyczyły się tylko nowo powstających obiektów, ale mogą
objąć obiekty już istniejące
– mówi prof. dr hab. Paweł
Bielański z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego.
Projekt tzw. ustawy odorowej został przygotowany
przez resort środowiska w odpowiedzi na coraz liczniejsze
skargi od mieszkańców wsi
związane z nieprzyjemnymi
zapachami z obiektów inwentarskich i ferm hodowlanych. Jak uzasadnił minister rolnictwa Jan Krzysztof

Ardanowski, ma on pogodzić możliwość inwestowania na terenach wiejskich
z opinią środowisk, które na
wsi mieszkają.
– Przedtem w każdym gospodarstwie były zwierzęta i nikomu te zapachy nie
przeszkadzały. Teraz się okazuje, że zapach z obory u sąsiada przeszkadza, podobnie
jak pianie koguta. Migracja
z miast do wsi zaczyna być
coraz większa, zwłaszcza
w okolicach dużych aglomeracji, i tutaj jest duże niebezpieczeństwo, czy uda się
wszędzie zachować hodowlę
– mówi prof. Bielański.

Projekt ustawy odorowej
zakłada, że nowe budynki
inwentarskie i fermy będą
w odległości nie mniejszej
niż 210 metrów i nie większej
niż 500 metrów w przypadku
małych zakładów od zabudowań mieszkalnych. Natomiast
duże zakłady chowu lub hodowli zwierząt będą musiały
powstawać co najmniej w odległości powyżej 500 metrów.
Pod koniec marca projekt
tzw. ustawy odorowej traﬁł
do prac rządowych.
Projekt jest jednak ostro
krytykowany przez środowiska rolnicze, wystąpiły
przeciw niemu m.in. Krajo-

wy Związek Pracodawców
Producentów Trzody Chlewnej i Krajowa Rada Izb Rolniczych, która oceniła, że
nowe przepisy zdecydowanie
utrudnią działalność rolniczą
i prowadzenie gospodarstw.
Organizacje rolnicze wezwały rząd do wycofania się z tej
propozycji i zaprzestania prac
nad ustawą.
Jak wskazuje prof. Paweł
Bielański, ustawa odorowa
może dodatkowo uderzyć
w branżę futerkową. Mimo
że rząd już w ubiegłym roku
wycofał się z pomysłu wprowadzenia w Polsce zakazu
chowu zwierząt na futra,

Niestety docierają kolejne
złe wieści z Warmii i Mazur. Wykryto tam kolejne,
dziesiąte w tym roku ognisko ASF.
Jak widać wzrost temperatury w ostatnich dniach
sprzyja postępowaniu choroby ASF. Tym razem dziesiąte ognisko wirusa wykryto
w gminie Olecko w województwie warmińsko-mazurskim.
W gospodarstwie położonym
w obszarze objętym ograni-

czeniami
utrzymywanych
było 77 świń. Wdrożono tam
procedury związane z likwidacją choroby.
Przypomnijmy, że w tym
roku poprzednich 9 ognisk
miało miejsce w:
- 9 ognisko: woj. warmińsko-mazurskie, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki,
118 świń;
- 8 ognisko: woj. warmińsko-mazurskie, gmina Bu-
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dry, powiat węgorzewski,
227 świń;
- 7 ognisko: woj. warmińsko-mazurskie, gmina
Kruklanki, powiat giżycki,
132 świnie;
- 6 ognisko: woj. lubelskie,
gmina Łopiennik Górny, powiat krasnostawski, 24 świnie;
- 5 ognisko: woj. warmińsko-mazurskie, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki,
21 świń;
- 4 ognisko: woj. lubelskie,

gmina Izbica, powiat krasnostawski, 2 świnie;
- 3 ognisko: woj. podlaskie,
gmina Orla, powiat bielski,
8012 świń;
- 2 ognisko: woj. warmińsko-mazurskie, gmina
Giżycko, powiat giżycki,
1712 świń;
- 1 ognisko: woj. warmińsko-mazurskie, gmina Gołdap,
powiat gołdapski, 67 świń.
Od początku tego roku
wirus ASF pochłonął już 10
392 świń.

Fot. Topagrar.pl

Dziesiąte ognisko ASF

przemysł futerkowy musi
się liczyć m.in. z masowymi protestami obrońców
praw zwierząt.
– Branża futerkowa potraﬁła wywalczyć sobie miejsce na rynku światowym.
Hodowcy ponieśli ogromne
koszty modernizacji i budowy nowych ferm. Wydaje się,
że oni mają już wystarczający
problem z walką rynkową, bo
jednak rynek decyduje o cenie
i widać, że ostatnie tąpnięcie
od razu zmniejszyło liczbę
ferm, te słabsze po prostu się
wykruszają – uważa prof. Paweł Bielański.
opr. bar, na podst. newseria.pl
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Jak ograniczyć stres cieplny u krów?
Wysokie letnie temperatury w ubiegłym roku doprowadziły do
tego, że w wielu gospodarstwach do dzisiaj widać skutki stresu
cieplnego, z jakim musiały zmagać się zwierzęta. Na co zwracać
należy uwagę, aby je przed nim uchronić?

Marek Oreszczuk
doradca żywieniowy
do spraw bydła w ﬁrmie
de heus
EKSPERT RADZI
Wiadomo, że w hodowli bydła
ogromnie ważna jest kontrola
spożycia wody. — Dobrym
rozwiązaniem jest zainstalowanie wodomierzy, które dają
możliwość natychmiastowego sprawdzenia tego, czy
pobór wody przez krowy jest
odpowiedni — mówi Marek
Oreszczuk z firmy De Heus.
Woda to jednak nie wszystko.
Aby w upalne dni jak najbardziej ograniczyć stres cieplny
u krów, trzeba zadbać o odpowiednią wentylację budynków.
— W oparciu o wyniki
przeprowadzonych przez nas
audytów, można stwierdzić,
że największym problemem
w oborach rolników utrzymujących krowy mleczne jest
nieodpowiednia wentylacja
— dodaje specjalista.
Jak mówi, by wentylacja grawitacyjna mogła odpowiednio
funkcjonować, niezbędne są
duże otwory wentylacyjne, zarówno wlotowe jak i wylotowe.
Dlaczego ruch powietrza ma
tak duże znaczenie? Ponieważ
im większa jest wilgotność
w budynku, tym przy niższej
temperaturze powietrza krowy
zaczynają odczuwać stres.
— Poprawiać mikroklimat
można stosując dodatkowo
wentylatory. Najlepiej jest

i powoduje obniżenie pobrania paszy, zmniejszenie produkcji mleka oraz mniejszą
zdolność rozrodczą zwierząt.
Hodowcy może się on więc
„odbijać czkawką” przez bardzo długi czas.

Najważniejsza w przypadku wysokich temperatur
jest odpowiednia dostępność wody.Krowa pije z poidła przez około minutę.
Jeżeli nie ma ono przepustowości min. 10-20 litrów

jednak wszystko bezpośrednio
dopracowywać z ekspertami,
ponieważ w każdym przypadku
umiejscowienie i ułożenie
urządzeń to indywidualna
sprawa. Składa się na to
mnóstwo czynników, a różnica
w zapotrzebowaniu na przewiew w przypadku obór na
rusztach i płytkiej ściółce sięga
nawet 20-30% — tłumaczy
Marek Oreszczuk.
Według niego, wbrew pozorom, stosowanie zraszaczy w oborach jest często
złym rozwiązaniem.
— Automatycznie zwiększa to
wilgotność w budynku, dlatego
w przypadku stosowania zraszania musi to być bezwzględnie połączone z odpowiednim
zamocowaniem wentylatorów,
bo jak tego nie mamy, to
w oborze robimy po prostu saunę. Znam fermy, w których za
niemałe pieniądze montowane
były systemy zraszające i przyniosły one tylko pogorszenie
warunków – dodaje doradca.
— Lepsze warunki łatwiej jest
uzyskać w budynkach o dużej
kubaturze. Można powiedzieć,
że im większa kubatura, tym
lepszy mikroklimat.
Problem stresu cieplnego
w najbliższych latach ze
względu na ocieplenie klimatu
według ekspertów ma się
nawarstwiać i przewiduje się, że
spowoduje on spadek produkcji
mleka. Aby zapobiec stratom,
trzeba zwrócić uwagę również
na mechanizmy wydalania makroelementów przez zwierzęta
w sytuacjach stresowych.
Odpowiedni dostęp do wody to
nie wszystko. Pot wydzielany
przez krowy zawiera 98%
wody, jednak pozostałe 2% to
minerały, przede wszystkim
sód, potas, magnez, a nawet
wapń. Uciekają one również
z moczem i powodują niedobory. Kiedy krowa cierpi na niedobór sodu i potasu, powoduje
to z kolei mniejsze pragnienie
i apetyt, a to nawarstwia

problem. Ubytek elektrolitów
wpływa także na niedostatek
makroelementów, przez co
powstają tzw. kwasice letnie.
Z taką sytuacją już od długich
lat zmagali się hodowcy
w krajach o wysokiej letniej
temperaturze m.in. w Izraelu.
Od dłuższego czasu tamtejsi
rolnicy stosują suplementację
makroelementami w zależności
od temperatury w oborach.
Do pór roku dostosowane jest
również żywienie mineralno-witaminowe – podaje Oreszczuk
z firmy De Heus.
Ważnymi elementami, które
ograniczają stres cieplny u krów
w upalne dni są pory zadawania paszy. Najlepiej robić to
wcześniej rano i późno wieczorem, pamiętając o zapewnieniu
odpowiedniego oświetlenia.
Warto zastosować dodatek
tłuszczu chronionego w dawce
w celu podwyższenia koncentracji energii. Należy również
optymalizować poziom włókna,
którego fermentacja wiąże się z
uwalnianiem dużej ilości ciepła,
potęgując efekt stresu cieplnego.
Dodatkowo firma De Heus
wprowadziła na rynek pierwszy
w Polsce produkt makroelementowy, mający minimalizować efekt stresu cieplnego.
Produkt – Bestermine Lato
pokrywa zapotrzebowanie zwierząt na kluczowe
makroelementy. Pozwala
zoptymalizować wykorzystanie
energii w żwaczu oraz zapobiega spadkom pobrania dawki
paszowej i spadkom produkcji
mleka – informuje specjalista.
Jak tłumaczy, do gorącego lata
warto przygotować zwierzęta
już wcześniej.
— Najlepszym momentem na
rozpoczęcie suplementacji produktem jest wzrost temperatury
w oborze powyżej 18 stopni C.
Później w zależności od sytuacji
— przy temperaturze 20-25
stopni należy podawać 100 g
produktu na sztukę, a w 25-30
stopni 200 g na sztukę – kończy.

dajności na poziomie 30 l
daje to więc zapotrzebowanie 150 l wody na dzień!
Bardzo ważny według niego jest rodzaj poideł i ich rozmieszczenie. Poidła dla krów
powinny mieć odkrytą taﬂę
wody, ponieważ np. w przypadku poideł kulowych ze
względu na brak dostępu do
taﬂi nie można kontrolować
jego higieny. Często w ciepłe
dni powoduje to po prostu

gnicie nieczystości, które traﬁają do niego podczas picia
zwierząt. Dobrym pomysłem
jest zamontowanie miejsc do
picia także na stanowiskach
w hali udojowej.
W upalne dni to właśnie
tam krowa będzie najchętniej pobierać wodę. Unikamy
w tym momencie dodatkowo
rywalizacji, przez co większość zwierząt wyjdzie z dojarni po wstępnym odpojeniu.

Fot. archiwum

Stres cieplny u bydła to
problem oddania ciepła wytworzonego w wyniku przemiany materii, zwłaszcza
u krów wysokoprodukcyjnych.
Zaczyna się on już w temperaturze 20 stopni Celsjusza

na minutę, to zwierzę nie
nadrobi już braków, które
robią się bardzo duże. Trzeba mieć świadomość, że na
wyprodukowanie litra mleka potrzebuje ona trzy litry
wody. Dochodzi do tego
jeszcze strata, którą ponosi, oddając wodę z mlekiem.
Dodatkowo w przypadku
upałów zwierzę potrafi
wypocić nawet 30 litrów!
W sumie przy dobowej wy-
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Szkodliwość septoriozy plew
W bieżącym sezonie wegetacyjnym chłodna
wiosna i nierównomierny rozkład opadów
były czynnikami decydującymi o stanie
zdrowotnym roślin uprawnych. Aktualnie
upalne dni towarzyszą oczekiwaniu na zbiór
zbóż i bacznie przyglądamy się kondycji
kłosów i wiech po zakończonych zabiegach
ochrony T3.

Septorioza plew na liściu pszenicy ozimej

Pierwsze symptomy na plewach

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

Wśród objawów chorób kłosa pszenicy, pszenżyta i jęczmienia widoczne są septorioza plew i fuzarioza kłosów.
Na wybranych odmianach
pszenżyta i żyta widoczne są
pociemniałe pasma, które są
efektem występowania grzybów czerniowych na zamierających pylnikach. Te grzyby
(m. in. rodzaju Alternaria,
Cladosporium) żywią się martwą materią organiczną, o ile
nie odnotujemy wysokiego
poziomu opadów to nie będą
miały optymalnych warunków
rozwoju i ich szkodliwość będzie niska. Ziarniaki po zaprawianiu będą dodatkowo chronione przed ich negatywnym
wpływem na jakość materiału nasiennego.
Wymienione jednak powyżej choroby fuzarioza kłosów
i septorioza plew nasilając się
mogą jednak znacząco ograniczyć jakość i ilość plonu.
Sprawca septoriozy plew
jest grzyb Phaeosphaeria
nodorum st. kon. Parastagonospora nodorum, który
towarzyszy pszenicy w całym
okresie wegetacji. Jest to
grzyb, który bytuje ma materiale nasiennym, powoduje
infekcje siewek, a rozprzestrzeniając się w tkankach
roślinnych powoduje nekrozy
liści, następnie przenosząc się
na plewy objawia się zmianami chorobowymi kłosa. Grzyb
może przezimować na resztkach pożniwnych, tworząc na
nich owocniki i już w okresie
od sierpnia do października
może z nich uwalniać zarodniki workowe infekujące pierwotnie siewki ozimin. Ciepłe
i długie okresy jesieni są zatem doskonałym momentem
rozwoju grzyba na roślinach,
a pełnia wegetacji to kontynuacja jego wzrostu w tkankach
roślinnych. Na typowe objawy
nekroz, nieco bardziej rozlanych na liściu w porównaniu
do septoriozy paskowanej
pszenicy, od mementu infekcji
czekamy około 10 dni, z czasem w obrębie zmian choro-

bowych pojawiają się ciemne
punkty stanowiące pyknidy,
w których powstają zarodniki
konidialne masowo, wtórnie
zakażając kolejne rośliny.
Pominięcie zabiegów ochrony zbóż może zatem prowokować infekcje kłosów. Pierwsze
symptomy septoriozy plew to
brązowe punkty, smugi, które
powiększają rozmiar i soczewkowato z ciemną obwódka pokrywają plewy, również w obrębie nekroz pojawią się tak
jak na nekrozach liści pyknidy
z zarodnikami.
Spójnie z biologią grzyba
i jego możliwościami infekcyjnymi orientacyjne progi
ekonomicznej szkodliwości
opisane są już od fazy krzewienia wówczas przyjmujemy, że 20% porażonych ze
100 obserwowanych losowo
liści oznacza konieczność wykonania zabiegu. Tu w praktyce należy pamiętać, że grzyb
inkubuje się w roślinie dość
długo, a wczesne objawy
można pomylić z septoriozą
paskowaną czy fuzariozą liści. Dlatego też opóźnienie
zabiegu fungicydowego może
skutkować intensywnym i dynamicznym rozwojem grzyba
w roślinie. Wraz z rozwojem
zbóż przyjmuje się niższy stopień porażenia (ok. 10%) liści
porażonych z objawami lub
występowanie 1% roślin, na
których widoczne są pyknidy. W okresie liścia ﬂagowego ograniczenie powierzchni
asymilacyjnej znacząco uboży
gromadzenie plonu, zaś w kolejnych fazach rozwojowych
zbóż bezpośrednio zagraża ilości i jakości ziarna. Skutkiem
rozwoju grzyba jest spadek
plonu w zakresie od 20 nawet
do 60% ilości plonu. Podsumowując warto pamiętać, że
wysoki poziom nasilenia septoriozy plew na kłosach jest
efektem zaniedbań ochrony
roślin od momentu zaprawiania zbóż przez okres wegetacji
aż do ochrony kłosa.
dr Marta Damszel
UWM Olsztyn

Typowe objawy septoriozy plew
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Zapłacimy więcej za mniej
Pogoda w tym roku powoduje poważne starty po stronie
producentów owoców – wiosenne przymrozki, susza,
obfite opady i powodzie
spowodowały, że zbiory owoców będą według wstępnych
szacunków nawet o 30
proc. niższe niż zazwyczaj.
To odbije się na ich cenach
owoców, zwłaszcza wiśni,
czereśni i jabłek. Podobnie
niekorzystnie sytuacja zapowiada się także w zbiorach warzyw.
Wiceprezes Stowarzyszenia „Cuiavia” Adam Różycki podkreśla, że choć ceny
owoców i warzyw są mocno uzależnione od warunków pogodowych, w Polsce
bardzo wiele gospodarstw
rolnych wciąż nie ma infrastruktury do nawadniania,
która pomaga radzić sobie
ze skutkami suszy.

– Tegoroczne plony owoców będą mniejsze nawet
o 30 proc. w stosunku do
normalnego roku ze względu
na wschody, które były opóźnione przez suszę – mówi
Adam Różycki, wiceprezes
Stowarzyszenia Producentów
Owoców i Warzyw „Cuiavia”.
Jak podkreśla, w stosunku do ubiegłego roku straty
są jeszcze wyższe, bo zbiory
owoców były rekordowo wysokie. Związek Sadowników
RP już na początku maja
zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o uruchomienie
instrumentów pomocowych
w związku z silnymi przymrozkami, które dotknęły
rejony sadownicze i spowodowały straty w niemal wszystkich gatunkach owoców.
Największe dotknęły wiśni,
czereśni i jabłek. Jak poinformował Związek, tegoroczne
zbiory owoców w Polsce będą

mniejsze niż rok temu, a także
mniejsze od średniej wieloletniej. To z kolei przełoży się na
wzrost cen.
– Na tegorocznych przymrozkach i suszach plantatorzy stracili nawet do 40
proc. To oczywiście zależy od
odmian owoców i tego, jak
one poradziły sobie z trudnymi warunkami – mówi
Adam Różycki. – Ubiegły
rok był szczególny, jeśli chodzi o nadprodukcję, plony
były o 30 proc. wyższe niż
w normalnym roku, więc
i ceny były ekstremalnie niskie. Natomiast w tym ceny
owoców powinny wrócić do
poziomu 80 proc. wyższego
niż w zeszłym roku. To jest
adekwatne do procentu, jaki
stracą sadownicy.
Z problemami borykają się
w tym roku również producenci truskawek, których plony są redukowane m.in. przez

obﬁte deszcze. Natomiast jak
na razie nie ma negatywnych
prognoz dotyczących zbiorów
borówki amerykańskiej, malin i jeżyn – w przypadku tych
owoców ucierpiały jedynie
plantacje położone w chłodniejszych regionach.
Niekorzystnie sytuacja zapowiada się w tym roku także
w zbiorach warzyw.
– W przypadku cebuli już
można powiedzieć, że będzie
jej przypuszczalnie około 2530 proc. mniej ze względu na
suszę i słabe wschody – mówi
Adam Różycki.
Jak podkreśla, ceny owoców i warzyw są w największym stopniu uzależnione
od warunków pogodowych.
Tymczasem w Polsce bardzo
wiele gospodarstw rolnych
wciąż nie ma infrastruktury
do nawadniania, która pomaga radzić sobie ze skutkami suszy.

– MINISTERSTWO
ROLNICTWA PRACUJE
NAD POMOCĄ DLA
ROLNIKÓW I WIDAĆ
RUCH W TYM KIERUNKU,
CO JEST NAPRAWDĘ
POZYTYWNYM
SYGNAŁEM. ROLNICY
OTRZYMAJĄ POMOC
DO NAWODNIEŃ
I MYŚLĘ, ŻE TAKŻE DO
REZERWUARÓW, CZYLI
PRZECHOWYWANIA
ZAPASU WODY, BO
W POLSKICH WARUNKACH
SĄ ONE POTRZEBNE.

W momentach, kiedy
mamy powódź albo nadwyżkę deszczu, powinniśmy mieć, gdzie tę wodę
trzymać na suche tygodnie
– mówi Adam Różycki.
Wiceprezes Stowarzyszenia „Cuiavia” ocenia też, że
brak infrastruktury do nawadniania to w tej chwili
jedno z największych wyzwań, z jakimi borykają się
rolnicy i sadownicy – na
równi z brakiem pracowników.
– Problem z ludźmi do
pracy to pierwsza i najważniejsza bariera. Są też
oczywiście ograniczenia,
jeśli chodzi o stosowanie
środków ochrony roślin
i widać, że na pewno trend
prośrodowiskowy, ekologiczny będzie miał coraz
większe znaczenie – mówi
Adam Różycki.
opr. bar na podstawie newseria.pl
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Dni Pola we Wrócikowie,
czyli teoria i praktyka
Koniec czerwca to coroczne spotkanie
na Dniach Pola Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian we Wrócikowie. Możliwość
zapoznania się z odmianami zalecanymi,
możliwość porównania poszczególnych
odmian, przy różnych programach ochrony.
Ponadto Wrócikowo to zwiedzenie licznych
poletek, na których testowane są nowe
odmiany i najważniejsze to eksperci
i doświadczalnicy, dzielący się wiedzą
i praktycznymi spostrzeżeniami.

Potencjał plonotwórczy
i zimotrwałość
Każda odmiana ma szereg
cech, które należy przeanalizować przed wyborem tej właściwej. Pierwsze miejsce zajmuje
potencjał plonotwórczy danej
odmiany, na kolejnym miejscu na terenie Warmii i Mazur
jest zimotrwałość odmian ozimych. Poza tym rolnicy często
wybierają odmiany zapisane
na Liście Odmian Zalecanych
(LOZ) do uprawy w naszym
województwie. Listy powstają
w oparciu o analizę wyników
doświadczeń prowadzonych
w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Na LOZ do uprawy
w województwie warmińsko
– mazurskim na 2019 rok, znalazło się 7 odmian pszenicy ozimej, z czego dwie to odmiany
jakościowe (grupa A). Jedna
z tych odmian to dobrze znana
i sprawdzona Hondia o bardzo
dobrej zimotrwałości 5,5. Hondia to również wysoka jakość
ziarna, duży i stabilny plon na
poziomie pszenic elitarnych.
Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść tej odmiany jest również możliwość
uprawy na słabszych glebach
i w monokulturze, poza tym
Hondia dobrze reaguje na
opóźniony siew, co przy anomaliach pogodowych ostatnich
lat jest dużym atutem.

Biorąc pod uwagę zimnotrwałość wśród pszenic na
uwagę zasługuję również
odmiana LG Jutta z hodowli
Limagrain, odmiana chlebowa (grupa B). LG Jutta to
bardzo dobra zimotrwałość
na poziomie 5,5, poza tym
wybitna zdrowotność i bardzo
dobra odporność na choroby
podstawy źdźbła, mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną,
rdze żółtą oraz brunatną plamistość liści.
Prym wiodą odmiany
mieszańcowe
Na liście odmian zalecanych
do uprawy w województwie
warmińsko-mazurskim na
rok 2019 znalazło się dwanaście odmian rzepaku ozimego, z czego prym wiodą
odmiany mieszańcowe, bo
jest ich aż 9. Odmiany mieszańcowe, czyli odznaczające
się większym potencjałem
plonowania, sprawdzające
się przy intensywnej uprawie, tolerujące opóźniony
siew i charakteryzujące się
szybkim jesiennym startem.
Wśród zalecanych mieszańców znajdziemy odmiany
wstępnie rekomendowane
na podstawie PDO po jednym
roku np.: Alasco, Architect,
DK Exotter, Roberto KWS
i Stefano KWS. W tworzeniu
odmian mieszańcowych obserwujemy ogromny postęp.
Coraz częściej rzepaki mają
dodatkowe geny odporności
na chorobotwórcze patogeny,
np. geny Rlm3 + Rlm7, czyli
podwójna genetyczna odporność na choroby rzepaku.
Mariusz Michalski, dyrektor regionu Północ z Innvigo, prezentując programy
ochrony na poszczególnych
poletkach zachęcał rolników

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

Mariusz Michalski z Innvigo podkreślał, że skuteczność działania każdego środka, to zabieg wykonany w odpowiedniej fazie

Fot. organizator

Zaproszonych gości, ﬁrmy
rolnicze, rolników i wszystkich przybyłych uczestników
spotkania przywitał i zapoznał
z programem Dni Pola, Henryk
Pastuszek, dyrektor SDOO we
Wrócikowie. Manewry polowe
prowadziła, jak co roku Małgorzata Gazda, kierownik Działu
Badawczo-Doświadczalnego
SDOO we Wrócikowie.

Inicjatywa Białkowa COBORU, wprowadzona w 2017 roku, mająca
na celu propagowanie uprawy roślin białkowych i soi w kraju

Listy Odmian Zalecanych powstają w oparciu o analizę
wyników doświadczeń prowadzonych w ramach PDO

do rotowania zwłaszcza substancjami herbicydowymi,
ponieważ zarówno w zbożach,
jak i w rzepaku mamy coraz
więcej problemów z chwastami odpornymi. W przypadku rzepaku zachęcał do
włączenia w technologii herbicydowej doskonale znanej,
starej substancji napropamid.
Substancja ta znajduje się
w produkcie Baristo 500 SC,
który działa na chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne
np. stokłosa żytnia, wiechlina roczna, wyczyniec polny,
odporna miotła. A wspólnie
z metazachlorem i chlomazonem działają na różnych wysokościach proﬁlu glebowego.
Mariusz Michalski podkreślał, że skuteczność działania każdego środka to zabieg
wykonany w odpowiedniej

W doświadczeniach brane są
pod uwagę tradycyjne rośliny
bobowate grubonasienne, czyli
bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty i budząca
wiele kontrowersji, co do uprawy w naszym klimacie soja. Poszczególne uprawy sprawdzane są w różnych lokalizacjach
w całej Polsce i na tej podstawie
można zrobić zestawienia odmian sprawdzających się w danym rejonie. Kiedyś np. bobik
dedykowany był do regionów
północnych i południowych
w tej chwili okazało się, że doskonale sprawdził się również
w centralnej Polsce – wyjaśniła
Małgorzata Gazda. Oczywiście
każdy rok jest inny, w ubiegłym
roku wszystkie odmiany soi
od bardzo wczesnych do późnych zostały we Wrócikowie
zebrane. Ale rok wcześniej,

fazie, nie za wcześniej i nie za
późno, dlatego tak ważna jest
lustracja pól. Jesienią często
zdarza się, że rolnicy spóźniają się z wykonaniem zabiegu
regulatorem, co skutkuje,
tym, że środek nie zadziała
jak powinien i muszą wykonać dodatkowy zabieg lub nawet dwa – wyjaśnił Michalski.
Inicjatywa Białkowa
COBORU
Małgorzata Gazda, kierownik
Działu Badawczo-Doświadczalnego wyjaśniła uczestnikom spotkania na czym polega
w praktyce Inicjatywa Białkowa COBORU, wprowadzona
w 2017 roku. Inicjatywa ma
na celu propagowanie uprawy
roślin białkowych i soi w naszym kraju dla poprawy bilansu paszowego i białkowego.

czyli w 2017 zebraliśmy niestety tylko grupę wczesną i to
o wilgotności w granicach 2025 %, zobaczymy jak to będzie
w tym roku. Mam nadzieję, że
część odmian z grupy wczesnej
sprawdzi się i zadomowi w naszym regionie i będziemy mogli je Państwu zalecać – dodała
pani Małgorzata.
eż
W tej chwili na LOZ roślin bobowatych dla naszego województwa mamy cztery odmiany łubinu
wąskolistnego, z których tylko
odmiana Regent jest odmianą
samokończącą. Poza tym dwie
odmiany bobiku, niskotaninową
odmianę Amulet, przydatną
do uprawy na zbiór nasion paszowych oraz wysokotaninową
odmianę Fanfare, przeznaczoną
do uprawy na nasiona.
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ZACHODNIA KUKURYDZIANA STONKA KORZENIOWA

Po raz pierwszy w Polsce gatunek ten
odnotowano w 2005 na terytorium
województwa podkarpackiego. Bardzo szybko
rozprzestrzeniał się w głąb naszego kraju
i obecnie występuje już na bardzo dużym
obszarze w tym na terenie Polski północnowschodniej. Do 6 lutego 2014 roku stonka
kukurydziana uznawana była przez EPPO
i Unię Europejską za organizm kwarantannowy
i podlegała na terenie naszego kraju
ustawowemu obowiązkowi zwalczania.
Kukurydza należy do najważniejszych roślin uprawnych na całym świecie. Jej
wykorzystanie jest wielostronne, od podstawowego
źródła żywności, po produkcję skrobi, biopaliw, alkoholu
oraz paszy dla zwierząt.
Uprawa kukurydzy w naszym kraju bardzo często
prowadzona jest w monokulturze, co sprzyja rozwojowi wielu szkodników,
a wśród nich bardzo ważnym jest zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
(Diabrotica virgifera) zwana potocznie stonką kukurydzianą. Pełny, rozwój tego
gatunku możliwy jest tylko
na kukurydzy i to uprawianej co najmniej dwa lata
po sobie. Dlaczego tak się
dzieje? System korzeniowy
kukurydzy wytwarza specyficzne substancje i dwutlenek węgla, które dają sygnał
do rozwoju larw z jaj złożonych w poprzednim roku
przez samicę.
Po raz pierwszy w Polsce
gatunek ten odnotowano
w 2005 na terytorium województwa podkarpackiego. Bardzo szybko rozprzestrzeniał się w głąb naszego
kraju i obecnie występuje
już na bardzo dużym obszarze w tym na terenie Polski
północno-wschodniej. Do 6
lutego 2014 roku stonka kukurydziana uznawana była
przez EPPO i Unię Europejską za organizm kwarantannowy i podlegała na terenie
naszego kraju ustawowemu
obowiązkowi zwalczania.
Identyﬁkacja stonki kukurydzianej.

Stonka kukurydziana należy
do chrząszczy z rodziny stonkowatych Chrysomelidae.
Osobniki dorosłe to małe
chrząszcze długości od 4,2 do
6,8 mm, barwy od bladożółtej
do jasnozielonej.
Na pokrywach widoczne
są podłużne czarne paski.
U samców paski mogą się
zlewać, dlatego znaczna
część powierzchni pokryw
może być czarna. Natomiast
u samic paski te są wyraźnie
oddzielone, dwa biegną na
zewnętrznych brzegach pokryw, a jeden przez środek,
na złączeniu pokryw. Czułki
u obu płci są nitkowate, lecz
u samce nieznacznie dłuższe.
Po kopulacji u zapłodnionych samic występuje charakterystyczne powiększenie
odwłoka, który wystaje poza
pokrywy.
Jajeczka stonki kukurydzianej mają długość 0,5 mm,
kształt owalny, kolor biało-kremowy.
Larwa pierwszego stadium
(bezpośrednio po wykluciu z jaja) ma długość około
1mm, a znajdujące się po drugiej wylince 10-18mm. Larwy mają wydłużony kształt,
trzy pary odnóży krocznych,
barwę biało-kremową, brązową głowę oraz ciemną
płytkę na stronie grzbietowej
ostatniego segmentu ciała.
Poczwarka koloru białego,
z dobrze widocznymi zawiązkami czułków, skrzydeł
oraz odnóży.
Stonka kukurydziana występuje w Polsce w jednym pokoleniu rocznie. Formą zimująca są jajeczka, które samica
składa jesienią do gleby na

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

Fot. prof. Paweł Bereś

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
– ważny szkodnik kukurydzy

Zapłodniona samica stonki kukurydzianej

Samiec stonki kukurydzianej

Uszkodzone znamiona kolby kukurydzy przez chrząszcze
stonki kukurydzianej

głębokości około 15 cm, tuż
u podstawy roślin kukurydzy.
Średnia płodność samic
wynosi od 600 do 800 jaj,
a stopień ich przeżywalności zależny jest od głębokości, na której zostały złożone
oraz warunków klimatycznych panujących w okresie
zimy. Temperatury poniżej
-8°C wpływają negatywnie
na procent ich przezimowania. Natomiast zimy łagodne, gleba pokryta warstwą
śniegu i resztkami roślinnymi to czynniki sprzyjające dobremu przezimowaniu. Larwy wykluwają się
wiosną, najwcześniej około
połowy maja, a masowe ich
pojawy w glebie obserwowane są od połowy czerwca do
połowy lipca. Świeżo wylęgłe
larwy zjadają włośniki, nadgryzają zewnętrzną warstwę
młodych korzeni. Starsze
wgryzają się w głąb korzeni,
wygryzając ich wnętrze aż do
podstawy roślin. To właśnie
one odpowiedzialne są za
największe straty w plonowaniu kukurydzy. Panujące
w tym roku warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi
larw D virgifera. Ponieważ
w temperaturze 21-30ºC
ich rozwój trwa około 4 tygodni. Dojrzałe larwy przepoczwarczają się w glebie
w utworzonych przez siebie
kolebkach.

PIERWSZE CHRZĄSZCZE
POJAWIAJĄ SIĘ
NAJCZĘŚCIEJ
NA POCZĄTKU
LIPCA. W TYM
ROKU NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKOMAZURSKIEGO
PIERWSZE
OSOBNIKI DOROSŁE
OBSERWOWANO JUŻ
W POŁOWIE CZERWCA.
Dlatego też maksimum
pojawu przypadnie prawdopodobnie na przełomie

lipca i sierpnia oraz w sierpniu. Najczęściej pierwsze
pojawiają się osobniki męskie, a za kilka dni wylatują
samice. Najliczniejsze naloty
chrząszczy obserwowane są
w okresie kwitnienia kukurydzy, ponieważ odżywiają
się pyłkiem kwiatowym, ale
mogą również zjadać świeże
znamiona kolb, co prowadzi
do zaburzenia procesów zapylania, a w konsekwencji
do słabego wykształcenia
ziarniaków w kolbie. Mogą
również odżywiać się tkanka miękiszową liści i ziarniakami będącymi w stadium dojrzałości mlecznej.
Wskutek żerowania stonki
kukurydzianej straty w plonie mogą sięgać do 40%,
a w przypadku wystąpieniu
gradacji mogą wzrosnąć
nawet do 90%.
Zwalczanie. Uprawa kukurydzy w monokulturze
bardzo utrudnia ochronę
kukurydzy przed stonką
kukurydzianą. W chwili
obecnej to właśnie płodozmian jest najlepszą metodą walki z tym szkodnikiem.
Zaleca się 2-3 letnią przerwę
w uprawie kukurydzy na tym
samym polu lub gdy jest to
niemożliwe uprawę tej rośliny nie dłużej niż 4-5 lat na
tym samym polu.
Bardzo ważnym czynnikiem w ochronie kukurydzy
przed D. virgifera jest dobór
odmian. Obsianie pasów
brzegowych plantacji odmianą, która wcześniej pyli
i ma świeże znamiona powoduje, że wylatujące chrząszcze w pierwszej kolejności
zasiedlają te odmiany, co
daje możliwość wykonania
zabiegu chemicznego tylko
w tym pasie.
Natomiast w celu ustalenia
zagrożenia plantacji przez
stonkę kukurydzianą musimy
prowadzić monitoring jej występowania. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem
są pułapki feromonowe.
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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Na ponad 10 hektarach powierzchni wystawowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w ostatni weekend
czerwca prezentowane były
zwierzęta hodowlane, nie tylko z województwa podlaskiego lecz z całej Polski. Można
było odwiedzić kilkaset stoisk
ﬁrm branżowych - zaprezentowały się bowiem ﬁrmy produkujące maszyny rolnicze,
ﬁrmy paszowe, nawozowe,
produkujące urządzenia udojowe, wyposażające budynki
inwentarskie jak irównież
ﬁrmy ﬁnansowe.

PODCZAS
DWUDNIOWYCH
TARGÓW W RAMACH
XXVI REGIONALNEJ
WYSTAWY ZWIERZĄT

HODOWLANYCH ORAZ
VII OGÓLNOPOLSKIEJ
WYSTAWY KRÓLIKÓW
RASOWYCH W RINGU
AGROARENY
ZAPREZENTOWANO
OKOŁO TYSIĄCA SZTUK
ZWIERZĄT RÓŻNYCH
GATUNKÓW.
Tuż obok prowadzona była
wycena bydła mięsnego, koni,
owiec, drobiu i królików rasowych. Odbył się także Pokaz
Podlaskiej Szkoły Młodych
Hodowców. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie podczas trwania Wystawy udostępnił zwiedzającym pola doświadczalne
gdzie przeprowadzane są doświadczenia uprawowe. Zainteresowani mogli przyjrzeć się

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

eksperymentalnym uprawom,
a eksperci z PODR Szepietowo odpowiadali na pytania
rolników co do poszczególnych odmian zbóż rosnących
na polach doświadczalnych.
Na zwiedzających czekało też
wiele plenerowych atrakcji,
między innymi centralne stoisko informacyjno-promocyjne MRiRW oraz podległych
agencji (ARiMR, KOWR,
KRUS), doradztwo rolnicze,
promocja wołowiny, jagnięciny i mięsa drobiowego,
pokaz tłoczenia i estryﬁkacji
oleju rzepakowego, stoiska
twórców ludowych, liczne
konkursy i występy zespołów
ludowych.
Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest najważniejszym wydarzeniem roku dla
hodowców.
W tym roku do Szepietowa
przyjechało 120 hodowców
bydła mlecznego, byli też hodowcy bydła mięsnego, koni
i owiec. W budynku pokazo-

wym można było obejrzeć
najlepsze okazy kur, gęsi,
kaczek, indyków, przepiórek
oraz drobiu ozdobnego.
Na VI Ogólnopolskiej Wystawie Królików hodowcy
zaprezentowali ok. 500 sztuk
tych zwierząt w różnych rasach (m.in. belgijski olbrzym,
olbrzym srokacz, francuski
baran, nowozelandzki wielki jasnosrebrzysty, kalifornijski, wiedeński, castorex,
rex szynszylowy, podpalany czarny), co w znacznym
stopniu wzbogaciło atrakcyjność imprezy. W sumie
podczas Wystawy zaprezentowano ok. tysiąca zwierząt.
O tytuły superczempionów,
czempionów, i wice czempionów rywalizowały krowy
i jałówki w kilku kategoriach
wiekowych. Komisja oceniająca wybrała te z najlepszymi
cechami bydła mlecznego,
zwierzęta otrzymały tytuły,
a hodowcy zyskali prestiż
eż
w branży.

fot. Archiwum PODR w Szepietowie

Tradycyjnie,
w ostatni
weekend czerwca,
w Szepietowie
odbywa się
Regionalna
Wystawa Zwierząt
Hodowlanych i Dni
z Doradztwem
Rolniczym. W tym
roku już po raz
dwudziesty szósty
Szepietowo stało
się rolniczą stolicą
Podlasia.

fot. Elżbieta Żywczyk

Spośród najpiękniejszych
wybrano Superczempiony

BYDŁO MLECZNE – tytuł superczempiona w kategorii Jałowice
otrzymał Pietruszyński Adam
(Gospodarstwo Straduny) za jałowicę Saga, a w kategorii Krowy
- Kulesza Paweł za krowę Maga.
Bydło mięsne – tytuł superczempiona otrzymała Świderska
Jolanta (Kożuchy) za buhaja
poniżej 18 miesięcy
KONIE – tytuł superczempiona
w kategorii Klacze otrzymał Ślepowroński Andrzej za klacz Mścisława, a w kategorii Ogiery Moczulski
Stanisław za ogiera Herkules

OWCE – tytuł superczempiona
w kategorii Tryki odebrał Bilmin
Bogusław za Wrzosówkę,
natomiast w kategorii Matki
maciorki - Bystrowska Dorota za
Czarnogłówkę
DRÓB HODOWLANY - tytuł
superczempiona w kategorii
Drób Grzebiący przyznano Zofii
i Grycjanowi Skórnickim za ZS
11 Zielononóżka kuropatwiana,
w kategorii Drób wodny - Mirosławowi Niczyporukowi za Gęś
Biała Kołudzka
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POWYŻEJ 60 LAT
POGODNY WDOWIEC
Samotny wdowiec, pogodny bez
zobowiązań, wolny, niezależny finansowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
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ny, zadbany i szczupły pozna Panią
uczciwą, niewysoką z Mrągowa,
Olsztyna lub okolic.
SAMOTNY WDOWIEC
szukam przyjaciółki, której dokucza
samotność tak jak mnie, wiek
obojętny. Ja pociesze i przytulę tak
obiecuję zaśpiewam i zagram Ty zatańczysz. Zgłoś się a będzie weselej!
POSZUKUJACY
Jestem emerytem z własnym mieszkaniem bez nałogów i zobowiązań. Poszukuję samotnej emerytki, bezdzietnej lat
68-70 o dobrym zdrowiu i wykształceniu min. średnim. Szczerej, uczciwej,
szczupłej bez zobowiązań. Pani, która
ceni przyjażń i miłość we dwoje.
WIKTOR
Jest gdzieś Pani, która polubi 66
emeryta? Zmotoryzowany, z mieszkaniem, w którym bedzie się czuła
mile i polubi w szybko mijajace dni.
Fajnie byłoby poznać Panią w podobnym wieku z Moraga lub okolic.
PAN Z GÓROWA
Palacy, bez zobowiazań, z pracą,

szukam wolnej Pani w świecie wieku
i młodszej, do 55lat.
EMERYT
Jestem emerytem bez nałogów
i zobowiazań, nie palący, poszukuję
emerytki samotnej, bezdzietnej, lat
66-70 o dobrym zdrowiu, z wykształceniem, szczerej i uczciwej, szczupłej
do 170 cm wzrostu, bez zobowiazań
ceniąca miłośc i przyjażń. Panią która
może zamieszkać u mnie. Jestem
opiekuńczy i wierny. Cel stały związek.
SAMOTNY 78
Szukam przyjaciółki do dalszego pozycia we dwoje, wiek obojetny. Szukam
Pani uczciwej i radosnej jak ta wiosna.
Pokocham i przytulę – obiecuję. Czekam na kontak a będzie weselej.
EMERYT Z ELBLĄGA
Wolny bez nałogów i zobowiazań 70 lat
162czm wzrostu, nie materialista, domator lubiacy spacery, podróże naturę
i zdrowy tryb życia. W zwiazku cenie
sobie szczerość, uczciwośc i zaufanie.
Poznam Pana z poczuciem humoru. Cel
przyjazń lub stały związek.

odpowiedzialnej osoby do życia we
dwoje, nie akceptuje samotności,
z którą nie mogę sie pogodzić.
Jestem wdową w średnim wieku
energiczną, szczupłą blondynką.
ZETA
Poznam wysokiego, wesołego
i optymistycznego Pana po 60-tce,
który szuka podobnej przyjaciółki do
miłych spotkań i przyjażni. Jeżeli taki
jesteś napisz do mnie.
DANA
Samotna Pani (singielka) pracujaca Ełk,
pozna Pana wiek 50-55 lat o dobrym
sercu okolice Podlasia, cel – stały zwiazek, może być też po przejściach.

LUCJA
Poważnego Miłego Pana, wygląd
nieważny, ważne serce, 73-76 lat.
Mogę u Pana zamieszkać, poznam
z okolic Elbląga i nie tylko.
AGA
Opiekuńcza o dobrym sercu stanu
wolnego na emeryturze, średniego
wzrostu, lat 62 niezależna. Pozna
przyjaciela o dobrym sercu, zmotoryzowanego i niezależnego.
SAMOTNA 60
Samotna lat 60, 168cm. Życie
w pojedynkę jest smutne dlatego
szukam samotnego Pana w celu
spędzania wspólnie czasu. Lubię
aktywny tryb życia.
ZARADNA Z ELBLĄGA
Miła, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pełna ciepła i z poczuciem humoru, szczera o miłym
sposobie bycia. Pozna Pana do
75 lat, który pragnie uczciwego
partnerstwa w jesieni życia. Napisz
– oddzwonię. Cel stały związek.
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46-60 LAT
ŁAGODNY
Mam łagodny charaktr i wesołe usposobienie. Mogę zamieszkać u Pani.Jestem stanu wolnego bez zobowiązań,
warunki materialne dobre posiadam
własne mieszkanie. Bez nałogów, inteligentny o średnim wzroście. Szukam
Pani poważnie traktujacej życie.
BYK
Wysoki, niezależny, szczupły
i zmotoryzowany, pozna szczupłą
Panią z Olsztyna lub okolic, do
miłych spotkań.
RAK Z OSTRÓDY
Kawaler lat 58 niezależny finansowo
i mieszkaniowo, spokojny chce poznać Panią w wieku 45-58 z Ostródy
lub okolic, która nie szuka przygód.
Rozwiedzionym dziekuje.
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Następne wydanie
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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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45-60 LAT
SZCZERA
Olsztynianka, niewysoka, po 60-tce,
ceniaca szczerość i uczciwość, poznam
Pana do 70 lat bez nałogów do wspólnego bycia ze sobą, z Olsztyna lub okolic.
SZATYNKA
Niezależna wdowa lat 69 poszukuje
bratniej duszy, przyjażni i miłości
by we dwoje spędzić samotne dni.
Poznam Pana z Olsztyna lub okolic.
WDOWA LAT 60
Jestem na emeryturze, niezależna
finansowo i mieszkaniowo. Poznam
Pana uczciwego, niepalacego i zmotoryzowanego, z poczuciem humoru.
KĘTRZYNIANKA
Jesteś samotny, chory, zwykły człowiek,
Potrzebujesz pomocy? Napisz jesli masz
do 63 lat możesz zamieszkac na wsi.
Ja równiez potrzebuje pomocy – bratniej
duszy, dokucza mi samotność. Mam 55
lat i 162 cm wzrostu.
IZA
Mieszkam w Elblagu. Szukam

POWYŻEJ 60 LAT
TENIA
Wolna 63 lata 160/60 niezależna
finansowo i mieszkaniowo, niepaląca
z poczuciem humoru. Poszukuję
Pana z podobnymi walorami,
któremu dokucza samotność. Cel
stały związek.

e dwoje
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nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia..................
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji
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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 07/2019. 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.
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Przed zbiorem rzepaku

Rzepak ozimy jest gatuniem
o dosyć wysokiej opłacalności
produkcji, ale jego uprawa,
ze wzgledu na bardzo długi
okres wegetacji, obarczona
jest stosunkowo dużym ryzykiem, wynikającym z ekspozycji na liczne stresy biotyczne
i abiotyczne. Posiada on wysokie zdolności kompensacyjne, dzięki którym potraﬁ
osiągnąć zadowalające plony
również w mniej sprzyjających warunkach siedliskowych, pod warunkiem
zastosowania prawidłowej
agrotechniki. Nie jest jednak
łatwo z wyprzedzeniem oszacować poziom plonowania
plantacji, o czym w ostatnich
latach przekonali się nawet
najbardziej
doświadczeni
rolnicy. Najczęściej ostateczną wartość gospodarczą danej
odmiany można określić dopiero podczas zbioru.
Wiosna 2019 roku charakteryzowała się zmiennymi
warunkami pogodowymi.
Kwiecień był ciepły i suchy,
w wielu rejonach Polski nie
spadła nawet kropla deszczu.

ISTOTNY DEFICYT
WODY, SZCZEGÓLNIE NA
PÓŁNOCY I ZACHODZIE
KRAJU, SPRAWIŁ,
IŻ WCHODZĄCE
W FAZĘ KWITNIENIA
PLANTACJE RZEPAKU
OZIMEGO BYŁY

Fot. raportrolny.pl

Lato jest okresem
szczególnie
wytężonej pracy
dla wszystkich
osób zatrudnionych
w rolnictwie. Wraz
z jego nadejściem
rolnicy rozpoczynają
przygotowania do
żniw, będących
końcowym
etapem produkcji
wielu gatunków
uprawnych.
Jednym z nich
jest rzepak ozimy.

NIEDOSTATECZNIE
NAWODNIONE
I ODŻYWIONE (NIE
WYKORZYSTAŁY
DOBRZE DRUGIEJ
DAWKI AZOTU).
Na tym etapie rozwoju
rzepak wykazuje szczególną
wrażliwość na wszelkie czynniki stresowe, dlatego też niedobór wody był sygnałem dla
roślin do redukcji części plonu, czyli odrzucenia pąków
w wierzchołkowej części kwiatostanu oraz młodych kwiatostanów na pędach bocznych.
Niskie temperatury
Na przełomie kwietnia i maja
nastąpiła jednak znacząca
zmiana pogody i rozpoczął się
trwający około trzech tygodni
okres niskich temperatur oraz
obﬁtych opadów. Deszcze jednak nie były rozłożone równomiernie – na północy nadal pogłębiała się susza, a na południu
kraju ulewy powodowały podtopienia. W pierwszej dekadzie
maja wystąpiły przymrozki.
Największe spadki temperatury
(nawet do około -8°C) odnotowano w północnych i zachodnich rejonach Polski, podczas
gdy na południu i wschodzie
temperatura oscylowała około
0°C. Największą wrażliwość

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

na to niekorzystne zjawisko
wykazuje rzepak na początku
kwitnienia, a jego skutki w dużej mierze zależą od wczesności
uprawianych odmian, czyli etapu rozwoju, w którym pojawił
się czynnik stresowy. Następuje
wówczas uszkodzenie kwiatów
oraz zawiązków łuszczyn, wpływające na częściową redukcję
plonu podobnie jak warunki
suszowe. W drugiej połowie
miesiąca warunki wilgotnościowe poprawiły się również
na północy Polski, jednakże
w przypadku wielu plantacji
opady pojawiły się nieco za
późno. W całym kraju zaobserwowano wydłużenie okresu
kwitnienia rzepaku, które niosło ze sobą konieczność odpowiedniego dostosowania ochrony fungicydowej plantacji.
Wraz z nadejściem czerwca
zmniejszyła się ilość opadów.
Nastała wówczas upalna i słoneczna pogoda, której często towarzyszyły gwałtowne
zjawiska pogodowe takie jak
burze, porywisty wiatr i opady
gradu. Warunki te sprzyjały
rozwojowi roślin uprawnych,
ale również rozwojowi chorób
grzybowych i szkodników. Jak
zwykle porażenie agrofagami
obserwuje się wcześniej oraz
w większym nasileniu na południu kraju, czyli w rejonach
cieplejszych, które dodatkowo
tej wiosny otrzymały znacznie
więcej opadów niż pozostałe
obszary Polski. Szczególnie

niebezpieczne jest porażenie
pędów roślin przez suchą zgniliznę kapustnych, które może
prowadzić do całkowitego zatrzymania przewodzenia wody
i składników pokarmowych
z korzeni do nadziemnych
części roślin, przyczyniając
się tym samym do wylegania,
przedwczesnego dojrzewania
oraz wydania mniejszych i zainfekowanych grzybem nasion.
Deficyt wody
W drugiej połowie czerwca
w wielu regionach kraju ponownie stał się odczuwalny
deﬁcyt wody, który może
przyczynić się do przyspieszenia zbiorów. Rzepaki są
niższe niż w latach poprzednich, szczególnie na północy
i w centralnej części Polski.
Tam gdzie w odpowiednim
czasie wystąpiły opady deszczu, rośliny rozgałęziły się
bezpośrednio przy ziemi,
natomiast gdzie było sucho
– „poszły” w pęd główny i dopiero w jego połowie wytworzyły rozgałęzienia.

W TYM ROKU RZEPAK
WYTWORZYŁ MNIEJSZĄ
LICZBĘ ROZGAŁEZIEŃ
I ŁUSZCZYN, CO BEZ
WĄTPIENIA WPŁYNIE NA
POZIOM PLONOWANIA.

Ostatnim
czynnikiem
składowym kształtującym
plon jest masa tysiąca nasion. Parametr ten zależy
zarówno od obsady (mniejsza ilość roślin na jednostce powierzchni sprzyja wytwarzaniu większej liczby
rozgałęzień bocznych, czyli
zwiększa się liczba łuszczyn
na roślinie oraz masa tysiąca
nasion), jak i od warunków
pogodowych (deﬁcyt wody
przyczynia się do wykształcenia mniejszych nasion o niższej masie tysiąca nasion).
Można zatem przypuszczać,
iż w warunkach dobrego zaopatrzenia w wodę w ostatnich tygodniach wegetacji
oraz skutecznej ochrony
fungicydowej poziom plonowania powinien być zadowalający. Natomiast w przypadku wystąpienia któregoś
z wcześniej wymienionych
czynników stresowych lub
ich zespołu, będziemy mieć
do czynienia z pewną obniżką plonu.
Dzielne odmiany
Jedną z odmian, które
bardzo dobrze radzą sobie
w trudnych tegoroczonych
warunkach jest DK Extime.
Jest to średniowczesny mieszaniec o bardzo wysokim,
i przede wszystkim stabilnym, poziomie plonowania
w różnych warunkach uprawowych. Wytwarza on do-

brze rozbudowany system
korzeniowy, posiada silny
wigor roślin oraz znakomitą
zimotrwałość. Charakteryzuje
się także wysoką odpornością
na wyleganie oraz na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion. Cechą wyróżniającą tę
odmianę spośród wielu innych jest również „podwójna”
odporność na suchą zgniliznę
kapustnych (warunkowana
genami RLM-7 i -3), dzięki
której rośliny tej odmiany
są w dobrej kondycji pomimo wysokiej presji choroby.
A z taką właśnie sytuacją
możemy mieć do czynienia
w obecnym sezonie.

NADCHODZĄCE
ŻNIWA RZEPACZANE
OSTATECZNIE POKAŻĄ,
W JAKIM STOPNIU
WARUNKI POGODOWE
Z OSTATNICH TYGODNI
WPŁYNĘŁY NA POZIOM
PLONOWANIA RZEPAKU.
Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami kraju,
których można się spodziewać, będą wynikały ze zróżnicowania w ilości i rozkładzie
opadów, temperaturach oraz
presji patogenów.
Marcin Liszewski

