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Susza zatrzymała mechanizację?
Sprzedaż ciągników i przyczep
rolniczych spada. I półrocze 2019 roku jest pod tym
względem najsłabsze od lat.
W sumie zarejestrowano
nieco ponad 3,9 tys. nowych
ciągników i blisko 2,4 tys.
nowych przyczep.
Rolnicy są mniej skłonni do
inwestycji, a każdy zakup jest
bardziej przemyślany. – To wynik problemów z suszą, chorobami zwierząt i sytuacji z dotacjami rolniczymi – tłumaczy
Michał Spaczyński z Polskiej
Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych.

– W latach 2016–2018 indeks
zadowolenia
menadżerów
z branży maszyn i urządzeń
rolniczych wzrastał, a więc to
zadowolenie z perspektywy rynku się poprawiało. Natomiast
na przestrzeni ostatniego roku
obserwujemy, że te nastroje się
pogarszają. To szczególnie wynik ubiegłorocznej suszy, która
bardzo mocno dotknęła polskich rolników. Przewidywania związane z zatrzymaniem
inwestycji w gospodarstwach
rolnych rzeczywiście mocno
napawały pesymizmem menadżerów, którzy zajmują się

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

sprzedażą maszyn rolniczych
– mówi.
Kwietniowy raport PIGMiUR
wskazuje, że rośnie odsetek
przedsiębiorców, którzy negatywnie oceniają sytuację na
rynku maszyn rolniczych – ok.
42 proc. spodziewa się pogorszenia koniunktury (jeszcze
w październiku 2018 roku
było to ok. 23 proc.), spada natomiast odsetek optymistów.
Ponad 36 proc. wskazuje, że
sprzedaż w ich ﬁrmie będzie
poniżej poziomu sprzed roku
(20 proc. w październiku
2018 roku).

– Od 2012 roku, ze sprzedażą
ciągników rolniczych na poziomie ponad 19 tys., sukcesywnie
z roku na rok ta liczba spada.
Ubiegły rok kształtował się
na poziomie około 9 tys. sztuk
i myślimy, że to będzie poziom,
który również w tym roku zostanie prawdopodobnie osiągnięty. Aczkolwiek pierwsze
miesiące niestety nie napawają
zbyt dużym optymizmem – ocenia Michał Spaczyński.
I półrocze 2019 roku było pod
tym względem jednym znajsłabszych od lat –wsumie zarejestrowano 3 943 nowych ciągników,

o46 mniej niż wIpółroczu 2018
roku oraz o343 mniej niż w2017
roku. Kryzys przechodzi też rynek ciągników używanych.
Dla polskich producentów
maszyn rolniczych wyzwaniem
jest także obecność w Polsce
największych światowych konkurentów, co powoduje, że rynek jest mocno nasycony. Dlatego coraz częściej szukają oni
szans za granicą. Tylko w 2017
roku wartość polskiego eksportu maszyn i urządzeń rolniczych
wyniosła blisko 1,2 mld euro
(ponad 18 proc. wzrost). Pod
względem sprzedaży Polska na-

leży do europejskiej czołówki.
– Jak popatrzymy na udział
w przychodach poszczególnych
ﬁrm produkujących w Polsce
maszyny rolnicze, to coraz większy odsetek zyskuje sprzedaż do
innych krajów europejskich.
Rolnicy nie tylko w Europie, lecz
także w innych częściach świata
coraz bardziej doceniają jakość
produkowanych w Polsce maszyn rolniczych przy stosunkowo niskiej cenie. Perspektywa
rozwoju dla ﬁrm produkujących w Polsce jest bardzo dobra
– przekonuje Michał Spaczyński.
opr. bar, mat. newseria.pl
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Uwaga, tantniś krzyżowiaczek
(Plutella maculipennis Curt.)
żeruje w rzepaku ozimym
Szkodnik ten jest bardzo groźny zarówno dla roślin w okresie
wznowienia wegetacji wiosennej, jak i dla młodych roślin rzepaku
podczas wegetacji jesiennej Minowanie liści rzepaku, wygryzanie dziur
w liściach to typowy szkody wyrządzane przez larwy tego gatunku.
Jak rozwija się tantniś
krzyżowiaczek?
Formą zimującą są poczwarki otoczone siateczkowatym kokonem. Najczęściej
znajdują się w pod resztkami
roślinnym lub pod korą drzew
w pobliżu plantacji na których
żerowały. Motyle pojawiają
się w kwietniu i maju. Samice składają jaja na chwastach
z rodziny kapustowatych
i rzepaku ozimym, a w późniejszym okresie na innych
roślinach należących do tej
samej rodziny. Jajeczka składane są wzdłuż nerwu głównego na spodniej stronie liści.
Jedna samica składa około
200 jaj. Wylęgające się larwy
początkowo minują liście,
później zjadają dolną skórkę
i tkankę miękiszowa, a starsze
wygryzają dziury w liściach.
Żerowanie gąsienic trwa 3-4
tygodnie. Dorosłe larwy przepoczwarczają się na liściach.
W zależności od warunków
klimatycznych, rejonu uprawy, tantniś krzyżowiaczek
może występować w 2-4 pokoleniach.

Charakterystyczne objawy żerowania młodych larw tantnisia
krzyzowiaczka
Miniony sezon wegetacyjny wyróżniał się wzmożoną
aktywnością tantnisia krzyżowiaczka. Żerujące larwy
uszkadzały różne rośliny
kapustowate, a wśród nich
również rzepak. Bardzo liczne
występowanie populacji tantnisia krzyżowiaczka w rzepaku, sygnalizuje konieczność prowadzenia lustracji
na młodych w chwili obecnej
roślinach rzepaku ozimego.
Jak wygląda tantniś
krzyżowiaczek?
Tantniś krzyżowiaczek jest
małym motylem o długość 7-8
mm i rozpiętości skrzydeł 17
mm. Cechą charakterystyczną tego gatunku są wąskie
przednie skrzydła, koloru sza-

robrązowego, z falistym białym obrzeżem wzdłuż tylnego
brzegu. Druga para skrzydeł
jest jednolicie szara, zakończona długą jasną strzępiną.
W czasie spoczynku skrzydła
ułożone są dachówkowato.
Jajo ma kształt owalny, lekko
spłaszczony, kolor żółty, długość 0,5 mm. Larwy zwane
gąsienicami dorastają do 12
mm, posiadają trzy pary nóg
krocznych i 5 par nóg odwłokowych zwanych posuwkami.
Cała larwa jest koloru jasnozielonego z ciemną, prawie
czarną głową. Ciało gąsienic
na całej długości pokryte jest
drobnymi włoskami. Zaniepokojone larwy zwijają się
w podkówkę i opuszczają po
nitce przędzy na ziemię.

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

Na czym polega
szkodliwość tantnisia
krzyżowiaczka
na rzepaku?
Szkodnik ten jest bardzo
groźny zarówno dla roślin
w okresie wznowienia wegetacji wiosennej, jak i dla młodych roślin rzepaku podczas
wegetacji jesiennej.
Minowanie liści rzepaku,
wygryzanie dziur w liściach
to typowy szkody wyrządzane przez larwy tego gatunku.
Postacie dorosłe-motyle nie
wyrządzają żadnych szkód
gospodarczych. Wpływ żerowania gąsienic tantnisia na
rośliny zależny jest od intensywności zasiedlenia roślin.
W warunkach sprzyjających
rozwojowi gąsienic na jednej
roślinie żeruje czasami nawet
kilkadziesiąt larw. Zaatakowane rośliny mogą wtedy
być całkowicie zniszczone.
Bardzo ważna w ograniczaniu występowania tantnisia
na rzepaku jest lustracja
upraw. Pamiętajmy, że larwy

Larwa tantnisia krzyżowiaczka

W WARUNKACH SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI GĄSIENIC NA JEDNEJ
ROŚLINIE ŻERUJE CZASAMI NAWET
KILKADZIESIĄT LARW. ZAATAKOWANE
ROŚLINY MOGĄ WTEDY BYĆ
CAŁKOWICIE ZNISZCZONE.

żerują na spodniej stronie
liści i mają kolor zbliżony do
liści, dlatego lustrując plantacje rzepaku zaglądajmy na
spód liści, a niezawodnym narzędziem ułatwiającym nam
identyﬁkację powinna być

lupa. W monitoringu nalotów
motyli na plantację rzepaku
mogą być pomocne pułapki feromonowe wyłapujące
samce tego gatunku.
Intensywność zasiedlania
plantacji jesiennych rzepaku

przez tantnisia krzyżowiaczka
zależne jest w dużym stopniu
od powodzenia zwalczania
tego gatunku w okresie wegetacji wiosennej na rzepaku
i innych roślinach kapustowatych. W zwalczaniu szkodnika
duży wpływ ma ograniczanie
występowanie chwastów z rodziny krzyżowych w pobliżu
plantacji, a także staranne
niszczenie resztek roślinnych.
Do zwalczania chemicznego
przystępujemy w momencie
przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości.
Prof. dr hab. Bożena Kordan, Katedra
Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński,
Agrii Polska sp z o o.,
mariusz.foltynski@agrii.pl
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Mechaniczne sposoby
niszczenia darni
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Chemiczne metody
niszczenia starej darni
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Niższe plony i podaż,
wyższe ceny
Jak poinformował w ubiegłym tygodniu minister
rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski, wciąż liczone
są straty spowodowane
suszą, co może potrwać do
końca września.
Zgodnie z informacjami
ministerstwa rolnictwa susza dotknęła ponad 200 tys.
gospodarstw rolnych w całej
Polsce, ale szacowanie strat
trwa. Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych podkreśla, że sytuacja jest trudna,
a niewielkie ilości opadów
utrudniają rolnikom przygotowanie gleby pod jesienną
orkę. Jak podkreśla, obiecane przez rząd dopłaty 1 tys. zł
do hektara w przypadku 70proc. strat w uprawach tylko
w niedużym stopniu pokryją
realne straty rolników. Konsumenci powinni się liczyć ze
wzrostem cen owoców i warzyw ze względu na niższe
plony i niższą podaż.

– SUSZĘ MAMY
PRAKTYCZNIE W CAŁYM
KRAJU. NAJBARDZIEJ
DOTKNIĘTE ZOSTAŁY
NIĄ WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIE
I WIELKOPOLSKIE,
CZĘŚCIOWO TAKŻE
ZACHODNIOPOMORSKIE,
KUJAWSKO-POMORSKIE,
ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE.
POWIERZCHNIA
ZGŁOSZONYCH UPRAW
TO OKOŁO 3 MLN
HEKTARÓW I OK. 200
TYS. GOSPODARSTW
ROLNYCH
POSZKODOWANYCH
WSKUTEK SUSZY – MÓWI
WIKTOR SZMULEWICZ,
PREZES KRAJOWEJ
RADY IZB ROLNICZYCH.
Jak podkreśla, sytuacja
nadal jest trudna, ilość opadów we wszystkich wymienionych województwach
jest niewielka, co przekłada
się na niski poziom wilgotności gleb. To przysparza

rolnikom problemów m.in.
z przygotowywaniem gleby pod jesienne orki i ma
wpływ na wschody rzepaku.
– Najbardziej ucierpiały
w tym roku zboża jare i ziemniaki, sadownicze uprawy,
gdzie nie ma nawodnień.
Uprawy pozostałych roślin
także dotknęła susza, widać ją
zwłaszcza w kukurydzy, burakach cukrowych, a także w zbożach ozimych. Zwłaszcza gdy
gleby są słabsze, plony są, ale
znacznie niższe i gorszej jakości – mówi Wiktor Szmulewicz.
Jak poinformował w ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wciąż liczone są straty
spowodowane suszą, co może
potrwać do końca września.
– Biorąc pod uwagę wszelkie
spadki plonów, nawet tam,
gdzie plony były przyzwoite,
ale niższe od spodziewanych,
straty są rzędu nawet kilkunastu miliardów złotych. Czym
innym jest kwestia szacowania
strat przez komisje, które oceniają stany zbóż czy roślin na
podstawie tego, co jest – mówi
Wiktor Szmulewicz. – Nie
wszyscy rolnicy zgłaszają swoje
straty, np. jeśli to dotyczy małej
powierzchni. Wtedy te szacunki mogą być znacznie niższe i to
może być na poziomie kilku
miliardów złotych.
Minister zapowiedział też,
że rolnikom zostaną pokryte
ﬁnansowo wszystkie straty,
łącznie z dopłatą do hektarów (1 tys. zł powyżej 70 proc.
strat w uprawach).
– Koszty najprostszej uprawy to są dzisiaj kwoty rzędu
około 2–3 tys. na hektar. Im
roślina bardziej intensywna,
tym koszty są wyższe.
Jeżeli rząd planuje, i dobrze,
wypłatę najwyższą w kwocie
odszkodowania 1 tys. zł na
hektar powyżej 70 proc. strat,
to wciąż jest bardziej pomoc
socjalna, a nie pokrywająca
realne straty – mówi Wiktor Szmulewicz.
Prezes Krajowej Rady Izb
Rolniczych ocenia, że susza
i spadek plonów raczej nie
przełożą się na wzrost cen
płodów rolnych i towarów takich, jak cukier, zboża, chleb,
mleko czy wieprzowina, ponieważ wpływają na nie inne
czynniki. Przykładowo, w cenie
chleba udział surowca, czyli
mąki i zboża, wynosi ok. 10–20
proc., a reszta to koszty zużytej
energii, paliwa do transportu
etc. Wzrosnąć mogą za to ceny
produktów świeżych, czyli
owoców i warzyw.
opr. bar, materiały newseria.pl
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Dofinansowanie do
wapnowania – co należy
zrobić, żeby je otrzymać?
Ośrodki Doradztwa Rolniczego realizują „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej
gleb poprzez ich wapnowanie” którego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb
zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Nabór wniosków
odbywa się w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych od 01.08.2019 w trybie ciągłym.
Działania tego typu są potrzebne by zwiększać efektywność gleby zwłaszcza, że ziemia
w Polsce ma naturalną tendencję do zakwaszania.

Program regeneracji gleb
poprzez wapnowanie będzie
prowadzony od 2019 do 2023
roku i na jego cel zostanie
przeznaczonych 300 mln zł.
Z programu mogą skorzystać rolnicy mający gospodarstwa rolne o powierzchni
do 75 ha (pH gleby poniżej
lub równe 5,5). Dotacje do
zakupu wapna będą z kolei
zależały od wielkości gospodarstwa;
do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw do 25 ha użytków
rolnych,
do 200 zł/t dla gospodarstw
od 25 do 50 ha użytków rolnych,
do 100 zł/t dla gospodarstw
powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha.
Z dotacji nie będzie można
sﬁnansować jednak kosztów
transportu czy rozsiania
wapna.

Do kosztów kwaliﬁkowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub
środka wapnującego, zakupionego od 01.06.2019 do
31.10.2023 r.
Przed złożeniem wniosku do
OSCh-R:
1) zbadaj odczyn (pH) gleby w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym
w zakresie analiz ﬁzycznych,
ﬁzykochemicznych i chemicznych gleb, żeby otrzymać wyniki badania odczynu (pH)
gleby. Próbkę do badania odczynu gleby pobiera się z powierzchni nie większej niż
4ha. Badanie odczynu gleby
(pH) należy wykonać raz na
4 lata.Za ważne uznaje się
badania odczynu gleby wykonane w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym
od dnia 1 stycznia 2017 r.
2) jeżeli badanie odczynu
(pH) gleby wykonałeś w la-

boratorium akredytowanym
w zakresie analiz ﬁzycznych,
ﬁzykochemicznych i chemicznych gleb, uzyskany wynik
badania pH gleby dostarcz
do OSChR i uzyskaj opinię
o zalecanej dawce czystego
składnika CaO lub CaO+MgO
w tonach na 1 ha UR o pH
gleby ≤ 5,5;
3) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w OSCh-R, otrzymasz
w OSChR opinię o zalecanej
dawce czystego składnika
CaO lub CaO+MgO w tonach
na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5;
4) dokonaj zakupu wapna
nawozowego, które odpowiada któremuś z typów wapna
nawozowego, określonych
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych,
umieszczania
informacji

o składnikach nawozowych
na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna
nawozowego (Dz. U Nr 183,
poz. 1229) lub środka wapnującego, odpowiadającego,
któremuś z typów środków
wapnujących, o których mowa
w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 października 2003
r. w sprawie nawozów;
5) dopilnuj, aby na fakturze
za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący
znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub
środka wapnującego oraz
informacje o zawartości CaO
lub CaO+MgO
przykład 1: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,

WRZESIEŃ 2019

PAMIĘTAJ, ŻE FAKTURA
MUSI BYĆ OPŁACONA,
W PRZYPADKU FAKTURY
WYSTAWIONEJ
„NA PRZELEW”
NALEŻY DOŁĄCZYĆ
POTWIERDZENIE
ZAPŁATY.
6) wypełnij i złóż wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb

w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski
program regeneracji środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie”; wniosek
należy wypełnić w wersji
elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych
polach czytelny podpis (imię
i nazwisko) Wnioskodawcy
wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku;
- poprawnie wypełniony
i podpisany wniosek wraz
z załącznikami (opinią o zalecanej dawce + fakturą +
wypełnionymi i podpisanymi
trzema formularzami dotyczącymi pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie)
należy złożyć w najbliższej
dla Ciebie Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej

(OSCh-R); przy wypełnianiu
wniosku możesz poprosić
o pomoc doradcę rolnego,
rolno-środowiskowego albo
pracownika OSCh-R. Warto
wiedzieć, że źle wypełniony
wniosek lub brak któregoś
z załączników spowoduje, że
OSCh-R nie przekaże Twojego wniosku do właściwego
miejscowo WFOŚiGW i nie
otrzymasz doﬁnansowania.
7) wysiej zakupione wapno
nawozowe lub środek wapnujący (Pamiętaj, że data
wysiania musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być
późniejsza niż 12 miesięcy
od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na
fakturze VAT).

REKLAMA
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JAK PRZELICZYĆ ZALECANE DAWKI CAO?

Należy odpowiednio podzielić
dawki CaO tak, by część można
było zastosować zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie
do wapnowania w ramach
„Ogólnopolskiego programu
regeneracji gleb poprzez
ich wapnowanie”.
Dawki wapna podane przez
OSCh-R zostały wyliczone w taki
sposób by doprowadzić odczyn
gleby do wartości optymalnej.
Zwracam uwagę, aby brać pewną korektę na zalecenia nawozowe, które otrzymamy z wynikami
badań ze Stacji Chemiczno-Rolniczej. Zbyt kwaśny odczyn
jest zły, ale zła jest też chęć zbyt
szybkiej i radykalnej naprawy
gleby. Dlatego nie zaleca się
stosowania całkowitej dawki
wapna wyliczonej dla przedziału
„wapnowanie konieczne” z uwagi na możliwość wystąpienia
tzw. efektu „przewapnowania”,
czyli zaburzeń przyswajalności
składników pokarmowych dla
roślin — wyjaśnia Elżbieta
Zyskowska, dyrektor handlowy
firmy Nawozy Complexor.
Należy odpowiednio podzielić
dawki CaO tak, by część można
było zastosować zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie
do wapnowania w ramach
„Ogólnopolskiego programu
regeneracji gleb poprzez ich
wapnowanie”, natomiast
pozostałą część przeznaczyć na
zabieg wapnowania uzupełniającego w następnym sezonie
nawozowym, jednak nie później
niż 12 miesięcy od daty zakupu
wapna, co jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania.
Dlatego warto zastanowić się
nad wyborem wapna, które bez
problemu można przechowywać
w gospodarstwie.
OSCh-R po zbadaniu próbek gleby podaje dwa ważne wartości
niezbędne do dofinansowania
do wapnowania:
a) pH badanej gleby (tylko działki
o pH mniejszym lub równym
5,5 kwalifikują się do dofinansowania)
b) zalecenia nawozowe CaO lub
Cao+MgO podane w t/ha.
Dawki wapna nawozowego wyraża się w tonach tlenku wapnia
na 1 ha. Rolnik musi przeliczyć
odpowiednią dawkę na dawkę
konkretnego wapna nawozowego uwzględniając procentową
zawartość CaO w tym wapnie.
Na przykład jeśli zalecana dawka
na glebach bardzo kwaśnych
wynosi 3t CaO/ha a do dyspozycji mamy wapno typu”luz”
o zawartośći CaO 30% to:
3:0,3=10t produktu w całej masie i taką dawkę należy podzielić
na 2 żeby nie „przewapnować”
gleby.
Należy pamiętać, że wapno typu

„luz”, które ma min. zawartość
CaO 30%, z uwagi na stopień
zmielenia skały do tzw. „frakcji
żwiru” osiąga reaktywność na
poziomie 30 % i dawkowanie
zwykle jest dość duże a efekty
są widoczne dopiero w drugim
roku po zastosowaniu, ponieważ
trzeba je zaorać (procesy
rozkładu wapna zachodzą
głęboko w glebie i roślina nie
jest w stanie skorzystać z tego
zabiegu, dopiero w następnym
roku po ponownym „przewróceniu” gleby - jednak do tego
czasu nastąpią duże straty
związków zasadowych podczas
wymywania ich do głębokich
warstw gleby - szczególnie na
glebach lekkich).
Natomiast, jeśli zalecana dawka
wynosi 3t CaO/ha, a do dyspozycji mamy wapno nawozowe
granulowane dobrej jakości
np. COMPLEXOR o zawartości
CaO 50% to 3:0,5= 6t/1ha i tak
nie możemy zastosować bo
zabijemy życie biologiczne gleby,
mimo że wynika to z obliczeń-przestrzega Elżbieta Zyskowska
Dyrektor Handlowy.
W przypadku zaleceń dotyczących wapna magnezowego, MgO
mnożymy x1,4 Wynika to z faktu,
że 1 kg MgO równoważy 1,4 kg
CaO, czyli, że magnez ma o 40%
większą siłę alkalizującą niż wapń.
To trzeba wziąć pod uwagę przy
obliczaniu rzeczywistej dawki
wapna nawozowego w sytuacji,
kiedy badanie gleby wskazuje
na konieczność podniesienia
zasobności w magnez. Musimy
uwzględnić również ogromną
różnicę w reaktywności obu
nawozów. Reaktywność dobrej
jakości nawozów wapniowych
drobno zmielonych i w postaci
granulowanej jest 3 krotnie
większa od wapna potocznie
nazywanego „luzowym” czyli
wynosi ponad 90%. Z tego wynika, że porównując dawkowanie
omawianego wapna z granulowanym należy zachować stosunek
3:1, czyli wspomniane 10t/
ha wapna „luzowego” w masie
możemy zastąpić 3t/ha wapna
granulowanego COMPLEXOR
w masie o wysokiej reaktywności
i dodatkowo odpowiednio tę
dawkę podzielić.
W takie zapotrzebowanie idealnie wpisują się nawozy wapniowe: COMPLEXOR odmiana 04,
typ: z przerobu skał wapiennych,
min. zawartość CaO 50%
oraz COMPLEXOR TURBO:
wapno nawozowe zawierające
magnez, typ węglanowe, min.
Zawartość CaO+MgO 45%,
które pochodzą ze zmielenia
i spylenia skały jura i dolomitu
do mączki. Z uwagi na duży stopień rozdrobnienia, wapń łatwo
przechodzi do reakcji w glebie

Fot. archiwum prywatne

przykład 2: wapno nawozowe zawierające magnez
typ: węglanowe, odmiana
05, minimalna zawartość
CaO+MgO 45%.

EKSPERT RADZI

Elżbieta Zyskowska,
dyrektor handlowy
i jest automatycznie przyswajalny przez rośliny, co skutkuje
reaktywnością na poziomie 98%
- poleca specjalistka.
COMPLEXOR dzięki wysokiej
zawartości 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% natomiast COMPLEXOR
TURBO o podwyższonej zawartości magnezu, dedykowany jest
do uprawy kukurydzy, rzepaku, na
łąki i pastwiska. Wysoka zawartość magnezu pobudza proces
kiełkowania, poprawia gospodarkę wodną i oddychanie roślin,
zapobiega chlorozie (żółknięciu
liści) uczestniczy w procesie
fotosyntezy, poprawia odporność
na choroby i suszę oraz obniża
kwasowość gleby-dodaje Elżbieta
Zyskowska Dyrektor Handlowy
Nawozy Complexor. Oba nawozy
pakowane są w BB 500 kg
z wkładką foliową lub worki 50 kg
z mikrowentylacją co zapewnia
bezpieczeństwo przy przechowywaniu produktu.
Stosowanie: przedsiewnie lub
pogłównie (nie zaorywać!)
Zaawansowana technologicznie
granula o zróżnicowanym uziarnieniu, gwarantuje przemyślane
i optymalne uwalnianie wapnia
w glebie, idealnie z zapotrzebowaniem oraz zapewnia
równomierny wysiew. Istnieje
możliwość wysiania praktycznie każdym typem siewnika.
Po zbiorach wysiać wapno
mieszając z glebą do 15 cm
NIE ZAORYWAĆ.
Wapno węglanowe COMPLEXOR i COMPLEXOR TURBO
charakteryzujące się dłuższym
i skuteczniejszym działaniem.
Jednocześnie bezpiecznie można je stosować na wszystkich
rodzajach gleby i pod wszystkie
uprawy a w szczególności
polecany jest na glebach lekkich
i ubogich w magnez.
Więcej informacji dotyczących
DOPŁAT nawozów COMPLEXOR,
COMPLEXOR TURBO dawek,
cen, transportów oraz różnych
promocji będzie można uzyskać
dzwoniąc pod nr 727 925 807 lub
784 54 33 54, email: complexor@wp.pl www.complexor.
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Wapnujemy gleby użytków rolnych
– o czym należy pamiętać
Uprawa roślin na glebach o optymalnym
odczynie gwarantuje wyższą efektywność
nawożenia, większą odporność roślin
na warunki stresowe, a co za tym idzie
wyższe i o lepszej jakości plony, uzyskane
z uwzględnieniem efektu środowiskowego.
Ponieważ zakwaszanie gleb
użytków rolnych jest procesem
ciągłym, należy systematycznie
badać odczyn gleby, który jest
podstawą oceny potrzeb wapnowania. Zabieg wapnowania
przeprowadza się na ogół co
cztery lata. Wapnowanie ma
na celu zmianę właściwości
chemicznych (przyswajalność
składników pokarmowych),
ﬁzycznych (m. in. struktura
gleby) i biologicznych gleby
(zwiększenie aktywności pożądanych mikroorganizmów)
na dłuższy czas.

PRZY WYBORZE FORMY
NAWOZU WAPNIOWEGO
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ
RODZAJ GLEBY. WAPNO
TLENKOWE NADAJE SIĘ
PRZEDE WSZYSTKIM
NA GLEBY CIĘŻKIE
I ŚREDNIE, KTÓRYCH
ODCZYN ZMIENIA SIĘ
BARDZO POWOLI.
Do poprawy pH gleb lekkich i bardzo lekkich należy
stosować nawozy węglanowe.
W przypadku nawozów węglanowych szybciej działają
nawozy dobrze rozdrobnione oraz o wyższej zawartości
wapnia i magnezu. Ponadto
dokładne wymieszanie z glebą ułatwia proces rozpuszcza-

nia się nawozu w glebie i podnosi efektywność zabiegu.
Wapnowanie
a stosowanie nawozów
naturalnych
i organicznych
Nawozy naturalne i organiczne modyﬁkują odkwaszające
działanie wapna nawozowego,
a ich regularne stosowanie
poprawia właściwości gleb,
ograniczając potrzeby wapnowania. Współdziałanie wapnowania i nawożenia organicznego może zwiększać lub
zmniejszać efektywność obu
zabiegów. W celu zapewnienia wysokiej skuteczności tych
zabiegów, nie należy stosować
obornika, gnojowicy i gnojówki bezpośrednio przed samym
zabiegiem wapnowania, jak
również bezpośrednio po
nim. Równoczesna aplikacja
tych nawozów powoduje straty
azotu oraz uwstecznianie fosforu. Zalecany okres przerwy
pomiędzy tymi zabiegami powinien wynosić 8-10 tygodni.
Wapnowanie a nawożenie
mineralne
Dynamika przemian składników nawozowych w glebach wapnowanych wynika
przede wszystkim ze zmian
właściwości środowiska glebowego. Spadek wartości
pH gleby poniżej poziomu
optymalnego dla danego
pierwiastka prowadzi do
szybkiego obniżenia jego
efektywności plonotwórczej.
Spośród podstawowych ma-
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Współdziałanie wapnowania i nawożenia organicznego
może zwiększać lub zmniejszać efektywność obu zabiegów
kroelementów najsilniej na
zakwaszenie reaguje fosfor.
Na glebach o odczynie kwaśnym, wapnowanie aktywując
unieruchomione w glebie formy fosforu, zmniejsza potrzeby
nawożenia tym składnikiem.
Natomiast intensywnemu
wapnowaniu gleb, zwłaszcza
lekkich, powinno towarzyszyć
nawożenie odpowiednimi
dawkami nawozów potasowych. Na glebach o niskiej
zasobności w przyswajalny
magnez zaleca się stosowanie
wapna magnezowego. Nie
jest wskazane łączenie zabiegu wapnowania z nawozami
mineralnymi zawierającymi fosfor oraz azot w formie
amonowej czy amidowej ze
względu na uwstecznianie
fosforu i straty gazowe azotu.
Niekorzystne współdziałania
pomiędzy nawożeniem azotem a wapnowaniem można
zminimalizować
poprzez
zachowanie przerwy pomiędzy tymi zabiegami (4-6 ty-

godni), dobre wymieszanie
nawozu azotowego z glebą
niezwłocznie po rozsianiu i/
lub stosowanie inhibitorów
ureazy i nitryﬁkacji.
Czym należy kierować się
przy wyborze wapna
nawozowego?
Podstawowym surowcem
do produkcji nawozów wapniowych są złoża wapieni
i margli, natomiast wapniowo-magnezowych dolomitu.
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe węglanowe
otrzymuje się w wyniku dokładnego rozdrobnienia kopalin - wapieni i dolomitów.
Natomiast nawozy wapniowe
tlenkowe uzyskuje się w wyniku wyprażania skał wapiennych, a wapno magnezowe
tlenkowe poddając prażeniu
dolomit. Do odkwaszania
gleb stosuje się również wiele produktów odpadowych
z rożnych gałęzi przemysłu
(np. wapno posodowe –

odpadowy węglan wapnia
z przemysłu sodowego, wapno
defekacyjne – odpad powstający przy produkcji cukru).
O wartości nawozów do odkwaszania gleb informuje tzw.
ogólna alkaliczność, której
wartość bez względu na formy
i skład chemiczny związków
podaje się w procentach CaO.
Produkt (nawóz) odkwasza
glebę, gdy w wyniku jego
przemian w glebie powstają
jony OH- lub HCO3-. Właściwości takie wykazują związki
wapnia i magnezu występujące w formie tlenków, węglanów i krzemianów. Tempo
przemian nawozów odkwaszających glebę, a tym samym szybkość odkwaszania,
zależy od ich formy. W roztworze glebowym najszybciej rozpuszczają się formy
tlenkowe, znacznie wolniej
węglanowe, a najwolniej formy krzemianowe. Węglany
i krzemiany wapnia i magnezu
praktycznie nie rozpuszczają
się w wodzie, związki te ulegają przemianom powoli pod
wpływem kwasów występujących w glebie.
Wskaźniki jakościowe
wapna nawozowego
Podstawowymi wskaźnikami do oceny nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych są:
• Siła zobojętniania (ogólna
alkaliczność), czyli zdolność
jednostki masy nawozu do zobojętniania określonej ilości
kwasu. Wyraża się ją w procentach w stosunku do siły zobojętniania 1 g CaO przyjętej za

100 procent. Praktycznie siła
zobojętniania może być mniejsza lub większa od procentowej zawartości CaO w nawozie.
Ogólna alkaliczność mniejsza
niż procent CaO w nawozie ma
miejsce wówczas, gdy wapń
w nawozie występuje częściowo w postaci soli obojętnych,
np. siarczanu wapnia (CaSO4).
Siła zobojętniania większa
niż procent CaO ma miejsce
wówczas, gdy w nawozie obok
wapnia występuje również
magnez. Wynika to z faktu,
że tlenek magnezu ma o 40
procent większą siłę zobojętniania niż tlenek wapnia (1 t
MgO powoduje taki sam efekt
odkwaszający w glebie jak 1,4 t
CaO). Z tego względu dolomit
ma większą siłę zobojętniania
niż wapienie, oczywiście pod
warunkiem, że ulegnie rozpuszczeniu w środowisku glebowym i będzie wystarczająco
aktywny chemicznie.
• Aktywność chemiczna (reaktywność) jest bardzo ważną
cechą nawozów węglanowych,
gdyż od niej zależy szybkość
odkwaszania gleby. Aktywność
chemiczna jest ściśle związana
ze stanem ﬁzycznym surowca
wapniowego (surowiec twardy
jest mało aktywny). Twardość
wapieni zależy natomiast od ich
pochodzenia, wieku geologicznego istruktury. Skały geologicznie
starsze są zwykle twarde. Aktywność chemiczna wzrasta wmiarę
coraz drobniejszego przemiału surowca, dlatego surowce
wapniowe o małej aktywności
chemicznej należy bardziej rozdrabniać. Reaktywność nawozów węglanowych waha się
od kilkunastu procent dla najstarszych wapieni i dolomitów
z okresu prekambryjskiego, do
prawie 100 procent dla miękkich
skał zokresu kredowego.
dr inż. Elżbieta Kaczyńska,
Kierownik Działu Rolnictwa
Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Źródła:
1. Filipek T. i inni „Zakwaszenie
i wapnowanie gleb”, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2015;
2. Filipek T., Fotyma M., Lipiński W.
„Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb
ornych w Polsce”, Nawozy i Nawożenie
- Fertilizers and Fertilization, 2006, 27.
3. Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W. „Zalecenia nawozowe dla roślin
uprawy polowej i trwałych użytków zielonych”, Materiały szkoleniowe nr 95,
Puławy 2010.

9r
WRZESIEŃ 2019
REKLAMA

133919otbr-a -O

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

10r PRODUKCJA ROŚLINNA

WRZESIEŃ 2019

Dobre praktyki przy stosowaniu
środków ochrony roślin
Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie
środków ochrony roślin jest jednym z filarów
zrównoważonego rolnictwa. Użytkownicy
środków ochrony roślin powinni posługiwać
się nimi z dbałością o środowisko naturalne
a także bezpieczeństwo własne i osób
postronnych.

• umyciu rękawic oraz butów wodą przed ich zdjęciem,
• wyczyszczeniu wnętrza
maski szmatką lub wilgotnym
ręcznikiem z użyciem delikatnego środka do mycia naczyń,
• wymianie maski jednorazowej po każdym użyciu,
• umyciu wodą okularów ochronnych po każdym dniu pracy.

dawkę środka i zapobiegnie
zatruciom pszczół, lecz także
pomoże dobrać odpowiednią odzież ochronną, taką
jak rękawice, maska, gogle
i kombinezon. Certyﬁkowaną
odzież ochronną (z symbolem
CE) można kupić w sklepie ze
środkami ochrony roślin lub
artykułami BHP. Podczas
wykonywania zabiegu zawsze
trzeba pamięta o noszeniu
środków ochrony indywidualnej.

W przypadku kombinezonów ochronnych:
• jednorazowego użytku należy wymieniać po każdym
dniu pracy,
• wielokrotnego użytku nie powinno się przekraczać
maksymalnej liczby prań.

Nowoczesne środki ochrony roślin przy właściwym
ich użytkowaniu są bowiem
w pełni bezpieczne – wykorzystanie ich zgodnie z etykietą
daje gwarancję, że rolnik nie
zostanie narażony na niekorzystne działanie zawartych
w nich stężonych substancji
chemicznych. Zakres niezbędnej ochrony uzależniony jest od wielu czynników,
takich jak klasa toksyczności
produktu, jego przeznaczenie
czy sposób użycia i wskazany
w instrukcji użytkowania preparatu.

STOSOWANIE ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN,
OPRÓCZ DUŻEJ WIEDZY
I DOŚWIADCZENIA,
WYMAGA TAKŻE
UŻYCIA ODPOWIEDNIO
SKALIBROWANEGO
SPRZĘTU
I CERTYFIKOWANEJ
ODZIEŻY OCHRONNEJ.
Reguła ta dotyczy nie tylko
samego momentu wykonywania zabiegu ochrony roślin,
ale wszystkich etapów pracy
– od przygotowania cieczy
użytkowej do gospodarowania pustymi opakowaniami
po zużytych środkach.
Ochrona podczas oprysku
Pracę ze środkami ochrony
roślin należy rozpocząć od
sprawdzenia zaleceń zawartych na etykiecie produktu.
Informacje w niej zawarte
różnią się w zależności od
środka, dlatego należy ją
każdorazowo uważnie przeczytać. Dokładna lektura
etykiety pozwoli nie tylko
zastosować
odpowiednią

Rękawice
Podczas przygotowywania cieczy użytkowej, czyli
podczas pracy ze stężonym
produktem,
szczególnie
ważne jest stosowanie wielorazowych, flokowanych rękawic nitrylowych z długim
mankietem. Takie nieprzepuszczalne rękawice chronią nie tylko przed szkodliwym działaniem substancji
chemicznych, lecz także
przed urazami mechanicznymi. Rękawice nitrylowe
stosujemy także podczas
oprysku. Przed założeniem
rękawic sprawdzamy czy
nie są uszkodzone, a przed
zdjęciem zawsze umyjemy
je pod bieżącą wodą – to
przedłuża trwałość rękawic
i zapobiega ich skażeniu od
wewnątrz.

ZDEJMUJĄC RĘKAWICE
PAMIĘTAJMY, ABY NIE
DOTYKAĆ ICH CZĘŚCI
ZEWNĘTRZNEJ – NIGDY
NIE WYWRACAMY
RĘKAWIC NA LEWĄ
STRONĘ, BO UTRUDNI
TO ICH PONOWNE
UŻYCIE I SKAZI
WNĘTRZE.

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

Joanna Gałązka
Maska
W zależności od rodzaju środka ochrony roślin,
ochronę dróg oddechowych
zapewni dobrze dopasowana
do twarzy półmaska z ﬁltrem
przeciwpyłowym P2 lub P3,
półmaska z ﬁltrem pochłaniającym A2 lub półmaska
filtrująco-pochłaniająca
z ﬁltrami A2/P2. Oczy i twarz
ochronimy za pomocą gogli
i ekranu, a głowę – czapką z daszkiem lub kapturem kombinezonu.
Kombinezon
Kolejnym elementem ubioru jest kombinezon – jednorazowy lub wielokrotnego
użytku – zapewniający ochronę przeciwchemiczną zgodną

z kategorią III, minimum typ
4. Pod kombinezon chowamy
mankiety rękawic i cholewy butów.
Obuwie
Obuwie ochronne również
powinno być wykonane z nienasiąkliwych materiałów, takich jak guma, winyl lub neopren. Prawidłowo założone
obuwie do oprysków powinno
być zakryte nogawkami spodni kombinezonu.

poziom narażenia na kontakt
z cieczą użytkową. W kabinie
ciągnika muszą znajdować
się: opakowanie nitrylowych
rękawic jednorazowych – na
wypadek konieczności zmiany ustawień opryskiwacza
lub drobnej naprawy, worek
plastikowy na zużyte rękawice
i pojemnik z czystą wodą, aby
natychmiast przemyć części
ciała (oczy, dłonie, twarz),
które miały kontakt z cieczą
użytkową.

Szczelna kabina ciągnika
Badania przeprowadzone
w różnych krajach dowodzą, że używanie ciągnika
ze szczelną kabiną przy stosowaniu środków ochrony
roślin 10-krotnie zmniejsza

Po skończonej pracy
Po zakończeniu pracy należy
wziąć kąpiel i zadbać o dobry
stan odzieży ochronnej zgodnie z instrukcjami producentów. Przy czyszczeniu i praniu
odzieży trzeba pamiętać o:

PODOBNIE JAK
PRZETERMINOWANE
CZY NIEZUŻYTE
DO KOŃCA ŚRODKI
OCHRONY ROŚLIN,
TAK SAMO ZUŻYTE
ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
NALEŻY TRAKTOWAĆ
JAKO ODPAD
NIEBEZPIECZNY
I PRZEKAZAĆ JE
FIRMOM ŚWIADCZĄCYM
PROFESJONALNE
USŁUGI ODBIORU,
TRANSPORTU
I UNIESZKODLIWIANIA
TAKICH ODPADÓW.
Najnowsze rozwiązania
i najlepsze praktyki dotyczące stosowania środków
ochrony roślin zebrane zostały na stronie internetowej www.bezpiecznie.org
– bezpłatnej bazie wiedzy,
zawierającej
praktyczne
wskazówki m.in. na temat
odzieży ochronnej, kalibracji opryskiwaczy oraz ewidencji zabiegów ochrony
roślin.
Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin
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Bor – kluczowy pierwiastek
w uprawie rzepaku

Uprawa rzepaku ozimego
w sprzyjających warunkach
może być rentowna. Genetyczny potencjał plonotwórczy tej rośliny wynosi 8 t/ha.
Oczywiście w naszym kraju
jest on niemożliwy do uzyskania, nawet w wyjątkowo
sprzyjających warunkach.
Ograniczenia i klimatyczne i glebowe nie pozwalają
na osiąganie takich plonów.
Przez ostatnie lata standardem było uzyskiwanie przez
polskich rolników zbiorów
na poziomie 4,5 t/ha. Miniony sezon, głównie z uwagi na panującą praktycznie
przez cały rok suszę, okazał
się wyjątkowo niekorzystny
dla producentów rzepaku.
Z opublikowanych przez COBORU wstępnych wyników
plonowania prowadzonych
w ramach doświadczeń porejestrowych wynika, iż odmiany wzorcowe dały plon
na poziomie 3,6 t/ha. To
zdecydowanie za mało, by
móc stwierdzić, iż uprawa
rzepaku jest opłacalna. Tym
bardziej, że ta sama jednostka
naukowa kilka lat temu badając potencjał plonotwórczy
tej rośliny w optymalnych warunkach uzyskała plony na
poziomie 6,5 t/ha, a średnie
możliwości produkcyjne oszacowano na ponad 5 t/ha. I takie rekordowo wysokie plony
uzyskiwali niektórzy polscy
rolnicy. Niestety, niedobór
wody już trzeci rok z rzędu
redukuje plon. Produkcja
rzepaku w takich warunkach
przestaje być rentowna.

UZYSKANIE WYSOKICH
PLONÓW TO
PRIORYTET KAŻDEGO
PRODUCENTA. Z UWAGI

NA UBIEGŁOROCZNE
DOŚWIADCZENIA,
NIEZBĘDNE BĘDZIE
UTRZYMANIE
WYSOKICH
STANDARDÓW
PRODUKCJI ORAZ
ZMODYFIKOWANIE
TECHNOLOGII
NAWOŻENIA, BY
ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWAĆ
ROŚLINY NA
EWENTUALNE
STRESY ZWIĄZANE
Z POJAWIENIEM
SIĘ ANOMALII
POGODOWYCH.
Rzepak został już posiany.
Aktualnie producenci rozważają wybór odpowiednich
preparatów stymulujących
i odżywiających plantacje,
by doprowadzić rośliny do
optymalnego rozwoju przed
okresem spoczynku zimowego oraz zagwarantować szybki
start wiosną. Jesienią kształtuje się potencjał plonotwórczy.
Osłabione w początkowych
fazach rozwojowych rośliny
nie będą w stanie nadrobić
strat wiosną. W okresie jesieni nastepuje zawiązywanie
się organów generatywnych
– tworzą się zawiązki pędów
bocznych i kwiatostanów.
Zbiegi przeprowadzone w tym
terminie bezpośrednio przełożą się na przyszłoroczny wynik

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

Fot.Doradcarolnicz.pl

Kluczową rolę w okresie jesieni odgrywa
bor. Jest najważniejszym mikroelementem
w uprawie rzepaku. Dobre zaopatrzenie
roślin rzepaku w ten pierwiastek
zwiększa efektywność pobierania innych
składników pokarmowych. Jest niezbędny
od początku wegetacji, konieczne zatem
jest dobre zaopatrzenie w ten składnik
już na samym starcie.

produkcyjny. Niedobór wody,
który w naszym kraju staje się
standardem, upośledza i dostępność i przemieszczanie
się składników odżywczych.
Niezbędnym zabiegiem będzie zatem dolistne odżywienie upraw rzepaku.
Kluczową rolę w okresie
jesieni odgrywa bor. Jest
najważniejszym mikroelementem w uprawie rzepaku.
Dobre zaopatrzenie roślin
rzepaku w ten pierwiastek
zwiększa efektywność pobierania innych składników pokarmowych. Jest niezbędny od
początku wegetacji, konieczne
zatem jest dobre zaopatrzenie w ten składnik już na samym starcie. Tym bardziej,
że większość polskich gleb
zawiera niedostateczne ilości
boru, jest on pierwiastkiem
deﬁcytowym, wymywanym
z gleby, słabo sorbowanym.
Kontroluje on aktywność
hormonów roślinnych, które
są odpowiedzialne za wzrost
najmłodszych komórek zarówno korzeni, jak i organów
nadziemnych. Jesienna aplikacja ma na celu uzyskanie
prawidłowego pokroju roślin.
Odżywienie borem zapewnia
odpowiednią wielkość rozety,
mocną i grubą szyjkę korzeniową, a także głęboki system
palowy. Pierwiastek ten bierze udział w kształtowaniu

struktury ścian komórkowych
– tworzenie silnych pędów. Od
początku jesiennej wegetacji
jest niezbędny zarówno dla
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, jak i rozety
nadziemnej oraz zawiązków
organów
generatywnych.
Główną funkcją tego mikroelementu jest wspomaganie
rozwoju systemu korzeniowego. Przy jego deﬁcycie system
korzeniowy jest słabo rozwinięty
z wytworzonymi pustymi przestrzeniami w tkankach korzeni.

JESIENNE ZANIECHANIE
DOKARMIENIA
PLANTACJI BOREM
POGŁĘBIA NIEDOBÓR
TEGO PIERWIASTKA.
WIOSNĄ PROWADZI TO
DO PĘKANIA ŁODYG,
CO PRZYCZYNIA SIĘ DO
USZKODZENIA WIĄZEK
PRZEWODZĄCYCH
I UPOŚLEDZENIA
TRANSPORTU
SKŁADNIKÓW
POKARMOWYCH.

Wiosną brzegi najstarszych
liści roślin objętych niedoborem boru są przebarwione na ﬁoletowo-czerwono
i zawinięte do góry. Ponadto
nieodżywione borem rośliny
są podatne na uszkodzenia
mechaniczne. Gorzej zimują. Niedobór boru objawia
się także niską ilością łuszczyn rzepaku (górne łuszczyny po zawiązaniu się nasion
zasychają), małą liczbą ziaren
w łuszczynie oraz zwiększoną
ilością pędów, z których po
kwitnieniu nie powstają łuszczyny. Ten mikroelement nie
tylko wpływa na zwiększenie
plonu, ale bardzo korzystnie
wpływa na polepszenie jego
parametrów jakościowych.
Bor w uprawie rzepaku ma
kluczowe znaczenie przede
wszystkim dla przemian
i transportu węglowodanów, wzrostu komórek
w merystemach i korzenia
i pędów, a także i dla produkcji pyłku kwiatowego.
Z uwagi na małą ruchliwość
pierwiastka w roślinie, jak
i jego niedobory w glebach,
niezbędne jest kilkukrotne
odżywienie plantacji tym
pierwiastkiem. Proces dokarmiania należy rozpocząć
już jesienią, najkorzystniej
jest przeprowadzić zabieg
w fazie 4-8 liścia ((BBCH
14–18).

Przykładem preparatu, który podany jesienią zapewnia
prawidłowy wzrost i rozwój
najmłodszych części roślin
rzepaku ozimego: stożków
wzrostu, korzeni (zwłaszcza
włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych) jest Bormax Turbo. Stosowany proﬁlaktycznie
jest bardzo efektywnym źródłem boru. Jest też niezbędny
w przypadku występowania
warunków glebowych ograniczających dostępność tego
składnika dla roślin (wysokie
lub niskie pH, niedobór wody
w glebie, niska zawartość substancji organicznej).
Rozgoryczenie producentów rzepaku jest ogromne.
Kolejny rok z rzędu plony
były zdecydowanie niższe
niż oczekiwano. Odpowiednie przygotowanie upraw do
spoczynku zimowego będzie
priorytetem producentów
rzepaku. Dokarmianie plantacji borem może okazać się
skutecznym narzędziem, które przed zimą zapewni roślinom odpowiednią kondycję
i zwiększy ich zimotrwałość.
Ważne, by zabieg dokarmiania miał charakter prewencyjny i stał się standardowym
elementem agrotechniki, nie
zaś był wyłącznie działaniem
interwencyjnym.
Anna Rogowska
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Głownia
guzowata
kukurydzy

SZKODLIWOŚĆ
CHOROBY
WYRAŻA SIĘ
W NIŻSZYM
PLONIE ZIELONEJ
I SUCHEJ MASY,
NA CO GŁÓWNIE
WPŁYWA
NIEKORZYSTNY
STOSUNEK
NIEWYPEŁNIONYCH KOLB
DO RESZTY MASY
KUKURYDZY.

Kukurydza jest podatna na infekcje w bardzo
szerokim przedziale czasu. Korelując cykl
rozwojowy sprawcy i najwyższą wrażliwość
żywiciela można wyznaczyć trzy najbardziej
szkodliwe w produkcji kukurydzy fazyinfekcji.
Sezony wegetacyjne o wysokich temperaturach powietrza nawet do 39oC oraz
skąpych opadach sprzyjają
występowaniu głowni guzowatej kukurydzy, co obserwowaliśmy w bieżącym sezonie
wegetacyjnym. Na stanowiskach, gdzie kukurydzę uprawia się w monokulturze oraz
narażonych na uszkodzenia
powodowane żerowaniem
owadów (głównie ploniarki
zbożówki, mszyc, skoczków,
wciornastków) lub czynnikami abiotycznymi (podczas
zabiegów, gradobiciem, nawiewającym piaskiem) również może wzrastać nasilenie
objawów głowni. Są nimi
charakterystyczne guzy, które początkowo są elastyczne,
srebrzystobiałe i wypełnione
mazistą, ciemno wybarwioną
masą zarodników. Kolejno te
dojrzewają i wówczas błona
otaczająca guz staje się pergaminowa i krucha, łatwo
pękająca i uwalnia zarodniki,
które mogą do 3 lat przetrwać
w glebie. Objawy głowni najczęściej rozpoznajemy na
kolbach, jednak grzyb może
porażać wszystkie naziemne
części rośliny: korzenie podporowe, liście, łodygę oraz
wiechę, tworząc na nich pojedyncze lub liczne guzy.

KUKURYDZA JEST
PODATNA NA INFEKCJE
W BARDZO SZEROKIM
PRZEDZIALE CZASU.
Korelując cykl rozwojowy
sprawcy i najwyższą wrażliwość żywiciela można wyznaczyć trzy najbardziej szkodliwe w produkcji kukurydzy
fazy: od czwartego do siódmego liścia, w czasie wiechowania i pylenia oraz w okresie dojrzewania ziarniaków.

Straty mogą być na poziomie 10-20% plonu, jedynie
w epidemicznym nasileniu
powodują 90-100% spadek
plonu. W uprawie kukurydzy
cukrowej pojedyncze guzy są
przesłanką do dyskwaliﬁkacji uprawy.
Szkodliwość choroby wyraża się w niższym plonie
zielonej i suchej masy, na co
głównie wpływa niekorzystny stosunek niewypełnionych kolb do reszty masy
kukurydzy. W porażonym
materiale roślinnym wzrasta zawartość włókna surowego i spada ilość związków
bezazotowych, we frakcjach
tłuszczowych obecny jest
barwnik zarodników sprawcy choroby. Zielonka ma niższą zwartość cukru, niższą
wartość energetyczną i pogarsza się strawność paszy.
W badaniach dotychczas
prowadzonych nie udowodniono negatywnego wpływu
patogena na smakowitość
i kolejno na parametry kondycji zdrowia zwierząt czy mleka po podaniu paszy z porażonej kukurydzy. Nie zaleca się
jednak przekraczania udziału takiej paszy w skarmianiu
krów mlecznych w okresie
zasuszania i okresie laktacji,
natomiast ograniczenia nie
dotyczą bydła opasowego.

OBECNOŚĆ
NIELICZNYCH GUZÓW
GŁOWNIOWYCH
NIE ELIMINUJE
ZATEM PASZY,
A WYMAGA JEDYNIE
KONTROLI BILANSU
ŻYWIENIOWEGO
ZWIERZĄT.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Objawy głowni najczęściej rozpoznajemy na kolbach, jednak grzyb może porażać
wszystkie naziemne części rośliny

Chociaż do infekcji Ustilago maydis może dojść niemal
w całym okresie wegetacji kukurydzy to ochrona chemiczna polega jedynie na wykorzystaniu zapraw nasiennych
chroniących rośliny jedynie
we wczesnych stadiach rozwojowych. Wśród aktualnie
zarejestrowanych zapraw są
cztery, z których zawierająca
tiuram będzie możliwa do
stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania jedynie do 30 stycznia 2020 r.
i będzie całkowicie wycofana
z rynku środków ochrony roślin. Pozostają trzy produkty
zawierające sedaksan, tritikonazol, ﬂudioksonil wraz matalakylem -M. Zapobieganie
nasileniu głowni guzowatej
kukurydzy może też polegać
na poprawnym zmianowaniu,
zrównoważonym nawożeniu
NPK i preferencji odmian
mniej podatnych. Nie powinno się stosować obornika, pochodzącego od zwierząt
skarmianych paszą z chorych
roślin, ponieważ stwierdzano licznie teliospory - długowieczne zarodniki patogena
w odchodach zwierząt.
dr Marta Damszel
UMW Olsztyn
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SORGO roślina niszowa, ale z potencjałem
Sorgo, jako bezglutenowe zboże, może
być ciekawą alternatywą dla rolników,
którzy dysponują słabymi gruntami
z niedoborem wody. Jednak każdy musi
sam poeksperymentować i wybrać
najlepszą technologię uprawy w swoim
gospodarstwie.

WARTO DODAĆ,
ŻE SORGO JAKO
ZBOŻE ZAJMUJE
PIĄTE MIEJSCE
NA ŚWIECIE POD
KĄTEM ŚWIATOWEJ
PRODUKCJI ZBÓŻ.
W naszym kraju sorgo jest
rośliną niszową. Jednak z powodu coraz częściej występujących niedoborów wody
jak i sporego areału gleb słabych, można by się pokusić
o stwierdzenie, że w przyszłości roślina ta będzie konkurować z kukurydzą głównie
w produkcji „na ziarno”. Jeśli
chodzi o kiszonki, kukurydza
jest dużo lepszą rośliną do
ich wytwarzania z uwagi na
energetyczność wytworzonej
paszy (sorgo - pomimo bardzo wysokiego potencjału
plonu masy z ha - ma niższą
energetyczność z uwagi na
brak wykształconego ziarna,
mniejszą zawartość suchej
masy - ok. 22% oraz więcej
włókna surowego - ok. 30 %).
Skupmy się więc na agrotechnice sorga w uprawie go
na ziarno.
Sorgo jest rośliną jarą.
Wszystkie uprawki pożniwne
jak i orkę zimową wykonujemy podobnie jak pod kukurydzę. Optymalny termin siewu
od 15 maja do pierwszej dekady czerwc.

w trakcie siewu. Ważne jest,
aby nie dopuścić do zachwaszczenia plantacji w pierwszej
fazie wzrostu podobnie jak
w produkcji kukurydzy. W naszej szerokości geograﬁcznej,
szkodniki wprodukcji sorgo,
raczej nie stanowią problemu. Odmiany na ziarno nie
są wysokie. Dorastają do
1-1,6 m. Zbiór przeprowadzamy z reguły na początku
października. Jednoetapowo
kombajnem zbożowym starając się kosić same wiechy. Na
lepszych stanowiskach, plon

ziarna może wynieść nawet
do 11 ton/ha. Ziarno koniecznie należy dosuszyć.
Sorgo, jako bezglutenowe
zboże, może być ciekawą
alternatywą dla rolników,
którzy dysponują słabymi gruntami z niedoborem
wody. Jednak każdy musi sam
poeksperymentować i wybrać
najlepszą technologię uprawy w swoim gospodarstwie
poprzez odpowiedni dobór
odmian, nawożenie i ogólnie
ujmując agrotechnikę.
Bartłomiej Ptaszek

Sorgo jest rośliną
jarą. Wszystkie
uprawki pożniwne
jak i orkę zimową
wykonujemy
podobnie jak
pod kukurydzę.

REKLAMA

SORGO LUBI OGRZANĄ
GLEBĘ. WTEDY
OBSERWUJEMY
BARDZO SZYBKIE
I WYRÓWNANE
WSCHODY.
Henryk Pastuszek, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian we Wrócikowie
Sorgo jako roślina uprawna jest znana ludzkości od
bardzo dawna. Szacuje się,
że na terenach Afryki było
uprawiane już 3-5 tysięcy lat
temu. Ponieważ sorgo pochodzi właśnie z Afryki, roślina ta
cechuje się bardzo dobrą tolerancją na wysokie temperatury i niedobory wody .Sorgo
może być uprawiane na glebach lekkich, jednak dużo lepiej plonuje na kompleksach

bardziej żyznych. Do dziś
sorgo jest uprawiane głównie w Afryce i ciepłych krajach
Azji. W krajach mniej rozwiniętych uprawia się je głównie
z przeznaczeniem na pokarm
dla ludzi (ziarno sorga nie zawiera glutenu i ma podobne
właściwości do ziarna kukurydzy). Natomiast w krajach
wysoko rozwiniętych przeznacza się je głównie na paszę dla
zwierząt, w formie kiszonek.

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

W przypadku ochłodzenia,
wschody mogą się przeciągnąć i nie będą wyrównane.
Temperatura gleby: 12-14
stopni C. Głębokość siewu:
od 3 do 5 cm, przy rozstawie
międzyrzędzi od 35 do 50 cm.
Optymalna obsada roślin to
220-240 tysięcy szt./ha. Zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe to: około N-150
kg/ha; P2O5-50-70 kg/ha;
K2O-150 kg/ha. Dodatkowo
wapń 30-50 kg/ha oraz Mg
15-30 kg/ha. Technologia nawożenia podobnie jak w przypadku kukurydzy, najczęściej
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ROLNICTWO
zwierzęta hodowlane

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 09/2019. 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
OD 40 – DO 60 LAT

zagram, zaśpiewam i przytulę, tak Ci kocha-

ELEGANCKI WDOWIEC

Zadbany, szczupły, wolny 64/175, zmotoryzo-

nie obecuję.

176/74/59 jestem bez zadnych zobowiązań

wany, niezależny finansowo i mieszkaniowo,

RAK 62

i nałogów, niezależny finansowo i mieszkanio-

poznam Panią w zbliżonym wieku z Olsztyna,

Atrakcyjny, zadbany, ułożony 174/80, zmotoryzo-

wo, zmotoryzowany, któremu można zaufać,

nr. Telefonu przyspieszy kontakt.

wany, odpowiedzialny, niezalezny, bez nałogów,

życzliwą wobec innych, troskliwy i czuły. Jestem

POSZUKUJACY

majacy swoje pasje i zainteresowania, kocham

Jestem emerytem bez nałogów i zobowiązań,

sport i ludzi, poznam miłą Panią. Cel stały związek.

niepalący. Poszukuje Pani emerytki samotnej

WAGA 73

POWYŻEJ 60 LAT

bezdzietnej lat 66-70 o dobrym zdrowiu i zasiłku,

Mieszkam w Olsztynie, 170/74, niezależny finan-

TADEUSZ Z OSTRÓDY

z wykształceniem średnim, uczciwej, wzrost

sowo, wdowiec, zadbany, bez nałogów. Poznam

Rozwiedziony 69/171/84, szczupły, emeryt

170cm, szczupłej bez zobowiązań, która ceni

Panią wdowę z Olsztyna, cel stały zwiazek.
IŁAWIANIN

lubiący tańczyć. Mieszkam sam, zmotoryzowany,

sobie przyjażń i miłość we dwoje oraz aby mogła

poznam miłą Panią, która chciałaby być razem,

u mnie zamieszkać.

Wolny emeryt bez nałogów i zobowiązań,

lubiąca tańczyć, może być z Olsztyna lub okolic.

JEDYNAK

wierzacy z własnym M, uczciwy i tolerancyjny

SAMOTNY Z ELBLĄGA

Wdowiec 71/178/70 z wykształceniem, niezłą

Pozna miłą Panią bez nałogów i zobowiązań

Mam 60 lat jestem spokojnego charakteru, jestem

aparycją i prezencją, pozna Panią z Olsztyna lub

wierzacą, uczciwa, kulturalną, skromną,

na rencie, dorabiam dorywczo. Dokucza mi strasznie

okolic – cel stały związek

szczupłą i zadbaną. Pani może u mnie za-

samotnosć, chciałbym poznać Panią ze swojego

EMERYT Z OLSZTYNA

mieszkać.

miasta, z którą chciałbym spędzić całe swoje życie.

Mam 69 lat, 168 cm wzrostu, jestem niezalezny

UCZCIWY WDOWIEC

RYSIEK

mieszkaniowo i finansowo, poznam Panią

Samotny wdowiec z Olsztyna, pogodny, uczciwy,

Mam 62 lata , 175cm wzrostu stanu wolnego,

w wieku do 65 lat z Olsztyna lub okolic.

średniego wzrostu i budowy, zadbany po osiem-

wykształcenie średnie, pracuje, mam własne

SAMOTNY 78

dziesiatce, miłośnik przyrody, zmotoryzowany

mieszkanie, szukam Pani w wieku 52-55 lat,

Wdowiec 78 lat, szuka przyjaciółki, wiek

i dobrze sytułowany z mieszkaniem. Poznam

spokojną, cel stały związek.

obojętny, aby była uczciwa i miła, to ja pocieszą

bratnią duszę po siedemdziesiątce.

DO 60 LAT

w Olsztynie, tęsknię jednak za klimatem wiejskim.

RÓŻA

KĘTRZYNIANKA

Poznam miłego Pana bez zobowiązań i nałogów,

Bezdzietna Pani bez nałogów pozna Pana.

Jesteś samotny wdowiec, kawaler do 65 lat

który potrafi pokochać na dobre i na złe.

Z OLSZTYNA

potrzebujesz pomocy, rozmowy, porady. Jesteś

SAMOTNA BLONDYNKA

Olsztynianka, Wdowa 70 lat o pogodnym usposo-

wierzący, dobrym pomocnym człowiekiem?

Emerytka lat 62, niezależna finansowo i miesz-

bieniu, lubiaca przyrode i muzykę, niezależna

Napisz do mnie ja równiez potrzebuje bratniej

kaniowo, kochająca domowe ciepło, przyrodę,

finansowo i mieszkaniowo, pozna Pana bez

duszy, pomagania, rozmowy i przyjaciela na

muzykę, wycieczki rowerowe, poznam Pana

uciążliwych nałogów z Olsztyna lub pobliskiej

resztę życia. Mam 55 lat 162/82. Mieszkam

niepalącego, z poczuciem humoru i pozytywnym

okolicy, cel przyjazń.

w mieście kocham wieś.

nastawieniem z okolic Olsztyna, Pasłęka, Elbląga.

SAMOTNA WDOWA

MIŁA WDOWA

Cel stały związek.

64/158/50 bez nałogów, szukam przyjaciół

Wdowa pozna Pana niezależnego, kulturalnego,

SAMOTNA PO 60-tce

obojga płci z którymi mogłabym sie spotykać,

partnera z poczuciem humoru. Jestem osobą

Niezalezna finansowo i mieszkaniowo. Nie-

odwiedzać, porozmawiać o troskach dnia

spokojną, wesołą szukającą stabilnego związku.

brzydka, kulturalna, wesoła, średniego wzrostu

codziennego. Samotność w długie jesienne

MIŁA

chetnie nawiąże znajomość z kulturalnym Panem

wieczory jest ciężka. Najchetniej z Elblaga

Poznam Pana wolnego, spokojnego, bez nałogów

w wieku 66-72 lata, zmotoryzowanym, wzrostu

lub okolic.

o dobrym charakterze, uczciwego szczerego w wie-

pow. 170 cm.

SAMOTNA Z OLSZTYNA

ku 50-54 lat z Olsztyna, który nie szuka przygód.

MIŁA OLSZTYNIANKA

Jestem samotna, mam 61 lat, niezależna poznam

Olsztynianka o miłej aparycji, niebrzydka,

Pana wdowca, zmotoryzowanego, pragnącego

POWYŻEJ 60 LAT

o dobrym charakterze, niezależna mieszkaniowo

ciepła i życia we dwoje cel stały związek

SKROMNA

i finansowo. Poznam Pana bez nałogów i zobo-

lub przyjażń.

Olsztynianka uczciwa, zaradna, miła, niezależna

wiązań, szczupłego, wysokiego 55-60 z Olsztyna.

WESOŁA

– pozna Pana w wieku do 75 lat, który nire

EMERYTKA Z KĘTRZYNA

Zadbana, szczupła, niska 70- latka pozna

szuka przygód, ceni uczciwość i szczerość. Cel

Samotna, niezależna mieszkaniowo i finansowo,

samotnego Pana z Olsztyna lub okolic. Pana,

przyjażń lub stały związek.

170/75, pozna Pana w wieku 65-75 lat, bez

któremu dokucza samotność, który lubi spacery,

POZYTYWNA EMERYTKA

nałogów, mile widziany Pan zmotoryzowany.

muzykę, bez dokuczliwych nałogów, niezaleznego

Jestem samotną, niezależną pod każdym

Napisz szkoda każdego dnia, bo coraz mniej tych

finansowo i mieszkaniowo. Jestem osoba

względem optymistką, mam 62 lata, mieszkam

dni nam zostało.

życzliwą i czułą, potrafiącą kochać.
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z okolic Działdowa.

! F.H.U. kupi knury, maciory,
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Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
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Wykorzystanie potencjału genetycznego młodzieży hodowlanej
– 1000 g przyrostu na dobę, Czy to możliwe?
Pomimo intensywnego rozwoju hodowli bydła mlecznego w naszym kraju nadal jesteśmy importerem około 80
tyś sztuk jałówek z Holandii,
Danii, Niemiec, Francji i innych
krajów przeznaczonych do dalszego użytkowania mlecznego.
Takie zakupy dla każdego rozwijającego się gospodarstwa
są sporym obciążeniem ﬁnansowym i niosą ryzyko zawleczenia chorób oraz zakupu
zwierząt dla których w drodze
selekcji nie znalazło się miejsce
w oborze w której się urodziły.
Dlaczego więc nie możemy
w pełni wykorzystać potencjału genetycznego zwierząt
hodowanych w naszym kraju
który już dziś w nielicznych
gospodarstwach pozwala na
produkcję 11-15 tys. kg mleka
w 305 dniowej laktacji. Już od
początku lat 90-tych sukcesywnie zmienia się udział polskich
stad z rasy Polskiej Biało Czarnej do Holsztyńsko Fryzyjskiej.
Większość gospodarstw będących pod oceną kontroli użytkowości utrzymuje zwierzęta
mające 95-100% dopływ rasy
HF. Zwierzęta rasy HF zaprogramowane są na wysoką produkcję mleka przekraczającą
zdecydowanie 10 000 kg mleka
w 305 dni.
Prawidłowy odchów cieląt jest
jednym podstawowych z czynników, który pozwala na pełne
wykorzystywanie potencjału
zwierząt i osiąganie średniej
produkcji na poziomie 40 kg

mleka. Dobry start to zdrowe
zwierzęta, intensywny wzrost
i szybsze wycielenie oraz niższy koszt odchowu i bardzo
wysoka produkcja życiowa
w przyszłości.
Ekspert radzi:
(Mateusz Mieczkowski ekspert
ds. bydła w De Heus sp. z o.o.)
Najważniejszym okresem rozwoju
zwierząt jest okres przejściowy
zaczynający się już w życiu
płodowym i trwający do momentu
przejścia na preparat mlekozastępczy w 3-5 dniu życia. Dobrze
odżywiona krowa w zasuszeniu
rodzi cielęta, które ważą średnio
43-47 kg dzięki czemu możliwe
jest pobranie dużych ilości preparatu opartego na białku mleka. Aby
osiągnąć jak najwyższe przyrosty
cielę musi pobrać minimum 4 kg
siary do 4 godzin po wycieleniu
w systemie 2 l po urodzeniu i 2 l
do 4 godzin lub 4 l na raz. Cielęta,
które prawidłowo rozwinęły się
jako płód oraz otrzymały prawidłowe ilości siary pobierają już 7-8
kg pójła już w 3-5 dniu życia dzięki
czemu ich przyrosty w pierwszym
tygodniu wynoszą już 9001000 g!. Osiągając przyrosty na
poziomie 950-1000 g dziennie
już od pierwszego tygodnia życia
maksymalizujemy rozwój kalibru
zwierząt- pojemności żwacza,
płuc, wydajności nerek, wątroby
oraz serca. Zapewnienie wysokiej
ilości białka mlecznego buduje
przede wszystkim bardzo wysokie
zwierzęta o mocnej budowie ciała.
Źródła mleczne zawarte w prepara-

cie połączone z prawidłową zawartością aminokwasów wzmacniają
odporność zwierząt przez co są
zdrowsze i lepiej zbudowane.
Pamiętajmy, że ilość białka i jego
jakość wpływa bezpośrednio na
produkcję ciał odpornościowych
wpływających na odporność
zwierząt. Dobrej jakości preparat
dostarczać minimum 380-400
g jakościowego białka dziennie.
Opisana ilość wystarcza na zaspokojenie potrzeb bytowych oraz
wzrostowych na poziomie 9501000g dziennie. Cały okres odpoju
powinien być przeprowadzony
w jak najczystszych warunkach
higienicznych w pojedynkach
lub grupach maksymalnie do 10
zwierząt. Zachowanie czystości
pomieszczeń, podawania preparatu
są czynnikami kluczowymi do
zapewnienia prawidłowego
zdrowia oraz wysokich przyrostów.
Najlepiej jeżeli cielęta przechodzą do grup dopiero około 90
dnia życia - są na tyle duże, że
bez problemu dadzą sobie radę
z innymi zwierzętami a ich status
zdrowotny i przyrosty pozostaną
na bardzo wysokim poziomie. Do
120 dnia życia nie powinno się podawać pasz zawierających kwasy
kiszonkarskie, których zwierzęta
prawidłowo nie trawią; podawanie
kiszonek obniża przyrosty oraz
obniża status zdrowotny zwierząt.
Podawanie paszy zawierającej
mikronizowane ziarno kukurydzy,
susz z lucerny, oraz prawidłowo
skomponowane białka pozwala
prawidłowo rozwinąć żwacz,
uniknąć pobierania brudnej ściółki

przez zwierzęta oraz po odstawieniu preparatu maksymalizować
pobranie do 5,5-7 kg Kaliber

TMR dziennie. Tak wysoka ilość
preparatu zabezpiecza zwierzęta
pod kątem składników pokar-

mowych oraz stymuluje ciągły
wzrost na poziomie powyżej
1000 g dziennie.

104419otbr-a-M

Prawidłowy wzrost zwierząt osiągamy już po 270 dniu życia

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole
Zespół Szkół
Rolniczych im.
biskupa Ignacego
Błażeja Krasickiego
w Smolajnach
zaprasza.
ZSR w Smolajnach to nowoczesna szkoła z wieloletnią
tradycją. Placówka zapewnia
różne kierunki kształcenia,
zgodnie z potrzebami rynku
pracy i trendami unijnymi.
W skład Zespołu wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży
(technikum czteroletnie o proﬁlu technik rolnik, technik
weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik
agrobiznesu oraz szkoła branżowa I stopnia), jak i kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe dla
dorosłych (R.3 i R.16).
Od września 2019 r., przez
dwa lata, Zespół Szkół Rol-

niczych im. biskupa Ignacego
Błażeja Krasickiego w Smolajnach będzie uczestniczył
w projekcie „NOWOCZESNY
ROLNIK W NOWOCZESNEJ

SZKOLE” ﬁnansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią
na potrzebę poprawy jakości
i atrakcyjności kształcenia
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sienie kwalifikacji zawodowych ułatwi jej absolwentom podjęcie pierwszej
pracy, w której będą w pełni
wykorzystywać posiadane
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OD WRZEŚNIA 2019 R., PRZEZ DWA LATA,
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA
IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO
W SMOLAJNACH BĘDZIE UCZESTNICZYŁ
W PROJEKCIE „NOWOCZESNY
ROLNIK W NOWOCZESNEJ SZKOLE”
FINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
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zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego
do wymogów rynku pracy.
W ramach projektu zostaną
zakupione nowoczesne maszyny rolnicze m.in.: kombajn,
ciągnik rolniczy, pług obrotowy, agregat uprawowo-siewny,
opryskiwacz, itp. Uczniowie
będą mogli zdobyć dodatkowe kwaliﬁkacje i umiejętności
zawodowe. Szkoła zorganizuje
pozalekcyjne kursy kombajnisty, groomerski czy inseminacji zwierząt. Dodatkowo nasi
uczniowie realizować będą
płatne praktyki w ramach
wyżej wymienionych kursów.
Dzięki staraniom Powiatu
Olsztyńskiego we wrześniu
br. szkoła wzbogaciła się o samochód -bus marki Volkswagen, który w darze przekazali
przedstawiciele Caritas regionu Osnabruck.
Grono
nauczycielskie
szkoły wierzy, że podnie-
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Szanowny Rolniku!
Nie pożyczaj, kup FU

CHTEL

ania
młynek do odwiew
zboża z silnikiem

tel.: 608-256-701

89 645-46-61

www.fuchtel2007.pl

Możliwość wysyłki
kurierem za dopłatą!!!
89819otbr-a-M

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

900 zł
37319luzl-a-M

umiejętności oraz spełniać
swoje aspiracje zawodowe.
Szkoła zaprasza wszystkich
chętnych do nauki w swoich murach.

