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WYDARZENIE

MAZURSKIE AGRO SHOW – to już szósta edycja wystawy
Pięć dotychczasowych edycji Mazurskiego AGRO SHOW
potwierdziło, że istniała
ogromna potrzeba wykreowania w tym regionie wielkiego cyklicznego branżowego wydarzenia, które jest
nie tylko okazją do zawierania umów biznesowych,
ale też platformą wymiany
wiedzy i doświadczeń.
Świadczy o tym rosnące co
roku grono wystawców oraz
liczba odwiedzających.
Przed nami szósta edycja
Mazurskiego AGRO SHOW
- największej w północno-wschodniej Polsce wystawy rolniczej, organizowanej
przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Intencją organizatora
od samego początku było
wykreowanie nowoczesnego wydarzenia branżowego
dla rolników mieszkających
i pracujących w tej części kraju. Województwo warmińsko-mazurskie oraz sąsiadujące
z nim regiony to nie tylko

ZAPRASZAMY NA
SZÓSTĄ EDYCJĘ
MAZURSKIEGO
AGRO SHOW
JUŻ 8-9 LUTEGO
2020 ROKU.

zielone płuca Polski, ale też
teren o ogromnym potencjale
rolniczym, słynący z wysokiej
jakości produkcji.
Celem organizatora było,
żeby rolnicy z tej części kraju
cyklicznie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z branży i dzięki
temu podnosili jakość i wydajność swoich gospodarstw.

Z drugiej strony Mazurskie
AGRO SHOW daje możliwość zaprezentowania się
regionalnym dystrybutorom
reprezentującym wszystkie
czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń
rolniczych. Pięć dotychczasowych edycji Mazurskiego
AGRO SHOW potwierdziło,
że istniała ogromna potrzeba

wykreowania w tym regionie
wielkiego cyklicznego branżowego wydarzenia, które jest
nie tylko okazją do zawierania umów biznesowych, ale
też platformą wymiany wiedzy i doświadczeń. Świadczy
o tym rosnące co roku grono
wystawców oraz liczba odwiedzających. Impreza stała
się punktem obowiązkowym

w kalendarzach producentów
i wystawców, a wielu rolników,
odlicza od początku roku dni
do kolejnej edycji tej wystawy.
Mazurskie AGRO SHOW
w Ostródzie stało się najważniejszym wydarzeniem branżowym w tej części Polski.
Co roku wystawę odwiedza
ponad 42 tysiące osób. Jest
to więc największa i najlicz-

niej odwiedzana przez zwiedzających wystawa rolnicza
w Polsce północno–wschodniej. Rekordowa jest też zawsze liczba wystawców. Swą
ofertę prezentuje w Ostródzie
ponad 250 ﬁrm. To nie tylko
producenci maszyn i urządzeń rolniczych, ale także
producenci nawozów, pasz,
budynków inwentarskich,
środków ochrony roślin oraz
inne ﬁrmy z szeroko pojętej
branży rolniczej. Mazurskie
AGRO SHOW odbywa się
zimą i co roku otwiera sezon
wystaw rolniczych. Impreza
odbywa się w nowoczesnym
obiekcie wystawienniczym
Expo Mazury, w Ostródzie na
ul. Grunwaldzkiej 55.
Wczesny termin wystawy
pozwala, by rolnicy z uwagą
zapoznali się z ofertami dealerów maszyn, a ewentualnych
zakupów dokonali jeszcze
przed rozpoczęciem prac polowych.
Organizator: Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
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   gnacyjnej i zalesieniowej (ZGR)”,
mogli w terminie od dnia 15 marca
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WARTO WIEDZIEĆ

ODR pomaga rolnikom
Producentom rolnym z Warmii, Mazur
i Powiśla pomaga wyspecjalizowana
kadra Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie. O możliwościach i sposobach
pomocy, planach Ośrodka na rok 2020
rozmawiamy z mgr inż. Damianem
Godzińskim, dyrektorem WMODR
z siedzibą w Olsztynie.

- DZIAŁANIA DORADCZE
OŚRODKA ROKU BĘDĄ
SKUPIONE WOKÓŁ
PRIORYTETÓW
ZAPISANYCH
W PROGRAMIE
DZIAŁALNOŚCI WMODR
NA ROK 2020.
ASF
W dalszym ciągu będziemy kontynuowali kampanię
szkoleniowo-informacyjną
w zakresie upowszechniania
informacji na temat Afrykańskiego Pomoru Świń,

kładąc szczególny nacisk na
przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach
utrzymujących świnie oraz
konsekwencji związanych
z pojawieniem się choroby
w stadzie.
WODA
Rolnictwo będąc jednym
z głównych konsumentów
wody uznawane jest także za
jedno z głównych źródeł jej
zanieczyszczenia.
Niewłaściwa gospodarka
nawozowa (w tym niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych
oraz naturalnych: obornika,
gnojówki, gnojowicy, pomiotu
ptasiego) może dostarczać do
wód znaczne ilości biogenów,
głównie fosforu i azotu.
Dlatego też będziemy informowali
producentów
rolnych o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej
gospodarki wodnej i niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych.
Doskwierająca, praktycznie co roku, susza spędza sen
z powiek większości producentów z naszego województwa. Rolnicy sami muszą
wziąć sprawy w swoje ręce
chociażby poprzez powtórne
wykorzystane wody w swoich
gospodarstwach.

ROLĄ OŚRODKA
BĘDZIE PODNOSZENIE
WIEDZY W ZAKRESIE
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Fot. archiwum prywatne

Województwo warmińsko-mazurskie
należy
do jednych z najbardziej
atrakcyjnych pod względem turystycznym rejonów
Polski. Jedną z wiodących
dziedzin gospodarki województwa jest rolnictwo
i związana z nim produkcja
zdrowej żywności.
- Warmińsko-Mazurski
ODR, jest jednym z 16
funkcjonujących w Polsce,
współpracuje z nim blisko
26 tys. gospodarstw rolnych. Jakie działania zaplanowali Państwo w nadchodzącym roku aby wesprzeć
warmińsko-mazurskich
rolników, na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony Ośrodka?

wychodzić naprzeciw tym
oczekiwaniom dostarczając
produkty jakich oczekują konsumenci. Specjaliści
i doradcy Ośrodka w dalszym
ciągu będą upowszechniać
wiedzę i promować produkcję
zdrowej żywności oraz rolnictwo ekologiczne. W swojej
działalności nie zapomnimy
o mniejszych gospodarstwach
dla których produkcja żywności i wprowadzanie jej na
rynek w ramach rolniczego
handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej jest szansą na zwiększenie dochodów
tych gospodarstw.

Damian Godziński, dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie

PRAWA WODNEGO,
SZCZEGÓLNIE
PROCEDUR
UZYSKIWANIA ZGÓD
WODNOPRAWNYCH
DLA ROLNICTWA ORAZ
UPOWSZECHNIANIE
WIEDZY
O MOŻLIWOŚCIACH
WYKORZYSTANIA
SYSTEMÓW
NAWADNIAJĄCYCH

W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH
ORAZ POMOCY
W UZYSKIWANIU
DOFINANSOWANIA
NA TEGO TYPU
INWESTYCJE.
ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Krajowi konsumenci chcą
i coraz częściej spożywają
produkty rodzimego pochodzenia, a ich świadomość
nt. składu i pochodzenia
żywności wzrasta dynamicznie. Rolnictwo powinno

PODOBNIE
JAK W LATACH
UBIEGŁYCH BĘDZIEMY
ZAJMOWAĆ SIĘ
UPOWSZECHNIANIEM
INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
W ROLNICTWIE
I NA OBSZARACH
WIEJSKICH,
BĘDĄC PONIEKĄD
POMOSTEM POMIĘDZY
ŚRODOWISKIEM
NAUKOWYM
A ŚRODOWISKIEM
PRAKTYKI
W ROLNICTWIE.
Będziemy przekonywali producentów rolnych do różnych
form wspólnego działania,
chociażby poprzez grupy producentów rolnych czy spółdzielnie. Mamy nadzieję, że
ustalenia poczynione na War-

mińsko-Mazurskim Forum
Innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich pomiędzy
producentami ekologicznymi
z naszego województwa przełożą się na konkretne działania i już wkrótce na półkach
sklepowych będziemy mogli
sięgnąć po ekologiczne mięso
z Warmii i Mazur.
DZIAŁALNOŚC
POZAROLNICZA
Dzisiejsze tereny wiejskie
zamieszkują nie tylko rolnicy ale także osoby odchodzące z rolnictwa. Tych mieszkańców obszarów wiejskich
ośrodek będzie wspierał między innymi poprzez szkolenia
w zakresie przedsiębiorczości
pozarolniczej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, możliwości reorientacji
zawodowej.
Potencjał naturalny, kulturowy i społeczny naszego
województwa predysponuje je
do dalszego rozwoju turystyki
i agroturystyki. Agroturystyka, to nie tylko wypoczynek
w gospodarstwie.
To także nauka, dlatego też
WMODR w dalszym ciągu
aktywnie włączać się będzie
w działania sieci Zagród Edukacyjnych.
WSPÓLNA POLITYKA
ROLNA
Tak jak w latach ubiegłych
będziemy wspierali wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej
szkoląc i informując rolników
z działań PROW 2014-2020
w tym z nowego działania
„Dobrostan zwierząt” oraz
pomagali warmińsko-mazurskim rolnikom w wypełnianiu wniosków i innych
dokumentów niezbędnych
do ubiegania się o przyznanie pomocy ﬁnansowanej
lub współﬁnansowanej ze
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub
innych instytucji krajowych
lub zagranicznych.
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Plonowanie kukurydzy w 2019 roku
W 2019 roku średnio dla całego
kraju, zarówno wydajność kukurydzy
przeznaczonej na kiszonkę, jak i na ziarno
była istotnie niższa niż rok wcześniej
(dlatego też wielu rolników zdecydowało
się na wcześniejszy zbiór części kukurydzy,
pierwotnie przeznaczonej na ziarno na
biomasę, aby poprawić bilans pasz
w gospodarstwie).
Ubiegłoroczne plony ziarna kukurydzy uzyskiwane
przez rolników w zdecydowanej większości kraju były
znacznie nizsze niż w rok
wcześniej.
Niekorzystne
warunki pogodowe wpłynęły
na istotne obniżenie wydajności nawet tych plantacji,
które były zlokalizowane na
najlepszych glebach i gdzie
plony zawsze były ponadprzeciętnie wysokie. Powodów tej sytuacji było kilka.

PROBLEMY ZACZĘŁY
SIĘ JUŻ WIOSNĄ, KIEDY
NAJPIERW W WYNIKU
NIEDOSTATECZNEGO
UWILGOTNIENIA GLEBY
WIELU ROLNIKÓW
ZREZYGNOWAŁO
Z PRZEDWSCHODO-WEGO ZABIEGU
ZWALCZANIA
CHWASTÓW, A PO
SIEWACH CHŁODNA
I DESZCZOWA POGODA
UNIEMOŻLIWIŁA
TERMINOWE
PRZEPROWADZENIE
ZABIEGÓW
NALISTNYCH.
Ponieważ potencjał plonotwórczy kukurydzy jest
kształtowany już w fazie 5-6
liści właściwych, dlatego rośliny, które w tym czasie nadal konkurują z chwastami
o światło, wodę i składniki
pokarmowe tracą bezpowrotnie część swojego potencjału
plonowania oraz wytwarzają
słabiej rozwinięty system korzeniowy, przez co są wrażliwe na suszę.

Na przełomie wiosny i lata
mieliśmy do czynienia z pogłębiającym się deﬁcytem
wody w glebie oraz bardzo
wysokimi
temperaturami
powietrza. Ostatnia fala
upałów przypadła niestety na
okres kwitnienia kukurydzy,
który jak wiadomo, w dużym
stopniu decyduje o wysokości
plonowania. Czynniki stresowe – dyﬁcyt wody lub bardzo
wysokie temperatury mogą
poważnie zakłócić prawidłowy przebieg procesu zapylania kolb i wykształcania ziaren, prowadząc do niepełnego
zaziarnienia kolb i znacznego
obniżenia plonu.

STRESOWYM
WARUNKOM
ZEWNĘTRZNYM ORAZ
WYSTĘPUJĄCYM
PROBLEMOM
Z PRAWIDŁOWYM
ZAPYLENIEM KOLB
TOWARZYSZYŁY
INNE NIEKORZYSTNE
ZJAWISKA. JEDNYM
Z NICH BYŁO WIĘKSZE
NIŻ ZAZWYCZAJ
PORAŻENIE ROŚLIN
KUKURYDZY GŁOWNIĄ
GUZOWATĄ.
Na uszkodzonych mechanicznie roślinach (na
przykład wskutek gradu,
przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych lub
przez szkodniki) powstają guzy o różnym kształcie
i rozmiarze. Choroba ta
jest groźniejsza w przypadku kukurydzy uprawianej
na ziarno, niż na kiszonkę
i zazwyczaj powoduje straty
w plonie ziarna na poziomie

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

5-10%. Jednakże w tym roku
straty na wielu plantacjach
były znacznie większe, co
wynikało z większego niż
normalnie porażenia roślin
spowodowanego ułatwionym wnikaniem patogena
do tkanek rośliny w warunkach suszy i zakłóconego
przebiegu
prawidłowego
procesu kwitnienia. Innym
negatywnym
zjawiskiem
było obserwowane pod koniec okresu wegetacyjnego
opadanie kolb na ziemię,
dotyczące wielu odmian
w różnych grupach wczesności. Częściowo było to
efektem przetrzymania kukurydzy na polu i opóźnienia
terminu zbioru (w tym czasie
odnotowano porywiste wiatry), a częściowo wynikało
z wykształcenia przez rośliny słabszych niż zazwyczaj
łodyg ze względnie dużymi
kolbami. Część kolb opadła
na ziemię obniżając tym samym zebrany plon ziarna.
W 2019 roku średnio dla
całego kraju, zarówno wydajność kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę, jak i na
ziarno była istotnie niższa
niż rok wcześniej (dlatego
też wielu rolników zdecydowało się na wcześniejszy zbiór

części kukurydzy, pierwotnie
przeznaczonej na ziarno na
biomasę, aby poprawić bilans
pasz w gospodarstwie).

NAJBARDZIEJ W TEJ
SYTUACJI UCIERPIAŁY
PLANTACJE
KUKURYDZY NA
OPOLSZCZYŹNIE,
DOLNYM ŚLĄSKU,
ZIEMI LUBUSKIEJ ORAZ
W WIELKOPOLSCE,
GDZIE CZĘSTO NAWET
NA NAJLEPSZYCH
GLEBACH ROŚLINY
BYŁY BARDZO NISKIE
I WYKSZTAŁCIŁY
MOCNO ZREDUKOWANE
KOLBY.
Uzyskiwane plony były tam
niskie (często poniżej 7-8 t/
ha), bardzo zmienne i często
na granicy opłacalności. Natomiast w województwach

małopolskim, podkarpackim
i dużej części lubelskiego,
gdzie deficyt wody nie był
tak bardzo odczuwalny,
a temperatury nie aż tak
wysokie, poziom plonowania kukurydzy zbliżony był
do średniej z wielolecia dla
tych regionów i często sięgał
13 t/ha i wyżej. Sytuacja była
geograficznie bardzo zróżnicowana.
Bardzo dobre wyniki uzyskały w tym roku plenne
odmiany ziarnowe z grupy
średniopóźnej. Jedną z nich
jest nowa odmiana mieszańcowa DKC4098 (FAO 290),
przeznaczona do uprawy
na ziarno na terenie Polski południowej. Osiąga
ona maksymalnie wysokie
plony, możliwe do uzyskania w naszych warunkach
klimatyczno-glebowych
oraz charakteryzuje się
bardzo dobrą stabilnością
plonowania.W tym roku
w praktyce potwierdziła
swój potencjał plonotwórczy. W doświadczeniach
łanowych w miejscowości Głuchów koło Łańcuta
osiagnęła plon w wysokości
15,2 t/ha przy wilgotności ziarna w czasie zbioru
Marcin Liszewski
24,1%.

Warunki pogodowe
mają największy
wpływ na wysokość
i jakość uzyskiwanych
plonów. Na nie jednak
nie mamy wpływu.
Możemy natomiast
świadomie wpływać
na agrotechniczne
składowe końcowego
wyniku produkcyjnego.
Jedną jest wybór
odpowiedniej
odmiany do uprawy,
zapewniającej
odpowiedni poziom
bezpieczeństwa
oraz opłacalności
produkcji.
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Świat należy do odważnych!
Agnieszka Tołłoczko, właścicielka
gospodarstwa rolnego w Szkotowie, jest
jedną z bohaterek serialu dokumentalnego
pt. „Specjalistki” realizowanego przez
Discovery Channel. Pani Agnieszka mówi,
że kręcenie filmu to była niesamowita
przygoda w jej życiu.

— W POSZCZEGÓLNYCH
ODCINKACH POKAZANE
BĘDĄ RÓŻNE
SYTUACJE Z ŻYCIA
GOSPODARSTWA,
ZAZWYCZAJ TE, GDZIE
COŚ SIĘ DZIEJE NAGLE.
Takie sytuacje nie były mocno reżyserowane — zapewnia
Agnieszka Tołłoczko.
W kwietniu pani Agnieszka
odebrała telefon i usłyszała:
„Dzień dobry. Tu Discavery
Chanel”. — Uuu to nie przelewki - pomyślałam. Usłyszałam, że gdzieś przeczytali artykuł w gazecie o mnie
i chcieliby nakręcić program
o moim gospodarstwie. My-

ślałam, że to będzie jakieś
jednorazowe spotkanie. Później się okazało, że jest to kilkuodcinkowy serial. Nagrali
materiał próbny, który był
przekazany dalej do grupy ludzi, wybierających odpowiednie dla nich kandydatki. Po
jakimś czasie zadzwonili, że
bardzo chcieliby robić nagrania właśnie u nas. Nie zastanawiałam się długo. W końcu
świat należy do odważnych
— mówi Agnieszka Tołłoczko.
Jak było na planie?
— Przyjeżdżali kilkakrotnie
na dwa dni, czasem w momencie najmniej odpowiednim dla pracy w gospodarstwie. Wtedy trzeba było
pewne ważne kwestie i prace
odłożyć, a zająć się realizacją planu reżyserki. Bardzo
miła ekipa, która często się
zmieniała. Mieliśmy ciężkie chwile. Lato, skwar 35
stopni, a oni pokonywali
kilometry po polu z ciężkimi kamerami na ramieniu, w pyle i skwarze, żeby
zrobić jak najlepsze ujęcia.
Nagrania trwały od rana
do godziny, czasem 20:00,
zanim spakowany został
ostatni sprzęt — wspomina
pani Agnieszka.
I dodaje: — Jest to program
nagrany na zasadzie reality
show, w którym biorą udział
zwykli ludzie, a zarazem nie-

fot. Archiwum prywatne

— Czułam się jakbym była
na prawdziwym planie ﬁlmowym. Do Szkotowa zajechała
ekipa dwoma samochodami.
Czterech kamerzystów, reżyser, dźwiękowiec, scenarzysta.
Gospodarstwo zamieniało się
w istny plan ﬁlmowy — mówi
Agnieszka Tołłoczko.
Ekipa ﬁlmowa do Szkotowa
przyjeżdżała kilka razy, bo
jest to serial ośmiodcinkowy.
Pani Agnieszka będzie w sześciu odcinkach.

Aster, Aksamitka czy Tajfun,
które oprócz smaku są bardziej odporne na choroby, a co
za tym idzie będzie można je
uprawiać proekologicznie.
— Wymaga to dużego zaangażowania, pracy i wiedzy, ale
z pomocą CN Nidzica i ich doświadczeniem w tym kierunku, wszystko nam się udaje.
Musieliśmy zainwestować
w odpowiednie maszyny, a co
za tym idzie zaciągnęliśmy
duże kredyty, które trzeba będzie spłacać jeszcze wiele lat
— mówi Agnieszka Tołłoczko.
Nie jest łatwo prowadzić tak
duże gospodarstwo rolne.

Agnieszka Tołłoczko podczas kręcenia ﬁlmu
zwykli. Wybrano sześć kobiet
w Polsce, które zajmują się
stricte męskimi zawodami.
Nie boją się odważnych decyzji, które muszą podejmować
szybko, nie boją się ciężkiej
męskiej pracy. Na co dzień
zajmują się dziećmi, rodziną,
domem.
— Zostałam rolniczką, bo
nie miałam brata i było jakby
przewidziane, że przyjdzie
taki czas, kiedy będę musiała zająć się gospodarstwem
i zastąpić tatę, który wszystko stworzył i dobrze gospodarował, dbał o wszystko.
Nie była to dla mnie trudna
decyzja, gdyż przez prawie 20
lat u jego boku uczyłam się,
przyzwyczajałam do roli rolnika, a raczej rolniczki — do-

Na planie ﬁlmowym w gospodarstwie pani Agnieszki w Szkotowie
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daje pani Agnieszka. Dzięki
temu doskonale radzi sobie
i skutecznie zarządza gospodarstwem, wdraża i efektywnie wykorzystuje wszelkie
nowoczesne
technologie,
ułatwiające codzienną pracę
w gospodarstwie.

PANI AGNIESZKA
JEST RÓWNIEŻ MAMĄ
CZWÓRKI DZIECI, KTÓRE
SĄ DLA NIEJ DUŻYM
WSPARCIEM.
— Jestem pewna, że nie
zamieniłabym tej pracy na
żadną inną, mimo że pracy i w
domu, i na polu jest bardzo

dużo. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można
ogarnąć — zapewnia.
Dlatego, oprócz zwykłych
obowiązków
domowych,
musi wiele czasu poświęcić na
pracę w polu. Zarządza 1000
hektarowym gospodarstwem
rolnym w Szkotowie.
— Zajmuję się tylko produkcją roślinną. Jeszcze 10
lat temu była tu również
produkcja zwierzęca. Obecnie
gospodarstwo nastawia się na
specjalistyczną produkcję polskich smacznych i zdrowych
odmian sadzeniaków ziemniaka, które wiele lat temu
były w produkcji, a zostały
jakby wyparte przez zagraniczne odmiany. To będę odmiany takie, jak Żagiel, Ruta,

— OPRÓCZ
CODZIENNYCH
OBOWIĄZKÓW, TAK JAK
W MOIM PRZYPADKU,
TRZEBA ZAŁOŻYĆ
UBRANIE ROBOCZE,
GUMAKI I IŚĆ W POLE
— mówi pani Agnieszka.
Ale to jej codzienne życie, do
którego się przyzwyczaiła.
— Najtrudniejsze jest podejmowanie decyzji i branie na
siebie dużej odpowiedzialności ﬁnansowej. Zazwyczaj
są to decyzje podejmowane
między czymś bardzo ryzykownym i czymś bardziej ryzykownym — mówi.
Dzisiaj zarządzanie gospodarstwem to przede wszystkim
wiedza z zakresu rolnictwa,
ekonomii, to koordynacja
wielu działań jednocześnie,
analizowanie i precyzyjne planowanie. — Albo muszę znać
się na wszystkim, albo wiedzieć, gdzie wszystko załatwić
— mówi.
Halina Rozalska

Ekipa ﬁlmowa przed rozpoczęciem kręcenia odcinka o pracy pani Agnieszki
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Ile kosztuje zdrowy start w laktację?
Prawidłowo prowadzona
krowa w okresie zasuszenia
i tuż przed wycieleniem jest
gwarancją wysokiej produkcji
mleka połączonej z optymalnym rozrodem. Tylko zdrowa
krowa pozwala na osiąganie
satysfakcjonujących wyników ekonomicznych.
Każdy hodowca musi więc
wiedzieć jak w okresie zasuszenia prawidłowo zarządzać
zwierzętami , jak je żywić przygotowując do kolejnej laktacji
i w jaki sposób zapobiegać zagrożeniom, które mogą się
pojawić po wycieleniu.
Czym jest ten czas
w życiu naszych krów
i ile on trwa?
Z pomocą w odpowiedzi na
to pytanie przychodzi nam
program PRELACTO, będący jednym z konceptów ﬁrmy
De Heus, który dzieli ten okres
na cztery następujące po sobie
fazy: koniec laktacji, zasuszenie właściwe, zasuszenie przejściowe, początek laktacji.
Podstawą prawidłowego zasuszenia jest więc odpowiednie
przygotowanie zwierzęcia już
w końcowej fazie laktacji. Należy w tym czasie systematycznie
kontrolować dawkę pokarmową
pod względem energetycznym,
aby uniknąć niebezpiecznego
w skutkach otłuszczenia zwierząt. Wtedy też dokonujemy
regularnej obserwacji i monitoringu BCS u krów.
W tym okresie bardzo korzystne jest również wykonanie prawidłowej korekcji racic.
Początek zasuszenia jest
wstępem do kolejnej laktacji,
dlatego zgodnie z programem
PRELACTO celem tej fazy jest
uzyskanie właściwej ﬁzycznej
kondycji krów w zasuszeniu.
Zasuszenie właściwe to
okres trwający ok. 4-6 tygodni przed wycieleniem. To
właśnie w tym okresie odpoczywają tkanki gruczołu mlekowego, dzięki czemu wymię
ma możliwość regeneracji
przed kolejną laktacją. W tym
czasie następuje też regeneracja kosmków żwacza.
Jak to osiągnąć?
• Zapewnić krowie odpowiednią higienę podczas leżenia poprzez czystą i suchą
ściółkę
• Jeśli to konieczne, wprowadzić antybiotykoterapię chorób
wymienia
• Stosować odpowiednią
dawkę paszy (niezwykle ważne
w tej fazie jest wystarczające
pobranie suchej masy z dobrej
jakości pasz objętościowych)
Firma De Heus w swojej
ofercie posiada specjalistyczne

produkty dedykowane na ten
okres: Bestermine Vital – mieszanka mineralno-witaminowa do skarmiania w całym
okresie zasuszenia (100-150
g/szt./dzień)
Bestermine VitalBox – lizawka mineralno-witaminowa dla
krów zasuszonych
Kolejnym punktem w programie PRELACTO jest zasuszenie przejściowe, które
rozpoczyna się na trzy tygodnie przed planowanym ocieleniem.
Ten okres jest niezwykle
ważny. Prawidłowo żywione
w tej fazie zwierzę będzie odpowiednio przygotowane do
zdrowego startu w nową laktację poprzez wyeliminowanie
problemów okresu okołoporodowego oraz pozwoli na uzyskanie zdrowego cielęcia.
Aby osiągnąć ten cel, dawka
żywieniowa w tym czasie powinna być tak zbilansowana
przez doradcę żywieniowego
i zastosowana przez hodowcę,
aby zwierzę otrzymało wystarczającą koncentrację białka,
energii oraz optymalny zestaw
mineralno-witaminowy w kilogramie suchej masy. Musimy
pamiętać, że im bliżej wycielenia tym bardziej spada ilościowo możliwość pobrania dawki
przez krowę.
Pozwoli to uniknąć problemów z wystąpieniem chorób
metabolicznych, takich jak:
porażenia poporodowe, ketoza
oraz zatrzymywanie łożysk lub
zapaleń macicy.
Dla tej fazy ﬁrma De Heus
posiada również w swej ofercie wygodne w stosowaniu
produkty, które pomagają
w wyeliminowaniu zagrożeń
czyhających na zwierzęta
i hodowcę w okresie okołoporodowym.
Należą do nich:s pecjalistyczna pasza o nazwie PRELACTO
oraz Bestermine EB-MIX.
Prelacto jest mieszanką paszową pełnoporcjową w formie granulowanej. Cechuje
ją odpowiedni poziom dobrze przyswajalnego białka
i energii, a przede wszystkim
wysoki poziom witaminy E
– 500 IE/kg oraz selenu 3500
μg/kg. Dzięki zastosowanym
w produkcie tzw gorzkim solom, osiągamy ujemny KAB
na poziomie minus 790,6
meq/kg, dzięki czemu redukujemy ryzyko wystąpienia porażeń.
Dzięki zastosowaniu paszy
PRELACTO, krowy po ocieleniu produkują odpowiednią
ilość siary o dużo większej
gęstości. Przynosi to korzyści w postaci zwiększonej
koncentracji immunoglobu-
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Wiedząc już jak prawidłowo
powinien przebiegać okres
zasuszenia pokuszę się o małą
kalkulację kosztów jakie mogą
dotknąć hodowcę w związku
z wystąpieniem problemów
okresu okołoporodowego:
Na co dzień konsultuję się
z wieloma lekarzami weterynarii
w tej kwestii:
- koszt leczenia porażenia
poporodowego w zależności
nasilenia (150-500 zł)
- koszt czynności związanych
z odjęciem łożyska i leczeniem
farmakologicznym (80-150 zł)
- straty spowodowane spadkiem wydajności (300-800 zł)
- problemy z rozrodem, opóźnienie inseminacji (150-300 zł)
Jak ograniczyć te koszty?

– Najlepiej wprowadzić w swoim gospodarstwie program
PRELACTO
Koszty stosowania produktów
specjalistycznych PRELACTO
(zł brutto/szt)
Zasuszenie właściwe: 5 tygodni
Bestermine VITAL (100 g/szt/
dzień)
0,385 zł (koszt 100 g) * 35 dni
= 13 zł 47 gr BRUTTO
Zasuszenie przejściowe:
3 tygodnie
Pasza PRELACTO (2,5 kg/szt/
dzień )
1,68 zł (koszt 1 kg)*2,5 kg*21
dni = 88 zł 20 gr BRUTTO
Całkowity koszt żywienia
produktami dedykowanymi
programowi zarządzania krowami zasuszonymi PRELACTO,
wynosi około 100 zł na sztukę.
Co dzięki temu zyskujemy?
– Zdrową wysokoprodukcyjną
krowę, ograniczamy koszty
związane z ewentualnym
leczeniem oraz problemami
z uzyskaniem oczekiwanej
wydajności. Poza tym otrzymujemy zdrowe cielę, które
może w przyszłości stać się
fenomenalną krową.
Czy ktokolwiek z nas kobietom
ciężarnym ograniczyłby dostęp
do zdrowego i pełnowartościowego pożywienia?
Krowy są zdane wyłącznie na
nasze działania, a to przecież
matki kolejnych pokoleń w hodowli i producentki zdrowego
mleka również dla ludzi.

lin, eliminuje także często
spotykany problem obrzęków wymion oraz zapaleń
spowodowanych zbyt szybką
produkcją dużej ilości mleka.
Ma również korzystny wpływ
na odklejanie łożysk oraz inwolucję macicy.
Pasza PRELACTO jest chętnie pobierana przez krowy.
Przez to następuje intensywniejsze namnażanie mikroﬂory
żwacza, dzięki czemu proces
trawienia w laktacji będzie
przebiegał bez zaburzeń.
Paszę PRELACTO stosujemy
przez ostatnie trzy tygodnie zasuszenia w dawce 2,5-3 kg.
Kolejnym produktem dedykowanym tej fazie jest Bestermine EB-MIX — mieszanka
mineralno-witaminowa pole-

cana w gospodarstwach w których występował problem zalegania okołoporodowego.
Produkt ten podobnie jak
pasza PRELACTO pobudza
uwalnianie wapnia z kości co
zapobiega występowaniu porażenia poporodowego i zmniejsza ryzyko obrzęku wymienia.
Dzięki zastosowanym w nim
solom anionowym obniża bilans kationowo anionowy.
Ostatni etap programu PRELACTO to początek laktacji
– 2-3 tygodnie po wycieleniu,
którego celem jest bezproblemowe rozpoczęcie produkcji
osiągnięte poprzez możliwie
jak najszybsze zwiększenie
pobrania suchej masy dawki
skalkulowanej przez doradcę
żywieniowego De Heus.

Marek Oreszczuk,
starszy specjalista
ds. bydła De Heus
EKSPERT RADZI
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Aby pestycyd tanio kupić?

– rolniku pamiętaj, możesz stracić wiele razy!
23 stycznia br. ruszyła druga
odsłona wspólnej kampanii
edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa oraz
Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin przeciwko
nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony
roślin – pod hasłem Kupując
podróbki, tracisz wiele razy!
Trwa właśnie czas intensywnych przygotowań do prac polowych oraz sezon zakupów
środków ochrony roślin. Producenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja
przyniosła zdrowe plony wysokiej jakości. Tymczasem oferty w Internecie oraz obwoźni
sprzedawcy kuszą niską ceną.
Komisja Europejska i EUIPO szacują, że co siódme
opakowanie środka ochrony
roślin w Europie może być
podrobione. Atrakcyjne oferty na aukcjach internetowych,
od sąsiadów czy obwoźnych
sprzedawców powinny obudzić
czujność rolnika, zwłaszcza jeśli pochodzą one zza granicy
i wyróżnia je niska cena. Rolnik powinien także pamiętać,
że nie należy samemu sprowadzać środków ochrony roślin
zza granicy bez stosownych
zezwoleń MRiRW.
Zainaugurowana w 2019
roku wspólna kampania edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa oraz Polskiego

Stowarzyszenia Ochrony Roślin koncentrowała się właśnie
m.in. na edukacji rolników na
temat legalnych źródeł zakupu środków ochrony roślin.
W ramach działań rozdystrybuowanych zostało 10 000
szt. folderów oraz plakatów
w języku polskim i rosyjskim
w 16 Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz w 8 Urzędach
Celno-Skarbowych. W tym
roku akcja prowadzona będzie także w 16 Wojewódzkich
Inspektorach Ochrony Roślin
i Nasiennictwa i 16 Urzędach
Celno-Skarbowych , w tym
w granicznych oddziałach celnych np. na przejściach drogowych, lotniskach.
– Każdy rolnik doskonale
wie, jakich narzędzi pracy
potrzebuje. Posiada także
szeroką wiedzę w temacie
preparatów do ochrony roślin
i wybiera rozwiązania, które
są najlepsze w jego gospodarstwie. Często jednak daje
zwieść się atrakcyjnej ofercie
cenowej, lub poleceniu przez
sąsiada. Tę naiwność wykorzystują przestępcy wprowadzając na rynek produkty
łudząco podobne do oryginalnych – mówi Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin.
- Podrabiane są te preparaty,
na które jest największy popyt
oraz te, które mają szerokie
spektrum zastosowań. Co roku
przypominamy rolnikom, aby
nie dawali się nabrać na takie
tanie chwyty, bo można stra-

cić znacznie więcej, niż zyskać
– dodaje Aleksandra Mrowiec.
Podrobione środki ochrony roślin przypominają oryginalne produkty wyłącznie w zewnętrznej warstwie
opakowania. Natomiast już
w składzie podróbek mogą być
zawarte toksyczne substancje,
które nigdy nie przeszłyby restrykcyjnych badań rejestracyjnych. Może nie być w nich
w ogóle substancji czynnej
albo może być ich kilka. Zawsze etykieta podrobionego
środka, skopiowana nielegalnie z oryginalnego produktu,
nie odpowiada temu co jest
w opakowaniu. Trzeba pamiętać, że w przypadku środków
ochrony roślin każda, nawet
najdrobniejsza zmiana składu,
czyni poważną różnicę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę
z tego, jak bardzo skrupulatnie
zbadane i sprawdzane są oryginalne środki ochrony roślin
zanim znajdą się na rynku.
Dla każdego, pojedynczego
produktu takie badania trwają
średnio 10 lat i prowadzone są
pod kątem wpływu na rośliny,
wodę, glebę, owady pożyteczne, inne organizmy żywe oraz
jak będą wpływały na zdrowie
konsumentów.
Stosowanie środków ochrony roślin o nieznanym składzie
chemicznym może spowodować, że preparat nie zadziała,
a w skrajnych przypadkach
całkowicie zniszczyć plony.
Nie wiadomo jakie mogą być
konsekwencje zdrowotne dla
rolnika wykonującego zabieg.

Aleksandra Mrowiec
Trudno też przewidzieć wpływ
na środowisko, nielegalne chemikalia mogą gromadzić się
w wodach gruntowych oraz
w glebie. Stosowanie nielegalnych, w tym podrobionych
produktów może skutkować
także utratą dotacji unijnych.
Ponadto, w przypadku stwierdzenia posiadania podróbki
środka ochrony roślin, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa może
nakazać zatrzymanie towaru
i jego utylizację.
Dzięki efektywnym działaniom PIORiN w ostatnich

latach 2018-2019 udało się
ujawnić łącznie ponad 50 ton
nielegalnych środków ochrony roślin.
– Edukacja użytkowników
środków ochrony roślin jest
najlepszym sposobem do walki
z podrobionymi produktami.
Choć oferowane nielegalne
produkty są tańsze, w dłuższej
perspektywie są zdecydowanie
nieopłacalne. Ponoszone przez
rolnika ryzyko zdrowotne,
potencjalne koszty ﬁnansowe
oraz środowiskowe są niewspółmierne do odnoszonych
korzyśc – podkreśla Joanna
Tumińska, Dyrektor w Głównym Inspektoracie Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
Tegoroczna akcja to druga
odsłona współpracy KAS,
PSOR i PIORiN w walce z nielegalnymi w tym podrobionymi środkami ochrony roślin.
Istotną rolę w działaniach
prewencyjnych odgrywa KAS.
Dzięki skutecznym kontrolom
na granicy Polski w 2019 roku
KAS we współpracy z PIORiN
ujawniła 165 przypadków nieprawidłowości polegających
na nielegalnym przywozie lub
na niedopełnieniu obowiązków dokumentacyjnych. KAS
udaremniła wprowadzenie na

rynek 18 ton środków ochrony
roślin pochodzących z przemytu. Ponadto ujawniła 111 ton
środków, które nie zostały
zgłoszone do WIORIN.
– Współpraca między organami kontrolnymi, celnymi
i producentami prowadzi do
większej skuteczności w walce z nielegalnymi pestycydami. Podrabiane i nielegalne
pestycydy mogą mieć poważne skutki dla środowiska oraz
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Bardzo ważne jest,
aby współpraca w walce z nielegalnymi środkami ochrony roślin zwiększała presję
i zniechęcała przestępców do
tego procederu. Dlatego KAS
kolejny raz angażuje się we
wspólną kampanię edukacyjną
– mówi Magdalena Rzeczkowska, Dyrektor Departamentu
Ceł w Ministerstwie Finansów.
Kompendium informacji na
temat oryginalnych środków
ochrony roślin, a także odpowiedzialnego oraz zgodnego
z prawem zakupu i stosowania
środków ochrony roślin znajduje się na stronie internetowej
www.bezpiecznauprawa.org.
Aleksandra Mrowiec
Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin
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80 krów: jedna osoba i dój poniżej godziny?

Szybka decyzja
i Dairymaster w Suchowoli!
W tej chwili gospodarstwem zajmuję się
pan
Marcin wspólnie z rodzicami Marią i Janem, żona
pana Marcina, Katarzyna,
pracuje w swoim zawodzie
poza gospodarstwem. Mimo
pomocy rodziców, szczególnie w sezonie intensywnych
prac polowych potrzebne są
dodatkowe ręce do pracy,
a jak wiadomo chętnych do
pracy w gospodarstwie szczególnie przy bydle mlecznym
brakuje. Dlatego już w 2018
roku hodowca rozpoczął poszukiwania rozwiązania, które ułatwiłoby i przyśpieszyło
pracę przy bydle, byłoby proste, zgodne z naturą i przede
wszystkim uzasadnione eko-

elastyczne, że przy tak niskim
podciśnieniu nie spadają, tylko wracają do swojego pierwotnego położenia.

Fot. archiwum prywatne

Gospodarstwo państwa
Sieńków z Suchowoli jest
gospodarstwem rodzinnym
kolejne pokolenia budowały,
ulepszały i unowocześniały
gospodarstwo. Wspólne
gospodarowanie udało się
dzięki temu, że kolejne
pokolenia były zgodne co
do tego, że nie można stać
w miejscu, trzeba iść do
przodu, rozwijać się i ułatwiać sobie pracę jeżeli są
takie możliwości, ale przede
wszystkim trzeba dbać
o zwierzęta.

Od lewej: hodowca Marcin Sieńko i Piotr Skoczek właściciel
ﬁrmy Somatik, będącej autoryzowanym dystrybutorem
Dairymaster w Polsce
nomicznie. Pod koniec 2018
roku wyjechał wraz grupą
hodowców do Niemiec żeby
lepiej poznać i zobaczyć
w praktyce rozwiązania ﬁrmy
Dairymaster, o której trochę
już czytał, trochę słyszał, ale
chciał to zobaczyć na własne oczy. Wrócił zachwycony
i błyskawicznie podjął decyzję, że pierwsza hala udojowa Dairymaster powstanie
u niego w Suchowoli. Tak też
się stało od połowy sierpnia
2019 roku krowy korzystają
z nowej hali udojowej Swing
– Over 2 x 12, wkomponowanej w nowo wybudowany
obiekt.

System dojenia zgodny
z naturą
Rozwiązania Dairymaster
jak najbardziej wpisują się
w naszą ideologię, bo oparte
są na podpatrywaniu natury
i system dojenia zgodny jest
z naturą i ﬁzjologią zwierząt
– tłumaczy hodowca. Dbałość o zwierzęta jest priorytetem w gospodarstwie państwa
Sieńków. W stadzie znajduje
się dużo zwierząt mających
po 10-12 lat i będących wciąż
w doskonałej kondycji, wciąż
dających mleko.
Na czym polega takie dojenie zgodne z naturą? Dairymaster doi pod wysokim ciś-

Halę udojową Swing – Over 2 x 12, Dairymaster wkomponowano w nowo wybudowany obiekt, krowy korzystają z niej od
sierpnia ubiegłego roku
nieniem w czasie całego doju
i całkowicie odpuszcza na fazę
odpoczynku. Tak jak to ma
miejsce w naturze. Ciele, które
pije od krowy mleko ssie bardzo mocno, ale później w którymś momencie musi złapać
oddech i musi puścić i ten system został oparty dokładnie
na tej samej zasadzie – wyjaśnia Marcin Sieńko. Zmienne
podciśnienie powoduje, że
krowy bardzo spokojnie stoją,
doją się i nie zrzucają aparatów udojowych, co wcześniej
było dużym problemem.
Hodowca przyznaje, że nie
do końca wierzył, że przy
zmiennym
podciśnieniu,

kiedy ciśnienie spada prawie
do zera w fazie odpoczynku
aparat udojowy nie spadnie i będzie wciąż na swoim
miejscu. Piotr Skoczek, właściciel ﬁrmy Somatik, będącej
autoryzowanym dystrybutorem Dairymaster w Polsce
wyjaśnił, że tajemnicą utrzymujących się na swoim miejscu aparatów jest bardziej
elastyczna guma, wykonana
ze specjalnie opatentowanej
mieszanki gumy i silikonu,
który stanowi 25 proc. składu mieszanki. Dzięki temu
gumy Dairymaster zamykają
się już przy podciśnieniu 4-5
kilo pascali (kPa) i są na tyle

Dój już nie jest utrapieniem
Dziś po pół roku pracy na
nowej hali udojowej rolnik podkreśla, że jest bardzo zadowolony, bo inwestycja sprawdza się
w 100 procentach, aparaty nie
spadają, krowy są wydojone do
końca, nie ma dodajania, bo
prawie nic nie zostaje. Po najstarszych 12 letnich sztukach,
najlepiej widać, że dój jest
lepszy i przyjemniejszy, bo one
narażone były na największy
stres związany ze zmianą dotychczasowego systemu dojenia.
Wcześniej dój odbywał się na
hali 2 x 4 rybia ość i samo dojenie trwało około 2h, później
jeszcze sprzątanie, mycie. Przy
doju pracowały zazwyczaj 2
osoby. W tej chwili dój trwa
niecałą godzinę przy około 80
krowach. Nie potrzeba dodatkowego pracownika do pomocy,
co jest plusem i oszczędnością.
I co najważniejsze, dój nie jest
dla nas, ani dla zwierząt męczący i nie jest naszym codziennym
porannym i wieczornym utrapieniem – podsumowuje właściciel gospodarstwa w Suchowoli.
Piotr Skoczek z ﬁrmy Somatik
potwierdza, że w 2020 roku pojawią się w Polsce kolejne hale
udojowe Dairymaster.
mm
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Konsekwencje zmian agroklimatycznych
w ochronie zbóż przed patogenami
Odczuwalnymi zmianami w warunkach
pogodowych kolejnych sezonów
wegetacyjnych są ekstremalne zjawiska
pogodowe, które są następstwem m.in.
wzrostu temperatury i energii, większej ilość
ciepła w oceanach, a kolejno wzrostem
poziomu mórz, zakwaszeniem oceanów,
intensyfikacją innych towarzyszących
zjawisk atmosferycznych.
Wątek zmian klimatycznych
pojawia się w życiu publicznym w szerokim zakresie. Według polskich językoznawców
słowem 2019 roku nominowano słowo klimat, słownik
oksfordzki nadał je: „climate
emergency”, a Collins ogłosił laur dla „climate strike”.
W 2020 roku będziemy pod
patronatem międzynarodowego roku zdrowia roślin.
Czy zatem zmiany klimatyczne
mają wpływ na rośliny rolnicze
i ochronę przed patogenami?
Odczuwalnymi zmianami
w warunkach pogodowych
kolejnych sezonów wegetacyjnych są ekstremalne zjawiska
pogodowe, które są następstwem wzrostu temperatury
i energii, większej ilość ciepła
w oceanach, a kolejno wzrostem poziomu mórz, zakwaszeniem oceanów, intensyﬁkacją innych towarzyszących
zjawisk
atmosferycznych,
zmniejszeniem powierzchni
lodowej. Notowana obecnie zawartość CO2 wynosi
prawie 415 ppm (maj 2019

– 414,6 ppm) i jest najwyższa
od początku pomiarów, tj. od
1958 roku.
Raport Międzyrządowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu określa, że w przyszłości
temperatura może być o 0,3
do 4,8oC wyższa niż w latach
1986-2005. W naszej streﬁe
klimatycznej możemy zatem
spodziewać się wzrostu skrajnie wysokich temperatur (taki
rekord padł już w Radzyniu
w 2019 r.), zmniejszenia opadów w okresie letnim (klęska
suszy 2018, 2019), rosnącego
ryzyka powodzi rzecznych,
ryzyka pożarów lasów oraz
wzrostu wydatku energetycznego na chłodzenie i wzrostu
zapotrzebowania w wodę
z powodu ewapotranspiracji
w samym rolnictwie aż o 30 do
50% w perspektywie 20-30 lat.
Często wymienianymi konsekwencjami będą prawdopodobnie zmienność plonowania zbóż, szczególnie form
jarych. Scenariusze przewidują, że zwiększy się zmienność
plonowania i dużych wahań

W 2019 ROKU
PRODUKTÓW
OPARTYCH NA
TRIAZOLACH,
POWSZECHNIE
STOSOWANYCH
W OCHRONIE ZBÓŻ
PRZED PATOGENAMI,
W LATACH 2022-24
ZOSTANIE 41.
plonów, co będzie rodziło lata
klęsk i urodzajów. Kolejny
skutek to wydłużenie okresu
wegetacyjnego, ze skróceniem
aktywnego wzrostu roślin o 7
do 10 dni, przy czym kłoszenie
i dojrzałość woskowa będą notowane o 8 do 13 dni wcześniej.
Poważnym zaburzeniem równowagi w agroekosystemach
będą szybkie spadki wilgotności gleby w czasie sezonu wegetacji - wzrost opadów zimą,
a deﬁcyt w okresie pełnej wegetacji. Stąd prace nad odmianami zbóż, które będą odporne
na stres wodny i termiczny lub
zmiana proﬁlu gospodarstwa
w kierunku roślin
Szereg zmian na poziomie
wzrostu i rozwoju roślin rolniczych, zaburzeń ﬁzjologicznych, w tym procesu fotosyntezy, koreluje z koniecznością
ochrony w efekcie zagrożenia
kondycji roślin spowodowanej nasileniem chorób zna-

nych i nowych agrofagów.
Przykładami zależności ochrony roślin od zmieniających się
warunków klimatycznych jest
wzrost podatności zbóż na infekcje patogenami odglebowymi, zwłaszcza tymi które tworzą przetrwalniki. Patogeny już
zareagowały na warunki środowiskowe m.in. policyklicznością rozwoju, czyli tworzeniem
wielu pokoleń zarodników infekcyjnych w sezonie jesiennej
i wczesnowiosennej wegetacji
zbóż (np. Puccinia recondita
f. sp. tritici sprawca rdzy brunatnej, Blumeria graminis
powodujący mączniaka prawdziwego), szybkim tworzeniem
form przetrwanych np. sprawca ostrej plamistości oczkowej
Ceratobasidium cereale, czy
poszerzeniem zakresu tolerancji termicznej np. sprawca rdzy
żółtej Puccinia striiformis, Można również przypuszczać, że ze
względu różnorodność gatun-

ków powodujących choroby:
fuzaryjną zgorzel, fuzariozy liści
i kłosów grzyby rodzaju Fusarium nie ustąpią w przyszłości
jako groźne, toksynotwórcze
patogeny.

PONADTO, OCHRONA
ROŚLIN, ZWŁASZCZA
W 2020 ROKU
BĘDZIE WYZWANIEM,
PONIEWAŻ
ROZPORZĄDZENIEM
WYKONAWCZYM KE
ZNIKNIE Z RYNKU
WIELE SUBSTANCJI
AKTYWNYCH.
SPOŚRÓD 222
ZAREJESTROWANYCH

Zatem uwzględniając plastyczność mikroorganizmów
chorobotwórczych oraz ich
zdolność do adaptacji w nowych, niekorzystnych warunkach środowiska należy
w przemyślany sposób dokonać wyboru odmian zbóż oraz
monitorować stan sanitarny
upraw i kolejno zaplanować
ochronę dostępnymi produktami o szerokim spektrum
działania. Przy ciepłych, jesiennych okresach wegetacji
ozimin, a także wilgotnym
okresie zimowym i silnej presji grzybów należałoby uznać,
że zabieg T0 jesienny lub po
ruszeniu wegetacji i T1 w fazie
krzewienia będą obligatoryjne dla zachowania dobrego
plonowania zbóż.
Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Polityka rolno-spożywcza: Jedzenie dla wszystkich!
Global Forum for Food and Agriculture to międzynarodowe
forum poświęcone kwestiom polityki rolno-spożywczej,
które organizowane jest corocznie w Berlinie. Jest to impreza odbywająca się równolegle z Międzynarodowymi Targami
Zielony Tydzień. Jej punktem kulminacyjnym jest nieformalna konferencja ministrów rolnictwa, w której w tym roku
uczestniczyło 71 ministrów z całego świata. Brali w niej
udział także przedstawiciele wysokiego szczebla organizacji
międzynarodowych. Wśród uczestników był również polski
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Hasłem przewodnim 12.
Światowego Forum Żywności
i Rolnictwa było: Jedzenie dla
wszystkich! Handluj na rzecz
bezpiecznego, różnorodnego

i zrównoważonego żywienia.
— Handel, jak krwioobieg
jest potrzebny do zapewnienia żywności ludziom żyjącym, w różnych krajach świa-
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ta, ale potrzebny jest handel
sprawiedliwy. Są kraje mające
dobre warunki do produkcji
żywności, gdzie jest jej wystarczająca ilość i są kraje
gdzie żywności brakuje. Na
świecie około 2,5 mld. ludzi
cierpi z powodu głodu lub
niedożywienia. Do roku 2050
przewiduje się, że jeszcze o 2
mld. zwiększy się ilość ludzi
na kuli ziemskiej. Tych ludzi
trzeba będzie wyżywić – mówił minister Jan Krzysztof
Ardanowski
Minister zaznaczył, że pojedyncze kraje nie poradzą so-

bie z globalnymi wyzwaniami
w rolnictwie.
- Naszym celem jest inteligentne, wydajne i zrównoważone wykorzystanie
zasobów na całym świecie,
a tym samym zwiększenie wydajności rolnictwa
w sposób zrównoważony
– zaznaczył szef polskiego
resortu rolnictwa i dodał,
że kraje które mają dobre
warunki do rozwoju rolnictwa mają obowiązek
myśleć o wyżywieniu całego świata, a nie tylko swoich obywateli.

Minister powiedział, że
produkcja ta musi być jednak wspierana przez kraje, które nie mogą rozwijać
rolnictwa, bo nie pozwalają
na to warunki glebowe czy
klimatyczne, ale posiadają
zasoby naturalne czy rozwiniętą turystykę. — Myślenie
o zapewnieniu żywności dla
całego świata musi być imperatywem dla organizacji
międzynarodowych. Tylko
wspólnymi siłami całej ludzkości możemy jej zapewnić
rozwój na najbliższe pokolenia – podkreślił.

Zapewnienie globalnego
bezpieczeństwa żywnościowego to koniec głodu podkreślali
podczas dzisiejszej konferencji ministrowie rolnictwa. Zamierzają oni współpracować
ze sobą w celu znalezienia
rozwiązań dla sektora rolnego, aby zapewnić globalne
bezpieczeństwo żywnościowe i zrealizować prawo do
odpowiedniej żywności na
poziomie globalnym. W ten
sposób chcą przyczynić się
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Materiały MRiRW, opr. bar
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Trwa Międzynarodowy Rok
Zdrowia Roślin. Jako element
tych obchodów w Warszawie 23 stycznia odbyła się
konferencja „Chroniąc rośliny
– chronisz życie”. Uczestniczył w niej minister rolnictwa
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Minister podkreślił także, że
maksymalizacja plonów nie
jest już synonimem nowoczesnego rolnictwa. – Teraz za
rolnictwo nowoczesne uważa
się rolnictwo, które nie niszczy
przyrody, które w sposób racjonalny wykorzystuje zasoby
naturalne.
Jak podkreślali prelegenci dzisiejszej konferencji rośliny są
ciche, są nieme i nie krzyczą
na temat swoich potrzeb, a są
dla człowieka bardzo ważne.
Ponad 80 procent żywności
pochodzi od roślin. Dzięki
roślinom mamy tlen, którym
oddychamy. Nie zastanawiamy się nad tym na co dzień,
a jednak trudno wyobrazić
sobie bez nich życie. Często
nie mamy też świadomości
zagrożeń, dlatego konieczna
jest edukacja. bar, inf. MRiRW
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Rozpoczynamy obchody
Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ
ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej
„IYPH 2020”) i zaprosiło
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych
(FAO) we współpracy z Międzynarodową Konwencją
Ochrony Roślin (IPPC), do
zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia
Roślin.
O tym jak ważne jest
zdrowie roślin oraz jaki
cel przyświeca tej inicjatywie rozmawiamy z prof. dr
hab. Bożeną Kordan z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz kierownikiem Działu Ochrony
Roślin i Techniki, Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie mgr.
inż. Katarzyną Dębowską.
— Czy zdrowie roślin
jest ważne?
BK. — Ludzie uprawiają
rośliny od niepamiętnych już
czasów. Zmiany jakie zachodziły w ich hodowli, doskonaleniu pożądanych cech, jak
i systemu produkcji, miały jeden najważniejszy cel – zapewnienie pożywienia dla ludzkości. To się nie zmieni, wręcz
przeciwnie, ostatnie badania
wskazują, że to właśnie rośliny mogą stanowić podstawę
zdrowego odżywiania. Wpływ
zdrowych roślin na otaczające
nas środowisko, klimat, cechy
krajobrazu, jak również na
bioróżnorodność jest znaczący. Natomiast skutki braku
świadomości na temat zdrowia
roślin mogą być ogromne.
Uprawa,
przetwórstwo
i sprzedaż roślin są jednak
potężną gałęzią gospodarki,
która zapewnia utrzymanie
milionom rodzin. Dlatego

też należy z całą mocą powiedzieć: „Tak, zdrowie roślin
jest ważne dla ludzi!”.
Zdrowe rośliny są podstawą
wszelkiego życia, funkcjonowania ekosystemów i produkcji bezpiecznej żywności.
Szkodniki i choroby roślin
powodują straty w uprawach,
ograniczają dostępność żywności i zwiększają koszty jej
produkcji.
K.D. — Międzynarodowy
Rok Zdrowia Roślin ma pomóc uświadamiać społeczeństwa na całym świecie, jak
ważną rolę odgrywają rośliny
na naszym globie i jak istotne
jest dbanie o ich zdrowie.
Głównym celem IYPH 2020
jest również edukacja społeczeństwa na temat, w jaki
sposób ochrona zdrowia
roślin może przyczynić się
do wyeliminowania głodu,
zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia
rozwoju gospodarczego.
B.K. —Wystarczy przytoczyć
kilka danych: Straty powodowane przez agrofagi wynoszą
220 miliardów dolarów rocznie, z czego, aż 70 miliardów
strat powodują szkodniki
inwazyjne. W Polsce straty te
szacuje się na 27 mld zł rocznie. Te liczby zaskakują i przerażają, dlatego tak ważne jest
zdrowie roślin.
K.D. — Przedstawiciele narodowych organizacji ochrony
roślin na całym świecie chcą
zmienić stan świadomości
społeczeństwa. Jednym z takich działań było ogłoszenie
przez ONZ „ 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia
Roślin. W efekcie, na całym
świecie planowane są działania informacyjno-promocyjne, które pomogą podnosić
świadomość społeczeństwa
nt. zdrowia roślin.
Takie działania są w trakcie przygotowań także w naszym województwie.
Z punktu widzenia realizowania działań związanych
zarówno z popularyzacją, jak
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Na całym świecie rozpoczynają się obchody
Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin,
ogłoszonego przez Organizację Narodów
Zjednoczonych. Hasło przewodnie tego
całorocznego święta brzmi: „Chroniąc
rośliny, chronisz życie”.

i praktycznymi działaniami
związanymi z zagadnieniami
zdrowia rośli istotna jest kooperacja zarówno jednostek
badawczo-naukowych, urzędów, jak i praktyków.
B.K. — Wydział Kształtowania Środowiska UWM
w Olsztynie od lat współpracuje z WIORIN w Olsztynie w zakresie wymiany
doświadczeń oaz kształcenia
studentów. Obie jednostki
mają również bezpośrednie
kontakty z rolnikami oraz
przedsiębiorstwami w zakresie których jest dystrybucja i właściwe stosowanie
środków ochrony roślin.
Można powiedzieć, że zakres
działalności statutowej obu
instytucji spina klamrą zagadnienia związane z szeroko pojętym zdrowiem roślin.
Rozwój tej współpracy z całą
pewnością wpłynie bezpo-

średnio na poprawę świadomości ludzi w tym zakresie.
Międzynarodowy
Rok
Zdrowia Roślin stwarza niepowtarzalną okazję do przypomnienia społeczeństwom,
politykom i decydentom na
całym świecie, że rośliny są
bardzo ważne dla naszego
życia i jak wiele im zawdzięczamy. Organizowane w ciągu
całego 2020 roku wydarzenia pomogą zwrócić uwagę
na fakt, jak duże znaczenie
ma ochrona zdrowia roślin
w działaniach na rzecz wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony
środowiska i pobudzania
rozwoju gospodarczego.
Rośliny są fundamentalną
częścią życia na Ziemi. Bez nich
nie mogłaby istnieć większość
innych form życia, w tym człowiek. Pochłaniając ogromne
ilości dwutlenku węgla, rośliny

produkują tlen, którym oddychamy. Stanowią żywność
dla nas i dla wielu zwierząt. Są
ozdobą naszych ogrodów i domów. Ale przede wszystkim
kształtują środowisko naszego
życia, oddziałując na warunki
klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i hałas.
Jednak na zdrowie roślin
czyha wiele zagrożeń. Są to
przede wszystkim szkodniki
i choroby roślin, które obecnie co roku niszczą aż 40
procent światowych plonów,
powodując straty szacowane
przez FAO na 220 miliardów
dolarów. Za sprawą intensywnej wymiany handlowej
towarów roślinnych oraz
ożywionego ruchu turystycznego, organizmy szkodliwe
dla roślin mogą bardzo szybko przemieszczać się nawet
na bardzo dalekie odległości. Dodatkowo, odczuwalne

już na całym świecie zmiany
klimatu, sprzyjają rozprzestrzenianiu i zadomowieniu
nowych gatunków organizmów szkodliwych, stanowiąc poważne zagrożenie dla
produkcji roślinnej.
Zgodnie z wytycznymi FAO,
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
która dba o zdrowie roślin
w Polsce, przygotowuje i koordynuje szereg działań promujących Międzynarodowy
Rok Zdrowia Roślin na terenie całego kraju.
Na nowej, specjalnej stronie
internetowej Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin
w Polsce, uruchomionej z początkiem 2020 roku, mogą
Państwo znaleźć informacje
o interesujących wydarzeniach MRZR. Poprzez tę stronę prosimy zainteresowanych
o kontakt z PIORiN w sprawie
działań planowanych w ramach MRZR.
Zapraszamy Państwa do
wspólnych obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin pamiętając, że
rośliny nas żywią, leczą i chronią, a nasze zdrowie jest uzależnione od ich zdrowia. bk
Źródło: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/rozpoczynamy-obchody-miedzynarodowego-roku-zdrowia-roslin,346.html
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Zapraszamy do współpracy
Oddział Kętrzyn
ul. Mazowiecka 17, tel. 728 397 100, 662 172 044
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Płoskinia 1c
14-526 Płoskinia, tel. 600 254 200, 728 397 097
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FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 29 74
14-400 PASŁĘK, Nowa Wieś 1B, tel. 55 248 10 64
19-300 Ełk, Trasa Niepodległości 2, tel. 783 200 777
11-200 BARTOSZYCE, Sędławki 1, tel. 89 762 31 25
13-124 KOZŁOWO, ul. Sportowa 2a, tel. 725 120 111
Przedstawicielstwo handlowe:
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Wiosenne wapnowanie zimą?
W tym roku jest to możliwe
Najkorzystniejszym terminem
przeprowadzenia wapnowania jest
przedwiośnie, kiedy gleba ulega powolnemu
odmarzaniu. Okres ten charakteryzuje się
tym, że wcześnie rano gleba jest jeszcze
zamarznięta, co umożliwia wykonanie
zabiegu wapnowania, który nie niszczy
struktury gleby.
Z uwagi na dodatnie temperatury podczas tegorocznej
zimy, natura zaczęła budzić
się do życia jak na przedwiośniu, dlatego gleby trzeba wapnować jak najwcześniej żebystworzyć optymalne
warunki dla rozwoju systemu
korzeniowego roślin poprzez
podnoszenie pH.Zwiększy się
przez to odporność roślin na
stres w przypadku późniejszych ewentualnych przymrozków czy mrozów.

WYBÓR TERMINU
ZABIEGU JEST
NIEZWYKLE WAŻNY,
A NAWET KLUCZOWY,
SZCZEGÓLNIE NA
STANOWISKACH
Z GLEBAMI KWAŚNYMI.
WAPNOWANIE
TRZEBA BOWIEM
PRZEPROWADZIĆ
JAK NAJWCZEŚNIEJ,
NAJLEPIEJ NA GLEBĘ
WILGOTNĄ, TAK ABY
JAK NAJSZYBCIEJ
ROZPOCZĄŁ SIĘ
PROCES ODKWASZANIA.
Najkorzystniejszym terminem przeprowadzenia wapnowania jest przedwiośnie,
kiedy gleba ulega powolnemu odmarzaniu. Okres ten
charakteryzuje się tym, że
wcześnie rano gleba jest jeszcze zamarznięta, co umożliwia wykonanie zabiegu wapnowania, który nie niszczy
struktury gleby. Następnie
w trakcie dnia wierzchnia
warstwa gleby rozmarza,

a nawóz umieszczony na jej
powierzchni powoli wchodzi
w reakcję z wodą, rozpoczynając proces powierzchniowego odkwaszania.

W CELU
PRZECIWDZIAŁANIA
ZAKWASZENIU
I JEGO NEGATYWNYM
SKUTKOM
W ŚRODOWISKU
NALEŻY STOSOWAĆ
NA SZEROKĄ SKALĘ
NAWOZY ZAWIERAJĄCE
ZWIĄZKI WAPNIA LUB
WAPNIA I MAGNEZU. DO
WIOSENNEGO ZABIEGU
ODKWASZANIA GLEBY
NALEŻY WYBRAĆ
ODPOWIEDNI NAWÓZ.
Powinien on charakteryzować się dużą szybkością
odkwaszania, a jednocześnie nie działać gwałtownie.
Wapno tlenkowe ma szybsze
działanie, ponieważ forma
tlenkowa dość gwałtownie
wchodzi w reakcję z wodą,
szybko zmieniając odczyn.
Taka gwałtowna zmiana odczynu jest jednak niepożądana, szczególnie w przypadku
gleb lekkich, stąd wapna tlenkowe należy stosować tylko
na gleby cięższe.
Stosowanie wapna tlenkowego w okresie wiosennym
nie jest zalecane, gdyż może
prowadzić do przesuszenia
gleby i pogarszać jej ﬁzyczne właściwości. Działa ono
bardziej agresywnie w glebie
i istnieje niebezpieczeństwo

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

gorszych wschodów roślin.
Ponadto jest mocno higroskopijne i w zetknięciu z wilgocią
będzie się zbrylać.

WYSIEWANIE WAPNA
TLENKOWEGO WIOSNĄ
ZAWSZE WIĄŻE SIĘ
TEŻ ZE ZNACZNYM
PRZESUSZENIEM
ŚRODOWISKA
KORZENIOWEGO
ROŚLIN.
Lepiej zdecydować się na
wapno węglanowe, ponieważ działa szybciej w niższych
temperaturach. W glebie jest
woda, która w tym okresie
roku przemieszcza się naturalnie w głąb proﬁlu glebowego. Tym samym wapno będzie przemieszczało się wraz
z wodą. Jest mniej agresywne
i rozsiane na mokrą ziemię
może pozostać dłuższy czas
bez przykrycia.. Dlatego też
do wiosennego wapnowania
należy użyć wapna węglanowego dobrze zmielonego,
gdyż działanie wapna dobrze zmielonego o drobnych
cząstkach jest szybsze. Stopień rozdrobnienia surowca,
z którego produkowane jest
wapno jest ściśle związany
z aktywnością chemiczną

wapna, co pozwoli odżywić
tym składnikiem rośliny po
spoczynku zimowym, podniesie pH w obrębie systemu
korzeniowego i optymalnie zwiększy wykorzystanie
składników pokarmowych. .
Na rynku mamy ogromny
asortyment nawozów wapniowych.Możemy
również
zastosować nawóz wapniowo-magnezowy, który obok
regulowania pH gleby dostarczy również magnez odpowiedzialny za fotosyntezę.
Dodatkowo pierwiastek ten
jest niezbędnym składnikiem
runi łąkowej i pastwiskowej.
Chroni on bydło przed tężyczką pastwiskową, na którą krowy zapadają głównie wiosną,
a która to nieleczona może doprowadzić do śmierci zwierząt.
Do wiosennego wapnowania
gleby polecane są wapna granulowane, łatwo je rozsiać i nie
trzeba mieszać z glebą.

Z DANYCH
PRZEDSTAWIONYCH
PRZEZ IUNG – PIB
W PUŁAWACH
W SPORZĄDZONYM
„MONITORINGU
CHEMIZMU GLEB
ORNYCH W POLSCE

W LATACH 20152017” WYNIKA,
ŻE UDZIAŁ GLEB
BARDZO KWAŚNYCH
I KWAŚNYCH WZRASTA.
W ROKU 1995 BYŁO TO
59,26 PROC., A W ROKU
2015 JUŻ 65,3 PROC.
Biorąc pod uwagę stan zakwaszenia gleb IUNG opracował skalę wapnowania gleb
– wapnowanie konieczne,
potrzebne, wskazane, ograniczone i zbędne. Niskie pH
kwaliﬁkuje glebę do zastosowania nawozu wapniowego,
szczególnie gdy gleba jest
lekka. Stosowanie nawozów
wapniowych, przenosi potrzebę wapnowania o stopień, tzn.
z koniecznego >> potrzebne
>> wskazane >> zbędne lub
ograniczone, nie ma możliwości dostarczenia wapna
w takiej dawce, aby w jednym
roku przeskoczyć całą skalę,
np. z poziomu wapnowania
potrzebnego, uzyskać stopień
wapnowania zbędnego.
Pamiętajmy, że dawki nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych ustala się
indywidualnie dla każdego
gospodarstwa w oparciu o aktualne wyniki badań gleby

przeprowadzone przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.Na podstawie analizy
otrzymujemy podstawowe
informacje dotyczące pH gleby oraz zaleceń nawozowych.
Jest to pierwszy krok w celu
otrzymania doﬁnansowania
do wapnowania. Gdy dostaniemy od Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki badań wraz
z zaleceniami wapnowania,
staje przed nami wybór rodzaju wapna. Wskazania najczęściej stanowią ogólnikowe
podanie ilości CaO na hektar
jako dawkę alkalizującą. Wybierając typ i odmianę wapna,
które kwaliﬁkuje się do doﬁnansowania do wapnowania
w ramach „Ogólnopolskiego
programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie”, kierujemy
się także ilością magnezu
w glebie, szczególnie jeżeli
posiadamy gleby lekkie i bardzo lekkie, ponieważ na nich
wapń i magnez bardzo łatwo
ulegają wymyciu, na równi
z procesami zakwaszającymi glebę.
Reasumując: przy wczesnowiosennym i wiosennym
(przedsiewnym i pogłównym) wapnowaniu,należy
wziąć pod uwagę powyższe
argumenty przemawiające za
wapnem węglanowym w formie granulowanej.
Elżbieta Zyskowska
Dyrektor Handlowy w firmie Complexor
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Fot. dr Tomasza Klejdysza

Łokaś garbatek
Zabrus tenebrioides,
nowe – stare
zagrożenie
w uprawach zbóż

Larwa łokasia garbatka i obraz żerowania

Łokaś garbatek jest chrząszczem, którego znaczenie gospodarcze
w ostatnich latach wzrosło. Coraz częściej słyszymy o szkodach
jakie wyrządza w uprawach zbóż. Szczególnie często występuje
na południu naszego kraju, chociaż ostatnie doniesienia świadczą
o tym, że jego zasięg obejmuje już środkową, a nawet północną
Polskę. Zasiedla najczęściej uprawy w pobliżu łąk i pastwisk.
Jak wygląda łokaś
garbatek ?
Czy istniej możliwość pomylenia łokasia z innym gatunkiem?
Łokaś garbatek jest chrząszczem należącym do rodziny
biegaczowatych Carabidae.
Do rodziny tej należą przede
wszystkim chrząszcze pożyteczne, prowadzące drapieżny tryb życia, ograniczające
liczebność owadów szkodliwych. Łokaś garbatek jest
nielicznym wyjątkiem należącym do szkodników roślin.
Chrząszcz o wyraźnej krępej budowie, długości około
15 mm i szerokości 6 mm. Od
strony brzusznej spłaszczony,
brązowo czarny, natomiast
wierzch ciała czarny, matowy. Pokrywy z wyraźnym żeberkowaniem. W tylnej części
przedplecze dobrze widoczne
punktowanie. Czułki i odnóża
czarno brązowo.
Larwy osiągają długość do
25 mm i posiadają trzy pary
Miesiąć

I

II

III

odnóży krocznych. Przednia
część ciała wraz z głową jest
koloru kasztanowo-brązowego. Natomiast reszta obejmująca śródtułów, zatułów i odwłok jest biała lub żółta. Na
każdym z tych segmentów na
stronie grzbietowej występują
brązowe płytki, a po bokach
małe plamki boczne. Głowa
jest silnie spłaszczona, co
ułatwia larwom poruszanie
się w glebie.
Łokaś garbatek jest bardzo
podobny do innych przedstawicieli tej rodziny. Posiada
jednak dwie bardzo ważne
cechy na podstawie których
można go zidentyﬁkować tj:
• Krępa budowa ciała
• Obecność jednej długiej
szczecinki nad okiem (inne
gatunki posiadają dwie)
Jak przebiega rozwój
łokasia garbatka ?
Formą zimująca są larwy,
ukryte w glebie na głębokości około 20-40 cm. W spoIV

V

VI

Jaja
Larwy
Poczwarki
Postacie
dorosłe

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

VII

radycznych przypadkach,
można spotkać również zimujące chrząszcze. Wiosną,
gdy średnia dobowa temperatura wynosi około 8o
larwy wznawiają żerowanie.
Początkowo odżywiają się
tkanką liści zbóż ozimych,
a w późniejszym okresie żerują na liściach zbóż jarych.
Żerowanie larw trwa o=5-7
tygodni. W maju przepoczwarczają się w glebie.
Chrząszcze pojawiają się
w czerwcu i lipcu. Podobnie jak larwy żerują przede
wszystkim nocą, odżywiając
się kwiatami i młodymi ziarniakami. Preferują przede
ziarniaki pszenicy, chociaż
żerują również na jęczmieniu, życie oraz sporadycznie
na owsie. Samica łokasia
garbatka w okresie od czerwca do września składa od 80
do 100 jaj, umieszczając je
w szczelinach gleby na głębokości 5-15 cm. Po około
2 tygodniach z osłonek jajoVIII

IX

X

XI

XII

wych wychodzą larwy, które
bardzo intensywnie poszukują pokarmu. Najchętniej
odżywiają się młodymi roślinami. Po odnalezieniu
odpowiedniego pokarmu,
drążą około 30 cm pionowe
korytarze w których przebywają w ciągu dnia, a na żer
wychodzą nocą. Żerują na
źdźbłach traw lub młodych
roślinach zbóż, gdzie zjadają
tkankę miękiszową liści pozostawiając nerwy główne.
Wynikiem tego żerowania
są tzw. postrzępione liście.
Czasami postrzępione liście
lub całe rośliny wciągane
są do jamek. Uszkodzone
rośliny giną lub wytwarzają nadmierna ilość pędów
bocznych, często nie wytwarzających kłosów. Późna
jesienią larwy schodzą do
gleby na głębokość nawet
40 cm i zimują.
Uwaga podczas łagodnych
zim, z dodatnimi temperaturami, larwy łokasia mogę
żerować również zimą.
Bionomia łokasia
garbatka
Zabiegi ograniczające występowanie łokasia garbatka
Bardzo ważnymi zabiegami ograniczającymi straty
wywołane żerowaniem larw
i postaci dorosłych łokasia
garbatka są zabiegi uprawowe i zmianowanie. Uprawa
zbóż na tym samym polu
przez kolejne lata może
skutkować namnożeniem
się szkodnika, a tym samym
spowodować migracje na sąsiednie plantacje zbóż. Bardzo ważnym zabiegiem jest
wczesna podorywka ścierniska, która może zniszczyć
larwy znajdujące się jeszcze
blisko powierzchni gleby.
Nawożenie organiczne, które rozluźnia strukturę gleby,
ułatwia poruszanie się larw

Postać dorosła łokasia garbatka
łokasia, a tym samym może
sprzyjać liczniejszemu występowaniu.
Kiedy zwalczamy łokasia
garbatka ?
Wszystkie szkodniki występujące na roślinach uprawnych zwalczamy chemicznie
tylko wtedy, kiedy został
przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości.
Zboża ozime: jesienią po
wschodach roślin 1–2 larwy

lub 4 uszkodzone rośliny na
1 m2.
Zboża jare: wiosną, na początku wegetacji 3–5 larw lub
8–10 uszkodzonych roślin na
1 m2.
Prof. dr hab. Bożena Kordan, dr inż.
Emilia Ludwiczak, Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
bozena.kordan@uwm.edu.pl,
emilia.ludwiczak@uwm.edu.pl

PIENIĄDZE 21r

STYCZEŃ 2020

Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych
Pomoc finansowa z PROW 2014-2020
przeznaczona na inwestycje służące
ochronie wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych.

Program działań
ochronnych
Program działań mających
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu
określa warunki przechowywania nawozów naturalnych
oraz postępowanie z odciekami.

ZGODNIE Z JEGO
ZAPISAMI NAWOZY
NATURALNE PŁYNNE
I NAWOZY NATURALNE
STAŁE PRZECHOWUJE
SIĘ W BEZPIECZNY DLA
ŚRODOWISKA SPOSÓB,
ZAPOBIEGAJĄCY
PRZEDOSTAWANIU SIĘ
ODCIEKÓW DO WÓD
I GRUNTU.
W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich
na głębokiej ściółce obornik
może być przechowywany
w budynku inwentarskim

o nieprzepuszczalnym podłożu. Pojemność zbiorników
na nawozy naturalne płynne
powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy, a powierzchnia miejsc
do przechowywania nawozów
naturalnych stałych powinna
umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy.
Natomiast kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na
gruncie. Kiszonki przechowuje
się w szczególności w silosach,
rękawach foliowych, na płytach
lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału,
który pochłania odcieki, oraz
pod przykryciem foliowym.

PODMIOTY
PRZYJMUJĄCE
NAWOZY NATURALNE
NA PODSTAWIE
UMOWY POWINNY
POSIADAĆ, W CHWILI
PRZYJMOWANIA
TYCH NAWOZÓW
NATURALNYCH,
ODPOWIEDNIĄ
POWIERZCHNIĘ
LUB POJEMNOŚĆ
POSIADANYCH
MIEJSC DO ICH
PRZECHOWYWANIA
W BEZPIECZNY DLA
ŚRODOWISKA SPOSÓB,
ZAPOBIEGAJĄCY
PRZEDOSTAWANIU SIĘ
ODCIEKÓW DO WÓD
I GRUNTU.
W przypadku podmiotów
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich

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

Fot. archiwum prywatne

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, na obszarze całej Polski
obowiązuje od 27 lipca 2018
r. jeden „Program działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”
(Dz. U. poz. 1339). Zobowiązuje on wszystkich rolników,
którzy prowadzą produkcję
rolną, w tym działy specjalne
produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są
przechowywane
odchody
zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami.

gospodarstwa jako kierujący.
Wsparcie na operację obejmującą wyłącznie inwestycję
polegającą na doposażeniu
gospodarstwa w urządzenia
do aplikowania nawozów naturalnych (tj. na zakup sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych) przyznaje się, gdy
w gospodarstwie spełnione
są warunki przechowywania
nawozów naturalnych płynnych, określone w Programie
działań. W tym celu rolnik
zobowiązany będzie złożyć
wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy stosowne oświadczenie dotyczące warunków
przechowywania nawozów
naturalnych płynnych, zgodnie z warunkami określonymi
w Programie działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

dr Marcin Kazimierczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w liczbie większej niż 210
DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę
drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad
30 kg lub 750 stanowisk dla
macior termin na dostosowanie upływa 31 grudnia 2021 r.
Natomiast w przypadku podmiotów prowadzących chów
lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej
lub równej 210 DJP termin
upływa 31 grudnia 2024 r.
Podmiot wsparcia
O pomoc na operacje typu
„Inwestycje mające na celu
ochronę wód przed zanieczyszczeniem
azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych”
ﬁnansowanego z budżetu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 ubiegać może się
rolnik (tj. osoba ﬁzyczna,
osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, oddział
przedsiębiorcy zagranicznego, wspólnik spółki cywilnej), jeżeli:
• jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, położonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• w gospodarstwie, którego
jest posiadaczem, prowadzi
chów lub hodowlę zwierząt
gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli
drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000
stanowisk dla świń o wadze
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
• został mu nadany numer
identyﬁkacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności,
• nie podlega wykluczeniu
z ubiegania się o przyznanie
pomocy na podstawie przepisów UE.
Przedmiot wsparcia
Pomoc może być przyznana na operację polegającą
na realizacji inwestycji, która zapewni dostosowanie
gospodarstwa do wymagań
określonych w Programie
działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
kiszonek, lub doposażenie gospodarstwa w urządzenia do
aplikowania nawozów naturalnych. Ponadto inwestycja

musi być związana z produkcją zwierzęcą w zakresie
zwierząt gospodarskich oraz
spełniać wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej
inwestycji.
Doﬁnansowanie
można
otrzymać m.in. na koszty:
budowy, przebudowy lub
zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do
gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników
lub płyt do przechowywania
kiszonek, jak również zakupu
nowych maszyn i urządzeń do
aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Poziom i wysokość
pomocy
Pomoc przyznawana jest
w formie refundacji części
poniesionych kosztów kwaliﬁkowalnych operacji, w wysokości do:
1) 60% kosztów kwaliﬁkowalnych – w przypadku
operacji realizowanej przez
„młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwaliﬁkowalnych – w przypadku operacji
realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

POMOC PRZYZNAJE
SIĘ I WYPŁACA DO
WYSOKOŚCI LIMITU,
KTÓRY W OKRESIE
REALIZACJI
POMOC NA INWESTYCJĘ PROGRAMU WYNOSI
DOTYCZĄCĄ
MAKSYMALNIE 100
WARUNKÓW
TYS. ZŁ NA JEDNEGO
PRZECHOWYWANIA
BENEFICJENTA
KISZONEK MOŻE
I NA JEDNO
ZOSTAĆ PRZYZNANA
GOSPODARSTWO.
WYŁĄCZNIE „MŁODEMU
Złożone przez rolników
ROLNIKOWI”.
wnioski zostaną poddane
Inwestycja w tym zakresie
musi zostać zrealizowana
w terminie 24 miesięcy od
dnia rozpoczęcia prowadzenia przez „młodego rolnika”

ocenie punktowej. Suma
uzyskanych punktów będzie
decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Dr Marcin Kazimierczuk
UWM Olsztyn
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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 1/2020. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 3,3 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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Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl
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OD 40 – DO 60 LAT

KULTURALNY

i radosnej jak ta wiosna. Pokocham i przytulę-

STSIEK

Jestem bez żadnych zobowiązań i nałogów, niezależny

-obiecuję. Czekam na kontakt a będzie weselej.

jestem z olsztyna, wolny, niezależny, uczciwy,

finansowo – mieszkaniowo, pracujący, zmotoryzo-

Cel stały związek.

szczery, bez nałogów. Mam 55 lat 168/75.

wany – poznam Panią lat 60-70, dla mnie wiek nie

SPRAWNY

Poznam Panią do 55 lat. Jeżeli dokucza Ci

ma mniejszego znaczenia, liczy się przede wszystkim

73/167/65, rozwiedziony, bez nałogów i prob-

samotność napisz.

kultura osobista – cel przyjażń, a może coś więcej.

lemów, bardzo samotny, uczciwy i pogodny,

JANUSZ Z OKOLIC OLSZTYNA

MARZYCIEL

OPRYSKIWACZ
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majsterkowicz pozna do stałego związku odpo-
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Jestem wdowcem na ręcie, mam 59 lat 170cm

Emeryt – wolny 69/172/81 szczupły z mieszkaniem,

wiedzialną Panią, która lubi aktywnosć, naturalna

wysportowany, dużo zainteresowań, lubię tańczyć

kuchnię i naturę, gospodarną i zgodną.

technikiem samochodowym, zmotoryzowany

bez nałogów, wesoły z humorem zmotoryzowany.

ROMANTYCZNY

niezależny finansowo i mieszkaniowo. Jeśli

Poznam Panią szczupłą bez nałogów do 71 lat

Pogodny, niezależny, bez nałogów i problemów,

chcesz mnie poznać napisz a może wspólnie

z Olsztyna lub okolic. Cel przyjażń, stały związek.

sprawny i aktywny, majsterek 70+, pozna

znajdziemy szczęście.

EMERYT Z KĘTRZYNA

na stałe naturalną i kobiecą niewysoką Panią,

Mam 70 lat , jestem sam, niezalezny finansowo

zgodną i bez problemów, lubiącą ruch, zdrową

POWYŻEJ 60 LAT

i mieszkaniowo, chciałbym poznać Panią, która

kuchnię i przyrodę.

DOMATOR

też czuje się samotnie i potrzebuje wsparcia

NIEWYSOKI

Wdowiec, 67 lat, emeryt, mieszkam w Olsztynie,

drugiej osoby. Jeśli potrafisz kochać i chcesz być

Niewysoki, szczupły emeryt, wolny, niezależny

domator – M4, szczupły, wysoki, życzliwy wobec

kochana doezwij się.

70+, bez nałogów, pogodny, uczciwy, pozna

innych, troskliwy, wyrozumiały i opiekuńczy,

SAMOTNY LAT 72

na zawsze niewysoką naturalną i kobiecą Panią

pozna Panią miłą o dobrym, czułym sercu

Szukam przyjaciółki do dalszego pożycia we

niezależną i bez problemów miłośniczkę ruchu,

i charakterze, szczupłą i pełną ciepła.

dwoje, wiek obojętny. Szukam Pani uczciwej

zdrowej kuchni i przyrody.

REKLAMA

we dwoje. Mieszkam w Olsztynie. Mam poczucie

ELBLĄŻANKA

SAMOTNA WDOWA Z OLSZTYNA

humoru. Odpowiem na poważne oferty.

65 lat 162//64, waga, samotna, niezależna

Wdowa lekko po 70 – tce średniego wzrostu i bu-

SPOKOJNA

finansowo i mieszkaniowo.

dowy ciała, niezależna finansowo i mieszkaniowo,

Jestem wdową średniego wzrostu jestem za-

Młody wygląd, poczucie humoru, lubie

pozna Pana z Olsztyna lub okolic niezaleznego

dbaną blondynką 79 lat, lubię Panów czysto ubra-

przyrodę, nie palaca, poznam Pana po 60- tce

finansowo nie szukającego przygód i sponsora.

nych. Jestem niezależna, bez nałogów, spokojna,

niezależnego finansowo i mieszkaniowo,

NIEZALEŻNA

uczciwa jestem aktywna z dobrym charakterem.

zmotoryzowanego, sprawnego fizycznie, numer

GWARANTUJEMY:

Poznam Pana o dobrym charakterze w wieku 50-

SZATYNKA Z OLSZTYNA

telefonu ułatwi kontakt.

  

60 lat, który nie szuka przygód. Cel stały zwiazek.

wdowa średniego wzrostu, zgrabna, dobrze sytuło-

OPIEKUŃCZA

SZATYNKA

wana finansowo, wykształcenie wyższe techniczne,

Niezależna gospodarna, bez nałogów, pozna Pana

  

Jestem wdową na emeryturze, mieszkam

poznam pana z Olsztyna nie szukającego przygód,

w wieku 73-78 lat, który tez nie chce być sam.

w Olsztynie, poznam Pana uczciwego z Olsztyna

z poczuciem humoru i temperamentem.

Mieszkam w Olsztynie.

lub bliskich okolic, najlepiej wdowca.

SAMOTNA Z ELBLĄGA

OLSZTYNIANKA MARZENA

SYMPATYCZNA Z OLSZTYNA

Samotna 74 – latka, niepaląca, pozna miłego

Jestem wdową lekko po 70-tce, niezależną, bez

Miła, pogodna, atrakcyjna, bez nałogów, pozna

Pana powaznie myślącego a nie dla przygody.

nałogów. Chcę poznać samotnego Pana i spędzić



Pana wolnego, niekaralnego w wieku 50-56 lat

Mieszkam w Elblągu.

z nim reszte życia – to moje marzenie.



o dobrym charakterze, uczciwego, szczerego

PRACUJACA EMERYTKA

WDOWA

z poczuciem humoru, który nie szuka przygód

Emerytka lat 61 168/65 energiczna, lubię aktyw-

Emerytka lat 63/166, Koziorożec, niezależna

<=>?@A

i również mieszka w Olsztynie. Mile widziany

nie spśdzać czas. Szukam Pana, z którym można

finansowo- mieszkaniowo, bez nałogów. Cenię

B  C D E F GH IJKLMMJ

katolik praktykujący.

przeżyć piękną jesień życia.

szczerość, uczciwość, zaufanie. Pragnę poznać

 !"# $%&'$ %(!)*
+,-.,/+, 01 2/-34-.,56 -.107589:32 ;604,

WDOWA LAT 60

Pana uczciwego, szczerego na jesień życia

Jestem na emeryturze, niezależna finansowo

z Olsztyna, zmotoryzowanego.

SAMOTNA SZATYNKA

i mieszkaniowo. Poznam Pana uczciwego, niepa-

Cel stały związek bez nałogów do 67 lat.

Samotna na emeryturze 160,65,63 z Olsztyna.

lącego, zmotoryzowanego z poczuciem humoru.

NIEBRZYDKA BLONDYNKA

Poznam Pana szczerego z poczuciem humoru przy-

PANI STRZELEC

Wodnik, szczupła, niebrzydka blondynka

jaciela na dobra i złe zmotoryzowanego do 70 lat.

Poznam Pana miłego, odpowiedzialnego Pana po

o wszechstronnych zainteresowaniach. Niezależ-

PANI RAK

60-tce. Wolna z Olsztyna.

na finansowo i mieszkaniowo. Poznam Pana bez

Jestem bardzo samotna wdowoą, uczciwą,

CIEMNOWŁOSA Z OLSZTYNA

zobowiązań, samotnego, niezaleznego finansowo

spokojnego usposobienia. Poznam Pana, któey

Niezależna wdowa z Olsztyna pozna Pana uczci-

i mieszkaniowo w wieku do 60 lat, bez nałogów

ma dośc samotości i chciałby się cieszyć życiem

wego, najlepiej wdowca w wieku do 73 lat.

z Olsztyna lub okolic.
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POWYŻEJ 60 LAT

Następne wydanie
26 lutego 2020
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wzrostu 79 kg. Jestem uzdolnionym chłopakiem,

DO 60 LAT

Gdzie nas szukać?
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Miliony litrów odzyskiwanej i ponownie
wykorzystywanej wody dziennie. Zero waste
(zero marnowania) – czyli nie produkujemy
zbędnych odpadów. Nowe, przyjazne
środowisku opakowania Biobased czyli
z materiałów pochodzenia roślinnego.
Zielona energia, samodzielnie wytwarzana
na potrzeby zakładów. Mniej ścieków
i gazów emitowanych do środowiska.
To nie hasła przyszłości a realne zmiany
wprowadzane od miesięcy w zakładach
Grupy Polmlek.
Plastikowe słomki do napojów raz wykorzystane lądują
w koszach na śmieci i przez
setki lat zatruwają środowisko, dlatego Polmlek testuje
ekologiczne - papierowe. Już
wkrótce produkowany przez
Fortunę (spółka należąca do
Grupy Polmlek) sok Pysio zaopatrzony będzie w wygodne
eko-słomki z papieru. Świadomie wybieramy rozwiązania,
które pomogą wyeliminować
trudne w recyklingu opakowania.
Dlaczego i czym są polmlekowe EKO opakowania? Nasze
soki Fortuna będą nalewane w kartony produkowane
w 100% z materiałów odnawialnych. Co to oznacza?
Papier użyty do produkcji
opakowania pochodzi z lasów
certyﬁkowanych FSC czyli
nasz klient wie, że karton nie
został wyprodukowany kosztem lasu, zwierząt, roślin ani
ludzi, których byt od niego zależy. Plastik, w tym zakrętki do
kartonów z sokiem, także jest
pochodzenia roślinnego. Stan-

dardowy plastik jest produkowany z paliw kopalnych, czyli
z ropy naftowej. Właściwie już
na etapie wydobycia zanieczyszczane jest środowisko.
Tymczasem nasz plastik z trzciny cukrowej produkowany jest
z roślin, które rosnąc przyczyniają się do redukcji dwutlenku węgla. Są w 100% źródłem odnawialnym, ponieważ
odrosną na kontrolowanych
uprawach trzciny cukrowej.
Aż 83 procent kartonu będzie
pochodzenia roślinnego, taki
karton to 2,5 krotnie mniej
plastiku, niż w opakowaniu
tradycyjnym. Poza tym opakowanie będzie poddane recyklingowi. Zadbamy, aby traﬁł
do odpowiedniego pojemnika
dzięki czytelnym oznaczeniom
na każdym opakowaniu - tłumaczy Joanna Kołodyńska
dyrektor marketingu Grupy
Polmlek. Ze zużytego kartonu powstaną m.in. chusteczki, a nawet elementy mebli.
Eko opakowanie nie oznacza
krótszej trwałości produktu,
ma takie same właściwości

ochronne jak tradycyjny karton – dodaje Joanna Kołodyńska. W przypadku produktów
nabiałowych chcemy redukować ilość plastiku potrzebną
do wyprodukowania opakowania. Kubeczki do jogurtów, serków, deserów będą na pewno
cieńsze. Aby chronić produkt
przed zgnieceniem dodamy
owijkę z cienkiej tektury. Taką
owijkę łatwo oddzielić od plastikowego kubeczka, co ułatwia segregowanie odpadów.
EKO ﬁlozoﬁa Polmleku
dotyczy także opakowań
zbiorczych, których nie widzi
klient. Zamiast nabłyszczanego, powlekanego folią, lub laminatem kolorowego kartonu,
zbiorcze opakowanie będzie
z klasycznej szarej tektury,
z nadrukiem w jednym kolorze.
Wszystko po to, by w 100%
poddać je recyklingowi.
Proekologiczne
zmiany
w Polmleku dotyczą nie tylko
opakowań, ale przede wszystkim produktów, technologii
i surowców - głównie mleka,
które z racji swojego naturalnego pochodzenia jest jednym
z najcenniejszych produktów.
W największym zakładzie
Grupy Polmlek, w Lidzbarku
Warmińskim trwają badania
nad wykorzystaniem i przetwarzaniem mleka w całości.
Modna obecnie ﬁlozoﬁa kuchni Zero Waste (zero marnowania) – gotowania bez odpadów
ma znaleźć odzwierciedlenie
w technologii przetwarzania
mleka - w taki sposób by przetwórstwo mleka nie wiązało
się z powstawaniem odpadów,
które trzeba utylizować. Natomiast cenny surowiec ma wykorzystywać w całości.
Już dziś 5 mln litrów serwatki nowoczesna proszkow-

Fot. archiwum prywatne

Polmek na drodze rewolucji proekologicznej

Prezes Polmlek Sp. z o.o.
Marcin Witulski
nia w Lidzbarku przerabia na
koncentrat białka serwatkowego i laktozę, które sprzedawane są na całym świecie.
W Centrum Badawczym lidzbarskiego Polmleku trwają
prace nad tym, w jaki sposób
wykorzystać to, co pozostaje
po produkcji białka i laktozy, czyli jak zagospodarować
a nie wyrzucać odpady pochodzenia serwatkowego. Marcin
Witulski prezes Lidzbarskiego
Polmleku tłumaczy, na czym
polegają badania. Melasa serwatkowa (dotychczas odpad
po produkcji laktozy), będzie
poddana obróbce w ﬁltermacie. To nowa amerykańska
technologia, pozwalająca na
suszenie produktów nieosiągalnych dla wież rozpyłowych.
Dzięki temu będziemy mogli
wytwarzać proszki o wysokiej zawartości tłuszczu, lub
o wysokiej lepkości, z tego co
musieliśmy dotąd utylizować,
ponieważ nie było technologicznych możliwości dalszej
obróbki. W niedalekiej przyszłości będziemy w ten sposób

produkować m.in. wartościowe pasze dla zwierząt. Sproszkowane permeat serwatkowy
i melasa serwatkowa z pewnością znajdą także inne zastosowania na rynku, przede
wszystkim ze względu na ich
wartości odżywcze, zawartość
fosforanów i wapnia pochodzenia zwierzęcego. Obecnie
trwają nad tym intensywne
badania. Wielu zapomniało,
że zaledwie kilka lat temu
serwatka była odpadem. Już
wkrótce podobnie będzie z melasą serwatkową. Wszystko
wskazuje na to, że w najbliższym czasie nic, co pochodzi
z mleka się nie zmarnuje. Zero
odpadów w mleczarstwie, staje
się faktem.
Mniej odpadów wpływa na
czystsze środowisko wokół zakładów Grupy Polmlek, co jest
ważną częścią strategii rozwoju Grupy. W Lidzbarku, (ale
też w innych zakładach) od kilkunastu miesięcy działają systemy znacznie zmniejszające
zużycie wody i co istotne spada
ilość ścieków odprowadzanych
do oczyszczalni. Nowa proszkownia WPC i laktozy działa
niemal jak wodne perpetuum
mobile wyjaśnia Marcin Witulski. Całość odzyskiwanej
wody z instalacji membranowych
jest oczyszczana
metodą odwróconej osmozy
i wykorzystywana do mycia,
w procesach technologicznych, oraz do produkcji pary
dla całego zakładu. Codziennie z surowca odzyskuje się
90% wody (zawartej w masie
surowca), co w całości zabezpiecza zapotrzebowanie na
wodę proszkowni a nadwyżki
są zagospodarowane przez
sąsiednie działy, serownię,
aparatownię kotłownię. Od-

zyskiwana w Lidzbarku woda
mogłaby codziennie zapełniać
basen olimpijski. Odzyskiwanie wody i cykl zamknięty
pozwalają na minimalizację
zużycia wody pobieranej ze
studni, a także produkcji ścieków. Jakość tych ostatnich
w Lidzbarku znacznie się
w ciągu dwóch lat poprawiła, a w związku z wdrażanymi
nowymi technologiami przetwarzania pozostałości poprodukcyjnych, ilość osadów
biologicznych odprowadzanych do oczyszczalni jeszcze
spadnie. Zmniejszy to koszt
oczyszczenia ścieków i ilość
zużywanej przez oczyszczalnię energii.
Wachlarz działań, od wprowadzenia opakowań z komponentów roślinnych, zmian
technologii produkcji, ograniczenia do minimum zużycia
wody, oraz przetwarzania mleka w największym, możliwym
stopniu, by nie marnować
cennego surowca, uzupełnia program kompleksowego przechodzenia zakładów
Grupy Polmlek na produkcję
zielonej energii. Znacząco
zwiększany jest udział odnawialnych źródeł energii, oraz
odzyskiwanie energii z istniejących instalacji, w oparciu o systemy kogeneracji.
Działania proekologiczne, jak
podkreślają szefowie Grupy
Kapitałowej Polmlek, nie tylko są potrzebne ze względów
środowiskowych, ale eko zwyczajnie się opłaca. Nowe mniej
energochłonne technologie,
oszczędność wody i lepsze wykorzystanie surowca, to zyski
dla wszystkich, głównie dla
klientów. Wymierne w skali
biznesu a bezcenne dla przybd
szłych pokoleń.
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