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Myśląc o siewie poplonów
najpierw trzeba się zastanowić po co mamy to robić, pod
jaką uprawę szykujemy mieszankę poplonową i co chcemy
uzyskać? Wszystko trzeba najpierw ułożyć sobie w głowie,
ponieważ siew poplonów nie
może być przypadkowy, musi
być przemyślany i dobrze wykonany. Rolnicy, którzy sieją
poplony od lat, mówią, że
nad poplonem trzeba pracować z takim samym zaangażowaniem jak nad plonem
głównym.
Należy pamiętać, że poplony
również podlegają zasadom
zmianowania. Jeżeli mamy
w płodozmianie rzepak, trzeba
zapomnieć o rzodkwi oleistej,
czy gorczycy w poplonie. Jeżeli uprawiamy mało rzepaku
lub rzepak wchodzi na pola,
co 5 co 6 lat, a sieje się głównie zboża ozime i zboża jare
wówczas pod jare zboża może
siać jak najbardziej mieszanki
z roślinami krzyżowymi. Doskonale sprawdzi się w takiej
mieszance facelia, rzodkiew
oleista, gryka, len oleisty, czy
koniczyna inkarnatka.
Ważne jest żeby w mieszance
poplonowej wśród roślin różnych gatunków była co najmniej jedna roślina z rodziny
bobowatych. Roślina ta będzie
konsumowała i pobierała azot
z powietrza, będzie go magazynowała w glebie i karmiła
resztę roślin wchodzących
w skład mieszanki.
W mieszance poplonowej
powinny być minimum 4
rośliny żeby była bioróżno-

rodność, żeby jak najwięcej
procesów zachodziło między roślinami. Jedne rośliny
wspierają się we wzroście, np.
blokując chwasty inne nawożą
siebie nawzajem. Ale żeby to
wszystko sensownie funkcjonowało w mieszance powinny
być minimum 4 rośliny z różnych gatunków.
Warto zastanowić się, czego
tak naprawdę potrzebujemy
od danego poplonu, bo na tej
podstawie trzeba komponować skład mieszaki poplonowej. Zawartość substancji
organicznej w glebie poprawi
np. łubin, groch, bobik, koniczyna aleksandryjska, facelia,
czy rzodkiew oleista.
Myśląc o poprawie struktury
gruzełkowatej i usprawnieniu
warstwy ornej warto skorzystać z gatunków wytwarzających dużą ilość drobnych korzeni. Jedną z takich roślin jest
facelia, która pozostawia warstwę orną gęsto przerośniętą
korzeniami. Warto pamiętać,
że facelia błękitna jest jedną
z najbardziej niezawodnych
roślin poplonowych sprawdzających się na wszystkich
rodzajach gleb. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych potraﬁ wytworzyć
zadowalający plon zielonej
masy już po 50–60 dniach.
Poza tym facelia ma niewielkie
wymagania glebowe i dość dobrze znosi jesienne przymrozki nawet do -10oC. Ale trzeba
też liczyć się z tym, że facelia
jest jednym z najdroższych
składników mieszanek poplonowych, bo jej kilogram potraﬁ kosztować 15, a nawet i 18 zł.
Ale mimo wszystko warto ją
mieć w mieszance ponieważ
facelia jest neutralną rośliną
w płodozmianie dla każdej
rośliny następczej, podobnie
jak gryka.
Monokultura nie służy ani
roślinom, ani glebie, a wprowadzanie nowych gatunków na
pole daje wiele korzyści o czym
przekonuje się coraz większe
grono rolników.
Nad wytworzeniem gruzełkowatości doskonale pracują
takie rośliny jak: łubin, se-

radela, czy koniczyna aleksandryjska. Rolnicy muszą
dążyć do właściwego budowania struktury gleby,
żeby korzeni było jak najwięcej, żeby korzenie wrastały w glebę, a następnie
obumierając zostawiały kanaliki powietrzne. Właśnie
przez takie obumarłe korzenie, woda lepiej wsiąka
w głębsze warstwy. Dlatego

w mieszankach poplonowych
warto użyć kilku różnie korzeniących się roślin, które
utworzą schodkowy system
korzeniowy i dzięki temu
przerosną cały proﬁl glebowy. Korzenie muszą być na
głębokości 5, 10 i 25 cm.
Czy jest sens siać poplony we
wrześniu? Rolnicy zgodnie odpowiadają, że jak najbardziej.
W ostatnich latach wszystkie

terminy agrotechniczne bardzo się przesunęły. Rolnicy,
którzy sieją poplony pod rośliny okopowe, które będą
siali wiosną, są zwolennikami
siewu poplonów dopiero po
10 września, żeby nie wyrosły
za duże, bo jak za wysokie to
przy robieniu redlin często
zapychają maszyny. Dlatego
wolą mieć dużo małych i niskich poplonów, które bardziej

pójdą w strefę korzeniową niż
w nadziemną.
Jeżeli przyrost będzie miał
już te 10-20 cm na ziemią
i nagle zrobi się zimno to i tak
poplon spełni już swoje zadanie. Zacieni glebę, zabezpieczy
przed wiatrami, zabezpieczy
przed deszczem przed wszelką
erozją, a zimą śnieg zatrzyma
się na polu.
Monika Kopaczel-Radziulewicz
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W dobrej mieszance poplonowej powinny być minimum 4 rośliny
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Słysząc hasło poplony większość rolników myśli: gorczyca. Szybko i dobrze wschodzi
nawet przy małej wilgotności,
ma krótki okres wegetacji, a wytwarza dużą ilość
zielonej masy. Za gorczycą
przemawia także jej niska
cena i niska norma wysiewu.
Ale z czasem okazało się, że
gorczyca jest dość słabym
poplonem, że inne rośliny
mogą zrobić dużo więcej dla
gleby i dla upraw następczych.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Siew poplonów nie może być przypadkowy
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Azot w nawozach mineralnych
Z[\]^_`ab Z ]cdbef _gh\]iZgZ[ef
jgckiefl ikmhgZban ikgogZba
m idg]iogZbap q_grcsh ]cdbef ZZp
jgck idg]`n cgrtmo[ \u Z \]iomb
\v`]bedomb _gwcix abh[omb hZmbl
azot amonowy NH4+ i azotanowy
yz{|p }[ \]ix \m^ hg\]^_o[ hti cgrtmon idg] d kgedomvi k`\m _cdbarx
f[hcgtmd^ hg jgck[ ikgogZban
m om]c[~viea^ hg idg]iogZbap g
]bg _g]cdbw`ab Zgh[n ]bk_bci]`c[
m edi\`p
grtmo[ sZomb _gwmbciau d tbw[ idg] yz{  ed[tm \itb]cdio[ t`wn
moiedba ksZmuen idg]iogZ[p b\]
]g jgcki oia\d[wemba m oiai]Zmba
Katarzyna Skuza hg\]^_oi hti cgrtmon itb ki abhou
¯°±²³´µ ¶·¸·¹º° »¼½·´ ¾¹°± ¯±¿ÀÁ· di\ihomedu Zih^l omb ab\] di]cd[-

k[Zioi Z tbwmbn _cdbd eg i]Zg
`tbi Z[k[Ziom`p gdi ][k kghb
cgrtmo[ _cbjbc`au _gwmbciomb jgck[
ikgogZban i omb idg]iogZban v]sci
ab\] _cdbd omb _gwmbcioi ombef^]ombp
bhoiv \ikg Z[\miomb idg]` ]g
abhogn i abg _gwciomb _cdbd cgrtmo[ m Zw`hgZiomb Z ie`ef[
wmivgZbn ]g d`_bomb egr moobgp
\]ombab wgZmbk \dbcb ed[oomvsZ
m \vihomvsZn v]scb wichdg m\]g]omb
Z_[Ziau oi bjbv][Zogrx gh[Zmiomi ][k _mbcZmi\]vmbkp \d[\]vmb
ombdw^hob \vihomvm gh_gZmbhomg
diwbd_mbedgob m Zdwgiegob g wmg\][k`tiea^ doitbx kgoi Z ikmb
y| cgeb\\ ~ck[ mkie cg gt\vip
z_csed gh_gZmbhomef _cg_gceam
idg]` ikgogZbg m ikmhgZbg
Z \vihdmb ][ef oiZgdsZ Z[\]^_`ab
csZomb \micvi gcid gh[Zed[ Zi_
bdgeitep dg] ikmhgZ[ gefcg-

omgo[ dg\]i Z omef \mi]bedvu gciomedog|Zi_omgZun hdm^vm edbk` omb
`tbi go Z[k[Ziom` m `]tbomiom`n
\iki dir \mi]bedvin h[ _cdb\]iab
efcgomx idg]n \]iab \m^ _g[Zvu hti
kmvcggciomdksZ tbwgZ[efp ghi]vgZg vgk_tbv\ Z\_gkiiaue[
hdmiiomb cbh`v]id[ idg]iogZba iv][Z`ab _cdbkmio[ idg]` hg ikmogvZi\sZ i ][k \ik[k wmibvp qd[wvgrx _cdbkmio idg]gZ[ef hdm^vm
y| cgeb\\ _cdbwmbi hg  cid[
\d[wemban hdm^vm edbk` hiab cgrtmomb
kgtmZgrx \_ciZomba\dbg _gwmbciomi vgtbao[ef _gceam idg]`n hg\]icedgo[ef dicsZog Z oiZgdief
kmobcito[efn aiv m gciomedo[efp
dm^vm di\]g\gZiom` oiZgdsZ
d ik[ y| cgeb\\ kik[ _cgh`v]
Z _bom Z[vgcd[\][Zio[ _cdbd cgrtmo[n Z\_gkiiaue[ Z[vgcd[\]iomb
_gdg\]i[ef oiZgdsZ di\]g\gZio[ef Z ]befogtgmmp
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Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
udostępnia pomoc hodowcom trzody chlewnej
w związku z występowaniem
ASF. Romawiamy o tym
z Leszkiem Potorskim,
dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR.

Leszek Potorski, dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
— Panie dyrektorze, co
ostatnio najbardziej martwi
hodowców trzody z naszego województwa?
— Na pewno jest to Afrykański pomór świń (ASF), który
już od wielu lat ogranicza produkcję trzody chlewnej w polskich gospodarstwach z racji
tego, że jest to choroba bardzo
szybko się rozprzestrzeniająca. Nie opracowano jak dotąd
skutecznej szczepionki, która
pomogłaby zabezpieczyć stado
przed zakażeniem.

— Co w tej sytuacji należy
robić – jak to zatrzymać?
— Ważne jest, aby w gospodarstwach stosować zasady
bioasekuracji, pozwalające
ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby.
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
wspiera inwestycje, które pozwalają hodowcom stworzyć
warunki do bezpiecznego
prowadzenia produkcji trzody
chlewnej w ramach poddziałania 5.1 z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze,
których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof ”. Wnioski
dotyczące zabezpieczenia gospodarstw przed ASF składa
się na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej”.
Zgodnie z harmonogramem,
we wrześniu 2021 Agencja
ogłosi kolejny nabór wniosków na to działanie.
— Komu Agencja może
przyznać pomoc? I w co
trzeba zainwestować?
— Wsparcie przeznaczone
jest dla rolników, którzy są
posiadaczami samoistnymi
lub zależnymi nieruchomości położonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na
której prowadzą chów lub ho-

Fot. ARiMR

Agencja pomaga hodowcom trzody

Wsparcie przeznaczone jest dla rolników, którzy hodują
nie mniej niż 50 świń i planują realizację operacji mającej
zapobiegaće rozprzestrzenianiu się ASF
dowlę nie mniej niż 50 świń
i planują realizację operacji
mającej na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
- ogrodzenie chlewni wraz
z terenem koniecznym do
realizacji obsługi świń (z
zastrzeżeniem, iż brak jest
możliwości doﬁnansowania
remontu/modernizacji istniejącego ogrodzenia). Terenem koniecznym do realizacji obsługi świń jest również
miejsce, w którym składuje
się paszę, ściółkę oraz sprzęt
do obsługi świń. Ogrodzenie
musi obejmować wyłącznie
teren niezbędny do zapobieżenia rozprzestrzenianiu
się afrykańskiego pomoru
świń, chyba że nie ma moż-

liwości ogrodzenia wyłącznie
tego terenu, lub byłoby ono
nieracjonalne. Ogrodzenie
musi zabezpieczać teren przed
przedostaniem się zwierząt
z zewnątrz, w tym również
przez podkopanie, dlatego też
jego wysokość musi wynosić
co najmniej 1,5 m i być wykonane na podmurówce lub
z wkopanym krawężnikiem
na całej długości ogrodzenia,
w tym również pod zamykanymi furtkami i bramami.
Głębokość posadowienia powinna wynosić nie mniej niż
minimalna granica przemarzania gruntu;
- utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki
do dezynfekcji, funkcjonalnie związanej z chlewnią
w taki sposób, aby co najmniej

miała wymiary dostosowane
do szerokości i wysokości
pojazdów, które przez nią
przejeżdżają i do obwodu kół
tych pojazdów, zabezpieczała
przed przesiąkaniem środka
dezynfekcyjnego do podłoża
oraz zapewniała zabezpieczenie środka dezynfekcyjnego
przed działaniem czynników
zewnętrznych, w tym przez
zadaszenie tej niecki;
- zakup urządzeń do dezynfekcji. Przykładowo, mogą to
być bramy, kurtyny, tunele,
ale, ze względu na szybki
rozwój różnego rodzaju technologii, mogą to być również
inne rozwiązania, pod warunkiem, że będą one zapewniały skuteczną dezynfekcję.
W tym przypadku kosztem
kwaliﬁkowalnym może być
również zakup myjki ciśnieniowej do dezynfekcji maszyn
i urządzeń;
- przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie
rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
mających oddzielne wejścia
oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych
pomieszczeń, w których są
utrzymywane inne zwierzęta
kopytne, wraz z zakupem lub
montażem instalacji technicznej, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki pod
warunkiem, że rozbiórka jest

niezbędna w celu realizacji operacji;
- budowę lub przebudowę
magazynu do przechowywania słomy dla świń;
- zakup i wykonanie robót
związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową
do bezpośredniego spożycia
przez świnie.
— Na jakie kwoty z ARiMR
mogą liczyć hodowcy?
— Maksymalna kwota
wsparcia dla beneﬁcjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80 procent
kosztów kwaliﬁkowalnych
operacji, przy czym koszty
ogrodzenia chlewni rozliczane są według standardowych
stawek jednostkowych, które
wynoszą odpowiednio: 200 zł
na wykonanie jednego metra
bieżącego ogrodzenia;
1820 zł na wykonanie jednej
bramy; 610 zł na wykonanie
jednej furtki.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie podlegają
ﬁnansowaniu koszty, które
często pojawiały się we wnioskach o przyznanie pomocy
złożonych w ramach poprzednich naborów. Są to koszty
zakupu mat dezynfekcyjnych,
środków dezynfekcyjnych lub
owadobójczych, ubrań roboczych, agregatów do bielenia,
monitoringu, oraz wykonania
pomieszczeń socjalnych/śluz
sanitarnych, jak również wymiany okien i dachu.

Wracają Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Po przerwie spowodowanej
pandemią powróciły Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko
dla rolnictwa” organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie. Wrześniowe
targi na stałe zagościły
w kalendarzu jesiennych
imprez odbywających się
w województwie warmińsko-mazurskim.
Olsztyńskie targi są wydarzeniem o zasięgu krajowym,
nad którym patronat honorowy sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz wojewoda warmińsko-mazurski.
4 i 5 września Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie po raz XXVII zaprasza
zainteresowanych na teren

ośrodka przy ulicy Jagiellońskiej 91.
Lata lecą, targi coraz bardziej rozwijają się, ale jak
podkreślają organizatorzy
cele targów pozostają wciąż
takie same. Od samego początku jest to promocja rolnictwa, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
i regionalnej, jak również
kultywowanie tradycji regionalnej województwa i promocja województwa warmińsko
- mazurskiego.
Targi „Wszystko dla rolnictwa” to święto branży rolniczej, na które chętnie i licznie przybywają mieszkańcy
miast, ludzie nie związani
bezpośrednio z rolnictwem.
Szeroka oferta wystawców
gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tym
roku w bogatym programie

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

targów znajdziemy min. rośliny i artykuły szkółkarskie
i ogrodnicze, szeroką ofertę
rozsady warzyw i ziół. Specjaliści przedstawią także ofertę
nasion i środków ochrony
roślin dedykowane działkowcom i właścicielom ogródków

działkowych. W sobotę 4
września ok. godz. 13 odbędzie się pokaz cięcia drzew
i krzewów owocowych. Na
zwiedzających będą czekali
także specjaliści od zabudowy, wyposażenia i aranżacji
ogrodów.

Podczas targów poznamy trendy technologiczne
i nowości z rynku maszyn
i urządzeń rolniczych. Ze
swoją ofertą pojawią się
także firmy zajmujące się
wyposażeniem budynków
inwentarskich oraz firmy
wykorzystujące instalacje
oparte na odnawialnych
źródłach energii.
W niedzielę 5 września przy
ringu na terenie ośrodka
spotkają się miłośnicy koni,
ponieważ o godzinie 10:00
rozpocznie się przegląd źrebiąt ras zimnokrwistych.
Organizator merytoryczny
Mirosław Fesnak, Kierownik
Sekcji Wydawnictw i Informacji WMODR podkreśla,
że targi to przede wszystkim pobudzanie aktywności
gospodarczej i nawiązywanie
kontaktów
biznesowych,

kontaktów pomiędzy rolnikami, sprzedawcami i konsumentami. Pandemia spowodowała, że ludzie jeszcze
bardziej chcą wyjść z domu,
spotkać się w większym
gronie i spędzić miło czas.
Jak co roku podczas targów
można liczyć na stoiska z rękodziełem oraz tradycyjną,
lokalną, zdrową żywnością.
A czas zwiedzającym umilą
występy zespołów muzycznych.
Organizatorzy podkreślają, że targi organizowane są
zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji
imprez targowych, ale mimo
wszystko apelują do wystawców i zwiedzających o zachowanie dystansu społecznego
i dezynfekcję dłoni w miejscach do tego wyznaczonych.
Monika Kopaczel-Radziulewicz

7r
SIERPIEŃ 2021
REKLAMA

Obsługa wniosków o pomoc na działania inwestycyjne obsługiwanych
w Warmińsko-Mazurskim OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 roku
   
     
        
        
   !"#   
 $   %&   
 "  #   " %
" '"   % '  '
'  % #  %  
 
'  %  
       !" 
      %  
     ( %  
      )! &
*  + " " 

         
,-  "    (  
 .  /& 0 + $
  "  " %" !$
 # 1      
  (  + & 2   (  
         
  "  (  3  
    ' #
   (   "  
  (  %   (   
 .  &
0 4 % "   
   
     ,  #
  5 6    "  %/& 7#
    %  % 5
  %    " %  %
 % & 0   #  8  
 & !  % % #53     %"
    "%#  " '
#  '  '  %
"%  %'     
    (     
 ' " #    '
 &
9 %      
     
    
   ,- ' 
%  #   
    '  :  %
/& ;  (  "%# 
 # 5      ( 
 #  (  & 0 8
   " %"  # 
          
      #  
         
 %  "  &
     '   
 #   <!<7 =
 %      % ' #
(    6 > + 
   5+ ?!<@A& !" 
 %   %  ' ' %
'   ' %" (   
B "    &  1    & 
        

 ,-  "' 
      %/& 0 +
 $  "  " %"
!$  # ( C1     
  >  #   ' 
5 %     
     &   
" "  %   '+ 
>   (     
>   "      %
 % (  (% 53   
      " 
      
5 #  %   # "  '  
 5"  (  5&
  +    
   ,-  "'
       %/  
 (   #  
 '+    (' 
 "    %  %
   %   %" 
      : %   
%& 2 "     
'      '     &
0   # 8     ( 
 (     &
   "  !"  
 #        %
"   %   & *  ,$ 
 "    %/  
"  ( % 3   %
  "     (
     # 

 #D       ' ?  !A
     %   " ? 
2A        #" ? 
7A '   %'  % "  
      '
 %    #   %   
  '  5    %  # 
  5      ?  0A
   "  & * 
 (    "    
     # !"  
 #  ("  &

  "   
  !" 
%    %       
  &  5  
"   %      
  ,-  "' 
       %/  " 
   ,- '  %
 #     
   '  :  %/
       &  '"  
       ,-
'       %/&
81121otbr-A -G

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

8r

SIERPIEŃ 2021

PRODUKCJA ROŚLINNA

Wiemy jak produkować jakość!
Starsi rolnicy i hodowcy wspominają,
że jeszcze niedawno podchodzono dość
sceptycznie do uprawy kukurydzy w naszym
kraju. Głównymi argumentami przeciw było
to, że kukurydza pochodzi z Meksyku, jest
rośliną ciepło- i światłolubną, a z tym u nas
bywa różnie.

Najwyższy potencjał
genetyczny
Hodowla DEKALB od lat
dostarcza rolnikom wysokiej
jakości nasiona o najwyższym potencjale genetycznym i proponuje rozwiązania
pozwalające na uzyskanie
maksymalnych plonów. Jest
to możliwe dzięki wiedzy
i doświadczeniu hodowców,

którzy konsekwentnie realizują założenia programów
hodowlanych, korzystając przy
tym z zaawansowanej technologii i nowoczesnych centrów
hodowlanych. Warto wspomnieć, że najstarsze z nich zostało założone w 1988 w Borken w północno - wschodnich
Niemczech. W 2003 założono
drugie centrum tym razem
w południowo - zachodnich
Niemczech. Rok później otwarto centrum hodowlane we
Francji, a dokładniej w Bretanii. Realizowany przez centra
program hodowlany, skoncentrowany na hodowli odmian
kiszonkowych, wykorzystuje
najnowsze metody hodowli
precyzyjnej – dzięki niej możliwe było rozwinięcie najnowocześniejszej w branży platformy fenotypowania w zakresie
badania wydajności odmian
kiszonkowych.
Programy hodowli mają
na celu uniezależnianie się
od warunków pogodowych
i zwiększanie szansy na powodzenie upraw min. w Europie Północno Zachodniej
i Centralnej. Dlatego ukierunkowane są na doskonalenie i rozwój odmian z grup
wcześniejszych żeby zapewnić większe bezpieczeństwo
i stabilnoś produkcji. Warto
dodać, że selekcjonowane odmiany cechuje coraz wyższa
tolerancja na różnego rodzaju
stresy, z którymi rośliny mierzą się podczas całego okresu
wegetacji: przede wszystkim
zbyt wysoka lub zbyt niska
temperatura i okresowe niedobory wody.
Trzeba pamiętać o tym, że
uprawa kukurydzy jest bardzo szybką produkcją, bo
mówimy o plonach rzędu 50
ton zielonej masy z hektara,
które trzeba wyprodukować
praktycznie w 4,5 - 5 miesięcy. Dlatego wybór odmiany to
strategiczna i odpowiedzialna
decyzja. Tu nie ma miejsca na
błędy i pomyłki, trafny wybór
zwiększa wysokość plonów
i jakość produktu ﬁnalnego,
czyli w naszym przypadku
kiszonki.

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

Wybór odmiany to strategiczna i odpowiedzialna decyzja,
która wpływa na wysokość plonów i jakość produktu ﬁnalnego, czyli np. kiszonki

Fot. archiwum prywatne

Lata mijały i okazało się, że
jednak kukurydza przyjęła się
doskonale, a producenci mleka zastanawiają się, jak mogli
kiedyś bilansować dawkę nie
mając na polu kukurydzy.
Warto dodać, że wśród krajów Unii Europejskiej Polska
jest trzecim krajem co do
wielkości powierzchni uprawy kukurydzy na kiszonkę.
W Niemczech uprawa ta stanowi 2 195 tys. ha, we Francji 1 400 tys. ha, natomiast w
Polsce wg. danych Kleffmann
2020, uprawiamy kukurydzę
na kiszonkę na 534 tys. ha.
Stanowi to około 40 proc.
całej powierzchni kukurydzy
uprawianej w naszym kraju.
Bardzo zmieniło się także
podejście hodowców bydła
mlecznego do swojej własnej pracy. Stada, które budują mają coraz wyższy potencjał genetyczny, osiągają
coraz wyższe wydajności
mleczne, więc hodowcy robią wszystko żeby umożliwić
zwierzętom wykorzystanie
tego potencjału.
Hodowcy coraz rzadziej pytają w pierwszym zdaniu ile
kukurydza kosztuję? Teraz pytają, czy ta odmiana sprawdzi
się na moich polach, w żywieniu mojego wysokowydajnego
stada, które żywię bazując na
paszach wyprodukowanych
w gospodarstwie. Hodowcy
starają się zrobić wszystko
żeby pozyskać wysokiej jakości paszę, bo wiedzą, że przy
słabej paszy objętościowej nie
będą w stanie utrzymać wysokiej wydajności. Podniesienie
wydajności przy minimalizowaniu kosztów produkcji to
idealne rozwiązanie do którego starają się dążyć.

Kolba powinna być maksymalnie zaziarniona, sukcesem
jest wyprodukowanie jak największej ilości zielonej masy
o odpowiedniej zawartości skrobi
SiloExtra, czyli selekcja
najlepszych odmian
W innowacyjnym programie
SiloExtra do badań zostały
włączone odmiany kukurydzy
o wyróżniających się parametrach, takich, jak np.: wigor
początkowy, silny system korzeniowy, wydajność z hektara.
W sumie ponad 20 cech zostaje poddanych analizie i weryﬁkacji pod względem wzajemnych korelacji. Restrykcyjnie
wyselekcjonowane odmiany są
następnie sprawdzane na tle
grupy wzorcowej pod kątem
przydatności do kiszonkowego kierunku użytkowania.
Kluczowe są tu trzy parametry, które mają realny wpływ
na zwiększenie wydajności
mlecznej poprzez żywienie,
jak i rentowność produkcji. Są
to: plon suchej masy z hektara,
strawność włókna i zawartość
skrobi. Kolba musi być nalana, skrobia, skrobia i jeszcze
raz skrobia, bo jest to energia,
która przechodzi przez żwacz
i wpływa bezpośrednio na produkcję mleka. Sukcesem jest
wyprodukowanie jak najwięk-

szej ilości zielonej masy o odpowiedniej zawartości skrobi.
Wybór odmiany
to strategiczna
i odpowiedzialna decyzja
Firma Bayer proponuje rolnikom dwie typowo kiszonkowe odmiany. Pierwszą z nich
jest DKC3697 (FAO 240-250),
która łączy w sobie cechy wysokiej wydajności oraz bardzo
dobrych parametrów jakościowych, takich jak: wysoka
zawartość skrobi, dobra strawność włókna, co przekłada się
na wysoką wydajność mleczną.
Ponadto toleruje okresowe
niedobory wody w glebie. Co
ważne, polecana jest do uprawy na wszystkich typach gleb
i na obszarze całej Polski.
Drugą
odmianą
jest
DKC3474 (FAO 240-250),
która została wprowadzona na
rynek w bieżącym roku. Jest to
średnio - wczesny mieszaniec
przeznaczony na kiszonkę,
charakteryzujący się bardzo
wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz znakomitymi
parametrami jakościowymi.

Produkt charakteryzuje także
dobry wigor początkowy i tolerancja na wiosenne chłody.
Odmiana polecana jest do
uprawy na glebach średnich,
dobrych i bardzo dobrych.
Hodowcy muszą produkować kukurydzę w takich warunkach i na takich glebach
jakimi dysponują, więc każda
odmiana powinna być dobrana do rodzaju gleby i warunków glebowych w danym
gospodarstwie. Niewiele jest
odmian, które dobrze plonują na każdym rodzaju gleby.
Trzeba liczyć się z tym, że odmiana doskonale plonująca na
piaskach niekoniecznie sprawdzi się na glebach cięższych.
Na chwilę uwagi zasługuję
również odmiana uniwersalna DKC2972 (FAO 230)
o ziarnie typu ﬂint/dent rekomendowana do uprawy na
terenie całej Polski. Doskonale radząca sobie na glebach
słabych, średnich i dobrych
i sprawdzająca się na rynku
już od 3 lat. W minionym sezonie wegetacyjnym odmiana
ta po raz kolejny udowodniła
swoją wysoką wartość użytkową. Warto wspomnieć, że
powyższa odmiana uzyskuje
wysokie plony ziarna nawet
w trudnych warunkach uprawowych. Dzięki wysokiemu
plonowi biomasy z hektara
oraz znakomitym parametrom jakościowym kiszonki
z powodzeniem konkurowała
z najlepszymi na rynku odmianami kiszonkowymi.
W 2022 roku ﬁrma Bayer
planuje wprowadzić do swojej oferty dwie nowe odmiany. Pierwsza z nich DKC3204
z grupy wczesnej o FAO 240,
ziarnie typu ﬂint/dent jest
odmianą przeznaczoną do
uprawy na kiszonkę. Charakteryzuje się bardzo dobrymi
parametrami jakościowymi,
czyli wysoką zawartością
skrobi oraz bardzo dobrą
strawnością włókna. Posiada
także bardzo dobry efekt Stay
Green. Drugą nowością będzie
odmiana DKC3201, odmiana
uniwersalna przeznaczona
do uprawy na ziarno, kiszonkę i biogaz, również z grupy
wczesnej o FAO 240. Odmiana DKC3201 o typie ziarna
ﬂint/dent jest przeznaczona
do uprawy w całej Polsce, ma
mocne łodygi, silny system
korzeniowy i co ważne nie
wylega. Eksperci podają, że
w plonowaniu na ziarno przewyższyła swoją poprzedniczkę
z wcześniejszej generacji – odmianę DKC3441.

Serwis, doradztwo
lub audyt kiszonkowy
Stali klienci ﬁrmy Bayer
wiedzą, że wybierając odmiany hodowli DEKALB, mogą
liczyć na serwis i doradztwo
związane z przygotowaniem
kiszonkowej bazy pokarmowej. Doradcy pomagają
określić rolnikom optymalny
termin zbioru kukurydzy poprzez sprawdzanie zawartości
suchej masy w roślinie. Dysponują także zapleczem technicznym do przeprowadzania
audytów kiszonkowych, podczas których mogą sprawdzić między innymi poziom
ubicia materiału w silosie,
czy też w pryzmie, stabilność
kiszonki, poziom rozdrobnienia części wegetatywnych
oraz ziarniaków.
Przy okazji audytu kiszonkowego przeprowadzana jest
również analiza NIRS za
pomocą mobilnego laboratorium, dzięki któremu możliwe
jest sprawdzenie parametrów
takich jak: sucha masa, skrobia, ADF, NDF, tłuszcz, białko
i popiół. I to jest podstawa do
bilansowania dawki pokarmowej.
Hodowcy nie raz przekonali się o tym, że wysoki plon
zielonki o niskiej zawartość
skrobi w kukurydzy jest problemem, bo ciężko zbilansować
dawkę pokarmową szczególnie w stadach o wysokich wydajnościach. I niby była piękna
kukurydza ponad trzy metry,
a energię trzeba „dokupić”.
Monika Kopaczel-Radziulewicz

Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528

m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc

Następne wydanie
29 września 2021
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Wszystko zaczyna się w glebie
Wapnowanie temat teoretycznie dobrze
znany, wciąż przypominany, wapnować
trzeba i rzeczywiście wapnujemy coraz
częściej, ale niestety wciąż odbywa się to
bardziej regionalnie. Są regiony w których
wapnowanie od lat jest na szarym końcu na
długiej liście potrzeb gospodarstwa.

Tomasz Wiosna właściciel
ﬁrmy Nova Agro Wiosna
zajmującej się min. badaniem gleb, precyzyjnym
rolnictwem i doradztwem
nawozowym
Trzeba zdawać sobie sprawę, że wapnowanie jest podstawowym i bardzo ważnym
zabiegiem agrotechnicznym
wpływającym korzystnie na
właściwości ﬁzyczne, ﬁzykochemiczne i biologiczne gleby.
Gleba musi być zdrowa i zasobna, bo to właśnie w glebie
wszystko się zaczyna.
Koszt badań trzeba
podzielić na 3-4 lata
Jedną z przyczyn pogłębiającego się w niektórych gospodarstwach zakwaszenia
gleb jest brak wiedzy o tym
co mamy w glebie, brak
analiz glebowych. Głównie
wynika on z faktu, że rolnicy są przekonani, że jest to
bardzo duży wydatek zbadać
glebę, później kupić wapno,
rozsiać je. A przecież można w to miejsce kupić jakieś
nawozy mineralne i coś na
pewno urośnie. I właśnie to
jest największy błąd, ponieważ składniki pokarmowe
z nawozów mineralnych przy
zakwaszonych glebach będą
niedostępne dla roślin. Czyli zamiast czekać na wysokie plony, rolnik traci pewną
ich część przez zablokowane składniki pokarmowe za
które zapłacił i to nie mało,
bo ceny nawozów znacznie
wzrosły.

Tomasz Wiosna właściciel
ﬁrmy Nova Agro Wiosna
przypomina, że koszt badań
glebowych zawsze trzeba rozłożyć na 3 – 4 lata, bo przecież nie wykonujemy badań
na tym samym polu co roku.
Najczęściej badania wykonywane są co 4 lata i to jest
dobry okres żeby odświeżyć
próby, żeby sprawdzić co się
zadziało w glebie przez te
lata, czy coś poprawiliśmy,
czy może jest gorzej?
– Proszę zauważyć, że po
przeliczeniu i rozłożeniu kosztów na lata, okazuję się, że
koszt badania gleb i wykonanych analiz jest stosunkowo
niewielki w stosunku do tego
co możemy zyskać – wyjaśnia
pan Tomasz.
Sezon na badania w pełni
Trwają żniwa, więc rośliny
kolejno schodzą z pól i to jest
najlepszy moment na zbadanie gleby przed kolejnym sezonem wegetacyjnym. Sezon
na pobieranie próbek glebowych w pełni, bo niewiele jest
czasu do kolejnych zasiewów,
a rolnicy muszą zdążyć ze
wszystkim.
Po podpisaniu umowy z danym gospodarstwem, określeniu warunków i zakresu
prac Tomasz Wiosna może
działać. Ale żeby mógł zaplanować swoją pracę i wjazd
na pole rolnik musi podesłać
mailem, smsem lub podać
przez telefon numery działek
wraz z obrębami.
– Jeżeli mam te informacje
to znajduję sobie dane działki w Geoportalu wyciągam je
i układam sobie sektory żeby
było łatwiej pracować i poruszać się po polu. Zawsze informuję rolnika kiedy zamierzam wjechać na jego pole,
oczywiście nie podam dokładnie co do godziny, bo wiadomo jak to jest z pracą w terenie
– wyjaśnia rozmówca.
Jeżeli chodzi o numery i obręby działek to pan Tomasz
podpowiada, że najprościej sięgnąć do wniosków
dopłatowych tam wszystko
jest dokładnie opisane, jest

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

– Pierwszym zadaniem
wiertnicy jest opuszczenie się
i wypoziomowanie puszką do
zbieranego materiału na próbę. Drugim ruchem jest ruch
wiertnicy, tzn. wiertło, które
pracuje na zadaną głębokość,
czyli na głębokość średnią do
30 cm. Chciałbym dodać, że
tym sprzętem jestem w stanie
pobierać próbki z tej samej
głębokości przy każdym nawierceniu bez znaczenia jaka
to jest gleba i jak jest ukształtowana. Dzięki temu, że najpierw maszyna poziomuje
się i dopiero później wiertło
wchodzi na zadaną głębokość
– wyjaśnia rozmówca.

Samochód wyposażony jest
w pełni zautomatyzowaną
wiertnicę hydrauliczną dwusekcyjną, czyli bez znaczenia
jaki mamy grunt ona układa
się do gruntu
działka, jest obręb i tylko ta
informacja będzie potrzebna
do zaplanowania i pobrania
próbek gleby.

– JEDNEGO DNIA
JESTEM W STANIE
POBRAĆ PRÓBKI
Z OKOŁO 200 HA, TO
NAPRAWDĘ CIĘŻKA
I INTENSYWNA PRACA
OD RANA DO PÓŹNYCH
GODZIN WIECZORNYCH,
ALE JEST TO DO
ZROBIENIA.
Następnego dnia wysyłam
próbki do laboratorium, a rolnik dostaje powiadomienie
SMS, że próbki zostały wysłane. Współpracuję z laboratorium AgroExpert Polska
jest to prywatne laboratorium
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
badania wykonywane są bardzo rzetelnie. Od dnia dostarczenia próby na podstawowe,
standardowe badania czeka
się w sezonie w ustawowym
terminie do 4 nawet do 6 tygodni. Laboratorium obsługuje także tak zwane próby
ekspresowe, które za dodatkową opłatą zrealizowane są

Ekspert na jednej próbie wykonuje od 16 do 20 nawierceń żeby
pobrać glebę do reprezentatywnej próbki z danego sektora
w ciągu 10 dni roboczych od
dostarczenia do laboratorium
– wyjaśnia ekspert.
Warto podkreślić, że próbki,
które traﬁły do laboratorium
są jeszcze przez miesiąc trzymane, na wszelki wypadek,
jakby rolnik miał wątpliwości
lub chciał zgłosić reklamację,
badanie można powtórzyć.
Jest to bardzo dobry pomysł
i dodatkowa gwarancja dla
rolnika. Rozmówca jeżeli
jest taka potrzeba zwłaszcza
w sezonie wzmożonych prac
posiłkuje się także innymi
laboratoriami.
Na jednej próbie od 16
do 20 nawierceń
Polskie normy określają,
czym mamy pobierać glebę
do badań, z jakiej głębokości
powinniśmy pobierać próbki i według polskiej normy
powinniśmy zrobić min. 16
nakłuć na zadaną próbę.
Z jakiego areału powinna
być wykonana taka próbka?

– Wszystko zależy od rolnika i od tego, jak szczegółowe chce mieć badania, jeden
chce z 1 ha, inny z 3 ha, czy
4 ha. Jeżeli klient do końca
nie wie jaką chciałby mieć
próbę to wszystko dzielimy mniej więcej na działki
o powierzchni 3,50 ha lub
3,70 ha na próbę. I na jednej
próbie wykonuję od 16 do 20
nawierceń żeby pobrać glebę
do reprezentatywnej próbki
z danego sektora. System
GPS, pozwala mi odwzorować pola danego rolnika,
układam sobie tak zwane
sektory do pracy, czyli właśnie te elementy, z których
będę tworzył próbę średnią
– mówi Tomasz Wiosna.
Charakterystyczny samochód, którym porusza się pan
Tomasz po polach wyposażony jest w pełni zautomatyzowaną wiertnicę hydrauliczną
dwusekcyjną, czyli bez znaczenia jaki mamy grunt ona
układa się do gruntu.

Podstawa do precyzyjnego
rolnictwa
Podczas badań glebowych
można wykonać również
próby zmienności glebowej.
Rozmówca deklaruje, że
w większości przypadków
po odpowiednich parametrach jest w stanie sprawdzić
zmienność glebową występującą na danym areale.
– Po takich badaniach rolnik dostaje przejrzystą kolorową mapę, która bardzo
przydaje się przy precyzyjnych zabiegach, nawożeniu,
czy też siewie. W cenie próby
jest także plik wsadowy tylko
muszę znać model urządzeń
precyzyjnych, które będą pracowały w danym gospodarstwie – mówi właściciel ﬁrmy
Nova Agro Wiosna.
Jeżeli chodzi o wapnowanie
to w ostatnich latach rzeczywiście widać, że jest poprawa,
cieszą oko hałdy wapna, które
widzimy na polach, bo to znaczy, że coś się dzieje, że rolnicy
działają. Coraz więcej zwłaszcza dużych gospodarstw wchodzi w precyzyjne rolnictwo,
w którym nawożenie odbywa
się z aptekarską precyzją, więc
rolnik musi dokładnie wiedzieć co ma w glebie.
Świadomość wzrasta i to
jest dobra wiadomość, bo
największym błędem przy
wapnowaniu jest to, że rolnik
kupił jakieś wapno, wysieje to
wapno, ale nie do końca wie,
jakie to jest wapno, kiedy
ono zadziała i czy jest dobrze
dobrane do jego gleby i jego
potrzeb. Ale wie, że było tanie, szwagier brał, sąsiad brał
to musi być dobre. A trzeba
pamiętać, że wapnowanie
nawet w jednym gospodarstwie można układać różnymi
typami wapna w zależności od
gleby, od uprawy i od potrzeb.
Monika Kopaczel-Radziulewicz
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Dobre wapno w dobrym momencie zastosowane
Wapnowanie jesienne jest bardziej
efektywne i zalecane, niż wapnowanie
wiosenne. Rozsiane wapno dłużej będzie
miało kontakt z glebą, jest więcej wilgoci,
więc woda będzie pomagała w procesie
transportu wapna i w odkwaszaniu
powierzchniowym.
Z pośród wielu dostępnych
na rynku nawozów wapniowych polecam wapno węglanowe wytworzone z Dolomitu
i Jury, charakteryzujące się
dłuższym i skuteczniejszym
działaniem,
jednocześnie
bezpiecznie można je stosować na wszystkich rodzajach
gleby i pod wszystkie uprawy
a w szczególności polecany jest na glebach lekkich
i ubogich w magnez — wyjaśnia Elżbieta Zyskowska,
dyrektor handlowy Grupy
Nawozów Complexor.

W takie zapotrzebowanie
idealnie wpisują się Nawozy
COMPLEXOR i COMPLEXOR TURBO które pochodzą
z przerobu skał wapiennych
(Jura i Dolomit) do stopnia
mikronów. Z uwagi na duży
stopień rozdrobnienia wapń
łatwo przechodzi do reakcji
w glebie i jest automatycznie
przyswajalny przez rośliny
co skutkuje reaktywnością
na poziomie 98% i zwyżką
plonu nawet o 25% — tłumaczy Elżbieta Zyskowska.
— COMPLEXOR to nawóz

wia gospodarkę wodną i oddychanie roślin, zapobiega
chlorozie(żółknięciu liści)
uczestniczy w procesie fotosyntezy , poprawia odporność
na choroby i suszę oraz obniża kwasowość gleby — mówi
Elżbieta Zyskowska, dyrektor handlowy Grupy Nawozów Complexor.

ZARÓWNO WAPNO
COMPLEXOR
I COMPLEXOR TURBO
KWALIFIKUJĄ SIĘ DO
DOFINANSOWANIA
DO WAPNOWANIA
W RAMACH
OGÓLNOPOLSKIEGO
PROGRAMU
REGENERACJI

ŚRODOWISKOWEJ
GLEB POPRZEZ ICH
WAPNOWANIE.
Żeby plony były zadowalające oprócz wapna, które zwiększa wykorzystanie
nawozów NPK, nie można
zapomnieć o Siarce która
przetwarza azot w białko.
Obecnie w Polsce jest ponad
90% gleb ubogich w siarkę.
SiarComplex o zawartości
30% CaO i 40% SO3 to
nawóz w formie siarczanowej o bardzo wysokiej reaktywności. Bardzo dobrze
utrzymuje się w profilu glebowym, zapewniając tym samym roślinom stały dostęp
do siarki i wapnia — poleca
Elżbieta Zyskowska
Duża zawartość siarki,
doskonale
rozpuszczalnej
w wodzie, uodparnia rośliny
i zabezpiecza je w siarkę już

od początku wiosennej wegetacji.
Stosowanie SiarCOMPLEX
usprawnia przetwarzanie
i pobór azotu, zwiększa zawartość białka w roślinach,
zwiększa dynamikę wzrostu roślin już we wczesnych
fazach rozwojowych oraz
poprawia ich odporność,
decyduje więc o wzroście
plonu i poprawie jego jakości- dodaje specjalista. Nie
zakwasza w odróżnienie od
pozostałych nawozów siarkowych przy jednoczesnym
dostarczaniu odpowiednich
dawek siarki i wapnia. Produkt w granulacie (2-3mm)
który zawiera 30%CaO
i 40%SO3 o wilgotności 1%
uzyskuje reaktywność 98%
i jednocześnie przystosowany jest do wysiania każdym
typem siewnika.
Elżbieta Zyskowska,
dyrektor handlowy Grupy Nawozów
Complexor

REKLAMA

POLECAM INNOWACYJNY NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY

W przypadku deficytu potasu
polecam innowacyjny nawóz
wieloskładnikowy, organiczno-mineralny w formie
granulowanej PotaComplex
. Przeznaczony jest on do
stosowania na glebach
każdego typu, pod wszystkie
rośliny uprawne. Polecam
jego stosowanie, aby na
bieżąco zaspokajać potrzeby
pokarmowe roślin, a także
do poprawy zasobności
gleby w potas. PotaComplex
zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu,
wapnia i siarki, a także magnez i fosfor. Po zastosowaniu
preparatu rośliny są bujniejsze, lepiej odżywione, a pH
i struktura gleby znacznie się
poprawia, co przekłada się
na wzrost plonów i wymierne
zyski dla gospodarstwa.
Ten bezchlorkowy nawóz ma
wysokie pH ok13, nie zawiera dodatkowych substancji
chemicznych – umożliwia
dostarczenie roślinom
szeregu substancji odżywczych podczas wykonywania
zaledwie jednego przejazdu po polu, co zmniejsza
koszty paliwa i redukuje
ugniatanie gleby przez koła
maszyn rolniczych. Wysokie
właściwości odkwaszające
preparatu PotaComplex
zapobiegają uwstecznianiu
fosforu, zwiększają jego

pobór z gleby, a co za tym
idzie – wspomagają system
korzeniowy roślin. Zaletą
stosowania preparatu PotaComplex jest zapewnienie
roślinie lepszej gospodarki
wodnej, dzięki czemu łatwiej
przystosowuje się ona do suszy. Efekt ten jest uzyskiwany
dzięki wysokiej zawartości
potasu w nawozie-dodaje specjalista.
Z kolei siarczan wapnia
pozwala na poprawę jakości
powstających w strukturze
glebowej agregatów, a także
usprawnia przetwarzanie
azotu w białko, tym samym
zwiększając wykorzystanie
stosowanego azotu. Dodatek
magnezu wspomaga z kolei
procesy fotosyntezy i poprawia gospodarkę wodną roślin.
Grupa Nawozów Complexor
oprócz NAWOZÓW W CENACH PRODUCENTA oferuje:
- badania gleby (przy zakupie
1 t nawozu - 1 próbka GLEBY
GRATIS, ponadto rolnik dostaje wyniki badań pocztą)
- wnioski do dofinansowania
do wapnowania
- doradztwo nawozowe
(ustalanie dawek nawozów
pod konkretną uprawę)

DLA NASZYCH KLIENTÓW
BADANIE GLEBY GRATIS
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COMPLEXOR
PRODUCENT NAWOZÓW
WAPNIOWYCH, SIARKOWYCH
I POTASOWYCH

Fot. archiwum prywatne

Ekspert radzi:

pochodzący z przerobu skał
wapiennych, odmiana 04
o zawartości ponad 90%
CaCO3 (min 50 % CaO +
mikroelementy) i reaktywności 98%. Wysoka zawartość
CaO efektywnie podnosi pH
gleby co przyczynia się do lepszego rozwoju systemu korzeniowego roślin a tym samym
większego wykorzystania nawozów NPK nawet do 70% co
skutkuje zwyżką plonu nawet
do 25% — wyjaśnia dalej.
COMPLEXOR TURBO to
nawóz wapniowy zawierający magnez, typ: węglanowy,
odmiana 05 o zawartości
60%CaCO3 i 30%MgCO3
(45% CaO+MgO + mikroelementy) i reaktywności 98%
— To nawóz wapniowy
o podwyższonej zawartości
magnezu, dedykowany do
uprawy kukurydzy, rzepaku,
na łąki i pastwiska. Wysoka
zawartość magnezu pobudza
proces kiełkowania, popra-

Uwolnij fosfor w glebie
 
Elżbieta Zyskowska,
dyrektor handlowy
Grupy Nawozów Complexor
- plany nawożenia
- transport nawozów bezpośrednio do gospodarstwa
GRATIS
O szczegóły warto dopytać
specjalistów, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą
firmą.
Tel. 727 925 807
lub 784 54 33 54
U nas złożysz zamówienie,
a do tego podpowiemy Ci
najkorzystniejsze rozwiązania
dla prawidłowego rozwoju
Twoich upraw. Zapraszamy
na stronę www.complexor.
com.pl oraz do polubień
na Fb: Grupa Nawozów
Complexor
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GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR

18-520 Stawiski, ul. Wiejska 25, tel. 727 925 807, 784 54 33 54
e-mail: complexor@wp.pl, www.complexor.com.pl
FB Grupa Nawozów Complexor
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Ślimaki w uprawach roślin
Przeprowadzając lustracje
upraw polowych nie widzimy
ślimaków, gdyż żerują przede
wszystkim w nocy i godzinach
bardzo wczesnych rano, a w
dzień chowają pod roślinami, kamieniami, ziemią, lub
pod liśćmi roślin na których
żerują. Ślimaki unikają zde-

cydowanie światła, a przede
wszystkim bezpośredniego
działania promieni słonecznych.
Sprzymierzeńcami
występowanie i rozwoju ślimaków jest duża wilgotność
powietrza ponad 90%, duża
zawartość wody w wierzchniej
warstwie gleby (70-90%)

i temperatura w granicach
16 - 20oC. Chociaż ślimaki
mogą żerować nawet w temperaturze około 1oC. Dlatego
możemy je spotkać także podczas pochmurnej i deszczowej
pogody. Oczywiście na ich
rozwój wpływa także wiele innych czynników takich
ja: wrogowie naturalni, typ
i struktura gleby, zabiegi agrotechniczne, nawożenie oraz
dostępność pokarmu. Sygnałem, że na naszej plantacji
żerują ślimaki są wygryzione,
ostrokątne dziury w liściach,

REKLAMA

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

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

błyszczące zaschnięte smugi,
powstałe ze śluzu pozostawionego przez ślimaki oraz śluzowate ślady po odchodach.

W UPRAWACH
ROŚLIN W POLSCE
ZIDENTYFIKOWANO
KILKANAŚCIE
GATUNKÓW ŚLIMAKÓW,
KTÓRE NALEŻĄ DO
ŚLIMAKÓW NAGICH
I SKORUPOWYCH
- POSIADAJĄCYCH
MUSZLĘ.
Największe szkody wyrządzane są przez ślimaki nagie, które należą do czterech
rodzin:
pomrowikowate,
ślinikowate, pomrowcowate
oraz pomrowiowate. Jednak
największe szkody wyrządzają pomrowik plamisty, ślinik
luzytański, ślinik wielki oraz
ślinik zmienny. Ślimaki te
atakują różne gatunki roślin
uprawnych, chociaż największe szkody wyrządzają
w uprawach rzepaku ozimego,
pszenicy ozimej, ziemniaka

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
28921ekwe-a-M
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Od paru lat wzrasta znaczenie ślimaków jako
szkodników roślin uprawnych. Ich populacje
są z roku na rok liczniejsze, również
zwiększa się liczna ich gatunków.

i niektórych warzyw. Pomrowik plamisty szczególnie preferuje rzepak ozimy i pszenicę
ozimą, na którym wyrządza
znaczne szkody, prowadzące do dużego spadku plonu.
Skala uszkodzeń roślin przez
ten gatunek ślimaka dochodzi
nawet do ponad 50%. Największe szkody wyrządzane
są w fazie kiełkowania i rozwoju liścieni. Wtedy to ślimaki zjadają liścienie oraz pąki
wierzchołkowe. W przypadku
licznych uszkodzeń rośliny są
całkowicie zniszczone. W dalszych etapach rozwoju rzepaku ozimego, kiedy pojawiają
się kolejne liście właściwe,
ślimaki wyjadają dziury w liściach oraz brzegi liści. Bardzo
często na plantacji widoczne
są tylko nerwy główne liści.
Największe uszkodzenia roślin w rzepaku wywoływane
są przez dorosłe pomrowiki
, które w okresie 2-3 tygodni
po wysiewie nasion są w stanie zniszczyć około 60% siewek, przy nasileniu ponad 7
dużych ślimaków w 1 pułapkę. Wielkość uszkodzeń roślin
zależna jest od nasilenia ich
występowania w uprawach.
Ślimaki głównie żyją na roślinach, powierzchni gleby oraz
w wierzchniej warstwie gleby
na głębokości 8 – 10 cm. Preferują rośliny uprawiane na
ciężkich glebach gliniastych
i ilastych. Doskonałą kryjówką
ślimaków są resztki pożniwne.
W zależności od atrakcyjności
pokarmowej i warunków bytowania ich zagęszczenie na
1m2 waha się od kilku do nawet 100 osobników.

Ślimaki nagie żerując na zbożach, głównie pszenicy, jęczmieniu i kukurydzy uszkadzają
pęczniejące ziarniaki, siewki,
odcinają czubki liści, zeskrobują tkankę między nerwami,
powodując tzw. strzępienie liści. Takie uszkodzenia bardzo
często prowadzą do całkowitego zniszczenia roślin. Natomiast w uprawach ziemniaka
żerują na bulwach i nadziemnych częściach roślin.
Ślimaki skorupowe spotykamy najczęściej w uprawach
ogrodniczych, gdzie atakują
warzywa i rośliny ozdobne
oraz w sadach.
Ochrona roślin uprawnych przed ślimakami polega w pierwszej kolejności
na stosowaniu zabiegów
proﬁlaktycznych,
których
zadaniem jest stworzenie
niekorzystnych warunków
dla ich rozwoju i bytowania.
Do zabiegów takich zaliczyć
można osuszanie zbyt wilgotnych pól, usuwanie resztek pożniwnych oraz usuwanie przedmiotów leżących
na ziemi, które mogą stać się
kryjówką ślimaków. W uprawach polowych ważne miejsce zajmują również zabiegi
agrotechniczne, a wśród nich
: odpowiednie zmianowanie,
duża rozstawa roślin, dobór
odmian szybko kiełkujących, usuwanie chwastów,
wczesny i głęboki siew roślin
ozimych a szczególnie pełna
uprawa gleby, która niszczy
mechanicznie różne stadia
rozwojowe ślimaków. Pełne
zabiegi agrotechniczne mogą
zniszczyć około 50 % różnych
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stadiów rozwojowych ślimaków przebywających w glebie.
Ślimaki są także zjadane
przez inne organizmy, szczególnie te, które prowadzą
drapieżny tryb życia. W grupie tej znajdują się drapieżne
chrząszcze, jeże, krety, żaby,
jaszczurki, niektóre ptaki.
W praktyce stosuje się pasożytnicze nicienie Phasmarhabditis hermaphrodita.
Najczęściej stosowaną metodą w zwalczaniu ślimaków
jest metoda chemiczna, w której wykorzystuje się moluskocydy występujące najczęściej
w postaci granulek. Substancje
aktywne zawarte w moluskocydach działają na ślimaki kontaktowo i żołądkowo, a najczęściej stosowanymi są metiokarb
i metaldehyd. Substancje te
powodują nadmierne wydzielanie śluzu, odwodnienie, zaburzenia, uszkodzenie układu
nerwowego a w konsekwencji
śmierć. Należy jednak pamiętać, że decyzję o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego
podejmujemy na podstawie
przeprowadzonych lustracji
uprawy, stopnia uszkodzenia

roślin i gdy liczebność ślimaków przekracza próg ekonomicznej szkodliwości. Stosujemy tylko moluskocydy, które są
zarejestrowane do zwalczania
ślimaków w danej uprawie. Aktualna lista środków ochrony
roślin do zwalczania ślimaków
jest dostępna w Zaleceniach
Ochrony Roślin na stronie
IOR-PIB w Poznaniu lub na
stronie Ministerstwa Rolnictw
i Rozwoju Wsi.
Prof. dr hab. Bożena Kordan,
Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński,
Agrii Polska,
mateusz.foltynski@agrii.pl
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Ekspert radzi: Żywienie bydła a pora roku
W dzisiejszych czasach trudno szukać zdecydowanych różnic pomiędzy żywieniem bydła
w okresie zimowym lub letnim.
Oczywiście różnice te będą
istotne dla gospodarstw, które
utrzymują bydło mleczne na pastwiskach. Jednak dla systemu
zadawania pasz PMR, czy też
TMR zmiany te będą znikome.
Trzeba jednak pamiętać, że
występują zmiany pomiędzy
jakością zadawanych pasz,
ilością tychże pasz pobranych
przez zwierzęta jak również
koncentracją
składników
pokarmowych w każdym kolejnym zebranym pokosem.
Całkowite pobranie suchej
masy jest wyznacznikiem
możliwości produkcyjnych.
Im wyższa jest koncentracja białka i energii na każdy
kilogram pobranej SM tym
wyższa będzie produkcja dobowa. Dla uproszczenia podam, że możliwość pobrania
SM wynosi 4% masy ciała
dla krów w szczycie laktacji.
Krowa mleczna ważąca 650
kg jest w stanie w ciągu doby
pobrać 26 kg suchej masy.
Pamiętajmy jednak, że są to
dane ogólne i między innymi
zależą od:
Żywienia w okresie zasuszenia
Fazy laktacji

Struktury fizycznej dawki pokarmowej
Koncentracji włókna pokarmowego
Długości stołu paszowego
Kondycji zwierząt
Stanu zdrowia
Czynników atmosferycznych
Częstości zadawania paszy
Dostępności do poideł
Jakości stanowisk
Systemu utrzymania krów
Samej SM dawki pokarmowej
Dla optymalnego bilansu dawki
pokarmowej niezbędna jest
wcześniejsza analiza pasz
objętościowych dostępnych na
gospodarstwie, przynajmniej
na podstawowe parametry
żywieniowe takiej jak:
sucha masa
NDF, ADF, ADL
białko surowe
włókno surowe
tłuszcz
w przypadku kiszonki z kukurydzy określenie poziomu skrobi

Te podstawowe parametry
pozwolą określić na ile i w jaki
sposób musimy uzupełnić podstawową dawkę pokarmową
o dodatkowe pasze dla uzyskania oczekiwanej produkcji dobowej zwierząt. Krowy mleczne
z samych pasz objętościowych
są w stanie wyprodukować 18
litrów mleka na dobę. Pozostała cześć bieżącej produkcji

musi zostać uzupełniona z dodatkowych pasz. Dla utrzymania wydajności w laktacji warto
uzupełniać dawkę w dodatkowe
składniki pokarmowe. Dzięki
temu umożliwimy zwierzętom
dłuższą rentowną produkcją
bez pobierania składników pokarmowych z własnego organizmu. Unikniemy chorób metabolicznych, zadbamy o kolejną
skuteczną ciążę.
Warto korzystać z porad ekspertów, aby nie opierać się na naszych przypuszczeniach ipozwolić sobie na wyższą i/lub bardziej
ekonomiczną produkcję mleka.
Każda wydana złotówka na żywienie stada powinna wygenerować wyższy zwrot wydanych
środków. Trudno będzie nam
samym zbilansować wszystkie
parametry pokarmowe dawki
do bieżącej produkcji stada, nie
myśląc już o wzroście produkcji
rocznej naszych sztuk. Należy
wystrzegać się zakwaszeń iprzekarmień, nie zawsze więcej oznacza lepiej. Częste nadwyżki białka czy zbyt duża koncentracja
energii dają zupełnie odwrotne
rezultaty. Zachęcamy Państwa do
kontaktu zdoradcami, aby przeanalizować możliwości produkcyjne Waszych stad.
Piotr Hubert Szybiński Dyrektor
Sprzedaży - Dział Bydła,
Grupa Agrocentrum
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Odpowiednich odmian
szukamy przez cały rok

Większość rolników z województwa warmińsko-mazurskiego doskonale wie,
że w powiecie kętrzyńskim
i bartoszyckim od lat „szaleje”
kiła kapusty. Po latach walki
i próbach jej zwalczenia plantatorzy z tych terenów, wiedzą, że muszą z nią żyć. Ale
to nie znaczy, że mają nic nie
robić i jakoś to będzie. Muszą
właśnie zrobić wszystko, żeby
stopień porażenia kiłą był jak
najmniejszy.
Trzeba pamiętać, że sprawcą kiły kapusty jest Plasmodiophora brassicae, patogen
odglebowy, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą
zalegać w podłożu do 8 lat,
nie tracąc przy tym zdolności do porażania. Najczęściej
zarodniki przetrwalnikowe
wraz glebą oraz fragmenty
porażonych korzeni przenoszą maszyny rolnicze krążące między polami, między gospodarstwami, bez mycia, bez
dezynfekcji. Czy to wina rolnika, operatora wykonującego
usługi? Niezupełnie ponieważ
mycie sprzętu przed przejechaniem na kolejne pole jest
często nierealne i technicznie
niewykonalne.
– W naszym gospodarstwie
walczymy z kiłą wieloma sposobami, zarówno chemicznymi, jak i odpowiednią agrotechniką. Od lat wzbogacamy
i rozszerzamy płodozmian,
regularnie wapnujemy żeby
zadbać o właściwy odczyn
gleby. Nie przyśpieszamy
siewów, staramy się wykonywać je w optymalnym terminie. Staramy się zwalczać
chwasty z rodziny kapusto-

Stanisław Mańkowski, kierownik produkcji roślinnej

Fot. archiwum prywatne

„Agro – Fundusz Mazury” Sp. z o.o. to
gospodarstwo specjalizujące się w produkcji
roślinnej zlokalizowane w Drogoszach
w powiecie kętrzyńskim. Powierzchnia
gospodarstwa to 3327 ha, w strukturze
zasiewów dominują oziminy min. rzepak
na powierzchni 1300 ha i pszenica na
ponad 800 ha. W gospodarstwie uprawiane
są także: bobik, groch, rzodkiew oleista,
jęczmień, pszenica jara oraz ziemniaki.
Na czele spółki stoi prezes Ralf Friedrichsen.
natomiast produkcją roślinną zarządza
Stanisław Mańkowski.

Priorytetem dla pana Stanisława jest wybór odpowiedniej
odmiany o podwyższonej odporności na kiłę

watych, także w uprawach
następczych – wylicza Stanisław Mańkowski, kierownik
produkcji roślinnej.
Odpowiednia odmiana
bezcenna
Priorytetem dla pana Stanisława jest wybór odpowiedniej odmiany o podwyższonej odporności na kiłę.
Rozmówca podkreśla, że po
coraz szerszej ofercie ﬁrm
nasiennych i hodowlanych
widać, jak szybki mamy postęp hodowlany. – Jeszcze 9
lat temu, jak Dorgosze zaczynały siać odmiany o podwyższonej odporności na kiłę to
w właściwie nie było w czym
wybierać, bo były 2, może 3
odmiany i ceny tych odmian
były naprawdę bardzo wysokie. A dodatkowo musieliśmy
liczyć się z tym, że plon rzepaku będzie niższy, ale dla nas
najważniejsze było to, że ten
rzepak w ogóle będzie – wspomina rozmówca.
W tej chwili jest w czym
wybierać, w ubiegłym roku
na polach gościły dwie doskonałe odmiany kiłoodporne tzn. SY Alibaba i SY Alix
o wysokiej zimotrwałości
i zdrowotności. Dobry wigor
jesienny, to kolejna ważna cecha, na którą warto zwrócić
uwagę przy wyborze odmiany,
ponieważ to jesień decyduje
o plonie.
– Odmianę SY Alibaba
obserwuję już kolejny rok
i zauważyłem, że ma podwyższoną odporność na stres
termiczny, ponieważ bardzo
dobrze reagowała np. na stres
suszowy, a po wiosennych

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

Testowane odmiany są bardzo dokładnie obserwowane na
każdym etapie rozwoju
większą odpornością na kiłę
kapustnych, ﬁrmy nasienno
– hodowlanej Limagrain: LG
Scorpion, LG Anarion, LG
Augusta.
Kierownik zauważył, że
obiecująco wyglądała odmiana LG Scorpion rekomendowana do uprawy w całej
Polsce. Charakteryzująca się
bardzo wysoką odpornością
na specyﬁczne rasy kiły kapusty oraz wysoką odpornością na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).

Na uwagę zasługuje pszenica
Kariatyda z hodowli Danko
przymrozkach szybko regenerowała się – mówi Stanisław
Mańkowski.
W kończącym się sezonie
wegetacyjnym gospodarstwo
w Drogoszach testowało trzy
mieszańcowe odmiany rzepaku charakteryzujące się

Poletka demonstracyjne
Co roku poza polami produkcyjnymi „Agro – Fundusz
Mazury” Sp. z o.o. wydziela
i zakłada spore poletka demonstracyjne żeby testować
kolejne odmiany, często są
to nowości. Poletka służyły
również innym, bo gospodarstwo chętnie dzieli się

wiedzą i swoimi spostrzeżeniami z innymi plantatorami
podczas wspólnej lustracji
pól. Tak było w czasach przed
COVID – 19 co roku zainteresowani rolnicy mogli lustrować poletka w towarzystwie
ekspertów z ﬁrm hodowlano
– nasiennych. Przez ostatnie
2 lata Dni Pola w Drogoszach
nie odbywały się, choć jak co
roku poletka przygotowywane
perfekcyjnie przez pana Stanisława i jego pomocników
były zakładane na potrzeby
własne.
– Na poletkach zawsze testuję odmiany pszenic z wysoką zimotrwałością, bo na
naszych terenach to podstawa. Dlatego analizując cechy
użytkowo – rolnicze danej
odmiany w pierwszej kolejności patrzę na te kryterium.
Plon oczywiście też jest ważny, ale co mi po plonie 9 – 10
t/ha, który teoretycznie mam
szansę osiągnąć, ale przy niskiej zimotrwałości po naszej północno – wschodniej
zimie pszenica w większości
wymarznie. Ja wolę mieć
wysoką zimotrwałość i plon
7,5 – 8 t/ha – podsumowuje
Mańkowski.
W bieżącym roku na poletkach doświadczalnych testowano 9 odmian pszenicy
są odmiany Syngenty np.
SY Yukon, SY Landrich, SY
Dubaj. Są odmiany hodowli RAGT Nasiona np. RGT
ProVision.
Prawdziwe perełki
– Testowane odmiany bardzo dokładnie obserwuję
na każdym etapie rozwoju
podczas żniw osobno je zbieram i ważę i to daje mi pełen
obraz. I na tej podstawie wybieramy 2, 3 nowe odmiany,
które pojawią się na naszych
polach produkcyjnych w kolejnym sezonie – wyjaśnia
rozmówca.
Ciekawie wygląda pszenica
Kariatyda z hodowli Danko,
jest to najnowsza, jakościowa pszenica ozima zarejestrowana w Polsce w 2020
roku. Odmiana o wysokiej

zimotrwałości ocenionej na
5 w skali 9 stopniowej. We
wszystkich charakterystykach wymieniana jest jako
odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na: pleśń śniegową,
mączniaka prawdziwego,
choroby podstawy źdźbła,
rdzę żółtą, DTR oraz fuzariozę kłosów. Ale Stanisław
Mańkowski sam musi to
sprawdzić na swoich polach
i przy swoich warunkach glebowo – klimatycznych.
Na uwagę zasługuję oścista, jakościowa odmiana
A – Fenomen, hodowli KWS
Lochow, która będzie powoli
wypierała znaną i sianą od ponad 10 lat Ostrogę. Odmiana
rekomendowana do intensywnej uprawy, charakteryzująca się wybitną odpornością
na wyleganie. Na odwiedzanych poletkach prezentuje
się naprawdę okazale, więc
plantatorzy liczą na bardzo
dobre parametry jakościowe
ziarna. Odmiana Fenomen
ma jeszcze jeden atut, który
jest bardzo pożądany w dzisiejszych czasach, jest to odporność na suszę i okresowe
niedobory wody.
Gospodarstwo w Drogoszach ma też swoje sprawdzone i od lat wysiewane odmiany pszenic, jest to min.
Hondia, Skagen, czy oścista
Ostroga, którą najprawdopodobniej zastąpi w nadchodącym sezonie odmiana.
Fenomen. Odmiana Hondia
od 2017 roku znajduje się na
LOZ do uprawy dla naszego
województwa.
Planując kolejny sezon wegetacyjny zawsze warto zapoznać się z Listą Odmian Zalecanych do uprawy w danym
województwie na dany rok.
Na LOZ dla województwa
warmińsko – mazurskiego
na rok 2021 jest 10 odmian
pszenicy ozimej po pięć jakościowych z grupy A i chlebowych z grupy B. W tym
roku na listę wpisano 4 nowe
odmiany Comandor, Euforia,
Plejada i Sfera.
Monika Kopaczel-Radziulewicz
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Zapraszamy do współpracy
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tel. 691 237 200
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W praktyce rolniczej kryterium wyznaczania siewu
rzepaku ozimego stał się
termin zbioru przedplonu,
a także średnia temperatura
dobowa panująca w sierpniu. Trzeba także pamiętać,
że rzepak należy do roślin
dnia długiego.
Do właściwego rozwoju
przed zimowaniem wymaga
siewu w pełni lata kiedy temperatura jest jeszcze wysoka, ale jednocześnie poziom
nasłonecznienia
pozwala
asymilować przynajmniej do
wytworzenia przed spoczynkiem zimowym minimum
8-10 liści właściwych. Aby rośliny osiągnęły tę fazę (18-20
BBCH) przed zimowaniem
rzepak potrzebuje 75- 90 dni
z temperaturą powyżej 5°C
lub sumy temperatur powietrza 550-900°C. Tylko wówczas może wytworzyć korzeń
palowy na głębokości około
45 cm proﬁlu glebowego
oraz szyjkę korzeniową grubości około 0,5 cm, Bardzo
ważne jest także niskie położenie stożka wzrostu i krótka
łodyżka nadliścieniowa, które
po odpadach śniegu w okresie spoczynku zimowego będą
chronione przed wpływem niskiej temperatury. W praktyce
naszego regionu od Pomorza,

Rzepak ozimy w fazie
wschodów

Objawy suchej
zgnilizny

Żuław i Warmii przez Kujawy,
najkorzystniejszy siew powinien być ukończony do 20
sierpnia. Trudności w utrzymaniu tego terminu sprawiają zwykle opady, których
doświadczamy w bieżącym
sezonie. Średnio, opóźnienie
siewu rzepaku o jeden dzień
skutkuje obniżeniem plonu
nasion o 50–60 kg/ha. Przy
opóźnieniu siewu o tydzień,
rzepak plonuje od 300 do
400 kg/ha niżej, a przy siewie
opóźnionym o dwa tygodnie
strata plonu może sięgnąć
nawet 1 t/ha. Należy pamiętać, że rzepak będzie rokował
wysokim plonem nawet przy
kilkudniowym opóźnieniu

siewu, ale tylko na dobrych
stanowiskach przy optymalnej uprawie roli.
W systemie bezorkowym,
zalecanym w okresach suszy
lub przy spóźnionych żniwach przedplonów i dużych
powierzchniach obsiewu rzepaku, rolę jedynie spulchnia
się, co pozwala na wymieszanie nawozów, rozdrobnienie
ścierni i tradycyjny siew. Efekt
produkcyjny uproszczeń jest
wynikiem
oddziaływania
wielu czynników siedliskowo-agrotechnicznych i pozostaje
w zależności z nakładami na
ochronę roślin. Przy jednorazowym uproszczeniu w rotacji
roślin na stanowisku uprawy

przedsiewnej redukcja plonu
nie przekracza 8-12%. System
bezorkowy ma zwolenników,
ale z punktu widzenia ﬁtopatologa należy pamiętać o pozostawieniu w glebie resztek roślin
ustępujących z uprawy oraz patogenach na nich zimujących,
a znajdujących żywicieli w kolejnych cyklach wegetacyjnych.
Rzepak wczesnych terminów siewu ma tendencję
do wybujałości i skłonność
do wydłużania pędu, co jest
niekorzystne w stosunku do
zimotrwałości. Wówczas jesienny zabieg stymulatorem
i regulatorem wzrostu jest
konieczny. Dodatkowo jesienna regulacja wzrostu przy
pomocy triazoli jest związana
z ochroną przed patogenami,
co korzystnie niweluje presję
grzybów w okresie ciepłej jesieni, a nawet zimowej wegetacji, kiedy to ryzyko skutecznych infekcji jest wysokie.
W lata mokre już od fazy
2 liścieni rośliny mogą być
infekowane przez sprawców
suchej zgnilizny kapustnych,
a wilgotność sprzyja nasilaniu
szarej pleśni i mączniaka rzekomego. Objawy mączniaka
rzekomego, często mylone
z niedoborami składników
pokarmowych, towarzyszące
okresowi jesiennej wegetacji
rzepaku mogą powodować

Fot. archiwum autora

Istota terminowego
siewu rzepaku ozimego
Rzepak ozimy w fazie 13 BBCH
zrzut lisci jeszcze przed właściwym zimowaniem. Czynnikiem, który może inicjować
wzrost podatności na patogeny i skuteczność infekcji jest
aplikacja nawozów bez wykonania bilansu nawozowego.
Zbyt intensywne nawożenie
jesienią może być związane
z podatnością rzepaku na infekcje patogenami, co nasila
się w okresie ciepłej wegetacji
jesiennej. Roślinne ściany komórkowe są wówczas cienkie
i stanowią słabą barierę mechanicznej ochrony przez patogenami takimi jak grzyby:
Leptosphaeria maculans, L.
biglobosa Phoma lingam,
Botrytis cinerea, Alteranaria
alternata, A. brasicicola czy
grzybopodobny organizm
Hyaloperonospora parasitica.
Uwzględniając problematykę
zdrowotności rzepaku należy
pamiętać o potencjale płynącym z postępu biologicznego
i hodowli odpornościowej,
która gwarantuje dostęp do
odmian o wysokiej odporności na patogeny. W asortymencie są aktualnie odmiany,

które cechuje podwyższona
odporność, na co najmniej
jednego sprawcę choroby.
Jednak należy pamiętać, że
cechy te nie są trwałe i ulegają przełamaniu w wyniku
presji patogenów szczególnie
w warunkach sprzyjających
nasilaniu objawów chorób
oraz ze względu na zmienność i plastyczność grzybów
jako patogenów.
Każde odchylenie od norm
wynikających z biologii odmiany rzepaku ozimego
i wyrażające się niekorzystnym przedplonem, uproszczeniami w uprawie roli, nieprzestrzeganiem norm siewu
i jego opóźnieniem, brakiem
bilansowania nawożenia oraz
regulacji wzrostu i pokroju
roślin z równoczesną ochroną przed agrofagami jesienią
musi być rekompensowane
wiosną.

wszechstronność zastosowania wybiera wodny roztwór
saletrzano-mocznikowy. To
dobre, efektywne rozwiązanie,
uzasadnione także korzystną
ceną. Jednak warto je połączyć
z inteligentnym narzędziem
w postaci inhibitora nitryﬁkacji DMPP. Zwiększy on skuteczność działania zawartego
w nawozie azotu, spowolni
uwalnianie pierwiastka w formie azotanowej i zagwarantuje roślinom możliwość dłuższego oraz efektywniejszego
wykorzystania składnika. To
technologia, która wydłuży
utrzymanie w glebie azotu dostarczanego w formie mineralnej. Inhibitor blokuje działanie bakterii Nitosomonas.
Przerywa proces nitryﬁkacji
nawet na kilkanaście tygodni.
Stabilizuje formę amonową

azotu. Ogranicza straty związane z wymywaniem. Działa
nie tylko na powierzchni, ale
i w samej glebie i w porównaniu
z innymi tego typu produktami (inhibitory ureazy) działa
o wiele dłużej. Przykładem takiego produktu jest NovaTec
One. Ogranicza wymywanie
azotu, w sposób ciągły zaopatruje rośliny w ten pierwiastek
nawet przez trzy miesiące.
Producenci rzepaku ozimego powinni rozważyć przedsiewne zastosowanie tej inteligentnej technologii. Daje
ona możliwość rezygnacji
z powschodowego zadawania
azotu, które często stosuje się
w przypadku nierównomiernych, opóźnionych wschodów
czy niedogodnych warunków
dla mineralizacji.

Dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Nowoczesne technologie nawożenia
Aktualnie podejmowane są
decyzje dotyczące strategii
nawożenia upraw ozimych.
Tradycyjnie najwięcej uwagi
rolnicy poświęcają weryfikacji produktów azotowych. To
ostatni dzwonek, by wybrać
skuteczne narzędzie, które
nie tylko zaopatrzy rośliny
w azot, ale także wydłuży
dostępność tego pierwiastka
w glebie.
Redukcja strat azotu to priorytet koncernów nawozowych
dostarczających nowe technologie oraz samych producentów rolnych. Straty zastosowanego w nawozach mineralnych
azotu mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Wynika to
ze zjawiska unieruchomienia
(pierwiastek włączony zostaje
w materię organiczną gleby)

i procesu denitryﬁkacji. Do
tego dochodzi jeszcze ulatnianie się amoniaku i wymywanie
azotanów. Wymywanie z gleby tego pierwiastka w formie
azotanowej jest największym
problemem. Jest to efekt
słabego połączenia z kompleksem sorpcyjnym. Azot
amonowy trwalej i szybciej
łączy się z tymi strukturami.
Jest bardzo chętnie pobierany przez rośliny, nie wymaga
dużego nakładu energii na
absorpcję i nie powoduje wybujałości części nadziemnej.
Minimalizacja skutków tych
negatywnych procesów oraz
zagwarantowanie roślinom
stałego i harmonijnego zaopatrzenia w azot, najlepiej przy
zredukowaniu dawki nawozu
mineralnego to cele, których
osiągnięcie jest największym

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

wyzwaniem stojącym przed
producentami nawozów.
Straty azotu uzależnione są
od wielu czynników – zastosowanego produktu, jego dawki,
rodzaju stanowiska, typu gleby,
jej struktury, odczynu, wilgotności, aury, a nawet i techniki
aplikacji nawozu. Obniżają one
rentowność produkcji roślinnej. Nieefektywne zarządzanie
azotem to nie tylko zwiększenie
kosztów nawożenia i pogorszenia jakości plonów. To także
prowadzi do zanieczyszczenia
środowiska, a w skrajnych przypadkach opłat za naruszenie
obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
W kontekście dbałości o środowisko warto wspomnieć
o efektach zastosowania zbyt
wysokiej dawki azotu. Rośliny
nie tylko wytwarzają zbyt dużą

biomasę, ale także wydłuża się
czas ich wegetacji, co powoduje kumulację azotanów. Jest
to niebezpieczne dla zdrowia
ludzi, a w przypadku roślin
przeznaczonych na paszę także i zwierząt oraz środowiska.
Takie działanie nie ma też
uzasadnienia ekonomicznego
– nadwyżka zastosowanego
pierwiastka będzie stracona.
Kluczem do sukcesu jest zastosowanie optymalnej dawki
nawozu oraz podjęcie działań
mających na celu zatrzymanie
azotu w przyswajalnej dla roślin formie oraz zapewnienie
długiej jego dostępności, szczególnie w krytycznych fazach
rozwojowych roślin. Należy
pamiętać, iż terminy nawożenia nie do końca pokrywają się
z zapotrzebowaniem roślin.
Wielu rolników z uwagi na

Anna Rogowska

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Jest ich na Warmii i Mazurach ponad 300! Koła
Gospodyń Wiejskich mają
od ponad stu lat ogromny
wpływ w społeczny rozwój
wsi. W dzisiejszych czasach
włączają się też w ważne
akcje, które są podstawą
naszego zdrowia i życia.
Koła Gospodyń Wiejskich
mają szczególną zasługę w działaniach na rzecz integracji
międzypokoleniowej, wprowadzania innowacji na wsi,
podtrzymania tradycji kulturowych, folklorystycznych, rękodzielniczych, a także aktywizacji
społecznej. Teraz spełniają jeszcze inną ważną rolę. W dobie
pandemii COVID-19 promują
i organizują akcje szczepień.
To ważne zwłaszcza teraz, gdy
załamał się program szczepień
w Polsce, a przed nami kolejna,
czwarta fala zachorowań. I tu

Koła mogą tu liczyć na wsparcie z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc ﬁnansową otrzymają
na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Wnioski trzeba
złożyć do 15 września 2021 r.
do kierownika biura powiatowego ARiMR, a przedsięwzięcie trzeba zrealizować do
końca września. Jedno koło
może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia.
— ARiMR zachęca koła
gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń
mających na celu wsparcie
lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień
przeciwko COVID-19 — apeluje Agencja.
— Za zrealizowanie jednej
takiej akcji można otrzymać
8 tys. zł.

Koło organizując
wydarzenie powinno:
- przeprowadzić kampanię informacyjną w lokalnych mediach lub mediach
społecznościowych czy też
za pośrednictwem ogłoszeń
o wydarzeniu;
- zapewnić w trakcie wydarzenia możliwość szczepienia
po raz pierwszy przeciwko
COVID-19 przez co najmniej
5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień;
- w przypadku szczepionek
dwudawkowych – zapewnić szczepienia przeciwko
COVID – 19 drugą dawką najlepiej w tej samej lokalizacji;
- zrealizować przedsięwzięcie do końca września br.;
- przedłożyć sprawozdanie
z realizacji przedsięwzięcia
w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Wydarzeniu muszą towarzyszyć przynajmniej trzy spośród
następujących aktywności:
oprawa muzyczna, występy
artystyczne, strefa gastronomiczna, pokazy ratownictwa
medycznego, strefa dla dzieci,
zawody sportowe, ekspozycja
i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich, pokazy rękodzieła ludowego, warsztaty
i szkolenia, upominki dla osób
zaszczepionych w trakcie wydarzenia.
Budżet na ten cel wynosi 40
mln zł. O otrzymaniu pomocy ﬁnansowej decyduje kolejność złożenia wniosków. Pomoc będzie wypłacana przez
ARiMR do wyczerpania limitu środków.
Koło gospodyń wiejskich,
które zorganizuje taką akcję promocyjną, może także
otrzymać premię za liczbę
wykonanych podczas wyda-

rzenia szczepień przeciwko
COVID-19. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel
wynosi 30 mln zł. By otrzymać
taką premię, zaszczepionych
pierwszą dawką powinno być
co najmniej 100 osób.
Ale to nie wszystko. Jak informuje ARiMR jest jeszcze
dodatkowa premia. Przysługuje ona tym kołom, które
zorganizowały akcję, podczas której zaszczepiona została największa liczb osób.
Przy czym osoby zaszczepione w wieku powyżej 60
lat liczone są podwójnie. Im
więcej zaszczepionych osób,
tym wyższe miejsce na liście,
co przekłada się na wysokość
nagrody.
Ostatnim, czwartym elementem programu #szczepimy się
z KGW jest konkurs na najładniejszą fotograﬁę z festynu.
Od 1 września udostępniona

Fot. archiwum GO

#szczepimy się z KGW
zostanie strona internetowa
ze zdjęciami, na które będzie
można głosować. 100 laureatów konkursu z największą
liczbą głosów otrzyma nagrody.
Głosowanie potrwa do 17 października, a oﬁcjalne ogłoszenie
wyników nastąpi po rozliczeniu wszystkich festynów. Warunkiem wzięcia udziału w tym
konkursie jest otrzymanie
premii za szczepienia KGW.
Każde koło może zgłosić tylko
jedno zdjęcie zrobione podczas zorganizowanego przez
siebie wydarzenia. Co ważne,
nadesłane zdjęcia powinny
promować szczepienia przeciw
COVID-19.
bcl
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Dlaczego wapno nawozowe Lider?
Płać za wapno, nie za kamienie – można powiedzieć w jednym zdaniu, biorąc pod uwagę nowoczesną metodę microactive, dzięki której wapno nawozowe Lider
podnosi plony kukurydzy – tak kiszonki, jak i ziarna. Co ważne, zwiększa ilość gotówki w kieszeni rolnika.
Na to jak bardzo jest efektywne w produkcji i
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