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Grupa Azoty PUŁAWY 
inwestuje w przyszłość

Prezes Zarządu Grupy 
Azoty Zakładów Azotowych 
„Puławy” S.A. Jacek Janiszek 
przekazał symboliczny czek 
dyrektorowi szpitala Piotrowi 
Rybakowi podczas briefingu 
prasowego, która odbył się 
16 lutego 2017 r.

Remont obejmuje dwa 
piętra oddziału położniczo-
-ginekologicznego. Prace są 
zaawansowane. Przebudowa-
ny został układ pomieszczeń, 
wymienione wszystkie okna, 
trwa montaż nowych grzej-
ników. Zakończenie robót 
planowane jest na 31 mar-
ca 2017 r. Po remoncie od-
dział będzie liczył szesnaście 

jedno- i dwuosobowych sal 
z nowoczesnymi łazienka-
mi, wyposażonych m.in. 
w bezprzewodowy Internet. 
Przygotowane zostaną też 
specjalne pokoje do spotkań 
z odwiedzającymi.

– Grupa Azoty PUŁAWY 
konsekwentnie realizuje pro-
gram społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, wpisujący się 
w Plan na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, opra-
cowany przez wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego. 
Nasza spółka w swojej dzia-
łalności uwzględnia nie tylko 
aspekt biznesowy, ale także 
potrzeby otoczenia, w którym 

funkcjonuje. Chcemy łączyć 
rozwój technologiczny ze spo-
łecznym wymiarem działania. 
Inwestujemy w przyszłość, dla-
tego od wielu lat wspieramy 
Szpital Specjalistyczny w Puła-
wach. Mamy też świadomość, 
jak duże są wciąż potrzeby tej 
placówki, z której usług korzy-
stają mieszkańcy Puław i re-
gionu, także nasi pracownicy. 
Decyzja o przekazaniu miliona 
złotych na remont oddziału 
ginekologiczno-położniczego 
jest wyrazem naszego zaan-
gażowania w sprawy lokalnej 
społeczności – mówi Jacek Ja-
niszek, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty PUŁAWY.

– Chcę przede wszystkim 
serdecznie podziękować Gru-
pie Azoty PUŁAWY za to, że 
dostrzegając ogromne potrzeby 
naszej placówki, po raz kolejny 
wsparła nas finansowo. To dla 
nas bardzo ważne. Chcemy, 
żeby puławski szpital był dla 
rodzących kobiet z terenu po-
wiatu puławskiego szpitalem 
pierwszego wyboru. W ubie-
głym roku zmodernizowali-
śmy oddział noworodkowy, 
wyposażony został on w no-
woczesny sprzęt do resuscy-
tacji noworodków. Wszystkie 
zabiegi ginekologiczne wyko-
nywane są laparoskopowo. Tak 
więc dostosowanie standardu 

pobytu kobiet na oddziale gi-
nekologiczno-położniczym do 
współczesnych oczekiwań było 
dla nas teraz jednym z prio-
rytetów – podkreśla Piotr Ry-
bak, dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Puławach.

W ciągu ostatnich 5 lat Gru-
pa Azoty PUŁAWY wsparła 
puławski szpital kwotą blisko 
4 mln zł. Środki te zostały 
przeznaczone m.in. na zakup 
tomografu komputerowego, 
sprzętu dla oddziału kardiolo-
gicznego, a także na moderni-
zację oddziałów wewnętrznego 
i ginekologiczno-położniczego.

Źródło: Grupa Azoty PUŁAWY

Tym razem jeden milion złotych został przeznaczony m.in. na modernizację 
oddziału położniczo-ginekologicznego.
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SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE
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 Nowości firmy Bayer w 2017
Bayer rozpoczyna kolejny rok 

wspierania polskiego rolnictwa 
i sadownictwa oraz trzecią od-
słoną akcji społecznej Grunt To 
Bezpieczeństwo.

Skuteczna ochrona zbóż
W 2017 roku Bayer wprowa-

dza nowy koncept fungicydo-
wy do ochrony zbóż ozimych 
Fusaro®  Xpro. Bazuje on na 
dwóch najnowszych fungicydach 

z grupy karboksyamidów i stro-
biluryn. Środek polecany jest 
w szczególności w uproszczonych 
systemach uprawy, gdzie spodzie-
wane jest wysokie zagrożenie 
fuzariozami i chorobami podsta-
wy źdźbła. Fusaro® Xpro, stoso-
wany w pełnych dawkach, chroni 
uprawy przez cały okres wegeta-
cji przed wszystkimi groźnymi 
chorobami. Jest doskonałym 

wyborem w zwalczaniu bru-
natnej plamistości liści.

W pierwszym zabiegu T1 za 
ochronę podstawy źdźbła i li-
ści odpowiada Delaro® 325 EC 
w dawce 1,0 l/ha. Ten nowy 
fungicyd strobilurynowy skła-
da się ze 175g protiokonazolu 
i 150g trifloksystroniny. Do 
drugiego zabiegu stosuje się 
kolejną nowość Variano® Xpro 

190 EC w dawce 1,5 l/ha. Jest 
to najnowsze połączenie kar-
boksamidu i strobiluryny, za-
wiera trzy substancje czynne: 
biksafen 40 g/l, protiokonazol 
100g/l i fluoksastrobinę 50 g/l co 
czyni go niezwykle skutecznym 
w zwalczaniu szerokiego spek-
trum chorób liści i kłosa. Fusaro® 
Xpro charakteryzuje się wyso-
ką elastycznością dawkowania, 

dlatego jest niezwykle przydatny 
przy tworzeniu programów trzy-
zabiegowych. Bayer w progra-
mie trzyzabiegowym poleca do 
pierwszego zabiegu w terminie 
strzelania w źdźbło Input 460 EC 
w dawce 0,75 l/ha, następnie 
do ochrony liścia podflagowe-
go i flagowego Delaro w daw-
ce 0,8 l/ha i w trzecim zabiegu 
chroniącym kłos i liście Varia-
no Xpro w dawce 1,2 l/ha. Ten 
nowy koncept zwalcza bardzo 
szerokie spektrum chorób. W po-
łączeniu z efektywnym wspar-
ciem procesów fizjologicznych 
na każdym etapie, przyczynia 
się do osiągania wysokich ja-
kościowo plonów.

Ziemniak w pełni chroniony
Kolejną nowością w sezonie 

2017 jest specjalistyczna za-
prawa grzybobójcza o działa-
niu kontaktowym i układowym 
(systemicznym), która ochroni 
ziemniaki przed parchem sre-
brzystym i rizoktoniozą, a także 
ogranicza grzyby z rodzaju Fu-
sarium i Phoma. Monceren®Pro 
258 FS działa kompleksowo dzię-
ki połączniu dwóch substancji 
pencykuronu i priotikonazolu 
w formę płynnego koncentra-
tu FS. Zaprawa polecana jest 
do mokrego zaprawiania bulw 
sadzeniaków ziemniaka przed 
lub w trakcie sadzenia, ze szcze-
gólnym wskazaniem na ograni-
czanie porażenia bulw parchem 
srebrzystym, który zaczyna się 
rozwijać w glebie, po wysadzeniu 
zainfekowanych sadzeniaków. 
Oprysk sadzeniaków, na krót-
ko przed lub w trakcie sadzenia, 
pozwala na pełną ochronę przy-
szłych plonów. Środek ten, to 
ponad 90% skuteczność w zwal-
czaniu rizoktoniozy ziemniaka, 
dzięki niszczeniu przetrwalników 
(skleroty) i grzybni. Dodatkowo 
wykazuje działanie hamujące 
rozwój grzybów z rodzaju Fu-
sarium i Phoma, odpowiedzial-
nych za choroby przechowalnicze 
ziemniaka.

Upraw y og ro d n ic z e 
zabezpieczone

Serenade ASO –Firma Bay-
er uzyskała nowe zezwolenie 
(MRiRW nr R-535/2016) roz-
szerzające zakres stosowania 

tego produktu biologicznego. To 
mikrobiologiczny grzybobójczy 
i bakteriobójczy środek o dzia-
łaniu kontaktowym. Występu-
je w postaci stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą (SC). 
Zawiera szczep QST 713 bak-
terii Bacillus subtilis. Obecnie, 
dzięki Serenade® ASO mogą być 
chronione różne uprawy ogrod-
nicze, m.in. drzewa owocowe, 
rośliny jagodowe oraz warzy-
wa. Bacillus subtilis QST 713 jest 
bakterią występującą naturalnie 
w przyrodzie, wykazującą dzia-
łanie grzybobójcze oraz fungi-
statyczne i bakteriostatyczne. 
W wyniku kontaktu z patogenem 
na powierzchni roślin, wytwarza 
substancje, które zakłócają funk-
cjonowanie błon komórkowych 
patogenów. Jest bardzo skutecz-
nym środkiem w zwalczaniu, 
m.in. szarej pleśni, alternariozy, 
mączniaka prawdziwego, bru-
natnej zgnilizny drzew pestko-
wych, zgnilizny twardzikowej, 
fuzariozy, ryzoktoniozy oraz 
chorób bakteryjnych na różnych 
gatunkach upraw ogrodniczych.

Stosowanie Serenade® ASO 
spełnia także wymogi rolnic-
twa ekologicznego, jest środkiem 
bezpiecznym dla konsumenta 
i środowiska.

Emulpar’® 940 EC – to śro-
dek pochodzenia naturalnego na 
bazie oleju rydzowego z lnianki 
(Camelina sativa) oraz emulgato-
rów do mechanicznego zwalcza-
nia szkodników. Działa, m.in. na 
mszyce, przędziorki, miodówki, 
mączliki. Spektrum zastosowa-
nia produktu jest bardzo szero-
kie: wszystkie gatunki owoców, 
warzyw i roślin ozdobnych. Nie 
powoduje fitotoksyczności na 
roślinach, może być stosowa-
ny wczesną wiosną lub po kwit-
nieniu pojedynczo lub z innymi 
produktami. Zaletą jest także 
brak okresu karencji i pozo-
stałości w plonach. Produkt 
Emulpar’® 940 EC, zgodnie z in-
terpretacją Ministerstwa Rolnic-
twa, nie jest formalnie środkiem 
ochrony roślin lecz produktem 
o działaniu mechanicznym.

Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Kolejne, innowacyjne rozwiązania w ochronie roślin.
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SZYBKI START.
CICHA PRACA.
Maszyny akumulatorowe Husqvarna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego na dzień 16.02.2017 wynosi 0 %, całkowita kwota kredytu i 
całkowita kwota do zapłaty 2 343,80 zł oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł, 10 miesięcznych rat równych w wysokości 
234,38 zł. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank 
BGŻ BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 
84 238 318 zł w całości wpłacony). Kredyt ratalny oferowany jest łącznie z kartą kredytową. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu 
dostępne u Sprzedawcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.Punkty należące do sieci franczy-
zowej Husqvarna współpracują z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.  i są umocowane do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa 
finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny i kartę kredytową.
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PILARKA 120i

Rata: 57,45 zł
Cena brutto: 1 149 zł

NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU 115iHD45

Rata: 57,45 zł
Cena brutto: 1 149 zł

PODKASZARKA 115iL

Rata: 64,95 zł
Cena brutto: 1 299 zł

Oferta ważna od 01.04 do 30.11.2017 r. 
lub wyczerpania zapasów.

(Akumulator i bateria w zestawie)

(Akumulator i bateria w zestawie)

(Akumulator i bateria w zestawie)

SPRAWDŹ INNE PROMOCJE!

Husqvarna redukuje emisję 
gazów cieplarnianych

Husqvarna Group to pierw-
sza szwedzka i pierwsza na 
świecie firma z sektora pro-
ducentów maszyn i urzą-
dzeń do pielęgnacji lasów, 
ogrodów i parków, która 
zobowiązała się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. 
Zobowiązanie to zostało 
zatwierdzone przez Scien-
ce Based Targets Initiative. 
Science Based Target Initiative 
to inicjatywa zrzeszająca firmy 
mające na celu zmniejszanie 
rosnącej emisji gazów cieplar-
nianych. Jednym z kluczowych 
celów SBTI jest utrzymanie 
wzrostu temperatury znacznie 
poniżej 2°C. Inicjatywa po-
wstała w ramach współpracy 
Światowego Funduszu na rzecz 
Przyrody (WWF), UN Global 
Compact, CDP i Światowego 
Instytutu Zasobów Natural-
nych (WRI).

Husqvarna Group do 
2020 roku zobowiąza-
ła się do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o 10%  
w ramach całej korporacji. 
Proces ten rozpoczął się już 
w 2015 roku. Finalnie emisja 
gazów cieplarnianych zosta-
nie zredukowana aż o 33% do 
roku 2035. „Nasze cele reduk-
cji gazów cieplarnianych są 
ambitne, w pełni mierzalne 
i zatwierdzone przez niezależ-
ne stowarzyszenie. Chcemy 
zmniejszyć emisję gazów cie-
plarnianych w całym łańcuchu 
wartości firmy, począwszy od 
naszych dostawców, aż do na-
szych produktów. Realizacja 
tych celów nie tylko wzmocni 
nasz biznes, ale również bę-
dzie wartościowa dla naszych 
pracowników, klientów i in-
westorów. Obieranie wysokich 
celów i uzyskanie zgody SBTI 
pokazuje nasze zaangażowanie 
i mamy nadzieję, że przyczyni 
się do niskoemisyjnej przyszło-
ści” - mówi Kai Wärn, CEO 
i Prezes Husqvarna Group.

Husqvarna Group planuje 

zmniejszyć emisję gazów cie-
plarnianych poprzez:

Produkty
• Przejście z produktów z sil-

nikami spalinowymi na pro-
dukty akumulatorowe

• Wprowadzenie innowa-
cyjnych rozwiązań popra-
wiających efektywności 
produktów napędzanych 
silnikami spalinowymi
Transport

• Produkcja blisko Klienta 
i dystrybucja bezpośrednia 
produktów

• Zwiększenie wydajności 
transportu przez zopty-
malizowanie opakowań
Produkcja

• Redukcja odpadów dzięki 
tzw. chudemu systemowi 
operacyjnemu (ang. lean 
operating system)

• Wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii elek-
trycznej i / lub energii 
wytworzonej przez panele 
słoneczne
Dostawy

• Włączenie 150 największych 
dostawców do programu 
CO2 grupy Husqvarna, 
celem zwiększenia udział 
wszystkich w łańcuchu war-
tości firmy

Źródło: Husqvarna
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Husqvarna Group do 2020 roku zobowiązała się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10% w ramach 
całej korporacji.

SIMA 2017 - podsumowanie
77. edycja Międzynarodo-

wych Targów Maszyn i Urzą-
dzeń dla Rolnictwa oraz 
Hodowli SIMA 2017 dobie-
gła końca.

Podczas 5 dni targi zgro-
madziły 1 770 wystawców 
z 42 krajów i odnotowały 
232 000 wejść profesjonalistów 
z branży, w tym 23% stanowili 
goście spoza Francji.

Pomimo trudnego kontekstu 
gospodarczego profesjonaliści 
z branży maszyn rolniczych 
spotkali się na  targach SIMA, 
aby w sposób realistyczny 
i optymistyczny poczynić 
plany na przyszłość. Yoann 
Marchand odpowiedzialny 
za komunikację i promocję 
sprzedaży  w firmie Massey 
Ferguson France odnoto-
wał „zadowalający klimat, 

nieoczekiwany w tym trud-
nym okresie oraz obecność na 
targach przedstawicieli firm 
o ciekawym profilu realizu-
jących różne projekty, któ-
rzy  poszukiwali rozwiązań 
technicznych”.

Rosnące zainteresowanie 
wielu krajów innowacjami 
prezentowanymi na targach 
SIMA było szczególnie widocz-
ne.Wraz z tematyką « Być rol-
nikiem za 10 lat », targi SIMA 
zaproponowały nowe sektory 
w tym sektor start-up-ów / vil-
lage des start-up /.

W 2017 roku organizatorzy 
zainicjowali dwa wydarzenia, 
które stanowiły znakomi-
tą okazję do nawiązywania 
kontaktów między przed-
stawicielami branży: Dzień 
Dilerów na SIM-ie wraz ze 

spotkaniami BtoB z udziałem 
wystawców i dilerów maszyn 
oraz Szczyt Afrykański, który 
zgromadził profesjonalistów 
z sektora rolnego, wystawców 
oraz oficjeli z krajów afry-
kańskich. Oba wydarzenia 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem gości i będą konty-
nuowane podczas edycji 2019.         
SIMAGENA - witryna inno-
wacji w genetyce

Salon SIMAGENA, oprócz 
licytacji i konkursu ras bydła, 
był przede wszystkim miej-
scem spotkań przedstawicieli 
branży hodowlanej z Francji 
i z zagranicy.

Źródło: Przedstawicielstwo 
targów SIMA-SIMAGENA w Polsce :

Międzynarodowe 
Targi Francuskie

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos
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Agrosympozja 
Rzepakowe DuPont

Jak pan ocenia tę konferencję?
Myślę, że najlepszą recenzją, 

jaką rolnicy wystawili orga-
nizatorom, była frekwencja. 
Ich udział w tym spotkaniu 
był aktywny, sala była pełna, 
zabrakło miejsc. Świadczy to 
o tym, że tematyka, którą 
postanowiliśmy przedsta-
wić, jest bardzo interesująca 
dla rolników.

Na konferencji obecny był 
Thibaut Chirouzes naukowiec 
z centrali firmy w Szwajcarii, 
którego prelekcję tłumaczył 
Tomasz Laskowski, a także pol-
scy naukowcy– profesorowie 
Marek Korbas, Marek Mrów-
czyński i Monika Bienias.

Tematem wiodącym kon-
ferencji była uprawa rzepaku. 

Początkowo, przygotowując tę 
konferencję, mieliśmy pewne 
wątpliwości, bo chcieliśmy po-
ruszać tematy związane bezpo-
średnio z jego uprawą, a mieliśmy 
obawy czy rolnicy, którzy już go 
uprawiają w sposób bardzo pro-
fesjonalny, będą chcieli jeszcze 
słuchać naszych podpowiedzi i tę 
uprawę ulepszać. Zaangażowa-
nie, cisza na sali i skupienie, z ja-
kim rolnicy słuchali wykładów, 
świadczą o tym, że jest potrzeba 
przekazywania nowych infor-
macji, a rolnicy bardzo chętnie 
ich poszukują.

Szczególną uwagę należy 
poświęcić paniom prelegent-
kom, a były ich trzy.

Obecna była Anita van 
Nieuwenhoven z Holandii, 

która mówiła o nowej zapra-
wie insektycydowej w rzepaku. 
Jest to dobra wiadomość dla 
plantatorów, bo wiemy jakie 
trudności stwarza wycofanie 
neonikotynoidów z zapraw. 
Druga prezentacja dotyczyła 
pieniędzy, a była to prelegent-
ka z BGŻ. Trzecia była prof. 
Monika Bienias z Krakowa, 
która mówiła o nawożeniu.

Czy firma DuPont prowa-
dzi doświadczenia w poszcze-
gólnych regionach? Czy macie 
państwo swoje dane na temat 
przezimowania rzepaku?

Oczywiście prowadzimy ba-
dania rzepaku na poletkach 
doświadczalnych z wszystkimi 
naszymi produktami: zaprawą, 
fungicydami Acanto i Reveler oraz 
insektycydem Avaunt. Na dzień 
dzisiejszy oceny przezimowania 
jeszcze nie robiliśmy, bo było nieco 
za wcześnie. Jak przyjdzie ocieple-
nie, to będzie moment, aby robić 
ocenę przezimowania i wyciągać 
pierwsze wnioski.

A jak z działaniami na 
rzecz zapylaczy? Czy robi-
cie państwo coś dla pszczół?

W firmie DuPont, rozwija-
jąc produkty z grupy insekty-
cydów, bierzemy pod uwagę 
ekotoksyczność. Ostatnie na-
sze osiągnięcie, czyli preparat 
Rynaxypyr, otrzymał nawet 
światową nagrodę za jakość 
i bycie przyjaznym środowi-
sku. Nie mamy specjalnych 
działań marketingowych zwią-
zanych z ochroną zapylaczy, 
ale po prostu realizujemy te 
cele w praktyce – w naszych 
produktach.

O spotkaniu firmy DuPont z rolnikami, w cyklu 
Agrosympozjum Rzepakowe, rozmawiamy 
z Andrzejem Lesiakiem.

Konferencje Zimowe 
Syngenty

Prezes firmy Marek Łuczak 
podsumował rok 2016. - Po 
wielu latach tłustych, był to 
dla nas rok nieco chudszy, 
trudniejszy. Rok bieżący za-
powiada lepsze perspektywy, 
a bardzo ważny będzie dla nas 
rok 2018 z powodu znaczących 
pozytywnych zmian w naszym 
portfolio – powiedział Łuczak. 
Na słabszy 2016 rok złożyło 
się wiele przyczyn, które nie-
zależnie od siebie występują 
w gospodarce, ale tym razem 
wszystkie zbiegły się w jednym 
momencie. Efekt więc został 
odnotowany przez większość 
firm z branży rolniczej i wokół 
rolniczej.

Prezes poinformował,że fir-
ma dokonała pewnej reorgani-
zacji w zakresie oferowanych 
odmian roślin. W przypadku 
kukurydzy wycofano część sta-
rych odmian, wprowadzono 
nowe, a palmę pierwszeństwa 
w doświadczeniach porównaw-
czych dzierżą odmiany SY 
Talisman i SY Kardona. Inną 

odmianą, która ma w sobie 
ogromny potencjał, jest jęcz-
mień ozimy hybrydowy Hyvi-
do. Według prognoz prezesa, 
za 1-2 lata spodziewana jest 
nowa generacja jęczmienia 
hybrydowego, a za ok 5 lat – 
hybrydowe odmiany pszenicy. 
Jak podkreśla Łuczak, postęp 
w odmianach mieszańcowych 
nie jest liniowy, jak w po-
pulacyjnych, lecz skokowy, 
więc spodziewać się należy 

kolejnego skoku.
Następnie dyrektor ds. 

marketingu Dorota Mazurek 
i dyrektor ds. sprzedaży Adam 
Ciaś omówili najnowsze trendy 
na rynku środków ochrony 
roślin. Tu pojawiło się więcej 
optymizmu, choć nie dotyczył 
on głównych upraw jak: zboża, 
rzepak i kukurydza, ale ziem-
niaka, buraka, warzyw oraz 
zapraw nasiennych.

/RR/

Spotkania były świetnym źródłem wiedzy na temat 
zagrożeń upraw i sposobów radzenia sobie z nimi.

Dwa lata nowej 
polskiej marki

Firma startowała w nieła-
twych warunkach i konkuro-
wać musiała z większymi od 
siebie. Zaczynała od budowa-
nia przedsięwzięcia na rynku 
polskim, a obecnie – zaledwie 
po 2 latach – ma swoje oddzia-
ły w Czechach, na Słowacji, 
a także w Rumunii.

Choć rok 2016 nie był naj-
lepszy dla branży firm che-
micznych, to dla INNVIGO 
był rokiem przełomowym. Na 
koniec sierpnia 2016 roku war-
tość środków ochrony roślin 
firmy sprzedanych w Polsce, 
w czasie 8 miesięcy, przekro-
czyła 100 mln złotych. Klu-
czem sukcesu wydaje się być 
motto firmy „Dobre rozwią-
zania nie muszą być drogie”.

- Wszędzie tam, gdzie mamy 

zorganizowane swoje jednost-
ki, jesteśmy jedną z czołowych 
firm dostarczających rozwią-
zania na lokalnym rynku. 
Naszym celem jest wykroczyć 
poza rynek europejski. Jest jed-
nak jeszcze za wcześnie, aby 
o tym mówić. Osiągniemy to 
poprzez powiązanie wiedzy 
z rozwojem technologii i pro-
duktami, które oferujemy 
– powiedział prezes Krzysz-
tof Golec.

Jak podkreślają organiza-
torzy konferencji, firma stara 
się proponować nowe, lepsze 
rozwiązania do ochrony klu-
czowych upraw, inwestuje w ze-
spół, badania w laboratorium 
i na polu, a także dąży do po-
szerzania oferty o nowe środki.

/RR/

Druga rocznica powstania INNVIGO była doskonałą 
okazja do zaprezentowania rozwoju firmy, a także 
planów na bliższą i dalszą przyszłość.
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Opakowanie w wersji „smart” i inne nowości Sumi Agro

Pod koniec 2016 roku firma 
Sumi Agro Poland uzyskała roz-
szerzenia rejestracji kilku waż-
nych produktów, tj. Mospilanu 
SP, Topsinu M 500 SC, Yamato 
303 SE i Kanemite 150 SC. W se-
zonie 2017 firma wprowadza 
na rynek trzy nowe produkty: 
insektycyd Inazuma 130 WG, 
fungicyd Toledo Extra 430 SC 
oraz Isomate CTT. Rozszerze-
nie zakresu stosowania oraz 
nowe rejestracje produktów 

Sumi Agro omówił szczegółowo 
Paweł Banach, Dyrektor Reje-
stracji i Rozwoju Produktów.

Produkt Mospilan 20 SP to do-
brze znany insektycyd o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczonym do zwalczania 
szkodników ssących i gryzących. 
Tegoroczną nowością jest jego 
opakowanie, które zabezpiecza 
operatora opryskiwacza przed 
niepożądanym kontaktem ze 
środkiem chemicznym.

– Każdego roku staramy się 
zaproponować nową korzyść 
użytkownikom Mospilanu. 
W sezonie 2017 będzie to nowa 
forma użytkowa, wygodniej-
sza i bezpieczniejsza w użyciu 
- woreczki wodnorozpuszczal-
ne – mówiła Urszula Filipecka, 
dyrektor marketingu Sumi Agro 
Poland.

Zbigniew Dąbrowski zapre-
zentował Kanemite 150 SC. 
Produkt ten, to najnowszy 

akarycyd, którego substancją 
czynną środka jest acekwino-
cyl (z grupy pochodnych naf-
tochinonów 164 g/l). Zwalcza 
wszystkie stadia rozwojowe 
przędziorków na jabłoniach, 
gruszach, truskawce, chmielu 
warzywach (pomidor, ogórek 
cukinie i oberżyna uprawiane 
pod osłonami) oraz roślinach 
ozdobnych, a także w szkół-
kach leśnych drzew liściastych 
i iglastych.

Opakowanie wodnorozpuszczalne Mospilanu było jednym z tematów przewodnich konferencji firmy Sumi 
Agro, która odbyła się w Warszawie. Przybyłych gości powitał prezes Tomasz Malczewski.

„Złoty Inżynier”

Ten zaszczytny tytuł zo-
stał uzyskany przez Profeso-
ra w XXIII edycji plebiscytu 
czytelników „Przeglądu Tech-
nicznego”, najstarszej polskiej 

gazety inżynierskiej, założo-
nej w Paryżu i wydawanej 
od 151 lat. Okolicznościowy 
dyplom i statuetka Złotego In-
żyniera zostały wręczone pod-
czas uroczystej gali, w Domu 
Technika NOT, w Warszawie, 
w dniu 27 lutego 2017. 

W uroczystości uczestniczyli 
naukowcy i inżynierowie re-
prezentujący różne dziedziny, 
przedstawiciele centralnych 
urzędów, rektorzy i dzie-
kani uczelni technicznych, 
dyrektorzy instytutów badaw-
czych, prezesi stowarzyszeń 

naukowo-technicznych NOT, 
a także laureaci poprzednich 
edycji plebiscytu o tytuł „Zło-
tego Inżyniera”. W uroczy-
stości uczestniczyli również 
najbliżsi współpracownicy 
Profesora.

Prezes FSNT-NOT, Ewa 
Mańkiewicz-Cudny, w trak-
cie otwarcia uroczystości, 
stwierdziła, że „ideą plebiscytu 
Przeglądu Technicznego jest 
promowanie dokonań polskich 
inżynierów oraz popularyza-
cja wybitnych twórców tech-
niki, którzy przyczyniają się 

do konkurencyjności polskiej 
gospodarki.”

Wieloletnia praca Prof. dr 
hab. Edwarda Gacka na sta-
nowisku Dyrektora COBORU, 
oraz kierowanych przez niego 
zespołów, w obszarze badań 
i rejestracji odmian, przyczy-
niły się do międzynarodowego 
uznania pracy tej jednostki. Do 
Jego najważniejszych osiągnięć 
należy opracowanie i wdro-
żenie do praktyki rolniczej 
systemu porejestrowego do-
świadczalnictwa odmianowe-
go (PDO) i rekomendacji do 

uprawy odmian o najlepszych 
cechach gospodarczych.

W działalności COBORU, 
pod kierownictwem Pro-
fesora Edwarda Gacka,  są 
wdrażane innowacyjne roz-
wiązania, uwzględniające 
aktualne wyzwania stojące 
przed polskim rolnictwem. 
Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć zwiększanie 
wysokości i wierności plo-
nowania roślin, zachowanie 
bioróżnorodności w uprawach, 
poprawę bilansu białkowego 
i paszowego w kraju, a także 

zachowanie tolerancji upraw 
na stresy wynikające ze zmian 
klimatu. Ważnym kierunkiem 
badań jest selekcja odmian 
przydatnych do zrównowa-
żonych, niskonakładowych 
i ekologicznych kierunków 
gospodarowania w rolnictwie.

Misja COBORU, polegająca 
na „stymulacji innowacji w ho-
dowli roślin oraz wspieranie 
wdrażania postępu odmiano-
wego do praktyki rolniczej”, 
dobrze wpisuje się do założeń 
Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju w Rolnictwie.

Prof. dr hab. Edward Gacek, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych, został wyróżniony 
tytułem Złotego Inżyniera 2016 w kategorii „Innowacje”.
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Bohater z Kędzierzyna
na Twoim polu
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Jak nawozić oziminy wiosną?

Taką taktykę nawożenia 
wybrano w gospodarstwie 
w Stanowie na Powiślu, 
i która okazała się skutecz-
na, bo mimo suchej wiosny 
2016 roku, plony były dobre. 
O tym rozmawialiśmy z Grze-
gorzem Malesińskim, specjali-
stą ds. agronomii i nawożenia 
w firmie PROCAM.

Im wegetacja zaczyna się 
później i im bardziej planta-
cje są osłabione po zimie, tym 
większe nawożenie azotem 
jest wymagane. Należy wte-
dy aplikować nawozy azota-
nowe, szybkodziałające. Przy 

wczesnym ruszaniu wegetacji 
i małych stratach po zimie, 
nawożenie można oprzeć o for-
my amidowe (mocznik, RSM) 
lub amonowe. W 2016 roku 
z uwagi na szkody zimowe: 
stratę liści, przemrożenie węzła 
krzewienia, osłabienie syste-
mu korzeniowego, w pierw-
szej dawce użyta była saletra 
amonowa, żeby jak największe 
było stężenie azotanów, aby 
rośliny jak najszybciej ruszyły 
i jak najmniejsze były straty 
w obsadzie.

Kiedy ją zaaplikowaliście?
Wielu rolników zwlekało 

z tym, a przecież chodzi o to, 
aby wykorzystać wody wiosen-
ne. Teraz już wszyscy widzą, 
że susza w marcu i kwietniu 
2016 r. odbiła się na obsadzie. 
Kto się spóźnił z azotem, temu 
woda nie wmyła azotu w głęb-
sze warstwy gleby, więc rośliny 
z tego nie mogły korzystać. 
A więc po pierwsze były straty 
na samym nawozie, a po dru-
gie azot ten był na tyle mało 
mobilny, że rośliny nie mogły 
go pobrać.

W takich warunkach to 
nawet jeśli ktoś się pośpie-
szył, i tak chyba spora część 
azotu uleciała?

W warunkach jakie mieli-
śmy wiosną 2016 roku tak czy 
tak musieliśmy liczyć się ze 
stratami i nawożenie musia-
ło być większe, aby utrzymać 
odpowiednią ilość azotanów 
w glebie. Z uwagi na chłodną 
glebę, słabe warunki pogodo-
we, okresowe braki wody, na-
wożenie musiało być „z górką”, 
aby rośliny miały co pobrać.

Jaki procent strat założyliście?
Do 20%. Ale dzięki do-

brym płodozmianom, mie-
liśmy w glebie po ubiegłym 

roku sporo azotu organicz-
nego, który uruchamia się 
w okresie wiosennym, więc 
myślę, że bilansował on nam 
straty azotu mineralnego 
z nawozów stosowanych 
wiosną.

Z roku na rok wprowa-
dzamy w glebę coraz wię-
cej substancji chemicznych, 
ale jednak plony nie rosną 
w podobnej proporcji. A może 
pożyteczne mikroorganizmy 
zaprząc do tego kieratu?

Na pewno mikroorganizmy 
są w stanie pewne substancje 
z gleby w określonych proce-
sach uruchomić, ale w okresach 
niedoborów wody w glebie, nie 
wygląda to tak różowo. Mikro-
organizmy również potrzebują 
wody, więc ich działalność po-
legająca na uruchamianiu sub-
stancji z gleby do kompleksu 
sorpcyjnego jest zmniejszona. 
Wówczas musimy się posiłko-
wać nawożeniem dolistnym, 
zwłaszcza na słabszych sta-
nowiskach, na gorszych gle-
bach, gdzie niedobory wody 
są dłuższe.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Obficie i jak najwcześniej. Nie licząc się ze stratami składników.

Maksymalizacja zysków dzięki 
dodatniemu bilansowi próchnicy

Badania wykazują, że 
w ostatnim dziesięcioleciu 
poziom próchnicy spadł na-
wet o 30%.

Deficyt nawozów natu-
ralnych oraz uproszczone 
zmianowanie systematycznie 
pogłębia ten problem. Każdy 
rolnik, który myśli o maksy-
malizacji zysków a jednocześnie 
jest świadomy tego co dzieje się 
z jego glebą, powinien pomyśleć 
w jaki sposób może odbudować 
w niej a przynajmniej zmienić 
bilans próchniczny w glebie na 
dodatni.

Poziom próchnicy w gle-
bie ma bardzo istotny wpływ 
na jej strukturę, zasobność 
w wodę oraz główne składni-
ki pokarmowe.

Przy obecnych zmianach 
klimatycznych oraz rozłoże-
niu opadów na obszarze na-
szego kraju, regularnie mamy 

do czynienia z niedoborem 
wody w kluczowych okresach 
dla wzrostu roślin. Krótkookre-
sowe susze jesienne i wiosenne 
stają się regułą przez co nie-
możliwe staje się wykorzysta-
nie potencjału plonotwórczego 
poszczególnych gatunków i od-
mian roślin uprawnych.

Tabela 1, obrazuje jak poziom 
humusu wpływa na magazy-
nowanie wody w wierzchniej 
warstwie gleby (do 30 cm).

Warto wiedzieć że jedna jed-
nostka próchnicy posiada kil-
kaset razy większe możliwości 
sorpcyjne aniżeli taka sama jed-
nostka materii mineralnej. Hu-
mus ma również istotny wpływ 
na powstawanie i utrzymanie 
struktury agregatowej gleb. 
Próchnica jest również głów-
nym magazynem azotu orga-
nicznego.Tabela 2. przedstawia, 
jak poziom Humusu wpływa 

na możliwość zatrzymywania 
azotu w glebie.

Warto wiedzieć, że Próchnica 
( humus) jest kompleksem zło-
żonych związków organicznych, 
których skład bardzo się róż-
ni od produktu wyjściowego. 
Związki te powstają w glebie, 
w procesie syntezy z produk-
tów rozkładu resztek organicz-
nych, pod wpływem działalności 

mikroorganizmów glebowych. 
Dlatego tak istotne jest, aby 
prócz humusu dostarczyć glebie 
pozytywnej mikroflory bakteryj-
nej, która uwolni związane orga-
nicznie składniki pokarmowe, 
przyśpieszy rozkład masy orga-
nicznej zalegającej  w glebie np. 
po kombajnowym zbiorze zbóż 
i stworzy próchnicę w glebie.

Mgr inż. Damian Gawroński

Na dużej części polskich gleb zaczyna uwidacznić się drastyczny spadek 
poziomu próchnicy.

Tabela 1.

Zawartość 
materii 

organicznej

Możliwość 
magazynowa-

nia wody

0,50% 80000 l

1,00% 160000 l

2,00% 320000 l

3,00% 480000 l

4,00% 640000 l

5,00% 800000 l

Tabela 2.

Zawartość 
materii 

organicznej

Możliwość 
wbudowa-
nia azotu

1,00% 2400 kg

2,00% 4800 kg

3,00% 7200 kg

4,00% 9600 kg

5,00% 12000 kg
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Saletrosan®26 to idealny nawóz dla roślin, które obok dobrego zaopatrzenia 
w azot w formie azotanowej i amonowej, potrzebują również szybko działają-
cej siarki w formie siarczanowej. Idealne dopasowanie dwóch składników N+S 
zwiększa efektywność Saletrosanu®26.
 
To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów!

nawozy@grupaazoty.com

Sukces tkwi 
w IDEALNIE DOPASOWANYCH 

SKŁADNIKACH 

nawozy.eu 
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Proquinazid – niezbędny składnik 
wiosennych zabiegów ochrony zbóż

W Europie, od wielu lat 
obserwuje się zjawisko zwięk-
szania się odporności poszcze-
gólnych gatunków grzybów na 
stosowane fungicydy. Systema-
tycznie od kilku lat wzrasta 
między innymi zagrożenie wy-
stępowania mączniaka, przy 
jego rosnącej odporności na 
fungicydy. Zwiększa się rów-
nież szkodliwość tego patogena 
np. w pszenżycie, a więc w sto-
sunku do gatunku, w którym 
do niedawna mączniak nie sta-
nowił problemu.

Dlatego zachodzi ciągła 
potrzeba wprowadzania no-
wych substancji aktywnych jak 
i stosowanie nowych układów 
mieszanin substancji aktyw-
nych. (zdj nr1)

Firma DuPont wprowadziła 
na rynek substancję aktyw-
ną – proquinazid i co istot-
ne z zupełnie nowej grupy 
– quinazolin, o całkowicie 
nowym sposobie działania, 
nie mającym odniesienia do 
występujących obecnie na ryn-
ku środków ochrony roślin.

Proquinazid jest substancją 
aktywną skutecznie chronią-
cą rośliny i zwalczającą mącz-
niaka prawdziwego zbóż jak 
również septoriozy liści, sep-
toriozę plew, brunatną plami-
stość liści, fuzaryjną zgorzel 
podstawy źdźbła. Może być 

stosowany niezależnie od 
panujących warunków pogo-
dowych. Jest przy tym całko-
wicie bezpieczny dla rośliny 
uprawnej. 

Ważną i cenną właściwością 
proquinazidu jest stymulowa-
nie reakcji odpornościowych 
roślin. Rośliny, po aplikacji 
tego środka zaczynają wytwa-
rzać własne antygeny zwalcza-
jące patogena. 

Sam proquinazid działa 
przez około 4 - 6 tygodni, 
w zależności od zastosowa-
nej dawki na hektar, dzięki 
temu, łan pokryty w stadium 
1 – 2 kolanka lub nawet pod 
koniec krzewienia, cieczą za-
wierającą proquinazid, jest 
zabezpieczony praktycznie 
do rozwoju liścia flagowe-
go. Ponadto działanie zapo-
biegawcze tego fungicydu 
przewyższa inne istniejące 
rozwiązania oraz zapewnia 
ochronę nowych przyrostów.

Wszystkie te właściwości 
jak również duże możliwości 
komponowania mieszanin 
zbiornikowych z fungicy-
dami zawierającymi: triazo-
le, imidiazole, strobiluryny, 
morfoliny, karboksyamidy 
sprawiają, że proquinazid jest 
wręcz niezbędnym składni-
kiem do pierwszego zabiegu 
zwalczania chorób w zbożach.

Ważną korzyścią z do-
dawania proquinazidu do 
mieszanin zbiornikowych 
albo stosowanie gotowej 
mieszaniny fabrycznej za-
wierającej proquinazid jest 
rozszerzenie spektrum a tak-
że synergizm działania na 
mączniaka i inne choroby 
zbóż.  Jak wskazują badania 
firmy DuPont proquinazid, 
charakteryzuje się działaniem 

komplementarnym w stosun-
ku do substancji aktywnych 
należących do innych grup 
chemicznych. W przypadku 
septoriozy paskowanej (Sep-
toria tritici), zdj nr 2 wyniki 
badań potwierdzają, że pomi-
mo dość niskiej skuteczności 
samego proquinazidu na sep-
toriozę, w mieszaninach z in-
nymi substancjami aktywnymi 
uzyskujemy znaczący wzrost 

skuteczności takich mieszanin 
zbiornikowych w porównaniu 
do pojedynczych substancji 
aktywnych.

·
Rzeczywista skutecz-

ność zapobiegawcza epok-
sykonazolu i pentiopiradu   
przeciwko septoriozie pa-
skowanej została istotnie 
zwiększona przez dodanie 
proquinazydu. 
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Synergizm działania substancji 
czynnych fungicydów stosowanych 
w uprawie zbóż

Jest to dozwolone, ale 
w przypadku niepowodzenia 
odpowiedzialność za takie dzia-
łanie ponosi osoba – rolnik, 
który wykonuje zabieg w go-
spodarstwie. Po mimo to wielu 
rolników, producentów rolni-
czych decyduje się na tworze-
nie mieszanin zbiornikowych, 
aby zwiększyć zakres zwalcza-
nych patogenów, zmniejszyć 
koszty zabiegu oraz wyko-
rzystać synergistyczne dzia-
łanie połączonych substancji 
czynnych. W przypadku zbóż 
takim dobrym przykładem sy-
nergistycznego działania jest 
połączenie  np. dwóch środ-
ków zawierających po jednej 
substancji czynnej. W praktyce 
potwierdzono, że np. w przy-
padku zwalczania chorób 
podstawy źdźbła, a zwłaszcza 
łamliwości źdźbła zbóż i liści 
występujących gdy wykonuje 
się T-1 oraz przy ochronie kło-
sów pszenicy przed fuzariozą 
kłosów, która wykonana jest 
w T-3. Połączenie prochlorazu 
z fungicydem z grupy chemicz-
nej triazoli przeznaczonym do 
walki z chorobami liści daje 
dwa efekty w postaci zwięk-
szenia zakresu zwalczanych 
patogenów, zwiększa skutecz-
ność zastosowanych substancji 
czynnych i przedłuża działanie 
środków o kilka dni, niekiedy 
nawet do 10 dni. W przypadku 
wykonania zabiegu T-1 lepiej 
zwalczone są choroby liści 
i łamliwość źdźbła zbóż. Przy 
wykonaniu zabiegu T-3 do 
zwalczania grzybów rodzaju 
Fusarium zaleca się stosowa-
nie fungicydów, których s.cz. 
należą do grupy chemicznej 
triazoli. Połączenie fungicydu 

zawierającego jedną s.cz. np. 
tebukonazol ze środkiem zawie-
rającym tylko prochloraz powo-
duje to, że zwiększa się zakres 
zarejestrowanych zwalczanych 
patogenów i wydłuża się dzia-
łanie np. s.cz z grupy chemicz-
nej triazoli w tym przypadku 
tebukonzoli. Uzyskuje się przy 
takiej możliwości połączenia 
tebukonazolu z prochlorazem 
efekt synergistyczny. Zastoso-
wane osobno środki z tymi z.cz. 
działają krócej i mają nieco 
słabszą skuteczność a w po-
łączeniu działają dłużej i sku-
teczniej chronią kłosy przed 
porażeniem przez sprawców 
fuzariozy kłosów i septorio-
zy plew. Wiele z używanych 
fungicydów dwu-trójskładni-
kowych jest tak zbudowanych, 
aby uzyskać z ich połączenia 
efekt synergistyczny, a jed-
nocześnie realizuje się także 
strategię antyodpornościową, 
ponieważ w jednym fungicy-
dzie występują s.cz. należące 
do trzech grup chemicznych. 
Tak jest np. w fungicydzie 
składającym się fenpropi-
morfu, epoksykonazolu i me-
trafenonu czy tebukonazolu, 
spiroksaminy i triadimenolu. 
Podobny efekt uzyskuje się przy 
łączeniu dwóch środków grzy-
bobójczych, a także oczekuje 
się synergistycznego działania 
połączonych s.cz. Przykładów, 
które zalecane są do wykonania 
zabiegu w terminie T-1 jest wie-
le: połączenie pikoksystrobiny 
z cyprodynilem, proquinazidu 
z prochlorazem i tebukonazo-
lem, pentiopyradu z epoksyko-
nazolem. W zabiegu T-3 czyli 
na kłos są również liczne połą-
czenia wielu s.cz. Dzięki temu 

uzyskać można synergizm  
jaki zachodzi po zastoso-
waniu takich mieszanin jak 
np.: epoksykonazol i tebu-
konazol, epoksykonazol, 
metkonazol i fenpropimorf, 
azoksystrobina, propikona-
zol + cyprokonazol. Podane 
przykłady rozwiązań stoso-
wane są w praktyce i dzięki 
szerokiemu zakresowi zwal-
czanych agrofagów z wyko-
rzystaniem synergistycznego 
działania s.cz. są chętnie 
wybierane przez producen-
tów rolnych do zwalczania 

sprawców chorób zbóż 
w gospodarstwach, które 
uprawiają intensywnie np. 
pszenicę ozimą.

Prof. dr hab. Marek Korbas 
Zakład Mikologii 

IOR–PIB w Poznaniu

W integrowanej ochronie istnieje możliwość sterowania mieszanin 
środków ochrony roślin oraz zmniejszania zarejestrowanych dawek.

Septorioza paskowa liści 
pszenicy (fot. M. Korbas)

Rdza brunatna 
(fot. M. Korbas)

Kłosy pszenicy o zróżnicowanej wielkości porażenia  fuzariozą 
kłosów (fot. M. Korbas)

Łamliwość źdźbła (Fot. M.Korbas)

Septorioza plew na pszenicy (fot. M. Korbas)
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Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Metoda integrowanej produk-

cji jest to nowoczesny systemem 
jakości, który za podstawę swo-
jego funkcjonowania, wyko-
rzystuje postęp techniczny 
oraz  biologiczny w upraw-
ie, ochronie oraz nawożeniu 
roślin przy jednoczesnym zach-
owaniu szczególnej dbałości 
o jak najmniejszą ingerencję 
w agrofitocenozę. Plantatorzy 
dzięki stosowaniu zasad inte-
growanej produkcji mają moż-
liwość wytwarzania jakościowo 
dobrej oraz zdrowej żywność, 
z zachowaniem dopuszczalnych 
norm dla pozostałości substanc-
ji czynnych agrochemikaliów. 

Jednym z elementów inte-
growanej produkcji jest inte-
growana ochrona roślin, której 
idea polega na ochronie roślin 
uprawnych z wykorzystaniem 
różnych metod, głównie niech-
emicznych z jednoczesnym 
ograniczeniem do minimum 
stosowania metody chemicznej.

Zanim jednak plantator 
zdecyduje się na zastosowan-
ie jednej lub kilku z metod 
niechemicznych, musi sobie 
odpowiedzieć na pytanie: 
w którym momencie należy 
rozpocząć walkę z chwasta-
mi? Większość plantatorów 

odpowie, że w chwili gdy ch-
wasty wystąpią już na polu. 
Teoretycznie tak ale w prak-
tyce wygląda to tak, że w cyk-
lu życiowym każdej rośliny 
uprawnej wyróżnia się tzw. 
„okres krytycznej konkurencji”, 
który można określić jako okres 
w życiu rośliny w którym jest 
ona najbardziej narażona na 
konkurencyjne oddziaływanie 
ze strony innych gatunków (na-
jczęściej chwastów). Przyjmuje 
się, że okres ten dla większości 
roślin uprawnych występuje od 
momentu wschodów i może tr-
wać przez kolejne 1-3 miesiące 
oczywiście w zależności od ga-
tunku rośliny uprawnej. Dla 
roślin zbożowych przyjmuje 
się, że jest to okres od wscho-
dów do pełni krzewienia, dla 
kukurydzy od wschodów do 
wytworzenia 8-10 liścia, dla 
buraka cukrowego od momen-
tu wschodów do 6-8 tygodnia 
po wschodach (do zwarcia 
międzyrzędzi), a dla ziem-
niaków 4-6 tygodni od mo-
mentu wschodów (również do 
zwarcie międzyrzędzi). Ponadto 
konkurencyjne oddziaływanie 
chwastów względem rośliny up-
rawnej wiąże się również z lic-
zebnością oraz nasileniem na 

jednostce powierzchni, co jest 
powiązane z biologicznym 
i ekonomicznym progiem 
szkodliwości.

Biologiczny próg szkodli-
wości – jest to takie nasilenie 
agrofagów na jednostce powier-
zchni lub stopień pokrycia gleby 
przez chwasty, który powoduje 
istotną zniżkę plonu.

Ekonomiczny próg szkodli-
wości – jest to takie nasilenie 
agrofagów (np. chwastów), po 
przekroczeniu, którego nas-
tępuje istotne obniżenie plonu 
rośliny uprawnej. 

Progi szkodliwości wyznacza 
się poprzez przeanalizowanie 
wpływu nasilenia szkodliwe-
go agrofaga (np. chwastu) na 
wysokość plonu rośliny up-
rawnej (wartość obniżonego 
plonu równa się kosztom zas-
tosowanej metody ochrony). 
Dla większości chwastów został 
określony próg ekonomicznej 
szkodliwości, i tak dla miotły 
zbożowej wynosi 10-15 roślin/
m2, owsa głuchego 7-17 roślin/
m2, przytuli czepnej 0,5(2)-
5 roślin/m2, rumianu polnego 
2-5 roślin/m2, chabra bławat-
ka 7-10 roślin/m2, a dla fiołka 
polnego 20-25 roślin/m2.

Znając tzw. „krytyczny okres 

konkurencji” oraz ekonomic-
zny próg szkodliwości plantator 
może przystąpić do wyboru jed-
nej czy kilku dostępnych metod 
niechemicznych, a ma ich do 
dyspozycji, co najmniej kilka, 
np. zapobiegawczą, agrotech-
niczną, mechaniczną, fizyczną 
czy biologiczną.

Metoda zapobiegawcza nazy-
wana najczęściej profilaktyką 
– polega na zapewnieniu rośli-
nom uprawnym optymalnych 
warunków do wzrostu i rozwo-
ju, dzięki którym będą mogły 
wykorzystać swój potencjał 
obronny poprzez oddziały-
wania konkurencyjne czy też 
biochemiczne (np. zjawisko 
allelopatii). Istotnym czynni-
kiem w tej metodzie są działa-
nia zmierzające do ograniczenia 
zasobu nasion chwastów w gle-
bie oraz do niedopuszczenia 
do wydania nasion przez ch-
wasty w łanie rośliny uprawnej. 
Ponadto ważnym czynnikiem 
jest niedopuszczenie do „zaniec-
zyszczenia” gleby nasionami 
chwastów z innych źródeł, tj. 
materiał siewny, nawozy organ-
iczne (obornik, kompost) czy też 
narzędzia i maszyny do uprawy 
roli, siewu i zbioru. 

Metoda agrotechniczna 

– polega na podwyższeniu 
zdrowotności roślin uprawnych 
poprzez prawidłowe i termi-
nowe wykonanie oraz wyko-
rzystanie różnych zabiegów 
poprawiających warunki by-
towe roślin ale równocześnie 
pogarszających warunki sied-
liskowe chwastów. W skład tej 
metody wchodzi większość za-
biegów zalecanych w technice 
siewu i sadzenia, prawidłowym 
płodozmianie i zmianowaniu, 
uprawie współrzędnej czy praw-
idłowej uprawie gleby. 

Metoda mechaniczna – po-
lega na mechanicznym zniszc-
zeniu chwastów i obejmuje 
podstawową i przedsiewną up-
rawę roli oraz zabiegi pielęgna-
cyjne. Obecnie w metodzie tej 
wykorzystuje się różnego rodza-
ju narzędzia: bierne, tj. brony, 
kultywatory, pielniki, obsypniki 
czy aktywne, tj. glebogryzarki, 
aktywne pielniki szczotkowe, 
palcowe czy koszykowe.

Metoda fizyczna – polega 
na wykorzystaniu niektórych 
rodzajów energii (np. cieplnej, 
elektrycznej czy słonecznej) do 
walki z chwastami. Najszersze 
zastosowanie znalazła metoda 
termiczna. Przykładem może 
być parowanie gleby za pomocą 

mobilnego parownika, który 
wtłacza parę wodną do wierzch-
niej warstwy gleby (do 10 cm), 
podnosząc jej temperaturę 
do 70-90°C, co prowadzi do 
unieszkodliwienia większości 
agrofagów w tym również na-
sion chwastów. 

Metoda biologiczna – polega 
na świadomym wykorzystywa-
niu różnych organizmów ży-
wych zarówno roślinnych jak 
i zwierzęcych do ograniczania 
populacji chwastów. Praktyczne 
znaczenie w biologicznym zwal-
czaniu chwastów mają natural-
ni wrogowie w postaci owadów, 
grzybów, bakterii lub wirusów. 

Przykładem komercyjne-
go wykorzystania owadów 
do ograniczania populacji 
różnych gatunków chwastów 
jest chrząszcz Longitarsus jaco-
baea, który żeruje na starcu 
jakubku czy motyl (a właści-
wie jego gąsienice)  Agnopterix 
alstroemeriana, który występuje 
na szczwole plamistym.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG – PIB w Puławach

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocław

dr Małgorzata Haliniarz
UP w Lublinie

Katedra Herbologii 
i Technik Uprawy Roślin

Nowoczesne rolnictwo opiera się o integrowany system produkcji. 

Owies głuchy i chwastnica 
jednostronna w zbożach jarych

Chwasty jednoliścienne kon-
kurują o składniki pokarmowe, 
wodę, przestrzeń czy światło, 
a jednocześnie bywają żywicielami 
pośrednimi wielu chorób i szkod-
ników. W uprawie zbóż jarych naj-
większym utrapieniem plantatorów 
jest wyjątkowo uciążliwy chwast 
- owies głuchy. Pojawienie się tego 
gatunku już w ilości 10 sztuk/m2 
może spowodować zmniejszenie 
plonu pszenicy jarej o ok. 20 %, 
a wystąpienie 70 sztuk/m2 skut-
kuje stratami w plonie sięgającymi 
40 %. Kolejnym gatunkiem, któ-
ry może stwarzać problemy jest 
chwastnica jednostronna. Jest to 
takson, który najczęściej występuje 
w jęczmieniu jarym oraz w psze-
nicy jarej. Ekonomiczny próg 
szkodliwości dla tego gatunku 

został określony na poziomie 
5-10 sztuk/m2.

Powstaje zatem pytanie o moż-
liwość chemicznej regulacji tych 
gatunków w łanie zbóż jarych. Do 
eliminacji owsa głuchego i chwast-
nicy jednostronnej w zbożach 
jarych można zastosować 4 sub-
stancje czynne, tj. – fenoksaprop-
-P-etylu, pinoksaden, sulfosulfuron 
oraz propoksykarbazon sodowy.

Najwcześniej, bo już od fazy 1 li-
ścia zbóż jarych, można zastosować 
Axial 50 EC i Fraxial 50 EC. Herbi-
cydy te zawierają s.cz. pinoksaden 
(50 g/l), która eliminuje zarówno 
owies głuchy jak i chwastnicę jedno-
stronną w pszenicy jarej i jęczmieniu 
jarym. Nieco później, bo od fazy 
3-4 liści zbóż, można zastosować 
oprysk preparatem Axial 100 EC. 

Zawiera on również pinoksaden 
(100 g/l) i podobnie jak poprzed-
nie środki ogranicza oba gatunki 
chwastów w tych samych uprawach 
zbóż, jednak wymaga zastosowania 
łącznie z adiuwantem Adigor 440 EC. 
Wszystkie dotychczas wymienione 
środki charakteryzuje długi okres, 
w którym mogą zostać aplikowa-
ne, trwający do fazy początku liścia 
flagowego (BBCH 37). Pinoksaden 
znajduje się ponadto w herbicydach 
Axial One i Axial Komplett, które 
dodatkowo wzbogacone są o s.cz. 
florasulam, zwiększający spektrum 
zwalczanych chwastów o gatunki 
dwuliścienne. Herbicydy te, w celu 
usunięcia owsa głuchego i chwast-
nicy jednostronnej można stoso-
wać w pszenicy jarej od fazy 4 liści 
do końca krzewienia, natomiast 

w jęczmieniu jarym od początku 
fazy krzewienia do fazy 1 kolanka.

Od fazy początku krzewie-
nia zbóż do początku strzelania 
w źdźbło, można wykonać oprysk 
preparatami Foxtrot 069 EW, Nor-
ton 069 EW i Rumba 069 EW za-
wierającymi w swoim składzie s.cz. 
fenoksaprop-P-etylu (69 g/l). Zwal-
czają one oba gatunki chwastów 
jednoliściennych i można je apliko-
wać zarówno w pszenicy, jak i jęcz-
mieniu jarym. Ta sama substancja 
czynna (fenoksaprop-P-etylu) w her-
bicydach Fantom 069 EW i Puma 
Uniwersal 069 EW (69 g/l) oraz 
Fenoxinn 110 EC, Herbos 110 EC 
i Monarchi 110 EC (110 g/l) zare-
jestrowana jest do stosowania do 
fazy 1 kolanka tych zbóż jarych. 
Graminicyd Feniks 069 EW również 

zawiera fenoksaprop-P-etylu, jednak 
jego etykieta przewiduje zastoso-
wanie tylko w jęczmieniu jarym 
i w fazie od widocznego 2 rozkrze-
wienia do 3 kolanka.

Od fazy krzewienia do 2 kolan-
ka pszenicy jarej można wykonać 
oprysk herbicydami Apyros 75 WG, 
Ogar, Portos lub Nylon 75 WG. 
Zawierają one s.cz.  sulfosulfuron 
(750 g/kg), która skutecznie eli-
minuje chwastnicę jednostronną, 
natomiast słabiej ogranicza owies 
głuchy, dlatego dla uzyskania lep-
szego efektu chwastobójczego, 
oprysk powinien być wykonany 
w fazie 1-3 liści owsa głuchego. 
Należy pamiętać, że środki zawie-
rające sulfosulfuron powinny być 
aplikowane wyłącznie z adiuwan-
tem Atpolan 80 EC.

W pszenicy jarej, w fazie peł-
ni krzewienia, można również 
stosować środek Attribut 70 SG 
(propoksykarbazon sodowy 70 %). 
Ponieważ owies głuchy wykazuje 
średnią wrażliwość na tę substan-
cję czynną, ważne jest aby opry-
skiwany był w jak najniższej fazie 
rozwojowej (do 2-4 liści).

Należy pamiętać, że uzyskanie 
optymalnej skuteczności chwasto-
bójczej herbicydów, zwalczających 
gatunki jednoliścienne w zbożach 
jarych, można osiągnąć wyłącznie 
przestrzegając zaleceń zawartych 
w ich etykietach-instrukcjach 
stosowania.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Gatunki jednoliścienne są wyjątkowo trudnymi chwastami w uprawie zbóż. 
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Wiosenne zwalczanie chwastów 
w rzepaku ozimym

Zmienne warunki pogo-
dowe panujące podczas zimy 
wpływają na stan planta-
cji wiosną. Przy niewielkiej 
okrywie śniegu i dużych 
spadkach temperatury nawet 

dobrze rozwinięte rośliny na-
rażone są na wymarznięcie, 
zwłaszcza gdy powtarzające się 
odwilże prowadzą do wzno-
wienia wegetacji i rozhartowa-
nia roślin. Na przedwiośniu 

najważniejsza jest ocena 
przezimowania rzepaku, po-
nieważ plantacje, szczególnie 
te, na których nie wykonano 
(z różnych względów) zabiegów 
ochrony roślin, będą osłabione 

nie tylko zmiennymi warun-
kami pogody ale również in-
tensywnie rozwijającymi się 
chwastami. Jeżeli na wiosnę 
obsada roślin wynosi ponad 
25 szt/m2 to nie należy zbyt 

pochopnie podejmować de-
cyzji o likwidacji uprawy, nie 
wszystko jeszcze jest stracone. 
Wczesną wiosną należy zasilić 
rośliny i po ruszeniu wegetacji 
wykonać zabiegi zwalczania 
chwastów. Rolnicy, którzy je-
sienią nie wykonali zabiegów 
ochrony roślin muszą się liczyć 
ze zjawiskiem kompensacji ta-
kich gatunków chwastów jak: 
bodziszek drobny, chaber bła-
watek, fiołek polny, maruna 
bezwonna, mak polny, przy-
tulia pospolita, tobołki polne, 
tasznik pospolity czy krzywo-
szyj polny. Poza gatunkami 
dwuliściennymi w dużym na-
sileniu mogą wystąpić również 
chwasty jednoliścienne jak: 
samosiewy zbóż, miotła zbo-
żowa, wyczyniec polny i perz 
właściwy.

Do zwalczania chwastów 
dwuliściennych w rzepaku ozi-
mym w terminie wiosennym 
zarejestrowano 14 herbicydów. 
Pozornie wydaje się, że spo-
ro, jednak w praktyce mamy 
do wyboru tylko dwie grupy 
preparatów.

Pierwszą stanowią środki 
zawierające w swoim składzie 
substancję czynną chlopyralid, 
która blokuje funkcjonowanie 
auksyn i zakłóca proces oddy-
chania takich chwastów jak: 
maruna bezwonna, rumian po-
lny, rumianek pospolity, cha-
ber bławatek i ostrożeń polny.

Do tej grupy zaliczamy 
herbicydy Lontrel 300 SL, 
Cliophar 300 SL, Effigo, Fa-
woryt 300 SL, Helion 300 SL 
i Vivendi 300 SL, które należy 
stosować wiosną w rzepaku 
ozimym, w dawce 0,3 – 0,4 l/
ha od momentu ruszenia wege-
tacji do początku wykształca-
nia pąków kwiatowych (BBCH 
20-50) na intensywnie rozwi-
jające się chwasty. Dopuszcza 
się jeden zabieg w sezonie, 
w maksymalnej dawce 0,4 l/
ha. Środek Lontrel 72 SG prze-
znaczony jest do zwalczania 
chwastów rumianowatych 
(w dawce 0,28 kg/ha) i ostroże-
nia polnego (dwa razy 0,28 kg/
ha w odstępie 3-4 tygodni). 

Druga grupa środków za-
wiera mieszaninę chlopyrali-
du-267 g/l i pikloramu-67 g/l.

Należą do niej Galera 
334 SL, Barka 334 SL, Cur-
lew 334 SL, Cyklop 334 SL, 

Gala 334 SL i Kratos, które 
w dawce 0,35 l/ha skutecz-
nie zwalczają rumian polny 
i rumianek pospolity, marunę 
bezwonną, dymnicę pospoli-
tą, chaber bławatek, ostrożeń 
polny i przytulię czepną (do 
wysokości 8 cm), rdesty, starca 
zwyczajnego i psiankę czarną, 
natomiast średnio fiołka po-
lnego, gwiazdnicę pospolita, 
jasnoty, mak polny i przytulię 
czepną (powyżej 9 cm wys.).

Do zwalczania chwastów 
jednoliściennych, jak: samo-
siewy zbóż, miotła zbożowa, 
wyczyniec polny, życice, wie-
chlina roczna i perz właściwy 
przeznaczone są graminicydy, 
które wiosną można stoso-
wać po ruszeniu wegetacji do 
momentu wybijania rzepaku 
w pęd. Jest to duża grupa środ-
ków, do której należą herbicydy 
zawierające takie substancje 
czynne, jak: chizalofop-P-etylu 
(Achiba 05 EC, Elegant 05 EC, 
Graminis 05 EC, Lablador 
05 EC, Leopard Extra 05 EC, 
Quick 05 EC, Supero 05 EC, 
Targa Super 05 EC i Taurus 
05 EC zalecane w dawkach 
1–1,2 l/ha oraz Buster 100 EC, 
Investo 100 EC, Jenot 100 EC, 
Pilot 10 EC, Pilot Max 10 EC, 
Szogun 10 EC i Targa 10 EC 
stosowane zwykle w dawkach 
0,4–0,5 l/ha); fluazyfop-P-by-
tylu (Fusilade Forte 150 EC, 
Trivko w dawkach 0,75–2 l/
ha), haloksyfop-R-metylu (Gal-
lant Super 104 EC, Perenal 
104 EC w dawce 0,5 l/ha), 
kletodym (Centurion Plus, 
Selekt Super 120 EC w dawce 
0,8 l/ha), propachzafop (Agil-S 
100 EC, Bosiak 100 EC w daw-
ce 0,7 l/ha).

mgr Marek Badowski
IUNG- PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Zabiegi ochrony roślin wykonane w rzepaku ozimym jesienią mają wpływ na stan plantacji wiosną.
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Uśpieni konkurenci
Problem niepożądanej ro-

ślinności, nawet pomimo 
stosowania zabiegów od-
chwaszczających uprawy, po-
jawia się każdorazowo wraz 
z siewem i wschodami kolejnej 
rośliny uprawnej.  Przyczyną 
takiego stanu rzeczy są nagro-
madzone w glebie nasiona 
chwastów (diaspory), zdolne 
do kiełkowania w optymal-
nych warunkach dla danego 
gatunku. Tworzą one tzw. 
glebowy bank nasion, który 
jest podstawowym źródłem 
zachwaszczenia roślin upraw-
nych. Zanieczyszczenie gleby 
nasionami, czyli zwiększanie 
zasobności banku, następuje 
zarówno przez osypywanie 
się dojrzałych nasion z ro-
ślinności na danym polu, jak 
również naniesienie ich przez 
wiatr (nasiona wyposażone 
w aparat lotny), wodę, zwie-
rzęta (np. wraz z odchoda-
mi)  lub człowieka (np. wraz 
z materiałem siewnym) . Po 
dostaniu się do gleby diaspory 

większości chwastów podlega-
ją spoczynkowi (są w stanie 
życia utajonego), a ich kieł-
kowanie w czasie jest bardzo 
nierównomierne. Nasiona 
mogą znajdować się w stanie 
spoczynku bezwzględnego, 
kiedy nie kiełkują pomimo wy-
stępowania optymalnych ku 
temu warunków (wilgotność, 
temperatura, tlen, światło) lub 
względnego, spowodowanego 
brakiem jednego (lub więcej) 
z niezbędnych czynników. 
Spoczynek bezwzględny jest 
cechą przystosowawczą, umoż-
liwiającą przetrwanie w nie-
korzystnych warunkach np. 
zapobiega wschodom chwa-
stów jarych późnym latem, 
ponieważ nie przetrwały by 
niskich, zimowych tempe-
ratur. Mechanizm działania 
spoczynku bezwzględnego jest 
złożony i różnorodny. Może 
być powodowany m.in. obec-
nością specyficznych substan-
cji chemicznych – inhibitorów 
kiełkowania, które dopiero po 

rozłożeniu lub wymyciu przez 
wodę umożliwiają wzrost, czy 
też wytworzeniem łupiny 
okrywającej nasiono, która 
blokuje dostęp wody i tle-
nu i dopiero jej uszkodzenie 
(poprzez działanie mikroor-
ganizmów, mechanicznie) 
przerywa spoczynek.

Rodzaj fizjologicznego spo-
czynku, gatunek i warunki 
panujące w glebie wpływają 
na żywotność nasion czyli 
długość okresu w jakim za-
chowują one zdolność do 
kiełkowania. Nasiona różnych 
gatunków różnią się długo-
ścią trwania tego okresu, któ-
ry może wynosić (wg różnych 
źródeł):
•  1-2 lata – kąkol polny, mio-

tła zbożowa, niezapominaj-
ka polna, stokłosa żytnia;

• 2-10 lat – chaber bławatek, 
czerwiec roczny, chwastni-
ca jednostronna, jasnota 
purpurowa, maruna bez-
wonna, owies głuchy, przy-
tulia czepna, sporek polny, 

złocień polny;
• 10-20 lat – dymnica pospo-

lita, komosa wielkolistna, 
kurzyślad polny, mak po-
lny, marchew zwyczajna, 
ostrożeń polny, ostróżeczka 
polna, perz właściwy, rdest 
kolankowy, rdest powojowa-
ty, rumian polny, rumianek 
pospolity, włośnica zielo-
na, wyczyniec polny, wyka 
kosmata;

• 20-35 lat – powój polny, 
rdest plamisty, tasznik po-
spolity, tobołki polne;

• 35-50 lat – gorczyca pospo-
lita, komosa biała, psianka 
czarna, szczaw tępolistny;

• ponad 50 lat – gwiazdnica 
pospolita, poziewnik szorst-
ki, przetacznik perski, rdest 
ptasi, szczaw kędzierzawy.

Specyf iczne warunki 
bytowania diaspor mogą 
znacząco przedłużyć ich ży-
wotność. Znane są doniesienia 
o nasionach jasnoty purpu-
rowej i mniszka pospolitego 

potrafiących kiełkować po po-
nad 600 latach, czy też komosy 
białej zachowujące żywotność 
pomimo wieku oszacowanego 
na ponad 1500 lat!

Glebowy bank nasion re-
prezentuje zarówno zbioro-
wiska przeszłe, teraźniejsze, 
jak i przyszłe. Dlatego nasiona 
z glebowego banku maja za-
sadnicze znaczenie w poste-
powaniu z chwastami, gdyż 
to one (diaspory) determinują 
liczbę i gatunki występujące 
w agrofitocenozie. Reduko-
wanie liczby diaspor w glebie 
może odbywać się zarówno 
poprzez zapobieganie groma-
dzeniu się nasion, jak również 
w wyniku eliminacji tych, któ-
re znajdują się już w glebie. 
Obecnie najskuteczniejszą 
metodą ograniczającą zasob-
ność glebowego banku nasion, 
a w konsekwencji stanu i stop-
nia zachwaszczenia łanu, jest 
stosowanie prawidłowo prze-
prowadzonych zabiegów agro-
technicznych z odpowiednio 

dobranymi herbicydami do-
glebowymi (ograniczający-
mi kiełkowanie nasion), jak 
i nalistnymi (ograniczającymi 
zachwaszczenie w łanie rośliny 
uprawnej).

Jednak całkowite wyczerpa-
nie zasobności banku nasion 
jest niemożliwe do uzyskania 
nawet przy skutecznych me-
todach walki z chwastami, 
ze względu na stały dopływ 
nasion z różnych źródeł ze-
wnętrznych (np. z pól sąsied-
nich). Ważne jest zatem aby 
do metod zwalczania włączyć 
także zabiegi profilaktyczne 
i oprócz niedopuszczania do 
osypywania się diaspor, sto-
sować czysty materiał siewny, 
nawozy organiczne prawidło-
wo przefermentowane, utrzy-
mywać w czystości sprzęt do 
uprawy roli, siewu i zbioru, 
a także stosować prawidłowy 
i zróżnicowany płodozmian.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Długowieczność nasion chwastów to dobra taktyka na przetrwanie, ale kłopot dla rolnika.

R E K L A M A
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Możliwości i perspektywy 
uprawy soi w Polsce

Produkcja soi w 2016 r. prze-
kroczyła 300 mln ton. W Polsce 
zapotrzebowanie na produk-
ty wysokobiałkowe wiąże się 
z koniecznością importu około 
2 mln ton poekstrakcyjnej śruty 
sojowej rocznie. Duże znacze-
nie gospodarcze tego gatunku 
wynika z wysokiej wartości 
użytkowej nasion i możliwości 
wszechstronnego wykorzystania 
(cele konsumpcyjne, paszowe, 
przemysł kosmetyczny, chemicz-
ny, farmaceutyczny). Nasiona soi 
zawierają ok. 40% białka boga-
tego w aminokwasy egzogenne, 
ok. 20% tłuszczu, a dodatkowo 
posiadają wartościowe w żywie-
niu człowieka sole mineralne 
i witaminy. Surowe nasiona 
soi nie mogą być skarmiane, ze 
względu na obecność związków 
antyżywieniowych - lektyn i in-
hibitorów proteaz. Dopiero po 
poddaniu ich obróbce termicznej 
mogą stanowić dodatek do paszy 
dla zwierząt.

Soja jest rośliną dnia krót-
kiego, o dużych wymaganiach 
termicznych, dlatego jeszcze do 
niedawna jej uprawa była możli-
wa jedynie w południowej części 
kraju. Obecnie zarejestrowane są 
odmiany wczesne, których okres 
wegetacyjny (poniżej 130 dni), 
pozwala na ich uprawę niemalże 
w całym kraju. Nieduże wyma-
gania glebowe soi umożliwiają 
jej uprawę na większości gleb 
w Polsce, z wyjątkiem gleb cięż-
kich, podmokłych, kwaśnych 
i bardzo lekkich. Najlepiej plonu-
je na glebach żyznych kompleksu 
pszennego, ciepłych, utrzyma-
nych w wysokiej kulturze, o pH 
6,0-6,5.

Pod względem agronomicz-
nym soja jest cennym elementem 
zmianowania. Poprzez symbio-
zę z bakteriami brodawkowymi 

wiąże azot atmosferyczny z po-
wietrza, co znacznie obniża 
koszty związane z nawożeniem. 
Ponadto jest doskonałym przed-
plonem dla roślin następczych, 
gdyż pozostałe po jej uprawie 
resztki pożniwne są zasobne 
w składniki pokarmowe. Do-
datkowo roślina ta tworzy głę-
boki system korzeniowy, który 
umożliwia pobieranie wody 
i składników pokarmowych 
(fosfor, potas, magnez) z głęb-
szych warstw gleby i udostępnia 
je roślinom następczym.

Wzrost zainteresowania upra-
wą roślin strączkowych, w tym 
soi obserwuje się od kilku lat. 
Wprowadzenie programów 
mających na celu zwiększe-
nie wykorzystania krajowego 
białka paszowego w produkcji 
zwierzęcej, wiąże się z planem 
zmniejszenia importu poekstrak-
cyjnej śruty sojowej i zapewnie-
nia większego bezpieczeństwa 
białkowego kraju. Uprawa soi, 
podobnie jak innych gatunków 
strączkowych jest objęta płatno-
ścią obszarową oraz spełnienia 
wymóg zazielenienia. Dodatko-
wo krajowa produkcja dostarcza 
surowca niemodyfikowanego 
genetycznie, na który popyt 
konsumencki ciągle się zwiększa.

Do wzrostu powierzchni 
uprawy soi w Polsce w dużym 
stopniu przyczynia się postęp 
hodowlany. Prowadzone badania 
ukierunkowane są na uzyska-
nie odmian o wysokiej war-
tości użytkowej, żywieniowej 
i paszowej, dużym, równomier-
nym plonowaniu i zwiększonej 
odporności na stresy. Obecnie 
zarejestrowanych jest sześć 
odmian soi: Abelina (średnio 
wczesna), Aldana (wczesna), Au-
gusta (bardzo wczesna), Mawka 
(średnio późna), Madlen (późna) 

i Aligator (bardzo późna). Od-
miany polskie (Aldana i Augusta) 
są najlepiej przystosowane do 
krajowej uprawy, ponieważ mają 
najniższe wymagania cieplne 
i krótki okres wegetacji – doj-
rzewają w pierwszej dekadzie 
września. Na ostatnim lutowym 
posiedzeniu Komisji ds. Rejestra-
cji Odmian Roślin Pastewnych 
podjęto decyzje o wpisaniu do 
Krajowego Rejestru kolejnych 
sześciu odmian: wczesnych – 
Erica i Paradis, średnio wcze-
snych – Maja i Sculptor, późnej 
– GL Melanie oraz bardzo póź-
nej – Petrina. Oprócz odmian 
zarejestrowanych w obrocie na-
siennym w uprawie dostępne są 
również odmiany zarejestrowane 
we Wspólnotowym Katalogu 
Odmian (CCA). Najbardziej 
popularne w naszym kraju to 
Annushka (odmiana ukraińska, 
wczesna) oraz Merlin i Lissabon 
(odmiany austriackie, późne).

Zaletą uprawy soi w naszym 
kraju są małe koszty związane 
z ochroną roślin. Póki co soja 
nie jest atakowana przez żadne 
patogeny chorobotwórcze oraz 
szkodniki, a dodatkowo ograni-
cza ich występowanie poprzez 
działanie fitosanitarne. Wyma-
ga jednak stanowiska wolnego 
od chwastów, ponieważ stano-
wią dla niej silną konkurencję 
i powodują znaczne straty i po-
gorszenie plonu. Dlatego należy 
szczególnie zadbać o profilaktykę 
(dobrze przygotowane, nieza-
chwaszczone pole, wysokiej 
jakości materiał siewny, od-
powiednia odmiana) i zabiegi 
mechaniczne. Do zbioru soi nie 
są potrzebne specjalistyczne ma-
szyny. Z powodzeniem mogą być 
wykorzystywane kombajny do 
zbioru zbóż i rzepaku, co prze-
kłada się na wzrost opłacalności 

produkcji tego gatunku. Czyn-
nikiem decydującym o spadku 
dochodowości produkcji są stra-
ty plonu podczas zbioru. Aby 
temu zapobiec pole do uprawy 
powinno być dobrze przygoto-
wane, równe, aby podczas zbioru 
była możliwość zebrania strą-
ków osadzonych najniżej. Do-
datkowo kombajny powinny być 
wyposażone w specjalne hedery 
z elastyczną listwą tnącą, umoż-
liwiającą bardzo niskie cięcie 
roślin. W celu maksymalnego 
ograniczenia strat plonu pod-
czas zbioru najbardziej przydat-
ne są odmiany, które wysoko 
osadzają pierwszy strąk (ok. 
10-14 cm), takie jak: Aligator, 
Mavka, Abelina. 

Możliwości i perspektywy 
uprawy soi w Polsce zwięk-
szają się ze względu na wzrost 
zapotrzebowania na wysoko-
białkowe produkty wolne od 
GMO, postęp hodowlany pro-
wadzący do powstania nowych 
odmian, przystosowanych do 
uprawy w naszych warunkach 
klimatycznych oraz ocieplanie 
klimatu i związane z tym wy-
dłużanie się okresu wegetacyj-
nego. Prowadzone są krajowe 
programy wieloletnie, mające na 
celu doskonalenie agrotechniki 
roślin strączkowych, w tym soi, 
ocenę możliwości wykorzystania 
ich w paszach dla różnych grup 
zwierząt, opracowywanie syste-
mu skupu i zagospodarowania 
nasion pochodzących od krajo-
wych producentów oraz szeroko 
zakrojoną promocję produkcji 
i wykorzystania nasion roślin 
wysokobiałkowych. 

Dr hab. Mariola 
Staniak, prof. nadzw.

Mgr inż. Katarzyna Czopek
Zakład Uprawy 

Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

Soja jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na 
świecie.

Tabela 1. Charakterystyka odmian soi wg COBORU (wyniki 2013-2015)

Odmiana
Plon

nasion
(dt/ha)

MTN
(g)

Zawartość
białka
(% sm)

Zawartość
tłuszczu
(% sm)

Wysokość
roślin
(cm)

Osadzanie
strąka
(cm)

Wegetacja
(dni)

Abelina* 28,0 159 35,5 24,8 108 11,8 132

Aldana 24,7 173 36,3 23,9 73 8,9 127

Aligator 30,1 183 35,9 24,2 81 11,6 138

Augusta 22,8 135 36,2 22,9 74 10,0 126

Madlen 25,6 166 36,5 21,2 73 11,0 137

Mavka 27,6 178 35,1 24,2 93 12,1 136
*-Wyniki 2-letnie (2014-1015)
Źródło: http://coboru.pl/dr/charaktodmiany.aspx
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Korzyści z uprawy bobowatych 
drobnonasiennych

Aktualnie w naszym kraju 
rośliny bobowate drobnona-
sienne zajmują powierzchnię 
około 169 tys. ha, co stano-
wi zaledwie 1,2% użytków 
rolnych. 

Poza walorami paszowymi 
bobowate drobnonasienne peł-
nią wiele różnych pozapro-
dukcyjnych funkcji: działają 
strukturotwórczo, wzbogacają 
glebę w substancję organiczną 
i składniki pokarmowe (azot, 
fosfor, potas, wapń), poprawia-
ją właściwości fizyczne gleby, 
niwelują negatywne skutki wy-
sokiego udziału zbóż w struk-
turze zasiewów, poprawiają 
zdrowotność roślin w zmia-
nowaniu, chronią glebę przed 
erozją, moją zastosowanie 
w ochronie środowiska, w re-
nowacji terenów zniszczonych 
przez człowieka i przemysł, 
w zagospodarowaniu tere-
nów trudnych, gleb czasowo 
odłogowanych, w ogrodnic-
twie jako rośliny współrzęd-
nie uprawiane z warzywami 
(dostarczają warzywom azotu 
i ograniczają ich zachwaszcze-
nie), w fitoenergetyce (w tym 
zakresie najczęściej wykorzy-
stywana jest rutwica wschod-
nia), w barwierstwie (np. 

traganek), produkcji papieru 
(głównie lucerna), ziołolecznic-
twie, pszczelnictwie. Ponadto 
zawarte w tych roślinach me-
tabolity wtórne służą do pro-
dukcji lekarstw i suplementów 
diety. Z uwagi na wielokierun-
kowe, zazwyczaj pozytywne 
oddziaływanie roślin bobo-
watych drobnonasiennych na 
środowisko ich udział w struk-
turze zasiewów powinien być 
znacznie większy. Z uprawy 
bobowatych drobnonasien-
nych, jak opisano wcześniej 
czerpie się liczne produkcyjne 
i pozaprodukcyjne korzyści. 
Jednym z profitów uprawy 
bobowatych jest duża masa 
resztek pozbiorowych o bo-
gatym składzie chemicznym 
pozostająca po ich uprawie. 
Resztki pozbiorowe użyźniają 
glebę i zwiększają w niej za-
wartość próchnicy. Jak podaje 
się w tabeli 1, po czteroletniej 
uprawie mieszanek pozostaje 
od 5 do 8 t/ha resztek pozbio-
rowych (masa nadziemna + 
korzenie - do głębokości oko-
ło 15 cm roślin bobowatych, 
traw i chwastów). Wykazano, 
że około 80% całkowitej masy 
resztek pozbiorowych pozo-
staje w strefie korzeniowej, 

a najwięcej tych pozostałości 
stwierdza się po wieloletnich 
mieszankach lucerny z trawa-
mi i koniczyny białej i lucerny 
z trawami (tabela 1). Z danych 
zacytowanych w tabeli 1 wyni-
ka brak wpływu sposobu użyt-
kowania runi na masę resztek 
pozbiorowych, jednak zwykle 
w kośno-pastwiskowym użyt-
kowaniu runi gdzie na rośliny 
bobowate i trawy działają dwa 
rodzaje stresu: jeden związa-
ny z kośnym użytkowaniem 
natomiast drugi z obecnością 
zwierząt na pastwisku pozosta-
je mniej resztek pozbiorowych 
niż w warunkach koszenia 
czy spasania runi. W bada-
niach własnych wykazałam, 
że z resztkami pozbiorowymi 
po 4- letniej uprawie miesza-
nek bobowato-trawiastych do 
gleby trafiło w zależności od 
składu gatunkowego miesza-
nek: 58 do 122 kg N, 27 do 
44 kg K, 9 do 18 kg P, 28 do 
46 kg Ca oraz 11 do 18 kg Mg.  

Jedną z niezwykle cennych 
zalet uprawy bobowatych 
drobnonasiennych jest wzbo-
gacanie środowiska glebowego 
w azot związany biologicznie 
przez bakterie symbiotycz-
ne. Ta szczególna rola roślin 

bobowatych w obiegu azotu 
w przyrodzie polega na sym-
biozie tych roślin z bakteriami 
brodawkowymi asymilującymi 
azot atmosferyczny w dużych 
ilościach, który potem udo-
stępniany jest innym rośli-
nom. Należy pamiętać o tym, 
iż poszczególnym rodzajom 
roślin bobowatych a nawet ich 
gatunkom odpowiada specy-
ficzny symbiont bakteryjny, 
a gleby na których od dawna 
nie uprawiano bobowatych 
należy szczepić bakteriami spe-
cyficznymi dla planowanego 
do uprawy gatunku rośliny 
bobowatej. W efekcie proce-
su symbiozy wytwarzana jest 
bogata w białko masa roślinna, 
a środowisko glebowe wzbo-
gacane jest w 30 do 250 kg/
ha „darmowego” azotu, który 
w wydzielinach korzeniowych 
trafia do gleby w formie łatwo 
dostępnej roślinom rosnącym 
z nimi współrzędnie (np. tra-
wom w mieszankach bobowa-
to-trawiastych czy warzywom 
w uprawie współrzędnej) lub 
innym roślinom następczym. 
Przyjmuje się, że na każde 
1% udziału koniczyny białej 
w runi mieszanek z trawami 
przypada około 78 kg przyrost 

Bobowate drobnonasienne są źródłem wysokobiałkowej 
paszy objętościowej.

Tabela 1. Masa resztek pozbiorowych pozostałych po 4 latach uprawy mieszanek bobowato-trawiastych (rok siewu i trzy lata 
użytkowania) w t/ha w zależności od składu gatunkowego sposobu użytkowania mieszanek (badania własne 2015 r.)

Wyszczególnienie Części 
nadziemne Korzenie Suma

Skład mieszanek oraz udział (%) komponentów w stosunku do siewu czystego danego gatunku

Koniczyna biała (25%) + koniczyna łąkowa (25%) + życica trwała (15%) + kupkówka 
pospolita (15%) + kostrzewa łąkowa (10%) + kostrzewa czerwona (10%) 1,21 4,94 6,16

Koniczyna łąkowa (50%) + życica trwała (20%) + kostrzewa łąkowa (20%) + tymot-
ka łąkowa (10%) 1,03 4,06 5,09

Lucerna mieszańcowa (50%) + kupkówka pospolita (20%) + kostrzewa łąkowa (20%) 
+ tymotka łąkowa (10%) 1,55 6,29 7,84

Koniczyna łąkowa (25%) + lucerna mieszańcowa (25%) + życica trwała (15%) + 
kupkówka pospolita + kostrzewa łąkowa (10%) + kostrzewa czerwona (10%) 1,50 6,49 7,99

NIR r.n. 1,97 2,15

Sposób użytkowania

Kośno/Pastwiskowe 1,37 5,33 6,71

Pastwiskowe 1,28 5,56 6,83

NIR r.n. r.n. r.n.

Tabela 2. Ilość azotu związanego symbiotycznie przez koniczynę białą (kg N/ha) (Falkowski i in. 1977)

Nawożenie azotem kg N/ha
Udział koniczyny białej w runi (%)
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plonu suchej masy i 16 kg 
białka ogólnego oraz 2,6 kg 
azotu związanego symbiotycz-
nie. Z tabeli 2 wynika dodatni 
wpływ większego udziału ko-
niczyny białej w runi miesza-
nek z trawami na ilość azotu 
związanego symbiotycznie. 
Z badań wynika, że mniejsze 
wiązanie azotu atmosferyczne-
go odbywa się w warunkach 
pastwiska niż w użytkowaniu 
kośnym runi oraz na glebach 
piaszczystych o mniejszej za-
sobności w składniki pokarmo-
we w porównaniu z glebami 
gliniastymi. Ze względu na 
proces symbiotycznego wią-
zania azotu cząsteczkowego 
rośliny bobowate uprawiane 
w siewie czystym praktycznie 
nie wymagają nawożenia tym 
składnikiem lub stosuje się nie-
wielkie dawki tego nawożenia. 
Natomiast mieszanki bobowa-
to-trawiaste należy nawozić 
umiarkowanie. Trzeba pamię-
tać o negatywnym wpływie 

kwaśnej gleby, suszy i azotu 
mineralnego (tabela 2) na two-
rzenie brodawek korzeniowych 
i przyswajanie azotu cząstecz-
kowego z powietrza.

Należy pamiętać również 
o tym, że azot pochodzący 
z symbiozy jest w 100% wy-
korzystywany przez rośliny 
następcze, natomiast azot 
mineralny - tylko w 50%. 
Zwiększona produkcyjność 
gleby po uprawie bobowatych 
i mieszanek utrzymuje się prze-
ciętnie przez okres trzech lat. 
Najbardziej korzystają z niej 
rośliny następcze uprawiane 
w pierwszym i drugim roku 
po bobowatych. 

Bobowate poprawiają 
właściwości fizyczne gleby, 
w zmianowaniu z tymi rośli-
nami uzyskuje się dobry stan 
agregatowy i gruzełkowy gle-
by, który pozwala na dobre 
zaopatrzenie roślin w wodę 
i składniki pokarmowe. Dzię-
ki dużej masie korzeniowej 

i wielu wydrążeniach i otwo-
rach w glebie pozostawionych 
przez obumarłe korzenie po 
wieloletniej uprawie bobo-
watych zmniejsza się gęstość 
i poprawia napowietrzenie 
gleby. Udostępnione są też 
składniki pokarmowe, które 
przenoszone są do warstwy 
ornej z głębszych warstw gleby 
dobrze rozwiniętymi i głęboko 
sięgającymi korzeniami roślin 
bobowatych.

Bobowate drobnonasien-
ne są atrakcyjne dla pszczół. 
Wyprodukowany z ich nek-
taru miód posiada walory 
terapeutyczne, zapachowe 
i smakowe. Wydajność mio-
dowa jest znaczna i zależy od 
gatunku rośliny, a w przypad-
ku koniczyny białej wynosi 
– 97,3 kg/ha, komonicy zwy-
czajnej -92,5 kg/ha i koniczyny 
łąkowej 67,3 kg/ha. 

W przyrodzie rośliny 
bobowate pełnią też funk-
cję ochronną dla gleby przy 

występowaniu erozji (wietrz-
nej, wodnej), zmniejszają rów-
nież wymywanie azotanów 
w głąb gleby w okresie je-
sienno-zimowym. Poza tym 
bobowatymi i ich mieszan-
kami z trawami o małych 
wymaganiach siedliskowych 
obsiewa się nieużytki i tere-
ny odłogowane aby użyźnić 
i chronić glebę przed degra-
dacją oraz dostarczać paszy 
dzikim zwierzętom. Niektó-
re z bobowatych drobnona-
siennych wykorzystuje się do 
umacniania stoków, wałów 
przeciwpowodziowych, hałd 
przemysłowych, wyrobisk gór-
niczych, składowisk osadów 
ściekowych i popiołów pale-
niskowych, a także stosuje 
w rekultywacji gleb skażo-
nych różnymi substancjami 
np. rutwica wschodnia nadaje 
się do usuwania skażenia gleb 
olejami.

Dr Eliza Gaweł
IUNG-PIB w Puławach

Jaką kukurydzę zasiać
Oferta nasienna jest bardzo 

bogata. Podstawę stanowią od-
miany kukurydzy wpisane do 
Krajowego Rejestru odmian. 
Tych odmian jest aktualnie 
176, w tym aż 27 najnowszych, 
wpisanych do KR w 2016 roku. 
Kolejne odmiany zostaną 
wpisane do KR już w końcu 
lutego. Uzupełnieniem ofer-
ty nasiennej są odmiany za-
rejestrowane w krajach UE, 
z tzw. katalogu europejskiego 
CCA. Szereg firm oferuje takie 
odmiany. Muszą one jednak 
spełniać kryterium wczesności 
do warunków Polski.

Odmiany kukurydzy repre-
zentują zarówno różne typy 
użytkowe, rożne poziomy 
wczesności, jak również różne 
typy hodowlane. Ze względu 
na typy użytkowe możemy wy-
różnić: 106 (60,2%) odmian 
przeznaczonych do uprawy 
na ziarno, 57 (32,3%) od-
mian typowo kiszonkowych 
i 13 odmian (7,3%) o ogólnym 
typie użytkowym (na ziarno 
i na kiszonkę). Do produk-
cji wysokoenergetycznej ki-
szonki są też rekomendowane 
najlepsze odmiany ziarnowe. 
Umożliwiają one wytworzenie 
kiszonki o wyższym udziale 
suchej masy kolb i ziarna 
w całkowitym plonie suchej 
masy, a tym samym gwarantu-
ją wyższą strawność kiszonki 
i lepsze wyniki produkcyjne.   
Wczesność odmian jest jednym 

z głównych kryteriów wyboru 
odmiany do danego rejonu. 
Odmiany w Krajowym Re-
jestrze dzielą się na wczesne, 
o liczbie FAO do 230, śre-
dniowczesne, o liczbie FAO 
240-250 i średniopóźne, o licz-
bie FAO 260-290.

Wśród zarejestrowanych od-
mian na ziarno i na kiszon-
kę, 24 (13,6%) jest w grupie 
wczesnej, 106 (60,2%) w grupie 
średniowczesnej i 46 (26,1%) 
w grupie średniopóźnej. Rejo-
nizacja odmian kukurydzy ma 
bardzo duże znaczenie, gdyż 
wysiew odmian zbyt późnych, 
w warunkach Polski Północ-
nej, a nawet w środkowym re-
jonie kraju, na ogół skutkuje 
niemożnością osiągnięcia wy-
maganych parametrów (plo-
nów i wczesności), a niekiedy 
brakiem możliwości zbioru 
plonu. Większe restrykcje 
w tym zakresie dotyczą od-
mian do uprawy na ziarno niż 
na kiszonkę.

Innym kryterium jest typ 
hodowlany odmiany. Są 
to mieszańce pojedyncze, 
czyli dwuliniowe (SC) oraz 
mieszańce trójliniowe (TC). 
W Krajowym Rejestrze od-
mian kukurydzy jest obec-
nie 106 (60,2%) mieszańców 
pojedynczych, 70 (39,8%) 
mieszańców trójliniowych.. 
Zaletą mieszańców pojedyn-
czych jest większe wyrównanie 
morfologiczne i na ogół wyższe 

plonowanie niż mieszańców 
trójliniowych, w bardziej in-
tensywnych warunkach pro-
dukcji. Mieszańce trójliniowe 
są natomiast lepiej dostoso-
wane do mniej korzystnych 
warunków uprawy.

Przy wyborze odmiany nale-
ży również kierować się rokiem 
ich wpisania do Krajowego Re-
jestru. Nowsze odmiany wno-
szą większy postęp biologiczny, 
niemniej jest szereg odmian 
starszych, które są dobrze 
sprawdzone w produkcji. Trze-
ba się liczyć z tym, że nowości 
kosztują więcej. W kosztach 
produkcji, zwłaszcza wielko-
towarowej, cena nasion jest 
ważnym składnikiem.

W doborze odmian kuku-
rydzy do uprawy na ziarno 
podstawowe kryteria to: wyso-
kość plonu ziarna i odpowied-
nia wczesność. W praktyce, 
wczesność odmian kukurydzy 
jest określana przez poziom 
zawartości wody w ziarnie 
przy zbiorze, tj. po osiągnię-
ciu przez odmiany dojrzałości 
fizjologicznej. Odmiany aku-
mulujące więcej suchej masy 
w ziarnie, czyli o mniejszej za-
wartości wody w ziarnie przy 
zbiorze są wcześniejsze. Bar-
dzo ważnym kryterium oceny 
odmian do uprawy na ziarno 
jest ich odporność na wylega-
nie zarówno korzeniowe jak 
i fuzaryjne, powodowane przez 
grzyby wywołujące zgniliznę 

łodyg. Odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność 
do wylegania fuzaryjnego niż 
późniejsze.

Do najważniejszych kryte-
riów w doborze odmian na ki-
szonkę należą: całkowity plon 
suchej masy łodyg, liści i kolb, 
udział kolb w całkowitym plo-
nie suchej masy (korzystny po-
wyżej 50%), zawartość suchej 
masy przy zbiorze w całych ro-
ślinach w przy zbiorze (około 
32%). Ta ostatnia cecha, podob-
nie jak zawartość suchej masy 
w ziarnie, w przypadku odmian 
ziarnowych, jest podstawą oce-
ny wczesności mieszańców na 
kiszonkę i wyznaczania ich 
liczby FAO. Duże znaczenie 
mają również wczesny wigor 
i cecha „stay green”, polegająca 
na wydłużonym utrzymywa-
niu się zieloności liści i łodyg 
w okresie dojrzewania. Wpływa 
ona korzystnie na akumulację 
suchej masy w końcowym okre-
sie wegetacji jak i na wydłuże-
nie terminu zbioru. Ważnym 

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 

w Radzikowie

Czym się kierować przy wyborze odmiany kukurydzy do siewu?

c.d. art. ze str. 17

c.d. art. na str. 20
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kryterium oceny mieszańców 
kiszonkowych jest ich straw-
ność. O strawności kiszonki de-
cyduje udział kolb, a zwłaszcza 
ziarna, w masie kiszonkowej. 
Ziarno jest trawione w ponad 
90%. Nowoczesne programy 
hodowlane zwracają uwagę na 
podniesienie poziomu straw-
ności wegetatywnych części 
roślin, gdyż są jeszcze duże 
możliwości poprawienia tej 
cechy. 

Zarówno w uprawie kukury-
dzy na ziarno jak i na kiszonkę, 
poza najważniejszymi cecha-
mi jak plonowanie, wczesność 
i odporność na wyleganie, 
odmiany muszą wykazywać 
tolerancję na najważniejsze 
choroby - głownię guzowa-
tą, fuzariozy kolb i szkodniki, 
a w szczególności na omac-
nicę prosowiankę. Omacnica 
w większym stopniu atakuje 
odmiany wcześniejsze. Szcze-
gólne znaczenie ma tolerancja 
w stosunku do chorób fuza-
ryjnych kolb, gdyż wytwarzają 

one bardzo groźne dla zdrowia 
zwierząt i człowieka związki 
chemiczne, mikotoksyny. Bar-
dzo ważną cechą jest wczesny 
wigor odmian. Wcześniejszy 
start to lepsze wykorzystanie 
wody z gleby, co ma znaczenie 
w rejonach występowania su-
szy glebowej. To również wcze-
śniejsze dojrzewanie, mniejsze 
koszty suszenia ziarna i szyb-
sza akumulacja suchej masy 
w kiszonce.

Parametry poszczegól-
nych odmian są dostępne 
w publikacjach Centralnego 
Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych. W tym 
kontekście ważne są wyniki 
porejestrowych doświadczeń 
odmianowych (PDO) z kuku-
rydzą na ziarno i na kiszon-
kę. Jednak, dotyczą one tylko 
części odmian zgłoszonych do 
tych badań przez firmy ho-
dowlano-nasienne. Ponadto 
badane odmiany wykazują 
wysoką interakcję z warun-
kami pogodowymi w danym 
roku badań.

Odmiany mieszańcowe (F1) kukurydzy w Krajowym Rejestrze 
(30.06.2016) – firmy hodowlano- nasienne

Firma Liczba odmian

Hodowla Roślin Smolice 43

Małopolska Hodowla Roślin 4

KWS Saat AG 25

Euralis Semences 23

Pioneer 14

Syngenta 14

Saatbau Linz 15

Limagrain 11

Maisadour Semences 9

Monsanto 6

RAGT 2n 3

Dow AgroScience 3

CEZEA 1

Caussade Semences 2

Maize Research Institute- Zemun Polje 1

FarmSaat 2

Razem 176

c.d. art. ze str. 18

www.uprawypolowe.plwww.uprawypolowe.pl
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Wykorzystaj szansę:

PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują 
zakupów firmy Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) 
i przystąpia do klubu. Członkowie klubu, którzy zakupią w 2016 
produkty Pioneer’a za ogólna wartość ponad 10.000 PLN skorzystają 
z systemu rabatowego.

Pioneer Hi-bred Northern Europe 
Sales Division GmbH Oddział w  Polsce 
ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
tel. 61 816 20  68, fax. 61 657 19 51
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TECHNOLOGIA 
KUKURYDZY MIESZAŃCÓW

TOLERANCYJNYCH 
                      NA NIEDOBORY WODY

Zamów już teraz 14 jednostek 80.000 nasion wybranych odmian 
Pioneer , a piętnasty worek dostaniesz gratis. Maksymalna wielkość 
zamówienia, do którego przysługuje jednostka gratis, to 140 
opakowań 80.000 nasion lub 4 BIG BAG. (Maksymalnie można 
otrzymać 10 jednostek gratis). Regulamin promocji dostępny 
na www.pioneer.com oraz u komisantów i promotorów firmy 
DuPont Pioneer.

14+1 GRATIS
(albo 1 BIG BAG + 2 jednostki 80.000 nasion)

Plonowanie kukurydzy w różnych systemach uprawy roli

Uprawa tradycyjna (płuż-
na) jest najczęściej stosowa-
nym sposobem uprawy roli 
w Polsce. Polega na orce 
przedzimowej wykonywanej 
pługiem oraz zespole uprawek 
przedsiewnych, które uzależ-
nione są od różnych czynni-
ków (rodzaj gleby, posiadany 
sprzęt, termin wykonania). 
Orka jest najbardziej energo- 
i pracochłonnym elementem 
agrotechniki. Pochłania 30-
60% paliwa zużywanego 
w technologii uprawy danej ro-
śliny, a jej udział w nakładach 
pracy waha się od 20 do 40%. 
Uprawa uproszczona (bezor-
kowa) polega na zastąpieniu 
pługa innymi narzędziami, 
takimi jak: kultywatory, gru-
bery, brony talerzowe, które 
płytko spulchniają glebę przed 
siewem. Skrajnym uproszcze-
niem w uprawie roli jest siew 
bezpośredni (uprawa zerowa) 
w ściernisko, gdzie w ogóle nie 
stosuje się mechanicznych za-
biegów uprawowych po zbiorze 
przedplonu ani doprawiają-
cych uprawek wiosennych. 
Jedyny zabieg uprawowy 
w tym systemie wykonuje 

się przystosowanym do tego 
celu siewnikiem o dużej ma-
sie i odpowiednich kształtach 
zespołów wysiewających. 
Uprawa bezorkowa często po-
łączona jest z mulczowaniem 
powierzchni gleby resztkami 
pożniwnymi i międzyplonami.

Uproszczenia w uprawie roli 
mogą być stosowane w upra-
wie różnych gatunków roślin, 
w tym kukurydzy, która ze 
względu na cechy botanicz-
no-rolnicze jest szczególnie 
predysponowana do uprawy 
uproszczonej. Konserwują-
ca uprawa roli (uproszczona 
i siew bezpośredni) ma na celu 
przede wszystkim racjonalne 
zmniejszenie kosztów bez wy-
raźnego ujemnego wpływu na 
plonowanie roślin. Dodatkową 
korzyścią jest ochrona środo-
wiska i wzrost żyzności gleby. 
Uprawa uproszczona sprzyja 
gromadzeniu wody, a także 
zwiększa ilość węgla orga-
nicznego, azotu ogólnego 
oraz zasobność w składniki 
pokarmowe w wierzchniej 
warstwie gleby. Niestety 
z tym systemem uprawy wią-
żą się także pewne zagrożenia 

i zjawiska niekorzystne. U ku-
kurydzy często obserwuje się 
spadek plonów w pierwszych 
latach, który po pewnym 
czasie na ogół się wyrównu-
je. W dużej mierze związa-
ne jest to z mniejszą obsadą 
roślin (mniejsza liczba kolb 

z jednostki powierzchni) oraz 
większym zachwaszczeniem 
(zwłaszcza gatunkami wielolet-
nimi) i porażeniem przez cho-
roby. W przypadku ciężkich 
gleb także zagęszczenie gleby 
oraz zmniejszenie porowato-
ści ogólnej pogarsza warunki 

wschodów i wzrostu roślin.
Stosowanie uproszczeń 

pociąga za sobą konieczność 
stosowania właściwego płodo-
zmianu, który ogranicza liczbę 
chwastów oraz zmniejsza za-
grożenie porażenia roślin przez 
choroby, które mogą się nasilać 

zwłaszcza w warunkach sie-
wu bezpośredniego. Niezwy-
kle ważny jest także właściwy 
dobór odmian (odpornych na 
choroby) oraz odpowiednia 
gospodarka słomą.

Większość uproszczeń 

Na wybór systemu uprawy wpływa wiele  czynników.
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Rys. 1. Plon ziarna kukurydzy uprawianej w systemie tradycyjnym i uproszczonym w 20-letniej monokulturze [źródło: Ismail i in. 1994]
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Najnowsza genetyka polskich odmian 
kukurydzy sprawdzona w laboratorium 
PFHBiPM!

Odmiany 
sprawdzone 

w laboratorium 
Federacji!

odmiana FAO strawność skrobia NDF ADF pH włókno 
surowe

białko 
ogólne

popiół 
surowy

JPM JPŻ rok rej. plonowanie COBORU

SM Jubilat 220-230 73% 384 283 182 3,9 151 82 36 0,37 0,34 2016

Juhas 230-240 73% 357 319 198 3,9 174 75 35 0,33 0,31 2015 100% wzorca w plonie suchej masy w PDO 2015

SM Hetman 240 72% 407 266 191 4 163 67 25 0,31 0,28 2016

SM Hubal 240 72% 375 305 189 3,9 184 71 29 0,34 0,32 2016 najwyższy plon ogólny suchej masy w doświadczeniach rejestrowych w 2014 r. (108,2% wzorca),  
a w 2014-2015 średnio 105% wzorca

SM Finezja 240 73% 353 323 206 4 181 69 30 0,33 0,31 2016 1. miejsce w plonie suchej masy w doświadczeniach rejestrowych (107% wzorca); 1. miejsce (105% 
wzorca) w plonie suchej masy ogółem w PDO 2016

Kanonier 240 72% 375 305 189 3,9 184 71 29 0,34 0,32 2015 NEL: 6,8 MJ/kg suchej masy  
(zawartość powyżej 6,5 oznacza paszę bardzo dobrej do doskonałej jakości)

Koneser 260 73% 371 386 229 3,8 188 95 41 2015 wysoka zawartość suchej masy w plonie ogółem!

Bogoria 250 73% 346 289 184 3,9 154 76 35 0,3 0,28 2015 100% wzorca w plonie suchej masy w PDO 2015

SM Ameca 260 73% 399 267 179 3,9 138 72 28 0,32 0,3 2016 2. miejsce w plonie suchej masy (średnio 105% wzorca) w latach 2014-2015; typowa odmiana 
kiszonkowa gwarantująca uzyskanie dużo i dobrej jakości paszy 

Kosmal 260 73% 349 291 184 4,1 147 71 32 0,34 0,31 2013 1. miejsce w plonie suchej masy ogółem w PDO 2013

To już kolejny rok z rzędu, kiedy najnowsza genetyka odmian 
kukurydzy Hodowli Roślin Smolice trafiła do wnikliwej analizy 
nowoczesnego laboratorium Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka.
Celem było zbadanie potencjału polskich odmian kukurydzy 
rekomendowanych przede wszystkim do uprawy na kiszonkę, 
jak i odmian ogólnoużytkowych.

Wyniki analiz świadczą o wysokiej przydatności pokarmowej 
badanych odmian. Wartość żywieniowa kukurydzy zmienia 
się wraz z dojrzewaniem, dlatego też przy doborze odmian 
do badania uwzględniono kryterium wysokiego plonu suchej 
masy oraz kolb. Im wyższy udział ziarna i skrobi w kiszonce, tym 
lepsza jakość. Razem daje to wysoki plon wartościowej kiszonki.

Poszczególne parametry w poniższej tabeli odnoszą się 
do kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę dla krów mlecznych 
oraz bydła opasowego. Zapraszamy do zapoznania się 
z wynikami analiz kiszonki. Mamy nadzieję, że pomoże ona 
w niełatwym dobrze odmiany.

Hodowla Roślin SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR  • Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

Ostatnie odmiany kukurydzy HR SMOLICE są uzyskiwane nowoczesną 
metodą podwojonych haploidów. Dodatkowo czas potrzebny 
na wyhodowanie nowej odmiany jest skracany o połowę dzięki szkółkom 
w Meksyku i Chile, czyli w tym samym miejscu, gdzie największe firmy 
hodowlane prowadzą również swoje szkółki. Wszystko to daje wymierne 
efekty w postaci dużej liczby nowych, dobrze plonujących odmian (w 2015 
oraz 2016 roku Hodowla Roślin SMOLICE zarejestrowała najwięcej nowych 
odmian spośród wszystkich firm ubiegających się o rejestrację odmian 
kukurydzy w Polsce). W ostatnich latach spora liczba smolickich odmian 
plasowała się w czołówce plonowania w poszczególnych parametrach 
w doświadczeniach rejestrowych oraz PDO. Słowem, to zupełnie nowe pod 
wieloma względami kreacje genetyczne niż te rejestrowane przed laty.

Tabela 1. Plon ziarna kukurydzy w zależności od systemu uprawy w monokulturze i zmianowaniu

System uprawy 2007 2008 2009 Średnio
Siew bezpośredni – monokultura 7,51 7,30 8,38 7,73
Uprawa tradycyjna – monokultura 7,22 6,91 9,19 7,77
Uprawa tradycyjna – zmianowanie 7,64 6,91 10,92 8,49

Źródło: [Księżak i Bojarszczuk 2010] 
w uprawie roli, aż do siewu 
bezpośredniego w ściernisko 
jest już dość szeroko stosowana 
na świecie, zwłaszcza w USA 
i innych krajach klimatu 
ciepłego. Wyniki 20-letnich 
badań amerykańskich poka-
zały, że średnie plony kuku-
rydzy uprawianej w systemie 
uproszczonym (zerowym) 
były porównywalne z plona-
mi uzyskiwanymi w systemie 
tradycyjnym (Rys. 1). Na wiel-
kość plonu ziarna kukurydzy 
w dużym stopniu wpływały 
warunki pogodowe. W latach 
ciepłych i suchych kukurydza 
na ogół lepiej plonowała po 

zastosowaniu siewu bezpośred-
niego, ze względu na mniejsze 
parowanie wody w warunkach 
braku uprawy mechanicznej 
(lata 14-18).

Badania prowadzone w IUN-
G-PIB w Puławach wskazują, 
że w warunkach Polski moż-
na z powodzeniem uprawiać 
kukurydzę z zastosowaniem 
uproszczeń uprawowych, ale 
wyłącznie na glebach będących 
w dobrej kulturze i pod warun-
kiem stosowania prawidłowej 
agrotechniki, głównie w zakre-
sie nawożenia i ochrony rośli-
ny uprawnej. Ważne jest także 
zastosowanie odpowiedniego 

do warunków siedliskowych 
siewnika, pozwalającego na 
uzyskanie pełnej obsady ro-
ślin. W takich warunkach śred-
nie plony ziarna kukurydzy 
uprawianej w monokulturze 
z siewu bezpośredniego były 
podobne jak w uprawie trady-
cyjnej. Wyżej natomiast plo-
nowała kukurydza uprawiana 
w systemie orkowym w peł-
nym zmianowaniu (tab.1).

Dr hab. Mariola 
Staniak, prof. nadzw.

Mgr Anna Stępień
Zakład Uprawy 

Roślin Pastewnych 
IUNG-PIB w Puławach

c.d. art. ze str. 21
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Jaką odmianę ziemniaka wybrać
Ziemniak to kulinarna tra-

dycja na stole oraz surowiec 
wielokierunkowego użytko-
wania spożywczego i przemy-
słowego. Często nie zdajemy 
sobie nawet sprawy z tego, że 
mamy kontakt z produktami 
które powstały z dodatkiem 
„ziemniaka”. Przykładem tego 
może m.in. być papier, które-
go 10% masy stanowi skrobia 
ziemniaczana.

Ponad 60% odmian ziem-
niaka wpisanych do Krajowego 
Rejestru (KR) to kreacje, któ-
rych długość okresu wegetacji 
przekracza 120 dni. W licznej 
grupie odmian przeznaczo-
nych do konsumpcji znaj-
duje się również kilkanaście 
odmian zagranicznych, na-
dających się głównie do prze-
twórstwa na frytki i chipsy. 
Natomiast wśród odmian skro-
biowych dominują rodzime 
odmiany, które swoimi para-
metrami odpornościowymi 
i plonotwórczymi należą do 
czołówki europejskich odmian 
przemysłowych, co potwierdza 
ich uprawa w różnych krajach 

naszego kontynentu.
Dużą pomocą w określeniu 

aktualnej wartości gospo-
darczej służą porejestrowe 
doświadczenia odmianowe 
(PDO). Przedstawione w ze-
stawieniach tabelarycznych 
ogólnokrajowe wyniki z pra-
wie czterdziestu miejscowości 
o zróżnicowanych warunkach 
środowiskowych, stanowią 
istotny element doradztwa 
rolniczego.

W grupie odmian średniow-
czesnych przetestowanych 
w latach 2015-2016 dużym 
plonem wyróżniły się rodzime 
odmiany: Satina (2000), Tajfun 
(2004) oraz nowość – Aldona 
(2016). Warto podkreślić, że 
Tajfun jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich od-
mian w tej grupie wczesności 
i ma dużą dostępność sadze-
niaków (około 3000 ton do 
nasadzeń w 2017 roku). Po-
dobnie jak niemiecka odmia-
na Satina charakteryzuje się 
wysokim potencjałem plonu, 
jego stabilnością, walorami 
smakowymi oraz nie zawodzą 

podczas przechowywania. 
Dostępnośc sadzeniaków 
Satiny z krajowych plantacji 
nasiennych będzie wynosić 
około 1200 ton plus import. 

Dużym plonem bulw o pod-
wyższonej skrobiowości wy-
kazała się zarejestrowana 
w 2013 roku Laskara, oraz 
w typie ogólnoużytkowym do 

lekko mączystego Jurek (KR 
2012). Z dobrej strony zapre-
zentowało się El Mundo po-
chodzące ze Wspólnotowego 
katalogu odmian (CCA).

Wśród odmian jadalnych 
średniopóźnych przetesto-
wano tylko trzy odmiany. 
Spośród nich, najwyższym 

W ostatnich latach w kraju odnotowuje się znaczący spadek powierzchni uprawy ziemniaka.
Tabela 1. Ziemniak. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2017
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Odmiany jadalne średniowczesne

Tajfun 2009 2008 2010 2007 2009 2007 2008 2017 2008 2007 2008 2014 2012 2009 14

Satina 2009 2013 2010 2007 2008 2007 2008 2017 2008 2007 2008 2012 2009 13

Laskara 2017 2017 2016 2016 2017 2017 6

Finezja 2011 2014 2016 3

Oberon 2017 2013 2015 3

Mazur 2017R 2017 2

Odmiany jadalne średniopóźne i późne

Jelly 2011 2010 2009 2009 2009 2017 2009 2009 2011 2014 2017 2009 12

Mondeo 2015 2017 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2014 10

Syrena 2017 2013 2016 3
2017R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016

c.d. art. na str. 24
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Tabela 2. Odmiany jadalne średniowczesne.

Lp. Odmiany
Plon ogólny
(% wzorca)

Plon handlowy
(% wzorca)

Zawartość skrobi
(%)

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Wzorzec,
dt z ha, % 561 433 526 404 14,2 15,9

1 El Mundo * NL 118 120 12,2
2 Laskara PL 106 104 106 104 16,3 17,0
3 Satina DE 105 106 108 107 13,5 14,6
4 Jurek PL 105 105 13,4
5 Oberon PL 104 93 98 89 13,2 14,7
6 Mazur PL 104 105 15,5
7 Tajfun PL 101 112 103 114 16,6 17,5
8 Finezja PL 99 101 97 101 16,3 17,0
9 Bogatka PL 89 88 12,2
10 Orchestra NL 85 85 11,0
11 Honorata DE 84 94 84 97 16,1 17,2
12 Aldona PL 109 108 12,7
13 Gawin PL 104 103 17,7
14 Manitou NL 103 104 13,3
15 Lech PL 96 93 14,9
16 Stasia PL 95 93 15,3
17 Malaga PL 86 84 13,6

* - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), niewpisane do KR w Polsce, włączona do 
PDO po dwóch latach badań rozpoznawczych.

potencjałem plonu cechowa-
ło się holenderskie Mondeo. 
Niestety odmian ta nie miała 
rozmnożeń nasiennych w Pol-
sce. Warto również zwrócić 
uwagę na plenną niemiecką 
odmianę Jelly, cechującą się 
dobrymi walorami kulinar-
nymi, ponadto w 2016 roku 
miała największą powierzch-
nię plantacji nasiennych w tej 
grupie wczesności (dostępność 
sadzeniaków 1300-1400 ton).

W doświadczeniach zasto-
sowano nawożenie mineralne 
na poziomie 350 kg (NPK) 
w czystym składniku przy za-
chowaniu proporcji (1:1:1,5). 
W doświadczeniach stosowane 
jest odpowiednie zmianowa-
nie oraz prawidłowa jesienna 

i wiosenna uprawa roli, co po-
zwala na uzyskanie średnich 
plonów ponad 45 t/ha. Należy 
podkreślić, że doświadczenia są 
prowadzone w warunkach peł-
nej ochrony przed chwastami, 
stonką oraz zarazą ziemniaka.

Charakterystyka wszystkich 
odmian zawarta jest w corocznie 
aktualizowanej i publikowanej 
przez COBORU „Liście Opisowej 
Odmian”. Pełne informacje wyni-
kowe dotyczące PDO ziemniaka 
oraz Listy Odmian Zalecanych 
(LZO) do uprawy w poszczegól-
nych województwach, dostępne 
są na stronie www.coboru.pl/pdo 
oraz licznych regionalnych opra-
cowaniach PDO.

Dr Tomasz Lenartowicz
COBORU

Słupia Wielka

Tabela 3. Odmiany jadalne średniopóźne i późne.

Lp. Odmiany
Plon ogólny
(% wzorca)

Plon handlowy
(% wzorca)

Zawartość skrobi
(%)

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Wzorzec,
dt z ha, % 570 432 541 410 14,7 15,1

1 Mondeo NL 104 107 105 108 14,7 15,4
2 Syrena PL 100 103 98 101 14,9 15,1
3 Jelly DE 96 90 97 91 14,6 14,8

Zeolit – nośnik nawozów
Warto zastosować taki sys-

tem nawożenia, który nie tylko 
zapobiega ewentualnym nie-
doborom składników pokar-
mowych, ale także utrzymuje 
glebę w odpowiedniej kulturze, 
gdyż jej stan i kondycja warun-
kuje efektywność produkcji.

Na polskim rynku dostęp-
nych jest coraz więcej nawozów, 
których zadaniem jest nie tylko 
wzbogacenie gleby w niezbędne 
dla roślin składniki pokarmowe 
poprzez redukcję ich deficytów, 
ale które także  spełniają dodat-
kowe funkcje, między innymi 
poprawiają strukturę gleby, 
magazynują wodę, wzmagają 
aktywność mikroorganizmów 
glebowych, aktywują rozwój 
systemu korzeniowego czy 
stymulują rośliny w fazie krze-
wienia. Substancji zawartych 
w nawozach jest bardzo wiele, 
a każda z nich w inny sposób 
oddziałuje na rośliny.

Bardzo ciekawym i efek-
tywnym, choć w Polsce wciąż 
jeszcze niekonwencjonalnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie 

preparatów zawierających 
w swym składzie zeolit. Jest 
to naturalny minerał pocho-
dzenia wulkanicznego, które-
go pozytywne właściwości od 
dziesięcioleci wykorzystywane 
są w rolnictwie i ogrodnictwie. 
Jedną z jego głównych zalet jest  
zdolność wiązania substancji 
odżywczych. Dzięki temu zeolit 
zapobiega wymywaniu skład-
ników pokarmowych z gleby, 
co zwiększa ich dostępność dla 
roślin. Dodatkową funkcją ze-
olitu jako nośnika nawozów 
jest przedłużanie ich działania.

Zeolity są najefektyw-
niejszym sposobem na pod-
niesienie poziomu sorpcji 
wymiennej w strefie korze-
niowej roślin. Zbudowane 
są z regularnego szkieletu 
z licznymi wolnymi prze-
strzeniami i kanalikami. 
Negatywny ładunek szkiele-
tu zeolitu daje mu zdolność 
wiązania i wymiany substan-
cji odżywczych z otoczeniem. 
Składniki pokarmowe są wią-
zane, a w razie potrzeby są 

uwalniane i udostępniane 
roślinom (sorpcja wymien-
na) – wpływa to pozytywnie 
na odżywienie roślin i wiel-
kość plonu.

Zeolit obok substancji odżyw-
czych absorbuje również czą-
steczki wody. W efekcie woda 
zostaje zatrzymana w glebie 
w okresach suszy. Minerał ab-
sorbując wodę – nocą ogrzewa 
glebę, natomiast w czasie upałów 
– oddaje wodę ochładzając pod-
łoże. Podczas nawadniania zeolit 
zapobiega szybkiemu wysyce-
niu górnej warstwy gleby wodą 
i umożliwia jej równomierne 
rozprowadzenie i wykorzystanie 
przez rośliny.

Zeolit ma również zdolność 
magazynowania w wolnych  po-
rach rośliny gazów (np. powie-
trza) wpływając pozytywnie na 
przewietrzenie gleby.

Wprowadzając zeolit do 
gleby zmniejszamy jej kwaso-
wość oraz wpływamy na trwałe 
pochłanianie metali ciężkich,  
ograniczając ich zawartość 
w roślinach.

Przykładem systemu wyko-
rzystującego zeolit jako nośnik 
nawozów jest system nawoże-
nia Akra. Został on opracowany 
w Austrii przez firmę Karner Dün-
gerproduktion. Jego użycie za-
pewnia wyważone i harmonijne 
zaopatrzenie roślin w substancje 
odżywcze. Dostępne w ramach 
systemu nawozy zawierają liczne 
mikroskładniki odżywcze w od-
powiednich proporcjach. Dzięki 
temu są one w stanie przywrócić 
równowagę biologiczną podło-
ża i poprawić jego właściwości, 
a zawarte składniki odżywcze 
intensywnie wspierają i popra-
wiają odżywienie roślin. Warto 
wspomnieć, że jeden z produk-
tów – nawóz Akra Kombi jest 
jednym dostępnym na polskim 
rynku nawozem posiadającym 
tak wysoką zawartość krzemu 
przyswajalnego dla roślin. Pier-
wiastek ten poddawany jest spe-
cjalistycznej obróbce, pewnego 
rodzaju „uszlachetnianiu” tak, 
by rośliny mogły w pełni go 
wykorzystać.

Anna Rogowska

Powinnością każdego producenta rolnego winna być troska i dbałość 
o potencjał plonotwórczy gleby.

c.d. art. ze str. 23
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Konstruktor 
swoich maszyn

Zdarza się również niektórym 
pracować całkowicie własny-
mi konstrukcjami. Pomiędzy 
samoróbką na własny użytek, 
a produkcją maszyn na sprze-
daż, jest jednak spora różnica. 
Łączy je natomiast świadomość 
tego, że nikt inny jak rolnik, nie 
zbuduje maszyny tak, aby naj-
lepiej rolnikom służyła. Dlatego 
nawet w największych firmach 
maszynowych na świecie naj-
ważniejszym ogniwem są rolni-
cy. A jak to wygląda w małych 
polskich firmach? Maciej Czaj-
kowski gospodaruje nieopodal 
Golubia-Dobrzynia i równo-
cześnie uruchomił produkcję 
agregatów do strip-tillu, czyli 
uprawy pasowej.

Idea uprawy pasowej zaczę-
ła się w 2007 roku, gdy po-
znałem czym ta technologia 
naprawdę jest. Wszyscy pro-
ducenci maszyn rolniczych, są 
rolnikami, bo nikt maszyny 
nie wymyśli „z powietrza”. 
Trzeba od małego chodzić 
po polu, czuć i rozumieć jak 
wszystkie elementy współdzia-
łają z glebą.

Dlaczego akurat agregaty 
do uprawy pasowej?

Myślę, że to fajny sposób 
na prowadzenie ekonomicz-
nego gospodarstwa rolnego. 
Maszyna taka łączy w sobie 
zalety konwencjonalnej upra-
wy gleby, czyli spulchnianie 
i napowietrzanie, ale też mamy 
możliwość aplikowania na-
wozów, a zarazem chronimy 
glebę przed erozją wodną 
i wietrzną.

Skonstruował pan wła-
sny agregat, zamiast kupić 
gotowy?

Istniejące na rynku agregaty 
nie spełniały moich oczeki-
wań. Przede wszystkim nie 
były uniwersalne. Pierwszy 
mój agregat miał 3 metry, 
później powstał 6-metrowy 
i 4,5-metrowy. Przy uży-
ciu agregatu 6-metrowego 
możemy siać kukurydzę 
w 8 rzędach (8 x 75cm = 6m), 
buraki w 12 rzędach (12 x 45 = 

5,40m), a także pszenicę, którą 
siejemy zakładając dodatkowe 
16 ramek i siejemy co 31,5 cm, 
co daje nam znów 6 metrów.

Przed strip-tillem uprawiał 
pan orkowo?

Do 2007 roku była orka, 
po 2007 było i trochę orki 
i trochę agregatów wielobel-
kowych, a od 2013, gdy po-
wstał pierwszy prototyp mojej 
maszyny, działamy wyłącznie 
w strip-tillu.

I na orkę nawet pan już 
patrzeć nie chce?

Orka, czyli cała organiza-
cja działań, uprawa po orce, 
osobny wysiew nawozów, 
ech... Oczywiście, żeby wejść 
w uprawę pasową, to trzeba 
sobie wszystko dobrze w głowie 
poukładać i naprawdę chcieć. 
Trzeba zainwestować najpierw 
w siebie i swoją wiedzę, a na 
koniec w agregat, to fakt. Nie 
chcę się przechwalać, ale sam 
sprawdziłem, że agregaty mojej 
konstrukcji są naprawdę uni-
wersalne, a poza tym przetesto-
wane przeze mnie osobiście. Są 
ludzie, którzy przyjeżdżają na 
pokaz do mnie, potem kupują 
maszynę innej marki i wracają 
do mnie z pytaniami, dlaczego 
coś nie działa tak, jak by sobie 
tego życzyli. Co ja im mogę 
powiedzieć... trzeba było kupić 
mój, bo w nim znam każdą 
śrubkę, więc każdy problem 
bym im rozwiązał.

Żeby brać się za strip-till 
trzeba mieć pewną dodatko-
wą wiedzę. Jak dużą?

Przede wszystkim nie należy 
podejmować decyzji pochop-
nie. Nie można też wycho-
dzić z założenia, że agregat 
do uprawy pasowej sam zrobi 
wszystko. Pamiętać też nale-
ży, że w przypadkowych wa-
runkach on się nie sprawdzi. 
Trzeba najpierw przyjechać, 
pojeździć po polach, służę 
radą, i gdy się już nabędzie 
wiedzy, wtedy wszystko się 
uda jak należy. Jeśli ktoś zde-
cyduje się na agregat marki 
Czajkowski, to będzie miał 
wsparcie nie tylko maszynowe, 
ale całe doradztwo od A do Z.

Jeśli chodzi o zalety strip-
-tillu, wiemy wszyscy jakie 
one są. A jakie są zagrożenia?

Brak wiedzy. To jest jedyne 
zagrożenie w uprawie pasowej. 
Zdarza się to rzadko, ale po-
woduje błędy na polu.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Wielu rolników samodzielnie 
dokonuje modyfikacji swoich 
maszyn i urządzeń.

Beton wytrzyma dłużej

Firma Wolf System jest w Pol-
sce od 25 lat i zajmuje się szeroko 
pojętym budownictwem, w tym 
rolniczym, poczynając od zbiorni-
ków na gnojowicę, poprzez silosy 
różnego rodzaju i wszelkie budyn-
ki inwentarskie, a skończywszy 
na energooszczędnych domach 
mieszkalnych, halach i obiektach 
przemysłowych.

Czyli biogazownie to margi-
nes i są na szarym końcu?

Nie są na szarym końcu, ale 
w Polsce liczebnie nie ma ich 
wiele. Ponieważ jednak stawia-
liśmy je jako jedni z pierwszych 
w naszym kraju, jesteśmy z nimi 
dobrze kojarzeni. Muszę dodać ,że 
nasze zbiorniki zbudowaliśmy dla 
23 funkcjonujących biogazowni 
w Polsce.

Budujecie państwo zbiorniki 
z prefabrykatów?

Nie. Wszystkie konstrukcje są 
monolityczne, w całości odlewane 
z żelbetu. Są szalowane, zbrojone 
i wylewane na miejscu budowy.

Jaką to daje korzyść?
Po pierwsze, dzięki temu kon-

strukcja zbiornika jest solidniejsza 
i szczelniejsza. Po drugie, mamy 
opracowany własny, ekonomicz-
ny system: opatentowany system 
„bezprzetykowego” szalunku sta-
lowego, sami projektujemy i sami 
wykonujemy nasze okrągłe bu-
dowle. Po trzecie zaś zbiorniki 
okrągłe lepiej wytrzymują próbę 
czasu. Pierwsze nasze zbiorniki, 
od których rozpoczynaliśmy 

karierę na rynku, a firma istnieje 
już w Austrii ponad 50 lat wciąż 
są w dobrym stanie.

A więc silosy wieżowe również 
są jednym odlewem betonowym?

Wszystkie zbiorniki i silosy 
szalujemy na budowie i odlewa-
my na mokro na budowie. Warto 
wspomnieć, że największe nasze 
silosy  na trociny w Polsce mają 
średnicę 10m i wysokości 21m, 
choć budowaliśmy również więk-
sze silosy w Europie na biomasę 
o średnicy ponad 25m i wysokości 
ponad 40m.

Od czego zależy wybór po-
między silosem betonowym 
a stalowym?

Żartując można by powiedzieć 
od zasobności portfela inwestora, 
ale tak naprawdę jest wiele waż-
niejszych czynników, takich jak 
np. od rodzaju materiału, który 
będziemy przechowywać. W przy-
padku ziarna i trocin wyższość 
silosów betonowych polega na 
tym, że one nie przemarzają. 
W silosach stalowych natomiast, 
zdarza się to. Z drugiej strony – 
blaszane są tańsze. Jeśli przecho-
wujemy w silosach trociny lub 
inne materiały drewnopochodne, 
problemem może być skraplanie 
się pary wodnej, a skutkiem tego 
istnieje ryzyko zaczopowania się 
silosu, zwłaszcza zimą. W silo-
sach żelbetowych nie ma tego 
problemu.

Stawiacie państwo budynki 
inwentarskie, obory, chlewnie…

Obory, chlewnie i ujeżdżal-
nie dla koni. Ostatnio cieszą się 
też powodzeniem lekkie hale 
magazynowe, wszechstronnego 
przeznaczenia, w których można 
zarówno przechowywać zboże 
jak i maszyny.

Dach jest też betonowy?
Nie. Jeśli chcemy w niej prze-

chowywać ziarno, np. zbóż, to 
musi ona mieć solidne betono-
we ściany, ale odnośnie dachu 
nie ma takich wymogów. Dach 
więc może być wsparty na kon-
strukcji stalowej bądź drewnianej 
pokryty blachą, płytą warstwową 
bądź też płytą włókno-cemento-
wą. Obiekt jest zamknięty, może 
mieć szerokie i wysokie bramy, 
więc bezproblemowo można 
doń wjechać maszynami przed 
zimą. Na takie budowle można 
uzyskać dofinansowanie i dzięki 
temu jest to całkiem popularna 
konstrukcja. W ostatnim okresie 
jednak, dzięki temu, że drgnęła 
cena mleka, najwięcej budujemy 
obór dla krów.

Skoro już mówimy o krowach 
i mleku, to musimy wspomnieć 
o silosach na kiszonkę, czyli żel-
betowych silosach przejazdowch.

Zachęcamy rolników do budo-
wy silosów żelbetowych, w prze-
ciwieństwie do popularnych u nas 
pryzm stawianych bezpośrednio 
na polu. Silosy chronią przed prze-
siąkaniem soków kiszonkowych 
do wód gruntowych,  materiał 
lepiej się zakisza i mniej się psuje. 

Oczywiście silos przejazdowy to 
inwestycja na lata, więc koszt jego 
budowy jest wyższy niż zwyczajne 
zakiszanie na polu, dodatkowo 
trzeba ściany co kilka lat pokry-
wać powłoką odporną na soki ki-
szonkowe, ale nakłady te zwracają 
się w innych korzyściach, miedzy 
innymi w kondycji zwierząt, więk-
szą wydajnością mleczną i mniej-
szym marnotrawstwem kiszonki, 
że nie wspomnę już o ochronie 
wód gruntowych.

Budowle użytkowe to jed-
nak nie wszystko, bo wasza 
firma stawia również budynki 
mieszkalne?

Zgadza się. Budujemy zarów-
no w technologii domów ener-
gooszczędnych jak i pasywnych. 
Energooszczędne rozwiązania to 
największy atut WOLF HAUS.

Dzięki ścianom THERMO-
-WAND, THERMO-MEGA-WAND 
i ULTRA-THERMO-MEGA-
-WAND każdy nasz dom wyróżnia 
się znakomitymi parametrami, 
dzięki czemu gwarantuje niepo-
wtarzalny komfort mieszkania. 
Wszystko to zobaczyć można na 
własne oczy w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie postawiliśmy nasz 
dom modelowy. Zapraszamy do 
zwiedzania.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Rozmowa z Rajmundem ReichelDyrektorem 
Działu Zbiorników i Silosów w Wolf System.
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Realizacja programu zazielenienia

Te płatności wynikają z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska (zazie-
lenienie), są obowiązkowym 
komponentem nowego systemu 
płatności bezpośrednich.

Według obowiązujących prze-
pisów, każde gospodarstwo rol-
ne o powierzchni co najmniej 
15 ha gruntów ornych, mu-
siało przeznaczyć minimum 
5% (2015 i 2016) powierzchni 
tych gruntów na obszary pro-
ekologiczne (EFA). Być może 
już w tym roku powierzchnia 
ta zwiększy się do 7%. Możli-
wość ta została uwarunkowana 
przedstawieniem do końca mar-
ca bieżącego roku przez Komisję 
Europejską sprawozdania oce-
niającego zasadność zwiększe-
nia powierzchni gruntów ornych 
w gospodarstwie przeznaczonej 
na obszary EFA. W przyszłym 
roku rolników czekają kolejne 
zmiany w postaci zakazu stoso-
wania środków ochrony roślin 
na obszarach produkcyjnych 

uznawanych za obszary proeko-
logiczne EFA oraz ustanowienia 
obowiązkowego wymogu utrzy-
mywania międzyplonów przez 
okres co najmniej 10 tygodni.

Obszarami proekologicznymi 
mogą być: grunty ugorowane, 
strefy buforowe, pasy gruntów 
kwalifikujących się do płatno-
ści wzdłuż obrzeży lasu, zagaj-
niki o krótkiej rotacji, obszary 
zalesione po 2008 r. w ramach 
PROW, uprawy wiążące azot oraz 
międzyplony lub okrywa zielona 
– wsiewki trawy w uprawę główną 
albo siew mieszanek.

Najprostszym rozwiązaniem 
umożliwiającym spełnienie wa-
runku EFA jest uprawa między-
plonów lub roślin wiążących 
azot. Ich stosowanie to przede 
wszystkim wzbogacenie gleby 
w substancje organiczne i mikro-
organizmy, czyli dbanie o glebę 
– podstawowy warsztat pracy 
każdego rolnika.

Za międzyplony uznawane 
są mieszanki, które składają się 

z minimum dwóch gatunków ro-
ślin z grupy pastewnych, zbożo-
wych, miododajnych, oleistych 
lub bobowatych. Jednak należy 
pamiętać, iż z obszarów proeko-
logicznych wyłącza się między-
plony, które zostały zgłoszone do 
programów rolnośrodowiskowych 
i mieszanki złożone wyłącznie 
z roślin zbożowych.

Głównym celem stosowania 
międzyplonów jest dbałość o za-
chowanie odpowiedniej struktury 
gleby i jej żyzności. Żyzność de-
terminowana jest przez zawartość 
materii organicznej, która pozy-
tywnie wpływa na aktywność 
biologiczną gleby, a powstająca 
dzięki obecności mikroorga-
nizmów próchnica korzystnie 
wpływa na tworzenie się struk-
tury gruzełkowatej gleby, która 
z kolei warunkuje prawidłowy 
rozwój systemu korzeniowego. 
Ponadto międzyplony obniżają 
presję szkodników, tłumią chwa-
sty, pośrednio wpływają na po-
prawę zdolności plonowania.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami międzyplony i pokrywa 
zielona muszą być wysiane w na-
stępujących terminach: między-
plony ścierniskowe – od 1 lipca do 
20 sierpnia i utrzymane na polu 
do 1 października oraz między-
plony ozime – od1 lipca do 1 paź-
dziernika i utrzymywane na polu: 
do 15 lutego kolejnego roku. Od 
2018 roku będzie prawdopodobnie 
obowiązywał wymóg utrzymywa-
nia międzyplonów przez okres co 
najmniej 10 tygodni.

W związku z możliwością upra-
wy międzyplonów w programie 
rolnośrodowiskowo-klimatycz-
nym, w ramach działań PROW 
2014-2020, zainteresowanie rol-
ników ich uprawą jest duże. Ich 
stosowanie to nie tylko realiza-
cja programu zazieleniania, ale 
przede wszystkim wzbogacenie 
gleby w substancje organiczne 
i mikroorganizmy. Decydując się 
na uprawę międzyplonów war-
to wybrać odpowiednio skom-
ponowaną mieszankę o dużej 

różnorodności gatunkowej. Takie 
rozwiązanie  pozwala na lepsze 
dostosowanie do różnych wa-
runków, gwarantuje  pełniejsze  
wykorzystanie składników po-
karmowych, efektywne wykorzy-
stanie czynników wzrostu oraz 
wyższą biomasę. Odpowiednio 
dobrany międzyplon okrywa 
glebę i osłania ją od wiatru, 
ograniczając dzięki temu eroz-
ję w okresie od zbioru do siewu 
rośliny następczej.  Międzyplony 
kompensują biotyczne i abiotycz-
ne czynniki stresowe i efektywnie 
tłumią chwasty. Ponadto urucha-
miają i gromadzą składniki nie 
tylko dla samych siebie, ale także 
upraw następczych.

Warto skorzystać z komplek-
sowych programów służących do 
poprawy struktury gleby, które 
są dostosowane do wszystkich 
typów płodozmianu. Takim przy-
kładem jest program międzyplo-
nów TerraLife oferujący ponad 
10 mieszanek, który powstał 
w Niemczech w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie rolników jeszcze 
na kilka lat przed wprowadzeniem 
dopłat za utrzymanie obszarów 
proekologicznych. Jego istotą była 
i jest troska o poprawę struktury 
gleb uprawianych w najróżniej-
szych płodozmianach. Wśród 
mieszanek znajdują się dedyko-
wane jako przedplon dla buraków, 
ziemniaków, zbóż czy kukurydzy 
lub rzepaku. Ich skład nie ogra-
nicza się do 2-3 komponentów, 
lecz jest rozszerzony do minimum 
6 gatunków, niekiedy zawiera-
jąc ich kilkanaście. Zaintereso-
wanie uprawą międzyplonów 
jest tym bardziej istotne, gdyż 
z całą pewnością polityka Unii 
Europejskiej w zakresie obszarów 
proekologicznych będzie się roz-
wijać, a tym samym powierzchnia 
gruntów w ramach EFA będzie 
się powiększać. Stosowanie mię-
dzyplonów jest bowiem korzystne 
zarówno dla środowiska natu-
ralnego, jak i jakości gleby, na 
której są uprawiane.

Anna Rogowska

W bieżącym roku polscy rolnicy już po raz trzeci otrzymają płatności za zazielenianie, które realizowane jest 
przez dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) i obszarów 
proekologicznych (EFA).

Jak zarabiać na nieużytkach nawet do 13 tys. zł z 1 ha. 
dzięki plantacji szybkorosnących drzew tlenowych?

Drzewa Oxytree są produk-
tem obecnym na rynku pol-
skim od 2015 roku. Szybko 
zdobyły duże zainteresowanie 
– tylko w zeszłym roku po-
nad 160 tys. sadzonek Oxytree 
trafiło na plantacje i do ogro-
dów. Drzewo, które w ciągu 
6 lat potrafi osiągnąć nawet 
16 metrów wysokości, swoją 
popularność zawdzięcza nie 
tylko szybkiemu wzrostowi. 
Oxytree odrasta po ścięciu od 
pozostawionego pnia co naj-
mniej 4-krotnie, co pozwala na 
wielokrotny zysk ze sprzedaży 
pozyskanego drewna.

Właściwości Oxytree, takie 
jak szybki wzrost i zdolność 
do wielokrotnego odrastania 
od pnia po ścięciu, pozwala-
ją plantatorom i inwestorom 

na pozyskiwanie wysokiej 
jakości surowca drzewnego 
już po 6 latach od jego po-
sadzenia. Drewno Oxytree 
znajduje szerokie zastosowa-
nie w przemyśle drzewnym, 
w szczególności w meblarstwie 
i budownictwie. Nazywane 
„drewnianym aluminium” 
drewno Oxytree, cechuje się 
lekkością i wytrzymałością, 
dzięki czemu możliwości jego 
wykorzystania są praktycznie 
nieograniczone.

Jest wyjątkowo odporne na 
zróżnicowane warunki klima-
tyczne i glebowe, dobrze radzi 
sobie w temperaturze od -25 °C 
do +45 C.

Dzięki głębokiemu na 9 me-
trów palowemu korzeniowi, 
Oxytree korzysta z zasobów 

najniższych warstw gleby, 
nie konkuruje więc o skład-
niki pokarmowe z innymi 
gatunkami roślin. Oxytree 
jest odmianą wyjątkowo wy-
trzymałą i tolerancyjną pod 
względem terenu, na którym 
rośnie – doskonale radzi sobie 
na nieużytkach, ugorach czy 
piaskach. Teren pod plantację 
Oxytree nie może być jednak  
podmokły ani zalewowy, zaś 
wody gruntowe nie powinny 
znajdować się wyżej niż 2 me-
try pod ziemią. Gleba powin-
na być luźna, przepuszczalna, 
a jej pH powinno mieścić się 
w zakresie od 5,5 do 8,9. Po-
nieważ Oxytree wymaga ok. 

800 mm wody rocznie, warto 
zadbać o dodatkowe nawod-
nienie, np. w postaci systemu 
kroplującego.

Plantacja Oxytree wymaga 
takiej samej uwagi, jak każda 
inna, dlatego należy pamiętać 
o odchwaszczaniu, nawożeniu 
i usuwaniu bocznych odrostów.

Plantacje zakłada się od po-
łowy maja do końca czerwca. 
Do założenia 1-hektarowej 
plantacji potrzebnych jest 
ok. 500 sztuk Oxytree, które 
sadzimy w rozsadzie 4x5 m. 
Biorąc pod uwagę aktualną 
cenę sadzonek, która wynosi 
ok. 35 zł, na założenie plantacji 
o powierzchni 1 ha wydamy 

ok. 17 tys. zł. Uwzględniając 
system nawadniający, którego 
cena oscyluje wokół 3-6 tys. zł 
oraz ogrodzenie terenu planta-
cji, na który wydamy ok. 4 tys. 
zł, całkowity koszt inwestycji 
powinien zamknąć się w kwo-
cie 25-27 tys. zł.

Pierwsze zyski z plantacji 
Oxytree uzyskujemy już po 
6 latach od jej założenia. Sprze-
dając pozyskane drewno firmie 
Oxytree Solutions Poland Sp. 
z o.o., która jest również dys-
trybutorem sadzonek Oxytree, 
otrzymamy ok. 50 euro za każ-
de drzewo, co przyniesie ok. 
70-80 tys. zł zysku z 1 ha, czyli 
ok. 13 tys. zł rocznie. Inwesty-
cja zwraca się jeszcze lepiej po 
następnych cyklach wycinki, 
które następują kolejno co 

4 lata. Możemy spodziewać 
się wówczas ok. 20 tys. zł zysku 
średniorocznie.

Oxytree zostało wpisane 
do Wspólnotowego Urzędu 
Ochrony Odmian Roślin UE 
i zdobyło zezwolenie na handel 
międzynarodowy. Jego wła-
ściwości potwierdzają ponad 
20-letnie badania, podparte 
doświadczeniami plantatorów, 
którzy uprawiają je na terenie 
całego świata. 

Drzewa Oxytree to nie tylko 
ciekawa alternatywa dla po-
siadaczy nieużytków i rolni-
ków otwartych na innowacje 
w uprawach, ale przede wszyst-
kim inwestycja przynosząca 
wielokrotny zysk ze sprzedaży 
wysokiej jakości drewna.

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Nowości KUHN na AGROTECH Kielce
Kosiarki dyskowe 
z hydropneumatycznym 
zawieszeniem LIFT

Nowe modele kosiarek GMD 
LIFT CONTROL serii 1011 są 
skierowane do gospodarstw 
z produkcją zwierzęcą, skon-
centrowanych na intensywnej 
produkcji zielonek. 

Modele GMD 2811, GMD 
3111, GMD 3511, GMD 
4011 i GMD 4411 o szero-
kościach roboczych: 2.67 m, 
3.10 m, 3.50 m, 3.95 m i 4.35 m.

Kosiarki dyskowe GMD serii 
1011 są wyposażone w unika-
towe zawieszenie LIFT CON-
TROL, które łączy działanie 
odciążenia zespołu koszącego, 
przegubu wahliwego i aktyw-
nego zabezpieczenia najazdo-
wego NON-STOP, eliminując 
potrzebę regulowania za po-
mocą narzędzi.

Nowy design osłony za-
pewnia maszynie atrakcyj-
ny wygląd i ma dodatkowe 
praktyczne zalety: przenośną 
skrzynkę na zapasowe noże 
i instrukcję obsługi.

Kosiarki wysięgnikowe 
AGRI-LONGER GII

Maszyny te są skierowane 
do gospodarstw indywidual-
nych lub firm zajmujących się 
utrzymaniem zieleni na skalę 
lokalną.

Układ napędowy rotora 
głowicy tnącej w modelu 
AGRI-LONGER GII ma moc 
45 KM/33 kW, co wpływa na 
dużą wszechstronność zasto-
sowania tej maszyny.

Wszystkie wersje tego mo-
delu kosiarki są standardowo 
wyposażone w blokadę za-
bezpieczającą przegubu ra-
mienia, umożliwiającą pracę 
z wysięgnikiem obróconym 
o 116° do tyłu.

Kosiarki wysięgniko-
we AGRI-LONGER II są 

przeznaczone do wykorzy-
stania w zakresie do 250 ro-
boczogodzin / rocznie.

Opryskiwacz 
sadowniczy VENTIS

Opryskiwacz o małym wy-
datku cieczy gwarantuje mak-
symalną skuteczność oprysku 
sadów i plantacji krzewów 
jagodowych.

VENTIS w przeciwieństwie 
do tradycyjnych opryskiwaczy, 
zamiast pompy tłokowo-mem-
branowej został wyposażony 
w pompę wirową 200 l, która 
zasila system dystrybucji cie-
czy przy niskim ciśnieniu do 
3 barów. Obsługa serwisowa 
opryskiwacza została zdecydo-
wanie zredukowana, ponieważ 
w tej maszynie nie występuje 
problem zatykania rozpylaczy, 
ani nie ma potrzeby wymiany 
membran.

W tym opryskiwaczu, krople 
nie są wytwarzane pod wpły-
wem ciśnienia pompy, ale dzię-
ki wentylatorowi najnowszej 
generacji, który zapewnia dys-
trybucję cieczy do dyfuzorów 
z prędkością od 120 do 185 m/s. 
Dzięki specjalnej budowie dyfu-
zorów wyposażonych w zwężki 
Venturiego, ciecz robocza zosta-
je rozpylona na krople o bardzo 
małej średnicy.

Zaczepiany opryskiwacz 
polowy LEXIS

Opryskiwacz LEXIS 3000 ze 
zbiornikiem 3000 litrów został 
zaprojektowany z myślą o rolni-
kach szczególnie ceniących sobie 
proste, ale skuteczne maszyny.

Kluczowe rozwiązania:
• MANUSET rozpoczęcie pra-

cy wymaga obsługi tylko 
2 głównych zaworów, w bar-
dzo intuicyjny sposób.

• Kompaktowe wymiary 
• Aluminiowe belki polowe 

MEA2 i MTA2 od 18 do 
24 m z systemem kompak-
towego składania. 

• Centralny punkt obsłu-
gi serwisowej z dostępem 
do poszczególnych filtrów 
iDuży wybór sterowników 

elektronicznych: RPB, 
REB3, VISIOREB lub CCI 
ISOBUS.

• Nowy rozwadniacz zapew-
niający całkowicie bezpiecz-
ną obsługę,

• Nowy sterownik elektro-
niczny VISIOREB z wy-
świetlaczem obrazującym 

wykonywaną pracę oraz 
z wbudowanym systemem 
sterowania sekcjami GPS 
Section Control lub termi-
nal sterujący CCI ISOBUS 

• Liczne schowki, np. na ubra-
nie robocze.

Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Kosiarka dyskowa GMD 1011 LIFT CONTROL

Kosiarka wysięgnikowa AGRI-LONGER GII 6045 P

Opryskiwacz sadowniczy VENTIS

Zaczepiany opryskiwacz polowy LEXIS
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Szeroka paleta firmy KUHN

Stoisko jest bardzo duże 
i maszyn jest wiele, a prak-
tycznie każdy rodzaj maszyn 
reprezentowany jest przez 
przynajmniej jedną nowość. 
Szczególnie chcieliśmy wy-
eksponować sprzęt do siewu 
bezpośredniego.

Dużo w waszych maszy-
nach jest elektroniki…

Tak, rozwiązania elektro-
niczne w naszych maszy-
nach bardzo się rozwijają. 
Jest to przede wszystkim CCI 
200, który umożliwia komu-
nikację z maszynami i ich 
kontrolę za pomocą złącza 
ISOBUS. Przykładowo pokazu-
jemy najmniejszy opryskiwacz 
z tym łączem, który nazywa się 
Lexis, ma szerokość roboczą 
18-24 m, a pojemność zbior-
nika 3200 l. Jest on dowodem 
na to, że rozwiązania rolnictwa 
precyzyjnego i skomputery-
zowanego nie są zarezerwo-
wane tylko dla największych 
maszyn.

Innym tego przykładem są 
chyba rozsiewacze i siewniki?

Rozsiewacze i siewniki 
z elektroniką i GPSem znane 
są w dużych gospodarstwach, 
a w małych i średnich – nie. 
Część rolników uważa, że taka 
nowoczesna maszyna z GP-
Sem będzie duża i droga. Nic 
bardziej błędnego! Mamy też 
małe modele maszyn, które 

korzystają z dobrodziejstw 
elektroniki i nie są drogie. War-
to sprawdzić co jest w zasięgu 
ręki, bo nie trzeba w końcu 
mieć maszyn największych ani 
najbardziej zaawansowanych, 
ale warto mieć maszynę nową 
i technologicznie nowoczesną.

Poczesne miejsce zajmują 
też kosiarki. Dlaczego?

Dlatego, że mamy półwiecze 
kosiarek dyskowych. Dokład-
nie 50 lat temu wprowadzili-
śmy kosiarki dyskowe na rynek 
europejski. Szczególnie dumni 
jesteśmy z naszej opatentowa-
nej belki tnącej OptiDisk, któ-
ra słynie z wysokiej wydajności 
i trwałości. Obok kosiarek 
oczywiście pokazujemy zgra-
biarki i przetrząsarki, a dalej 
wały pojedyncze i podwójne, 
kultywatory i kompaktową 
7,5-metrową bronę talerzową. 
Prezentujemy oczywiście także 
agregat do uprawy pasowej, 
całkowicie nową maszynę, 

zbudowaną od podstaw dzię-
ki uwagom użytkowników. 
Bardzo ciekawą maszyną jest 
opryskiwacz nowej generacji 
Oceanis serii II. Ma on inną 
ramę, układ zawieszenia, ste-
rowania i amortyzacji belki. 
Maszyna ta w pełni wykorzy-
stuje ISOBUS i GPS.

Nieco inną grupę pro-
duktów reprezentuje samo-
jezdny wóz paszowy. Dla 
jakich gospodarstw jest on 
przeznaczony?

Do tych, które posiadają 
starsze, tradycyjne obory, 
a więc o niższych wjazdach. 
Jest to 14-metrowy wóz pa-
szowy, o jednym pionowym 
ślimaku, wysokości 2,75m, 
posiadający 170-konny sil-
nik, z czego na frezie uzy-
skać można 160. Jest więc to 
maszyna dla średnich gospo-
darstw, a zarazem spełniająca 
warunek brzegowy wysokości 
wjazdu.

O maszynach prezentowanych przez firmę KUHN na 
paryskich targach techniki rolniczej SIMA 
rozmawiamy z dyrektorem Arturem Szymczakiem.

SaMASZ promuje się we Francji
Na targach SIMA w Pary-

żu obecnych było w sumie 
11 polskich firm. Między 
innymi – znany producent 
maszyn zielonkowych z Pod-
lasia, czyli firma SaMASZ. Co 
prezentowali francuskim rol-
nikom? Jakie z tych sprzętów 
będziemy mogli zobaczyć już 
wkrótce na polskich targach? 
O maszynach opowiada szef 
działu marketingu, Norbert 
Pawluczuk.

Po raz trzeci uczestniczymy 
w targach SIMA, które odby-
wają się co 2 lata. Jest to jed-
na z największych rolniczych 
imprez targowych w Europie. 
Sprzedajemy tu duże maszyny, 
dlatego w tym roku również 
prezentujemy tu największy 
produkowany przez nas zestaw 
– Giga Cut. Budujemy we Fran-
cji naszą sieć sprzedaży, więc 
to naturalne, że jesteśmy na 
tych targach.

Podczas poprzednich edycji 
spotykałem tu prezesa Anto-
niego Stolarskiego. Dziś jest 
on zajęty czym innym, a na 
targach obecne jest młode 
pokolenie SaMASZA. Mło-
dzież przejęła pałeczkę?

Taka jest naturalna kolej 
rzeczy, że młode pokolenia 
zastępują starsze. Prezes An-
toni Stolarski jest pochłonięty 
budową fabryki, która jeszcze 
w tym roku będzie zakończo-
na, więc wkrótce planujemy 
przeprowadzkę. Handlem 
i rozwojem firmy zajmuje się 
już młodsze pokolenie.

Czy jest realny związek 
pomiędzy waszą obecnością 
na targach a zbytem maszyn 

w różnych krajach i na róż-
nych kontynentach?

Trudno to zdefiniować, 
zwłaszcza że dzisiaj targi to 
bardziej wystawa. Podczas ta-
kich imprez pokazujemy to, co 
mamy najlepszego w swojej 
ofercie, ale nie zawieramy tu 
transakcji, więc nie wiadomo 
wprost, ile dzięki targom sprze-
damy maszyn. Ale gdybyśmy 
byli nieobecni, to na pewno 
nasze możliwości zaistnienia 
w świadomości zachodnioeu-
ropejskich rolników byłyby 
znikome.

Za moimi plecami jest duża 
tablica z informacjami na te-
mat pobitego przez was Re-
kordu Guinessa w koszeniu 
łąk. Jakie jest zainteresowa-
nie tym rekordem tutaj, we 
Francji?

Wzbudza ogromne zainte-
resowanie. Najczęściej jeste-
śmy pytani, czy nasz rekord 
został przez kogoś pobity. Nie 
został! Pomimo licznych zapo-
wiedzi firm konkurencyjnych, 
nikt nie podjął nawet próby. 
Dzięki nam, na całym świecie 
pojawiają się artykuły o tym 

rekordzie i o Polsce.
Kogo jest najwięcej na tar-

gach? Rolników rozglądają-
cych się za sprzętem? Osób 
interesujących się techniką 
w rolnictwie? Studentów? 

W niedzielę najczęściej 
odwiedzała nas uczniowie 
i studenci szkół rolniczych 
oraz całe rodziny. Tak tu za-
zwyczaj bywa. W dni robocze 
dominowali rolnicy, zaintere-
sowani maszynami. Nie byli 
to tylko Francuzi, bo sporo 
było Anglików, Australijczy-
ków i Afrykańczyków. Liczę na 
to, że targi te staną się dla nas 
oknem na rynek afrykański.

Trudno powiedzieć ilu na 
SIMie jest polskich rolników. 
Na jakie targi w naszym kra-
ju by pan ich najchętniej 
zaprosił?

Najchętniej bym ich zaprosił 
na AgroShow w Bednarach. 
Jesteśmy jednak też obecni na 
targach AgroTech w Kielcach, 
a to też przecież bardzo intere-
sujące wydarzenie pod wzglę-
dem zarówno przygotowania 
jak i oferty wystawców.

Polskie opryskiwacze podbijają świat

Obserwuję bardzo do-
bry wydźwięk tych targów. 
Każdorazowo udaje nam się 
zaciekawić francuskich rolni-
ków, ale także dealerów z tego 
kraju. Dotąd znani byliśmy 
z opryskiwaczy oraz maszyn 
do warzyw. Przez to, że doło-
żyliśmy w tym roku maszyny 
z Brodnicy, ogólny obraz stał 
się korzystniejszy.

Jakie są wasze oczekiwania 
odnośnie targów SIMA?

Przede wszystkim chcemy 
przedstawić naszą ofertę fran-
cuskim rolnikom, pozyskać 

nowe kontakty we Francji, 
ale nie tylko. Na tych targach 
obecni są ludzie z Maghrebu, 
lub nawet szerzej – całej pół-
nocnej Afryki oraz innych kon-
tynentów. Dzisiaj na przykład 
gościliśmy Irańczyków. Iran 
się otwiera, więc to bardzo 
ciekawa dla nas perspektywa 
i alternatywa dla sprzedaży.

Jakie konkretnie maszyny 
można obejrzeć na waszym 
stoisku?

Są to 3 grupy produktowe: 
pierwsza to opryskiwacze po-
lowe, zaczepiane, zawieszane 

i samojezdne; druga to maszy-
ny do warzyw; a trzecia – ma-
szyny uprawowe z Brodnicy. 
W tych 3 grupach maszyn wi-
dzimy swoją przyszłość.

W jaką grupę rolników ce-
lujecie? Kto jest zaintereso-
wany waszymi maszynami?

Nasze maszyny przeznaczo-
ne są dla małych i średnich go-
spodarstw. Mówiąc „średni”, 
mam na myśli gospodarstwo 
do 200 ha.

Wśród maszyn rolniczych 
czeka niespodzianka dla fa-
nów motoryzacji: samochód 

wyścigowy, na oko zabytko-
wy. Co to jest?

Jest to model wyścigowy 
typu Sam zbudowany w Kato-
wicach w latach 1957-58 przez 
zawodnika i konstruktora 
pojazdów Stanisława Ja-
błońskiego. Jak na 60-letnią 
konstrukcję, jest ona bardzo 
nowoczesna. Nadwozie jest 
aluminiowe, a podwozie – sta-
lowe. Silnik jest marki DKW, 
czyli jak w  Audi. Dlaczego go 
tu pokazujemy? Chcieliśmy, 
aby Francuzi zobaczyli, co 
potrafiliśmy produkować już 

60 lat temu. Skoro potrafiliśmy 
konstruować takie samochody, 
to niech tylko pomyślą, jakie 
maszyny rolnicze potrafimy 
zrobić.

Jakie będą wasze hity tar-
gowe w tym roku?

Na pewno będzie to mały 
opryskiwacz samobieżny, 
który już prezentowaliśmy 
na AgroShow 2016. Spośród 
maszyn z POM Brodnica hitem 
będzie nowy model siewnika 
zbożowego. Prócz tego pokaże-
my oczywiście maszyny znane 
i sprawdzone.

Wśród polskich wystawców na paryskiej SIMie wyróżniała się Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych 
„Krukowiak”, która niedawno połączyła swe siły z POM Brodnica. Rozmawiamy z Sewerynem Borkowskim, 
prezesem tych firm.
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Europejskie wojaże Metal-Fach

Choć do rozpoczęcia sezo-
nu rolniczego jeszcze daleko, 
w najbliższych dniach produk-
ty spółki pojawią się na dwóch 
prestiżowych wystawach za 
granicą.

Pierwsza impreza, która za-
czyna się już 18 stycznia to 
targi Lamma, mające miejsce 
w Peterborough w Wielkiej 
Brytanii. Podlaska spółka od 
lat współpracuje z dystrybu-
torem ZetorUK i to właśnie 
na tym stoisku będzie można 
oglądać polskie maszyny.

Na miejscu coś specjalnie 

dla siebie znajdzie każdy za-
interesowany urządzeniami 
dedykowanymi dla rolnic-
twa. Podczas targów zosta-
ną zaprezentowane bowiem 
m.in. prasa Z562, owijarka 
Z237, kosiarka rotacyjna 
Z026/2 1,85m, kosiarka dy-
skowa 2,5m Z011/1, agregat 
U740/1, a także rozrzutnik 
N267 8t.

To jedna z największych 
wystaw na wyspach brytyj-
skich. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, pojawi się na niej 
ponad 900 wystawców. Jak 

informuje Joanna Jatkowska, 
kierownik marketingu firmy, 
druga połowa stycznia będzie 
dla Metal-Fach niezwykle 
pracowita.

Tydzień później, w dniach 
25-28 stycznia także przy 
współpracy z zagranicznym 
dystrybutorem, Metal-Fach 
pojawi się z kolei na wysta-
wie w węgierskim Budapeszcie. 
Hungarian Garden Fair to naj-
większe tego typu wydarzenie 
w kraju naszych „bratanków”.

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Podlaska firma produkująca maszyny rolnicze – 
Metal-Fach aktywnie rozpoczyna nowy rok.

Rolnictwo precyzyjne – co i jak?

Rolnictwo precyzyjne to 
zarazem wyzwanie jak i roz-
wiązanie wielu problemów.

Całe zagadnienie składa 
się z dwóch najistotniejszych 
elementów: GPSa, dzięki któ-
remu maszyna wie, gdzie jest, 
oraz automatyki, dzięki której 
będzie aplikować nawozy lub 
środki ochrony roślin w da-
nym punkcie w takiej ilości, 
jak trzeba. O tym rozmawiamy 
z Bogdanem Kaźmierczakiem 
z firmy John Deere.

Który z tych elementów jest 
ważniejszy? Oba wszak wiążą 
się z określonymi wydatkami.

Oba są równie ważne. Jeśli 
ktoś mówi, że nie stać go na 
rolnictwo precyzyjne, to jest 
w dużym błędzie. Wręcz prze-
ciwnie. Coraz częściej rolnicy 
mówią, że nie stać ich na takie 
„oszczędności”. Bo te syste-
my, choć trzeba je kupić, to 
przekładają się na konkretne 
oszczędności na materiałach: 
nawozach, środkach ochro-
ny roślin, paliwie. Jeśli chodzi 
o środki ochrony roślin jest 
to ok. 8%. W przypadku pa-
liwa ok. 6%. Osobną sprawą 

są oszczędności czasu i wzrost 
produktywności maszyn na-
wet o 14%.

8% na środkach ochrony 
roślin to jest konkretna licz-
ba. Bo gdy wyobrazimy sobie 
średniej wielkości opryski-
wacz, który zalewamy chemią 
za 1000zł, to mowa o 80zł. 

Dokładnie. Z naszych wy-
liczeń wynika, że na każdym 
hektarze możemy zaoszczędzić 
do 150zł, więc łatwo przeliczyć 
sobie można na swój areał. 
Mówię oczywiście nie tylko 
o środkach ochrony roślin, 
czyli systemie automatycznej 
kontroli sekcji opryskiwacza, 
ale również o automatycznym 
prowadzeniu maszyn. Przy ta-
kim systemie wykorzystujemy 
zawsze pełną szerokość robo-
czą maszyn. A więc w przy-
padku kombajnu pracujemy na 
„pełnej kosie”, w przypadku 
rozsiewacza czy maszyn upra-
wowych również wykorzystu-
jemy ich pełną szerokość. Tu są 
spore oszczędności! Ważną też 
sprawą jest system telematycz-
ny, czyli monitorowanie tego, 
co dzieje się z maszynami. JD 

Link jest to bramka telema-
tyczna, która przekazuje za 
pomocą sieci telefonii ko-
mórkowej wszystkie dane na 
temat naszych maszyn, a więc 
zużycie paliwa, prędkość, ob-
ciążenie i obroty silnika, tryb 
pracy przekładni – manualny 
albo automatyczny na Auto-
Tracku lub bez. 

A więc jesteśmy w stanie 
sobie wieczorem usiąść i na 
komputerze zobaczyć, gdzie 
za bardzo przycisnęliśmy gaz, 
mimo że nie było potrzeby, 
a gdzie niepotrzebnie jeź-
dziliśmy na przekładni ma-
nualnej, zamiast włączyć 
automat?

Dokładnie tak. Zobaczy-
my to na wykresie w syste-
mie, zwłaszcza że możemy 
wybrać sobie konkretny za-
kres czasowy do analizy. Co 
ważne, możemy też zobaczyć 
współczynnik uślizgu kół, co 
może być istotną przesłanką 
odnośnie ciśnienia w kołach. 
A zwiększony uślizg, jak ła-
two się domyśleć, wpły-
wa na zwiększone spalanie 
w ciągniku.

Wracając do maszyn 
i urządzeń, jakie konkret-
nie oferujecie? 

Jesteśmy kojarzeni głównie 
z ciągnikami, ale w naszym 
portfolio znajdują się praktycz-
nie wszystkie maszyny, w któ-
rych można systemy rolnictwa 
precyzyjnego wykorzystać. Są 
to przede wszystkim kombajny, 
wyposażone dodatkowo w do-
kładne systemy monitorujące 
parametry ziarna. Podstawą 
jest jednak Auto Track, czyli 
system automatycznego pro-
wadzenia maszyn. Po drugie, 
są to opryskiwacze – wypo-
sażone w automatyczną kon-
trolę sekcji. W ofercie mamy 
modele zarówno mniejsze, od 
2400 litrów, jak i większe – aż 
po 6200 litrów. Z taką pulą 
różnych rozmiarów możemy 
zaspokoić potrzeby prawie 
wszystkich gospodarstw.

Kontrola sekcji jak pamię-
tamy polega na tym, że au-
tomat będzie nam włączać 
i wyłączać poszczególne sek-
cje, czyli odcinki 3-metrowe, 
czyli 6 dysz. Ale możliwości 
sterowania poszczególnymi 

dyszami z osobna nie ma?
Jeszcze nie. Ale oddziel-

ne sterowanie sekcjami już 
daje ogromne oszczędności 
w kosztach stosowania środ-
ków ochrony roślin i nawozów 
płynnych. Wielu rolników już 
stwierdziło, że opryskiwacz 
to najważniejsza maszyna 
w gospodarstwie.

Automatyka to jedno, ale 
moduł GPS to drugie. Dopie-
ro połączenie obydwu spraw 
powoduje, że maszyna robi 
to, co powinna, tam, gdzie 
powinna. I to z dokładnością 
do centymetrów...

Wprowadziliśmy ostatnio 
nowy model odbiornika sate-
litarnego Star Fire 6000, który 
korzysta zarówno z satelitów 
GPS jak i Glonass.

A więc i rosyjskich 
i amerykańskich.

Tak, w ten sposób pogo-
dziliśmy w naszych odbior-
nikach te dwa mocarstwa 
i uczyniliśmy nasze maszy-
ny bardziej uniwersalnymi. 
Dzięki temu mamy bezpłatną 
dokładność do 15 cm. Dla bar-
dziej wymagających zabiegów 

zaproponować możemy do-
kładność do 3 cm, a nawet 
dokładność kinematyki w cza-
sie rzeczywistym, a więc sieci 
RTK mobilnej lub radiowej, 
czyli do 2,5 cm.

Dokładność do 15 cm, czyli 
do jednego rządka zboża, jest 
chyba w zupełności wystar-
czająca? Czy potrzeba więcej?

Myślę, że więcej nie potrze-
ba, a tak naprawdę kluczem do 
sukcesu jest równy siew, równa 
odległość między poszczegól-
nymi przejazdami. Pamiętać 
należy o tym w perspektywie 
oprysków. Jeśli bowiem mamy 
pewność, że nasza plantacja 
została posiana równo, to nie 
ma potrzeby wyłączania po-
szczególnych sekcji oprysko-
wych przy jeździe na wprost, 
a jedynie na uwrociach, kli-
nach i innych miejscach, gdzie 
pole nie jest równe.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Rolników nie stać na to, aby zabiegi wykonywać „na oko”.
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Tworzymy urodzaj

Zdrowe zęby, 
mocne kości

Witamina D współdzia-
ła z wapniem i fosforanami 
i w ten sposób wpływa na 
wzmocnienie układu kostne-
go. Dodatkowo w połączeniu 
z wapniem pomaga regulować 
ciśnienie tętnicze i zapobiegać 
rozwojowi miażdżycy, chorób 
układu krążenia oraz cukrzy-
cy. Pozytywnie wpływa rów-
nież na system odpornościowy. 
Chroni przed infekcjami wi-
rusowymi, bakteryjnymi oraz 
hamuje rozwój stanów zapal-
nych. W ten sposób zmniejsza 
ryzyko chorób autoimmunolo-
gicznych. I co najważniejsze, 
w czasie kiedy nowotwory sta-
ły się chorobą cywilizacyjną, 
witamina D pomaga zapobie-
gać rozwojowi raka prostaty, 
jajnika, sutka czy czerniaka. 
U chorych, którzy poddawani 
są już chemioterapii zwiększa 
efektywność leczenia.

Regularne dostarczanie or-
ganizmowi witaminy D jest 
więc niezwykle ważne i bardzo 
proste. Wystarczy pić mleko 
i jeść jego przetwory. Pamiętać 
o tym powinni wszyscy. Nie-
dobór witaminy D szczególnie 
u kobiet w ciąży i matek kar-
miących prowadzi do rozmięk-
czenia i odwapnienia kości. 
Niemowlaki z kolei są nara-
żone na wystąpienie krzywicy.

Jak wiemy mleko ma w swo-
im składzie bardzo ważną dla 
prawidłowego funkcjonowania 

i rozwoju, szczególnie niemow-
ląt, witaminę D. Dlatego tak 
istotne jest, by nie zapominały 
o tym kobiety w ciąży oraz 
matki karmiące. Ale i osoby 
starsze powinny dbać o to, 
żeby nie zabrakło jej w ich 
codziennej diecie.

Nieprawidłowe żywienie, 
ubogie m.in. w produkty 
mleczne oraz niedostatecz-
ne nasłonecznienie skóry 
może również prowadzić do 
reumatoidalnego zapalenia 
stawów, stwardnienia roz-
sianego, otyłości oraz zespołu 
metabolicznego.

Witamina D – podobnie 
jak A, E, K – należy do roz-
puszczalnych w tłuszczach. 
Tworzą ją trzy związki che-
miczne zaliczane do sterydów: 
D1 kalcyferol, D2 ergokalcy-
ferol oraz D3 cholekalcyferol. 
Ten ostatni syntetyzowany jest 
z prowitaminy 7-dehydrocho-
lesterolu występującego w skó-
rze pod wpływem promieni 
słonecznych.

Kampania „Mamy kota 
na punkcie mleka” jest reali-
zowana dzięki Polskiej Izbie 
Mleka oraz Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka. Sfinansowana jest 
z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: Biuro Prasowe Kampanii 
Mamy kota na punkcie mleka

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Coraz więcej osób zdaje sobie 
sprawę z dobroczynnego wpływu 
witaminy D na stan zdrowia.
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Regulacja pługa – prosta sprawa

Nowoczesne pługi reguluje 
się znacznie łatwiej niż stare 
modele. Jak podejść do tego 
zagadnienia, aby mieć dobrze 
zaorane pole – rozmawiamy 
z Waldemarem Maciągiem 
z firmy Roltop.

Stoimy przy pługu Kverne-
land ED 100, modelu nowo-
czesnym. O czym posiadacze 
pługów powinni pamiętać 
przy ich regulacji?

Każdy pług przed rozpo-
częciem orki należy ustawić, 
a gwoli ścisłości ustawić za-
równo ciągnik jak i pług. 
W ciągniku należy spraw-
dzić ciśnienie w ogumieniu, 
które powinno być równe 
w kole prawym i lewym, ta-
kie jak zaleca producent. Dru-
gim elementem jest ustawienie 
cięgieł dolnych i pozostałych 
elementów trójpunktowego 
układu zawieszenia ciągnika. 
Następnie agregatujemy pług 
z ciągnikiem. Pług musi być 
wypoziomowany przy użyciu 
łącznika górnego, następnie 
ustawiamy tylnym kołem ko-
piującym i cięgłami dolnymi 
głębokość orki. Na koniec re-
gulujemy szerokość pierwszej 
skiby. Pługi Kverneland są pro-
ste i wdzięczne w ustawianiu. 
Ten model ED 100 ma skoko-
wą regulację szerokości orki. 
Mamy 5 położeń korpusów. 
Są to 30, 35, 30, 45, 50 cm na 

korpus, co przy 4 korpusach 
daje nam w sumie maksymal-
nie 2 metry szerokości orki. 
Zwrócić należy uwagę, że ten 
pług wyposażony jest w pa-
komat. Co należy podkreślić: 
pakomat nie jest wałem, bo jest 
to narzędzie zawieszone, a nie 
przyczepione do pługa. Jego 
zadaniem jest rozkruszenie 
i zagęszczenie zaoranej gleby. 
W ten sposób uzyskujemy gle-
bę przygotowaną do siewu.

W prostych pługach 
wszystkie regulacje trzeba 
zrobić ręcznie. Tu też?

W tym modelu również jest 
to wykonywane mechanicznie, 
a regulujemy go skracając lub 
wydłużając śruby rzymskie. 
W modelach Kvernelanda 
z wyższej półki np. EG i ES 
dysponujemy regulacją płyn-
ną, hydrauliczną. Ten model 
jest prosty, mechaniczny, ale 
mimo swej prostoty gwaran-
tuje bardzo dobrze wykona-
ną orkę.

A jeśli źle ustawimy pług?
Będzie to od razu widoczne 

na polu. Przede wszystkim ani 
traktor z kołem w bruździe, 
ani dobrze ustawiony pług nie 
powinien wyskakiwać ani na 
oranicę ani na caliznę. Jeśli 
zauważymy że ciągnik lub 
pług nam ucieka w bok, to 
znaczy, że pług jest źle wyre-
gulowany. Złe prowadzenie jest 

pierwszym objawem. Drugim 
z najbardziej widocznych obja-
wów będzie niedorzucanie lub 
przerzucanie zaoranej ziemi. 
Wówczas trzeba poprawić re-
gulację. Jest to prosta sprawa, 
którą można wykonać wręcz 
intuicyjnie. Lepiej zatrzymać 
się kilka razy więcej, regulując 
go metodą prób i błędów, niż 
orać źle ustawionym. Szczegó-
ły regulacji są zawsze opisane 
w instrukcji obsługi pługa.

Czym wyróżniają się pługi 
Kvernelanda?

Są to pługi wysokiej ja-
kości, solidne, trwałe, o ni-
skich kosztach eksploatacji. 
Rolnicy, którzy ich używają, 
mówią że pługi te orzą bar-
dzo lekko. Jeśli orzą lekko, to 
zużycie paliwa jest mniejsze. 
Ostatnia ważna sprawa: ceny 
części zamiennych. Ceny czę-
ści oryginalnych nie odbiegają 
od cen zamienników, a to chy-
ba o czymś świadczy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Ustawienie i regulacja pługa to teoretycznie sprawa 
dość prosta, a zarazem kluczowa dla dobrze 
wykonanej orki.

Historia tworzona Ursusem

Ursus, największy polski 
producent ciągników i ma-
szyn rolniczych, zainicjował 
nowy projekt, który ma na celu 
zintegrowanie społeczności 
wokół wspólnych doświad-
czeń kilku pokoleń polskich 
rolników. ,,Polska Opowieść” 
to inicjatywa mająca na celu 
zjednoczenie ludzi, dla któ-
rych sprzęt marki Ursus stano-
wi nie tylko narzędzie pracy, 
ale także ważną część codzien-
nego życia.

– Ursus to ponad 120 lat roz-
woju mechanizacji krajowego 
rolnictwa, zbierania doświad-
czeń i podtrzymywania prze-
mysłowych tradycji w oparciu 
o rodzimy kapitał. To najstar-
sza polska marka, która stała 
się partnerem polskich rolni-
ków. Z naszych maszyn ko-
rzystają kolejne już pokolenia 
Polaków – mówi Karol Zaraj-
czyk, prezes spółki Ursus SA.

– Mało kto wie, że z 1,5 mln 
wszystkich ciągników użyt-
kowanych obecnie w Polsce 
połowa to ciągniki marki Ur-
sus. Ciągniki serii C to legenda 
polskiej wsi, rodzinny ciągnik 
od pokoleń. To pokazuje moż-
liwości rozwoju firmy w Polsce 
– dodaje.

Nowa inicjatywa spółki, 
kampania o nazwie ,,Polska 
Opowieść”, to projekt foto-
graficzno-filmowy, mający 
na celu  udokumentowanie 
doświadczeń kliku pokoleń 

polskich rolników, których 
w codziennej pracy łączą 
ciągniki i maszyny Ursusa. 
Bohaterami projektu są oso-
by, dla których sprzęt rolniczy 
spółki to nie tylko narzędzie 
pracy, ale także ważna część 
codziennego życia. Opowiada-
ją o swojej pracy, wrażeniach 
i najważniejszych wspomnie-
niach związanych z wykony-
waniem pracy przy pomocy 
maszyn Ursusa.

Ciągniki Ursusa są dosto-
sowane technologicznie i ce-
nowo do oczekiwań polskich 
rolników. Dodatkowym atu-
tem są niskie koszty obsługi 
serwisowej. Co więcej, Ursus 
wprowadza atrakcyjne ofer-
ty kredytowe dla rolników 
na zakup nowych maszyn. 
Ogromne zaufanie do marki 
potwierdzają ostatnie wyniki 

sprzedażowe. Od początku 
2016 r. Ursus jako jedyny poka-
zał skokowe wzrosty sprzedaży 
nowych maszyn w kraju. Tylko 
w grudniu zarejestrowano aż 
361 maszyn spółki.

Rekordy popularności biją 
flagowe produkty spółki – cią-
gniki z legendarnej serii ,,C”. 
Ciągnik C-380 był najchętniej 
kupowanym wśród polskich 
rolników w 2016 r.

6 lutego ruszyła oficjalna wi-
tryna internetowa, na której 
każdy kto chciałaby podzielić 
się swoją historią może w pro-
sty sposób dołączyć do pro-
jektu. Wystarczy, że skorzysta 
z formularza znajdującego się 
na stronie www.polskaopo-
wiesc.pl.
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Malinowska-Kłos

Ursus łączy pokolenia Polaków i opowiada historię 
polskiej wsi.

Rewolucja w myciu ciśnieniowym dla rolnictwa

Nowy pistolet Easy!For-
ce oraz nowy system złączy 
Easy!Lock pozwolą chronić 
i właściwie dbać o maszyny, 
obiekty gospodarcze, budyn-
ki dla zwierząt, zapewniając 
najlepsze wyniki w codzien-
nej pracy, a ją samą czyniąc 
zdecydowanie łatwiejszą 
i skuteczniejszą.

W nowym pistolecie Easy!For-
ce wprowadzono najbardziej zna-
czącą innowację – spust został 
przeniesiony z przodu na tył 
uchwytu. Do tej pory spust nale-
żało naciskać palcami, co szybko 
powodowało zmęczenie. Jednak 
teraz posłużymy się w tym celu 
nasadą dłoni.

Aby siła odrzutu mogła 
sprawnie działać na korzyść 
operatora, lanca, pistolet 
i spust zostały tak zaprojek-
towane, aby prowadzić ją 
w sposób liniowy do ramie-
nia. Nowa konstrukcja ułatwia 
również zatrzymanie natrysku 
wody. Wystarczy tylko lekko 
rozluźnić dłoń, żeby spust od-
skoczył do pozycji spoczynku. 
Aby zapobiec przypadkowemu 
uruchomieniu, blokada bezpie-
czeństwa włącza się automa-
tycznie przy każdej przerwie 
w pracy.

Dla wygody użytkowania 
przez osoby lewo- i praworęcz-
ne pistolet jest symetryczny, 

a do tego istnieje możliwość 
wyposażenia go w obrotowy 
uchwyt kątowy. Takie ułatwie-
nia, podczas pracy z ciśnie-
niem 250 barów i pod dużym 
obciążeniem, mają kluczowe 
znaczenie. Przyczynia się to do 
znacznego rozluźnienia mięśni 
ramion, zwłaszcza, że istnieje 
możliwość wygodnego oparcia 
pistoletu o ciało pod zaleca-
nym 8 stopniowym kątem.

Zmieniono też złącza pi-
stoletu w ten sposób, że teraz 
aby podłączyć różnego ro-
dzaju elementy np. wąż czy 
lancę wystarczy jeden obrót 
360 stopni. Zawdzięczamy to 
zmienionym gwintom o nazwie 

Easy!Lock Innowacyjny system 
połączeń mieści w sobie zalety 
szybko-złączki (szybkość połą-
czenia) i łączenia z gwintem 
(niezawodność, bezpieczeństwo 
i stabilności). Dzięki specjal-
nym adapterom nowy pistolet 
może być również połączony ze 
starszymi modelami urządzeń. 
Dzięki adapterom możemy do-
wolnie łączyć elementy ze sobą, 
co sprawia, że mamy bardzo 
wiele nowych możliwości).

Więcej na stronie  
www.karcher.pl
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Aby ułatwić usuwanie zanieczyszczeń warto sięgnąć po nowy pistolet Easy!Force.

3 czerwca 2006r. 1,5 mln URSUS zjeżdża z taśmy 
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