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Folie przyjazne dla środowiska
Od kilku lat
ekotrendy zataczają
coraz szersze kręgi.
Jak rozejrzymy
się wokół siebie
to dziś wszystko
mamy eko, fit i bio.
Zgodnie z trendami
przyszedł czas
na folie przyjazne
środowisku, ale czy
zawsze przyjazne
rolnikowi?
Regranulat
przy produkcji folii
Ekologiczne folie dostępne
są w sprzedaży, więc warto
bliżej im się przyjrzeć. Do
produkcji takich foli dodawana jest domieszka regranulatu. Może najpierw
wyjaśnijmy, czym jest ten
tajemniczy
regranulat?
Regranulat to specjalny
typ granulatu, który został
wyprodukowany w procesie przetwarzania tworzyw
sztucznych i który wykorzystuję się do produkcji kolejnych wyrobów. W zależności
od rodzaju materiału bazowego, z którego powstaje,
można wyróżnić kilka typów
granulatów. Wśród najpopularniejszych wymienia się:
regranulat LDPE, regranulat HDPE, regranulat PP
i regranulat styropianowy.
W fabryce Erg Bieruń – Folie Sp. z o.o. z pozys-

-KANYCH ODPADÓW
FOLII
LDPE OTRZYMUJE
SIĘ WYSOKIEJ KLASY
REGRANULAT
DO PRODUKCJI
KOŃCOWEJ
NIEKTÓRYCH
WYROBÓW
PRODUKOWANYCH
PRZEZ FIRMĘ MIN.
DO FOLII.
Warto przypomnieć, że ﬁrma z Bierunia produkująca
folie jest obecna na europejskim rynku od ponad 50 lat.
Jest to ﬁrma, która eksportuje swoje produkty do ponad
20 krajów Europy i ponad
28 krajów na całym świecie. W recyklingu tworzyw

sztucznych ma również duże
doświadczenie, bo zajmuję
się nim od 1998 roku. Będąc
znaczącym producentem regranulatów w ubiegłym roku
postanowiła pójść o krok dalej
wyprodukować i przetestować
folie przyjazne środowisku
z domieszką regranulatu.
Więcej, nie zawsze
znaczy lepiej
Marcin Strzyszewski reprezentujący ﬁrmę Biofol Sp.
z o.o. z Pszczółek (woj. warmińsko-mazurskie), będącą
spółką dystrybucyjną fabryki
Erg Bieruń, podkreśla, że jak
najbardziej wszyscy jesteśmy
zwolennikami ekologii, ale
należy to robić z głową. - Domieszka regranulatu w przypadku cienkich folii LDP nie
może być zbyt duża, bo trzeba
pamiętać, że regranulat nigdy
nie rozpuści się w 100 proc.,
bo jest to przetworzony odpad. Efekt dodawania dużej
domieszki regranulatów do
cienkich foli jest taki, że na
rynku pojawiło się sporo foli
„ekologicznych”, foli, które
albo pękają przy rozwijaniu
albo mają dziurki tam gdzie
regranulat jest nierozpuszczony – wyjaśnia Strzyszewski.

W BIERUNIU
WYPRODUKOWANO
FOLIĘ Z BARDZO
MAŁĄ DOMIESZKĄ
REGRANULATU
I JAK NA RAZIE
SPRAWDZIŁA SIĘ
W TESTACH, BIOMASA
ZAKISIŁA SIĘ TAK JAK
POWINNA I WSZYSTKO
JEST NA DOBREJ
DRODZE. MÓWIMY TU
O CIENKICH FOLIACH
LDP O WYŻSZEJ
GĘSTOŚCI, BO ONA MA
SIĘ NACIĄGAĆ, MA BYĆ
ELASTYCZNA.
A w miejscu gdzie znajdzie
się grudka regranulatu,
wiadomo, że folia dookoła
grudki będzie jeszcze cieńsza i nawet jak nie pęknie
to w tym miejscu będzie mikroskopijna dziurka przez
którą już może dostać się
tlen, a tego przecież musimy unikać. Testowanie foli
w fabryce w Bieruniu i w wyznaczonych gospodarstwach
rolnych trwa.

Oczywiście większe ilości
regranulatu w stosunku 50
na 50 jak najbardziej można
dodawać np. do grubych folii pryzmowych, czy do folii
budowlanych, a nie do cienkich foli LDP.
Ważny wyznacznik
– różnica w cenie
Decydując się na zakup jakiejkolwiek foli do balotów,

warto pamiętać, że ważnym
wyznacznikiem jest różnica
ceny. Te różnice nie biorą
się znikąd, są czymś podyktowane, uzasadnione, doskonale wiemy, że możemy
kupić rolkę folii i za 200 zł
i za 390 zł.
Jeżeli coś jest przykładowo 30 proc. tańsze
i tyle samo razy owijam,
no to jest ok i produkt jest

dobry. Ale jeżeli coś jest
30 proc. tańsze, a muszę
więcej razy owinąć żeby
uzyskać ten sam efekt, to
mija się z celem, bo dodajmy jeszcze do tego paliwo,
swoją pracę i to nie będzie
się opłacało, mimo niższej
ceny za rolkę.
Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, dochodzimy do wniosku, że folie

produkowane z wykorzystaniem wysokiej jakości
regranulatów są jak najbardziej przyjazne i środowisku
i rolnikowi, ale pod warunkiem, że przy ich produkcji ściśle przestrzegane są
ilości dodawanych regranulatów. Nie zawsze i nie
przy każdej folii, sprawdza
się powiedzenie „im więcej,
tym lepiej”.
b.d.
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FOLIA DO SIANOKISZONEK

AGROSIL
Wysoka elastyczność, dzięki której folia doskonale
opina belę i skutecznie chroni jej zawartość.
Pięciowarstwowa struktura folii zapewnia znacznie
lepszą barierę dla gazów i lepiej hermetyzuje sianokiszonkę.
Stabilizator UV – zabezpiecza przed promieniami
ultraﬁoletowymi. Produkowana metodą rozdmuchu (blow)
z najwyższej jakości surowców posiada wysoką odporność
na niekorzystne warunki atmosferyczne
(deszcz, śnieg i mróz).

FOLIA PODKŁADOWA KISZONKARSKA

Wytrzymałe i odporne na działanie mechaniczne.
Niezbędne przy wykonywaniu prac
remontowo-budowlanych.
Duże rozmiary, dzięki czemu pomieszczą
większość odpadów budowlanych.
Posiadają wygodną formę zamknięcia pełnego worka.

SILOERG

BEZBARWNA
Wysokiej jakości folia jest produkowana tylko z czystego
surowca. Doskonale zabezpiecza procesy fermentacji
oraz ogranicza straty. Zabezpiecza przed przedostaniem
się wody oraz powietrza do silosów.
Zapewnia lepsze przyleganie folii do zakiszanej masy,
zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza
pomiędzy folią a kiszonką, co sprawia, że zakiszana masa
jest wilgotna oraz poddana beztlenowej fermentacji.

WORKI FOLIOWE BUDOWLANE

Wysoka jakość. Wytrzymałość na rozdzieranie.
Na życzenie Klienta dostępne są niestandardowe
wielkości oraz kolory worków na gruz.
Worki dostępne w kilku różnych pojemnościach.
Do stosowania w gospodarstwach domowych,
na budowie oraz w biurze. Dostępne w różnych
wariantach. Niesamowicie wytrzymałe i elastyczne.

FOLIA KISZONKARSKA – PRYZMOWA

Zwiększona wytrzymałość mechaniczna oraz odporność
na przebicie. Zapewnia właściwą temperaturę potrzebną
do procesu zakiszania. Dokładne przykrycie silosu folią
kiszonkarską skutecznie blokuje dostęp powietrza
i wody oraz ulatnianie się dwutlenku węgla pełniącego
funkcję konserwantu kiszonki. Pięciowarstwowa
struktura zapewnia nieprzepuszczalność
długotrwałego promieniowania cieplnego.

WORKI DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Worki o kilku różnych pojemnościach.
Do stosowania w gospodarstwach domowych i w biurze.
Dostępne w różnych wariantach.
Niesamowicie wytrzymałe i elastyczne.
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Sezon wegetacyjny 2019/20
rozpoczął się wąskimi oknami optymalnych warunków
siewu i kiełkowania zbóż,
kolejno panowała długa
ciepła jesień oraz bezśnieżna zima.
Chociaż wiosenna wegetacja w regionie Warmii ruszyła
o dwa tygodnie wcześniej niż
wskazują terminy ubiegłych
lat to susza w marcu i kwietniu, a następnie najchłodniejszy od trzech dekad, z długo
trwającymi silnymi przymrozkami, maj ograniczyły płynny
rozwój roślin modelując potencjał plonotwórczy zbóż.
Opady w czerwcu pozytywnie wpłynęły na dalsze tempo wzrostu i rozwoju zbóż
ozimych i jarych.

BIORĄC POD UWAGĘ
FENOFAZY ROZWOJU
ZBÓŻ TRZEBA
PODKREŚLIĆ, ŻE OKRES
KRZEWIENIA (W TYM
ROKU W REGIONIE
PÓŁNOCNOWSCHODNIM DO
KOŃCA KWIETNIA),
KIEDY TRWAŁO JUŻ
RÓŻNICOWANIE STOŻKA
WZROSTU ORGANÓW
GENERATYWNYCH
ORAZ FAZA
STRZELANIA Z ŹDŹBŁO
(MAJ), KIEDY TO
RÓŻNICOWAŁY SIĘ
ELEMENTY KŁOSA,
MIAŁY WPŁYW NA
PLONOWANIE.
Podobnie dobór odmian tolerancyjnych na niekorzystne
warunki pogodowe oraz o niskiej wrażliwości na czynniki
infekcyjne mogły być kluczowe w planowaniu programu
ochrony przed patogenami,
które tak jak rośliny uprawne przezimowały zachowując
potencjał infekcyjny.
W praktyce ochrony plonu należy pamiętać, że to
z dolnych pięter łanu na kłos
przerastają lub przenoszone
są z wiatrem, owadami lub
mechanicznie toksynotwórcze
grzyby Fusarium powodujące fuzariozę kłosów, Parastagonspora nodorum - sprawca
septoriozy plew czy Puccinia
stiiformis grzyb powodujący
rdzę żółtą objawiającą się na

Czy warto
inwestować
w zabieg
ochrony kłosa?

plewach, a także Blumeria
graminis skutkujący objawami mączniaka prawdziwego
czy Drechslera tritici-repentis
sprawca brunatnej plamistości liści na kłosie. W sezonach z wysoką wilgotnością
kłosy mogą być zasiedlane
także przez grzyby czerniowe – Cladosporium, Alternaria, co dodatkowo pogarsza
jakość ziarna.

MIKROORGANIZMOM
POWODUJĄCYM
FUZARIOZĘ KŁOSÓW
SPRZYJA M. IN.
CHŁODNA I MOKRA
WIOSNA I KOLEJNO,
W OKRESIE KŁOSZENIA
I KWITNIENIA OPADY
ORAZ TEMPERATURĄ
W CIĄGU DNIA
W ZAKRESIE 12-24OC,
A NOCĄ 5-12OC,
CO WPISUJE SIĘ
DOSKONALE W BIEŻĄCY
PRZEBIEG POGODY.
W ochronie zbóż przed nasilaniem fuzariozy kłosów
uwzględnia się: prawidłową
agrotechnikę z podorywką
i głęboką orką, racjonalne
nawożenie azotem, unikanie
uprawy zbóż po sobie, zaś
w ochronie chemicznej, bez
powtarzalności
substancji
aktywnej użytej w zabiegu
poprzedzającym, w fazie 51-69
BBCH można stosować triazole i strobiluryny lub łączyć
triazole z ftalanami. Nie każdy szczep Fusarium izolowany
z ziarna zbóż produkuje toksyny jednak warto pamiętać, że
zawyżanie lub zaniżanie dawki
cieczy roboczej może skutkować uruchomieniem ekspresji genów odpowiedzialnych
za produkcję mykotoksyn,
dlatego też stosowanie się do
zaleceń etykiety jest koniecznym elementem dobrej praktyki w ochronie roślin.
Wśród objawów chorób kłosa pszenicy, pszenżyta i jęczmion widoczna jest aktualnie
septorioza plew, której sprawcą jest grzyb Phaeosphaeria
nodorum st. kon. Parastagonospora nodorum, który
towarzyszy pszenicy w całym
okresie wegetacji. Pierwsze
symptomy septoriozy plew to
brązowe punkty, smugi, które
powiększają rozmiar i soczewkowato z ciemną obwódką pokrywającą plewy, w obrębie
nekroz pojawią się, tak jak
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na nekrozach liści, pyknidy
z zarodnikami.
Efektem wzrostu wilgotności w powietrzu jest występowanie grzybów czerniowych
m.in. rodzaju Alternaria, Cladosporium na zamierających
pylnikach lub całych kłosach.
Grzyby te żywią się martwą
materią organiczną, o ile nie
odnotujemy wysokiego poziomu opadów to nie będą miały
optymalnych warunków rozwoju i ich szkodliwość będzie
niska. Jednak mogą zaburzać

siłę i energię kiełkowania obarczając ziarno w okresie przechowywania. W bieżącym sezonie wegetacyjnym widoczna
jest bardzo silna presja patogenów w pszenżycie i jęczmieniu,
natomiast pszenica wykazuje
wyższą zdrowotność.
Aby wybrać optymalny termin zabiegu T3 dla poszczególnych roślin zbożowych
należy pamiętać, że wszystkie
zboża mają obupłciowe kwiaty. Pszenica, jęczmień i owies
są samopylne, a żyto obcopyl-

ne, natomiast kwiaty pszenżyta
wykazują oba sposoby zapylenia (ok. 10% obcopylności).
Pszenica kwitnie z początkiem
kłoszenia, ale pyłek i znamię
słupka dojrzewają kilka dni po
wykłoszeniu dopiero po tym
etapie dochodzi do kwitnienia; jęczmień i owies kwitnienie w czasie, gdy obserwujemy kłoszenie (znamię słupka
i pyłek są dojrzałe zdolne do
zapłodnienia), zaś żyto i teoretycznie pszenżyto na początku
kłoszenia nie mają jeszcze wy-

kształconych elementów kwiatów dojrzewają one dopiero po
kilku (7) lub nawet kilkunastu
(15) dniach po wykłoszeniu.
Ważne dla dalszego etapu nalewania ziarna jest zapłodnienie,
które następuje w ciągu 1 do
1,5 dnia po kwitnieniu. Zatem,
w pszenicy, jęczmieniu i owsie
po wyrzuceniu pylników (widocznych na większości roślin
na plantacji) doszło już do zapylenia i zapłodnienia i możemy
wykonać zabieg ochrony kłosa
nie wpływając na ﬁzjologię
nalewania ziarna, zaś w życie
i pszenżycie należy poczekać
do ukończenia kwitnienia.

CZĘSTO KLUCZOWYM
MOMENTEM ZABIEGU
W PSZENICY JEST
KWITNIENIE, PONIEWAŻ
PYLNIKI ZAWIERAJĄ
M. IN. CHOLINĘ, I INNE
POLISACHARYDY,
KTÓRE STYMULUJĄ
WZROST GRZYBÓW
RODZAJU FUSARIUM,
CO WRAZ ZE
SPRZYJAJĄCYMI
WARUNKAMI
POGODOWYMI
MOŻE DECYDOWAĆ
O SZKODLIWOŚCI
FUZARIOZY KŁOSÓW.
W produkcji zbóż jakościowych zabieg T3 jest utożsamiany z zachowaniem wysokiej jakości plonów. Wśród
substancji aktywnych często
polecanych w zabiegu T3 są
triazole np. metkonazol, protiokonazol, imidazole np. prochloraz, ponieważ wykazują
wysoką skuteczność w ograniczaniu nasilenia fuzariozy,
septoriozy i czerni kłosów. Dodatek strobiluryn może (w zależności od przebiegu warunków pogodowych) przedłużać
zieloność liścia ﬂagowego, czyli
gromadzenie plonu.
Analizując presję patogenów,
przebieg warunków pogodowych, a także skuteczność zabiegów T1 i T2 uwarunkowaną
niską temperaturą w okresie
aplikacji fungicydów, ochrona
kłosa w bieżącym sezonie wegetacyjnym jest uzasadniona
i rekomendowana.
dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Dobra energia w Polmleku
Polmlek liderem
innowacji. Teraz
– nie tylko
mlecznych.
TRENDY
Dzisiaj rynek produktów
spożywczych jest mocno nasycony, różnorodny,
a producenci prześcigają się
w wymyślaniu coraz nowszych smaków, nieoczywistych połączeń, zdrowych
dodatków. Wśród konsumentów natomiast obserwujemy silne trendy mające
swój wyraz w poszukiwaniu
produktów
nieprzetworzonych, z czystą etykietą,
naturalnych, prozdrowotnych, a także w wygodnych
opakowaniach spełniających eko standardy. Bardzo
silnie rozwija się kategoria
produktów dedykowanych
dla wegan i wegetarian.
Udział produktów wegańskich na rynku stale rośnie.
Po tego typu produkty sięgają zazwyczaj osoby młode, o wysokiej świadomości
społecznej, zaangażowane
w ekologiczne działania. Już
ponad 1 mln Polaków to weganie i wegetarianie, kolejne 2 mln planuje przejście

na dietę wegańską. Blisko
połowa Polaków ogranicza
spożycie produktów odzwierzęcych, nie rezygnując
z nich całkowicie.

IDEA

KIEDY POWSTAŁ
POMYSŁ STWORZENIA
PRODUKTÓW
ROŚLINNYCH, OKAZAŁO
SIĘ, ŻE MAMY WOKÓŁ
SIEBIE MNÓSTWO
POZYTYWNYCH LUDZI,
DLA KTÓRYCH ŻYCIE
W ZGODZIE Z NATURĄ
JEST BARDZO WAŻNE.
I tak, z miłości do natury,
z pasją i zaangażowaniem
stworzyliśmy linię Nutrii
Vege. To zupełnie nowa
marka w kategorii produktów alternatywnych, którą
będziemy rozbudowywać
tak, aby dostarczać konsumentom jak najszerszy
asortyment produktów dopasowanych do ich diety,
wymagań i preferencji.

EFEKT
Napoje Nutri Vege to bardzo smaczna i zdrowa alternatywa dla mleka. Idealnie
sprawdzają się jako dodatek
do kawy, do płatków, jako
zamiennik mleka w klasycznych przepisach na domowe
desery, wypieki, ale przede
wszystkim są bardzo smaczne, zdrowe i doskonale smakują jako codzienny napój.
Dostępne w sześciu wersjach
- klasyczny sojowy, sojowy
bez cukru, ryżowy i owsiany,
oraz w wersjach smakowych
sojowy o smaku czekoladowym i sojowy o smaku waniliowym. W zależności od
wersji smakowej wzbogacone witaminami z grupy B,
niacynę, kas foliowy, biotynę,
wapń. Fortyﬁkacja napojów
ma duże znaczenie w diecie
wegańskiej – pozwala uzupełniać niedobory witamin
i minerałów wynikające
z eliminacji produktów pochodzenia zwierzęcego. Nutri Vege to produkty w 100%
wegańskie, bez GMO i glutenu, bez laktozy, dzięki czemu
są wyjątkowo lekkostrawne.
Sojowe napoje są bogatym
źródłem białka roślinnego
najwyższej jakości. Napoje
owsiany i ryżowy są bardzo
delikatne, bez cukru, są na-

turalnym źródłem błonnika,
mają bardzo prosty skład.
Wszystkie roślinne napoje
mają naturalnie niską zawartość tłuszczów nasyconych. Co ciekawe – doskonale
spieniają się, tworzą gęstą,
apetyczną piankę na powierzchni kawy. Kawa z dodatkiem Nutri Vege smakuje
naprawdę wyśmienicie. Dla
tych, którzy lubią czekoladę
i wanilię mamy wersję napoju sojowego z dodatkiem
naturalnego, najwyższej jakości kakao lub z naturalną
wanilią.

TE SMAKI ZASKOCZĄ
KAŻDEGO. PYSZNIE
SMAKUJĄ SAME, ALE
DODANE DO KAWY TO
PRAWDZIWA PETARDA.
Mocca lub kawa waniliowa
na bazie Nutri Vege to doskonały smak, zapach i porcja energii. A to tylko jeden
z pomysłów na wykorzystanie
naszych napojów, bo przecież
równie pysznie będą smakować w połączeniu z owocami,
jako koktajle, ale także sprawdzą się jako np. baza do naleśników.

EKO
Ciekawostką jest innowacyjne opakowanie, które jest
w 83% wykonane z surowców
pochodzenia roślinnego, i w
którym tradycyjny plastik zastąpiono plastikiem z trzciny
cukrowej. Jakie to ma znaczenie dla środowiska? Tradycyjny plastik produkowany jest
z surowców kopalnianych,
czyli najprościej mówiąc
z ropy naftowej. Już na etapie
wydobycia mamy do czynienia ze szkodliwym wpływem
na środowisko. Plastik z trzciny cukrowej produkujemy
z surowców odnawialnych
– trzcina cukrowa odrośnie,
a przy tym, jak każda roślina,
podczas gdy rośnie – produkuje tlen. Papier w naszym
opakowaniu ma certyﬁkat
FSC, który oznacza, że włókna drzewne pochodzą z lasów
odpowiedzialnie zarządzanych i innych kontrolowanych źródeł, a pozyskiwanie
drzew nie wyrządza krzywdy
mieszkańcom lasu. Karton
w 100% nadaje się do recyklingu, a instrukcja dotycząca
segregacji odpadów znajduje
się na opakowaniu. Dzięki zastosowaniu opakowań z biokomponentów zmniejszamy
ślad węglowy o 18% (w porównaniu do standardowego

materiału opakowaniowego).
W kategorii produktów
wegańskich rozwijamy także
linię produktów śniadaniowych. Już dostępne są idealne na śniadanie wegańskie
owsianki oraz desery z dodatkiem owoców na bazie miazgi
kokosowej. Desery zawierają
żywe kultury bakterii jogurtowych, są bezglutenowe, bez
soi, bez gmo. Nowa oferta
wegańska zostanie wkrótce
powiększona o Desery naturalne, owocowe, owocowo-warzywne oraz owsiane do
picia. Nowością będą też
plastry wegańskie o smaku
i konsystencji sera żółtego,
podobnej topliwości, w czterech wersjach smakowych.
Świetny produkt do tostów
i zapiekanek, albo po prostu
na kanapkę.
Wciąż szukamy inspiracji.
Sprzyja temu pora roku, piękne pejzaże Warmii, słońce za
oknem. Na pewno nie zabraknie dobrej energii na kolejne
innowacje. Zapraszamy na
www.polmlek.com/nutrivege
gdzie znajdziecie mapę sklepów, w których dostępne są
nasze produkty. Dołączcie do
nas również na Instagramie
i Facebooku, gdzie na bieżąco
informujemy o wszelkich nowościach.

REKLAMA

21520lwwl-B-G

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

Środki ochrony roślin nazywane są często lekami dla
roślin: ﬁtofarmaceutykami.
Takie określenie jest w pełni
uzasadnione ponieważ charakter tych produktów, proces
ich tworzenia, dopuszczania
do obrotu i stosowania (autoryzacji) oraz sposób ich
stosowania jest analogiczny
do leków.
Rdzeniem środka ochrony
roślin jest substancja aktywna o określonym stężeniu.

dr Joanna Gałązka
zwalczanych szkodników, terminy zabiegów, dawkowanie,
niezbędną ochronę osobistą
i inne środki ostrożności,
okres karencji i prewencji,
a także dopuszczalne poziomy
pozostałości.
Również proces autoryzacji
(rejestracji) środka ochrony
roślin, czyli dopuszczenia do
obrotu i stosowania jest wieloetapowy i ściśle uregulo-

wany. Najpierw na poziomie
Unii Europejskiej autoryzowana jest substancja czynna.
W autoryzację zaangażowane
są takie polskie instytucje jak
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego, Instytut Ochrony Środowiska czy Instytut
Ochrony Roślin. Drugi etap
polega na autoryzacji gotowego środka ochrony roślin
jako preparatu o konkretnym

stężeniu substancji czynnej
i ściśle określonych warunkach stosowania (m.in. rodzaj
uprawy, dawka, karencja, prewencja).
Odzwierciedleniem wyników badań i procesu rejestracji jest etykieta-instrukcja
dołączona do każdego preparatu. Dlatego jej lektura
przed przystąpieniem do
oprysku jest obowiązkowa.
Przestrzeganie zapisów w instrukcji, zasad Integrowanej
Ochrony Roślin oraz szeregu
aktów prawnych jest obowiązkiem każdego użytkownika środków ochrony roślin.
Zapobiega to negatywnym
skutkom związanym z nieprawidłowym stosowaniem
tych preparatów.
Żadna substancja czynna ani
środek ochrony roślin nie są
zatwierdzane na stałe. Badania dotyczące danej substancji
są monitorowane i sukcesywnie gromadzone. Co pewien

czas każda substancja czynna jest poddawana ponownej
ocenie, w której bierze się pod
uwagę zarówno nową wiedzę
naukową, jak i systematycznie
rosnące wymagania odnośnie
do bezpieczeństwa środków
ochrony roślin.
Okres badań i rejestracji
stanowią swego rodzaju sito,
które przepuszcza tylko 1 na
średnio 160 tysięcy substancji-kandydatów. To wszystko
sprawia, że dla ﬁrmy chemicznej umieszczenie jednego preparatu na rynku to wieloletnia
inwestycja rzędu 250 mln euro.
W efekcie rolnicy dostają do
dyspozycji doskonale przebadany produkt, który aplikowany zgodnie z prawem, dobrą
praktyką i etykietą-instrukcją
stosowania jest bezpieczny dla
użytkownika, upraw, środowiska i konsumenta żywności.
dr Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin
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Ekspert radzi: Innowacja nawozowa w uprawie rzepaku

PINKSTART BORON
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W skład preparatu mogą też
wchodzić substancje pomocnicze. Opracowanie nowego
środka ochrony roślin trwa
około 11 lat i obejmuje ponad
150 różnego rodzaju badań
– od podstawowych testów
chemicznych i ﬁzycznych
po badania toksykologiczne
i ekotoksykologiczne. Badania prowadzi się zarówno
w laboratoriach, jak i w terenie. Wszystko po to aby
dokładnie opisać m.in. w jaki
sposób dana substancja
działa na szkodnika i roślinę,
jaka jest najniższa skuteczna
dawka, jakie jest tempo biodegradacji substancji i jaki
jest wpływ na zapylacze i całe
środowisko, a także czy i w
jaki sposób wpływa na osobę
wykonującą zabieg ochrony
roślin i na konsumenta żywności. Dzięki temu można
precyzyjnie określić rodzaj
uprawy, w której preparat
może być stosowany, gatunki

REKLAMA

Zanim środek ochrony roślin
zostanie dopuszczony do
obrotu, należy go poddać
szczegółowym badaniom
i procesowi rejestracji.
Dopiero kiedy je przejdzie,
może zostać wprowadzony
na rynek i być stosowany. To
sprawia, że środki ochrony
roślin to obok lekarstw
najbardziej kontrolowana
i uregulowana prawnie gałąź przemysłu chemicznego.

6r

Środki ochrony roślin
są przebadane lepiej niż leki
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Zbliża się końcowy termin
przyjmowania wniosków

REKLAMA

Tylko do 30 czerwca rolniczy mają czas na złożenie
wniosków na „Modernizację
gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację
małych gospodarstw”.
W związku z sytuacją pandemii przedłużone zostały terminy
składania wniosków na działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się
o środki w ramach tych dwóch
popularnych naborów mają
czas na złożenie wniosków do
30 czerwca 2020 r.
Modernizacja w obszarze D
to działanie skierowane do
rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200
tys. euro. O wsparcie może
ubiegać się wspólnie kilku
rolników. W tym przypadku
wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może
być mniejsza niż 13 tys. euro,
przy czym suma wielkości
ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co

33020otbs-D -G

REKLAMA

21620lwwl-B -P

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

Fot. archiwum gazety

„Modernizacja (obszar D)”
i „Restrukturyzacja
małych gospodarstw”
– nabór wniosków
do 30 czerwca 2020 roku

Uzyskane pieniądze można zainwestować w także w nowy sprzęt
najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość
ekonomiczna gospodarstwa
każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

PRZYZNAWANE
W RAMACH
„MODERNIZACJI
GOSPODARSTW
ROLNYCH” WSPARCIE
MA FORMĘ
DOFINANSOWANIA
PONIESIONYCH
NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH.
Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik,
lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom
wsparcia może być wyższy
i wynieść 60%. Maksymalna
kwota doﬁnansowania to 500
tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich,
w tym ich wyposażeniem lub
budową, lub modernizacją
magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest
prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać
do 200 tys. zł.
W ramach „Restrukturyzacji
małych gospodarstw” o wsparcie ﬁnansowe może starać się
rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych
lub nieruchomość służącą do

prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych
produkcji rolnej. Wielkość
ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać
13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to
60 tys. zł bezzwrotnej premii
wypłacanej w dwóch ratach:
80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu
pomocy, a 20 proc. (12 tys.
zł) po prawidłowej realizacji
biznesplanu.

DOTACJĘ MOŻNA
PRZEZNACZYĆ
WYŁĄCZNIE NA
DZIAŁALNOŚĆ
ROLNICZĄ LUB
PRZYGOTOWANIE
DO SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW ROLNYCH
WYTWORZONYCH
W GOSPODARSTWIE.
CO NAJMNIEJ 80 PROC.
OTRZYMANEJ PREMII
NALEŻY WYDAĆ NA
INWESTYCJE W ŚRODKI
TRWAŁE.
W obu naborach wnioski
o przyznanie pomocy należy
dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR.
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Warto wiedzieć
PSZCZOŁOM NALEŻY SIĘ
EKWIWALENT
Jak informuje portal Farmer.pl, według Polskiego
Związki
Pszczelarskiego,
pszczelarze powinni otrzymywać ekwiwalent ﬁnansowy za
pracę pszczół, czyli za zapylanie, choćby jako rekompensatę za nakłady ponoszone w ich
utrzymywanie w środowisku.
- A nie są one małe – uważa
Polski Związek Pszczelarski.
Związek chciałby, aby zostały opracowane podstawy prawne, które pozwolą
wspierać polskie pszczelarstwo środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Uważamy,
że pszczelarze powinni otrzymywać ekwiwalent ﬁnansowy
za pracę pszczół świadczoną
w procesie zapylania, jako rekompensatę za nakłady ponoszone w ich utrzymywanie
w środowisku i wkład wnoszony przez owady zapylające

Gdzie nas szukać?

w bioróżnorodność ekosystemów – uważa PZP.
W Polsce blisko 60 procent ogólnej liczby pasiek
zrzeszonych jest w PZP. Jego
władze PZP widzą potrzebę
wprowadzenia takich dopłat
dla wszystkich pszczelarzy.
Komisja Europejska powiększa z roku na rok bezcłowy
kontyngent na miód sprowadzany z Ukrainy na rynek UE.
- Jesteśmy państwem przygranicznym i miód z Ukrainy traﬁa w pierwszej kolejności na
rynek Polski. Skutkuje to spadkiem cen na miód z naszych
pasiek. Dopłaty za zapylanie
spełniłyby w pszczelarstwie podobną rolę jak dopłaty bezpośrednie wypłacane rolnikom,
które poprawiają opłacalność
- mówi portalowi Tadeusz
Dylon, prezydent Polskiego
Związku Pszczelarskiego.
Refundacje przyznawane
w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa ułatwiają pszczelarzom

Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC

Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
Fot. pixabay

RUSZYŁA OSTATNIA TRANSZA
POMOCY SUSZOWEJ
– Rusza wypłata ostatniej
transzy pomocy suszowej,
a jednocześnie dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
- dzień ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na sposoby zapobiegania
suszy – poinformował 17
czerwca minister rolnictwa
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Minister
przypomniał,
że opóźnienie w wypłacie
wszystkich, należnych rolnikom pieniędzy wynikało
z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.
– Mogę tylko przeprosić
rolników za to opóźnienie,
ale najważniejsza była realizacja działań związanych
z ratowaniem życia i zdrowia
Polaków w obliczu pandemii
– podkreślił minister.

9r

zakup leków do zwalczania
warrozy, pozwalają kupować
z doﬁnansowaniem matki
pszczele i sprzęt pszczelarski.
Związek chciałby, aby zostały opracowane podsta-

wy prawne, które pozwolą
wspierać polskie pszczelarstwo środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następne wydanie
29 lipca 2020
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Czym różni się wysoka temperatura
i wilgotność dla zwierząt i dla roślin?
Wielu hodowców patrząc na
zasiewy kukurydzy na swoich
polach z utęsknieniem wyczekiwało ciepła i deszczu.
To oczywiście zrozumiałe
ponieważ kukurydza która
jest rośliną ciepłolubną do
swojego wzrostu potrzebuje
wysokiej temperatury i dużej
wilgotności, szczególnie w początkowych fazach wzrostu.
Takie właśnie warunki w końcu nastąpiły po nietypowo
suchej i zimnej wiośnie i od
razu widać jak z dnia na dzień
rośliny ruszyły intensywnie
z wegetacją .
Jednak czy wszystkie żywe
organizmy z którymi na co
dzień obcują nasi hodowcy,
lubią takie warunki?
Odpowiedź brzmi NIE!
W tym samym czasie kiedy
rośliny na polu wchodzą
w swoją ulubioną strefę
komfortu , u zwierząt ograniczonych najczęściej przestrzenią budynku inwentarskiego zaczynają się warunki
stresu cieplnego.
To właśnie krowy nie lubią
takich warunków a można
powiedzieć, że wysokie temperatury i duża wilgotność
wręcz im szkodzą. Jeśli coś
szkodzi krowom, to negatywnie też wpływa na wynik ﬁnansowy gospodarstw.
W zeszłym roku w Rolniczym
ABC zamieściliśmy obszerny
artykuł na temat stresu cieplnego u krów oraz sposobów
zapobiegania temu zjawisku.
W artykule, który Państwo
obecnie czytają, postaram się

przypomnieć kilka najważniejszych punktów dotyczących
tego problemu.
Czym jest stres cieplny, jak
do niego dochodzi i kiedy się
zaczyna, jakie są jego skutki?

STRES CIEPLNY TO
KONSEKWENCJA
ODDAWANIA CIEPŁA
WYTWORZONEGO
W WYNIKU PROCESÓW
PRZEMIANY MATERII.
Krowy zaczynają odczuwać
dyskomfort związany z temperaturą już od ok. 20 st. C
jednak przy wysokiej wilgotności powietrza dzieje się to
nawet w zakresie temperatury 16 – 18 st.C.
Negatywnych skutków takiego stanu, a śmiało można
powiedzieć, że wielu przypadkach tej „choroby”, bo
stanu kiedy mamy do czynienia w podwyższoną liczbą
oddechów (dyszące krowy),
podwyższonym tętnem oraz
podwyższoną temperaturą
ciała nie jest fizjologicznie
naturalnym stanem dla
organizmu zwierzęcia jest
wiele .
Zacznijmy od komfortu zwierzęcia.
Kiedy zwierzę jest w stresie
cieplnym jest mniej aktywne, nie pobiera wystarczającej ilości suchej masy dawki.
To skutkuje zmniejszeniem
produkcji mleka, problemami z zacieleniem, ale również
spada odporność organizmu,
zwierzę jest wtedy bardziej
podatne na infekcje. To, że
dojdzie do problemów ze zdrowotnością wymion jest prędzej
czy później pewne.

Fot. archiwum gazety

Wielu hodowców patrząc na
zasiewy kukurydzy na swoich
polach z utęsknieniem wyczekiwało ciepła i deszczu.
To oczywiście zrozumiałe
ponieważ kukurydza która
jest rośliną ciep.

Odpowiedź na pytanie „ Co
to oznacza dla hodowcy ?”
jest prosta.
Każdy kto utrzymuje krowy
mleczne robi to po to , aby
zarabiać pieniądz z produkcji
mleka .
Jeszcze raz przytoczę słowa
wspomniane powyżej:

JEŚLI KROWA NIE
BĘDZIE JADŁA – NIE
WYPRODUKUJE MLEKA
JEŚLI KROWA NIE
BĘDZIE JADŁA – NIE
ZACIELI SIĘ – JEŚLI SIĘ
NIE ZACIELI – NIE BĘDZIE
KOLEJNEJ LAKTACJI =
BRAK MLEKA
JEŚLI KROWA NIE BĘDZIE
JADŁA – SPADNIE
JEJ ODPORNOŚĆ NA
CHOROBY
W momencie kiedy wymienione problemy wystąpią
w stadzie opłacalność produkcji spadnie!!!
Jak temu zapobiec i jak spowodować, aby krowa czuła

się komfortowo, była zdrowa
i miała dobry apetyt?
Firma De Heus przez okres
kilku lat pracowała nad
wprowadzeniem produktu umożliwiającego w bezpieczny sposób poprawienie
komfortu poprzez poznanie
„od środka” mechanizmu powstawania stresu cieplnego
dzięki czemu opracowaliśmy
produkt będący korektorem
jonowym uzupełniającym
makroelementy wydalane
z organizmu krów wraz z potem, śliną i moczem, a produkcja tych wydzielin i wydalin w stanie przegrzania
organizmu jest zwiększona,
a uzupełnienie składników
mineralnych, które zwierzę
traci wraz z nimi, samą wodą
jest niemożliwe.
Owocem tych prac jest produkt niwelujący skutki stresu
cieplnego
BESTERMINE
LATO !!!
W zeszłym roku został on
wprowadzony na rynek i spotkał się z dużym uznaniem
hodowców. W zdecydowanej
większości przypadków podsumowując okres stosowania
bestermine lato spotkałem
się z bardzo pozytywnymi
opiniami. Hodowcy widzieli
duże korzyści ekonomiczne
związane z wprowadzonymi
działaniami mającymi na celu
pomoc krowom w przetrwaniu upałów.
Jednak Bestermine Lato to
nie wszystko. Należy jednak
pamiętać, że bez odpowiednich warunków takich jak
dostęp do odpowiedniej ilości
wody (na jeden litr mleka potrzeba 4-5 l wody) , a dzienne
zapotrzebowanie krowy na
wodę to 100-250 litrów) oraz
prawidłowa wentylacja w budynku nie pomoże żaden cudowny suplement diety.

Jak stosować Bestermine
Lato ?
Dawkowanie tego produktu
jest uzależnione od temperatury panującej w budynku i wygląda to następująco :
20 – 25 st. C – 100 g/szt./
dobę
25-30 st.C – 200 g/szt./dobę
Pow. 30 st.C – 300 -500 g/
szt/dobę

Podsumowując: krowy bardzo źle znoszą wysokie temperatury, więc jeśli chcemy
uzyskać jak najlepszy wynik
ekonomiczny dbajmy o ich
komfort zanim pojawią się
problemy. Koszty jakie przeznaczymy na taką proﬁlaktykę, napewno będą niższe niż
potencjalne straty produkcji
wynikające z efektów stresu cieplnego!!!

REKLAMA

Bestermine Lato
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
Korzyści zastosowania:
▪ zapobieganie spadkom pobrania dawki
oraz spadkom produkcji mleka
▪ lepsze wykorzystanie energii w żwaczu
▪ pokrycie zapotrzebowania na kluczowe
makroelementy
▪ łagodzenie negatywnych skutków
wysokich temperatur

Dawkowanie jest uzależnione
od temperatury wewnątrz obory:
▪ 20-25°C:
▪ 25-30°C:
▪ pow. 30°C:

100 g/szt/dz.
200 g/szt/dz.
300 - 500 g/szt/dz.

Uwaga!
▪ zapewnij krowom nieograniczony
dostęp do świeżej wody;
▪ dokładnie wymieszaj Bestermine Lato
z kiszonkami.

Pierwszy w Polsce
produkt niwelujący efekt
stresu cieplnego u krów

Zapytaj doradcę żywieniowego De Heus o szczegóły!

Stres cieplny

Wysokie temperatury wywołują u krów
stres cieplny, a wraz z nim:
▪
▪
▪
▪
▪

pogorszony apetyt i zmniejszenie pobrania paszy
spadek produkcji mleka – nawet o 30%!
pogorszenia wskaźników zacieleń
zwiększenie śmiertelności cieląt
obniżenie masy ciała nowonarodzonych cieląt

Aby ograniczyć stres cieplny u krów należy:
▪
▪
▪
▪
▪

stosować BESTERMINE LATO
zwiększyć zawartość tłuszczu w dawce pokarmowej
zapewnić dobrą wentylację w oborze
zadawać paszę wcześnie rano i późno wieczorem
zapobiegać zagrzewaniu się kiszonek, stosując
FRESH TMR

Stres cieplny generuje
poważne straty ﬁnansowe,
nawet 500-800 zł/krowę!

Wypróbuj również inne produkty z linii CoolCare, zmniejszające stres cieplny!

www.deheus.pl
83520otbr-B-G
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Uwaga na pluskwiaki w uprawach zbóż
Od dłuższego czasu w uprawach zbóż
widoczne są duże pluskwiaki, w ostatnich
dniach obserwujemy je licznie na kłosach
w trakcie kopulacji.

liściowych i kłosach. Rośliny
gorzej rosną, wytwarzają dodatkowe pędy boczne, słabiej
się rozwijają.

W PRZYPADKU
WCZESNEGO
ŻEROWANIE NA
KŁOSACH NIE
DOCHODZI DO
ZAWIĄZYWANIA
ZIARNIAKÓW,
A USZKODZONE
ZIARNIAKI NIE
ROZWIJAJĄ SIĘ.

W tym roku w łanach zbóż
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dominuje plusknia jagodziak Dolycoris baccarum, w mniejszym
nasileniu występują lednica
zbożowa Aelia acuminata L.
i żółwinek zbożowy Eurygaster maura L.

Na czym polega
ich szkodliwość?
Wszystkie gatunku posiadają narząd gębowy kłująco-ssący, czyli wkłuwają się
w tanki roślinne i wysysają
soki roślinne. Szkodliwe są
osobniki dorosłe i larwy, które
żerują na liściach, pochwach

Ponadto podczas wkłuwania się w tkanki roślinne,
pluskwiaki wpuszczają ślinę
w której znajduję się enzym
rozkładający gluten. Dlatego
też, mąka z takich ziarniaków
charakteryzuje się mniejszą
wartością wypiekową.
Efekty wcześniejszego żerowanie pluskwiaków – przed
wykłoszeniem, widoczne są
w późniejszym okresie na
kłosach w postaci ich poskręcania, bielenia w górnych piętrach, czy też braku wykształconych ziarniaków.

Rób zakupy na warmińsko-mazurskim ebazarku!
Warmińsko-mazurski
ebazarek to kolejne
z innowacyjnych narzędzi udostępnionych przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
mających na celu wspieranie producentów rolnych
z Warmii, Mazur i Powiśla.
To miejsce umożliwiające producentom rolnym
bezpłatne zamieszczanie
ofert sprzedaży żywności

oraz promocję produktów
wytworzonych w gospodarstwach rolnych.
Warmińsko-Mazurski ebazarek to możliwość tworzenia
krótkich łańcuchów dostaw
również w czasach zagrożenia
epidemiologicznego, pomiędzy producentami produktów
nieprzetworzonych oraz przetworzonych a konsumentami.
Beneﬁcjentami warmińsko-mazurskiego ebazarka
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są rolnicy oraz konsumenci
końcowi, którzy poszukują
produktów zdrowych, świeżych i powstałych w wyniku
produkcji według tradycyjnych receptur oraz tradycyjnych metod wytwarzania,
jak również produkowanych
w systemach jakości.
Zamieszczenie oferty sprzedaży produktów na portalu
jest bezpłatne. Warunkiem
dodania ogłoszenia jest posiadanie statusu producenta rolnego, producenta i przetwórcy regionalnej i ekologicznej
żywności, Koła Gospodyń
Wiejskich, twórcy rękodzieła
ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych,
sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.
Regulamin serwisu wymaga, aby producenci oferujący
produkty żywnościowe byli
zarejestrowani w wybranej
formie działalności i nadzo-

rowani przez służby weterynaryjne lub sanitarne.
Użytkownikiem
portalu
może być każda osoba ﬁzyczna chcąca dokonać zakupu
towarów
zamieszczonych
w ofercie ebazarku.
Różnorodność ofert zamieszczanych na portalu
przyczynia się do atrakcyjności serwisu. Oferowane
produkty pogrupowane są
w grupy towarowe. Na stronach ebazarku zaleźć można min. oferty sprzedaży
owoców, warzyw, wędlin,
przetworów
owocowo-warzywnych oraz produkty nabiałowe i zbożowe.
Uzupełnieniem są oferty
usług rolniczych, sprzedaży zwierząt hodowlanych,
a także materiału siewnego
i sadzeniakowego. Ponadto
oferty zawierają informacje
o sprzedawcy towaru, cenie
oraz możliwości wysyłki, do-

wozu do klienta lub konieczności odbioru osobistego.
Użytkownik ma możliwość
wyszukiwanie produktów
między innymi po słowie
kluczowym oraz lokalizacji producenta.
Hasło portalu „Cudze
chwalicie, swoje poznajcie”
ma podnosić świadomość
ludzi oraz zwracać uwagę na
wysoką jakość produktów
pochodzących od polskiego
producenta i tym samym zachęcić do zakupów i wspierania lokalnego rolnictwa
oraz przedsiębiorczości.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie nie
pośredniczy w transakcjach,
nie pobiera od nich prowizji,
nie odpowiada za ewentualne roszczenia - udostępnia
tylko miejsce do komunikacji
pomiędzy producentami żywności a odbiorcą końcowym.

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować
swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach
producenta, bez marży.
Już dziś odwiedź www.warminskomazurskiebazarek.pl!
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Jak rozpoznać
te pluskwiaki?
Wszystkie wspomniane wyżej gatunki osiągają długość
około 1 cm.
Plusknia jagodziak charakteryzuje się zmiennym
ubarwieniem, ale najczęściej
jest ono żółtobrązowe, szarobrązowe lub ciemnobrązowe.
Natomiast przedplecze i półpokrywy (skrzydła I pary) często są z ﬁoletowym, a nawet
czerwonawym odcieniem. Na
zakończeniu tarczki występuje jasna plamka.
Lednica zbożowa jest barwy
od białożółtej do pomarańczowobrązowej, z ciemnymi
prążkami na głowie, przedpleczu i tarczce tułowiowej.
Głowa ma kształt trójkątny
i jest lekko wydłużona do
przodowi. Larwy są podob-

ne do form dorosłych, lecz
mniejsze i nie posiadają wykształconych skrzydeł.
Żółwinek zbożowy ma
grzbietową część ciała szaro-ziemistą z czarnymi plamami. Odnóża i strona brzuszna koloru żółtoróżowego
Na głowie, która podobnie
jak u lednicy ma kształt
trójkątny, wyraźnie widoczne są dwa podłużne rowki.
Larwa wyglądem przypomina osobnika dorosłego, ale
początkowo jest jasnozielona, dopiero później wraz
z rozwojem, przybiera barwy
charakterystyczne dla postaci dorosłej.
Jak przebiega rozwój
tych gatunków?
Zimują dorosłe pluskwiaki w polu, chowając się pod

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

ściółką. Na uprawy zbóż
nalatują od początku maja.
W początkowych okresie
zasiedlają liście i źdźbła,
a w późniejszym okresie kłosy. Jaja najczęściej składają
na liściach, w złożach składających się z kilkunastu sztuk.
Larwy pojawiają się po 7 – 14
dniach, a ich rozwój uzależniony jest od warunków klimatycznych i trwa od 30 do
60 dni. Pojawiające się po
tym czasie osobniki dorosłe,
krótko żerują i szukają dogodnych miejsc do przezimowania. W naszych warunkach
gatunki te występują tylko
w jednym pokoleniu.
Progi ekonomicznej szkodliwości dla lednicy zbożowej
i żółwinka zbożowego: w okresie wzrostu i krzewienia 2-3
osobniki dorosłe na 1 m2 lub

w okresie formowania ziarna
i dojrzałości mlecznej 2 larwy
na 1 m2.
Brak jest zarejestrowanych
insektycydów, które zwalczają te pluskwiaki. Jednak ich
nalot na uprawy zbóż połączony jest z nalotem chrząszczy skrzypionki czy też pojawem mszyc. Dlatego też,
wykonując zbiegi przeciwko
mszycom lub skrzypionkom
ograniczymy występowanie
tych gatunków.
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,
mateusz.foltynski@agrii.pl
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Kondycja plantacji rzepaku przed zbiorem

Plantacje rzepaku ozimego przetrwały zimę w dobrej
kondycji i wcześnie wznowiły
wegetację wiosenną. W styczniu odnotowano niedobór
opadów. Pogłębiający się deﬁcyt wody w glebie w marcu
i kwietniu sprawił, iż rośliny
wykształciły mniejszą biomasę. Były też niedostatecznie
nawodnione i odżywione (nie
wykorzystały w pełni drugiej
dawki azotu), co było szczególnie widoczne na glebach
lżejszych. W takim stanie
rzepaki weszły w okres kwitnienia. W warunkach klimatycznych Polski najczęściej
najlepiej udają się odmiany
wcześnie i średnio wcześnie
kwitnące. Częściowo wynika
to z przebiegu warunków pogodowych. Odmiany wcześniej kwitnące są nieco mniej
narażone na suszę w fazie
kwitnienia niż odmiany
późniejsze. Z uwagi na to, iż
wykazują one wówczas dużą
wrażliwość na trudne warunki uprawowe, doszło do
odrzucenia pąków z wierzchołkowej części kwiatosta-

nów oraz młodych kwiatostanów na pędach bocznych.
W rezultacie prowadzi to
do spadku części potencjału plonowania. Dodatkowo,
duże wahania temperatury
powietrza w kwietniu oraz
dotkliwe przymrozki spowodowały uszkodzenia kwiatów
i zawiązków łuszczyn oraz deformacje i pęknięcia pędów.
Maj okazał się znacznie
chłodniejszy niż zazwyczaj
oraz deszczowy. Dzięki temu,
wyjątkowo w tym roku, najbardziej zyskały odmiany
później kwitnące i dojrzewające, które zdążyły prawidłowo zawiązać wszystkie łuszczyny. Dlatego też w obecnym
sezonie to one mogą uzyskać
najwyższe plony.
Chłodna i deszczowa pogoda
przyczyniła się do mniejszej
niż zazwyczaj aktywności
owadów zapylających oraz
słodyszka
rzepakowego.
Wpłynęła również na wydłużenie okresu kwitnienia rzepaku. To mogło powodować
pewne trudności z przeprowadzeniem zabiegów fungicy-

Fot. materiały autora

Początek lata to finalny etap produkcji
rzepaku i zbóż oraz rozpoczęcie przygotowań
do zbiorów. Okres wegetacji tych gatunków
uprawnych zbliża się już ku końcowi. Rolnicy,
mając na uwadze stan swoich upraw, a także
przebieg warunków pogodowych w ostatnich
miesiącach, zaczynają szacować możliwy do
zebrania plon.

dowych w optymalnym czasie
oraz obniżyć skuteczność ich
działania. Taka pogoda sprzyja rozwojowi chorób grzybowych rzepaku, jak np. zgnilizny twardzikowej. Wprawdzie
choroba ta nie występuje
jeszcze tak powszechnie i w
tak dużym nasileniu na terenie całego kraju, jak np.
sucha zgnilizna kapustnych,
ale z uwagi na korzystne warunki do rozwoju w tym roku
(wysoka wilgotność gleby
i powietrza) może się okazać
groźna.
Czerwcowe
gradobicia,
szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju,
spowodowały na wielu plan-

tacjach uszkodzenia dojrzewających łuszczyn. W większości przypadków łuszczyny
nie były jeszcze dojrzałe, więc
nie nastąpiło ich pęknięcie
i osypanie się nasion. Jednakże mechaniczne uszkodzenia mogą sprzyjać porażeniu przez sprawców takich
chorób jak czerń krzyżowych
i szara pleśń.
W warunkach klimatycznych Polski, szczególnie
w ostatnich latach, w okresie poprzedzającym zbiór
rzepaku mamy do czynienia
z lokalnie występującymi burzami oraz opadami gradu.
Stosunkowo często dochodzi do sytuacji utraty części

plonu (do około 15% lub
więcej) na skutek osypania
się nasion, co niweczy rezultaty wielomiesięcznej pracy
i wysokich nakładów. Jedynym skutecznym sposobem
przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku jest
wybór odmiany posiadającej
podwyższoną odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Jest to cecha
występująca tylko w systemie mieszańcowym Ogura,
uzyskana dzięki domieszce
genów rzodkwi. Dzięki temu
łuszczyny rzepaku ozimego są bardziej odporne na
uszkodzenia mechaniczne.
Zwiększa to bezpieczeństwo
uprawy. Daje większą elastyczność w zakresie wyboru
terminu zbioru, poprawia
tolerancję na nierównomierne dojrzewanie łanu oraz
minimalizuje straty plonu
powstałe na skutek działania
zjawisk meteorologicznych,
przyczyniając się tym samym
do zmniejszenia problemu
z samosiewami w uprawach
następczych. Cecha ta stanowi swojego rodzaju „polisę
ubezpieczeniową” na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.
Niewiele odmian dostępnych na rynku posiada tę unikalną i bardzo ważną cechę.
Jedną z nich jest odmiana DK
Excited, która w doświadczeniach rejestrowych COBORU
w roku 2019 uzyskała średni
plon nasion wyższy o prawię
tonę od wzorca oraz wyższy

poziom zawartości tłuszczu
w nasionach (DK Excited
– 4,83 t/ha oraz 46% z.t.).
Odmiana ta, oprócz rekordowego potencjału plonowania, posiada również unikalną cechę tolerancji na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV), co
w połączeniu z bardzo dobrą
tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen
RLM-7) stanowi doskonałe
zabezpieczenie uprawy przed
tymi chorobami.
Dobrze dobrana odmiana
już na starcie zwiększa szansę
na uzyskanie wysokiego plonowania.
Zbiory rzepaku zbliżają
się dużymi krokami. Walka
o jak najwyższe plony nadal
trwa. Z jednej strony następuje „nalewanie nasion”, czyli
kształtowanie wysokiej masy
tysiąca nasion oraz zawartości
tłuszczu w nasionach, z drugiej zaś rozwój takich chorób
jak zgnilizna twardzikowa
i sucha zgnilizna kapustnych.
Trudno jest w chwili obecnej
z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć tegoroczny poziom plonowania
rzepaku. W ostatnich latach
rzepak już niejednokrotnie
nas „zaskoczył”, plonując powyżej lub poniżej oczekiwań.
W zależności od intensywności zastosowanej agrotechniki, różny jest też próg ekonomicznej opłacalności uprawy,
czyli plon, którego wartość
równoważy poniesione nakłady. Niebawem wszystko
Marcin Liszewski
się wyjaśni.

cztery dni i u większości osób
ustępuje samoczynnie. Po kilkudniowym okresie dobrego
samopoczucia, u części pacjentów rozwija się druga faza
choroby, w której pojawia się
gorączka nawet do 40oC, bóle
głowy, mięśni i stawów, nudności i wymioty, a także objawy
oponowe – sztywność karku,
światłowstręt, czy nadwrażliwość na dźwięki i inne bodźce.
Musimy pamiętać, że KZM to
bardzo poważna choroba, która w najcięższej postaci może
spowodować
uszkodzenie
elementów rdzenia kręgowego
i porażenie kończyn.
Często reklamowaną praktyką jest oddawanie wyjętego
ze skóry kleszcza do badania:
osoba ukłuta obawia się, że
pajęczak był nosicielem bo-

reliozy lub KZM, więc chce
to jak najszybciej sprawdzić.
- Jednakże eksperci zdecydowanie nie rekomendują
wykonywania badań laboratoryjnych kleszczy po ich wyjęciu, ponieważ wynik takiego
badania nie zmienia postępowania lekarskiego – przestrzega lek. Agnieszka Motyl.
Najlepsza metoda proﬁlaktyki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu to szczepienie
ochronne, które jest skuteczne
w aż 99-100 proc. Szczepienie składa się z trzech dawek
– jego skuteczność po dwóch
dawkach wynosi 88-96%,
a po trzech już 96-100%.
Osoby powyżej 60 roku życia
powinny przyjmować dawkę przypominającą co 3 lata,
młodsze – co 5 lat.

Mamy lato – uwaga na kleszcze!
Coraz chętniej korzystamy
z wypoczynku na świeżym
powietrzu – wycieczki do
parków, relaks nad jeziorem
czy prace na działce lub
w przydomowym ogródku
stają się codziennością.
Pamiętajmy jednak o kleszczach – małych pajęczakach, których ukłucie
może nieść ze sobą bardzo
poważne konsekwencje.
Kleszcze są uznawane za
jedne z najniebezpieczniejszych zwierząt świata - mogą
przenosić wiele chorobotwórczych drobnoustrojów,
a na spotkanie z nimi potencjalnie narażona jest każda
osoba spędzająca czas na
łonie natury. Równocześnie
bardzo trudno zapobiec ukłu-

cia przez kleszcza, ponieważ
dzięki substancji znieczulającej znajdującej się w ślinie
tych pajęczaków, przebiega
ono bezboleśnie.
- Zarówno kleszczowe zapalenie mózgu, jak i borelioza są chorobami zakaźnymi
przenoszonymi przez kleszcze – tłumaczy w rozmowie
z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl lek. Agnieszka
Motyl, epidemiolog, dyrektor
ds. standardów medycznych
Medicover Polska. - Za KZM
odpowiada wirus Flaviviridae,
natomiast borelioza wywoływana jest przez bakterie:
krętki Borrelia burgdorferi.
Kleszczowe zapalenie mózgu
atakuje ośrodkowy układ nerwowy, natomiast w przypadku
boreliozy objawy obejmują
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skórę, stawy, układ nerwowy
i serce.
Przy czym - w odróżnieniu
od boreliozy leczonej antybiotykami - nie istnieje specjalne leczenie przeciwwirusowe stosowane w przypadku
zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu. A KZM to bardzo groźna, zakaźna choroba,
która mimo niebezpieczeństwa, często bywa bagatelizowana.
- W Polsce w 2019 roku
odnotowano 265 przypadków. Chorobę najczęściej
odnotowuje się na terenach
województwa podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego
– wyjaśnia lek. Agnieszka
Motyl. – Pamiętajmy jednak, że na kleszcze możemy
traﬁć w każdym miejscu zie-

lonym: zarówno w lesie, jak
i w ogródku, czy na trawniku
w centrum miasta.
Kleszczowe zapalenie mózgu
bywa lekceważone także dlatego, że z początku przypomina…
grypę lub przeziębienie.
- Pierwsze objawy choroby
mogą pojawić się już po kilku dniach od ukłucia kleszcza, średnio po 7-14 dniach.
W przypadku kleszczowego
zapalenia mózgu objawy pojawiają się nagle – wyjaśnia lek.
Agnieszka Motyl. – W pierwszej fazie choroby u pacjentów
występuje gorączka do 38oC,
bóle głowy, mięśni i stawów,
nudności, wymioty i biegunka, a także objawy nieżytu
górnych dróg oddechowych.
Ta faza choroby nazywana jest
zwiastunową, trwa średnio
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Dorota i Karol Kania ze
Szwarcenowa w gminie Biskupiec zdobyli tytuł wicemistrza
krajowego w Konkursie AgroLigi 2019 w kategorii “Rolnik”.
Odebrali w Pałacu Prezydenckim list gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy.
Konkurs AgroLigi organizowany jest od 1993 roku,
a jego celem jest wyłonienie
mistrzów krajowych AgroLigi
w kategorii rolnicy oraz ﬁrmy.
Realizowany jest w etapach
wojewódzkim i krajowym.
Laureaci stają się symbolem
przedsiębiorczości i gospodarności w polskim rolnictwie

i agrobiznesie, a uzyskanie
tytułu laureata jest ogromnym sukcesem i prestiżem.
Od 2008 roku honorowy
patronat nad Galą AgroLigi
sprawuje Prezydent RP.
Państwo Kania do konkursu zgłosił Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Nowym Mieście
Lubawskim. Małżonkowie
zapoznali się z warunkami
uczestnictwa. Trzeba było
sporządzić opis gospodarstwa, wykonać zdjęcia.
— Głównie chodziło o ekonomikę w gospodarstwie,
o przychody — podkreśla Dorota Kania.
W czerwcu 2019 roku u państwa Kania pojawiła się komisja z ODR w Olsztynie. W lipcu
dostali zaproszenie do Olsztyna na spotkanie podsumowujące etap wojewódzki. Okazało
się, że w kategorii „Rolnik” zostali mistrzami. W ten sposób
przeszli do etapu krajowego konkursu.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Państwo Kania do konkursu
zgłosił Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nowym
Mieście Lubawskim.
Małżonkowie zapoznali się
z warunkami uczestnictwa.
Trzeba było sporządzić
opis gospodarstwa, wykonać zdjęcia.

Fot. ODR Nowe Miasto Lubawskie

Rolnicy ze Szwarcenowa wicemistrzami AgroLigi 2019

Państwo Kania w ogrodach
Pałacu Prezydenckiego

Karol Kania (piąty z prawej) w Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi wśród osób, które otrzymały Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”Państwo Kania w Warszawie

Karol Kania (piąty z prawej)
w Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi wśród osób,
które otrzymały Honorowe Odznaki „Zasłużony dla
Rolnictwa”Dorota i Karol Kania w Pałacu Prezydenckim
Fot. ODR Nowe Miasto.
W styczniu 2020 roku już
krajowa komisja gościła
w Szwarcenowie, by obej-

rzeć gospodarstwo państwa
Kania. Potem przyszło zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Dorota i Karol Kania znaleźli się na uroczystej Gali
AgroLigi 2019 podsumowującej konkurs w gronie 16
rolników (zwycięzcy z każdego województwa).

Podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda
uhonorował
najlepszych
przedsiębiorców i rolników
z całej Polski. Wśród nich
znaleźli się państwo Kania,
którym przyznano tytuł wicemistrza krajowego w kategorii „Rolnik”. Prezydent
osobiście
pogratulował
pani Dorocie i panu Karolo-

wi osiągnięć i sukcesu oraz
wręczył im list gratulacyjny.
W gali wziął też udział Jan
Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju
wsi. Od niego mieszkańcy
Szwarcenowa otrzymali list
gratulacyjny, a puchar wręczył im Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR.
Grażyna Jonowska

REKLAMA

Rolnictwo potrzebuje natychmiastowej pomocy…
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Tężec jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych w 1990 roku zmarło na niego
ponad 314 tys. ludzi. Od tego
czasu liczba zgonów spadła
aż o 88%. Mimo tego, ryzyko
zachorowania wciąż istnieje
i dotyczy zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Tężcem możemy
zarazić się przez cały rok,
jednak to w sezonie wiosenno – wakacyjnym odnotowuje się najwięcej przypadków.

Szczególnie narażeni na zachorowanie są m.in. amatorzy
prac ogrodniczych, działkowcy, rolnicy i pracownicy leśni.
Na szczęście istnieje bezpieczna i skuteczna proﬁlaktyka:
szczepionka.
Mamy lato – czas, w którym najchętniej i najczęściej
przebywamy na łonie natury,
gdzie pracujemy na działkach
oraz w przydomowych ogródkach. Pamiętajmy, żeby przy
okazji rozpoczęcia sezonu
ogrodniczego zadbać o proﬁlaktykę, która ochroni przed
tężcem.
ostra i ciężka przyranna choroba zakaźna, wywoływana
przez neurotoksynę produkowaną przez laseczkę tężca, która dostaje się do rany z zabrudzeniem (zazwyczaj ziemią).

Właśnie dlatego najbardziej
narażone na zachorowanie
są osoby wykonujące prace
wymagające kontaktu z glebą i zwierzętami; naturalnym
nosicielem tężca są m.in. konie.
Dawniej, przed wprowadzeniem powszechnych szczepień
ochronnych, w Polsce na tężec
chorowało rocznie ponad 400
osób, z których 300 umierało.
W latach 2000-2007 liczba ta
przestała przekraczać 20 przypadków rocznie.
Toksyna atakuje centralny
układ nerwowy i uszkadza go,
na skutek czego dochodzi do
m.in. zwiększenia napięcia
mięśniowego oraz bolesnych
i długotrwałych skurczów.
Nieleczony tężec często kończy
się zgonem i nawet kliniczna
hospitalizacja nie gwarantuje
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wyleczenia - umieralność wynosi ok. 50% . Choroba jest
najbardziej niebezpieczna
dla noworodków: według statystyk 8 na 10 zarażonych nią
niemowląt umiera. Światowa
Organizacja Zdrowia oszacowała, że w 1988 roku aż 787
000 dzieci zmarło z powodu
tężca noworodkowego, natomiast w 2017 (ostatni rok, dla
którego dostępne są szacunki)
było to już 30 848 przypadków. W Polsce już od 1984
roku nie odnotowano żadnego
przypadku tężca noworodków.

ZA SUKCES W WALCE
Z TĄ CHOROBĄ
NAJWIĘKSZE
LAURY NALEŻĄ SIĘ…
SZCZEPIENIOM. TO
WŁAŚNIE DZIĘKI
WPROWADZENIU
OBOWIĄZKOWYCH
SZCZEPIEŃ LICZBA
ZAKAŻEŃ TĘŻCEM OD
WIELU LAT UTRZYMUJE
SIĘ W POLSCE NA
STAŁYM POZIOMIE.

Obecnie bezpłatne szczepienie przeciw tężcowi obejmuje
dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia i jest realizowane w postaci szczepionki
skojarzonej przeciw błonicy,
tężcowi i krztuścowi (DTP/
DTaP) lub jako szczepionka
monowalentna T. Należy jednak pamiętać, że przechorowanie tężca nie chroni przed
kolejnym zachorowaniem,
a szczepienie nie zapewnia
odporności na zawsze. Jej poziom zmniejsza się z upływem
czasu, przez co potrzebne są
dawki przypominające – zalecane do przyjmowania osobom
dorosłym co 10 lat. Ryzyko zakażenia bakteriami tężca jest
możliwe przy każdym zranieniu, a jego zarodniki występują
powszechnie w przyrodzie.
Obecnie wśród chorych przeważają osoby powyżej 60. roku
życia, które nie szczepiły się od
dawna. Tymczasem szczepienia
seniorów powinny być dla nich
(i ich bliskich) jednym z najbardziej kluczowych priorytetów
związanych z ochroną zdrowia.

- STATYSTYCZNIE,
CO 10 OSOBA TRACI
W CIĄGU SWOJEGO
ŻYCIA ODPORNOŚĆ

NA CHOROBY,
KTÓRE PRZESZŁA
LUB PRZECIWKO
KTÓRYM BYŁA
ZASZCZEPIONA, LUB,
JAK TO MA MIEJSCE
W PRZYPADKU
KRZTUŚCA,
SZCZEPIENIA
NALEŻY REGULARNIE
POWTARZAĆ CO KILKA,
KILKANAŚCIE LAT
– tłumaczył w rozmowie
z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl doktor nauk
medycznych,
Przemysław
Rzodkiewicz z Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
Nie jest to równoznaczne z tym, że seniorzy powinni zrezygnować z pracy
w ogrodzie lub ze zwierzętami gospodarnymi - dzięki
regularnym przyjmowaniu
dawek
przypominających
odporność przeciwko tężcowi może utrzymywać się przez
całe życie.

Z ministramipaństw Grupy V4 o reformie WPR
Minister Jan Krzysztof
Ardanowski wziął w wideokonferencji ministrów
rolnictwa państw Grupy
Wyszehradzkiej poszerzonej
o Bułgarię, Rumunię, Słowenię i Chorwację (GV4+).
Spotkanie odbywało się
w formie wideokonferencji,
a zorganizowane zostało
przez Republikę Czeską,
która przewodniczy aktualnie pracom Grupy.
Głównym tematem dyskusji była reforma Wspólnej
Polityki Rolnej w kontekście
Europejskiego
Zielonego
Ładu oraz strategii „Od pola
do stołu” i strategii na rzecz
bioróżnorodności, w tym
zrównoważone zarządzanie
wodą i glebą.
Minister Ardanowski wskazał, że najważniejszym celem
rolnictwa pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu,
zarówno w skali krajowej,
jak i europejskiej. – Nie można zakładać, że zmniejszymy
produkcję żywności w Europie – powiedział minister.
Głównym celem Polski
w negocjacjach reformy WPR

pozostaje osiągnięcie odpowiedniego poziomu budżetu
na tę politykę. Priorytetowa
jest sprawa wyrównania płatności bezpośrednich.
– Musimy brać też pod uwagę dochody rolników w UE.
Musimy mieć pewność, że
wprowadzanie nowych strategii nie spowoduje spadku
tych dochodów – podkreślił.
Wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
niezbędne jest rozszerzenie
wsparcia wdrożonego przez
Komisję Europejską na kolejne istotne rynki, w tym
rynek drobiu i wieprzowiny
oraz podniesienie stawek
dopłat do prywatnego przechowywania.
Ministrowie zgodnie potwierdzili potrzebę wspólnego podejścia na poziomie UE
wobec oszustw związanych
z żywnością, w tym ujednolicenia pojęć, zasad i procedur
prawa żywnościowego w państwach członkowskich.
W konkluzjach spotkania ministrowie uzgodnili
Wspólną Deklarację w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej w świetle Europejskiego Zielonego Ładu

oraz strategii „Od pola do
stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w świetle
pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Podkreślili
w niej znaczenie silnej i odpowiednio ﬁnansowanej WPR
dla zapewnienia bezpiecznej
i dobrej jakościowo żywności dla konsumentów w całej
UE. Wskazali również na
brak dalszego uzasadnienia
dla znaczących różnic w poziomach płatności bezpośrednich między państwami
członkowskimi i wezwali do
zlikwidowania tych różnic
w latach 2021-2027.
Od 1 lipca 2020 r., przez
rok, Polska będzie przewodniczyć pracom w Grupie Wyszehradzkiej. Motywem przewodnim rocznej prezydencji
Polski w V4 będzie odbudowa
życia gospodarczego i społecznego po kryzysie wywołanym
pandemią COVID-19. Wśród
priorytetów
przewidzianych do realizacji znajdują
się m.in. kwestie dotyczące
Wspólnej Polityki Rolnej po
2020 roku, zwalczania ASF,
przeciwdziałania marnowaniu żywności, gospodarki
glebowej. opr. bar, mat. MRiRW
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Tężcem możemy zarazić
się przez cały rok, jednak
to w sezonie wiosenno
– wakacyjnym odnotowuje
się najwięcej przypadków.
Szczególnie narażeni na
zachorowanie są m.in.
działkowcy, rolnicy i pracownicy leśni.
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Zagrożenie, które wciąż czyha…

Fot. Pixabay

ZAŁÓŻ OGRÓD,
A BĘDZIESZ
SZCZĘŚLIWY
Chińskie przysłowie mówi: chcesz być
szczęśliwy jeden dzień - upij się, chcesz
być szczęśliwy rok - ożeń się, chcesz być
szczęśliwy całe życie - załóż i uprawiaj
ogród. Szczęśliwi ci, którzy mają swój
kawałek ziemi, by móc korzystać
z dobrodziejstwa natury.
Własny ogród, to marzenie
wielu osób. Szczęściarzami są
ci, którzy mają własny dom
i mają możliwość założenia
własnego ogrodu. Zielony, zadbany zakątek, to nie tylko nasza wizytówka, miejsce, gdzie
chętnie spędzamy czas w gronie
rodziny czy znajomych. Posiadanie ogródka niesie ze sobą
również wymierne korzyści.
Ruch dla zdrowia
Przebywanie na świeżym
powietrzu pozwala zdobyć

odpowiednią,
niezbędną
dawkę witaminy D. Jest ona
kluczowa jest chodzi o odporność. Mając własny ogród
nic więc dziwnego, że każdą
wolną chwile, zwłaszcza jeśli
jest ładna pogoda, chcemy
tam spędzać. Tym sposobem
możemy połączyć przyjemne
z pożytecznym. Ruch, praca
w ogrodzie usprawnia dłonie, wzmacnia ręce i cały organizm. Dotyczy to zwłaszcza
osób starszych. O ile nie mają
one ochoty na korzystanie
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z ćwiczeń ﬁzjoterapeutycznych, to z chęcią biorą się za
porządki w ogrodzie. Sadzą
drzewka, kopią grządki, pielą
warzywa. To właśnie doskonała rehabilitacja w najlepszej postaci.
Dla poprawy nastroju
Przybywanie na dworze
wśród zieleni poprawia nastrój. To z kolei przyczynia
się do wytwarzania hormonu szczęścia. Nic przecież tak
nie sprawia przyjemności jak
posiedzenie wśród zielonych
drzew, na gęstej trawie, na
słońcu we własnym ogrodzie.
Można zaprosić znajomych,
niech również skorzystają
z dobroci natury. Można zorganizować mały piknik. To
świetny sposób, aby zachęcić
dzieci do spędzania czasu na
dworze. Nic więc dziwnego,
że badania pokazały, iż największą moc lecznicą mają

właśnie ogrody, w których
rosną kwiaty i rośliny jadalne. Skutecznie zapobiegają
depresji, tym samym zwiększając chęć do życia oraz
uspokajają i łagodzą stres.
Wiemy co jemy
Ogród to nie tylko kwiaty
i drzewa, ale również własne
warzywa: ogórki, pomidory, rzodkiewkę, szczypiorek,
sałata, rukola i wiele innych
zdrowych
ekologicznych,
pozbawionych
zbędnych
nawozów roślin jadalnych.
Taki właśnie ogród daje nam
pewność, że zbierane warzywa i owoce są świeże, zdrowe
oraz ekologiczne. Warzywa
w ogrodzie to cenne źródło
witamin, niezbędnych dla naszego organizmu. Szczególnie
zdrowe są te, uprawiane właśnie przez nas samych - mamy
pewność, że są najwyższej jakości. Warzywa powinny być

nieodłącznym elementem
właściwie zbilansowanej diety każdego z nas. Kolejnym
źródłem zdrowia mogą być
zioła w ogrodzie. Są roślinami
łatwymi w uprawie, nie potrzebują wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy im
systematyczne odchwaszczanie i podlewanie. W ogródku
ziołowym można sadzić zioła
jednoroczne i wieloletnie. Zioła jednoroczne, które warto
mieć: bazylia, koper, kolendra, majeranek, ogórecznik.
Wymagają dosadzania każdego roku, gdyż nie przetrwają
niskich temperatur w zimie.
Zioła wieloletnie: koper włoski, lawenda, lubczyk, mięta,
melisa, rozmaryn – to równiez
nieodłączny elemen zdrowej
diety.
Jak założyć własny ogród?
Założenie ogrodu może
być również rozwijające,

twórcze. Jeśli jednak nie
czujesz się na siłach, aby
zrobić to samodzielnie, warto zaangażować do tego specjalistów. Osoby działające
w tej branży od lat, doradzą
i pomogą nie tylko zaprojektować, ale również i założyć własny, niepowtarzalny
ogród. Pomogą także zająć
się jego pielęgnacją.
Blisko natury
Życie w zgodzie z naturą daje nam bardzo wiele.
Lepsze zdrowie i samopoczucie, oszczędność czasu i pieniędzy, sposób na
spędzanie wolnego czasu.
Blisko natury spokojniej
się żyje. W dzisiejszych czasach pełnych stresu i pospiechu, potrzebujemy takiego
wyciszenia. Dlatego warto
znaleźć kawałek ziemi, na
którym będziemy choć przez
chwilę wolni i radośni. bcl
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Do 5 tysięcy złotych dotacji
na przydomowe instalacje,
zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie
można otrzymać z nowego
programu „Moja Woda”.
To inicjatywa Ministerstwa
Klimatu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
które zainwestują 100 mln zł
w łagodzenie skutków suszy
w Polsce. Nabór wniosków
rozpocznie się w lipcu.
Program ma ułatwić budowę małych zbiorników
wodnych. Z programu „Moja
Woda” będzie można uzyskać
do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub
roztopowe.
Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, zmiany klimatu
dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność wody i pogłębiają jej deﬁcyt w Polsce.

– Program „Moja Woda” pozwoli sﬁnansować aż 20 tys.
instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują
zatrzymanie 1 mln metrów
sześciennych rocznie w miejscu
opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że
milion metrów sześciennych
bardzo cennej wody odciąży
kanalizację i zmniejszy ryzyko
podtopień w wyniku deszczów
nawalnych – poinformował
minister klimatu.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł
otrzymać dotację do 5 tys.
zł, przy czym nie więcej niż
80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca
2020 r. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże
pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, które są bliżej bene-

Fot. Pixabay

Sto milionów na budowę przydomowych instalacji

ﬁcjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca
2020 r. wnioski właścicieli
domów jednorodzinnych na
przydomowe mikroinstalacje wodne.
Wsparcie przewidziano na
zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających
na zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych
na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem,
w efekcie czego wody te nie
będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-

dusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pracują
nad trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi
i w miastach. Programy będą
skierowane do samorządów.
Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które będzie można
przeznaczyć na inwestycje
z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.
Resort klimatu i podlegający
mu NFOŚiGW przypominają,
że do 17 sierpnia br. można
składać wnioski o ﬁnansowanie „wodnych” projektów
w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwowano
pieniądze m.in. na realizację
inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury
w miastach. Budżet działania
wynosi 100 milionów zł.
Kolejne 60 milionów zł
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miej-

-gospodarczej, kanalizacji
deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających
poza teren nieruchomości, na
tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze
będzie można przeznaczyć
na przewody odprowadzające
wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika
nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik
retencyjny podziemny lub
nadziemny, oczko wodne,
instalację rozsączającą oraz
elementy do nawadniania lub
innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 20202024, przy czym podpisywanie
umów o dotacje zaplanowano
do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca
2024 r.
Równolegle Ministerstwo
Klimatu oraz Narodowy Fun-

skich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie
ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020
r. Narodowy Fundusz ogłosił
nabór wniosków dla gmin
miejskich i miejsko-wiejskich.
Dostępne będą dotacje do 85%
kosztów kwaliﬁkowanych.
Dodatkowo, 50 milionów
zł ze środków krajowych
– w ramach zmodyﬁkowanego programu priorytetowego
NFOŚiGW „Adaptacja do
zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń
środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu
terytorialnego na realizację
zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich. W tym przypadku dostępne będą dotacje do 70%
kosztów kwaliﬁkowanych.
Narodowy Fundusz będzie
wkrótce informował o tym
naborze wniosków.
źródło: WFOŚIGW
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POLSKI PRODUKT

Nie stać Cię na straty!

NANOGEL to:

WIĘKSZE PLONY SKUTECZNE NASADZENIA ODBUDOWA PRÓCHNICY W GLEBIE

tel. 535 528 868

e-mail: robert.lysiak@artagropolska.pl
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Zakładając łąkę kwietną
sprawimy, że ogród nabierze
swobodnego, mniej formalnego, sielskiego charakteru, przywołując wspomnienie naturalnych łąk i dawnych ogrodów
wiejskich. W porównaniu do
trawnika łąka kwietna wymaga mniej pielęgnacji i rzadszego
koszenia (zazwyczaj wystarczy
skosić 1 lub 2 razy w sezonie),
nie wymaga nawożenia i pozwala zrezygnować z wykonywania oprysków herbicydami

przeciwko chwastom. Nie
wymaga też tak intensywnego podlewania.
Z punktu widzenia środowiskowego łąki kwietne
lepiej wchłaniają wodę niż
zwykłe trawniki, pomagając
tym samym utrzymać wilgoć
w glebie. Ponieważ rosnące na
niej rośliny są rzadziej koszone i pozwalamy im rosnąć wyżej, łąki kwietne zapobiegają
silnemu nagrzewaniu gleby,
a także sprzyjają oczyszczaniu powietrza (wyłapują pyły
tworzące smog). Te zalety łąk
kwietnych nabierają szczególnego znaczenia w dobie
kryzysu klimatycznego oraz
walki z ocieplaniem się klimatu i niedoborami wody pitnej.
Dobór gatunków roślin na
łąkę kwietną może być bardzo
zróżnicowany. Ozdobną funkcję pełnią rośliny kwitnące,
takie jak: chaber bławatek,
mak polny, wrotycz pospolity,
krwawnik pospolity, jaskier
ostry, rumianek pospolity.
Gatunki te warto uzupełnić
wolno rosnącymi gatunkami
traw, takimi jak: kostrzewa
czerwona czy wiechlina łąkowa, a także roślinami motylkowatymi, czyli koniczyną,
łubinem czy wyką.
bcl

REKLAMA

SPECJALISTYCZNO-OGRODNICZE
Krzysztof Szymura

Lawenda

  
 
 

  

  

Znajdziecie nas na targowisku miejskim w Olsztynie,

!"#$ %&'"
$!(&" 5'!)'*'&+
*,!" !-.'"$'/012
- '&)34
'!6" 78&9
:;<=><?@A><=BC;DEFGHIBDJKLM@BN ?OKL FPQ RQS QPS

82920otbr-A -G

y
n
n
a
t
n
o
F
!
e
w
o
d
o
r
og

Mariusz Piotrkowski
Nidzica, Litwinki 26

KAMIENIE
ŚWIATA
tel. 500 601 102

TUVWXY Z[Y\]^Y
_`abc_`
WYdY[]^Ye
Delis Artur Ferenc

fgh ijh klmngoo pqrs pturvv wxyz{l
|lgh }pr ~vt r ~pr
}pr ~vr  prv
luxog lgo lgohmhg
www.delis.com.pl

|xx z jx  lgo wxyz{l
83120otbr-A -G

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

20r

GOSPODARSTWO

CZERWIEC 2020

Łąka kwietna to swobodne
nasadzenie z kwitnących roślin jednorocznych, bylin oraz
traw, naśladujące naturalną
łąkę. Łąki kwietne zakładane
są poprzez wysiew mieszanek
nasion różnorodnych gatunków roślin. W ogrodach łąka
kwietna może pełnić funkcje
dekoracyjne oraz stanowić
pożytek dla pszczół i innych
owadów zapylających.
Łąka może być wysiana na
dużym obszarze ale równie
dobrze można ją założyć
w miejsce niewielkiej rabaty czy wysiewając jedynie
wąski pas kwiatów wzdłuż
płotu czy istniejącego trawnika. Moda na łąki kwietne
sprawia, że są one zakładane
nawet w niewielkich skrzynkach i korytkach na balkonach i tarasach.

Fot. Pixabay

Łąka kwietna to coraz
częściej spotykany element ogrodów, zastępujący
tradycyjne trawniki, także
w miastach. Dzięki łące
kwietnej ogród nabiera
sielskiego charakteru i staje
się oazą dla pszczół i innych
pożytecznych owadów. Jest
nie tylko piękny, ale też pożyteczny.

REKLAMA

Dla pszczół i ludzi

* KAMIEŃ OGRODOWY * KAMIEŃ OZDOBNY
* WYSYP * KAMIEŃ NATURALNY
* KAMIENIE * POSPÓŁKA
* PŁYTKA ELEWACYJNA SEMMELROCK
– KOSTKA BRUKOWA
– KOSTKA GRANITOWA
32920niwn-A -G

Teraz gdy w Polsce mamy
częste susze, a woda staje
się coraz cenniejsza powinniśmy sięgnąć po sprawdzone metody oszczędnego nawadniania roślin. Odkrycia
archeologów potwierdzają
że metoda ta była stosowana od tysięcy lat w Afryce
północnej, Azji, Ameryce
Środkowej i Europie.
Jak działast-Oy Oa?
Wykop dziurę w ziemi i zakop w niej naczynie. Otocz je
przyjaznymi roślinami, aby
wspomóc ich rozwój. Rośliny powinny zostać posadzone lub wysiane w promieniu
zapewniającym zasięg nawilżenia gleby, który jest różny
w zależności od wielkości
Osta-Oya. Promień w którym
powinniśmy posadzić rośliny
wynosi od 30 cm przy małej
Ost-Oya, 45 cm przy średniej
Ost-Oya oraz 60 cm przy
dużej. Korzenie odruchowo
będą rosnąć w kierunku źródła wody, dopóki nie znajdą
naczynia. Za pomocą węża
lub konewki napełnij naczynie wodą aż do samej szyjki.
Co 5 -10 dni uzupełniaj naczynie, a co 3-5 dni w okresach suchych. Twój ogród
rośnie swobodnie przy

Fot. pixabay
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Ta metoda oszczędzi czas i wodę

Tą metodą można nawadniać zioła
znacznie mniejszej ilości
zużywanej wody. Sugerujemy również dodatkowe
nawadnianie twoich roślin
przez pierwsze kilka tygodni,
aby korzenie mogły rosnąć,
zanim odnajdą Ost-Oya. Po
tym okresie, wystarczy już
woda w samym naczyniu.Z
czasem korzenie przyczepiają się do zewnętrznej części
Ost-Oya i wydobywają wodę,
gdy jej potrzebują. Pobierają tylko tyle, ile wymaga ich
bieżące zapotrzebowanie,
dając Ci w efekcie piękny
ogród przy mniejszej ilości
zużywanej wody i nakładu pracy.
Zalecane uprawy: kwiaty,
zioła, warzywa i owoce np.:
pomidory, ziemniaki, sałaty,

UPRAWIAJ Z GŁOWĄ!
- OSZCZĘDZAJ WODĘ
- OSZCZĘDZAJ CZAS
- EFEKTYWNIE
WSPÓŁDZIAŁAJ
Z NATURĄ
ogórki,dynie, cukinie, groch,
papryka, kukurydza.
Nie zalecamy upraw warzyw korzeniowych takich
jak marchewka, pietruszka,
seler, burak.
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Jednym z większych zagrożeń
dla kondycji sadów i dla jakości uzyskiwanych owoców są
szkodliwe owady. Ich częstszemu występowaniu i zwiększonej aktywności sprzyjają takie
czynniki, jak coraz cieplejsze
wiosny, gorące lata, długie jesienie z utrzymującymi się dość
wysokimi temperaturami oraz
bezśnieżne, bezmroźne zimy,
pozwalające bardzo dobrze

tzw. zimowego, pojawiają się
w sadzie od połowy maja do
połowy czerwca.
Sadownicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie, potwierdzają, że wraz z zachodzącymi zmianami klimatycznymi
zwiększa się presja ze strony
owocówki jabłkóweczki, a jej
aktywność wydłuża się: – Jeszcze kilkanaście lat temu był to
mniejszy problem: dwa typowe
loty motyli, dwa pokolenia i dwa
zabiegi. Przy pogodzie, jaką
mamy w ostatnich sezonach,
owocówka ma kilka lotów i kilka pokoleń. Dlatego dwa zabiegi
według dotychczasowej sygna-

lizacji często okazują się niewystarczające – mówi Sławomir
Rzeźnicki, prowadzący wraz
z synem gospodarstwo Eko-Sad
w Katarzynowie koło Błędowa.
Kluczem do skutecznego
zwalczania szkodników, w tym
owocówki jabłkóweczki, jest
systematyczny monitoring. Pozwoli to na dobór optymalnego
terminu wykonania zabiegów
insektycydowych. Zalecane
jest, aby do prowadzenia monitoringu wykorzystywane
były pułapki feromonowe,
przy czym na każde 2,5 ha powierzchni sadu powinna przypadać jedna. Najwygodniej
umieszczać je na wysokości
wzroku, co ułatwia kontrole.
Należy pamiętać o wymianie
podłóg i feromonów w pułapkach co 2-3 tygodnie, w zależności od presji szkodnik. Kiedy
przez 4 kolejne dni w pułapce
zostanie odłowionych po 10
lub więcej motyli owocówki
jabłkóweczki, oznacza to, że
termin wykonania zabiegu powinien przypaść za ok. 10 dni.
Jak walczyć z owocówką
jabłkóweczką? – Preparatem
biologicznym, przeznaczonym
zarówno do sadów konwen-

cjonalnych, jak i ekologicznych,
czyli do produkcji bez pozostałości, jest Carpovirusine Super SC
– informuje Arkadiusz Sławiński
z ﬁrmy UPL Polska. – Wieloletnie doświadczenia pokazały, że
dzięki Carpovirusine bez problemu można sobie z tym szkodnikiem poradzić.
Zawarty w Carpovirusine
Super SC granulowirus CpGV
działa żołądkowo wyłącznie
na larwy – dostaje się do ich
przewodu pokarmowego poprzez zjedzenie osłonki jaja
lub skórki zawiązku albo owocu. Preparat zwiera substancje
zachęcające do żerowania i pobierania wirusa, który po namnożeniu się atakuje narządy
wewnętrzne, powodując ich
obumieranie, w wyniku czego
larwy giną. Co więcej, po kilku
sezonach stosowania Carpovirusine Super SC obserwowana
jest znacznie mniejsza liczebność szkodników w kolejnych
latach. Nie dochodzi też do
powstawania ras odpornych.
Ważnym aspektem jest bezpieczeństwo dla konsumentów
i środowiska naturalnego. Carpovirusine ma tylko jeden dzień
karencji, a po jego stosowaniu

w owocach nie występują pozostałości. Ponadto środek działa
selektywnie wobec owadów pożytecznych. W sadach, gdzie był
stosowany, stwierdzono znaczący wzrost populacji owadów pożytecznych, takich jak dobroczynek czy drapieżne pluskwiaki.
– Pierwszy zabieg preparatem Carpovirusine Super SC
należy wykonać na początku
wylęgania się larw pierwszego
pokolenia owocówki jabłkóweczki, w tzw. fazie czarnej
główki. Liczba zabiegów będzie
uzależniona od stopnia zagrożenia ze strony tego szkodnika
w danym sadzie oraz od ogólnej presji jego populacji w danym sezonie wegetacyjnym.
Kolejne zabiegi najczęściej
wykonuje się co 10-12 dni.
W gospodarstwie Sławomira Rzeźnickiego od kilku lat
produkcja owoców odbywa
się z ograniczeniem środków
ochrony roślin. Sadownik dopuszcza stosowanie konwencjonalnych produktów chemicznych do etapu kwitnienia,
a następnie korzysta wyłącznie
z preparatów biologicznych,
uzyskując dzięki temu duży
plon i wysoką jakość.
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przezimować wielu gatunkom
szkodników. Zwalczanie ich
staje się dla sadowników coraz
większym wyzwaniem – również
dlatego, że w ostatnich latach
z rynku wycofywane są kolejne
substancje aktywne o działaniu
owadobójczym, np. należące do
grupy neonikotynoidów.
Jak wynika z prowadzonych
obserwacji, w ostatnich latach
następuje systematyczny wzrost
znaczenia gospodarczego owocówki jabłkóweczki (Cydia
pomonella), motyla z rodziny
zwójkowatych. Szkodnik ten
powoduje robaczywienie jabłek,
co całkowicie dyskwaliﬁkuje
takie owoce z handlu i ze spożycia. Szkodliwym stadium są
larwy owocówki jabłkóweczki,
które wgryzają się do młodych
zawiązków (pierwsze pokolenie)
oraz do dojrzewających owoców
(drugie pokolenie). Jedna larwa drugiego pokolenia jeszcze
przed dostaniem się do środka
owocu potraﬁ uszkodzić kilka
innych. Takie jabłka zwykle
spadają z drzew na przełomie
sierpnia i września, zmniejszając
plon i powodując straty.
– Motyle owocówki jabłkóweczki pierwszego pokolenia,

PRODUKCJA ROŚLINNA

Wraz z pojawieniem się w sadach groźnych szkodników,
takich jak owocówka jabłkóweczka, powraca pytanie, jak
prowadzić efektywną ochronę.
Nabiera ono tym większego
znaczenia, że w ostatnich latach obserwujemy zachodzące
zmiany klimatyczne, z użycia
wycofywane są popularne
substancje aktywne, a sieci
handlowe narzucają coraz
bardziej rygorystyczne normy
dotyczące jakości owoców,
w tym zmniejszania poziomu
pozostałości środków ochrony
roślin. Wszystko to sprawia, że
sadownicy poszukują alternatywnych rozwiązań, łączących
skuteczność i bezpieczeństwo
na najwyższym poziomie.

Fot. materiały prasowe

Gdy atakuje owocówka jabłkóweczka
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SPRZEDAM

JAGODY KAMCZACKIE
PROSTO Z POLA
Owoce jagody kamczackiej
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w Ekopaszu-Agro wszystkie
krzewy i byliny wieloletnie
o 5% taniej
jednej sztuki.
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Wilanowo, ul. Kartuska 3, 83-305 Wilanowo, e-mail: rybydostawu@wp.pl

W naszej ofercie:
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www.rybydostawu.pl
SPRZEDAŻ HURTOWA: Mateusz Czaja, tel. 501 408 998 (cała Polska)
SPRZEDAŻ DETALICZNA: Hanna Czaja, tel. 501 043 126
80-297 Rębiechowo, ul. Leśna 3, woj. pomorskie
Ryby do Stawu
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www.biogaz-folie.pl

Folia PVC do oczek wodnych i lagun
Betonowe
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e-mail: jacek5554@gmail.com
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