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To szczególny czas w roku, gdy wszyscy kwaliﬁkujący się do otrzymania płatności bezpośrednich mogą składać wnioski.
Co jeszcze i w jaki sposób wspierają obecnie fundusze unijne i pomoc krajowa?

WIADOMOŚCI

Na co teraz można otrzymać pomoc, składając wniosek do ARiMR?
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Wyższe ceny folii nie wzięły się znikąd
Szalejąca na całym świecie
epidemia wywołana wirusem
COVID – 19 bardzo wyraźnie
pokazała, że jesteśmy siecią
naczyń połączonych, przestoje w jednej fabryce, to brak
surowca w kolejnej i automatycznie brak produkcji. A brak
produkcji to podwyżki cen
nawet na partie towaru wyprodukowane wcześniej. Niestety
skutki takich poczynań najdotkliwiej odczuwają końcowi
odbiorcy, którzy muszą płacić
za dany produkt dużo więcej,
niż w poprzednim sezonie.
Tak jest np. z foliami rolniczymi, wielkimi krokami zbliża
się termin zbioru pierwszych
pokosów. Część rolników kupuje wcześniej, bo wtedy folia
jest zwykle nie co tańsza. Część
robi zakupy przed pierwszym
pokosem, bo woli mieć folie
świeżą z bieżącej produkcji.
W tym roku wyjątkowo szybko trzeba było kupić folię by
była tańsza, bo już w styczniu
znacznie drożała . Skąd te podwyżki, zapytaliśmy Marcina
Strzyszewskiego, reprezentującego ﬁrmę Biofol Sp. z o.o.
z Pszczółek, będącą spółką dystrybucyjną fabryki Erg Bieruń.
– Generalnie brakuje surowca
do produkcji folii i jest to temat
dużo szerszy niż tylko produkcja folii rolniczych. Na świecie
brakuje granulatu, między innymi przez sytuacje spowodowaną
przez COVID–19, wiele fabryk
było okresowo zamkniętych
lub pracowały na zmniejszonych mocach. W zasadzie już
na początku grudnia zaczął
robić się problem z granulatami. To znaczy granulaty jeszcze były dostępne, ale bardzo
podrożały, a od początku roku
było coraz mniej surowca i sytuacja nie poprawiała się, choć
fabryki próbowały nadrabiać
zaległości w produkcji – wyjaśnia przedstawiciel spółki Biofol.
W tej chwili sytuacja wygląda
tak, że nie ma szans żeby surowiec staniał w najbliższych
tygodniach. Prawdopodobnie
granulat ma być bardziej dostępny w lipcu i sierpniu, ale
to będzie w zasadzie szczyt sezonu, więc nawet jak fabryki
w tym okresie zaczną produkować folię to będzie już trochę
za późno. A nie ma pewności
żę w ogóle będzie tańszy.
– Niestety aktualnie trzeba liczyć się z tym, że folia jest dużo
droższa, może dla porównania
podam, że folia do sianokiszonki Agrosil o szerokości 750
mm jest droższa o około 100
zł względem zeszłego roku –
wylicza Marcin Strzyszewski.
ECO AGRI I JEJ BARDZO
DOBRY START
W tym roku dużym zainteresowaniem wśród rolników cie-

szy się folia Eco Agri, która debiutowała w ubiegłym sezonie.
Folia z Bierunia to wysokiej
jakości, pięciowarstwowa folia
do sianokiszonki z domieszką
niewielkiej ilości regranulatu. Firma Erg Bieruń będąca
znaczącym producentem wysokiej jakości regranulatów
postanowiła wyprodukować
i przetestować folie przyjazne
środowisku. Przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktu końcowego.
Regranulat to specjalny typ
granulatu, który został wyprodukowany w procesie przetwarzania tworzyw sztucznych
i który wykorzystuję się do
produkcji kolejnych wyrobów. W zależności od rodzaju
materiału bazowego, z którego
powstaje, można wyróżnić kilka typów granulatów. Wśród
najpopularniejszych wymienia
się: regranulat LDPE, regranulat HDPE, regranulat PP
i regranulat styropianowy.
Folia Eco Agri produkowana
jest najlepszą metodą rozdmuchu (blow) na tych samych
maszynach, co folia Agrosil i dostępna jest w dwóch standardowych wymiarach 500 i 750 mm.
– Ale są pewne różnice folia
Eco Agri jest koloru żółtego
i jest dużo tańsza od foli Agrosil
ponieważ regranulat wykorzystywany do jej wytworzenia produkowany jest w naszej Polskiej
fabryce w Bieruniu. A jeżeli chodzi o trwałość foli to standardowo, jak w przypadku foli Agrosil
12 miesięcy od daty belowania,
jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji podanej na
etykiecie – wyjaśnia rozmówca.
Pan Marcin dodaje, że niektórzy rolnicy znają już tą
nową folię, ponieważ owijali
nią bele, kiedy była w fazie testów już dwa lata temu. Testy
poza laboratorium odbywały
się także u rolników.
– Testy w gospodarstwach
polegały na tym, że rolnicy
otrzymywali od nas folie i testowali je u siebie. Następnie
rolnicy dzielili się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami, a po roku przyjeżdżaliśmy
i braliśmy próbkę folii do badań w naszym laboratorium.
Testy w gospodarstwach przeszły pomyślnie, rolnicy mieli
bardzo dobre zdanie o nowym
produkcie, więc folia pojawiła
się w sprzedaży rok temu jako
nowość. A w tym roku to hit
sprzedaży – podsumowuje
pracownik ﬁrmy Biofol.
FOLIA W 48H DOTRZE
DO KLIENTA
W punkcie handlowym
w Pszczółkach folie Eco Agri
i Agrosil są cały czas dostępne. Warto dodać, że w fabryce
na Śląsku nieprzerwanie trwa
produkcja kolejnych partii folii.

Ze względu na bardzo dobrą
sprzedaż i duże zainteresowanie folią Eco Agri, znacznie
zwiększono jej produkcji. Bez
wątpienia jednym z powodów
większego zainteresowania jest
korzystna cena, wielu rolników
szuka oszczędności i decyduje
się na folię tańszą, ale taką,
która zagwarantuje dobrej jakości kiszonki i spełni niezbędne parametry w procesie zaki-

szania. Ale rolnik umie wybrać
i wie, że cena to nie wszystko, że
musi iść za tym jakość.
– Warto przyjrzeć się bliżej
jeżeli ktoś będzie oferował zbyt
tanią folię ECO nie znaczy, że
jest zła. Byleby tylko nie była
wyprodukowana z samego
regranulatu, lub w znacznej
części z regranulatu. Co ważne
nie powinna mieć grudek po
nierozpuszczonym surowcu,

bo to może świadczyć o niskiej
jakości regranulatu. A skutkiem użycia takiej folii może
być zepsucie się zakiszanej
biomasy – wyjaśnia rozmówca.
Marcin Strzyszewski z ﬁrmy Biofol Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Pszczółki w powiecie mrągowskim, uspokaja
rolników, że u nich nie ma problemów z dostępnością foli. Folia
jest i będzie, ponieważ są spółką

dystrybucyjną fabryki Erg Bieruń. Pan Marcin zapewnia, że
jak co roku są dobrze przygotowani do sezonu. Poza tym deklaruje, że podobnie, jak w poprzednich latach zamówiona
folia dotrze do klienta w 48 h,
także rolnicy z Warmii i Mazurach mogą spać spokojnie. Folia jest teraz trzeba tylko liczyć
na dobrą pogodę.
Monika Kopaczel – Radziulewicz
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KUPON rabatowy

5%

rabatu na pierwsze zakupy
na www.biofol.pl

Podczas zakupów wpisz kod rabatowy BioFol OnLine
Biofol sp. z o.o.
tel. 664 911 185

Pszczółki 83
11-730 Mikołajki

biofol.pl
sklep@biofol.pl
www.biofol.pl
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Strategia zwalczania grypy
ptaków zaczyna przynosić
dobre efekty, ale niezbędne
jest wprowadzenie pewnych
korekt — zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi
Grzegorz Puda.

PSZENICA
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— wczesne wykrywanie wirusa
— utworzenie 3 laboratoriów
— realizacja procedur
— przyspieszenie i większa
mobilność działań
— program szkolenia hodowców drobiu dot. przestrzegania
zasad bioasekuracji
— tworzenie map ryzyka
— Elementem nowej strategii będzie wyznaczenie trzech
kolejnych laboratoriów, aby
PIWET-PIB mógł skupić się
wyłącznie na badaniach diagnostycznych próbek pochodzących z podejrzeń. Jednym
z ﬁlarów skutecznego zwalczania grypy ptaków jest właśnie
szybka diagnostyka i natychmiastowa likwidacja zarażonych stad drobiu — podkreślił
uczestniczący w konferencji
prof. Krzysztof Niemczuk.
Zwrócił uwagę, że nowoczesne metody badawcze, jakimi
dysponuje instytut pozwolą dokładnie określić źródło
i rodzaj pochodzenia wirusa,
a nawet kto mógł go przenieść.
– Zwiększona presja środowiskowa wirusa, z jaką mamy
do czynienia w tym roku wynika m.in. z warunków pogodowych – zwrócił uwagę główny
lekarz weterynarii Mirosław
Welz. Według niego wirus zo-

Minister na spotkaniu 19 maja
poinformował o wdrożeniu nowej strategii zwalczania grypy
ptaków oraz o powołaniu w tym
celu na stanowisko Głównego
Lekarza Weterynarii Mirosława Welza. – Musimy zmienić
strategię walki z grypą ptaków,
a docelowo także z ASF – uzasadnił zmianę na stanowisku
GLW minister Grzegorz Puda.
O strategii zwalczania wirusa
grypy ptaków mówili podczas
specjalnej konferencji prasowej nowo powołany główny
lekarz weterynarii Mirosław
Welz oraz dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii
– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof.
Krzysztof Niemczuk.
Główny Lekarz Weterynarii
Mirosław Welz poinformował, że głównymi elementami
nowej strategii walki z grypą
ptaków będzie:
— bieżący monitoring sytuacji

stanie wyeliminowany w ciągu
najbliższych tygodni. Szef inspekcji weterynaryjnej poinformował również, że w tym
celu niezbędne jest wzmocnienie obsady w powiatowych
inspektoratach. Zwłaszcza
w tych powiatach, na terenie
których istnieje największe
zagrożenie wirusem.
Podczas konferencji zapewniono również, że w gospodarstwach, w których były
przestrzegane zasady bioasekuracji hodowcy otrzymają
należne im odszkodowania za
likwidowane stada.
Minister zwrócił uwagę, że
tegoroczny przebieg grypy ptaków jest wyjątkowy i dotyczy
praktycznie wszystkich krajów
Unii Europejskiej, dlatego też
resort będzie zabiegał, wraz
z innymi krajami, o uruchomienie środków unijnych na
walkę z wirusem.
– Będzie to jednak możliwe
dopiero po całkowitym wyeliminowaniu wirusa i uznaniu kraju jako wolnego od tej
choroby – podkreślił Grzegorz Puda.
Minister zaapelował również
do wszystkich hodowców drobiu
obezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. bar, za inf. MRiRW
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Tradycją stacji i zakładów
doświadczalnych COBORU
w całej Polsce są odbywające się w czerwcu Dni
Pola i Dni Otwarte. Henryk
Pastuszek, dyrektor Stacji
Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, jak co
roku zaprasza zainteresowanych na spotkania polowe
i wspólną lustrację poletek.
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Spotkanie odbędą się w następujących terminach: SDOO
Wrócikowo 23.06, ZDOO
w Rychlikach 24.06, w Ruskiej
Wsi spotkamy się 29.06.
Rolnicy bardzo cenią sobie bezpośrednią możliwość
zapoznania się z odmianami
zalecanymi, możliwość porównania poszczególnych
odmian, przy zróżnicowanych programach ochrony.
I co najważniejsze wspólnie
lustrując kolejne poletka
eksperci i doświadczalnicy
na bieżąco odpowiadają na
pytania rolników i udzielają
praktycznych wskazówek.
Po poletkach doświadczalnych co roku oprowadza
rolników Małgorzata Gazda,
kierownik Działu Badawczo
– Doświadczalnego SDOO we
Wrócikowie. Rolnicy podkreślają, że przyjeżdżają na Dni

Fot. archiwum prywatne

Spotkajmy się we Wrócikowie

Henryka Pastuszka, dyrektor
SDOO we Wrócikowie zapraszamy 23 czerwca do Wrócikowa oraz 24 i 29 czerwca do
Zakładów Doświadczalnych
Oceny Odmian w Rychlikach
i w Ruskiej Wsi
Pola, ponieważ zawsze coś
ciekawego zobaczą, mają
możliwość porównania wielu odmian w jednym miejscu,
zawsze czegoś nowego się dowiedzą i wspólnie ze specjalistami szukają rozwiązania
problemów.
Każda odmiana ma szereg
cech, które należy przeanalizować przed wyborem tej
właściwej. Pierwsze miejsce
zajmuje potencjał plonotwórczy danej odmiany, na

kolejnym miejscu na terenie
Warmii i Mazur jest zimotrwałość odmian ozimych.
Rolnicy często wybierają
odmiany zapisane na Liście
Odmian Zalecanych (LOZ)
do uprawy w naszym województwie. Listy powstają
w oparciu o analizę wyników
doświadczeń prowadzonych
w ramach porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego (PDO).
Podczas dni pola będzie
można obejrzeć wiele poletek
doświadczalnych z tradycyjnymi roślinami bobowatymi
grubonasiennymi.
Na poletkach we Wrócikowie zobaczymy również soję,
której dwie odmiany: wczesna Erica i średniowczesna
Abelina znajdziemy na LOZ
do uprawy w naszym województwie.
W bieżącym roku po raz
pierwszy od lat województwo
utworzyło Listę Odmian Zalecanych dla grochu. Na liście
widnieje 8 odmian grochu
siewnego, w tym 6 odmian
ogólnoużytkowych: Astronaute, Batuta, Mandaryn,
Nemo, Spot, i Tarchalska oraz
2 odmiany pastewne: Hubal
i Turnia.
Monika Kopaczel-Radziulewicz
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INFORMACJE

Grypa ptaków – strategia
zwalczania choroby
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Uniwersalne i bezpieczne
Nawozy wieloskładnikowe
uznawane są za najbardziej
bezpieczną i uniwersalną
opcję do nawożenia każdego
rodzaju upraw. Uniwersalność wynika m.in. ze
skrócenia czasu, jaki trzeba
poświęcić na pracę przy
poprawie stanu gruntu, jak
również z wieloskładnikowej
formuły produktu.
Nawozy wieloskładnikowe
zazwyczaj zawierają makroelementy w postaci fosforu,
potasu i azotu – składników
niezbędnych dla prawidłowego rozwoju roślin. Ich
proporcje powinny być dostosowane wedle potrzeb
danej uprawy.

WARTO DODAĆ, ŻE
PONAD POŁOWA GLEB
W POLSCE TO GLEBY
KWAŚNE.
80% z nich wykazuje bardzo duży deficyt siarki, natomiast 70% z nich deficyt
potasu. Z uwagi na tę sytuację rosną koszty produk-

Jakie są skutki niedoboru
potasu w uprawach rolnych?
Głównym skutkiem niedoboru potasu przy uprawach
będzie zaburzenie gospodarki wodnej roślin – co wpłynie na ogólne pogorszenie
jakości plonu i obniżenie
jego rozwoju. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych może to doprowadzić nawet do zmarnowania
całej uprawy. W związku
z tym warto pamiętać o corocznym korzystaniu z nawozów z potasem.
Potas wpływa na lepszą
gospodarkę wodną upraw,
dzięki czemu są one bardziej
odporne na występowanie
suszy. Co więcej, minerał
ten zwiększa ogólną trwałość i zapobiega negatywnym
działaniom szkodników. Warto podkreślić, że naturalna
obecność potasu w glebach
na terenie Polski jest bardzo
często niewystarczająca, przez
co rośliny cierpią na niedobór
tego pierwiastka.
Dzięki nawozom potasowym uprawy będą nie tylko
bardziej wytrzymałe i odporne na mrozy. Oferowane

cji, co sprawia, że aby była
ona opłacalna, niezbędne
jest poszukiwanie alternatyw dla tradycyjnych rozwiązań.
Nawozy wieloskładnikowe
do konkretnych gatunków
roślin
Choć nawóz wieloskładnikowy uchodzi za produkt uniwersalny, to warto wspomnieć, że istnieją
rodzaje nawozów wieloskładnikowych, które są
dedykowane dla konkretnie podanych grup roślin.
Wszystko zależy od tego,
które składniki odżywcze
są najbardziej potrzebne
dla danej uprawy. Ponadto
duży wpływ ma uwarunkowanie terenu – np. w sytuacji zbyt dużego niedoboru
potasu, lepszym rozwiązaniem może być nawóz z potasem, aniżeli standardowy
nawóz wieloskładnikowy.
W związku z tym, dla uzyskania najlepszych efektów,
warto dowiedzieć się więcej o wszelkich kwestiach
związanych z nawożeniem
i uprawą roślin.

produkty wpływają również
na ich wygląd i zwiększenie
poziomu witaminy C. Zastosowanie nawozów z potasem
jest szczególnie rozsądnym
rozwiązaniem, biorąc pod
uwagę długotrwałe okresy
suszy, które w ostatnich latach
występują w naszym kraju.
Należy jednak pamiętać
o uregulowaniu pH gleby
stosując wapno jako
świetny materiał nawozowy
Nawozy wapniowe są aktualnie bardzo często wykorzystywane,
zarówno
w mniejszych gospodarstwach, jak i tych, które
działają na dużą skalę. Nie
bez powodu ten materiał
nawozowy zyskuje z biegiem
lat na popularności. Istnieje szereg zalet wapnowania,
więc wymienić można kilka
kluczowych argumentów
przemawiających za zdecydowaniem się na regularne wykorzystywanie tego
rozwiązania. Warto poznać
najważniejsze z nich.
Dobrze wiedzieć, że wapnowanie gleby wykonywane
jest po to, by odkwasić gle-

bę i dzięki temu poprawić
jej właściwości biologiczne,
chemiczne, a także ﬁzyczne.
Wiele osób, mając te wiadomości, zadaje jedno, kluczowe pytanie – po co w ogóle
odkwaszać glebę? Odpowiedź
jest w tym przypadku bardzo
prosta. Jeśli gleba jest kwaśna, to fosfor, który jest w niej
zawarty, nie jest przyswajany
przez rośliny w taki sposób,
w jaki chcielibyśmy. Proces
ten jest bardzo utrudniony
i w związku z tym konieczna
jest odpowiednia interwencja. Jeśli nasze rośliny nie
będą na właściwym poziomie przyswajać fosforu, to nie
będą one miały odpowiednich warunków do wzrostu.
Dzięki wapnowaniu gleby
problem ten zostaje usunięty.
Warto przy tym wspomnieć,
że w Polsce mniej więcej po-

łowa gleb jest kwaśna lub
bardzo kwaśna. Z tego powodu nawóz wapniowy jest
u nas tak powszechnie wykorzystywany.
Kolejnym bardzo ważnym
argumentem jest fakt, że tylko na glebach odkwaszonych
stosowanie doglebowych nawozów wieloskładnikowych
jest zasadne, ponieważ wraz
ze wzrostem pH gleby zwiększa się ich pobór przez rośliny.
Na glebach o pH w przedziale
4,5-5,5 wykorzystanie NPK
oscyluje w granicach tylko
30-50% natomiast na glebach o wyregulowanym pH
w przedziale 6-7 zwiększa się
do 70% i więcej. Ma to przełożenie na zwyżki plonu i zysków z danej uprawy.
Elżbieta Zyskowska,
dyrektor handlowy
Grupy Nawozów Complexor
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Największą wartość ma siano
wytwarzane z pierwszego
pokosu, gdyż ruń łąkowa ma
wtedy najbardziej optymalną
zawartość składników odżywczych. Pierwszy pokos najczęściej ma miejsce w drugiej
połowie maja, drugi – mniej
więcej w połowie lipca, a trzeci
po 8 tygodniach od drugiego
pokosu. Żeby następne pokosy
miały równie wysoką wartość
należy między nimi stosować
nawóz doglebowy zawierający
potas- mówi Elżbieta Zyskowska Dyrektor handlowy Grupy
Nawozów Complexor.
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.

CZYM NAWOZIĆ MIĘDZY POKOSAMI?
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 cenie
producenta oferuje:

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

Fot. archiwum prywatne

EKSPERT RADZI:

Uwolnij fosfor w glebie
 
Elżbieta Zyskowska,
dyrektor handlowy
Grupy Nawozów Complexor
- 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)
- plany nawożenia
- transport nawozów bezpośrednio do gospodarstwa
GRATIS
O szczegóły warto dopytać
specjalistów, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.
Tel. 784 54 33 54 lub
727 925 807
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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PRODUKCJA ROŚLINNA

Dr Joanna Gałązka
W 2015 r. ONZ przyjęła
program działań definiujący
model zrównoważonego
rozwoju na poziomie globalnym. Pod koniec 2019 r.
ogłoszono Europejski Zielony Ład dla Unii Europejskiej
i jej obywateli.
O tym, jak te założenia realizują producenci środków
ochrony roślin i jakie wyzwania stoją przed rolnictwem
w nadchodzącym czasie czytamy w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
„Klimat, środowisko, biznes.
Działania producentów środków ochrony roślin na rzecz
rolnictwa zrównoważonego”.
Organizacja Narodów Zjednoczonych 6 lat temu przyjęła

program na rzecz zrównoważonego rozwoju, który opiera
się na realizacji 17 globalnych
celów – takich jak np. eliminacja głodu, zrównoważone
wykorzystywanie ekosystemów lądowych czy dbanie
o bioróżnorodność. Wiele
z nich dotyczy rolnictwa,
bezpieczeństwa żywności,
zmiany klimatu i dbania
o środowisko. Podobnie jest
w przypadku Europejskiego
Zielonego Ładu, który opiera
się m.in. na strategiach „Od
pola do stołu” oraz „Na rzecz
bioróżnorodności”. Działania w ramach obydwu planów mają wspólny kierunek:
rolnictwo zrównoważone.
Ich cele już od dawna realizuje Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin, które poprzez szereg podejmowanych
inicjatyw pokazuje, że branża
środków ochrony roślin odpowiedzialnie podchodzi do
zobowiązań.
Przed gospodarką i rolnictwem stoi wiele wyzwań.
Ludzi do wykarmienia ciągle przybywa (do 2023 r. ta
liczba ma przekroczyć 8 miliardów!), borykamy się z deﬁcytem wody, ograniczoną
powierzchnią gleby pod uprawy oraz ociepleniem klimatu.
Według danych zaprezentowanych w raporcie „Klimat,
środowisko, biznes” wzrost
temperatury o 1 stopień Cel-
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Rolnictwo zrównoważone – czyli jakie?

sjusza zmniejsza plony zbóż
o 360 kilogramów, a do realnego wykorzystania mamy
tylko 0,17 proc. globalnych
zasobów wody. Na poprawę
tej sytuacji może wpłynąć minimalne wykorzystanie niezbędnych zasobów, poprawa
żyzności gleby i optymalizacja
produkcji. Połączenie najlepszych cech rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego
powinno doprowadzić nas do
rolnictwa zrównoważonego.
Jest ono kluczowe również
dla zrównoważenia całego
procesu produkcji żywności
– od producentów zaopatru-

lądowych, zrównoważone
gospodarowanie
lasami,
zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać
proces degradacji gleby oraz
powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”), podejmuje też własne inicjatywy
i proponuje zrównoważone
rozwiązania. Ich efekty to
m. in. tworzenie aplikacji
ułatwiających pracę rolnikowi i ograniczających zużycie
środków ochrony roślin, prężnie działający system zbiórki opakowań po środkach
ochrony roślin, które traﬁają
do recyklingu. To tylko jedne

jących rolnictwo, poprzez
gospodarstwa, odbiorców
i przetwórców, aż po sieci
handlowe i konsumentów.
Klimat, środowisko, biznes
– działania na rzecz równowagi Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin i cała branża,
której działania służą osiągnięciu m. in. celu numer 2 i 15
z listy ONZ („Wyeliminować
głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze
odżywianie oraz promować
zrównoważone rolnictwo”
i „Chronić, przywrócić, promować
zrównoważone
użytkowanie ekosystemów

z działań podjętych na rzecz
rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, wspierania
ponad 1,5 miliona rolników
w Polsce i dbania o bezpieczeństwo zarówno ich, jak
również konsumentów.
Dotychczasowe inicjatywy
na rzecz innowacji to dopiero
początek, ponieważ w 2020 r.
podjęto 6 zobowiązań, które
będą zrealizowane w ciągu
10 lat. Według raportu branża środków ochrony roślin
w tym czasie m. in. przeznaczy 10 mld euro na inwestycje
w rolnictwo precyzyjne i technologie cyfrowe, 4 mld euro
na inwestycje w biopestycydy, zwiększy poziom zbiórki
opakowań (do 75 proc. do
2025 r.) i utworzy podobne
systemu w krajach, w których jeszcze ich nie ma oraz
przeszkoli 1 mln rolników
i doradców w zakresie integrowanej ochrony roślin czy
ochrony wód. O efektach dotychczasowych działań w ramach zobowiązań na rzecz
rolnictwa zrównoważonego
można przeczytać w raporcie
„Klimat, środowisko, biznes.
Działania producentów środków ochrony roślin na rzecz
zrównoważonego rolnictwa”
dostępnym na stronie www.
psor.pl
dr Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin

Potencjał najlepszych odmian chlebowych pozwala na
uzyskanie dobrego jakościowo plonu na poziomie 10 t/
ha. Różnice w plonowaniu
poszczególnych odmian przy
tym samym poziomie agrotechniki mogą sięgać blisko
20%. Zatem, decydując się
na uprawę pszenic z grupy
B, kluczowe znaczenie ma
wybór odmiany.
Czym różnią się pszenice
jakościowe od chlebowych?
Cechują je inne parametry
uzyskiwanego ziarna. To one
klasyﬁkują daną odmianę do
konkretnej grupy. Determinują, czy traﬁ ona do grupy A czy
B. Podział uwzględnia jeszcze
pszenicę elitarną (grupa E)
i przeznaczoną do produkcji
ciastek (grupa K). Istnieje także grupa C, do której zaliczane
są pozostałe, w tym paszowe
odmiany.
Podczas weryﬁkacji rejestracyjnej ocenia się objętość chle-

ba, liczbę opadania, zawartość
białka, wskaźnik sedymentacji, wodochłonność mąki,
rozmiękczenie, energię ciasta
i wydajność mąki. Te wskaźniki decydują o przypisaniu
danej odmiany do konkretnej
grupy jakościowej. Wystarczy,
iż testowane ziarno nie spełnia
tylko jednego weryﬁkowanego kryterium, by odmiana
została zaklasyﬁkowana do
niższej grupy.
Jakość technologiczna ziarna
uzależniona jest także od sposobu uprawy oraz przebiegu
pogody w okresie wegetacji.
Aura wpływa między innymi
na aktywność enzymów amylolitycznych. Podczas deszczowej pogody zwiększa się
aktywność amylazy o czym
świadczy mała liczba opadania. Podobnie jest przy zbyt
niskim nawożeniu azotem.
Nawet odmiany o genetycznie uwarunkowanej wysokiej
zawartości białka mogą nie
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sprostać wymaganiom skupowym. Stosowanie wysokich
dawek azotu skutkuje wzrostem zawartości białka, ilości
glutenu oraz wzrostem wartości wskaźnika sedymentacyjnego. Opóźnienie terminu
zbioru może przyczynić się do
porośnięcia ziarna. Nieodpowiednie warunki przechowywania mogą doprowadzić do
stęchnięcia lub zagrzania ziarna, co zwiększa rozpływalność
glutenu i ogranicza przydatność mąki do wypieku chleba.
Jednak odpowiednia dbałość
i staranne prowadzenie łanu
pszenic z grupy chlebowej pozwala na uzyskanie surowca,
który odpowiada parametrom
handlowym pszenic jakościowych.
Wybierając odmianę trzeba
zwrócić uwagę na jej wysoką plenność i solidną jakość
ziarna.
Z badań PDO przeprowadzonych w 2020 roku wyni-

ka, iż najlepiej plonującą odmianą w tym segmencie była
Symetria. Uzyskała plon10,6
t/ha – 4% wyższy od wzorca
przy wysokim poziomie agrotechniki. Zachowała przy tym
jeden z najwyższych wskaźników zimotrwałości w badanej
grupie odmian. W sezonie
2020/21 została odmianą
wzorcową w COBORu. Cechuje ją wysoka odporność na
porastanie, elastyczny termin
siewu, podwyższona tolerancja
na niskie pH, dobra zdolność
regeneracyjna po zimie. Nie
wykazuje wrażliwości na chlorotoluron, świetnie sprawdza
się również przy późnym siewie. Charakteryzuje ją dobre
wyrównanie ziarna o wysokiej
gęstości i pożądanej w skupie
zawartości białka, wynoszącej
12,6% lub więcej. Bardzo dobra zdrowotność odmiany predestynuję ją do uprawy w monokulturze. Rekomendowana
jest do siewu w całym kraju.
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Odmiany chlebowe pszenicy

Mnogość
uwarunkowań
środowiskowych, przeprowadzane zabiegi agrotechniczne,
czy przebieg procesu wegetacji to niektóre z czynników,
które wpływać mogą na jakoś
ziarna pszenicy. Producent
rolny ma ograniczone możliwości oddziaływania na warunki klimatyczno-glebowe.
Może natomiast swobodnie
dobierać odmiany i stosować
różne systemy uprawy, aby
otrzymać ziarno o najwyższej
jakości. Rewelacyjna plen-

ność i dobra jakość ziarna to
główne parametry, jakie trzeba weryﬁkować przy wyborze
odmian chlebowych. Warto
także zwrócić uwagę na ich
zimotrwałość. Anna Rogowska
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Od początku roku Polmlek
obecny jest w mediach
z kampanią promującą ekologiczną żywność i rolnictwo
ekologiczne. Podejmowane
przez firmę proekologiczne
działania mają ścisły związek z Europejskim Zielonym
Ładem, czyli założonym przez
Unię Europejską planem,
dzięki któremu do 2050 roku
Europa stanie się pierwszym
neutralnym dla klimatu kontynentem.
Europejski Zielony Ład opiera się na strategii „od pola do
stołu”. Uwzględnia wyzwania
związane ze zrównoważonymi
systemami żywnościowymi,
uznaje nierozerwalne związki
między zdrowiem ludzi a zdrową planetą.
W dobie pandemii szczególnie uwydatniło się znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego,
który stabilnie funkcjonuje
w każdych warunkach i jest
w stanie zapewnić dostęp do
żywności w wystarczającej ilości i po przystępnych cenach.
Bardzo wyraźnie uwypukliły się wzajemne powiązania
między naszym zdrowiem,
ekosystemami, łańcuchami
dostaw, wzorcami konsumpcji i ograniczeniami planety.
Wszyscy zdajemy sobie dosko-

nale sprawę z pogarszającej się
kondycji środowiska naturalnego, pandemia to tylko jeden
z przykładów. Coraz częściej
występują zjawiska takie jak
susze, powodzie, pożary lasów,
nowe rodzaje agrofagów, a to
oznacza, że nasz system żywnościowy jest zagrożony. Priorytetem dla mieszkańców nie
tylko Europy, ale całego świata, musi być poprawa stylu życia, a co za tym idzie – zdrowia,
poprawa stanu środowiska naturalnego.
Ludzie zwracają coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe, zdrowotne, społeczne
i etyczne. Oczekują tych wartości również w kontekście
żywności, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo postępującej urbanizacji, ludzie
chcą, aby ich żywność była
świeża, w jak najmniejszym
stopniu przetworzona, i pozyskiwana w sposób zrównoważony. Niestety wciąż systemy
żywnościowe pozostają jednym z głównych czynników
napędzających zmianę klimatu i degradację środowiska. Chyba w obecnej sytuacji
wszyscy zdają sobie sprawę
z konieczności zmniejszenia
zależności od pestycydów
i środków przeciwdrobnoustrojowych, ograniczenia
nadmiernego nawożenia, ko-

Fot. archiwum ﬁrmy

Polmlek promuje rolnictwo ekologiczne

nieczności wzmocnienia rolnictwa ekologicznego, poprawy
dobrostanu zwierząt, a przede
wszystkim z konieczności odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej.
Jedną z dróg do zrównoważonej produkcji żywności
jest rolnictwo ekologiczne.
Celem Unii Europejskiej jest
przeznaczenie do 2030 roku
co najmniej 25% gruntów
rolnych w UE na rolnictwo
ekologiczne.
Rolnictwo ekologiczne, czyli takie, w którym stosuje się
metody upraw z wykorzystaniem naturalnych substancji
i procesów. Rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na
środowisko, ponieważ sprzyja

odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych
i energii, utrzymaniu różnorodności biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi
ekologicznej, poprawie żyzności gleby, utrzymaniu jakości
wody. Ponadto w rolnictwie
ekologicznym przestrzegana
jest zasada wysokich standardów dobrostanu zwierząt,
oraz wymagane jest od rolników zaspokajanie konkretnych potrzeb behawioralnych
zwierząt. Aby konsumenci
mieli pewność, że wybierana przez nich żywność jest
pochodzenia ekologicznego,
Unia Europejska stosuje rygorystyczny system kontroli
i egzekwowania przepisów.
Rolnictwo ekologiczne to tylko część większego łańcucha
dostaw, który obejmuje sektor
przetwórstwa spożywczego,
dystrybucji i sprzedaży detalicznej. Każde z ogniw tego
łańcucha podlega kontroli
i certyﬁkacji.
O ekologicznym pochodzeniu informuje logo produkcji
ekologicznej, eurolistek na zielonym tle. Logo to zapewnia
identyﬁkację i rozpoznawalność ekoproduktów w całej
Unii Europejskiej.
Polmlek aktywnie uczestniczy w programie unijnym
mającym na celu promowa-

nie rolnictwa ekologicznego.
Wprowadziliśmy do oferty
szereg ekologicznych produktów, a do konsumentów
docieramy poprzez szczegółowo przemyślane działania
w wielu kanałach w ramach
kampanii 360°.
Pojawiły się już spoty promujące ekomasło i ekomozzarellę,
keﬁr, maślankę i śmietankę
oraz świeże mleko. Wszystko
to produkty z polskiego mleka z polskich ekologicznych
gospodarstw. Nasze produkty
cechuje świeżość, autentyczność. Są gwarancją doskonałych dań, gwarancją powrotu
wspomnień z dzieciństwa.
13 maja w Hali Koszyki
w Warszawie odbył się jeden
z kilku zaplanowanych pokazów kulinarnych, który przybrał formę warsztatów. Zaproszeni inﬂuencerzy gotowali
pod czujnym okiem Tomasza
Jakubiaka, dziennikarza kulinarnego i pasjonata dobrej
kuchni. Z ekologicznych produktów powstawały dania
pyszne i piękne, a zgromadzeni
goście doskonale radzili sobie
z gotowanymi w mleku szparagami, dorszem pieczonym
w palonym maśle, czy karmelizowanymi bananami na maśle. Dodatkowo przechodnie
mogli spróbować ekoproduktów we własnym domu, jeśli

spotkali naszą hostessę rozdającą ekologiczne płócienne
torby z gadżetami i produktami. A już wkrótce kolejne warsztaty i pokazy EKO!
Nieustająco zachęcamy naszych dostawców do transformacji swoich gospodarstw
i przyjęcie ekologicznego modelu biznesowego. Naszym
wspólnym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla do
atmosfery, dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym,
produkcja energii ze źródeł
odnawialnych. Priorytetem
jest również zwiększenie dobrostanu zwierząt. Poprawa
zdrowia, mniejsze zapotrzebowanie na leki mogą pomóc
w zachowaniu różnorodności
biologicznej, poprawiają jakość żywności, a jednocześnie
jest to odpowiedź na oczekiwania konsumentów.
Polmlek to stabilny i pewny
kontrahent. W ogłoszonym
właśnie rankingu tygodnika
Wprost „200 największych
polskich ﬁrm” Polmlek znalazł
się na 40 miejscu i awansował
o 4 miejsca. To tylko potwierdza mocną pozycję wicelidera w branży mleczarskiej,
oraz fakt, że w dobie kryzysu
gospodarczego współpraca
z Polmlekiem może być gwarancją stabilności i rozwoju.
BM
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Aminokwasy zdobywają uznanie w produkcji rolniczej
na całym świecie. Grono ich
użytkowników systematycznie powiększa się. Producenci chętnie sięgają po nawozy zawierające te związki
z uwagi na ich pozytywny
wpływ na metabolizm roślin,
zwiększenie plonowania, nie
tylko w kontekście ilościowym, ale i jakościowym.
Z uwagi na korzystne oddziaływanie na proces regeneracji po wystąpieniu stresów,

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

z którymi rośliny zmagają
podczas całego cyklu uprawowego, początkowo zalecano
ich stosowanie interwencyjnie, po wystąpieniu czynnika
stresowego. Aktualnie zaleca
się ich używanie prewencyjnie, gdyż łagodzą skutki
stresów i włączenie tego typu
produktów do standardowej
agrotechniki.
Jak działają aminokwasy?
Rośliny samodzielnie je syntetyzują i wykorzystują przede wszystkim do tworzenia
białek. Jednak proces ten jest
bardzo czasochłonny i wymaga stosunkowo dużych nakładów energii. W przypadku
wystąpienia niekorzystnych
warunków organizm roślinny skupia się na przezwyciężeniu stresu, a nie budowie
plonu. Dlatego dostarczenie
z zewnątrz odpowiedniej
dawki aminokwasów zapewni efektywne przezwyciężenie
czynnika stresowego, bez
uszczerbku dla procesu formowania plonu. Związki te
gwarantują roślinom możliwość przeznaczenia czasu
i energii w krytycznych dla
nich momentach na inne
procesy życiowe. Dodatkowo
wspierają naturalną odporność przed patogenami oraz
szybszym i efektywniejszym

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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Prewencyjne zastosowanie aminokwasów

Biostymulacja
pobieraniu składników pokarmowych z gleby. Warto je
zatem dostarczać nawet kilka
razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby utrzymać rośliny
w dobrej kondycji i zapewnić
najkorzystniejsze warunki
dla optymalnego plonowania.
Na sklepowych półkach
dostępna jest szeroka gama
produktów zawierających te
związki. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na ilość
wszystkich biogennych aminokwasów.
Istotna jest także zawartość wolnych aminokwasów,
czyli aminokwasów niezwiązanych, charakteryzujących
się niską masą cząsteczkową.
Dzięki temu mogą być bardzo
szybko pobierane przez rośliny. Ważne jest, aby wolne
aminokwasy były w formach
lewoskrętnych, warunkujących ich aktywność w roślinnych procesach metabolicznych. W aminokwasach
występuje zjawisko izomerii optycznej. Wyróżniamy
ich formy L- (lewoskrętne)
i D- (prawoskrętne). Spowodowane jest to obecnością
w cząsteczkach aminokwasów
centr chiralnych. Większość
aminokwasów może występować w tego rodzaju formach izomerycznych, które
różnią się rozmieszczeniem
w przestrzeni czterech podstawników związanych z atomem węgla. W organizmach
żywych aminokwasy występują tylko w formach lewoskrętnych, czyli aktywnych
biologicznie. Tylko te formy
efektywnie odżywiają rośliny.
Warto zweryﬁkować formę
aminokwasów w produkcie.
Przykładem preparatu, który
spełnia te kryteria jest między innymi Basfoliar Avant
Natural SL. Jest to biosty-

mulator o wysokim stężeniu
aminokwasów, zawiera 10%
wolnych aminokwasów. Są to
w pełni roślinne aminokwasy z dużą ilością biologicznie
aktywnych L-aminokwasów.
Nie tylko poprawia tolerancję
na stres, ale także stymuluje
wzrost i rozwój roślin. Unikalny ich skład zapewnia
maksymalną skuteczność
i bezpieczeństwo. Produkt
ten zawiera także peptydy
pochodzenia
roślinnego,
wspomagające wzrost korzeni, pobieranie składników
odżywczych i odporność na
stres upraw rolnych i ogrodniczych. Dla roślin cenne są
przede wszystkim peptydy
krótkołańcuchowe, które są
połączeniem aminokwasów
o specyﬁcznej konﬁguracji.
Preparat opiera się o aminokwasy roślinne, dzięki czemu
ich zawartość i proporcje pokrywają się z aminokwasami,
które naturalnie występują
w roślinach.
Rolnicy, którzy dotychczas
nie stosowali produktów
z aminokwasami na swoich
plantacjach lub stosowali je
tylko interwencyjnie, powinni rozważyć użycie tej technologii jako standardowego
zabiegu agrotechnicznego.
Włączenie dolistnego oprysku aminokwasami poprawi
ogólną kondycję i odporność
roślin, zapewni lepsze plonowanie, a tym samym wzrost
rentowności produkcji. Najkorzystniej, gdy cel ten udaje
się osiągnąć przy ograniczeniu
użycia nawozów sztucznych
i pestycydów. Tego wymaga się
od świadomych producentów.
Technologia ta jest całkowicie
bezpieczna dla środowiska.
Anna Rogowska

>>więcej na str. 11
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Okres intensywnego kształtowania plonu,
czyli ochrony rzepaku przed patogenami

Uszkodzenia pędu z powodu
warunków atmosferycznych
i powodowane przez owady
są wrotami infekcji
Dochodziło do infekcji, a po
ociepleniu i wzroście poziomu opadów grzyb w szybkim tempie rozprzestrzeniał
się, powodując intensywne
zamieranie pędów. Znaczne
obniżenie poziomu plonowania rzepaku było efektem
uszkodzenia łodyg, utraty ich
wytrzymałości mechanicznej
oraz zdolności transportu
wody i składników pokarmowych do łuszczyn i nasion.
W bieżącym sezonie oprócz
pęknięć
spowodowanych
wysoką amplitudą dobowej
temperatury, wrotami infekcji są także uszkodzenia pędu
spowodowane przez samice
chowacza brukwiaczka.
W ograniczaniu strat plonu
z powodu zgnilizny twardzikowej ważne są: prawidłowy

Fot. archiwum

W okresie kwitnienia istotną rolę w kształtowaniu plonu
odgrywa ochrona przed nasilaniem zgnilizny twardzikowej, ponieważ dojrzewanie
infekcyjnych zarodników S.
sclerotiorum jest optymalne,
gdy temperatura wynosi 10–
12°C oraz rośnie wilgotność
powietrza, czyli najczęściej,
gdy kwitnie rzepak. Wysoka
wilgotność powietrza oraz
podwyższona temperatura
sprzyjają rozwojowi grzyba
w tkankach roślinnych. Wodniste nekrozy pędu i krótkotrwała, biała grzybnia są
pierwszymi oznakami skutecznych infekcji. Już po 5–6
dniach grzyb tworzy przetrwalniki. Znikomy odsetek
infekcji roślin zachodzi, kiedy ze sklerot w glebie wyrasta
grzybnia, przerastająca system korzeniowy porażonych
roślin. Okres uwalniania zarodników z apotecjów (owocników) sprawcy może też być
rozciągnięty w czasie, co obserwowaliśmy w ubiegłym
sezonie, kiedy długotrwałe
późnowiosenne przymrozki
ograniczały zarodnikowanie
i opóźniały występowanie
typowych objawów choroby.

Fot. archiwum

Rzepakowe pole

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

płodozmian i agrotechnika,
w tym nawożenie roślin azotem i siarką, które stymulują
zdrowotność rzepaku. Ważną
rolę w walce z tym patogenem
odgrywa również poprawne
wykonanie orki i podorywki,
ponieważ jeśli formy przetrwalnikowe S. sclerotiorum
po orce będą wyniesione na
powierzchnię gleby i wystawione na działanie światła, będą
miały niższą zdolność kiełkowania, a umieszczone głęboko
najprawdopodobniej nie wyrosną nad powierzchnię gleby
i nie wytworzą zarodników.
Preferowane w integrowanej
ochronie roślin metody niechemiczne, w tym biologiczna,
mają zastosowanie w walce ze
zgnilizną twardzikową rzepaku. Wykorzystanie w jednorazowej aplikacji przedsiewnej
mykopasożyta Coniothyrium
minitans hamuje zdolność
tworzenia apotecjów i grzybni.
Produkt biologiczny w dawce
2 kg/ha należy zastosować
doglebowo przy użyciu opryskiwaczy polowych, a następnie wykonać uprawki przedsiewne, w celu efektywnego
wprowadzenia zarodników
antagonisty do gleby.
Wykonanie skutecznego
zabiegu chemicznej ochrony
przed nasileniem zgnilizny
twardzikowej odbywa się
w wąskim oknie zabiegowym, tj. od fazy żółtego pąka
do pełni kwitnienia (BBCH
59–65), kiedy 50% kwiatów
jest otwartych, a najpóźniej do momentu opadania
pierwszych płatków. Aktualnie wczesne odmiany rzepaku osiągnęły już fazę 65
BBCH. Wśród rekomendowanych aktualnie substancji
aktywnych są: azoksystrobina, boskalid, difenokonazol,
dimoksystrobina, ﬂuopyram,
ﬂutriafol, piraklostrobina,
protiokonazol, tetrakonazol, tebukonazol stosowane
solo lub w mieszaninach tych
substancji o różnych mechanizmach działania – strobiluryn, triazoli, anilidyn.
Z doświadczeń polowych
wynika, że dwuzabiegowe programy ochrony rzepaku przed
sprawcą zgnilizny twardzikowej
są najskuteczniejsze. Pierwszy
zabieg należy wykonać w fazie
59-60 BBCH kiedy otwarte są
pierwsze kwiaty, a drugi w czasie
kwitnienia (62-65 BBCH), gdy
na głównym kwiatostanie otwarta jest już połowa kwiatów,
a starsze płatki opadają. Dobrą
strategią ochrony rzepaku przed
zgnilizną twardzikową powinno

być łączenie przedsiewnie metody biologicznej i chemicznej
w okresie okołokwitnieniowym.
Jeśli ze względu na silną presję
patogenicznego grzyba konieczne jest wykonanie dwóch
zabiegów chemicznych należy
pamiętać, aby zastosować substancje aktywne o odmiennych
mechanizmach działania w stosunku do sprawcy choroby.
Dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Fot. archiwum

W ubiegłym roku wegetacja
rzepaku ozimego ruszyła już
12 marca, a jego kwitnienie
rozpoczęło się 28 kwietnia.
Dlatego też ochronę rzepaku
przed patogenami realizowaliśmy tydzień po wznowieniu wiosennej wegetacji,
a jej finał nastąpił w pierwszych dniach maja. Tymczasem w bieżącym sezonie po
okresie zimowego spoczynku
wiosenny wzrost i rozwój
rzepaku nastąpił w kwietniu,
a kwitnienie około 10 maja.
Termin ochrony rzepaku
ozimego skorelowany jest
zatem z przebiegiem warunków pogodowych i jego
fazy rozwojowej.

Oznaki pierwszych skutecznych infekcji
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Pryszczarek heski
— szkodnik źdźbłowy zbóż
Szkody wyrządzają tylko larwy. Na roślinach
zaatakowanych jesienią widoczne są
cebulkowate zgrubiałe, a liście sercowe
takich roślin są zahamowane we
wzroście. Objawy widoczne są również po
wykłoszeniu zbóż.
Pryszczarek heski jest bardzo małą muchówką, która
pokrojem przypomina komara. Szczególnie groźne
jest pokolenie wiosenne,
które pojawia się na zbożach na przełomie kwietnia i maja. W tym roku wylot muchówek był znacznie
późniejszy, co spowodowane
było przede wszystkim dość
długo utrzymującymi się niskimi temperaturami. Muchówki te zasiedlają przede
wszystkim pszenice, ale
również można je spotkać
na życie i jęczmieniu.
JAK ROZPOZNAĆ
PRYSZCZARKA HESKIEGO?
Muchówka ma długość około 3,5 mm. Górna część ciała
jest szara, natomiast dolna
jasna. Samice posiadają dodatkowo czerwone lub brunatnoczerwone plamki na
odwłoku. Cecha charakterystyczną tych muchówek jest
mała głowa na której znajdują się 17- członowe, brunatnożółte czułki. Długość czułków
jest powiązana z płcią, u samic

stanowią one 1/3, a u samców
2/3 długości ciała.
Jajeczka składane przez samice mają kształt cylindryczny, długość od 0,5 do 1 mm,
początkowo są przezroczyste,
później jasnoczerwone.
Larwa dorasta do 6 mm, ma
kształt wrzecionowaty, nie posiada odnóży i wyraźnie wyodrębnionej puszki głowowej.
Od strony grzbietowej dość
wyraźnie widoczne jest jelito
wypełnione zielonym sokiem
rośliny, na której żeruje.
Poczwarka typu bobówka,
barwy kasztanowo - brunatnej, długości od 4 do 5 mm.
JAK PRZEBIEGA ROZWÓJ
PRYSZCZARKA HESKIEGO?
Zimuje larwa w bobówce
w glebie. Wiosną następuje
przepoczwarczenie, a pierwsze postaci dorosłe pryszczarka wylatują najwcześniej pod koniec kwietnia.
Masowe naloty na plantacje zbóż obserwowane są
w maju. Postacie dorosłe
nie pobierają pokarmu
i żyją około 1 tygodnia.

W tym czasie po kopulacji
samice składają jajeczka
na górnej stronie dolnych
liści, umieszczając je grupami
przypominającymi
kształtem wężyk. Po około
4 – 7 dni (zależne od warunków atmosferycznych)
pojawiają się larwy, które
wędrują po liściu w kierunku źdźbła, gdzie przedostają się pod pochwę liściową.
Umiejscawiają się na źdźble,
najczęściej jest to obszar pomiędzy pierwszym a drugim
kolankiem. Larwy macerują

tkankę a następnie wysysają
soki. Przed żniwami larwa
opuszcza rośliny i przepoczwarcza się w glebie na wysokości pierwszego kolanka.
Stadium poczwarki trwa
około 2 tygodni. Niestety
część larw może diapauzować w glebie przez długi
okres. Wylot muchówek
drugiego pokolenia rozpoczyna się w sierpniu, a samice tego pokolenia składają
jajeczka na młodych oziminach lub trawach. Wylęgłe
larwy żerują na młodych

roślinach do listopada, po
czym schodzą do gleby i zimują w bobówkach.
Pryszczarek heski w naszych
warunkach klimatycznych występuje najczęściej w dwóch
pokoleniach, ale w przypadku
bardzo ciepłej wiosny i lata
oraz odpowiedniej wilgotności
liczba pokoleń może dochodzić
nawet do pięciu.
SZKODLIWOŚĆ
Szkody wyrządzają tylko
larwy. Na roślinach zaatakowanych jesienią widoczne

są cebulkowate zgrubiałe,
a liście sercowe takich roślin
są zahamowane we wzroście.
Objawy widoczne są również
po wykłoszeniu zbóż. Źdźbła
takich roślin są powyginane
i często leżą na ziemi. Kłosy
tych roślin są zbielałe lub
słabo wykształcone. Niestety
jeżeli jesienią lub wiosną, larwy żerują na źdźble głównym,
przed krzewieniem, to rośliny
takie najczęściej giną. Natomiast uszkodzenia w fazie
strzelania w źdźbło skutkuje
tym, że w miejscu żerowania
źdźbło się przewęża i nachyla, a następnie wzrasta
pionowo, co doprowadza do
powstawania tzw. źdźbeł kolankowatych, utrudniających
zbiór. Ziarno z kłosów roślin
uszkodzonych jest drobne.
W ograniczaniu liczebności pryszczarka heskiego
dużą rolę odgrywają zabiegi
agrotechniczne oraz bardzo
liczna grupa entomofagów,
wśród których dominują gatunki pasożytnicze. Niektóre
z nich mogą redukować populację tego gatunku nawet
o 57 procent.
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

Wsparcie dla pszczelarzy i rolników
Rada Ministrów przyjęła
rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone
przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi.
Rząd pomoże pszczelarzom
oraz producentom rolnym,
których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
w 2020 r. Ponadto, wsparcie
w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mo-

gło dotyczyć również zakupu
udziałów w spółdzielniach
prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa
ryb, skorupiaków i mięczaków.
Najważniejsze rozwiązania
Wsparcie zostanie przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność związaną
z utrzymywaniem pszczół.
- Dotacja wyniesie 20 zł do
każdej przezimowanej rodziny pszczelej.
Producenci rolni, których
uprawy zostały w 2020 r.
zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej
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30% średniej rocznej produkcji rolnej będą mogli ubiegać
się o dotację, której wysokość
będzie uzależniona od rodzaju
uprawy i wysokości szkód na
danej powierzchni:
- 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew
owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu,
deszczu nawalnego, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, pioruna, obsunięcia
się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
- 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły
szkody w wyniku gradu, desz-

czu nawalnego, ujemnych
skutków
przezimowania,
przymrozków wiosennych,
powodzi, huraganu, pioruna,
obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej
70% plonu;
- 1000 zł na 1 ha upraw,
w których wystąpiły szkody
w wyniku suszy;
- 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew
owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku
gradu, deszczu nawalnego,
ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się

ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70%
plonu;
- 500 zł na 1 ha powierzchni
upraw, w których wystąpiły
szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych
skutków
przezimowania,
przymrozków wiosennych,
powodzi, huraganu, pioruna,
obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej
20% do 70% plonu.
Dopłaty do oprocentowania kredytów będą mogły być
również udzielane na zakup
udziałów w spółdzielniach
prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produk-

tów rolnych lub przetwórstwa
ryb, skorupiaków i mięczaków.
Członkostwo w spółdzielni
pozwala rolnikom na wspólne
zarządzanie – członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa. Dzięki angażowaniu się
spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści
dla swoich członków w postaci
zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu,
dodatkowy proﬁt z prowadzonej działalności (marża
przetwórcza) nie traﬁa do pośredników.
inf. MRiRW
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Kiła kapusty – problem globalny?
Zwalczanie chorób jest bardzo istotnym
aspektem współczesnej agrotechniki
rzepaku. Każdy rok charakteryzuje inny
przebieg warunków pogodowych i nie
zawsze są widoczne te same problemy.
Hodowla odpornościowa szybko się
jednak rozwija i dostępne są już odmiany
tolerancyjne na wybrane choroby. Jedną
z nich jest kiła kapusty.
Kiła kapusty jest wywoływana przez pasożytniczego
pierwotniaka Plasmodiophoria brassicae i poraża wiele gatunków roślin rolniczych,
warzyw i chwastów z rodziny
kapustowatych.
Jest nazywana chorobą
„złego płodozmianu”, gdyż
występuje przede wszystkim
w miejscach intensywnej
uprawy roślin kapustowatych w uproszczonym płodozmianie i monokulturze.
Kiły kapusty nie można
niestety zwalczać chemicznie. Najważniejszym elementem walki z tą chorobą
jest przestrzeganie zasad
prawidłowego zmianowania. Do agrotechnicznych
metod
przeciwdziałania
występowaniu kiły zalicza
się także efektywną walkę
z samosiewami rzepaku po
żniwach i skuteczną elimi-

KIŁA KAPUSTY STAJE
SIĘ CORAZ WIĘKSZYM
ZAGROŻENIEM
NA TERENIE CAŁEGO
KRAJU.

Fot. atchiwum

Z kiłą kapusty polscy rolnicy mierzą się od niedawna.
Zakłada się, iż rozprzestrzenianiu się tej choroby sprzyjała powódź z 1997 roku.
Zalany został ogromny obszar kraju, a woda naniosła
zarodniki przetrwalnikowe,
które czekały na żywiciela (w uśpieniu mogą one
przeczekać nawet dekadę).
Zarodniki tego patogenu
mają pływki, dzięki którym
bardzo sprawnie rozprzestrzeniają się w wilgotnej
glebie. Największe nasilenie kiły kapusty występuje
w północnej części Polski,
ale w ostatnich latach problem ten pojawił się również
w innych częściach kraju.
Szczególnie zagrożone są
stanowiska z cięższymi glebami, o niskim odczynie
i nieuregulowanych stosunkach wodnych.

Przykładem takiej odmiany jest DK Plasma. To nowa,
średniowczesna
odmiana
mieszańcowa. Cechuje ją
wysoki poziom plonowania,
bardzo wysoka zawartoś
tłuszczu w nasionach, dobry
wigor jesienny oraz bardzo
dobra zimotrwałoś. Charakteryzuje ją również doskonała
tolerancja na suchą zgniliznę
kapustnych (warunkowaną
genami RLM-7 i -3) oraz
podwyższona odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Współczesne
odmiany tolerancyjne nie
ustępują już plennością tradycyjnym hybrydom.

nację chwastów z rodziny
krzyżowych, które są żywicielami dla tego pierwotniaka. Należy także pamiętać,
by nie stosować obornika
od zwierząt skarmianych
paszą przygotowaną z porażonych roślin. W regionach, w których występuje
ta choroba, nie powinno się
przyśpieszać terminu siewu
rzepaku. Patogen wywołujący chorobę bardzo łatwo
przemieszcza się pomiędzy
polami wraz z wodą oraz

na narzędziach i maszynach rolniczych.
Siła reakcji roślin na infekcję patogenu w pewnej części jest cechą odmianową,
określaną mianem „polowej
tolerancji”, która zależy od
zespołu cech i uwarunkowań
ﬁzjologicznych danej odmiany. Najprostszym i najefektywniejszym sposobem na
utrzymanie produkcji rzepaku na zainfekowanych polach
jest uprawa odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty.

To już nie jest choroba,
która występuje lokalnie.
Prowadzi do stopniowego
obniżenia poziomu plonowania i w efekcie uniemożliwia uprawę rzepaku i warzyw kapustowatych w wielu
rejonach Polski. Uprawa
odmian tolerancyjnych jest
jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem.
Anna Rogowska

Biostymulujące koktajle
Podanie roślinom gotowych
aminokwasów pozwala im na
oszczędność energii i poprawia ich rozwój, zwłaszcza
w krytycznych stadiach
rozwojowych. Każdy z nich
pełni inną funkcję.
Głównym celem producentów rolnych jest nie tylko
uzyskiwanie wysokich plonów
o dobrej jakości handlowej, ale
także i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Stosowane
technologie i preparaty w całym
cyklu uprawowym powinny być
efektywne i w maksymalny sposób wykorzystywać genetyczny
potencjał plonotwórczy roślin.
Coraz większym uznaniem
cieszą się zabiegi z użyciem
płynnych nawozów biostymulujących, które włączane
są do tradycyjnej agrotechniki. Nie tylko wzbogacają glebę
w składniki pokarmowe nie-

zbędne dla roślin, zapobiegają ewentualnym niedoborom
tych substancji, ale spełniają
dodatkowe funkcje – poprawiają odżywienie roślin aktywując pobieranie i transport
składników mineralnych, biorą
udział w ochronie roślin przed
stresami, wydłużają proces fotosyntezy Ten segment nawożenia intensywnie się rozwija.
Wciąż są to jednak produkty
klasy „premium”. Dlatego
przed ich zakupem warto przeanalizować ich skład, skuteczność, a także i cenę.
Pełnowartościowy „koktajl
biostymulujący”
powinien
w swym składzie zawierać
aminokwasy,
ﬁtohormony
i witaminy.
Aminokwasy
odgrywają
istotną rolę w przebiegu fotosyntezy, która prowadzi
do powstania węglowodanów niezbędnych roślinie do
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wzrostu. Rośliny samodzielnie je syntetyzują i wykorzystują przede wszystkim do
tworzenia białek. Jednak ich
synteza to proces wymagający dużych nakładów energii.
Podanie roślinom gotowych
aminokwasów pozwala im
na oszczędność energii i poprawia ich rozwój, zwłaszcza
w krytycznych stadiach rozwojowych. Każdy z nich pełni
inną funkcję. Niektóre zapobiegają odwodnieniu tkanek,
inne wspierają usuwanie z nich
metali ciężkich. Powodują
wzrost aktywności fotosyntezy, pełnią też funkcję nośników
w transporcie mikroelementów
do rośliny. Im bogatszy skład
aminokwasów, tym większe
spektrum ich możliwości i korzystnego wpływu na organizm roślinny.
Fitohormony pełnią w roślinie funkcje regulacyjne.

Na przykład cytokininy pozytywnie wpływają na proces
starzenia się roślin – hamują
rozkład białek i syntezę RNA.
Regulują tempo podziałów
komórkowych,
transport
metabolitów do organów,
w których następują intensywne podziały komórkowe
oraz pobudzają wzrost objętościowy komórek. Stymulują
różnicowanie się chloroplastów, indukują różnicowanie
się pędów i wzrost pąków,
uczestniczą w kiełkowaniu
nasion . Z kolei zwiększenie
stężenia auksyn jest sygnałem
do wzrostu korzeni. Sterują
także wzrostem komórek czy
dojrzewaniem owoców. Gibereliny odpowiadają za wzrost
wydłużeniowy. Wzrost roślin
następuje na skutek zwiększenia rozmiarów komórek,
przy zachowaniu ich jednakowej liczby.

Witaminy także odgrywają
istotną rolę. Te z grupy B między innymi stymulują wzrost
korzeni, biorą udział w procesach energetycznych komórek,
odgrywają rolę w zmniejszaniu
stresu oksydacyjnego spowodowanego nadmierną temperaturą, dużymi stężeniami soli,
narażeniem na promieniowanie
ultraﬁoletowe lub warunkami
suszy. Są składnikami enzymów. Spokrewnione formy
prekursorowe witaminy A występują w roślinach w postaci
karotenoidów niezbędnych do
pochłaniania energii świetlnej
podczas fotosyntezy, a także do
ochrony przed fotooksydacją.
Witamina C działa jako ochrona
przed ozonem, poprawia wydajność procesu fotosyntezy. Z kolei
E zmniejsza podatność rośliny
na niską temperaturę. Rośliny
z dostateczną ilością tej witaminy produkują więcej nasion

i większe owoce, gromadzą
więcej materiałów zapasowych.
Bardzo ciekawym produktem – organiczno-mineralnym
płynnym nawozem NP jest
Basfoliar Kelp P-Max. Oprócz
składników pokarmowych
zawiera wyciąg z alg Ecklonia
maxima, bogatych w naturalne
ﬁtohormony, głównie auksyny,
cytokininy i gibereliny, które
mają pozytywny wpływ na
wzrost systemu korzeniowego oraz zwiększają odporność
roślin na stresy.
W krajach Europy Zachodniej zabiegi z użyciem
nawozów biostymulujących
klasy „premium” są od wielu
lat włączone do tradycyjnej
agrotechniki. Z pewnością
wkrótce polscy rolnicy uznają
zalety tych preparatów i będą
je powszechnie stosować. Z korzyścią dla siebie, środowiska
i konsumentów. Anna Rogowska
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Rolnictwo jest zupełnie
inne, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nowoczesne,
precyzyjne i zaawansowane
technologicznie. Nastąpiła
zmiana pokoleń w wielu gospodarstwach ster
przejęło kolejne pokolenie.
Z innym spojrzeniem na gospodarstwo, niż ich rodzice
czy dziadkowie.

pracy w gospodarstwie. W zespołach szkół rolniczych najczęściej uczyła się młodzież,
która wywodziła się z terenów wiejskich i swoją przyszłość wiązała z rodzinnym
gospodarstwem. Jednak oblicze polskiego rolnictwa bardzo się zmieniło, więc oferta
kształcenia również przeszła
metamorfozę.

Dziś gospodarstwo to ﬁrma,
w którą trzeba inwestować,
którą trzeba rozwijać, modernizować, a przede wszystkim trzeba nim odpowiednio
zarządzać.
Rosną wymagania i potrzeby związane z wykwaliﬁkowanymi pracownikami, a na nie
starają się reagować zespoły
szkół rolniczych, których
w województwie warmińsko-mazurskim nie brakuje.
Do niedawna szkoły rolnicze kojarzone były z ofertą
kształcenia i ukierunkowaniem przygotowującym do

JEST ATRAKCYJNA,
NOWOCZESNA I
UROZMAICONA.
Każda ze szkół daje możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji
poprzez liczne projekty krajowe i zagraniczne. Wystarczy
tylko chcieć i można połączyć
tradycję z nowoczesnością.
W obecnych czasach posiadanie wykształcenia rolniczego otwiera drogę do wielu atrakcyjnych ﬁnansowo
ścieżek kariery zawodowej.
Uczniowie zdobywają kwali-

ﬁkacje już nie tylko żeby przejąć i prowadzić gospodarstwa
po rodzicach. Wielu absolwentów ma swoje pomysły
i chce prowadzić własny biznes związany z rolnictwem,
ale nie z bezpośrednią pracą
w gospodarstwie. Firmy związane z branżą rolniczą poszukują i chętnie zatrudniają absolwentów szkół rolniczych.
W zespołach szkół rolniczych poza tradycyjnymi kierunkami takimi jak: technik
rolnik, technik ogrodnik, czy
technik weterynarii, można
zdobywać wiedzę i umiejętności na kierunkach: technik architektury krajobrazu,
technik agrobiznesu, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik obsługi turystycznej, czy technik żywienia
i usług gastronomicznych.
Dużą popularnością cieszy
się kierunek technik agrobiznesu, który przygotowuje
do pracy w małych i wielkoobszarowych gospodar-

stwach wiejskich. A jak wiadomo agrobiznes, to sektor
gospodarki żywnościowej,
który obejmuje nie tylko
wytwarzanie żywności, ale
również jej przetwarzanie
i dystrybucję. To powiązane
ze sobą podmioty gospodarcze poczynając od producentów rolnych i ich dostawców,
przez punkty skupu płodów,
przetwórców, hurtowników,
detalistów, na konsumentach
kończąc. Absolwent takiego
kierunku posiada nie tylko
wiedzę rolniczą, ale również
wiedzę z zakresu zarządzania
i ekonomii.
W ostatnich latach bardzo popularne między innymi dzięki
licznym programom telewizyjnym stało się projektowanie
i urządzanie ogrodów, parków,
skwerów, bezpiecznych, zielonych miejsc zabaw dla dzieci.
A to wpłynęło na duże zainteresowanie młodzieży kierunkiem technik architektury
krajobrazu. Warto pamiętać,

Fot. archiwum

Nowoczesne rolnictwo daje wiele możliwości

Wielu absolwentów szkół rolniczych ma swoje pomysły
i chce prowadzić własny biznes związany z rolnictwem
że absolwenci technikum już
mogą pracować w zawodzie,
a jednocześnie kontynuować
naukę na studiach wyższych
o tej samej specjalności.
Możliwości rozwoju i pracy jest wiele, wystarczy tyl-

ko chcieć i zastanowić się,
co tak naprawdę chcielibyśmy robić żeby nasza praca
była czystą przyjemnością,
a nie przykrym obowiązkiem.
Monika Kopaczel-Radziulewicz
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Już nasze praprababki walczyły o swoje prawa

wicka/Domena pu

bliczn

a

A kobiety chciały zmian,
chociaż
ogólnoeuropejską normą
była wówczas
prawna zależność
żony od
męża,
czy niemożność
swobodnego
rozporządzania
swym
majątkiem,
a jak nie
było majątku, to
niezwykle
ubogie możliwości podjęcia
pracy, by na siebie
zarobić. Bo kto i gdzie zapina Płasko

Zaczęło się dokładnie 144
lata temu i wcale nie tak wesoło. We wsi Janisławice pod
Skierniewicami mieszka i pracuje Filipina Płaskowicka,
która prowadzi działalność
edukacyjną wśród chłopów.
Na dodatek socjalistka! Tu
w 1877 roku zakłada pierwsze na ziemiach polskich koło
gospodyń wiejskich. Już rok
później, 8 sierpnia 1878 r. zostaje aresztowana wraz z grupą swoich towarzyszy. Traﬁa
do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie współredaguje „Głos Więźnia”. Za swoją

działalność zostaje zesłana
na 5 lat na Syberię i umiera
w drodze na miejsce przeznaczenia. Dziś jej imię noszą:
jedna z ulic na warszawskim
Ursynowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Poznaniu. Takie były początki.
I chociaż wiek XIX nazwano wiekiem pary i elektryczności, bo powstały lokomotywa, silnik wysokoprężny,
żarówka, telegraf i telefon,
to kobietom wcale tak fajnie
i nowocześnie nie było.
Wystarczy wspomnieć, że
Maria Skłodowska-Curie
– polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, w 1891 musiała
wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąć
studia na Sorbonie, bo... kobiety na ziemiach polskich
nie mogły studiować. Odmówił jej tego prawa również
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie.

ili
Fot. F

Skąd się wzięły koła
gospodyń wiejskich? To
dziś jedne z najstarszych
i najliczniejszych organizacji
społecznych w Polsce. I, co
warto podkreślić w czasach
Strajku Kobiet, już w XIX
wieku panie organizowały
się po to, by bronić swoich praw.

trudni kobietę bez wykształcenia, którego nie może
wszak zdobyć, bo
nie dla pań uniwersytety? Ale
kobiece dążenia emancypacyjne
przybierały na sile
i dzięki
naszych
babkom
jesteśmy dziś
w
zupełnie
innym
miejscu.
S w o j ą
cegiełkę
w rozciągniętym
na
prawie
150
sto lat procesie
równouprawnienia
mają też koła gospodyń wiejskich.

Dziś to dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja
kobieca działająca głównie
na terenach wiejskich. Czym
się zajmuje? Tym, co dla kobiet niezależnie od czasów,
ustrojów i zwyczajów jest zawsze najważniejsze: pomocą
w wychowaniu, kształceniu
i organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży, działaniu
na rzecz ochrony zdrowia
i zabezpieczenia socjalnego
rodzin wiejskich, rozwijaniu
przedsiębiorczości kobiet,
zwiększaniu uczestnictwa
mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu
folkloru. Koła zawsze broniły praw, reprezentowały
interesy i działały na rzecz
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Gdyby
nie one, świat wyglądałby
dziś zupełnie inaczej.

Koła gospodyń wiejskich to
również jedne z najstarszych
i najliczniejszych organizacji
społecznych w Polsce.
Działają we wszystkich
województwach, powiatach
i gminach w kraju.
Pielęgnują tradycję
i budują nowoczesną wieś.
W całej Polsce jest ponad
7 tysięcy zarejestrowanych
kół gospodyń wiejskich.
Na Warmii i Mazurach
ponad 220. Dziękujemy za
wszystko, drogie panie.
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Koła Gospodyń Wiejskich to dziś niejako symbol polskiej wsi. Tak, jak każda z pań dba o swoje gospodarstwo domowe
w myśl zasady: mój dom świadczy o mnie, tak członkinie kół czują odpowiedzialność za wizerunek swoich wsi, które
reprezentują na arenie gminnej, powiatowej czy też wojewódzkiej.
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie
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Alina i Robert Liniewicz od 1994 roku
prowadzą gospodarstwo rolne w Orżynach
w gminie Dźwierzuty (pow. szczycieński).
Specjalizują się w produkcji mleka, więc
wszystko kręci się wokół bydła i jego potrzeb.
Produkcja roślinna jest ściśle
podporządkowana produkcji
zwierzęcej, dlatego w strukturze zasiewów dominuje kukurydza: 32 ha, lucerna w czystym siewie i zboża, a pozostały
areał zajmują użytki zielone.
Stado liczy ok. 150 sztuk bydła, w tym 80 krów mlecznych.
Mleko odbiera Spółdzielnia
Mleczarska
„MLEKPOL”
Grajewo.
Robert Liniewicz, wyjaśnia,
że żywienie oparte jest na
paszach wyprodukowanych
w gospodarstwie, dlatego cała
produkcja roślinna musi być
dokładnie przemyślana i zaplanowana.
– Trzeba mieć czym karmić
na bieżąco i zawsze mieć jakiś
zapas. W gospodarstwie nie
ma grup technologicznych, jest
jedna grupa i stacje żywieniowe. Wóz paszowy przygotowujemy zawsze z zapasem, bo
na 30 l mleka. Przy żywieniu
od wielu lat doradza nam niezależny doradca żywieniowy
Tomasza Malecki, który doskonale zna już nasze stado.
Jego wady, zalety i potrzeby
i na bieżąco koryguje dawki
pokarmowe lub wprowadza
dodatki, jeżeli istnieje taka
potrzeba – wyjaśnia.

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
30 czewrca 2021

Alina Liniewicz dodaje, że
w prowadzeniu stada bardzo
pomaga im system zarządzania stadem Alpro ﬁrmy DeLaval, który monitoruje na
bieżąco stado i przy systematycznym wprowadzaniu wszelkich informacji jest dużym
ułatwieniem przy organizacji
pracy przy bydle.
– Z pewnością nasz system
nie ma takich możliwości, jakie dają najnowsze tego typu
systemy i oprogramowania,
bo my korzystamy z naszego
już 14 lat, więc wiele się zmieniło. Ale po wieloletniej pracy
z systemem mogę potwierdzić,
że warto, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość na początku,
kiedy trzeba sztukę po sztuce
wprowadzić i opisać, ale później mamy duże ułatwienie,
oczywiście pod warunkiem,
że systematycznie uzupełniamy dane – mówi pani Alina.
Państwo Liniewicz mają dokładnie określony podział obowiązków, co wszystkim ułatwia
pracę. Właścicielka gospodarstwa poza obsługą i monitorowaniem systemu zarządzania
stadem, zarządza także stacją
paszową i ﬁnansami gospodarstwa. Jej mąż zajmuję się całą
produkcją roślinną i przygotowaniem paszy dla zwierząt,
pomaga mu w tym syn Arkadiusz, który po ukończeniu
studiów postanowił pomóc
rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa.
REGULUJEMY PH
I SIEJEMY LUCERNĘ
Hodowcy z Orżyn i wielu
ich znajomych starają się, jak
najwięcej białka wolnego od
GMO pozyskać z własnych
pól, dlatego bez lucernika nie
wyobrażają sobie funkcjonowania. Podpowiadają, że planując zakładanie lucernika
trzeba pamiętać, że tylko uregulowane pH na poziomie ok.
6,5 gwarantuje zadowalające
plony. Kilkanaście lat temu
lucerniki w czystym siewie były
rzadkością, bo rolnicy mówili,
że nie wychodzą, nie plonują,
nie ma sensu, lepiej siać lucernę w mieszance z trawami.
Po czym okazało się dlaczego
uprawa lucerny nie udawała
się. Zakwaszenie pól było tak

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

duże, że lucerna nie miała racji
bytu. Także trzeba o to zadbać
planując siew lucerny tym bardziej, że siejąc lucernę planujemy, że będziemy ją użytkowali
średnio przez 4–5 lat.
Ostatnie suche lata udowodniły, że lucerna dawała sobie
dość dobrze radę, przy mniejszej ilości opadów, czy nawet
przy okresowych niedoborach
wody. Przede wszystkim dlatego, że ma mniejsze wymagania
wodne, niż np. mieszanki traw,
czy inne rośliny motylkowe.
A poza tym ma silnie rozbudowany palowy system korzeniowy, dzięki temu korzysta
z wody dostępnej w głębszych
warstwach. Najważniejsze
jest to, że zmieniło się podejście do zakładania lucerników,
rolnik-hodowca wie, że musi
mieć uregulowane pH gleby
i stworzyć roślinie sprzyjające
warunki.
Sporo dzieje się w ostatnich latach w temacie lucerny, zmienia się materiał
siewny, pojawiają się wciąż
nowe odmiany. W Krajowym Rejestrze odmian roślin
uprawnych aktualnie widnieje 20 odmian. Rozmówca
przypomina, że przy uprawie
lucerny trzeba pilnować nawożenia potasowego i dawki
powinny być dzielone.
– W przypadku soli potasowej
w zależności od plonu podajemy np. 200 kg na wiosnę i 150
kg po drugim pokosie, jeżeli zakładamy trzy pokosy. Powinniśmy zapewnić lucernie 90–120
kg fosforu rocznie. Najlepiej
w formie fosforytu miękkiego,
bo będzie dłużej działał – podpowiada hodowca.
NIE KOSIĆ ZBYT PÓŹNO!
Rolnik podkreśla, że w żywieniu bydła połączenie kiszonki
z kukurydzy i kiszonki z lucerny z trawami jest idealnym
połączeniem, bo uzyskuję się
mieszankę bogatą w energię,
białko i wapń. A poza tym nie
trzeba dodawać słomy, bo łodygi lucerny zapewniają odpowiednią strukturę paszy.
Umiejętnie
prowadzone
lucerniki dostarczają dużych
ilości bardzo wartościowego
białka. W naszym klimacie kosimy lucernę 4–5 razy w roku.
Rolnik musi pamiętać, że
wartość pokarmowa lucerny
zależy głównie od fazy rozwojowej, w której zostanie zebrana. Poza tym zawartość białka
w lucernie jest różna w różnych
częściach rośliny.
– Dlatego trzeba pamiętać, że
nie można zbierać lucerny zbyt

Fot. archiwum prywatne

Potrzeba dużo paszy

Robert Liniewicz z żoną Aliną od 1994 roku prowadzą w Orżynach, gmina Dźwierzuty,
gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka
późno, bo zwiększa się udział
łodyg w stosunku do liści, więc
automatycznie będzie mniej
białka, które mamy w liściach
i pąkach kwiatowych – przypomina hodowca.
– W ostatnich latach, tak się
składało, że kosiliśmy trawy
w pryzmę około 25 maja, ale
myślę, że w tym roku będzie
to trochę później. Przeważnie zakiszamy lucernę razem
z trawami i często musimy
się nagimnastykować i zrobić
wszystko żeby czas zbioru się
pokrył. Ale trzeba pamiętać,
że lucernę najlepiej kosi się jak
ona pąkuje i nie zawsze traﬁ się
z pierwszym pokosem traw
żeby razem to zakisić – mówi
Robert Liniewicz.
Biorąc pod uwagę perspektywę niedoborów wody
w kolejnych latach, rolnicy
powinni zainwestować także
w użytki zielone minimum
czteroletnie, oparte na gatunkach radzących sobie
dzięki głębokiemu systemowi
korzeniowemu w okresach su-

szy. I oprócz lucerny w takich
mieszankach powinny znaleźć
się min. koniczyna czerwona,
kupkówka pospolita, czy kostrzewa trzcinowa.
Dobrze sprawdzą się także
mieszanki o dużym udziale
lucern, jak np. mieszanka Country 2056 z DSV, która ma
w swoim składzie 80 proc. lucerny, 15 proc. kostrzewy łąkowej i 5 proc. tymotki łąkowej.
Dzięki wysokiej zawartości
lucerny hodowca będzie miał
wysoką zawartość białka, ale
jednocześnie trawy wchodzące w skład mieszanki poprawią
i stosunek energii do białka
i ułatwią zakiszanie lucerny.
IM WIĘKSZE WYDAJNOŚCI,
TYM WIĘCEJ PROBLEMÓW
Liczebność stada od kilku
lat utrzymywana jest na podobnym poziomie, rolnik nie
planuję powiększania stada.
Podobnie z wydajnością mleczną, jeszcze kilka lat temu było
to 8 tys. kg, w tej chwili wydajność zbliża się do 11 tys. kg

mleka i to hodowcy wystarczy.
Poza tym większe wydajności
to więcej problemów zdrowotnych, min. coraz częstsze
problemy z zacieleniami. A w
tej chwili jest dobrze, oczywiście czasem jest jakiś problem
z zacieleniem, ale nie jest to
norma. Pan Robert mówi też,
że — na szczęście — nie ma
większych problemów z somatyką o którą bardzo dba na
bieżąco Alina Liniewicz, dzięki
temu mniej wydaję się później
na wizyty weterynarza i na lekarstwa.
– To są żywe istoty, więc nie
polecam eksperymentowania
z paszami i skakania z ﬁrmy do
ﬁrmy, bo każda zmiana odbiję
się na mleku i na wydajności.
Bydło jest bardzo wrażliwe na
każdą zmianę, jak czasem zdarzy się, że TMR się dobrze nie
wymiesza lub coś nie zostało
odpowiednio pocięte, to już
krowy przebierają, odrzucają,
nie wszystko zjedzą – śmieje
się pan Robert.
Monika Kopaczel-Radziulewicz

Jeszcze kilka lat temu wydajność stada wynosiła ok. 8 ton. W tej chwili wydajność zbliża się
do 11 ton mleka i to jest bardzo dobry wynik wypracowany wspólnie z doradcą żywieniowym

