Dodatek bezpłatny nr 1
(367) styczeń 2021 r.

ISSN 1230-882X

Fot. pixabay

Rolnicy najwyżej
cenią rodzinę
i zdrowie \5
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POMOC

Pomoc dla rolników szczególnie
dotkniętych kryzysem COVID-19
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niczeniami spowodowanymi
epidemią. W skali kraju wypłacono ponad 77,5 mln zł
dla ponad 5,2 tys. posiadaczy
chryzantem. W województwie
warmińsko-mazurskim o to
wsparcie wnioski złożyło 136
posiadaczy chryzantem, dla
których ARiMR do końca
roku przekazała 2,84 mln zł.
Specjalna pomoc z budżetu krajowego w łącznej wysokości 175 mln zł została
przewidziana również dla
hodowców trzody chlewnej,
którym w związku z sytuacją spowodowaną wirusem
groziła utrata płynności finansowej.
Wnioski o takie wsparcie
w skali kraju złożyło blisko
10,5 tys. rolników, a wynikająca z nich szacowana
kwota jest na ok. 155 mln zł.
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POMOC ADRESOWANA
BYŁA DO ROLNIKÓW
I HODOWCÓW
PRACUJĄCYCH
W NASTĘPUJĄCYCH
SEKTORACH PRODUKCJI
ROLNICZEJ: BYDŁA
MIĘSNEGO, KRÓW
TYPU MLECZNEGO
I KOMBINOWANEGO,
ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ,
DROBIU RZEŹNEGO,
DROBIU NIEŚNEGO
I UPRAW ROŚLIN
OZDOBNYCH
W SZKLARNIACH
OGRZEWANYCH LUB
TUNELACH FOLIOWYCH
OGRZEWANYCH.

Wysokość wsparcia ﬁnansowego uzależniona była od rodzaju i wielkości prowadzonej
produkcji rolnej.
Maksymalna kwota wsparcia nie przekraczała 7 tys.
euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze
produkcji
podstawowej
produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 w odniesieniu do
sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie
mogła przekroczyć 100 000
EUR. Całkowite wydatki
publiczne w euro w ramach
tego instrumentu wsparcia to ponad 273 mln euro.
W ramach tego działania do
ARiMR wpłynęło ponad 195
tys. wniosków. W województwie warmińsko-mazurskim
o to wsparcie wnioski złożyło ponad 11 tys. rolników,
którzy szczególnie mocno
odczuli skutki kryzysu wywołanego przez koronawirus. W ramach tego wsparcia
na konta rolników z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego traﬁło ponad
62 mln zł. Wszystkich strat
ta pomoc nie wyrówna, ale
pomoże tym najbardziej dotkniętym koronakryzysem.
W celu złagodzenia kryzysu wywołanego COVID-19
wdrożono również kilka specjalnych programów ﬁnansowanych z budżetu krajowego.
Na początku listopada
w związku z epidemią koronawirusa i w konsekwencji
zamknięciem
cmentarzy,
ARiMR uruchomiona pomoc
dla producentów lub sprzedawców chryzantem, którym
zagrażała utrata płynności
ﬁnansowej w związku z ogra-
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Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (PROW 2014-2020)
dodano nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie
dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw szczególnie
dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”, tzw. Pomoc
COVID-19 PROW.
Jest to działanie, w ramach
którego udzielono jednorazowej
pomocy podmiotom w sposób
szczególny dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19
i wymagającym wsparcia, w celu
utrzymania płynności ﬁnansowej i przetrwania kryzysu.
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W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację
w sektorach produkcji rolnej związaną
z epidemią COVID-19 w 2020 roku ARiMR
uruchomiła pomoc w ramach różnych
działań związanych z łagodzeniem kryzysu
wywołanego epidemią. W ofercie ARiMR
znajdowała się zarówno pomoc finansowana
z budżetu PROW 2014-2020 jak również
wsparcie udzielane rolnikom w ramach
budżetu krajowego, tzw. pomoc krajowa.

W województwie warmińsko-mazurskim o to wsparcie
ubiega się 411 producentów

trzody chlewnej. Ostateczna
kwota pomocy będzie znana
po rozpatrzeniu złożonych

wniosków. Termin ich złożenia upłynął 21 grudnia.
Pomoc będzie przysługiwała tym producentom trzody
chlewnej, którzy w okresie od
1 marca 2020 r. do 15 lipca
2020 r. utrzymywali średnio
dziennie co najmniej 21 świń
i będzie wypłacana w formie
ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy
w zależności od ilości utrzymywanych świń. Wsparcie
będzie wypłacane w I kwartale
2021 roku.
Mając na uwadze panującą
epidemię COVID-19 i z tym
związane m.in ograniczenia
przemieszczania się ludzi
oraz wprowadzenie nauki
zdalnej do szkół wprowadzono mechanizm pomocowy zwiększający dostęp do
sprzętu komputerowego na
terenach wiejskich. Do 30
grudnia rolnicy mogli składać
wnioski o przyznanie pomocy na zakup komputera dla
swoich dzieci. Warunkiem
ubiegania się o wsparcie było
m.in. posiadanie co najmniej
dwójki dzieci w wieku do 18
lat, uczących się w szkole
podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym
2020/2021 oraz uzyskanie
dochodu nieprzekraczającego
1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. W biurach
powiatowych Agencji zarejestrowano ok. 39 tys. takich
wniosków, w tym w województwie warmińsko-mazurskim 991 wniosków. Możliwa do otrzymania wysokość
pomocy na doﬁnansowanie
kosztów zakupu komputera
stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem
wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą,
klawiaturą i ładowarką, to
kwota 1 500 zł na rodzinę,
a można ją otrzymać jedynie
na sprzęt komputerowy zakupiony od 10 grudnia 2020 r.
do 31 marca 2021 r. Rodzic/
opiekun, który złożył wniosek o przyznanie pomocy,
zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanej pomocy
poprzez złożenie, do dnia 15
kwietnia 2021 r., kopii faktury potwierdzającej dokonanie
zakupu takiego sprzętu, do
biura powiatowego Agencji,
którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.
Inf. ARiMR
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Odchów cieląt powinien być priorytetem
Eksperci zgodnie twierdzą, że cielęta są
niedoceniane, są gdzieś z boku, często nie
mają odpowiedniego budynku do odchowu.
Potwierdzają to sami hodowcy, wyznając,
że często zdarza się, że umieszczają cielęta
wszędzie tam gdzie jest trochę wolnego
miejsca i gdzie nie mogą stać krowy.

U STARSZYCH CIELĄT
POWYŻEJ MIESIĄCA
NAJCZĘŚCIEJ
POWODEM
UPADKÓW SĄ PEWNE
NIEDOCIĄGNIĘCIA
WYNIKAJĄCE
Z BUDOWY UKŁADU
ODDECHOWEGO.
Tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ponieważ cielę
rodzi się z niezupełnie wykształconymi płucami, poza
tym płuca cieląt są relatywnie małe w stosunku do
wielkości ich ciała. Dlatego
tak ważne jest reagowanie
na każdy „kaszelek” u cieląt, bo do niewydolności
organizmu dochodzi błyskawicznie.
Odchów cieląt zaczyna
się dużo wcześniej, niż
myślimy
Elżbieta Jończyk, z Rodzinnego Gospodarstwa państwa
Ewy i Wojciecha Jończyk
z Garzewka (pow. olsztyński,
gm. Jonkowo) podczas wizyt w gospodarstwie zawsze
podkreślała, że odchów cieląt zaczynamy tak naprawdę
wówczas, kiedy cielak jest
jeszcze płodem dlatego tak
istotne jest żywienie krów
w ostatnim trymestrze ciąży.

Jeżeli cielak urodzi się mały
to trudno będzie prowadzić
intensywny odchów ponieważ już na starcie zwierzę
nie będzie w stanie pobierać
odpowiednio dużej ilości
pójła i paszy a tym samym
dobowe przyrosty nie będą
na odpowiednio wysokim
poziomie. — Chodzi o to
żeby cielaka wystymulować
do jak najszybszego wzrostu, żeby już jako płód miał
długie nogi, mały łeb, żeby
bez względu na wiek matki
nie było problemów z porodem. Płód w okresie zasuszenia rośnie nawet do 60
proc. swojej wagi. Przyrosty
na pierwszym etapie zasuszenia są rzędu 200- 250 g
dziennie, a na drugim etapie
przed wycieleniem to nawet
do 600 gram dziennie — wylicza Elżbieta Jończyk.
Hodowczyni ma swoje
sprawdzone sposoby. Jeżeli krowę będziemy karmić
dużą ilością dobrego białka,
dostanie dużo trawy, słomy
żeby rozciągać żwacz, efekt
będzie taki, że poród będzie
łatwy, oraz wysokie pobranie suchej masy po wycieleniu, a więc będziemy mieli
nie tylko zdrowe cielę ale
również zdrową krowę bezpiecznie wchodzącą w laktację. Ta słoma nie jest po
to żeby oszczędzać na kiszonkach tylko po to żeby
rozpychać żwacz – podkreśla pani Ela. Rozmówczyni
zauważyła również, że jeżeli
krowa jest dobrze odżywiona białkiem i mineralnie to
cielaki nie mają problemu
ze wstaniem, mają świetny
wigor , piją bardzo chętnie
siarę i później nie ma problemu z tym żeby wchodził
na coraz wyższe ilości pójła
pobieranego przez smoczek
z wiaderka. Słabe cielaki,
które nie chcę wstać i pić to
najczęściej wina słabego żywienia krów w okresie zasuszenia. Eksperci podają, że
intensywnie rozwijający się
płód korzysta aż z 70 proc.
najcenniejszych składników
pokarmowych pobranych
przez krowę.
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Jaka jest śmiertelność cieląt w Polsce dokładnie nie
jesteśmy w stanie powiedzieć, ale problem jest duży.
Doktor hab. Marcin Gołębiewski, dyrektor Instytutu
Nauk o Zwierzętach SGGW
w Warszawie, zajmujący
się między innymi trudnymi przypadkami w gospodarstwach szacuje, że
śmiertelność cieląt w Polsce
waha się między 10, a nawet
25 procent. Cielęta padają
najczęściej do 7 dni po porodzie i najczęstszym powodem upadków w pierwszych
dniach są biegunki.

prowadząc do przedostania
się go do żwacza. To z kolei
jest przyczyną biegunek na
tle pokarmowym spowodowanych fermentacją pójła
w przedżołądkach. Takie postępowanie może prowadzić
również do przedostania się
płynu do układu oddechowego i prowadzić do zapalenia
płuc. Sami hodowcy przyznają, że często obserwują takie,
jakby „chrząkanie” w trakcie
lub bezpośrednio po odpoju
cieląt, jest to właśnie objaw
tego zjawiska.

Właściwe odpajanie
musi trwać
Na szczęście mamy wpływ
na odpajanie cieląt każdy hodowca wie, że należy podać
siarę i to jak najszybciej maksymalnie w ciągu 6 h od urodzenia. Kiedy rodzi się cielak
w gospodarstwie w Garzewku
bardzo szybko dostaje 2 l siary, a później kolejną dawkę
minimum 2 l siary. Elżbieta
Jończyk podkreśla, że najważniejsze jest to żeby w ciągu pierwszych 4 godzin, cielak
dostał minimum 4 l siary.

WIELU HODOWCÓW
POPEŁNIA BŁĄD
PRZY PÓŹNIEJSZYM
ODPAJANIU CIELĄT,
A DOKŁADNIE
PRZY SZYBKOŚCI
ODPAJANIA.

Przypomnijmy, że technika odpajania cieląt powinna
być jak najbardziej zbliżona
do naturalnego pobierania
pokarmu z wymienia matki.
Mleko matki cielęta piją bardzo wolno i wkładają w proces ssania nie lada wysiłek.
Ssąc krowę cielęta przyjmują
charakterystyczną pozycję,
wyciągając bardzo mocno
szyję, dzięki temu powstaje
tzw. odruch rynienkowy.
Mitem jest, że im szybciej
cielęta wypiją tym lepiej. Hodowcy często nawet nacinają
smoczki żeby szybciej poszło.
Niestety układ pokarmowy
nie radzi sobie z tak szybkim
przepływem mleka i zaczynają
pojawiać się problemy. Przede wszystkim cielęta przy
szybkim odpajaniu nie wytwarzają odpowiedniej ilości
śliny. Prawidłowo odpajane
cielęta, mają zaspokojone
potrzeby ssania, dzięki czemu
nie ma większych problemów
z obsysaniem się cieląt. To jest

najczęściej pierwsza oznaka,
że wypiły zbyt szybko i pijąc
nie zaspokoiły odruchu ssania. Poza tym ślina, którą
produkują zawiera dużą ilość
naturalnych antybiotyków,
które stymulują odporność
cieląt. Ślina równoważy pH
w trawieńcu, wpływając na
prawidłowe ścinanie mleka,
ponadto zawiera enzymy niezbędne do trawienia tłuszczy,
min. lipazy.

PRAWIDŁOWY SYSTEM
ODPOJU CIELĄT
POWINIEN TRWAĆ OD
7 DO 12 MINUT, CIELAK
NIE MOŻE WYPIĆ
WSZYSTKIEGO
W 30 SEKUND!
Zbyt szybkie pobieranie pójła powoduje przelewanie się
płynu w rynience przełykowej,

Rozwiązań jest wiele,
ale trzeba je dobrze poznać
Warto rozejrzeć się za rozwiązaniami umożliwiającymi
spokojne i wolne odpajanie.
Tajemnicą sukcesu części
takich rozwiązań są odpowiednie smoczki wykonane
ze specjalnej gumy, skoczki,
które imitują naturalny proces ssania wymienia matki.

CORAZ WIĘCEJ
GOSPODARSTW
W PÓŁNOCNOWSCHODNIEJ POLSCE
STOSUJE LUB NA
RAZIE TESTUJE POIDŁA
MILK BAR, CZYLI
SYSTEM POWOLNEGO
ODPAJANIA CIELĄT.
Jednym z takich gospodarstw jest Stadnina Koni
Liski Sp. z o. o. (powiat bartoszycki), która już drugi rok
korzysta z tego rozwiązania.
Wyjątkowość wspomnianych
poideł gwarantują smoczki
specjalnie zaprojektowane
żeby dbać o zdrowie cieląt.
Cielę musi włożyć znaczny wysiłek w ssanie, ale dzięki temu
imitujemy naturalny proces
ssania wymienia matki. Cielę
najpierw musi uciskać smoczek żeby go otworzyć, następnie ssie, aby pobrać mleko.
Przy takim systemie, średni
czas odpoju jednego cielęcia to
od 10–12 minut. I trzeba pamiętać i przestrzegać tego, że
jedno cielę to jeden smoczek,
nie może być tak, że jednym
smoczkiem odpajane są kolejne cielęta. Generalnie wybór
poideł jest duży i każdy może
znajdzie idealne rozwiązanie
dla swojego gospodarstwa.
Tylko trzeba pamiętać, że im
wolniej, tym lepiej!
Monika Radziulewicz
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Musi wzrosnąć wykorzystanie
krajowych źródeł białka
W województwie warmińsko-mazurskim
zarejestrowano pierwszy w kraju klaster
roślin białkowych „Agroport” Bartoszyce,
na którego czele stoi Rafał Banasiak. Klaster
skupia ponad 500 rolników zajmujących się
głównie uprawą bobiku.
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała 15 grudnia 2020
sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Zwiększenia wykorzystania krajowego
białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach
zrównoważonego rozwoju”.
Komisja bardzo wysoko oceniła wyniki badań naukowców zaangażowanych w realizację programu i stwierdza, że
w sposób istotny przyczyniły
się do stworzenia możliwości
zwiększenia bezpieczeństwa
białkowego kraju. Badania
wykazały, że realne jest znaczące ograniczenie importu
poekstrakcyjnej śruty sojowej
GMO na cele paszowe i zastąpienie tego komponentu
krajowymi źródłami białka,
co przyczyni się do wzrostu
dochodów polskich rolników.
Program Białkowy
Anna Gembicka, sekretarz
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podsumowała realizacje programu
realizowanego w latach 2016–
2020 i jego koszt wyniósł 30
mln 826 tys. zł. Głównym celem programu było stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego
o 50 proc.
Program był bardzo rozbudowany i uczestniczyło w nim
wielu wykonawców, min. 19
jednostek naukowych, 16 stacji hodowli roślin oraz producenci pasz i rolnicy. W jego
ramach wykonano 392 ścisłe doświadczenia polowe
i szklarniowe, 78 doświadczeń
żywieniowych z udziałem
trzody chlewnej i drobiu oraz
9 z udziałem krów mlecznych. Wykonano również
40 polowych doświadczeń
łanowych oraz 12 wdrożeń
żywieniowych. W doświadczeniach agrotechnicznych oraz
genetyczno–hodowlanych
oceniono 240 odmian roślin
strączkowych. Równolegle

prowadzono kampanię edukacyjną, której celem było
upowszechnienie wiedzy na
temat roślin strączkowych
i prowadzonych badań. W sumie były to 224 spotkania,
szkolenia, seminaria, konferencje odbywające się w całej
Polsce.

W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKOMAZURSKIM
ZAREJESTROWANO
PIERWSZY W KRAJU
KLASTER ROŚLIN
BIAŁKOWYCH
„AGROPORT”
BARTOSZYCE,
NA KTÓREGO CZELE
STOI RAFAŁ BANASIAK.
KLASTER SKUPIA
PONAD 500 ROLNIKÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ
GŁÓWNIE UPRAWĄ
BOBIKU.
W programie uczestniczyły
również stacje COBORU,
a w 2017 r. rozpoczęto w całej Polsce ocenę możliwości
uprawowych roślin bobowatych grubonasiennych oraz
przede wszystkim soi. Przed
3 lata przeprowadzono w całym kraju 146 doświadczeń
z wieloma odmianami soi.
Wyniki badań są obiecujące i pokazały, że soja jest
gatunkiem mającym potencjał uprawowy i możemy ją
uprawiać na większą skalę
w naszym kraju. Uczestnicy
spotkania byli za tym żeby
kontynuować doświadczalnictwo odmianowe w tym
kierunku przez kilka najbliższych lat.
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Najważniejsze wnioski
dezyderatu
Poseł Zbigniew Dolata
podczas posiedzenia Komisji odczytał wnioski zawarte
w dezyderacie. Pierwszym
z nich był wniosek o zapewnienie środków na kontynuowanie badań naukowych
nad zwiększeniem wykorzystania krajowego białka paszowego z uwzględnieniem
wyników programów wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2020. Kolejnym
wnioskiem było uwzględnienie w nowym programie
rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2021– 2027 znaczącego wsparcia upraw roślin
wysokobiałkowych. Poseł
podkreślał, że konieczne

jest zastąpienie obecnie
obowiązującego mechanizmu wg. którego określoną
kwotę przeznaczoną na dopłaty dzieli się corocznie na
powierzchnię upraw.

W NOWEJ
PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ
KWOTA WINNA
BYĆ UZALEŻNIONA
OD PRODUKCJI
TOWAROWEJ
OFEROWANEJ NA
RYNKU JEŚLI ZOSTANĄ

WYKORZYSTANE
NA CELE PASZOWE,
PRZYCZYNI SIĘ TO
DO STABILIZACJI
DOCHODÓW ROLNIKÓW
I WZROSTU PRODUKCJI.
Została złożona również autopoprawka, którą w trakcie
posiedzenia Komisji zaproponował rolnik z województwa
kujawsko – pomorskiego. Sugestia rolnika była taka żeby
rozważyć również możliwość
doﬁnansowania rolników, którzy w żywieniu zwierząt będą
korzystali z pasz wytworzonych
z krajowych źródeł białka.

Narodowy Cel
Wskaźnikowy
Ważnym punktem dezyderatu, na który większość
czekała był wniosek o ustanowienie Narodowego Celu
Wskaźnikowego (NCW), który
obligowałby ﬁrmy paszowe do
wykorzystywania krajowych
źródeł białka przy produkcji
pasz o określonej przez ministra rolnictwa corocznej wysokości. Dla rolników jest to
podstawa żeby mogli zająć się
produkcją roślin bobowatych
na większą skalę i na jasno
określonych zasadach. Rolnik musi wiedzieć, że zakłady
paszowe potrzebują takiej, czy
innej ilości wybranej rośliny
bobowatej i zaczną ją produkować, mając zagwarantowany zbyt za godziwe pieniądze.
Problem ten poruszył Rafał Banasiak, prezes Klastra Agroport,
wyjaśniając, że wtej chwili z ekonomicznego punktu widzenia na
Warmii i Mazurach, wygląda to
tak, że tę samą wartość ok. 1000
zł można uzyskać za groch, bobik
i łubin, a jak wiadomo różnica
w zawartości białka jest ogromna. Wniosek jest jeden za białko
na rynku krajowym przetwórstwa
paszowego nie płaci się.
Po wysłuchaniu informacji
MRiRW oraz sprawozdaniu
wszystkich uczestniczących
w Komisji naukowców posłowie z sejmowej komisji
rolnictwa jednomyślnie przyjęli dezyderat skierowany do
Rady Ministrów.
Źródło: sejm.gov.pl posiedzenie online
Monika Radziulewicz
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Niemal połowa ankietowanych rolników
najwyżej ceni rodzinę i zdrowie. Niestety,
mimo tak mocnej deklaracji, w kontekście
profilaktyki zdrowia i badań wśród
rolników mamy wciąż dużo do poprawy.
Wielu z ankietowanych rolników nie
przeprowadza regularnie podstawowych
badań profilaktycznych, tj. cytologii, badania
prostaty czy przeglądów stomatologicznych.
Rolnicy wykazują się dużym
zaangażowaniem społecznym
– blisko co piąta badana osoba deklaruje przynależność
do lokalnych organizacji,
m.in. do Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej (42%) czy lokalnych
klubów sportowych (40%).
Respondenci kładą bardzo
duży nacisk na podstawowe
wartości. Do najbardziej cenionych należą rodzina oraz
zdrowie – wskazało je odpowiednio 40% i 27% z nich.
Rolnicy wykazują się dużym
zaangażowaniem i aktywnością społeczną. Blisko co piąta badana osoba deklaruje
przynależność do lokalnych
organizacji. Co druga z nich
wskazała Koło Gospodyń
Wiejskich, 42% Ochotniczą
Straż Pożarną, a 40% lokalny klub sportowy. Do popularnych inicjatyw, w których
rolnicy chętnie uczestniczą,
należą również dożynki
(20%), zbiórki pieniędzy
(19%) i festyny (18%). Członkostwo w organizacjach częściej deklarują kobiety (25% vs
15% mężczyzn).
Zdecydowanie
większe
zainteresowanie udziałem
w lokalnych inicjatywach
wykazują młodzi rolnicy,
którzy nie ukończyli jeszcze
44 lat (37% z nich, podczas
gdy w starszych grupach jest
to jedynie ok. 4%). Częściej
też zainteresowanie lokalnymi działaniami widać wśród
osób o wykształceniu średnim
(16%) i wyższym (28%).
Respondenci
deklarują
również, że do najczęściej
stosowanych środków zabezpieczenia gospodarstwa
należy oddzielenie części
mieszkalnej od gospodarczej
– stwierdziło tak aż 82% ankietowanych. Oprócz tego,
rolnicy wskazują na stosowa-

nie środków ochrony indywidualnej, utrzymywanie ładu
i porządku na podwórzu oraz
odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony
roślin, paliw, oleju czy smaru.

BADANIE POKAZAŁO
RÓWNIEŻ NAWYKI
ROLNIKÓW
W KONTEKŚCIE
PROFILAKTYKI
I DBAŁOŚCI O ZDROWIE.
CO DRUGI BADANY
DEKLAROWAŁ,
ŻE W TRAKCIE
OSTATNIEGO ROKU
(MAKSYMALNIE 2 LAT)
WYKONYWAŁ BADANIA
PROFILAKTYCZNE
OBEJMUJĄCE M.IN.
MORFOLOGIĘ CZY OB.
Połowa
respondentów
w okresie od roku do 2 lat
kontrolowała swój poziom glukozy. Tylko co 5. osoba przeprowadzała to badanie w ciągu
minionych 12 miesięcy, a 20%
respondentów kontrolowało
glukozę ponad 2 lata temu.
Co dziesiąta osoba nigdy nie
robiła badań tego typu.
Z kolei kontrolną wizytę
u stomatologa w ciągu ostatnich od 2 lat do 5 lat odbyło
mniej niż 40% respondentów.
Niepokojące są również wyniki badań dotyczące proﬁlaktyki chorób nowotworowych.
Blisko 70% badanych mężczyzn nigdy nie przechodziło
badania prostaty. Jedynie co
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piąty mężczyzna badał prostatę w okresie obejmującym
ostatnie dwa lata. Z kolei tylko 1/5 kobiet deklaruje, że
w ciągu minionego roku wykonywało cytologię i badanie
piersi. 40% kobiet robiło to
rok – dwa lata temu, 42%
później lub wcale.
Wśród młodych rolników
można zauważyć wyraźny podział na dwie grupy:
osób świadomych potrzeby
wykonywania badań proﬁlaktycznych oraz tych, którzy uważają, że problem ich
nie dotyczy - podział ten nie
jest jednak związany z wykształceniem. W kolei wśród
badanych osoby z wyższym
wykształceniem częściej wykonują morfologię, przeprowadzają kontrolę u stomatologa i badają wzrok.
Respondenci kładą bardzo
duży nacisk na podstawowe
wartości. Do tych najbardziej
cenionych należą: rodzina
oraz zdrowie – wskazało je odpowiednio 40% i 27% z nich.
Respondenci deklarują, że
do najczęściej stosowanych
środków zabezpieczenia gospodarstwa należy oddzielenie części mieszkalnej od
gospodarczej – stwierdziło
tak aż 82% ankietowanych,
a także stosowanie środków ochrony indywidualnej
(82%), utrzymywanie ładu
i porządku na podwórzu oraz
odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony
roślin, paliw, oleju czy smaru
– po 81,6%.
Zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w lokalnych inicjatywach wykazują młodzi rolnicy, którzy nie
ukończyli jeszcze 44 lat (37%
z nich podczas gdy w starszych
grupach jest to jedynie ok. 4%).
Częściej też zainteresowanie
lokalnymi działaniami widać
wśród osób o wykształceniu
średnim (16%) i wyższym (28%)

Fot. archiwum GO

Rodzina i zdrowie najwyżej
na liście priorytetów rolników

Kontrolną wizytę u stomatologa w ciągu ostatnich od 2 lat do 5 lat odbyło mniej niż 40% respondentów
REKLAMA
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Badanie
„Rola
kobiet
i mężczyzn w nowoczesnym
rolnictwie” zostało przeprowadzone na zlecenie Wiener
przez SW Research w grudniu
2020 na próbie 522 polskich
rolników dwiema metodami:
metodą wywiadów on-line
(CAWI) oraz metodą wywiadów telefonicznych (CATI).

Wydajne. Uniwersalne. Niezawodne

Nowa seria 6M
już od 250 tys. zł

Umów się na prezentację
i jazdę próbną, tel. 503 192 977
921otm1-A -C
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Ubiegłoroczne zbiory kukurydzy na ziarno
są już zakończone. W niektórych miejscach
trwały one jeszcze do połowy stycznia,
ale są to nieliczne przypadki. Zarówno
poziom plonowania, jak i cena ziarna
kukurydzy były w tym sezonie zadowalające,
w przeciwieństwie do wysokiej wilgotności
ziarna w czasie zbioru oraz wysokich
kosztów jego suszenia.
Sezon uprawy kukurydzy
rozpoczął się jednak w mało
korzystnych
warunkach.
Kwiecień charakteryzował
się wysokimi temperaturami
powietrza i jeszcze większym
deﬁcytem wody w glebie niż
rok wcześniej. Rolnicy decydowali się na nieco wcześniejsze siewy oraz zwiększali
głębokość wysiewu nasion.
W maju sytuacja ta uległa
zmianie, notowane temperatury powietrza były znacznie niższe od średniej z wielolecia, z wyjątkiem Polski
północno-zachodniej, towarzyszyły im intensywne opady. W czerwcu było cieplej,
a deszcze stały się jeszcze bardziej obﬁte. W konsekwencji
spowodowało to liczne podtopienia, szczególnie na mniej
przepuszczalnych glebach.
Dla kukurydzy była więc to
najtrudniejsza wiosna od lat.
Niskie temperatury i lokalnie występujące przymrozki
znacznie spowolniły wzrost
roślin i uszkodziły ich stożki
wzrostu, doprowadzając do
nadmiernego tworzenia odrostów bocznych, czyli krzewienia się kukurydzy.
Najlepiej w tych warunkach
poradziły sobie odmiany
o silnym wigorze wiosennym
i dobrej tolerancji na niskie
temperatury. Poprawa pogody na przełomie czerwca
i lipca umożliwiła roślinom
kukurydzy
przyspieszenie
budowania intensywnej, jak
się później okazało, biomasy.
Opóźnienie w wegetacji w stosunku do lat wcześniejszych
było jednak widoczne gołym
okiem. Ponieważ warunki pogodowe w lipcu były korzystne,
nie zaobserwowano istotnych
zakłóceń procesu kwitnienia.
W związku z tym kolby kukurydzy były znacznie lepiej
zaziarnione niż w roku 2019.
Wyjątkiem od tej sytuacji były
zachodnie i północno-zachodnie regiony Polski, gdzie wiosną nie odnotowano obﬁtych
opadów deszczu.

Druga połowa lata była ciepła i deszczowa. Opóźnienie
w wegetacji kukurydzy było
jeszcze bardziej widoczne.
Zbiory kukurydzy na kiszonkę
rozpoczęły się z opóźnieniem,
jednak rolnicy byli zadowoleni z wysokich plonów biomasy,
znacznie lepszych niż w dwóch
ostatnich latach.
Zbiory kukurydzy na ziarno
rozpoczęły się w październiku
w warunkach intensywnych
opadów deszczu i trwały aż do
grudnia, a w niektórych miejscach zakończyły się dopiero
w styczniu. W takich warunkach przeciągające się żniwa
sprzyjały rozwojowi chorób
grzybowych oraz zwiększonemu wyleganiu roślin.///
Zgodnie z oczekiwaniami poziom plonowania był wysoki,
zauważalnie wyższy niż w „suchych” latach 2018 i 2019 i podobny, jak w deszczowym roku
2017. W zależności od regionu
oraz wczesności uprawianej
odmiany plony ziarna sięgały
nawet 15 t/ha przy wilgotności 15%. Jednak wilgotności,
przy których zbierano ziarno
były znacznie wyższe. Zbiory
w wielu miejscach rozpoczynano przy wilgotności ziarna
wynoszącej około 40% i nie
wszędzie do końca żniw udało się zejść poniżej 30%, co
znacznie zwiększyło koszty
ponoszone na dosuszanie.
Najniższe plony w tym roku
odnotowano w regionach
o niższych opadach wiosną, czyli w województwach
lubuskim oraz częściowo
w wielkopolskim i zachodnio-pomorskim, gdzie miejscami
zbierano tylko 5-6 t/ha „na
sucho”. Jednak w skali całego
kraju plony ziarna kukurydzy
były w tym roku zdecydowanie
wyższe niż w ubiegłym. Wysokim plonom ziarna towarzyszyły również bardzo dobre
ceny skupu, dużo wyższe niż
w roku 2019.
Deszczowa pogoda w trakcie sezonu sprzyja szczególnie odmianom intensywnym,

które osiągają wysokie plony
w korzystnych warunkach,
ale nie zawsze się sprawdzają w częściej spotykanych
warunkach deﬁcytu wody.
Wtedy można zaobserwować
jaki jest potencjał plonowania
odmian, ale trudno jest ocenić
ich stabilność. Ponadto wiele
odmian plonuje wówczas na
zbliżonym poziomie. W porównaniu do dwóch ostatnich
lat, rok 2020 był stosunkowo
chłodny. Spowodowało to, iż
niektóre najpóźniejsze odmiany ziarnowe nie plonowały
na tak rekordowo wysokim
poziomie w porównaniu do
odmian nieco wcześniejszych.
W ich przypadku czynnikiem
limitującym
maksymalną
wydajność okazała się niewystarczająca ilość ciepła,
szczególnie w centralnej części
Polski i nawet pomimo bardzo
dobrego zaopatrzenia w wodę,
odmiany te nie mogły w pełni
zrealizować swojego maksymalnego potencjału plonowania. Dlatego też zawsze należy
dywersyﬁkować uprawiane
odmiany oraz porównywać ich
wyniki produkcyjne możliwie
z kilku lat, obejmujących sezony o odmiennym przebiegu
warunków pogodowych.
Przykładem odmiany wyróżniającej się bardzo wysokim potencjałem i stabilnością plonowania, która w tym

Fot. Marcin Liszewski
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Podsumowanie sezonu uprawy
kukurydzy na ziarno w roku 2020

roku dorównała wydajnością
najpóźniejszym odmianom
ziarnowym, jest DKC3888.
To średniopóźny (FAO 270)
mieszaniec o ziarnie typu dent,
który charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem począt-

kowym, wysoką tolerancją na
wyleganie oraz bardzo dobrą
zdrowotnością.
Równie wysoki poziom plonowania tej odmiany przy niższej wilgotności ziarna w czasie zbioru w porównaniu do

odmian późniejszych pozwala na znaczne zredukowanie
kosztów suszenia ziarna, czyli
osiągnięcie lepszej opłacalności produkcji. Cechą wyróżniającą tę odmianę jest także
podwyższona tolerancja na
stresowe warunki uprawowe,
takie jak wysokie temperatury
powietrza i okresowe niedobory wody w glebie, dzięki czemu
osiąga ona wysokie i stabilne
plony również w lata upalne
i suche.
Sezon uprawy kukurydzy na
ziarno, pomimo wysokich plonów i korzystnych cen skupu,
nie należał do łatwych. Początki wegetacji były trudne,
warunki pogodowe bardzo
zmienne, a zbiory opóźnione.
W tak zmiennych warunkach
produkcyjnych wybór odpowiedniej odmiany do uprawy
oraz właściwa dywersyﬁkacja
uprawianych odmian mogą
w znaczącym stopniu zmniejszyć ryzyko uprawowe.
Marcin Liszewski
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Odmiany kiszonkowe kukurydzy
Przygotowanie
kiszonek
jest rozsądnym i ekonomicznie uzasadnionym sposobem konserwacji pasz objętościowych. Odpowiednio
spreparowana zielona masa
z kukurydzy może stanowić
podstawę żywienia bydła

mięsnego i mlecznego. Skarmiając kiszonkę złej jakości,
krowy pobierają mniej suchej
masy. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie paszy
wysokojakościowej o dużej,
przekraczającej 30% zawartości suchej masy. Pierwszą
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decyzją producenta jest wybór
odmiany kukurydzy. Jakie parametry powinno się przeanalizować przy jej wyborze?
Należy przede wszystkim
zweryﬁkować plon ogólny
suchej masy, zawartość skrobi
i strawność włókna.
Plon ogólny suchej masy. To
parametr, który weryﬁkowany
jest od niedawna. Do tej pory
analizowano jedynie plon
ogólny świeżej masy, który
jest czynnikiem zdecydowanie
mniej miarodajnym. W ostatnich latach ﬁrmy nasienne
pracowały nad zwiększeniem
wysokości roślin i plonu ziarna. Odmiany o dużej biomasie,
wysokie i bogato ulistnione zapewniają wyższy plon biomasy
w porównaniu z odmianami
„kompaktowymi”.
Ważna jest także klasa
wczesności. Na ogół odmiany
później dojrzewające są plenniejsze.
Pamiętajmy, iż kukurydza
to roślina ciepłolubna. Należy
zatem starannie dopasować
odmianę do rejonizacji. Generalnie zaleca się wybierać
odmiany o FAO (klasa wczesności) poniżej 300. Im ta liczba
jest mniejsza, tym krótszy jest
okres wegetacji. Niedopatrzenia przy wyborze wczesności
danej odmiany do uprawy
mogą prowadzić do obniżenia
wysokości i jakości plonowania
i pogorszenia jakości paszy, czy-

www.biosferatrade.com
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ZGŁOSZENIA (CAŁODOBOWO)
tel. 87 620 38 58, 783 888 809

• zapewniamy szybki czas realizacji
od momentu zgłoszenia
• odbierzemy sztukę specjalistycznym
środkiem transportu wyposażonym
we wciągarkę
• wystawimy dokumenty
potwierdzające odbiór padłej
sztuki w celu wyrejestrowania jej
przez Państwa z ewidencji ARiMR

ENERGOUTIL Sp. z o.o. Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 1A, 19-300 Ełk
tel./fax 87 620 38 58, tel. kom. 783 888 809
55520ekwe-A -G
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li do obniżeniem rentowności
uprawy. Zbyt wcześnie dojrzewające rośliny dadzą niższy
plon niż odmiany późniejsze
(plenniejsze). Z kolei wybór
zbyt późno dojrzewających
skutkuje ryzykiem zbioru przy
nadmiernej wilgotności ziarna, może opóźnić zbiór lub też
zmusić plantatora do skoszenia
kukurydzy w zbyt wczesnym
stadium rozwojowym. Wartość
FAO powinna być tak dobrana
do rejonu uprawy, aby w zamierzonym momencie zbioru
ziarno osiągnęło dojrzałość ﬁzjologiczną, gwarantującą zachowanie najlepszych parametrów jakościowych kiszonki. Im
później przeprowadzony jest
zbiór, tym wyższy plon suchej
masy. Optymalna zawartość
suchej masy w plonie ogólnym to 32-35%, z czego około
połowa powinna pochodzić
z ziarna. Aby zapewnić wysoką
energetyczność masy kiszonkowej, udział kolb w plonie
ogólnym powinien wynosić
co najmniej 50%.
Typ ziarna. Do produkcji
kiszonki korzystniejszy jest
wybór odmian o ziarnie typu
ﬂint lub ﬂint/dent. Twarda
skrobia w tego typu ziarnie
otacza skrobię miękką, dzięki
temu redukuje trawienie skrobi w żwaczu i zmniejsza ryzyko
wystąpienia kwasicy.
Koncentracja energii. Kiszonka powinna cechować
się wysoką wartością tego
wyróżnika. Energia pochodzi z dwóch źródeł – ze skrobi (ziarno) i z włókna (łodyga,
liście, osadka). Zatem wydajne odmiany kiszonkowe powinny charakteryzować się
wysokim plonem ziarna oraz
wysoką strawnością włókna.
Zawartość skrobi w masie kiszonkowej waha się pomiędzy
30 a 38% i zależy od terminu zbioru, stosunku suchej

Fot. Anna Rogowska

Podstawowym czynnikiem determinującym zdrowie przeżuwaczy
i zapewnienie optymalnych warunków produkcyjnych w ich
hodowli jest stosowanie wysokiej jakości pasz. Priorytetem
jest maksymalizacja udziału kiszonek o dobrych parametrach
jakościowych w dziennej dawce pokarmowej.

masy ziarna do pozostałej
części rośliny oraz stresów
środowiskowych, które występowały w trakcie okresu
wegetacyjnego. Z włóknem
jest odwrotnie niż ze skrobią.
Im późniejszy zbiór roślin,
tym gorzej, ponieważ maleje
strawność włókna. Termin
zbioru kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę ma kolosalne
znaczenie. Najlepiej, gdy zawartość suchej masy w plonie
ogólnym wynosi 28-38%,
przy czym najbardziej optymalny przedział to 32-35%.
Pamiętajmy, iż im wcześniejszy termin zbioru, tym wyższa wilgotność biomasy, a to
oznacza zbyt małą zawartość
skrobi, niższą efektywność
procesu fermentacji i straty
składników pokarmowych
– obniżenie jakości ﬁnalnego
produktu. Natomiast opóźnianie terminu zbioru również skutkuje pogorszeniem
parametrów jakościowych
plonu – twarde, gorzej strawne ziarno, większa zawartość
niestrawnego włókna. Taki
surowiec
charakteryzuje
się tendencją do pleśnienia
w trakcie procesu fermentacji.
Cechą, którą powinniśmy
także sprawdzić przed dokonaniem ostatecznego zakupu

jest zdolność do utrzymania
zieloności
wegetatywnych
części roślin – efekt stay-green.
Takie odmiany charakteryzują
się dłuższym okresem asymilacji związków organicznych
i „szerszym” okres zbioru.
Dodatkowym parametrem,
który powinno się zweryﬁkować przed podjęciem decyzji
o zakupie nasion danej odmiany jest jej tolerancja na stresy
środowiskowe, takie jak niskie
temperatury wiosną czy warunki suszowe latem.
Przykładem odmiany polecanej do uprawy z przeznaczeniem na kiszonkę jakościową
jest DKC3474. To średniowczesna odmiana (FAO 240250) o bardzo wysokim plonie
ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem
początkowym oraz wysoką
tolerancją na wyleganie. Kiszonka uzyskana z tej odmiany wyróznia się znakomitymi
parametrami jakościowymi:
wysoką zawartością skrobi
oraz bardzo bobrą strawnością włókna.
Wybór odmiany to bardzo
ważna decyzja. Trafna, zwiększa wysokość plonów i zapewnia lepszą wydajność i jakość
produktu ﬁnalnego – kiszonki.
Anna Rogowska
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OD POLA DO STOŁU
Strategia „Od Pola do Stołu” stwarza szansę dogonienia tego, co dzieje się w krajach zachodnich Wspólnoty.
W tym kontekście trzeba zauważyć, że mleczarstwo jest
liderem zarówno w produkcyjności, jak i eksporcie. Jako
minister chcę służyć Państwu
pomocą, chociażby w otwieraniu nowych rynków międzynarodowych – powiedział
minister Grzegorz Puda.
Minister
uczestniczył
w ubiegłotygodniowej konferencji „Ocena skutków Strategii Od Pola do Stołu dla
sektora mleczarskiego”, zorganizowanej w formie zdalnego spotkania, przez Polską
Izbę Mleka.
Sektor mleczarski w Polsce
ma szczególną rolę również
pod względem znaczenia dla
zrównoważonego rozwoju
rolnictwa. Przyczynia się on
do zagospodarowania trwałych użytków zielonych. Dodatkowo wzrost wydajności
mlecznej krów w połączeniu
z modernizacją gospodarstw
przyczyniają się do zmniej-
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szenia jednostkowego śladu
węglowego w produkcji mleka w Polsce. Jednocześnie
sektor ten ma duży udział
w kreowaniu dochodów
w rolnictwie, szczególnie
w mniejszych i średniej wielkości gospodarstwach, które
dominują w strukturze naszego rolnictwa.
Minister Grzegorz Puda
zwrócił uwagę, że sektor mleczarski jest liderem postępu
technicznego.

– W NOWYM PROW
BĘDZIEMY CHCIELI
SKIEROWAĆ
ZNACZNE ŚRODKI NA
PRZETWÓRSTWO,
DLATEGO ZACHĘCAM
DO KONSULTACJI
I PRZESYŁANIA SWOICH
UWAG BEZPOŚREDNIO
DO MINISTERSTWA
ROLNICTWA

– zaapelował szef resortu rolnictwa do uczestników konferencji.
– Spółdzielczość ma w mleczarstwie kluczowe znaczenie, dlatego uważam, że konieczna jest nowa ustawa,
która będzie odpowiadała
wyzwaniom współczesności.
Będę chciał te propozycje
szeroko konsultować z całym
środowiskiem mleczarskim
i spółdzielczym, do czego zapraszam już teraz – podkreślił
minister Grzegorz Puda.
– Chcemy wzmocnić rolę
małych i średnich gospodarstw, gdyż obecnie w pozycji uprzywilejowanej są
gospodarstwa duże. Równocześnie chcę zastrzec, że to
wzmocnienie nie odbędzie
się kosztem dużych – dodał.
– Z racji roli mleczarstwa
dla zintegrowanego rolnictwa,
sektor jest i będzie priorytetowo traktowany w ramach
proponowanych zmian WPR.
Zapewniam o mojej otwartości
na dialogi i chęci pomocy w rozwiązywaniu wszystkich problemów tej branży – zapewnił
minister Grzegorz Puda.

Podczas konferencji organizatorzy, czyli Polska Izba
Mleka, poinformowali o wykonanym na ich zlecenie badaniu. Dotyczyło ono wpływu unijnej strategii „Od Pola
do Stołu” na rozwój sektora
mleczarskiego. Badanie to
sﬁnansował Funduszu Promocji Mleka.
Autorami opracowania są:
dr Piotr Szajner, prof. dr
hab. Andrzej Babuchowski,
prof. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz oraz Joanna Nowak, ekspert sektora mleczarskiego. Podczas konferencji
przedstawiali oni wnioski
zawarte w opracowaniu.
inf. MRiRW

O WYZWANIACH DLA
DORADZTWA ROLNICZEGO
Sekretarz stanu Anna Gembicka uczestniczyła w spotkaniu na temat organizacji
tegorocznych Dni Pola oraz
wyzwań jakie stoją przed doradztwem rolniczym. Spotkanie odbyło się 18 stycznia
w
Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Podczas rozmów omówiono główne sprawy związane
z przygotowaniami do Krajowych Dni Pola 2021, w zakresie organizacji których wiceminister Anna Gembicka,
jako przewodnicząca Rady
Programowej − ma istotne
uprawnienia. Omawiana była
m.in. rola i zaangażowanie
instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra
rolnictwa, udział Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
jak również innych partnerów
tego wydarzenia.
Organizowane po raz drugi w Minikowie ogólnokrajowe święto pola, to ważne
rolnicze wydarzenie w skali
całego kraju, promujące
i wyjaśniające znaczenie
Europejskiego Zielonego
Ładu dla polskiego rolnictwa. To również kluczowa
impreza rolnicza, promująca
wagę i znaczenie innowacji
w rolnictwie, w tym nowych
odmian, kierunków prac hodowlanych, nowych technik
stosowania środków ochronnych roślin czy nawozów mineralnych.
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ZADANIA DORADZTWA
ROLNICZEGO
Podsekretarz stanu Anna
Gembicka spotkała się z kadrą kierowniczą oraz specjalistami Ośrodka w nowo otwartym Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji im. Leona
Janty-Połczyńskiego. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszard Zarudzki, wspólnie
z kierownikami poszczególnych działów ośrodka, przedstawił zadania jakie obecnie
realizuje doradztwo rolnicze
na rzecz odbiorców swoich
usług – rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
Informacje dotyczyły m.in.
realizacji zadań związanych
z innowacjami (w tym wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych EPI),
krótkich łańcuchów dostaw
(np. stworzona z inicjatywy KP
ODR e-skrzynka), czy działań
związanych z transferem wiedzy i usługami doradczymi.
Dużo uwagi poświęcono
również wyzwaniom wynikającym dla rolnictwa z Zielonego Ładu.
inf. MRiRW
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Rola zapylaczy w praktyce rolniczej
Owady zapylające to nie tylko pszczoła
miodna, która jest najlepiej poznanym
zapylaczem, ale również bardzo liczna grupa
pszczół samotnie żyjących, trzmieli, motyli
oraz muchówek. Rola tych wszystkich
owadów wydaje się być nadal niedoceniana.
Obecność owadów zapylających w obrębie upraw rolniczych to oczekiwanie wielu
rolników. Jednak bardzo
często ich działania, których
nadrzędnym celem jest uzyskanie, jak najlepszych pod
każdym względem plonów,
sprawia że środowisko to nie
zawsze zapewnia tej grupie
owadów miejsce rozmnażania
i rozwój. Dlatego też świadome działania rolników, mogą
w dużym stopniu przyczynić
się do ochrony tej bardzo
ważnej grupy owadów zapylających.
W obrębie tej działalności
można wymienić:
1. Stosowanie środków
ochrony roślin zgodnie
z ich etykietą,
2. Wykonywanie zabiegów
insektycydowych środkami
o jak najniższej toksyczności dla pszczół, przestrzegać okresów prewencji dla
pszczół,
3. Zabiegi opryskiwania wykonywać po oblocie pszczół
tj. w godzinach wieczornych
i nocnych, a kończyć na 3 godziny przed rozpoczęciem ich
aktywności porannej,
4. Ścisła współpracę z pszczelarzami, a szczególnie dostosowanie terminu wykonania
zabiegów insektycydowych
z terminami wystawiania uli
w pobliżu uprawianych roślin,
5. Tworzenie siedlisk przyjaznych owadom zapylających
poprzez wysiewanie mieszanek roślin miododajnych
Owady zapylające to nie
tylko pszczoła miodna, która
jest najlepiej poznanym zapylaczem, ale również bardzo
liczna grupa pszczół samotnie
żyjących, trzmieli, motyli oraz
muchówek. Rola tych wszystkich owadów wydaje się być
nadal niedoceniana.
Wielu z nas nie wie o istnieniu pszczół samotnie żyjących, odgrywających również
bardzo dużą rolę w zachowaniu bioróżnorodności różnych
ekosystemów. Badania przeprowadzone przez polskich
naukowców na rzepaku ozimym wykazały, że oprócz

pszczoły miodnej w zapyleniu
tej rośliny uczestniczy ok. 100
gatunków dzikich pszczół.
Do najważniejszych rodzin
pszczół samotnie żyjących
należą: lepiarkowate, pszczolinkowate, smulikowate i miesierkowate. Do tej ostatniej
rodziny należy murarka ogrodowa, gatunek, którego metoda hodowli została opracowane przez naukowców i obecnie
jest szeroko wykorzystywany
w produkcji rolniczej oraz sadowniczej.

WYSIEWANIE
MIESZANEK ROŚLIN
MIODODAJNYCH
ZAPEWNIA POŻYTEK
PSZCZOŁOM
MIODNYM, ALE
RÓWNIEŻ ZWIĘKSZA
NA TYCH TERENACH
RÓŻNORODNOŚĆ
PSZCZÓŁ DZIKICH
I TRZMIELI.
Poza wspomaganiem szerokiej grupy owadów zapylających, działania te zwiększają
również różnorodność naturalnych wrogów szkodników
upraw rolniczych. Skład tych
mieszanek został ten ułożony,
że kwitnące po sobie rośliny
chętnie są odwiedzane przez
owady zapylające i zapewniają im pożytek przez cały okres
wegetacji roślin. Kwitnące mieszanki roślin przyciągają różne
grupy zapylaczy, które są skuteczniejsze w zapylaniu roślin
różniących się budową kwiatów,
uzupełniają się nawzajem, gdyż
maja różną budowę morfologiczną (w tym różną budowę
języczków) oraz zachowanie.
Dlatego dla zapewnienia optymalnego procesu zapylania,
niezbędna jest różnorodność
gatunkowa zapylaczy.
Owady zapylające przyczyniają się do zwiększenia uzyskanego plonu oraz poprawy
parametrów jakościowych.

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

Murarka ogrodowa zastosowana w uprawach sadowniczych wpływa na wzrost masy
plonu, poprawę jakości i wielkości owoców oraz wzrost liczby nasion w owocach. Zastosowanie trzmieli do zapylania
pomidorów zwiększa ich plonowanie z jednej roślin prawie
dwukrotnie. Natomiast obecność zapylaczy w rzepaku powoduje skrócenie kwitnienia
łanu, zwiększenie współczynnika zawiązywania nasion,
wcześniejsze uformowanie
i dojrzewanie łuszczyn oraz
zwiększenie liczby i jakości
zawiązywanych nasion w łuszczyn. Zapylanie przez owady
zapylające zwiększa plonowanie roślin sadowniczo-jagodowych o 30-60%, koniczyny
czerwonej 50-80%, lucerny
65%, esparcety 60%, ogórków
83%, gorczycy 60%, słonecznika i rzepaku 30%.

BEZ NATURALNEGO
PROCESU ZAPYLANIA
OKOŁO JEDNA TRZECIA
ROŚLIN UPRAWNYCH
MUSIAŁABY
BYĆ ZAPYLANA
W INNY SPOSÓB,
W PRZECIWNYM RAZIE
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
W OPARCIU O NIE
ULEGŁABY ZNACZNEMU
OBNIŻENIU, A SPADEK
WYDAJNOŚCI
PRODUKCJI ROŚLINNEJ
SIĘGNĄŁBY NAWET 75%.
Mieszanki
miododajne
przyczyniają się do tworzenia
naturalnych siedlisk owadów
zapylających, a te zwiększają
liczbę owadów zapylających,
które efektywniej zapylają
uprawy. Są również naturalnym siedliskiem dla małych
ssaków i ptaków oraz uproszczają zarządzanie uprawami.
Kwaliﬁkują również do dopłat
rolnośrodowiskowych oraz
tworzą bardziej zrównoważony system gospodarki rolnej.
Prof. dr hab. Bożena Kordan,
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie,
bozena.kordan@uwm.edu.pl
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Kurzętnicka gmina najlepsza w samospisie
Rozstrzygnięto
konkurs
prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na gminę
o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych
w tzw. kanale samospisu.
Gmina Kurzętnik uplasowała się na pierwszym miejscu
w województwie warmińsko
- mazurskim.
Od 1 września 2020 roku
w Urzędzie Gminy Kurzętnik
został uruchomiony Gminny
Punkt Spisowy. Osoby, które
nie miały możliwości dokonania samospisu (nie posiadają
komputera, łącza internetowego lub potrzebują merytorycznego wsparcia) mogły
dokonać samospisu w Gmin-

nym Punkcie Spisowym. Aby
dokonać samospisu w tym
punkcie, należało zgłosić się
do Biura Obsługi Klienta
w siedzibie kurzętnickiego
samorządu.

UPOWAŻNIONY
PRACOWNIK URZĘDU
UDZIELAŁ NIEZBĘDNEJ
POMOCY.
Tu warto nadmienić, że
uczestnikami konkursu mogły być gminy, na których
terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym

2020, a ich użytkownicy dokonali samospisu internetowego w okresie od 1 września
do 30 listopada 2020 roku.

OGÓŁEM
W RYWALIZACJI
WZIĘŁO UDZIAŁ BLISKO
1100 GMIN. NAGRODY
ZDOBYŁO ŁĄCZNIE
96 GMIN.
Za zajęcie pierwszego miejsca
w regionie gmina Kurzętnik
otrzyma pięć komputerów i dwa
urządzenia wielofunkcyjne. ul
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Wyprzedaż
Hyundai.

Suma korzyści
do 16

Nowy i30

000 zł

i20 Nowej Generacji

TUCSON

Poznaj ofertę wyprzedażową na nowe samochody Hyundai z roku produkcji 2020.
Dzięki atrakcyjnym upustom oraz premii za odkup Twojego obecnego samochodu można
zyskać nawet do 16 000 zł. Hyundai TUCSON, Nowy i30, i20 Nowej Geneacji oraz inne modele
teraz dostępne są w atrakcyjnych cenach oraz z korzystnym finansowaniem dopasowanym
do Twoich potrzeb. Skorzystaj też z 5-letniej gwarancji bez limitu kilometrów w standardzie.
Sprawdź najnowsze promocje w salonie Hyundai.

5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu
przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. Szczegóły dot. propozycji cenowej i programu
gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Prezentowane sumy korzyści dotyczą modeli:
i20 Premium 1.0 T-GDI 6MT, i30 N Line 1.0 T-GDI 6MT i Tucson N Line 1.6 CRDI 7DCT 2WD 48V o zużyciu paliwa średnio we wszystkich fazach
odpowiednio: od 5,1 do 5,6 l/100 km, od 5,4 do 6,2 l/100 km i 5,4 do 5,9 i emisji CO odpowiednio: od 117 do 127 g/km, od 123 do 140 g/km i od
141 do 155 g/km. Składają się na nią upusty gotówkowe oraz premia za odkup obecnego samochodu 2000 zł. Są one rekomendowanymi
sumami korzyści brutto i nie wykluczają wprowadzenia promocji dealera. Promocja obowiązuje od 01.01.2021 do odwołania lub wyczerpania
zapasów.
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Planujemy wiosenną
ochronę zbóż
przed patogenami

Planując ochronę zbóż wiosną powinniśmy
monitorować nie tylko obsadę roślin,
przezimowanie, ale także ich stan zdrowotny.
Krótkotrwały spadek temperatury i opady śniegu, które aktualnie notujemy będą
jedynie ograniczały, a nie
eliminowały, czynniki chorobotwórcze w uprawach zbóż.
Dlatego też planując ochronę zbóż wiosną powinniśmy
monitorować nie tylko obsadę roślin, przezimowanie, ale
także ich stan zdrowotny.

GRZYBY POZOSTAJĄ
AKTYWNE, NAWET
POD OKRYWĄ
ŚNIEŻNĄ I CZEKAJĄ
NA WZNOWIENIE
WEGETACJI, ABY
WRAZ Z ROZWOJEM
DELIKATNYCH
TKANEK ROŚLINNYCH
URUCHOMIĆ SWÓJ
PATOGENICZNY TRYB
ŻYCIA.
Objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw notowane już
jesienią ubiegłego roku były

zapowiedzią potencjału infekcyjnego Blumeria gramnis,
który w grubościennej otoczni
wytworzył, mimo niskiej temperatury zarodniki worowe,
które będą źródłem wiosennego rozprzestrzeniania patogena. Grzyb powodujący rdzę
brunatną także wykazuje wysoką tolerancję na niekorzystne
warunki pogodowe. Zarodniki
Puccinia recondita nie tracą
patogeniczności nawet w temperaturze -23oC. Jesienią rośliny wykazywały również objawy
septoriozy paskowanej liści, co
w skrajnie wysokim nasileniu
objawów choroby może skutkować zamieraniem roślin.
Zabieg w terminie T1, czyli tuż po ruszeniu wegetacji
zbóż ozimych będzie ważny
w ochronie aparatu asymilacyjnego, którego wydajność
skutkuje wysokim plonowaniem. Jednak ochrona roślin
zbożowych w fazie rozwojowej
28-33 BBCH dedykowany jest
on głównie ochronie kształtującej się podstawy źdźbła.
Typowe i specyﬁczne objawy chorób podsuszkowych:
łamliwości źdźbła, fuzaryjnej
zgorzeli czy ostrej plamistości
oczkowej diagnozujemy dopiero przed żniwami, jednak
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ochrona roślin musi być zrealizowana we wczesnych fazach
rozwojowych zbóż.
Niezależnie od przebiegu pogody grzyby rodzaju Fusarium
stanowią stałe zagrożenie zdrowotności zbóż. Sprawca ostrej
plamistości oczkowej, Ceratobasidium cereale, oprócz
tolerancji na suszę wytwarza
mikroskleroty, które ułatwiają
przetrwanie zimy, natomiast
grzyby rodzaju Oculimacula
powodujące łamliwość źdźbła
zbóż i traw tworzą dwa typy
wzrostowe różniące się sposobem
rozprzestrzeniania
w tkankach roślinnych.

PODSTAWĄ
PLANOWANIA
Objawy rdzy brunatnej efekt
jesiennych infekcji
OCHRONY ZBÓŻ
PRZED GRZYBAMI
CHOROBOTWÓRCZYMI
WIOSNĄ POWINNA BYĆ
OCENA ZDROWOTNOŚCI
ROŚLIN.
Rozpoznanie symptomów
chorób i określenie ich nasilenia będzie decydowało
o doborze substancji aktywnych, tak aby skutecznie niwelować starty plonu. Ważnym kryterium powinno być
także zweryﬁkowanie czy
stosowano w minionych la-

Symptony chorób
podsuszkowych

Stan upraw zbóż na przedwiośniu

tach substancja aktywna ma
jeszcze rejestrację i możemy
ją aplikować w uprawach,
ponieważ rozporządzeniami
wykonawczymi KE wiele z nich
zniknie z rynku. Substancjami aktywnymi polecanymi
w zabiegu T1 będą: protiokonazol, triazol zapewniający
systemiczną ochronę przed
patogenami, spiroksyamina,
która dodatkowo mobilizuje
wchłanianie i dystrybucję triazoli. Kiedy w ocenie zdrowotności zdiagnozujemy choroby
podsuszkowe uzasadnione jest
zastosowanie cyprodynilu skutecznego względem Fusarium,
Ceratobasidium i Oculimacula.
Skuteczne będą także boskalid lub metrafenon. Ponadto,
udział fenpropidyny, należącej
do grupy morfolin, pozwoli na
ograniczenie sprawców chorób
liści nawet w niskich temperaturach (od 4oC).
W ubiegłym sezonie wegetacja ruszyła o ponad dwa tygodnie wcześniej niż zakładał
standardowy termin szacowany z wielolecia, ponadto zimny
maj wydłużył okres bez zabiegów ochrony choć patogeny
pozostawały aktywne. Gotowość do zabiegu ochrony zbóż
w terminie T1 jest uzasadniona.
Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
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W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach.
Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie
wspomnień z życia ludzi
z warmińsko-mazurskiej wsi
w XX wieku.
Człowiek kształtuje nie
tylko środowisko, w którym
żyje, ale także różne zwyczaje i wzory zachowań oparte
na tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Poprzez nasze przedsięwzięcie pragniemy ocalić od
zapomnienia to, co ważne.
Tak, aby kolejne pokolenia
lepiej rozumiały uwarunkowania życia ludzkiego, aby
potraﬁły docenić społeczno-kulturowe dziedzictwo
wniesione przez starsze
pokolenie w życie regionu
i wchodziły w życie bogatsze
o nowe doświadczenia w poczuciu wspólnej tożsamości.
Przewodnim celem konkursu jest zbiór prac ukazujących
zachowane
wspomnienia,
niesamowite historie i reﬂek-

sje przedstawiające zmiany,
jakie nastąpiły w otoczeniu
ludzi zwykłych i niezwykłych
oraz ich rodzin z obszarów
wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w XX
wieku. Urok przeszłości,
a w tym: urok domowego życia, czasu pracy i odpoczynku,
obchodzenia świąt, spotkań, to
wartości, którym nie można
pozwolić zaniknąć bezpowrotnie. Wszystko to zachowane
jest w różnej formie. Są nimi
na przykład przedmioty, które przechowujemy w domach
(np.: zdjęcia, obrazy, pamiątki), będące dowodem na różne
wydarzenia świadczące o historii rodzin, ich zwyczajach
i tradycjach. Tym sposobem
tworzymy obraz najważniejszych i najcenniejszych wartości dla przyszłych pokoleń.
Zadaniem konkursowym jest
przesłanie prac w formie pisemnej, których przedmiotem
powinny być spostrzeżenia,
wspomnienia, różne historie
z życia ludzi z obszarów wiej-

skich województwa warmińsko-mazurskiego w XX wieku.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednej pracy
od jednego autora w terminie
i formie określonych w regulaminie konkursu wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową oraz
oświadczeniem o pełnoletności
stanowiącymi załączniki do
regulaminu. Wybór gatunku
literackiego pozostawiamy
uczestnikom konkursu. Może
nim być opowiadanie, esej,
wiersz, pamiętnik, anegdota,
dziennik czy inny gatunek literacki. Do wspomnień można
dołączyć zdjęcia, rysunki lub
to, co autor uzna za istotne ze
względu na charakter konkursu. Nadesłane prace powinny
mieć charakter autorski i nie
powinny być dotąd nigdzie
opublikowane. Wszystkie nadesłane wspomnienia będą
sprawdzane pod względem
zgodności z tematem konkursu oraz spełnienia warunków
określonych w regulaminie.
Wyróżnione będą trzy najwy-

żej ocenione przez zespół redakcyjny wspomnienia, które
uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi.
Wspomnienia w wersji
drukowanej
(papierowej:
maszynopis, wydruk komputerowy) oraz elektronicznej
(w formacie „pdf ” lub „doc”
na płycie CD, bądź pendrivie)
należy dostarczyć do dnia 30
września 2021 r. do sekretariatu Organizatora (adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie, ul.
Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84) wraz
z załącznikami przewidzianymi w regulaminie konkursu,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs wspomnień”.
Zachęcamy wszystkich do
spisania ważnych i ciekawych wspomnień związanych
z przeżyciami ludzi, tradycjami, obyczajami czy nawet zwykłymi codziennymi wydarzeniami rodzinnymi. Wierzymy,
że w ten sposób przyczynimy

się do ocalenia od zapomnienia naszych przodków, miejsc,
wydarzeń, a nawet przedmiotów, które są świadectwem
minionych zdarzeń. Prace
konkursowe będą stanowiły
trwałą pamiątkę z życia ludzi.
Dzięki temu uratujemy ważną część naszego dziedzictwa.
Wspomnienia przekazywane
z pokolenia na pokolenie są
bezcenną formą nauki - nauki
życia, którą nie zawsze znajdziemy w podręcznikach.
Nadesłane prace stworzą bogaty zbiór wspomnień, które
pozostaną żywe, a każde z nich
będzie inną opowieścią, innym
zdarzeniem czy reﬂeksją.

Dzięki temu ukazane zostanie bogactwo kultury, tradycji
i historii z życia ludzi z Warmii
i Mazur w XX wieku.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu
udostępnione są na stronie
internetowej organizatora
www.wmodr.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowych informacji na temat konkursu
udziela: Monika Hodór, e-mail: m.hodor@w-modr.pl,
tel. 665 870 019.
Monika Hodór
starszy specjalista Sekcji Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego
ibAgroturystyki WMODR
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Jak jest następca, to aż chce się
inwestować i modernizować

Małgorzata i Janusz Kalinowscy wraz z synem Krzysztofem prowadzą gospodarstwo w miejscowości Miętkie, w gminie Dźwierzuty
(pow. szczycieński). Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka utrzymują 78 sztuk bydła, w tym ok. 48 sztuk to krowy.
Mleko odbiera Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”. Struktura zasiewów podporządkowana jest produkcji mleka, całkowity areał
gospodarstwa to ok. 120 ha. Dominują użytki zielone, poza tym lucerna w czystym siewie ok. 15 ha, kukurydza to kolejne 15 ha,
na pozostałym areale wysiewane są zboża min. pszenica, pszenżyto, jęczmień ozimy lub owies.
Właściciele gospodarstwa
choć sami są młodymi ludźmi cieszą się, że syn Krzysztof,
który od dziecka był zafascynowany rolnictwem, wybrał
naukę w szkole rolniczej i już
podjął decyzje, że rolnictwo
to jego życie, jego pasja i jego
przyszłość. Właściciel gospodarstwa z dumą podkreśla, że
aż chce się pracować, rozwijać, inwestować i modernizować gospodarstwo, jeżeli ma
się takiego następcę.

Fot. archiwum prywatne

Zmiana systemu
W minionym roku jedną z większych inwestycji
w gospodarstwie państwa
Kalinowskich była zmiana
systemu utrzymywania zwierząt, wcześniej był to system
uwięziowy teraz zwierzęta
trzymane są luzem i na głębokiej ściółce. W tej chwili
najważniejsze to mieć zapas słomy, której nam na
szczęście nie brakuje, a sam
system utrzymania jest dużo
lepszy i zdrowszy dla bydła
– wyjaśnia Krzysztof Kalinowski. Warto dodać, że od
maja do końca października preferowany i stosowany
jest w gospodarstwie system pastwiskowy mieszany
tzn. krowy chodzą po pastwisku i pobierają paszę zieloną.
Na zewnątrz wychodzą kiedy
chcą w dzień, czy w nocy, a do
obory są zganiane tylko na
czas dojenia. Po udoju krowy są dokarmiane specjalnym
TMR–em na stole paszowym.
Za przygotowanie i mieszanie wozu paszowego odpowiedzialna jest jedna osoba,
jest to właśnie Krzysztof. Taki
układ gwarantuje, że TMR
codziennie wykonywany jest
w ten sam sposób.
– W naszym gospodarstwie
podstawą TMR–u jest dobra
sianokiszonka, kukurydza
skoszona w odpowiedniej fazie i zakiszona z zakiszaczem.
Następnie dodajemy soję, rzepak, zboże gniecione gniotownikiem, minerały, witaminy
i dobrej jakości suchą słomę.

acji, bo jako hodowcy bydła
mają stały dostęp do nawożenia organicznego. – Mając
słabsze stanowisko staram się
zadbać, by było ono zasobne
nie tylko w podstawowe makroskładniki niezbędne do
uprawy, ale również w mikroelementy, należy pamiętać o siarce, magnezie i cynku.
Daję 300 kg nawozu wieloskładnikowego NPK 8:20:30
w dozownik, siejemy kukurydzę siewnikiem punktowym.
Po wschodach stosuję nawożenie dolistne, głównie mikroelementy min. cynk, bor
i siarkę – wylicza hodowca.

Plantacje kukurydzy są regularnie monitorowane. Od lewej: Krzysztof Kalinowski, Dominik Guła (doradca z ﬁrmy Allgrass)
i Janusz Kalinowski
Bardzo ważna jest również
słoma, wcześniej nie zawsze
ją dawaliśmy. Po analizach
TMR-u i rozmowach z doradcą żywieniowym doszliśmy do
wniosku, że trzeba postawić
na słomę, a całkowicie wyeliminować siano. Ale słoma
musi być naprawdę bardzo
dobrej jakości, sucha, bez
zawilgoceń, zabrudzeń – wyjaśnia młody hodowca. W tej
chwili właściciele gospodarstwa dodają ok. 2 kg słomy na
sztukę i słoma nie tylko robi
strukturę TMR–u, ale również
w doskonały sposób pobudza
żwacz do trawienia.
Zimą trzeba wybrać
odpowiednią odmianę
kukurydzy
Grudzień i styczeń to w gospodarstwie państwa Kalinowskich narady, rozmowy,
szukanie argumentów za
i przeciw, a czasem spory, bo
trzeba wybrać odmiany kukurydzy, oczywiście te najlep-
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sze – uśmiecha się rozmówca.
Odmian kukurydzy jest ponad
200, więc jest w czym wybierać, ale jak traﬁć na ten najlepiej przystosowane do danych
warunków glebowych i klimatycznych. Na przestrzeni 23
lat, od kiedy państwo Kalinowscy uprawiają kukurydzę
wszystko się zmieniło. Właściciel gospodarstwa przyznaje,
że wcześniej częściej patrzyli
na cenę jednostki siewnej,
a dziś ważniejsza jest wydajność i jakość paszy. Hodowcy
przekonali się, że tanio i dobrze, nie zawsze idzie w parze.
– Kiedyś siali 2 – 3 ha tylko Polskie odmiany i tak było
przez prawie 10 lat. Później
stopniowo
zwiększaliśmy
areał zasiewów kukurydzy
i próbowaliśmy nowe odmiany. Był np. KWS, wspomina
hodowca i okazało się, że
inne odmiany lepiej rosną na
naszych polach, osiągaliśmy
wyższą wydajność. Można
powiedzieć, że ucząc się na

własnych błędach przekonaliśmy się, że kukurydza, kukurydzy nierówna i naprawdę
trzeba przyłożyć się do wyboru odmiany kukurydzy – podsumowuje Janusz Kalinowski.
Stanowisko musi być
zasobne
– W tej chwili całkiem inaczej
zabieramy się za dobór odpowiedniej odmiany. Najpierw
muszę stworzyć jak najlepsze
warunki do uprawy i wzrostu
tej rośliny. Jesteśmy hodowcami bydła mlecznego, więc
kukurydza jest dla naszego
gospodarstwa zbożem strategicznym. Trzeba pamiętać, że
uprawa kukurydzy jest to bardzo szybka produkcja, bo mówimy o plonach rzędu 50 ton
zielonej masy z hektara, które
muszę wyprodukować w czasie 4,5 – 5 miesięcy – wyjaśnia
Krzysztof Kalinowski.
W doborze odmian kukurydzy pomaga rolnikom
od kilku lat Dominik Guła,

doradca z ﬁrmy Allgrass, doskonale znający gleby i możliwości gospodarstwa. Ponadto
doradca pojawia się na polu
w poszczególnych fazach wegetacji, rolnik ceni sobie taką
współpracę, bo czuje, że ma
wsparcie i pomoc eksperta.
Rolnik wyznał, że dysponują
różnymi glebami, począwszy
od klasy III poprzez IV , V aż
do VI klasy. I robią wszystko
żeby dobrać odmianę kukurydzy przeznaczoną na dany typ
gleby, bo wówczas plonowanie
rzeczywiście jest wyższe. Zawsze sieją kilka odmian kukurydzy, bo jak jedna ma większą
zieloną masę, to w innej lepiej
nalana jest kolba, co daje więcej energii. A kosząc wszystko
razem średni plon wychodzi
bardzo dobry.
Rozmówca podkreśla, że nie
ma co narzekać tylko trzeba
produkować kukurydzę w takich warunkach i na takich
glebach jakimi dysponujemy.
Poza tym są w dobrej sytu-

Cały czas trzeba myśleć
o skrobi
Młody rolnik cały czas musi
myśleć o tym, żeby mieć dużo
energii, a nie tylko dużo zielonej masy. Sukcesem jest
wyprodukowanie jak największej ilości zielonej masy
o odpowiedniej zawartości
skrobi. Eksperci podają, że
dobra kiszonkowa kukurydza
dla wysoko wydajnych krów
powinna zawierać minimum
320–340 gramów skrobi
w kilogramie suchej masy.
– Skrobia w kukurydzy to
podstawa, bo bez tego ciężko
będzie zbilansować dawkę
pokarmową dla wysokowydajnych krów, nawet jeżeli
będę miał rekordowe plony
zielonej masy. A jak będę musiał dokupić energię to staje
się trochę bez sensu – wyznaje
hodowca.
Właściciele gospodarstwa
w powiecie szczycieńskim
przy wyborze kukurydzy
trzymają się zalecanego dla
ich regionu FAO 230 – 240.
Chwalą sobie również cechę
stay–green dzięki, której
nowoczesne kukurydze są
dużo bardziej elastyczne pod
względem terminu zbioru na
kiszonkę. Hodowca zyskuje
średnio od 10 do 14 dodatkowych dni, w ciągu których
może zebrać kukurydzę
z zachowaniem najlepszych
parametrów jakościowych
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i ilościowych. Choć na tych
terenach często o terminie
zbioru decydują dziki, których jest tu sporo. Nie ma się
co dziwić, bo to wymarzone
dla nich miejsce wśród lasów,
jezior i pól z przewagą kukurydzy, bo hodowców bydła
mlecznego w powiecie szczycieńskim nie brakuje.
Rozmówca
podpowiada
żeby wybierając odmianę
kukurydzy zwrócić uwagę na
typ ziarna, bo typ ziarna to
także określony wygląd roślin i specyﬁczne wymagania
agrotechniczne. Poza tym
analizując ziarno typu ﬂint
i dent pod kątem żywienia
bydła bardziej pożądana jest
skrobia szklista pochodząca
z odmian typu ﬂint lub ziarnem typu pośredniego między
ﬂint/dent. Jest to tzw. skrobia
by–pass, dłużej trawiona przez
mikroﬂorę żwacza i lepiej wykorzystywana w żołądku i w
jelitach. Ale ile skrobi traﬁ
do jelita cienkiego zależy również od wielu innych czynników min. od precyzji zbioru,
rozdrobnienia ziarniaków, czy
właściwego zakiszenia.
Monika Radziulewicz

Za przygotowanie i mieszanie wozu paszowego odpowiedzialna jest jedna osoba, syn Krzysztof, który gwarantuje, że TMR codziennie wykonywany jest w ten sam sposób
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Inteligentne nawożenie azotem
Zwiększenie ilości materii organicznej
w glebie możliwe jest przez zastosowanie
nawozów naturalnych, ale w przemysłowej
produkcji rolniczej azot dostarcza się
w formie amonowej lub azotanowej. Istnieje
jeszcze trzecia forma tego pierwiastka
– amidowa.
tego pierwiastka, a zarazem
zagwarantują roślinom jak
najdłuższą możliwość jego
wykorzystania.

AZOT WYSTĘPUJE
W GLEBIE W RÓŻNYCH
POSTACIACH,
ZARÓWNO ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH, JAK
I NIEORGANICZNYCH.
GŁÓWNYM JEGO
ŹRÓDŁEM JEST
MATERIA ORGANICZNA.
W PROCESIE
MINERALIZACJI,
PRZY ZACHOWANIU
ODPOWIEDNICH
WARUNKÓW,
NASTĘPUJE
PRZEMIANA AZOTU
ORGANICZNEGO DO
FORMY MINERALNEJ
– AMONOWEJ – NH4+.
Następnie w wyniku procesu
nitryﬁkacji z udziałem bakterii powstaje forma azotanowa
NO3-. Należy pamiętać, iż
tylko te dwie formy azotu są
przyswajalne przez rośliny.
Niezbędnymi warunkami do
przebiegu mineralizacji i nitryﬁkacji jest temperatura,
wilgotność, odczyn oraz wysoka aktywności mikrobiologiczna gleby.
Oczywiście
zwiększenie
ilości materii organicznej
w glebie możliwe jest przez
zastosowanie nawozów naturalnych, ale w przemysłowej produkcji rolniczej azot
dostarcza się w formie amonowej lub azotanowej. Istnieje jeszcze trzecia forma tego
pierwiastka – amidowa. Jest
to forma organiczna, która
w procesie hydrolizy zamienia

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

Fot. Anna Rogowska

Zima to tradycyjne czas
analiz i planowania. Aktualnie podejmowane są decyzje
dotyczące wyboru strategii
nawożenia, zarówno tego
stosowanego pod oziminy,
jak i pod zasiewy upraw jarych. Jak zwykle, producenci
najwięcej czasu poświęcają weryﬁkacji technologii
nawożenia azotowego. To
zrozumiałe, gdyż azot jest
najbardziej plonotwórczym
czynnikiem produkcji roślinnej. Wynika to z funkcji
tego pierwiastka, który jest
niezbędnym elementem syntezy cząsteczek białka – podstawowego budulca wszystkich żywych organizmów.
Nawożenie tym składnikiem
jest konieczne, tym bardziej,
iż azot jest ruchliwym składnikiem odżywczym i podlega w glebie wielu procesom,
które powodują jego straty.
Rośliny zbudowane ze zredukowanych związków azotu
znaczną część energii przeznaczają na metabolizm tego
składnika, gdyż w środowisku
naturalnym przeważają jego
formy obojętne lub utlenione.
A zapotrzebowanie roślin na
azot jest ogromne. Zatem jak
nawozić plantacje, by maksymalnie ograniczyć straty tego
pierwiastka i zagwarantować
roślinom stałe i harmonijne
zaopatrzenie w azot, najlepiej
przy zredukowaniu dawki nawozu?
Największe straty azotu powstają poprzez wymywanie
formy azotanowej, utlenienie
w postaci amoniaku podczas
transformacji z mocznika oraz
utlenienia w wyniku denitryﬁkacji. Straty te w procesie
całej produkcji mogą wynosić nawet 50% zastosowanego do nawożenia składnika.
Standardowo azot podaje
się w dawkach dzielonych,
w trakcie tych faz rozwojowych roślin, w których zostanie szybko i efektywnie
przez nie wykorzystany.
Jednak priorytetem każdego
rolnika powinien być wybór
takich nawozów, które maksymalnie ograniczą straty

się w formę amonową. Generalnie największym problem
związanym ze stratą azotu
jest wymywanie z gleby tego
składnika w formie azotanowej. Przyczyną tego zjawiska
jest słabe połączenie z kompleksem sorpcyjnym. Azot
amonowy trwalej i szybciej
łączy się z tymi strukturami.
Jest bardzo chętnie pobierany przez roślin, nie wymaga
dużego nakładu energii na
absorpcję i nie powoduje wybujałości części nadziemnej.
Forma ta wspomaga również
rozwój systemu korzeniowego
i pobieranie mikroelementów.
Ważnym elementem dokarmiania roślin azotem jest
zapewnienie w glebie odpowiednich warunków do jego
pobierania. Musimy uzyskać
optymalny odczyn. Ph powinno
wahać się w przedziale 6-7. Powinniśmy także zwrócić uwagę
na zakwaszające działanie na-

wozów azotowych i zastosować
takie produkty, które niwelują
ten efekt (wapnowanie).
Coraz częściej producenci
rolni stosują wysokoskoncentrowane nawozy w formie
wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Cieszą się one
dużą popularnością przede
wszystkim ze względu na
możliwość wszechstronnego
ich zastosowania. Wybór tej
technologii może okazać się
relatywnie tani i bardziej korzystny, szczególnie w okresach niedoboru wody w glebie.
RSM zawiera w swym składzie
wszystkie trzy formy azotu:
amonową, azotanową i amidową. Stosuje się je zarówno
przedsiewnie, jak i pogłównie.
Aby zwiększyć efektywność
działania zawartych w nawozie składników warto zastosować innowacyjne, inteligentne
rozwiązanie, które spowolni
uwalnianie pierwiastka w for-

mie azotanowej i zagwarantuje
roślinom możliwość dłuższego
oraz efektywniejszego wykorzystania azotu. Skutecznym
narzędziem pozwalającym
na wydłużone utrzymanie
azotu w glebie dostarczanego
w formie mineralnej jest zastosowanie inhibitora nitryﬁkacji
DMPP. Blokuje on działanie
bakterii Nitosomonas. Przerywa proces nitryﬁkacji na
okres nawet trzech miesięcy.
Stabilizuje formę amonową
azotu. Ogranicza straty związane z wymywaniem. W przeciwieństwie do inhibitorów
ureazy działa nie tylko na powierzchni, ale i w samej glebie
i w porównaniu z nimi działa
o wiele dłużej. Na przykład
stabilizator oparty na inhibitorze DMPP, który zaleca się
stosować łącznie z płynnymi
nawozami azotowymi – NovaTec One znacznie ogranicza
wymywanie azotu. Dodatkowo

w sposób harmonijny zaopatruje rośliny w ten pierwiastek nawet przez kilkanaście
tygodni od aplikacji. Jego
użycie zapewnia bujniejszy
rozwój systemu korzeniowego, podwyższenie odporności na wyleganie, a w efekcie
wzrost plonu i poprawę jego
jakości. Ponadto pozwala na
ograniczenie liczby zabiegów,
tym samym minimalizując
przejazdy na polu.
To przykład inteligentnego narzędzia, które w prosty
i bezpieczny sposób, wpisujący się w coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące zastosowania nawozów
azotowych, odpowiada na
zapotrzebowanie roślin na
azot, wydłuża jego dostępność w glebie oraz ogranicza
wymywanie tego pierwiastka, a co za tym idzie zwiększa
efektywność nawożenia.
Anna Rogowska

