LEKCJA 8
Szacowanie szkód łowieckich
w strączkowych.
Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w
roślinach strączkowych.
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8.1. Kilka podstawowych informacji.
Rośliny strączkowe
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Do roślin strączkowych zaliczamy: łubiny.
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Rośliny strączkowe
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Kolejnymi roślinami strączkowymi są groch siewny i groch pastewny – peluszka.
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Rośliny strączkowe

4

Kolejna roślina strączkowa to soja.
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Rośliny strączkowe

Fot. ifarmer.pl
5

Kolejna roślina strączkowa - wyka.
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Rośliny strączkowe

Fot. ifarmer.pl
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- Kolejna roślina strączkowa - soczewica.
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Rośliny strączkowe

Fot. ifarmer.pl
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Kolejna roślina strączkowa - saradela.
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Rośliny strączkowe uprawiane są z reguły po zbożach, w 3.-4. roku po oborniku, nie
częściej niż co cztery lata po sobie.
Są uprawiane głównie by zapobiec rozwojowi bakteriofagów, niszczących bakterie
brodawkowe.
Strączkowe mają przedłużone wschody i powolny początkowy wzrost co powoduje, że w
większym stopniu od innych gatunków ulegają zachwaszczeniu.
Nie mają zbyt dużych wymagań pokarmowych, dotyczy to nie tylko azotu ale też
pozostałych składników.
Nasiona powinny być zaprawione szczepionką bakteryjną.
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8.2. Etapy procesu szacowania
1) Określenie powierzchni uszkodzonej
2) Określenie powierzchni zredukowanej

Pz = Pu x % zniszczenia
gdzie:

Pz = powierzchnia zredukowana
Pu – powierzchnia uszkodzona
% zniszczenia - ustalony procent zniszczenia
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Powierzchnia uszkodzona – jest to obszar, na którym stwierdzono ślady
bytowania i żerowania zwierzyny.
Powierzchnia zredukowana – rozmiar szkody (iloczyn wielkości uszkodzonego
obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia).
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2.1) Określenie faktycznej obsady roślin

(OR P1 + OR P2 +…..+ OR Pn)
OR = ---------------------------------------------------- (w szt. na m2)
n

gdzie:
OR – faktyczna obsada roślin
OR P1 – obsada roślin dla pierwszej próby
OR P2 – obsada roślin dla drugiej próby
OR Pn – obsada roślin dla n-tej próby
n
– ilość prób
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Powierzchnia uszkodzona – jest to obszar, na którym stwierdzono ślady
bytowania i żerowania zwierzyny.
Powierzchnia zredukowana – rozmiar szkody (iloczyn wielkości uszkodzonego
obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia).
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2.2) Określenie procentu zniszczenia na poszczególnych poletkach

100% - OR P1 (szt./m2)
X% - IRU P1
IRU P1
Pz P1 = -------------------- x 100% (w %)
OP
gdzie:
Pz P1 – procent zniszczenia dla pierwszej próby
IRU P1– ilość roślin uszkodzonych w pierwszej próbie
OR – faktyczna obsada roślin
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Aby określić procent zniszczenia w uprawie roślin strączkowych, podczas szacowanie
wstępnego (oględziny), należy wykonać określoną ilość prób na powierzchni
uszkodzonej i nieuszkodzonej.
Ilość prób będzie uzależniona od powierzchni uprawy objętej szacowanie szkód
łowieckich. Zaleca się aby jedna próba objęła powierzchnię 1 m2.
Ustalamy ilość prób i dokonujemy liczenia ilości roślin nieuszkodzonych i liczenia ilości
roślin uszkodzonych, po zsumowaniu otrzymujemy obsadę roślin na 1 m2 n-tej próby.
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2.3) Określenie procentu zniszczenia dla całej uprawy
Pz P1 + Pz P2 + ….. Pz Pn

Pz = -----------------------------------------

(w %)

n
gdzie:
Pz P1 – procent zniszczenia dla pierwszej próby
Pz P2 – procent zniszczenia dla drugiej próby
Pz Pn – procent zniszczenia dla n-tej próby
n
– ilość prób
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Aby określić procent zniszczenia w uprawie roślin strączkowych, podczas szacowanie
wstępnego (oględziny), należy wykonać określoną ilość prób na powierzchni
uszkodzonej i nieuszkodzonej.
Ilość prób będzie uzależniona od powierzchni uprawy objętej szacowanie szkód
łowieckich. Zaleca się aby jedna próba objęła powierzchnię 1 m2.
Ustalamy ilość prób i dokonujemy liczenia ilości roślin nieuszkodzonych i liczenia ilości
roślin uszkodzonych, po zsumowaniu otrzymujemy obsadę roślin na 1 m2 n-tej próby.
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3) Szacowanie plonu roślin strączkowych
3.1) Określenie średniej liczby nasion na roślinie

SLNR = SLŁ * SLN
gdzie:
SLNR – średnia liczba nasion na roślinie
SLŁ – średnia liczba strąków na roślinie
SLN – średnia liczba nasion w strąku

13

Przy szacowanie plonu roślin strączkowych najpierw musimy określić średnią liczbę
nasion na roślinie, w tym celu możemy skorzystać z powyższego wzoru
Aby określić średnią liczbę nasion w roślinie należy pomnożyć średnią liczbę strąków na
roślinie przez średnia liczbę nasion na strąku.
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3.2 Określenie masy nasion na roślinie

SLNR * MTN

MNR = ------------------

(g)

1000
gdzie:
MNR – masa nasiona na roślinie
SLNR - średnia liczba nasion na roślinie
MTN – masa tysiąca nasion (g)
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Aby określić masę nasion na roślinie należy najpierw pomnożyć średnia liczbę nasion na
roślinie przez masę tysiąca nasion a uzyskany wynik podzielić przez 1000.
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3.3) Określenie szacunkowego plonu
OR śr * MNR

P = --------------- * (1 – S)

[dt/ha]

10
gdzie:
P – szacunkowy plon
OR śr – obsada roślin na 1 m2
MNR – masa nasion na roślinie
S – straty
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Aby określić szacunkowy plon roślin strączkowych należy najpierw pomnożyć średnią
obsadę roślin uzyskaną na 1 m2 przez masę 1000 nasion następnie uzyskany wynik
podzielić przez 10.
Wynik tego działania należy pomnożyć przez współczynnik, który stanowi różnica liczby 1
i strat jakie występują przy zbiorze.
Masa 1000 nasion dla łubiny wąskolistnego wynosi 155-165 g, czyli waga w 1 roślinie
od 1,55 do 1,65 g.
S - Przeciętne straty plonu nasion roślin strączkowych wynoszą 15-30 proc.

Gdy zbiór przeprowadzany jest w niesprzyjających warunkach pogodowych, w
nieodpowiednim terminie, źle dopasowanymi metodami lub popełniono wiele
istotnych błędów agrotechnicznych w czasie wegetacji tych upraw, straty te mogą
sięgać nawet 80 proc. plonu potencjalnie możliwego do osiągnięcia w danych
warunkach gospodarstwa.
Zbiór nasion strączkowych nie jest prosty. Wiąże się głównie z nierównomiernym
dojrzewaniem roślin i tym samym z trudnością w wyznaczeniu optymalnego terminu
zbioru.
Kolejnym utrudnieniem są chwaty znajdujące się na plantacji. Jeśli podczas zbioru będą
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zielone i zdrewniałe, mogą silnie zakłócać pracę kombajnu.
Chwasty zwiększają także wilgotność zebranych nasion oraz utrudniają wymłacanie
strąków.
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4) Ustalenie rozmiaru szkody

Rsz = Pz x P
gdzie:

Rsz - rozmiar szkody
Pz - powierzchnia zredukowana
P - plon z 1 ha
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Aby ustalić rozmiar szkody należy powierzchnię zredukowaną pomnożyć przez plon z 1
ha.
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5) Określenie wysokości odszkodowania

W = R szx C - K
gdzie:
W – wysokość odszkodowania
Rsz - rozmiar szkody
C – wartość danego płodu rolnego wyrażona przez jego cenę skupu w rejonie
powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony, wartość wyrażona przez
jego cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody w rejonie jej
powstania
K - koszty nieponiesione (zbioru, transportu, przechowywania), które ustala się
indywidualnie dla każdej uprawy, uwzględniając nakłady, jakie poszkodowany
musiałby ponieść na zebranie plonu objętego odszkodowaniem
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Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez
wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę skupu w regionie powstania
szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony – przez wartość wyrażoną przez jego cenę
rynkową z dnia szacowania ostatecznego szkody w regionie jej powstania.
Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru,
transportu i przechowywania, które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy z
uwzględnieniem niezbędnych nakładów, jakie poszkodowany musiałby ponieść na
zebranie, transport i przechowywanie plonu objętego odszkodowaniem.
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8.3 Ćwiczenie z szacowania szkód w strączkowych
Wystąpiła szkoda łowiecka w uprawie łubinu wąskolistnego.
Właściciel: Jan Kowalski, gmina Kobylnica.
Powierzchnia pola 5 ha, dz. nr 18/2 obręb Kobylnica.
Data zgłoszenia szkody: 3 września 2018 r.
Data szacowania 10 września 2018 r.
Koło Łowieckie – Knieja.
Powierzchnia uszkodzona 1 ha.
Pobrano 4 próby i uzyskano następujące wyniki z prób:
I próba - ilość uszkodzonych roślin – 20 szt.
nieuszkodzonych – 80 szt.
II próba - ilość uszkodzonych roślin – 40 szt.
nieuszkodzonych – 55 szt.
III próba - ilość uszkodzonych roślin – 32 szt.
nieuszkodzonych – 65 szt.
IV próba - ilość uszkodzonych roślin – 30 szt.
nieuszkodzonych – 67 szt.
Oblicz: średnia obsadę roślin w sztukach na 1 m2; procent szkody; powierzchnią zredukowaną.
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Rozwiązanie
Obsada roślin dla 1. próby ilość uszkodzonych roślin + ilość nieuszkodzonych roślin
80 = 100 szt.
Obsada roślin dla 2. próby ilość uszkodzonych roślin + ilość nieuszkodzonych roślin
55 = 95 szt.
Obsada roślin dla 3. próby ilość uszkodzonych roślin + ilość nieuszkodzonych roślin
65 = 98 szt.
Obsada roślin dla 3. próby ilość uszkodzonych roślin + ilość nieuszkodzonych roślin
67 = 98 szt.

20 +
40 +
32 +
30 +

Średnia obsada roślin 1.wynik + 2 wynik + 3 wynik podzielony przez ilość prób (100 + 95
+ 98+ 98) : 4 = 97,75 ~ 98 roślin
Zgodnie z metodologia uprawy winno być od 90 do 100 roślin na 1 m2 świadczy to, że
uprawa jest prowadzona zgodnie z dobrą praktyką.
Procent szkody
Dla 1 próby
100% - 100 szt.
X% - 20 szt.
100% x 20 szt.
X = ---------------------- = 20 %
100 szt.
Dla 2 próby
100% - 95 szt.
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X% - 40 szt.
100% x 40 szt.
X = ---------------------- = 42 %
95 szt.
Dla 3 próby
100% - 98 szt.
X% - 32 szt.
100% x 32 szt.
X = ---------------------- = 33 %
98 szt.
Dla 4 próby
100% - 98 szt.
X% - 30 szt.
100% x 30 szt.
X = ---------------------- = 31 %
98 szt.
Procent szkody = 20% + 42% + 33% + 31% = 126 : 4 = 31,50 % ~ 32 %
Powierzchnia zredukowana wynosi 1 ha x 32 % = 0,32 ha
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Dziękuję za uwagę

19

19

