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W tym roku jedną z ważniejszych zmian jest możliwość składania wniosków jedynie w formie elektronicznej.
Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności
na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian
w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim. W tych samych latach wysyłane
były wnioski spersonalizowane wraz z materiałem graﬁcznym, co było wykorzystywane przez rolników
składających wnioski w wersji papierowej.
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Sposoby na zgniliznę twardzikową
Zgnilizna twardzikowa to
choroba, którą zwykle zwalcza
się w okresie kwitnienia rzepaku. Jednak okazuje się, że
do porażeń chorobotwórczym
patogenem dochodzi nie tylko
na tym etapie, ale również
wcześniej – na skutek infekcji
odglebowych. Żeby skutecznie
wyeliminować tę chorobę,
trzeba sięgnąć po odpowiednio dobrane rozwiązania
zarówno wczesną wiosną, jak
i w czasie kwitnienia.
Jednym z problemów, z jakimi
co roku mierzą się plantatorzy
rzepaku, jest zgnilizna twardzikowa. Wywołuje ją patogen
Sclerotinia sclerotiorum, grzyb
z rodziny twardnicowatych.
W praktyce rolniczej zgnilizna twardzikowa jest najczęściej traktowana jako choroba
związana z okresem kwitnienia rzepaku. Opadające płatki
przyklejają się wówczas do liści
i kątów pędów bocznych roślin,
gdzie następnie dochodzi do

porażenia i rozwoju choroby.
Na tym etapie nawet prawidłowe zastosowanie wysokiej
jakości preparatów do zwalczania zgnilizny twardzikowej
nie zawsze przynosi pożądany
efekt. Dlatego w ostatnich latach coraz bardziej upowszechnia się przekonanie, że innym,
wcześniejszym źródłem infekcji jest porażenie odglebowe.
W przypadku rzepaku najbardziej podatne są te rośliny, których system korzeniowy został
wcześniej zaatakowany przez
żerującą śmietkę. W uszkodzone przez szkodniki struktury
tkanek znacznie łatwiej wnikają
wszelkie patogeny, w tym te wywołujące zgniliznę twardzikową.
– W rzepaku powinniśmy
stosować pełną technologię,
czyli, po pierwsze, zwalczać
szkodniki powodujące, że rośliny są słabsze i łatwiej porażane przez choroby grzybowe.
Po drugie: ważna jest kompleksowa ochrona fungicydo-

wa, w tym zabiegi przeciwko
zgniliźnie twardzikowej, które należy stosować nie tylko w okresie kwitnienia i na
początku opadania płatków.
Trzeba też zwracać uwagę
na infekcje odglebowe oraz
wdrożyć ochronę wczesnowiosenną – z użyciem fungicydów
o działaniu systemicznym, ze
szczególnym uwzględnieniem
azoksystrobiny – radzi Marcin
Kanownik z ﬁrmy INNVIGO.
– Takie podejście gwarantuje
wyższą skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej niż
dotychczas stosowane zabiegi,
wykonywane wyłącznie w okresie kwitnienia.
Jeżeli chodzi o drugi etap
zwalczania zgnilizny twardzikowej, czyli zabiegi w okresie kwitnienia, rolnicy muszą uwzględnić kilka ważnych czynników.
Jednym z nich są warunki pogodowe i utrzymująca się wówczas
wilgotność. Gdy podczas kwitnienia jest dość sucho, rzepak

jest w mniejszym stopniu porażony przez tę chorobę. Opadające płatki nie przyklejają się do
roślin, ponieważ wiatr zwiewa je
na ziemię. Jednak nawet wtedy
trzeba pamiętać, że w wysokim
łanie rosa może utrzymywać się
przez wiele godzin, a więc ryzyko infekcji wciąż jest znaczne.
Natomiast kiedy panuje większa wilgotność, mokre płatki
są znacznie cięższe, spadają na
liście i przyklejają się do nich, co
prowadzi do porażenia roślin
i rozwinięcia się choroby.
Kolejny istotny aspekt to
odpowiedni dobór substancji
aktywnych oraz ich dawkowanie. W przypadku roślin, które
w okresie kwitnienia osiągają
wysokość 1,5-2 m, po wykonanym zabiegu koncentracja
substancji aktywnej będzie
znacznie niższa niż w rzepaku
na wcześniejszym etapie wegetacji, który mierzy ok. 20
cm. Na etapie kwitnienia wyższą skutecznością będą zatem

cechowały się te preparaty,
które mają w składzie 2 lub 3
substancje aktywne w wyższej
dawce, ponieważ przełoży się
to na większą koncentrację
i dłuższy okres utrzymywania
się tych substancji w chronionych roślinach.
– Warto sięgać po rozwiązania,
które składają się z substancji
o różnych mechanizmach działania i mają relatywnie wysokie
dawki substancji aktywnych.
Takim preparatem jest Kier 450
SC, obecnie jedyny trójskładnikowy fungicyd do rzepaku, z takimi dawkami poszczególnych
substancji aktywnych. Kier
450 SC zawiera dwa sprawdzone, skuteczne triazole, czyli
tebukonazol i difenokonazol,
a także dużą dawkę azoksystrobiny, która dodatkowo bardzo
dobrze wpływa na tzw. efekt
zieloności, co przekłada się też
na większy plon.
Ponieważ kwitnienie rzepaku
trwa zwykle od trzech do pię-

ciu tygodni, przy bardzo dużej
wilgotności powietrza ochrona
przeciw zgniliźnie twardzikowej
nie może być oparta wyłącznie
o jeden zabieg. Biorąc pod uwagę właściwości poszczególnych
substancji aktywnych, możliwy
jest optymalny dobór preparatów do terminu stosowania. Ze
względu na wysoką zawartość
azoksystrobiny, która może
przedłużać okres wegetacji,
Kier 450 SC powinien być stosowany w nieco wcześniejszych
zabiegach, czyli na początku
kwitnienia. Natomiast AsPik
R 250 EC, łączący bardzo silne
działanie fungicydowe z mniejszym wpływem na efekt zieloności, jest zalecany do zabiegów
w okresie pełni i drugiej połowy
kwitnienia rzepaku. Jednocześnie zabieg wykonany pod koniec
kwitnienia przyczyni się do
zwalczania czerni krzyżowych,
która występuje na łuszczynach,
szczególnie w mokrych latach.
Za innvigo.com
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RoĂliny miododajne:
korzyĂci dla rolnika i zapylaczy
Owady zapylajÈce to maïe, ale niezwykle
istotne zwierzÚta na Ăwiecie. Ich ciÚĝka
praca peïni jednÈ z najwaĝniejszych funkcji
wbĂrodowisku. Aĝ 84 proc. zb264 gatunków
roĂlin uprawianych wbEuropie jest zapylane
przez owady. Dbanie obnie jest wiÚc
korzystne dla caïego rolnictwa.

Dr Joanna GaïÈzka

Na myśl o zapylaczach przed
oczami najczęściej pojawia się
pszczoła miodna. To jednak
tylko jeden z setek gatunków
owadów zapylających, które
gwarantują stabilność ekosystemu. Motyle, pszczoły samotnice, bzygi czy chrząszcze
ciężko pracują, by dostarczyć
pokarm dzikim zwierzętom,
ale przede wszystkim, by
zwiększyć wysokość i jakość
plonów (w przypadku rzepaku
nawet o 50 proc.).

WEDŁUG FAO
(ORGANIZACJA
NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH DO
SPRAW WYŻYWIENIA
I ROLNICTWA) OKOŁO 35
PROC. MASY ŻYWNOŚCI
POCHODZI Z ROŚLIN
ZAPYLANYCH PRZEZ
OWADY.
Działalność zapylaczy wpływa na plon owoców, warzyw,
ale też roślin oleistych i białkowych. Bez nich uprawa
roślin potrzebnych do produkcji żywności byłaby nie-

RoĂliny miododajne
–bto siÚ opïaca!
Żeby zapewnić zapylaczom
źródło pokarmu, siejemy lub
sadzimy w ogrodach, na balkonach czy polach rośliny zakwitające od wczesnej wiosny
do później jesieni. Tym samym
wspieramy je w zdobywaniu
nektaru i pyłku. Wysiewanie
mieszanek roślin miododajnych jest także korzystne dla
rolnika.

OD 2019 ROKU ZA
WYSIANIE MIESZANKI
SKŁADAJĄCEJ SIĘ
Z CO NAJMNIEJ
2 GATUNKÓW
ZAWARTYCH NA
LIŚCIE GATUNKÓW
MIODODAJNYCH
MOŻNA UZYSKAĆ OD
ARIMR PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE.
Wystarczy połączyć typowe
w uprawie rośliny miododajne (m.in. facelia, gorczyca,
słonecznik, gryka, lucerna,
nostrzyk, sparceta) z innymi
gatunkami (np. ostropest,
szałwia, mięta, kłosowiec,
kolendra, cząber, werbena,
żywokost). Ważne jest to, by
były to różne gatunki. Dla
niektórych rolników istotne może być również to, by
w mieszance nie było roślin
inwazyjnych czy chwastów
( jak np. maki czy chabry).
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możliwa. Nawet zapylanie
roślin samopylnych podnosi
jakość plonu. Komisja Europejska szacuje, że rocznie
zapylacze wykonują na rzecz
rolnictwa pracę wartą nawet
22 mld euro!

Należy pamiętać, że na wysianych obszarach obowiązuje zakaz koszenia i wypasu
bydła. W ich pobliżu można
jednak postawić ule z pszczołami. Tym sposobem rolnik
może zyskać potrójnie: będzie miał wyższy plon, miód
i płatność z ARiMR.
Rolnik ibpszczelarz
- wspóïpraca,
która procentuje
Dobrostan zapylaczy jest
wspólnym celem nas wszystkich. Szczególną rolę w dbaniu
o ten dobrostan pełnią współpracujący ze sobą pszczelarze
i rolnicy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie
Polskiego
Stowarzyszenia
Ochrony Roślin, większość
pszczelarzy (74 proc.) współpracuje z rolnikami. Współpraca może przybierać wiele
form, natomiast jej podstawą
zawsze będą obowiązujące
przepisy prawa, dobre praktyki rolnicze i pszczelarskie
oraz życzliwa, bezpośrednia
komunikacja. Współpraca ta
to ważny element odpowiedzialnego i zrównoważonego
rolnictwa. A na czym najczęściej ona polega? Pszczelarze
umieszczają ule przy wybranej
plantacji, a rolnicy pamiętają

o właściwym postępowaniu ze
środkami ochrony roślin, informując współpracujących
pszczelarzy (jak również tych
okolicznych) o planowanych
zabiegach.
Pomaganie bez lipy
Wsparcie zapylaczy leży nie
tylko po stronie rolników. To
zadanie dla nas wszystkich.
Każdy z nas może, a nawet
powinien, pomóc tym owadom. Zachęca do tego Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin, które już po raz trzeci

organizuje akcję „Pomagamy
pszczołom bez lipy!”. Jej celem jest edukacja na temat
zapylaczy i ich nieocenionej
roli w środowisku, promowanie współpracy między
rolnikami a pszczelarzami,
ale przede wszystkim: pomoc owadom zapylającym
– bez lipy, czyli na poważnie
i z realnym zaangażowaniem.
Dołączenie do akcji jest bardzo proste. Wystarczy zasiać
albo zasadzić rośliny miododajne w doniczce na parapecie, balkonie czy w ogrodzie.

Można wykorzystać do tego
rośliny ozdobne, ale też zioła
np. (tymianek, mięta, melisa).
Efektami swojej pracy można
podzielić się w wydarzeniu na
Facebooku – by motywować
i inspirować innych do pomocy pszczołom miodnym,
motylom, bzygom i innym zapylaczom, bez których rolnictwo i produkcja żywności by nie istniały.
Więcej na Facebooku: Pryskane? Nie szkodzi!
Dr Joanna GaïÈzka,
Polskie Stowarzyszenie Ochrony RoĂlin
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Czy wielkość nasion ma znaczenie?
Zbliżają się siewy
kukurydzy. Prawidłowo
dobrany materiał
siewny jest podstawą
do rozpoczęcia
rentownej produkcji.
Decydując się na
zakup nasion należy
zwrócić uwagę na kilka
istotnych parametrów.
Najważniejszym
z nich jest zdolność
kiełkowania, gdyż
w największym stopniu
wpływa na normę
wysiewu, obsadę i tym
samym wysokość
plonu. Czy wielkość
nasion ma znaczenie?
Czy małe są tak samo
dobre, jak duże?

Należy pamiętać, iż partie nasion różnią się od
siebie. Może się zdarzyć,
że te o dużej masie tysiąca nasion może cechować
niższy poziom kiełkowania
niż nasion mniejszych. I odwrotnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, iż większy
ziarniak to więcej substancji
zapasowych dla kiełkującej
rośliny. W standardowych
warunkach wielkość nasion
nie ma wpływu na wschody,
gdyż zdolność kiełkowania jest cechą partii nasion
i nie jest zależna od rozmiaru ziarniaków. Natomiast
w warunkach silnego stresu,
na przykład chłodów i suszy, lepiej sprawdzają się te
większe, gdyż dłużej mogą
rozwijać się prawidłowo bez
konieczności pobierania substancji odżywczych z gleby.
Ale takie sytuacje nie występują często. Generalnie nie
odnotowuje się wyraźnej korelacji pomiędzy wielkością
a siłą i energią kiełkowania.
Nie należy bać się kupowania materiału siewnego o niskiej MTN. Najważniejszym
weryﬁkowanym parametrem
powinna być zdolność kieł-

kowania partii. Decydując
się na wybór mniejszych nasion należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim
trzeba pamiętać, by okres od
siewu do wschodów był jak
najkrótszy. Rośliny kiełkujące z nasion o niższej masie
powinny w miarę możliwości
być jak najmniej narażone na
stresy. Kluczowy jest także
wybór pola, a uprawa gleby
powinna być wykonana starannie, zgodnie z zaleceniami
stosowanej technologii uprawy. Należy unikać wczesnego
siewu na glebach ciężkich,
zlewnych, wolno nagrzewających się i siewu na glebach
krańcowo
przesuszonych
o małej retencji wodnej, pól
z dużą presją drutowców,
ploniarki zbożówki i stonki kukurydzianej.
Ważny jest także termin
siewu
Powinno się zrezygnować
z bardzo wczesnego wysiewu,
by uniknąć stresu wolnego
kiełkowania (gleba powinna osiągnąć min. 7-8°C przy
odmianach o ziarnie typu
ﬂint oraz ok. 9-12°C przy
odmianach o ziarnie typu
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dent). Ważne jest także, by
nie wykonywać siewu przed
przewidywanym ulewnym
deszczem lub burzą powodującymi
zaskorupienie
gleby. Jeśli musimy zasiać
dwie odmiany o niskiej MTN
(poniżej 220 g) lub kiełkowaniu bliskim 90%, to rozpoczynamy siewy odmianą
o lepszym początkowym wigorze i lepszej tolerancji na
chłody wiosenne.
Jeśli chodzi o technikę wysiewu, to istotne jest by wystrzegać się zaniżania zalecanej ilości wysiewu nasion
na hektar. Nie doprowadzać
do ubicia gleby i wyparcia powietrza. W przypadku uprawy
klasycznej lub uproszczonej
należy dążyć do nieprzesuszenia gleby, w technice siewu
uproszczonego (strip-till) unikać bardzo wczesnych siewów
w nieogrzaną, mokrą i klejącą
się glebę (wyparcie powietrza
i wolniejsze tempo nagrzewania się gleby). Trzeba dostosować głębokość siewu do
rodzaju gleby, unikać zbyt
głębokiego lub zbyt płytkiego
wysiewu nasion (w przypadku
gleb ciężkich to około 4-5cm,
natomiast dla gleb lekkich –

5-7 cm). W zależności od rodzaju siewnika należy dostosować położenie zgarniaka na
tarczy wysiewającej (ustawić
do mniejszej MTN), nowoczesne siewniki mają mechanizmy samoregulacji.
Ochrona herbicydowa
Nasiona powinny być starannie umieszczone w redlinie, należy pamiętać o dociśnięciu gleby przez koło
dogniatające siewnika. Aby
upewnić się na polu, jaka naprawdę jest głębokość i obsada nasion, należy na odcinku
kilku metrów odkopać rząd
wysianych nasion i policzyć
ich ilość w rzędzie (zasada:
13,33 m - ilość znalezionych
nasion x 1000 = obsada roślin na ha). Prawidłowa obsada, optymalna głębokość
i dobra dystrybucja nasion
w rzędzie pozwalają na dobry start kukurydzy. Zaleca
się zastosować nawożenie
startowe PK w formie fosforanu amonu 18N46P w dawce 80-150 kg/ha zachowując
odpowiedni dystans między
nasionami kukurydzy a nawozem. Powinno się również
unikać stosowania nawozów

organicznych wiosną i dużych
dawek azotu w bezpośredniej
streﬁe wschodów.
Ochrona
herbicydowa
w uprawie kukurydzy jest
kluczowym zabiegiem. W sytuacji silnego stresu pogodowego (powroty chłodów,
przeplatane śniegiem, deszczami ze śniegiem, intensywnymi zimnymi deszczami
wychładzającymi glebę), dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem jest metoda dawek
dzielonych, na przykład:

ADENGO 315 SC
W DAWCE 0,2 L/
HA W OKNIE
APLIKACYJNYM
PO SIEWIE
PRZEDWSCHODOWO OD
00 BBCH DO 09BBCH
LUB PO WSCHODACH
KUKURYDZY DO KOŃCA
FAZY DWÓCH LIŚCI
OD10BBCH DO 12 BBCH

I MAISTER POWER
42,5 OD W DAWCE
0,75 L/HA W FAZIE
BBCH 14-16. DRUGIM
WARIANTEM MOŻE BYĆ
MAISTER POWER 42,5
OD W DAWCE 0,75 L/
HA W FAZIE BBCH 12-13
ORAZ DRUGI ZABIEG
W DAWCE 0,75 L/HA DO
KOŃCA FAZY 8 LIŚCIA
WŁAŚCIWEGO (BBCH
<18).
Wracając do podstawowego pytania, czy wielkość
nasion ma znaczenie, należy powiedzieć, że generalnie
nie. Jednak decydując się
na zakup nasion o niższej
MTN, trzeba przestrzegać
kilku zasad. Ich stosowanie w praktyce umożliwi
osiągnięcie satysfakcjonujących plonów.
Anna Rogowska
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Kwasy huminowe i fulwowe
Zabiegi z użyciem nawozów
biostymulujących coraz
powszechniej włączane są
do tradycyjnej agrotechniki.
Ten segment nawożenia
rozwija się wyjątkowo
intensywnie. Wielu rolników
uznaje zalety tego typu
preparatów i zaczyna je masowo stosować, z korzyścią
dla upraw i konsumentów.
Na rynek trafia coraz więcej
produktów, które nie tylko
wzbogacają glebę w składniki odżywcze niezbędne
roślinom, ale spełniają
szereg dodatkowych funkcji, jak choćby poprawa
żyzności gleby czy aktywacja kiełkowania i rozwoju
systemu korzeniowego.
Jaki produkt wybrać?
Związków aktywnych i substancji zawartych w nawozach
jest wiele. Każda z nich w odmienny sposób oddziałuje
na rośliny i glebę. Poznanie
tych substancji może ułatwić
dobór odpowiedniego nawozu, który zaspokoi aktualne
zapotrzebowanie plantacji.
Generalnie
nadrzędnym

celem ich stosowania jest
zwiększenie plonów i poprawa
ich jakości. Niektóre z nich
poprawiają też parametry
gleby, zwiększają jej żyzność.
Przykładem tego typu nawozów są te wzbogacone w kwasy humusowe. Warto zatem
przyjrzeć się tym kwasom i ich
wpływowi na kondycję roślin
i stanowiska, na którym są
uprawiane.
Kwasy humusowe wchodzą
w skład próchnicy glebowej.
Wyróżnia się dwie podstawowe grupy tych związków
– kwasy huminowe i fulwowe.
Jednym ze wskaźników jakości próchnicy jest stosunek
zwartości węgla kwasów huminowych do węgla kwasów
fulwowych. Większe wartości
tego stosunku charakteryzują
żyźniejsze gleby.
Kwasy humusowe to naturalny składnik próchnicy.
Cechują się zdolnością do
wiązania
nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków
i wodorotlenków i powolnego
ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin. Poprzez
stworzenie optymalnych wa-

runków dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych wpływają na poprawę
struktury gleby – tworzenie
struktury gruzełkowej – co
przekłada się na optymalne
stosunki wodno-powietrzne
gleby. Zwiększają pojemność
wodną przez co zmniejszają
zagrożenie suszą. Następuje
również znacząca poprawa
pojemności sorpcyjnej będąca przede wszystkim efektem
działania kwasów fulwowych,
które zwiększają zatrzymywanie jonów w kompleksie
sorpcyjnym we wszystkich
rodzajach gleb, co sprawia,
że dostępność składników
mineralnych dla roślin jest
zwiększona. Frakcja ta ogranicza także proces bielicowania
gleb – wypłukiwania tlenków
żelaza, krzemionki, fosforu
i manganu w głąb gleby, co pogarsza jej właściwości ﬁzyczne
i sprzyja wymywaniu składników pokarmowych. Należy
pamiętać, iż tylko prawidłowa
struktura gleby i jej zasobność
w powietrze stanowi o występowaniu pożytecznych mikroorganizmów tlenowych takich

jak bakterie, grzyby i promieniowce. Kwasy huminowe
zwiększają aktywność biologiczną gleb. Neutralizują pH.
Ponadto wzbogacają glebę
w substancje organiczne i mineralne, poprawiają dostępność składników odżywczych
– aktywują wzrost korzeni. Zawarte w próchnicy substancje
o charakterze „antybiotyków”
wzmacniają procesy ﬁzjologiczne roślin. Wykazują działanie naturalnych katalizatorów tych reakcji.

KWASY HUMUSOWE
SĄ PRODUKTEM
ROZKŁADU RESZTEK
ORGANICZNYCH.
Te zawarte w specjalistycznych nawozach najlepszej
jakości na ogół pozyskiwane
są z leonardytów (produkt milionów lat rozkładu roślin bez
dostępu powietrza).
Aktywność kwasów z tego
źródła jest kilkukrotnie
wyższa niż tych uzyskanych

w wyniku kompostowania czy
pochodzących z obornika, co
determinowane jest całkowitym rozkładem substancji
organicznych.
Efektywnym
rozwiązaniem jest zastosowanie
zrównoważonego płynnego
ekstraktu kwasów huminowych i fulwowych, który dodatkowo został wzbogacony
potasem. Poprawia wschody
i status wegetatywny upraw,
wzmacnia wzrost korzeni,
podnosi poziom odżywienia
roślin, stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych,
zapewnia wzrost zawartości
próchnicy i poprawia strukturę gleby i retencję wody.
Kamasol Black dostarcza
w sposób zbilansowany niezbędne dla żyzności gleby
składniki w postaci kwasów
humusowych i fulwowych.
Stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych, przez
co przyczynia się do poprawy
podstawowych parametrów
gleby. Jest bogatym źródłem węglowodanów dzięki
związkom organicznym zawartym w produkcie. Silnie

stymuluje rozwój korzeni,
wzmacnia efekt chelatowania makro i mikroelementów, zapobiegając niedoborom odżywczym roślin.
Dzięki równowadze kwasów
fulwowych i humusowych
może być stosowany także dolistnie, dostarczając
roślinie węgiel organiczny
oraz stanowiąc biologiczną
chelatację dla substancji odżywczych.
Warto rozważyć włączenie
produktów zawierających
kwasy humusowe do programu nawożenia. Oprócz
poprawy ilościowej i jakościowej plonów oraz żyzności
stanowiska zastosowanie tego
typu preparatów pozwala na
zredukowanie
nakładów
na nawożenie mineralne.
Nie można też zapominać
o korzyściach prośrodowiskowych. Gleby, które charakteryzują się z wysoką
zawartością kwasów humusowych w mniejszym stopniu
narażone są na wypłukiwanie
składników pokarmowych,
w tym azotanów.
Anna Rogowska
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Zapraszamy do współpracy
Płoskinia 1c
14-526 Płoskinia, tel. 600 254 200, 728 397 097

Oddział Kętrzyn
Nowa Wieś Kętrzyńska 77, tel. 728 397 100, 662 172 044
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Błyszczka jarzynówka w rzepaku
Błyszczka jarzynówka jest
szkodnikiem wielożernym,
atakującym rośliny należące
do różnych rodzin. Atakuje
również rośliny z rodziny
kapustowatych. W tym roku
na wiosnę stwierdzono
obecność larw tego gatunku na plantacjach rzepaku
wznawiającego wegetację.
Jak zatem wygląda
błyszczka jarzynówka?
Błyszczka
jarzynówka
(Autographa gamma) jest
motylem z rodziny sówkowatych o rozpiętości skrzydeł
około 45 mm. Pierwsza para
skrzydeł jest brunatno-szara
z czarną przepaską przerywaną jasnymi plamkami oraz
posiada w górnym rogu jasną
plamkę w kształcie greckiej
litery gamma. Druga para
skrzydeł jest szara. Jajeczka
składane przez samicę mają
kształt kopułkowaty, bar-

REKLAMA

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą
oraz da siłę do pokonywania trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku
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wy jasnozielonej. Gąsienica
(larwa) dorasta do 35 mm
długości, ma barwę zieloną
z jasnożółtymi pasami po
bokach. Posiada trzy pary
odnóży krocznych, umiejscowionych za głową oraz
trzy pary nóg odwłokowych,
które nazywamy posuwkami.
Ciało gąsienice pokryte jest
drobnymi szczecinkami, wyrastającymi z brodawek. Gąsienice poruszają się bardzo
charakterystycznie, wyginając łukowato ciało.
Błyszczka jarzynówka w naszych warunkach klimatycznych występuje w 2-3 pokoleniach. Najbardziej liczne jest
pierwsze wiosenne pokolenie.
Larwy tego pokolenia wyrządzają najwięcej szkód gospodarczych. Gatunek ten zimuje
w rożnych stadiach ( jajeczka,
larwy, poczwarki, osobniki
dorosłe) na roślinie na której
żerował lub w jej pobliżu pod
resztkami roślinnymi.
Jednak w populacji osobników zimujących dominują
gąsienice. Dlatego po ruszeniu wegetacji, larwy uaktywniają się i zaczynają żerować.

PRODUKCJA RO¥LINNA
OKRES ŻEROWANIA
MOŻE TRWAĆ NAWET
OKOŁO 4 TYGODNI.
DOJRZAŁE GĄSIENICE
PRZEPOCZWARCZAJĄ
SIĘ, A NASTĘPNIE NA
PRZEŁOMIE KWIETNIA
I MAJA POJAWIAJĄ SIĘ
PIERWSZE MOTYLE,
KTÓRE PO KOPULACJI
SKŁADAJĄ JAJECZKA
NA DOLNEJ STRONIE
LIŚCI ROŚLIN
ŻYWICIELSKICH.
Intensywny okres składania
jaj przypada na czerwiec. Gąsienice wylęgają się po upływie 6-14 dni, a ich żerowanie,
a tym samym rozwój trwa
około 3 tygodni. Następnie
przepoczwarczają się na roślinach w luźnych kokonach.
Stadium poczwarki trwa oko-

ło 10 dni, a cały cykl rozwojowy błyszczki jarzynówki trwa
około 5 - 6 tygodni.
Na czym polega szkodliwoĂÊ bïyszczki jarzynówki?
Szkody powodowane przez
gąsienice błyszczki jarzynówki zależą przede wszystkim od
jej liczebności. W przypadku
masowego pojawów mogą
być bardzo duże. Gąsienice
wygryzają tkankę miękiszową liści, pozostawiając nieregularne dziury w liściach,
a przy masowych pojawach
mogą powodować gołożery.
Próg zagrożenia to obecność
4-5 gąsienic na 50 kolejnych
roślinach. Obserwacje należy przeprowadzić w trzech
różnych miejscach, idąc po
przekątnej pola.
Prof. dr hab. Boĝena Kordan,
Katedra Entomologii, Fitopatologii
ibDiagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
wbOlsztynie,
bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inĝ. Mariusz Foltyñski,
Agrii Polska,
mateusz.foltynski@agrii.pl

Uprawy wymagajÈ coraz
wiÚkszego nawadniania
Skutki zmiany klimatu
bÚdÈ mieÊ dla produkcji
rolnej wbPolsce powaĝne
konsekwencje. Zmienia siÚ rozkïad opadów
ibroĂnie temperatura, co
sprawia, ĝe czÚĂÊ roĂlin
przestanie byÊ uprawiana.
JednoczeĂnie rolnictwo
odpowiada za najwiÚksze
zuĝycie wody. WbwiÚkszoĂci wykorzystuje wody
powierzchniowe, jednak
czÚstsze susze ibbrak opadów sprawiajÈ, ĝe coraz
czÚĂciej rolnicy siÚgajÈ po
sztuczne nawadnianie.
Jak wynika z ekspertyzy
„Woda w rolnictwie”, rolnictwo wykorzystuje ok. 70
proc. odnawialnych zasobów wodnych. Na kolejnych
miejscach jest przemysł (20
proc.) i cele komunalne
(10 proc.).
W przypadku wód pobieranych przemysł jest liderem (70 proc.), a rolnictwo
i leśnictwo wykorzystują ok.
10 proc.
Jeżeli jednak trend w produkcji żywności zostanie
utrzymany i jednocześnie
będą postępowały zmiany
klimatu skutkujące suszami, zapotrzebowanie na

wodę będzie rosło. Przy
szacowanym wzroście popytu na żywność o 60 proc.
do 2050 roku powierzchnia upraw nawadnianych
ma się zwiększyć o więcej
niż 50 proc. W Polsce areał
upraw wymagających nawadniania może wzrosnąć
nawet o 300 proc.
– Rolnictwo potrzebuje
coraz więcej wody ze względu na jego towarowość, czyli przejście z gospodarowania ekstensywnego, gdzie
dominowały
niewielkie
gospodarstwa, na wielkie
gospodarstwa obszarowe
zorientowane na biznes,
które muszą dostarczać
stabilne produkty w przewidywalnym okresie.
Z tego względu na pewno
nawodnienia w rolnictwie
będą wymagane, przez co
potrzeby wodne rolnictwa
będą rosły – ocenia mówi
dr hab. Mateusz Grygoruk
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Polska należy do europejskich krajów zagrożonych
deficytem wody. Poziom
wód gruntowych w naszym
kraju obniżył się w ostatnich kilku latach o 2 m.

9r

W latach 1946-2016 średnia
roczna zasobów wodnych
przypadająca na jednego
mieszkańca wynosi w Polsce ok. 1,8 tys. m3 (w Europie – 5 tys. m3), a w latach
o mniejszych opadach – 1,1
tys. m3. Próg 1,7 tys. m3 na
osobę jest już granicą „stresu wodnego”.
Jak oceniają autorzy
ekspertyzy „Woda w rolnictwie”, pomóc mogłoby
wprowadzenie pakietów
retencyjnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2021-2027. Ich celem byłoby wspieranie rolników
– użytkowników terenów
nadrzecznych i mokradłowych – w zatrzymaniu wody
lub ograniczania jej odpływu na zarządzanym przez
nich terenie. Skutecznie pomóc w walce z suszą mogłaby jednak przede wszystkim
naturalna retencja i renaturyzacja ścieków wodnych.
Fundacja Nasza Ziemia
podaje, że do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba 14 500 litrów wody,
1 kg wieprzowiny – prawie
6000 litrów, a 1 kg mięsa
drobiowego – 4300.
opr. bar, mat. newseria.pl
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Wiosenna regulacja wzrostu i pokroju rzepaku
Niestety nie wszystkim rolnikom udało
się wykonać zabieg z powodu opadów
i rozkładu temperatur. Jasnym było, że
rzepak z nierównomierną, jesienną obsadą
tworzący rozety złożone zaledwie z 5-8
liści i wykazujący objawy porażenia przez
grzyby, będzie wiosną potrzebował zasilenia
nawozami oraz regulacji, a początkowy
wzrost elongacyjny będzie realizowany
ze skromnych materiałów zapasowych.
Wiosną realnym było przeprowadzenie niezbędnego zabiegu i w północno-wschodniej
Polsce było kilka okien zabiegowych z możliwością interwencyjnego działania na patogeny i kształtowania pokroju
i wzrostu roślin. Regulatory
wzrostu zastosowane wiosną
ograniczyły tempo wzrostu łodyg i nadmierny wzrost części
nadziemnej przy słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. Wykonanym zabiegiem
kształtowano okres kwitnienia
i ograniczono nadmierny zrzut
pąków kwiatowych, a następnie zawiązków łuszczyn. Wiosną regulatory pozwoliły na
zmianę kąta ustawienia liści
w rozecie, na szerzej rozchylone liście, które odsłoniły pąk
wierzchołkowy. Lepszy dostęp
światła ograniczał wynoszenie pąka wierzchołkowego,
a w kątach liści stymulowany
był rozwój pąków rozgałęzień
bocznych I-ego rzędu, które
w wysokim stopniu decydują
o plonowaniu.
Rolnicy, którzy wykonali
wiosenną regulację obserwowali aparat asymilacyjny o większej powierzchni.
W następstwie stosowania
regulatorów w silniejszym
stopniu wyhamowano syntezę
giberelin i w efekcie notowano
większe wyrównanie wysokości roślin w łanie.

DZIĘKI WIOSENNEMU
ZABIEGOWI REGULACJI
WZROSTU I POKROJU
MOŻLIWE BYŁY
PŁYNNE PRZEJAZDY
PODCZAS OCHRONY
PRZED SZKODNIKAMI
I PATOGENAMI.
Możliwości
optymalnego terminu siewu rzepaku
ozimego bywają zaburzone

przebiegiem warunków pogodowych. Analizując minione
lata można stwierdzić, że sezon wegetacyjny 2017/18 był
limitowany bardzo obﬁtymi
opadami znacznie przekraczającymi średnie wartości
opadów z wielolecia. Na starcie opóźniły one siew rzepaku
ozimego ograniczając możliwości wykonania jesiennych
zabiegów ochrony roślin i regulacji ich pokroju. Kolejny
rok to wyrównana temperatura i opady sprzyjające równomiernym wschodom rzepaku ozimego, jednak warunki
zmieniające się wraz z rozwojem roślin w rekordowo deﬁcytowy w opady i ciepły rok
zaburzały płynne osiąganie
kolejnych faz rozwojowych.
Podobnie w 2019 roku nie
wszystkim rolnikom udało
się wykonać zabiegi ochrony roślin jesienią z powodu
opadów i rozkładu temperatury, a różnica dwóch dni
w terminie siewu skutkowała
zróżnicowaniem faz rozwojowych w obrębie pól. Rzepak
z nierównomierną, jesienną
obsadą tworzy zwykle rozety
złożone zaledwie z 5-8 liści
i wykazuje objawy porażenia
przez grzyby, wówczas wiosną
wymaga zasilenia nawozami
oraz dodatkowej regulacji,
ponieważ początkowy wzrost
elongacyjny roślin bywa realizowany ze skromnych materiałów zapasowych.
Regulacja wzrostu i pokroju
roślin prowadzona jesienią
ma na celu stymulowanie gromadzenia w roślinie cukrów
zarówno w liściach jak i korzeniach. Zabieg stymulatorem
i regulatorem wzrostu skutkuje zmianą kąta ustawienia
liści w rozecie wpływając na
gibereliny i w efekcie szerzej
rozchylone starsze liście odsłaniają pąk wierzchołkowy. Lepszy dostęp światła
ogranicza wynoszenie pąka
wierzchołkowego, a w kątach
liści stymulowany jest rozwój
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pąków rozgałęzień bocznych
I-ego rzędu. Kolejno synteza
auksyn, decyduje o wzroście
tempa gromadzenia suchej
masy w roślinie i odwadnianiu
roślin, co sprzyja procesom
hartowania, a efekcie lepszemu przezimowaniu. Działaniem regulatorów wzrostu
należy także wzmocnić szyjkę korzeniową i jej osadzenie
w glebie.
Jesienna regulacja wzrostu
jest skorelowana z ochroną
przed patogenami, co korzystnie niweluje presję grzybów w okresie ciepłej jesieni,
a nawet zimowej wegetacji,
kiedy to ryzyko skutecznych
infekcji jest bardzo wysokie.
W lata mokre już od fazy
2 liścieni rośliny mogą być
infekowane przez sprawców
suchej zgnilizny kapustnych,
a wilgotność sprzyja nasilaniu
szarej pleśni. Ponadto, objawy mączniaka rzekomego
towarzyszące temu okresowi
rozwojowemu rzepaku mogą
powodować zrzut aparatu
asymilacyjnego jeszcze przed
właściwym zimowaniem.
Zastosowanie dawek dzielonych regulatorów wzrostu jest
zatem uzasadnione, ponieważ
w lata o nie niewyrównanych
wschodach z towarzyszącym
roślinom stresem wodnym
i termicznym modelujemy
pokrój łanu, utrzymujemy
poziom zieloności liścia gwarantując gromadzenie asymilatów jako zapasu na okres
obniżonej aktywności roślin.
W sezonach o optymalnej jesiennej wegetacji wyhamowujemy nadmierną wybujałość
roślin i stabilizujemy osadzenie szyjki korzeniowej w glebie, co chroni przed wymarzaniem. Analizując potencjał
infekcyjny grzybów zasiedlających rzepak w okresie jesieni regulatory zapewniają

wysoką zdrowotność. Aplikacja drugiej dawki wiosną
gwarantuje regulację pokroju
roślin bez skokowego wydłużania pędu i chociaż po właściwym ruszeniu wegetacji
zwykle odnotowujemy przełom faz formowania łodyg
z jednoczesnym wydłużaniem
pędu i pąkowaniem (BBCH
31-37/51-52) to proces ten
jest kontrolowany, a dodatkowo aparat asymilacyjny
ma większą powierzchnię, co
ma korzystne oddziaływanie
przy słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. W następstwie stosowania regulatorów
w drugiej dawce w efektywny
sposób wyhamowywana jest
synteza giberelin i w efekcie
obserwujemy wyrównanie
wysokości roślin w łanie. Korzyścią wiosennego zabiegu
regulacji wzrostu i pokroju
rzepaku jest także możliwość
płynnych przejazdów podczas
ochrony przed szkodnikami
i patogenami, co dodatkowo
w kolejnych fazach odpłaca inhibicją nadmiernego
zrzutu pąków kwiatowych,
równomiernym kwitnieniem
łanu i tworzeniem zawiązków łuszczyn.
Aktualnie, według wykazu
regulatorów wzrostu i rozwoju rzepaku dopuszczonych
do stosowania (IOR-PIB)
dysponujemy chlorkiem mepikwatu, który można aplikować w fazie 14-16 BBCH
w jednym jesiennym zabiegu
oraz w dawkach dzielonych
jesienią i wiosną (odpowiednio w dawce 0,5 i 0,4 l/ha).
Ta substancja czynna uzupełniona fungistatycznym
działaniem
metkonazolu
może być rekomendowana od
fazy 14 do 35 BBCH. Kolejną
substancją o działaniu regulatora z równoczesną ochroną
przeciw patogenom jest tri-

neksapak etylu, który można
stosować jesienią i po ruszeniu wegetacji wiosną w zakresie temperatury 5-25oC.
W dawkach dzielonych można również stosować mieszaninę difenkonazolu i paklobutrazolu z osiągnieciem
zarówno wpływu na morfotyp rzepaku jak i jego wysoką
zdrowotność. Inna substancja: chlorek chloromekwatu
ma bardzo silne działanie
regulujące wzrost rzepaku,
można ją stosować od 10 do
15oC, jednak nie ma działania
fungistatycznego, co wiąże się
z aplikacją innych substancji

w mieszaninie, które mogą
ograniczyć rozwój patogenów
(tab. 1).
Analiza przebiegu warunków
pogodowych i kondycji rzepaku w ostatnich latach skłania
do stosowania dzielonych dawek regulatorów wzrostu i pokroju roślin z równoczesnym
wykorzystaniem hamującym
działaniem na mikroorganizmy chorobotwórcze.
Dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Tab. 1 Wykaz substancji do stosowania w rzepaku
o charakterze regulatora wzrostu
(na podstawie bazy środków ochrony roślin IOR-PIB)
substancja aktywna dawka [l/ha]

chlorek mepikwatu

chlorek mepikwatu
metkonazol

trineksapak etylu

difenkonazol
paklobutrazol

chlorek
chloromekwatu

faza

nazwa produktu

zezwolenie

0,6 - 0,7

30-35 BBCH

Invister 300 SL

Innvigo

0,6 - 07

30-35 BBCH

0,5

14-16 BBCH

Mepik 300 SL

Innvigo

0,4

30-39 BBCH

Regulato 300 SL

Innvigo

0,6-07

30-35 BBCH

0,5

14-16 BBCH

0,4

30-39 BBCH

1

14-16 BBCH

1,0 - 1,4

32-35 BBCH

1,5

39-55 BBCH

Moddus Flexi

Syngenta

1,5

39-55 BBCH

Proteg 250 EC

Syngenta

1,5

39-55 BBCH

Sonis

Syngenta

0,3

14-16 BBCH

0,5

39-55 BBCH

Paklodif 375 SC

Agrosimex

0,3

14-16 BBCH

0,5

39-51 BBCH

Suprax

Sharda
Cropchem

0,3

14-16 BBCH

0,5

39-51 BBCH

0,3

14-16 BBCH

0,5

39-55 BBCH

0,3

14-16 BBCH

0,5

39-55 BBCH

Caryx

Taxon

BASF

Agri- Venice

Topen 375 SC

Syngenta

Tropek

Syngenta
Syngenta

0,35

31-55 BBCH

Topex

0,3
0,5

14-16 BBCH
30-39 BBCH

Toprex

0,5-,075

14-16 BBCH

CCC 750

Syngenta
Taminco
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Nastoletni pasjonat kur ozdobnych
Hodowla kur ozdobnych cieszy się w Polsce
coraz większą popularnością. Posiadanie
niewielkiego stadka kur ozdobnych,
szczególnie ras karłowatych stało się
popularne w niewielkich przydomowych
ogródkach i wśród właścicieli
gospodarstw agroturystycznych. O dużym
zainteresowaniu hodowlą ptaków ozdobnych
świadczą liczne wystawy drobiu ozdobnego.
zajmując najwyższe miejsca.
Organizował sesje zdjęciowe
swoim znajomym, bo trzeba
dodać, że Mateusz to bardzo
kontaktowy i otwarty młody
człowiek, wiec wystarczy słowo i już działa.
Przygoda trwa już 4 lata
Fotograﬁa to jedno, ale
w pewnym momencie pojawiła się miłość do kur ozdobnych. Na pytanie skąd nagle
kury w życiu nastolatka? Rozmówca odpowiada, że kury
towarzyszyły mu od dziecka,
zawsze kręciły się gdzieś na
podwórku. Babcia Jadwiga
zawsze chowała kury nioski.
– Moja przygoda z ,,nietypowymi’’ kurami rozpoczęła
się ok. 4 lat temu, gdy dostałem od babci koleżanki swoją
pierwszą ozdobną kurkę kwokę wraz z jajkami lęgowymi.
Więc można śmiało powiedzieć, że wszystko zaczęło się
od babci. Z tych jajek lęgowych wykluło się 12 małych
pisklaków. Nie były to typowo
rasowe kurki, ale były inne niż
zwykłe. Mając już takie stadko
z dnia na dzień coraz bardziej
cieszyłem z mojej hodowli. Zacząłem dużo czytać na temat
różnych ras kur ozdobnych,
ich wymagań siedliskowych
i pokarmowych, dołączyłem
do grup hodowców drobiu
ozdobnego na Facebooku.
I tak zaczęła się moja kurza
pasja, stwierdziłem że warto
hodować takie sympatyczne,
fantazyjnie opierzone zwierzaki, które mają w sobie coś
,,nietypowego’’ – wyjaśnia Mateusz Ładziński. Minęły cztery
lata i w stadzie nastolatka jest
już 70 rasowych kurek ozdobnych. W Polsce do najczęściej
hodowanych kur ozdobnych
zalicza się zielononóżki, silki (kury jedwabiste), kochiny, bantamki oraz czubatki.
Rozmówca posiada w swojej
hodowli kurki ras: białoczuby,
silki, karzełki łapciate i wyznaje, że nie jest w stanie określić,
którą z ras lubi najbardziej, bo
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Fot. archiwum prywatne

Pasjonatów, a właściwie pasjonatek drobiu ozdobnego
jest wiele, ale 18-latek od 4
lat zajmujący się z własnej
nieprzymuszonej woli kurami
ozdobnymi to raczej wyjątek.
Mateusz Ładziński mieszka
w miejscowości Tatary (pow.
nidzicki) razem z dziadkami
Jadwigą i Ryszardem oraz
rodzicami Katarzyną i Krzysztofem. Cała rodzina bierze aktywny udział w prowadzeniu
niewielkiego gospodarstwa
rolnego o powierzchni ok. 20
ha. Ponadto rodzice Mateusza pracują zawodowo w mieście. Produkcja roślinna jest
oczkiem w głowie dziadka,
wszystko musi być zrobione
po kolei i według pewnych
zasad. W strukturze zasiewów dominują zboża głównie pszenica i żyto, poza tym
na polach znajdziemy łubin,
grykę, a czasem rzepak. Przy
niewielkim gospodarstwie
lepiej mieć „wszystkiego po
trochu”. W Tatarach spotkamy
również zwierzęta są tu min.
kury, kaczki, gęsi, króliki,
gołębie i perliczki.
I jak najbardziej gospodarstwo jest tradycyjne rodzinne,
ale nastolatek, a wkrótce już
pełnoletni Mateusz już nie
jest takim tradycyjnym nastolatkiem. Młody chłopak z pasją, a nawet z pasjami, którego
doba trwa podobnie, jak każdego tylko 24–godziny, ale on
zmieści w niej tyle aktywności i tyle działań, że mógłby
to rozdzielić na kilku nastolatków. Mateusza poznałam
w 2018 roku, kiedy przesyłał
mi zdjęcia o tematyce rolniczej swojego autorstwa, zdjęcia były piękne i profesjonalne
i okazało się, że fotograﬁa to
jego pasja. Nastolatka można było często spotkać na
koncertach, spotkaniach, czy
akcjach charytatywnych organizowanych zarówno przez
jego ówczesną szkołę, jak
i przez miasto Nidzicę. Często brał udział w konkursach
fotograﬁcznych wielokrotnie

właśnie teraz powiększa się
moja kurza rodzina – mówi
młody pasjonat drobiu
ozdobnego.
Warto dodać, że rodzina
od samego początku wspiera
i bardzo pomaga nastolatkowi
przy hodowli. Wszyscy są zauroczeni kurami ozdobnymi,
bardzo je polubili i teraz nie
wyobrażają sobie, żeby ich
nie było w przydomowym
ogrodzie.

każda jest wyjątkowa i ma to
coś. Często hodowcy drobiu
ozdobnego nadają imiona
swoim podopiecznym, Mateusz wyjaśnia, że w tej chwili ma tych kur za dużo żeby
nadać im imiona, poza tym
niektóre z nich są naprawdę
bardzo podobne i ciężko byłoby je odróżnić. – Ale przy
mniejszym stadzie, jak najbardziej pobawiłbym się w nadawanie imion – uśmiecha się
rozmówca.
Wolę hodowlę od jajka
lęgowego
Hodowlę drobiu ozdobnego
najczęściej zaczyna się od zakupu kur, albo tak zwanych
jaj lęgowych, które są znacz-

nie droższe niż jaja konsumpcyjne. – Staram się kupować
jajka lęgowe od innych hodowców, gdy mam kwokę
to podkładam jej jajka, jeśli
nie, to prowadzę lęgi w inkubatorze. Jeśli chodzi o młode
kurki, to również czasem kupuję. Ale zdecydowanie wolę
hodowlę od jajka, poprzez
inkubacje i aż do pisklaka,
a potem już do dorosłej kurki. Jest to według mnie o wiele ciekawsze, ponieważ mogę
obserwować cały proces rozwoju kurek – wyjaśnia młody
hodowca. Aktualnie w stadzie
Mateusza trwa okres lęgowy
i jak wszystko dobrze pójdzie
w Święta Wielkanocne wyklują się pierwsze pisklaki, będą

to białoczuby z dumą oznajmia rozmówca.
Hodowca podkreśla, że jeżeli ma nadwyżkę kurek to
je sprzedaje, głównie parki
(kurka i kogucik), poza tym
wymienia się ze znajomymi
hodowcami nowymi rasami.

– JAK NA RAZIE,
STARAM SIĘ SKUPIAĆ
TYLKO NA TYM CO
AKTUALNIE MAM
W HODOWLI.
I utrzymuje wielkość stada jednym poziomie, jedynie w okresie lęgowym, czyli

Pokarm musi być
urozmaicony
Żywienie kurek ozdobnych
jest podobne do żywienia
niosek, ale trzeba pamiętać,
że są to rasy, z którymi trzeba obchodzić się delikatniej.
Dlatego pokarm powinien być
nieco bardziej urozmaicony.
Młody hodowca podaje swoim podopiecznym od czasu do
czasu również warzywa i owoce. Oczywiście do tego pasza
z witaminami i zboża, głównie
pszenica. Stosuje również, minerały i witaminy do wody dla
kur. Stado jest pod stałą opieką pani weterynarz, ponieważ
drób ozdobny jest delikatniejszy i bardziej chorowity, niż
użytkowy. Ale po kondycji
i wyglądzie stada widać, że na
pewno niczego im nie brakuje. Właściciel stada jest z tego
szczególnie dumny, bo łącząc
swoje dwie pasję, czyli kury
ozdobne i fotograﬁę, często
spędza czas w kurniku z aparatem, gdzie jego podopieczne
dumnie, mniej lub bardziej
chętnie pozują do zdjęć.
Czy są chętni na jajka znoszone przez takie ozdobne
kurki? – Tak, są wielbiciele
takich jajek, które na pewno
są zdrowsze, niż tradycyjne
jajka i podobno mają mniej
cholesterolu. Są one też nieco
mniejsze, a ich skorupki mają
lekko seledynowy lub oliwkowy odcień. Ja osobiście nie
potraﬁę rozróżnić smaku tych
jajek od normalnego jajka od
kury nioski. Dla mnie każde
jajko smakuje tak samo. Ale
moi klienci mówią, że te jajeczka od kur ozdobnych są
słodsze niż normalne jajka.
Teraz przed Wielkanocą miłośników jajek od kur ozdobnych również przybyło – podsumowuje Mateusz Ładziński.
I dodaje: — Kto wie, może
w przyszłości powstanie duży
kurnik z drobiem ozdobnym.
Chciałbym mieć dużą wolierę
i dodatkowo wzbogacić swoją
hodowle o pawie i wtedy byłbym już spełnionym hodowcą.
Monika Kopaczel-Radziulewicz

13r
MARZEC 2021
REKLAMA\FINANSE

Premie dla młodych
rolników
To już kolejny
– siódmy nabór
wniosków w ramach
operacji typu
„Premie dla młodych
rolników”. Wsparcie
to jest zachętą dla
młodego pokolenia
do rozwijania
rolniczego biznesu.
Od 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości
150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego
samego dnia rusza nabór
wniosków o przyznanie 60
tys. zł bezzwrotnej pomocy
na „Restrukturyzację małych
gospodarstw”. Oba nabory
potrwają do 29 maja 2021
r. i są ﬁnansowane z budżetu
PROW 2014-2020.

W UBIEGŁYM ROKU
MŁODZI ROLNICY
ZŁOŻYLI PONAD
5 TYSIĘCY WNIOSKÓW.
To już kolejny – 7. nabór
wniosków w ramach operacji
typu „Premie dla młodych
rolników”. Wsparcie to jest
zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego
biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji
rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie
czasowej) na jej zwiększenie,
stąd rosnąca popularność tego
programu. W pierwszym roku
naboru (2015) do ARiMR

wpłynęło 3 313 wniosków
o przyznanie pomocy, dwa lata
później – 4 903, w 2018 r. – 5
411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020
r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie
ponad 5 tys. wnioskodawców.
Wsparcie mogą otrzymać
osoby, które m.in.:
— w dniu złożenia wniosku
mają nie więcej niż 40 lat;
— posiadają odpowiednie
kwaliﬁkacje zawodowe (lub
uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
— posiadają gospodarstwo
rolne o powierzchni minimum 1 ha;
— rozpoczęły prowadzenie
działalności rolniczej przed
dniem złożenia wniosku, lecz
nie wcześniej niż 24 miesiące
przed dniem złożenia wniosku;
— posiadają lub utworzą
gospodarstwo o wielkości
ekonomicznej mieszczącej
się w przedziale od 13 tys. do
150 tys. euro;
— przedłożą biznesplan
dotyczący rozwoju gospodarstwa.
Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub
przygotowanie do sprzedaży
wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70%
premii należy zainwestować
w środki trwałe. Środki będą
wypłacane w dwóch ratach:
— 120 tys. zł – na wniosek
o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez
młodego rolnika określonych warunków;
— 30 tys. zł – na wniosek
o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały
oddziały regionalne ARiMR.
Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście
lub przesłać pocztą.
Od 31 marca do 29 maja
2021 r. można składać też
wnioski o wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pomoc ﬁnansowana
jest z budżetu PROW 20142020, a tegoroczny nabór jest
dziewiątym z kolei.
inf. ARMiRv

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
28 kwietnia 2021
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Zweryfikowany plan Mateusza

Plan był taki, że po ukończeniu studiów pójdzie do pracy
żeby trochę popracować na
zewnątrz, żeby uniknąć konﬂiktu pokoleniowego, który
prawdopodobnie pojawiłby
się, gdyby gospodarstwo nagle miało dwóch szefów. Ale
oczywiście po pracy pomagałby ojcu w gospodarstwie.
Idealny plan studiującego
jeszcze Mateusza w 2013 roku
zweryﬁkowało życie, najpierw
choroba ojca, a później jego
śmierć. Z dnia na dzień musiał stać się właścicielem
gospodarstwa mającym na
głowie wszystko od A do Z.
Nagle musiał zapanować nad
wszystkimi pracami w gospodarstwie, a dodatkowo musiał
zmierzyć się z biurokracją
i wieloma problemami, z którymi na co dzień borykał się
jego ojciec.

je, że te wszystkie aktywności,
bardzo dużo mu dały, bo pozwoliły nie tylko zbliżyć się
do problemów rolników naszego województwa, ale także
umocniły go jako przyszłego
rolnika.
Z wielkim sentymentem
i wdzięcznością rolnik wspomina śp. Jana Heichela,
wieloletniego prezesa Warmińsko-Mazurskiej
Izby
Rolniczej, z którym miał
przyjemność współpracować
i który bardzo mu pomógł
w pierwszym okresie samotnej walki z prowadzeniem gospodarstwa. – Pan Jan przeprowadził mnie suchą stopą
przez całą biurokrację, doradzał jak postępować, podpowiadał co zrobić w takiej, czy
innej sytuacji żeby móc funkcjonować w rolniczym świecie
– podsumowuje rozmówca.

Pomocna dłoń
Mateusz Cygan już jako
młody człowiek na studiach
aktywnie działał na rzecz
młodych rolników, między
innymi należał do Związku
Zawodowego Centrum Młodych Rolników, gdzie piastował i do dziś piastuje stanowisko członka zarządu struktur
warmińsko-mazurskich.
– Niestety w tej chwili nie
ma możliwości spotkań i regularnego
wprowadzania
nowych działań, bo ogranicza
nas koronawirus. W normalnych czasach przygotowywaliśmy dla członków paletę
szkoleń, organizowaliśmy
kolonie dla dzieci – wylicza
rozmówca.
Jako delegat z gminy Purda młody rolnik traﬁł do
Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej, gdzie jego zaangażowanie zostało docenione
przez innych delegatów i został oddelegowany do Walnego Zgromadzenia, dzięki
czemu ma stały kontakt z rolnikami całego województwa.
Młody rolnik zasiadał również w społecznej radzie działającej przy KOWR. Przyzna-

Specjalizuję się
w produkcji roślinnej
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej.
Dzięki temu żyje się trochę
spokojniej i można skupić się
na polach. Rolnik obsiewa
120 ha, w strukturze zasiewów dominują zboża m.in.
pszenżyto — 10 ha, żyto — 30
ha, owies — 30 ha, rzepak ok.
35 ha i groch. W gospodarstwie przeważają gleby klasy
IV a i b, cześć stanowią gleby
klasy V. Gleby mozaikowate,
teren pagórkowaty, często
trudny do uprawy.
– Gdy przejąłem gospodarstwo było ono w programie
rolnośrodowiskowym, więc
najpierw dokupiłem trochę
sprzętu i od kilku lat próbuję
swoich sił w bardziej intensywnej produkcji roślinnej.
Postawiłem na sprzęt i mechanizację, bo wiedziałem,
że największym problemem
w każdym gospodarstwie jest
pozyskanie odpowiedzialnych, wykwaliﬁkowanych
pracowników. Takich, którym
można powierzyć pracę i coraz bardziej zaawansowany
w obsłudze sprzęt – wyjaśnia.

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

Fot. archiwum prywatne

Mateusz Cygan z Purdy, zawsze swoje plany
na przyszłość wiązał z rolnictwem, dlatego
wybrał najpierw Technikum Rolnicze
w Smolajnach, a później studia na Wydziale
Nauk Technicznych na Uniwersytecie
Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. Stawiał
na mechanizację rolnictwa, więc wybrał
kierunek technika rolnicza i leśna.

Rolnik specjalizuje się w produkcji roślinnej, uprawia 120 hektarów
Przyznaje, że na początku
jego przygody z samodzielnym rolnictwem z plonami
było różnie i raczej nie było
rekordów i sukcesów. Zaczął analizować swoją pracę,
czytał, szukał potwierdzenia
swoich poczynań w doświadczeniu innych rolników, badał zasobność gleb, próbował
nowych rozwiązań i z roku na
rok plony były coraz wyższe i
plonowanie było stabilne.
– Między innymi metodą prób i błędów, przez lata
udało mi się wypracować
technologię uprawy owsa,
która sprawdza się i przynosi satysfakcjonujące plony.
Zbieram ok. 6 t owsa z hektara i w porównaniu do poniesionych nakładów, wynik jest
naprawdę korzystny – dumnie
wyznaje rozmówca.
Dlaczego postawiłem na
owies? – Dlatego, że zboże
to było zawsze w naszym gospodarstwie, więc częściowo
pewnie przez sentyment,
a poza tym mam idealne gleby
pod tę uprawę. Myśląc o uprawie owsa, warto zastanowić
się nad sensem ekonomicznym naszej pracy, bo nawozów jest mnóstwo, środki
ochrony również do wyboru
do koloru, ale nie sztuką jest
wszystko kupić, zastosować
i wydać mnóstwo pieniędzy,
po czym okazuję się, że nic
nam nie zostanie po żniwach
– mówi rolnik z Purdy.
Dlatego bazuje na gnojowicy z pobliskiej fermy trzody
chlewnej, którą wylewa na
pola zawsze jesienią, następnie wykonuję orkę na
głębokość ok. 25 cm, dzięki
temu gnojowica traﬁa w głąb

gleby i przez zimę ma czas
na rozłożenie się i uaktywnienie. I to jest największa
tajemnica technologii i ekonomii uprawy owsa w gospodarstwie pana Mateusza. Do
gleby traﬁa nie tylko azot,
fosfor i potas, ale również takie składniki, jak: bor, cynk,
miedź, mangan, czy żelazo.
Dzięki temu rolnik ogranicza nawożenie mineralne do
minimum.
Trzeba współpracować
z innymi i wspierać się
Pan Mateusz podkreśla, że
bardzo ważny przy każdej
uprawie jest sam siew, bo
wszelkie błędy popełnione
na początku będą ciągnęły
się przez cały okres wegetacji i najprawdopodobniej
zakończą się niższym plonowaniem. Przestrzega, żeby nie
siać za wcześnie, bo owies nie
lubi dużych różnic temperatury między dniem, a nocą.
Co prawda kiełkuje już przy
2–3 st C i zaleca się wczesny
siew. Z doświadczenia wie, że
najlepiej wychodzi mu owies
siany na początku kwietnia. Ale
jest jeden warunek, gleba podczas siewu musi być wilgotna,
bo to wpływa na lepsze kiełkowanie, równe wschody i wyrównany dalszy rozwój rośliny.
– Do siewu owsa wynajmuję
siewnik z redlicami talerzowymi i z kółkami kopiującymi
żeby głębokość siewu była
jednakowa na całym polu,
ok. 2–3 cm, obsada 250 kg/
ha. Staram się zrobić wszystko żeby na moich mozaikowatych glebach uzyskać wyrównane wschody, bo dzięki temu
będzie mi łatwiej z kolejnymi

Mateusz Cygan jest
właścicielem gospodarstwa
w Purdzie od 2013 roku
zabiegami – wyjaśnia właściciel gospodarstw.
Rolnik dąży do jak największej mechanizacji gospodarstwa, żeby z znacznym stopniu móc obrobić samemu
swoje hektary, ale doskonale
zdaje sobie sprawę z tego, że
w 100 procentach i tak, nie
będzie to możliwe. Widzi, że
podobnie jak on funkcjonuje
wiele gospodarstw, które zlecają ﬁrmom usługowym specjalizującym się w takich, czy
innych usługach część prac
polowych. Rolnik ma dzięki
temu spokojniejszą głowę
i zaoszczędzone pieniądze.
Poza tym, którego rolnika stać
na to żeby kupić za ogromne
pieniądze sprzęt pracujący
przez 6 tygodni w roku?
– Moim zdaniem solidne
i profesjonalne ﬁrmy usługowe w najbliższych latach
w coraz większym stopniu
wejdą na nasze pola w ramach współpracy. Oczywiście

i ja i moi znajomi staramy się
wykonać wszystko sprzętem,
który posiadamy. Tu naprawimy, tam podkręcimy i działamy dalej, tylko efekty są nie
do końca zadowalające, bo
tracimy mnóstwo czasu, nerwów i w końcu zaczyna padać,
więc kosimy mokre zboże.
Każdy to przerabiał – uśmiecha się. Mateusz Cygan zastanawia się nad skorzystaniem
z usług wyspecjalizowanej
ﬁrmy zajmującej się zbiorem zbóż w nadchodzącym
sezonie. Ma to szczęście, że
wszystkie pola położone są
wokół gospodarstwa, a do
najdalszego ma tylko 8 km.
Z magazynowaniem
nie ma problemu
Rolnik zwykle sprzedaje
swoje plony na wolnym rynku, nie podpisuje wcześniejszych kontraktów. Nie ma
problemów z magazynowaniem i przechowywaniem,
ponieważ dysponuje 4 zbiornikami 100 tonowymi płasko
dennymi, posiada również
2 zbiorniki po 25 ton zasypu, typu szybki załadunek są
to inwestycje, które rolnik
odziedziczył wraz z gospodarstwem.
Jest dumny ze swojej ekonomicznej i zyskownej technologii uprawy owsa, nad
którą pracował kilka lat. W tej
chwili pracuje nad efektywną
i opłacalną technologią uprawy rzepaku na swoich nie
najłatwiejszych do uprawy
pagórkowatych polach i deklaruje, że już jest na dobrej
drodze, ale więcej szczegółów
zdradzi po żniwach.
Monika Kopaczel-Radziulewicz
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W branży mleczarskiej nie może być przestoju
Dokładnie rok temu wprowadzono pierwszy lockdown, liczyliśmy
pierwsze zachorowania, a zakłady produkcyjne podejmowały
pierwsze kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom
i nieprzerwane dostawy od odbiorców i dla kontrahentów. Nikt nie
wiedział wówczas jak rozwinie się sytuacja.

ton na dobę. Zakład w Lidzbarku Warmińskim przerabia
serwatkę z wszystkich zakładów Grupy Polmlek. Jest też
jednym z dwóch zakładów
w Grupie, gdzie mocno rozwijana jest produkcja serów
dojrzewających. Drugi z tych
zakładów to Proszkownia
w Piotrkowie Kujawskim.
W chwili, gdy Lacpol dołączał do wymienionej grupy
wytwarzano tam około 800
ton sera dojrzewającego
miesięcznie. Obecnie jest to
blisko 2 tys. ton, czyli ilość
porównywalna do produkcji w zakładzie w Lidzbarku
Warmińskim. Produkowane
jest również 2 tys. ton sera
mozzarella, co w sumie daje
6 tysięcy ton sera miesięcznie.
Ciekawa inwestycja realizowana jest obecnie w zakładzie
Grupy Polmlek w Grudziądzu.
Jest to projekt badawczo rozwojowy ze środków unijnych,
który ma na celu poprawienie właściwości organolep-

tycznych, ﬁzykochemicznych
i trwałościowych masła. Modernizowane są wszystkie
linie masłowni, wymieniane
są urządzenia do zmaślania.
Linie będą w pełni zautomatyzowane, co pozwoli na
sprawniejszą realizację zamówień, wdrożenie nowych formatów, zwiększenie wydajności. Masło Polmlek dostępne
jest w każdej liczącej się sieci
w kraju, również w handlu
tradycyjnym, ale jest także
jednym z towarów eksportowych. W Grudziądzu uruchamiana jest również linia
do śmietanek UHT, rozbudowuje się baza magazynowa,
która posłuży jako nowoczesne centrum dystrybucyjne dla
całej Grupy.
Pomagają
W kontekście działalności
grupy należy również wspomnieć o zaangażowaniu
w pomoc lokalnym społecznościom. Najczęściej są to

darowizny na konkretne cele
lub wsparcie Domów Pomocy Społecznej czy szpitali oraz
szkół produktami Polmlek.
W ostatnim roku najwięcej
pomocy otrzymały szpitale
z różnych regionów Polski na
przykład szpital w Pułtusku
poprzez zakup medycznych
pomp infuzyjnych i reduktorów do tlenu medycznego.
Ten sprzęt okazał się szczególnie pomocny w czasie,
kiedy w szpitalu utworzony
został oddział dla pacjentów
z Covid 19. Ale ma szersze
zastosowanie niż intensywna
terapia – pomocny jest w anestezjologii, kardiologii czy
onkologii. Wsparcie otrzymał również szpital SP ZOZ
w Makowie Mazowieckim,
któremu Grupa Polmlek
przekazała specjalistyczny
samochód marki Citroen
przystosowany dla potrzeb
personelu medycznego udzielającego świadczeń w domach
pacjentów.
bm
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Początek pandemii wywołał
przejściowe poczucie niepewności i zagrożenia. Na chwilę pojawiły się utrudnienia
w eksporcie. Grupa Polmlek
jednak szybko nauczyła się
radzić sobie z obecną trudną
rzeczywistością, bo branża
mleczarska nie może pozwolić sobie na przestoje, zastopowanie produkcji. W Grupie
Polmlek nie zmniejszono skupu surowca, produkcja również pracowała pełną parą.
Dywersyﬁkacja produkcji
polegała jedynie na tym, że
większość mocy produkcyjnych przekierowano na pro-

dukty podstawowe, pierwszej
potrzeby oraz produkty UHT,
które poprzez wydłużony
termin przydatności do spożycia okazały się pożądane
przez konsumentów.
Inwestują
W minionym roku Polmlek
zgodnie z zaplanowaną
strategią rozwoju dokonał
znaczących inwestycji. Uruchomiono cztery nowe linie
do produkcji mleka UHT
w zakładach w Grudziądzu
i Wolsztynie. Obecnie wraz
z zakładami Lacpolu przerób
mleka oscyluje w granicach

czterech milionów litrów na
dobę, przerób serwatki to
około trzy miliony litrów na
dobę. Rocznie to ponad półtora miliarda litrów mleka
i ponad miliard dwieście milionów litrów serwatki!
Nowoczesna proszkownia
w Lidzbarku Warmińskim
działa pełną parą, a wytwarzane tam produkty mają
stałą, wysoką, powtarzalną
jakość. Innowacyjny produkt,
jakim jest natłuszczany proszek serwatkowy z serwatki
kwaśnej, produkowany z przeznaczeniem na paszę, może
być wytwarzany w ilości 160
6621lwwl-a-M
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Pszenica: wiosenne odżywianie

Fot. archiwum

Nieodpowiednie lub niewystarczające wiosenne
odżywienie roślin azotem spowoduje słabe
krzewienie lub nawet jego zahamowanie,
następnie redukcję pędów młodszych, słabszych.

Kończy się zima. To ostatni moment, by przyjrzeć
się oziminom i podjąć ostateczną decyzję co do wyboru wiosennego systemu
nawożenia azotem. Warto
zainwestować w efektywną technologię odżywiania
roślin tym pierwiastkiem.
Nawożenie uznajemy za
efektywne, jeżeli zaspokojone są potrzeby pokarmowe
roślin we wszystkich fazach
rozwojowych, w których niezbędny jest dany składnik.
W przypadku startowego,
wiosennego nawożenia azotem priorytetem powinno być
dostarczenie tego pierwiastka
w formie łatwo przyswajalnej
dla roślin oraz ochrona przed
stratami azotu w formie azotanowej i jednocześnie zagwarantowanie
roślinom
możliwości dłuższego oraz
skuteczniejszego wykorzystania tego składnika.

AZOT JEST
PODSTAWOWYM
BUDULCEM
AMINOKWASÓW,
BIAŁEK, KWASÓW

NUKLEINOWYCH
I FITOHORMONÓW.
BIERZE UDZIAŁ
W WIELU PROCESACH
BIOCHEMICZNYCH
ZACHODZĄCYCH
W KOMÓRKACH
ROŚLIN. POBUDZA
ZARÓWNO WZROST
WEGETATYWNY, JAK
I GENERATYWNY.
Jako składnik chloroﬁlu nadaje liściom zielony kolor, ponadto stymuluje pobieranie innych pierwiastków. Wpływa na
jakość plonu – zawartość białka
i jego ilość – MTZ, gęstość.
W każdej fazie rozwojowej
zbóż azot spełnia określone
funkcje. W czasie krzewienia
pobudza roślinę do wytwarzania pędów, co wpływa na
liczbę kłosów. Okres strzelania w źdźbło i kwitnienia to
moment determinujący liczbę „pięterek”, kłosków w kłosie i w konsekwencji liczbę
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ziarniaków. Optymalne zaopatrzenie w azot w tej fazie
decyduje także o powierzchni asymilacyjnej i ilości azotu
zgromadzonego w liściach
i innych organach. Po fazie
kwitnienia odpowiednie zaopatrzenie w azot wpływa
na zawiązywanie i nalewanie ziarniaków, co powoduje
wzrost masy tysiąca ziaren.
Nieodpowiednie lub niewystarczające wiosenne odżywienie roślin tym składnikiem
spowoduje słabe krzewienie
lub nawet jego zahamowanie, następnie redukcję pędów
młodszych, słabszych. Zmianę
koloru starszych liści z zielonej
na jasnozieloną, a następnie
zmniejszenie wielkości liści
młodszych na pędach głównych. Niedokarmione azotem rośliny przyjmują pokrój
strzelisty, a łan staje się rzadki.
Zmniejsza się liczba kłosów,
a w kłosie liczba ziarniaków.

AZOT TO NAJBARDZIEJ
PLONOTWÓRCZY
SKŁADNIK
W NAWOŻENIU ZBÓŻ.
TRADYCYJNIE OD

NIEGO ROZPOCZYNAMY
WIOSENNE
DOKARMIANIE OZIMIN.
PIERWSZA DAWKA
TEGO PIERWIASTKA
DECYDUJE O LICZBIE
PĘDÓW W ROŚLINIE,
CZYLI LICZBIE
POTENCJALNYCH
KŁOSÓW ORAZ
KŁOSKÓW
I KWIATKÓW W KŁOSIE.
NIE MOŻNA JEDNAK
ZAPOMINAĆ,
IŻ ZBYT DUŻA
JEDNOKROTNA
DAWKA AZOTU MOŻE
SPOWODOWAĆ ZBYT
MOCNE KRZEWIENIE
SIĘ, A NAWET
WYLEGANIE ROŚLIN.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej całkowitą porcję
azotu dzielimy na kilka części.
Drugą dawkę nawozów azotowych zadajemy w początkowej fazie strzelania w źdźbło
w ilości około 40-60% (przy
dwóch dawkach). Priorytetem producenta powinno
być dążenie do wyboru takiej
technologii nawożenia, by
zastosować efektywnie azot
tylko w dwóch, a nie trzech
dawkach, bez uszczerbku
dla jego skuteczności. Należy podjąć działania mające
na celu zatrzymanie azotu
w przyswajalnej dla roślin
formie oraz zagwarantować
jak najdłuższą jego dostępność, zwłaszcza w krytycznych stadiach rozwojowych
pszenicy. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie
stabilizatora azotu opartego
na inhibitorze nitryﬁkacji
DMPP Nova Tec One. Używa
się go z płynnymi nawozami
azotowymi lub w oprysku na
gleby, gdzie stosowane były
nawozy azotowe granulowane. Korzystnym rozwiązaniem jest też zastosowanie
nawozów granulowanych
z DMPP – NovaTec26. Użycie
tego typu preparatów blokuje

działanie bakterii Nitrosomonas, przerywając proces nitryﬁkacji do trzech miesięcy.
Powoduje to stabilizację formy amonowej azotu – NH4
+, spowolnienie uwalniania
azotu azotanowego – ciągłe
i harmonijne zaopatrzenie
roślin w ten pierwiastek.
Wysoki plon ziarna o pożądanych cechach jakościowych, uzyskany przy optymalnych nakładach, to cel
każdego producenta zbóż.
Zastosowanie takiej technologii wiosennego nawożenia
jest racjonalne i ekonomicznie uzasadnione. Eliminuje
zastosowanie trzeciej dawki
azotu bez uszczerbku na efektywności odżywiania roślin.
Sukces uprawowy to rezultat zaplanowanych, a następnie precyzyjnie wykonanych
działań agrotechnicznych,
w tym działań związanych
z realizacją potrzeb pokarmowych zbóż, które bezpośrednio wpływają na plonowanie roślin i jakość ziarna.
Harmonijne zaopatrzenie
pszenicy w azot w krytycznych
fazach rozwojowych jest jednym z warunków osiągnięcia
satysfakcjonujących plonów.
Anna Rogowska

