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Giełda Żywnościowa
Na początek Giełda ma mieć 

rynek pszenicy, ale z czasem 
pojawią się na niej rynki in-
nych produktów rolnych. To 
ogromna szansa dla polskiego 
rolnictwa. Od początku roku 
prace nad nią ruszyły z kopyta, 
a my rozmawiamy na jej temat 
z Rafałem Mładanowiczem, 
prezesem Krajowej Federacji 
Producentów Zbóż.

Komu właściwie jest po-
trzebna taka giełda?

Jest ona adresowana do 
producentów towarowych, 
dlatego przewidywane mini-
malne wielkości kontraktów 
będą na poziomie 50 ton. Na 
pewno skorzystają duże go-
spodarstwa, spółki i grupy 
producenckie, czyli ci produ-
cenci rolni, którzy dysponują 
dużymi partiami jednorodne-
go surowca, który może być 
sprzedany nie tylko na rynku 
lokalnym.

Czy 50 ton nie jest zbyt 
dużą ilością? Naczepa TIRa 
to dwadzieścia kilka ton, czy 
minimalna ilość nie powinna 
być równa symbolicznemu 
TIRowi?

Żadna ze stron nie będzie 
się upierała przy konkretnej 
liczbie. Prowadzimy rozmowy 
w resorcie rolnictwa z instytu-
cjami, które będą zarządzały 
tą giełdą, i musimy określić 
wartość tego rynku. Wiadomo, 
że każdy operator, który będzie 
nadzorował ten system, musi 
widzieć określoną opłacalność, 
a operatorem miałaby być Gieł-
da Papierów Wartościowych.

Kwestia obrotu to kwestia 
wielkości rynku. Gdy porów-
nujemy się do innych krajów, 
gdzie takie giełdy już są, to 
nieco większe kraje. Limi-
tujemy minimalny rozmiar 
kontraktu, drugim ograni-
czeniem jest liczba dużych 
gospodarstw, a trzecim – brak 
przyzwyczajenia rolników do 
handlu na giełdzie interne-
towej, czy nie uważa pan, że 
nasz rynek będzie za mały?

 Nie. Patrząc na produkcję 
towarową w Polsce, zarówno 
trafiającą na rynek przez umo-
wy kontraktacyjne jak i przez 

wolną sprzedaż, widzimy 
wyraźnie, że 70-80% masy 
towarowej np. pszenicy kon-
sumpcyjnej wprowadzają 
zorganizowane, profesjonal-
ne gospodarstwa rolne, gru-
py producenckie, spółki prawa 
handlowego. Są to podmioty 
bezpośrednio zainteresowane 
otwarciem takiej giełdy. Nawet 
gospodarstwa mniejsze- kilku-
dziesięciohektarowe, które mają 
w swojej strukturze zasiewów 
rzepak, pszenicę i jęczmień – 
również są zainteresowane 
i mogą na tym mechanizmie 
skorzystać. W resorcie rolnic-
twa są plany i trwają rozmo-
wy, aby kolejnymi rynkami na 
Giełdzie Żywnościowej były 
rynki wieprzowiny, wołowiny, 
drobiu, jabłek, soków lub prze-
cierów. W perspektywie kilku 
lat może więc być to o wiele 
większe przedsięwzięcie, niż 
rynek pszenicy, o którym mó-
wimy teraz. Dlaczego zaczy-
namy od pszenicy? Bo tak jest 
najprościej: są określone normy, 
łatwo mieć towar jednorodny 
w bardzo dużej skali. Docelo-
wo stworzenie takiej platfor-
my handlowej będzie bardzo 
ciekawym przedsięwzięciem 
w skali nie tylko Polski, ale całej 
Europy środkowo-wschodniej.

To jakie według pana mogą 
być zagrożenia dla powodze-
nia tego projektu?

Zagrożeniem może być 
jedynie brak umiejętnego 
przekonania uczestników 
rynku, przede wszystkim 
dostawców, bo odbiorców 
raczej nie zabraknie. Mamy 
różne doświadczenia z umo-
wami kontraktacyjnymi, ich 
zabezpieczeniem, egzekucją 
wykonalności itp., dlatego po-
czątek może być trudny. Dzięki 
tej platformie dojdzie jednak 
wreszcie do ich standaryzacji, 
a to jest konkretny argument.

Jakie, pana zdaniem, wy-
zwania stoją przed nami?

Najważniejszym wyzwa-
niem jest infrastruktura. 
Na przykład magazyny. Tu 
w ostatnich latach sporo się 
poprawiło, bo zarówno gospo-
darstwa jak i firmy zajmujące 

się obrotem płodami rolny-
mi, zainwestowały w budowle 
i sprzęt wysokiej klasy. Drugą 
pod względem wagi sprawą 
jest droga eksportowa.

Czyli terminal zbożowy 
w Gdańsku...

Tak, terminal. Są spore szan-
se, że z końcem 2017 lub z po-
czątkiem 2018 roku zostanie 
on uruchomiony.

Nareszcie!
Nareszcie, choć moją oso-

bistą bolączką jest to, że nie 
udało się do końca zrobić 
go tak, jak sobie wyobraża-
łem. Ale sukces jest bardzo 
konkretny. Powstanie nowy 
operator i nowa ścieżka eks-
portu polskich produktów rol-
no-spożywczych, co w efekcie 
pozwoli na poprawę wyników 
eksportowych o minimum 
1,5 mln ton rocznie, a doce-
lowo 3 mln ton. W tej chwili 
eksportujemy ponad 5 mln 
ton i takie liczby już brzmią 
dumnie.

Spójrzmy jednak na inny 
aspekt. 20 lat temu pro-
dukowaliśmy dwadzieścia 
kilka milionów ton zbóż.
Szacowano wówczas, że 

dziś będziemy produkować 
rzędu 50 mln ton. Dziś jeste-
śmy na poziomie zbliżonym 
do Niemiec czy Francji, ale 
mimo to wciąż produkujemy 
dwadzieścia kilka mln ton. 
Dlaczego nie produkujemy 
około 50?

Bo mamy bardzo duże roz-
drobnienie i jesteśmy euro-
pejskimi liderami, jeśli o nie 
chodzi.

Czyli niepotrzebnie tego 
sprzętu nakupiliśmy?

Nie, dlatego, że ten sprzęt 
trafił głównie do gospodarstw 
produkcyjnych, towarowych, 
oraz średnich – rodzinnych. Te 
gospodarstwa bardzo popra-
wiły swoją płynność finan-
sową. Jeśli więc porównywać 
z innymi krajami: Czechami, 
Słowacją, Niemcami, to tam 
rolnictwo poszło teoretycznie 
w tę samą stronę, jeśli chodzi 
o narzędzia produkcji i dys-
ponują tą samą technologią. 
Mimo to nasze współczynniki 
wynikowe są gorsze. Jednym 
z najpoważniejszych proble-
mów jest uprawianie dopłat 
z tytułu tworzenia gospo-
darstw ekologicznych, a nie 

produkcyjnych. To patologia. 
W całym kraju są setki tysięcy 
hektarów wyłączonych z pro-
dukcji towarowej, bo pseudo-
rolnicy koszą dopłaty. Duże 
pseudogospodarstwa, które 
teoretycznie są w ekologii, ale 
nic nie uprawiają, bo istnieją 
tylko dla dopłat, są poważnym 
problemem. Na szczęście za-
czyna się to zmieniać.

A gdybyśmy produkowali 
dziś te 50 mln ton, to co by-
śmy z tym zrobili?

Bylibyśmy zmuszeni już 
wcześniej do rozbudowy in-
frastruktury, a więc to co po-
wstaje dziś, dawno już byłoby 
zrobione i bylibyśmy w innym 
miejscu niż jesteśmy. Potencjał 
u nas jest: mamy ponad 9 mln 
ha gruntów ornych, a mate-
matyka jest prosta. 9 mln ha 
pomnożone przez średnią unij-
ną 55-60 q daje ponad 50 mln 
ton. Dodając do tego jeszcze 
kukurydzę, robią się znacznie 
większe liczby. Powinniśmy 
być znaczącym w Europie pro-
ducentem zbóż. Jednak dopie-
ro od niedawna sprawy idą 
w dobrym kierunku.

Rozmawiała Alicja Szczypta.    

Nowoczesna giełda rolna, to taka jak CBOT czy MATIF.
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Najlepszy z najlepszych
Tomasz Musiał pokonał 

1000 uczestników w Olimpia-
dzie Młodych Producentów 
Rolnych 2017r.W decydującym 
rozstrzygnięciu Ursus Olimpiada 
Młodych Producentów Rolnych 
2017, wyłoniono najlepszego 
z najlepszych. Finał na szczeblu 
krajowym, miał miejsce podczas 
23. edycji Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej 
AGROTECH 2017 w Kielcach. 
Pomysłodawcą i głównym ini-
cjatorem powstania konkursu 
był Zarząd Krajowy Związku 
Młodzieży Wiejskiej. 

Choć walka o laur zwycięstwa 
była zacięta i bezkompromisowa, 
a wszyscy finaliści prezentowali 
bardzo wysoki poziom wiedzy 
rolniczej, Tomasz Musiał okazał 
się niepokonany. Drugie miejsce 
zajął Roman Bathelt, a na trze-
ciej pozycji uplasował się Łukasz 

Czech. Było o co walczyć – fi-
nałowa trójka oprócz prestiżu, 
otrzymała cenne nagrody.

Myśl przewodnia, tegorocznej 
35. edycji wydarzenia – „mło-
dość, innowacyjność, konku-
rencyjność” – spełniła główne 
założenia. Młodzi producenci 
wzbogacili swoje umiejętności 
zawodowe, pogłębili wiedzę, 
i doświadczenie oraz rozbudzili 
ambicje dalszego doskonalenia za-
wodowego. To wszystko przysłuży 
się do systematycznego rozwoju 
polskiego rolnictwa i popularyza-
cji osiągnięć tej dziedziny. 

Skład komisji oceniającej zma-
gania uczestników stanowili: 
Krystyna Banaś z Ośrodka Do-
radztwa w Rolniczego w woje-
wództwie Świętokrzyskim, Rafał 
Wiatrowski z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, 
oraz czterech przedstawicieli 

Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie: dr inż. Urszula Sadowska, 
dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski 
oraz dr inż. Dariusz Baran, w tym 
przewodnicząca komicji dr hab. 
inż. Urszula Malaga-Toboła, 

Patronat honorowy nad 
Olimpiadą objęli: Marszałek 
Województwa Świętokrzy-
skiego - Adam Jarubas, Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie 
–  prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady, Prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych–Wiktor Szmulewicz 
oraz Główny Inspektor Pracy - 
Roman Giedrojć.

Jednym ze sponsorów Ursus 
Olimpiada Młodych Producen-
tów Rolnych 2017 były Targi 
Kielce.

Źródło: Targi Kielce, 
Paulina Świder

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Wygrała młodość, innowacyjność i konkurencyjność.

Rolnik może więcej dorobić
Na podstawie ustawy 

z dnia 21 października 2016 r. 
o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, 
która weszła już w życie, ule-
gła podwyższeniu do mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę, kwota warunkująca 
możliwość podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu rol-
ników w przypadku objęcia 
danej osoby powszechnym 
ubezpieczeniem społecznym 

z tytułu umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia albo 
innej umowy o świadcze-
nie usług, do której zgod-
nie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczą-
ce zlecenia, albo pełnienia 
funkcji w radzie nadzorczej 
za wynagrodzeniem.  

Jest to uregulowane w art. 
5b w ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników. 

Zgodnie z brzmieniem tego 
przepisu przed zmianą, rol-
nik lub domownik mógł 
kontynuować podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, mimo objęcia go 
ubezpieczeniem w systemie 
powszechnym z tytułu umów, 
o których mowa powyżej albo 
pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej za wynagrodze-
niem, o ile przychód z tego 
tytułu nie przekraczał 50 % 

kwoty minimalnego wyna-
grodzenia w rozliczeniu mie-
sięcznym. Po spełnieniu tych 
warunków rolnik lub domow-
nik podlegał podwójnemu 
ubezpieczeniu, obowiązko-
wemu w ZUS i dobrowolnemu 
w KRUS. 

Wprowadzona zmiana wy-
chodzi naprzeciw licznym po-
stulatom zgłaszanym przez 
samych rolników, jak i organi-
zacje związane z rolnictwem. 

Celem tych postulatów było 
umożliwienie rolnikom zacho-
wania ciągłości podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, co jest wymagane 
chociażby w związku z na-
byciem prawa do świadczeń 
krótkoterminowych z tego 
ubezpieczenia, jak również 
prawa do emerytury rolniczej, 
gdzie jest wymagane co naj-
mniej 25 lat podlegania temu 
ubezpieczeniu. W związku 

z tym uznane zostało za uza-
sadnione podwyższenie do 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę kwoty warunkują-
cej możliwość podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w przypadku podję-
cia dodatkowej działalności, 
o której mowa w art. 5b usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.

Źródło: MRiRW
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POLA KLASY S 2017

Syngenta zaprezentuje kolek-
cje odmian pszenicy ozimej, 
jęczmienia hybrydowego, rze-
paku, a w niektórych rejonach 
także zbóż jarych. Będzie to 
doskonała okazja do posze-
rzania wiedzy agrotechnicz-
nej i wymiany doświadczeń 
w miłej atmosferze.

Na polach zostały zastoso-
wane kompleksowe programy 

ochrony proponowane przez 
Syngenta. Efekty ich działania 
będzie można obserować w lo-
kalnych warunkach pogodo-
wych i glebowych. Zachęcamy 
do konsultacji z ekspertami 
Syngenta oraz do spotkań 
z przedstawicielami branży 
rolniczej.

Kverneland, już po raz 
kolejny zaprezentuje park 

maszynowy, a nowością bę-
dzie stanowisko firmy Yara, 
na którym zostaną zaprezen-
towane rozwiązania tej firmy.

Na odwiedzających będzie 
czekać wiele atrakcji z cie-
kawymi nagrodami. War-
to zarezerwować sobie czas 
i odwiedzić pola pokazowe 
w następujących lokalizacjach:

Spotkania polowe w tym roku odbędą się aż 
w 9 lokalizacjach.

www.raportrolny.plwww.raportrolny.pl
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Firmowe Hity 
Roku wręczone

Grawertony wręczono zwy-
cięzcom na targach Agro-Tech 
w Kielcach. Pierwszy raz wyróż-
nienie przyznano tak dużej liczbie 
firm. Świadczy to o tym, że na 
polskim rynku coraz więcej jest 
rolniczych hitów na medal. Za 
rok odbędzie się dziesiąta - jubi-
leuszowa edycja Firmowego Hitu 
Roku, do której zapraszamy już 
dziś. Laureatów na 2018 rok po-
znamy w grudniowym numerze 
Raportu Rolnego.

Jednym z laureatów nagrody 
jest firma Limagrain, reprezen-
towana przez Jeremiego Wałka.

Bardzo się cieszę, że otrzyma-
liśmy tę nagrodę. Wyróżniona 
odmiana kukurydzy jest jej war-
ta. To LG 31.233, czyli następca 
Strawnego Piegusa (LG 30.238). 
Sprzedajemy ją już drugi rok z rzę-
du i widać wyraźny wzrost areału 
jej zasiewów: w ubiegłym roku ok. 
200 ha, a w tym – ok. 3500 ha. 
W przyszłym roku prawdopodob-
nie będzie to areał dwukrotnie 
większy, bo popyt na nią jest 
spory. Rolnicy pamiętają dobre 
strony Strawnego Piegusa, więc 
wiedząc, że ta jest jego następcą, 
są zainteresowani.

Odmiana to jednak tylko 
połowa sukcesu. Dopiero dal-
sze etapy produkcji decydują 
o tym, na ile wykorzystamy jej 
możliwości. Co wynika z prze-
prowadzanych przez waszą fir-
mę audytów silosów? Co rolnik 
mógłby robić lepiej?

Od lat informujemy i uczymy 
rolników, a sprzyja temu nasz pro-
gram strawnych kiszonek Animal 
Nutrition (LGNA). Podczas wizyt 
i audytów silosów badamy kiszonkę 
w silosie. I co ciekawe, mimo kosz-
tów, które rolnicy ponoszą na nasio-
na, nawozy i maszyny, wyniki wcale 
nie są dobre. Dotyczy to zarówno 
małych jak i dużych gospodarstw.

Co badacie w silosach?
Badamy gęstość, temperatu-

rę, kwasowość, rozdrobnienie 

ziarna, koncentracja energii, to 
podstawowe parametry. Nasza 
firma jest jedyną w Polsce, której 
pracownicy chodzą po silosach, 
biorą próbki, dokonują pomiarów, 
przesiewają przez sita, doradzają 
i pomagają rolnikom. Zbadaliśmy 
ponad 1000 silosów i jedynie ok. 
10% spełnia wszystkie oczekiwa-
ne parametry. A to przekłada się 
na zdrowotność zwierząt i pro-
dukcję mleka.

Rok temu akcentował pan 
termin zbioru. Ten parametr 
nie gwarantuje jeszcze pełnego 
sukcesu?

Termin powinien być optymal-
ny, bo wtedy dojrzałość skrobi 
i strawność włókna są w najlep-
szym do siebie stosunku. Problem 
tkwi w tym, że rzadko kto zbiera 
kukurydzę w terminie. To waru-
nek konieczny, ale sam sukcesu 
nie gwarantuje. Aby mieć gwa-
rancję sukcesu, trzeba wszystkie 
parametry mieć na wymaganym, 
optymalnym poziomie. Tymcza-
sem cały kosztowny proces, przez 
drobne niedopatrzenia i zanie-
dbania, nie daje dobrych efektów. 
W sezonie żniw kiszonkowych 
sprzętu jest za mało, rolnicy sto-
ją w kolejkach po sieczkarnie, 
a usługodawcy nie zawsze do-
brze wykonują swoją pracę. Mam 
na myśli rozdrobnienie ziarna 
i długość sieczki, która powin-
na wynosić ok. pół centymetra. 
Wszystko jest robione za szybko, 
więc za mało dokładnie. I potem 
są tego efekty.

Promujecie państwo program 
Ekspert Kiszonkowy. Gdzie bę-
dzie się on odbywał?

Szkolenia z tego cyklu będzie-
my robić w kilkunastu lokaliza-
cjach w całej Polsce. Działamy 
wraz z firmami BASF, John De-
ere i ADOB. Średnio na takich 
pokazach pojawia się kilkaset 
osób, a są to zarówno zimowe 
konferencje, jak i szkolenia na 
polu w sezonie.

Zakończyła się IX edycja 
Firmowego Hitu Roku, w której 
nagrodzone zostały produkty 
16 firm rolniczych.

„Bydło domowe, hodowla i użytkowanie”

Szanowni czytelnicy,  za sprawą Wydawnictwa Nauko-
wego PWN SA, na rynku księgarskim pojawiło się  wy-
danie książki dla hodowców bydła „ Bydło domowe, 
hodowla i użytkowanie”  autorstwa Piotra Gulińskiego.
Może warto mieć tę książkę w swojej gospodarskiej 
biblioteczce, bo skompensowano tu najnowszą wiedzę  
w zakresie hodowli, chowu  i kierunków użytkowania gospodarczego 
bydła domowego. Jest ona dobrym przewodnikiem dla startujących 
w kierunku hodowli bydła, jak i długoletnich hodowców.

Gdzie po kredyt preferencyjny

Banki Spółdzielczej Gru-
py Bankowej w 2016 roku, 
udzielając aktywnie kredytów 
z pomocą finansową Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, osiągnęły po-
zycję lidera w preferencyjnym 
kredytowaniu rolnictwa.

Udział Banków SGB pod 
względem liczby udzielonych 
kredytów z dopłatami ARiMR 
na poziomie 44,43% i pod 
względem kwoty kredytów 
w wysokości 39,33% po-
twierdza, że Banki SGB były 
najczęściej wybierane przez 
rolników szukających kre-
dytowania dla prowadzonej 
przez siebie produkcji rolnej 

i są ekspertem w finansowaniu 
klientów AGRO.

Jako wsparcie rozwoju rol-
nictwa z wykorzystaniem po-
mocy publicznej stosowanej 
przez ARiMR w 2016 roku 
udzielane były kredyty z na-
stępujących linii kredytowych:

Bez wątpienia można 
również uznać, że Banki 
Spółdzielcze SGB aktywnie 
uczestniczyły w zapewnieniu 
bieżącej płynności finanso-
wej w gospodarstwie w okre-
sie oczekiwania na wypłatę 
płatności bezpośrednich za 
2015 rok, bowiem w grupie 
SGB udzielono kredytów z linii 
KO aż 44,40% producentów 

rolnych chcącym skorzystać 
z tego rodzaju finansowania 
prowadzonej działalności 
rolniczej.

Rolnicy, którzy doznali 
szkód w wyniku klęsk ży-
wiołowych, jakimi są np. su-
sza, grad, deszcz nawalny czy 
ujemne skutki przezimowania, 
często korzystają z oferowanej 
przez Banki Spółdzielcze SGB 
pomocy finansowej w formie 
kredytów preferencyjnych - 
w 2016 roku 47,04% produ-
centów rolnych dotkniętych 
skutkami niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych 
szukających wsparcia finan-
sowego w postaci kredytu 

z dopłatami ARiMR trafiło 
do Banków SGB.

Producenci rolni podejmując 
decyzję o wyborze zewnętrzne-
go źródła finansowania swojej 
działalności chętnie wybierają 
Banki SGB a dzięki atrakcyjnej 
ofercie w 2017 roku rok tj. Kar-
cie AGRO SGB czy nowej linii 
kredytów ZC przeznaczonych 
na spłatę zobowiązań cywilno-
prawnych, pewne jest dalsze 
aktywne uczestnictwo Banków 
Spółdzielczych w rozwoju pol-
skiego rolnictwa.

Źródło: SGB-Bank S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Banki SGB liderem w preferencyjnym kredytowaniu rolnictwa 
w 2016 roku.

Doceniony przez klientów
Bank BGŻ BNP Paribas 

zajął ponownie pierwsze 
miejsce w drugiej edycji ran-
kingu Bank Najlepszy dla 
Rolnika 2017 przygotowa-
nym przez agencję badawczą 
Martin&Jacob.

Banki, które brały udział 
w rankingu, zostały poddane 
ocenie przez 1200 rolników 
w czterech kategoriach: oferta 
bankowa, jakość obsługi, warun-
ki lokalowe oraz opinia o ban-
ku. Badanie przeprowadzono na 
próbie rolników, którzy korzy-
stają z produktów bankowych 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego.

Z tegorocznego badania 
wynika, że współczesny rol-
nik wciąż ceni kontakt bez-
pośredni z doradcą, dyskrecję 
obsługi, indywidualne podej-
ście do klienta oraz prostą 
i zrozumiałą komunikację. 
Jednocześnie badani rolni-
cy deklarują również coraz 
częstsze wykorzystywanie 
bankowości elektronicznej 
do kontaktu z bankiem.

– Cieszymy się, że w tego-
rocznej edycji rankingu nasz 
bank jest ponownie liderem. 
Wynik ten potwierdza, że po-
siadamy ugruntowaną pozy-
cję w obszarze agro, a blisko 

100 lat doświadczenia w ob-
słudze klientów z tego sektora 
i rzetelność biznesowa to prze-
wagi, dzięki którym klienci 
decydują się na współpracę 
z nami. Z drugiej strony ba-
danie dostarcza nam cennej 
wiedzy z obszarów, w któ-
rych powinniśmy zintensy-
fikować działania, by jeszcze 
lepiej spełniać oczekiwania na-
szych klientów – powiedział 
Bartosz Urbaniak, członek 
Zarządu Banku BGŻ BNP 
Paribas. – Jednocześnie sytu-
acja rynkowa, niesprzyjające 
czynniki zewnętrzne powo-
dują, że jako lider z większą 

uwagą niż dotychczas przy-
glądamy się branży agro, by 
jeszcze bardziej elastycznie 
i innowacyjnie reagować na 
pojawiające się potrzeby klien-
tów. Wspiera nas w tym Grupa 
BNP Paribas, która dostarcza 
nam rozwiązania dotyczące 
m.in. leasingu, ubezpieczeń 
czy zabezpieczenia cen produk-
tów rolnych – dodał Bartosz 
Urbaniak.

Badanie zrealizowane zo-
stało w styczniu 2017 roku.

Szczegóły: www.banknaj-
lepszydlarolnika.pl

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bank BGŻ BNP Paribas po raz drugi najlepszy dla rolnika.
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FIRMOWE HITY ROKU 2017
Podczas XXIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2017 w Kielcach, przedstawicielom 16 firm, któ-

rych produkty zostały wyróżnione, wręczone zostały grawertony FIRMOWY HIT ROKU 2017 Raporu Rolnego.

Miano FIRMOWY HIT ROKU 2017 uzyskały następujące produkty:

– Odmiana kukurydzy – LG.31.233 (CCA 2015)
Limagrain Central Europe S.E. Oddział w Polsce

– Odmiana kukurydzy – PLEVEN
OSEVA Polska Sp. Z o.o. 

– Odmiana kukurydzy- Rosomak
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 

– Odmiana rzepaku ozimego –CHROBRY
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

– Odmiany ziemniaka; TONACJA i AMARANT
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. Z o.o.

– Odmiana ziemniaka – LILLY
SOLANA POLSKA Sp. z o.o. 

– Odmiana ziemniaka dla działkowców – LAPERLA
CN NIDZICA

– AKRA – system nawożenia
Agro-Kombi

– Mikroelektrownia fotowoltaiczna
innogy Polska S.A.

– Dmuchawa Husqvarna 436LiB 
HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o.

– Silosy zbożowe
P.O.R. „KONSIL” 
 
– Serwis ciągników Zetor i maszyn rolniczych SaMASZ
P.W.INTER-VAX  Żnin S.J. 

– Zgrabiarka grzebieniowa TWIST 600
SaMASZ 

– Zamiatarki ciągnikowe
POM Augustów Sp. z o.o.

– Prasa łańcuchowa Z587
METAL-FACH

– Wilgotnościomierz do ziarna
DRAMIŃSKI

Wojciech Wolniak - HR Smolice Sławomir Cudnoch - DRAMIŃSKI SATomasz Bieńkowski - CN NIDZICAIwona Kowalczyk-Foryś - Agro-Kombi

Adam Wojciechowski i Wacław Górny  
właściciel - INTER-VAX

Erwin Kita - INNOGIŁukasz Błoniarz - HUSQVARNAMarek Luty i Radosław Radulski - HR Strzelce

Marek Musielak, Mariola Siewierska 
i Radosław Przybylski - PMHZ

W środku  Jacek Kucharewicz i z prawej 
Janusz Kaźmierowski - METAL-FACH 

Jeremi Wałek - LimagrainWojciech Kaszubski - „KONSIL” Robert Roszewski - SOLANA POLSKA

Maciej Stolarski i Norbert Pawluczuk - SaMASZ

Mirosław Puczyński i Czesław Ostaszewski - 
POM Augustów

Wacław Erdmann - OSEVA
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FINANSOWANIE FABRYCZNEFINANSOWANIE FABRYCZNE 
SPRZEDAŻ RATALNASPRZEDAŻ RATALNA

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R

R E K L A M A

Jaką odmianę jęczmienia 
browarnego zasiać?

Uprawa jęczmienia browar-
nego wygląda bardzo obiecu-
jąco, zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i w za-
kresie postępu hodowlanego. 
Największym problemem jest 
wybór odmiany, bo słodow-
nie są bardzo wybredne i naj-
częściej kupują tylko kilka 
konkretnych odmian. Jakie 

proponuje Limagrain – py-
tamy Jana Walerycha.

Mamy w naszym portfolio 
odmianę uznaną przez naj-
większe słodownie w Polsce: 
Malteurop w Gdańsku i Glo-
bal Malt w Bydgoszczy, czyli 
Concerto. Jest to odmiana 
średniowczesna, dobrze plo-
nująca, o bardzo wysokich 

parametrach agrotechnicz-
nych i najwyższych – sło-
downiczych. Drugą, nowszą 
odmianą, dopiero wchodzącą 
na polski rynek, jest Ouver-
ture, która również wykazuje 
bardzo wysoki potencjał plo-
nowania. Wprowadzamy ją 
od 2014 roku, jest ona w ba-
daniach pilotowych w firmie 
Malteurop, a uznana jest 
przez największe browary 
europejskie. W związku z tym 
liczymy na to, że przyjmie się 
ona i będzie równie popu-
larna jak Concerto. W naj-
bliższym czasie planujemy 
przeprowadzenie testów 
z nowymi odmianami. Ba-
dania te prowadzić będziemy 
jako Limagrain w Polsce i in-
nych krajach europejskich we 
współpracy ze słodowniami.

Kwestia parametrów to 
jedno, a odmiana zdaje się 
być sprawą jeszcze ważniej-
szą, bo słodownie są bardzo 
wybredne i kupują tylko ści-
śle określone odmiany. Jak 
więc się zabezpieczyć, aby 
nasz jęczmień na pewno 
znalazł odbiorcę?

Pierwsze kroki należy skie-
rować do konkretnej słodow-
ni – jeszcze zanim kupimy 
materiał siewny. Należy zo-
rientować się jakie ona ma 
odmiany w swoim portfolio 
i uzgodnić jaką odmianę bę-
dziemy uprawiać. Słodow-
nie między sobą też się nieco 
różnią, niektóre odmiany są 
przez nie kupowane chętniej, 
inne w mniejszej ilości.

Słodownie wymagają 
też spełnienia określonych 
parametrów, które są dość 
mocno wyśrubowane. Rol-
nicy bardzo na to narzekają. 
Co można doradzić, abyśmy 
na pewno je spełnili?

Największą uwagę nale-
ży zwrócić na te parametry, 
do których słodownie przy-
wiązują największą wagę. 
Utrzymanie reżimu technolo-
gicznego w produkcji polowej 
jest kluczowe, zwłaszcza jeśli 
chodzi o nawożenie azotowe.

Ale rozwiązanie polegają-
ce na tym, że roślina powin-
na być na lekkim głodzie 
azotowym, czego najlepszą 
miarą jest nieidealny, nie-
zbyt wybujały wygląd łanu, 
wcale nie jest już właściwe, 
mimo że jeszcze niedawno 
wszystkie podręczniki tak 
nakazywały.

Ta recepta staje się 

nieaktualna, choć w od-
niesieniu do części odmian 
– nadal jest aktualna. Są 
odmiany, które pomimo 
podwyższonego nawożenia 
azotowego, konsumują ten 
pierwiastek, a w ziarnie jest 
on na poziomie wymaganym 
przez słodownie, czyli 9,5-
11,5% białka, nie więcej.

A więc nie powinniśmy 
się trzymać sztywno znanej 
nam wiedzy, lecz dostoso-
wać nawożenie azotowe do 
konkretnej odmiany?

Tak. Genetyka idzie szyb-
ko do przodu i robi znaczne 
postępy nie tylko pod kątem 
odpornościowym, ale i tole-
rancji na podwyższone na-
wożenie azotowe. Mówiąc 
„podwyższone” mam na 
myśli prawie takie, jak dla 
jęczmienia pastewnego.

W nowych odmianach nie 
istnieje już ryzyko, że tego 
białka będzie za dużo, co 
zdyskwalifikowałoby nam 
ziarno?

Zawsze istnieje taka oba-
wa. Do pewnych granic mo-
żemy sztucznie podwyższyć 
możliwość nawożenia azoto-
wego, na przykład zwiększa-
jąc krzewistość czy poziom 
plonowania. Jednak ma to 
swoje granice. Sporo zależy 
od stanowiska, potencjału 
pola i gospodarstwa, kultury 
rolnej i wielu innych czynni-
ków, które na to wpływają.

I ostatnia sprawa, ekono-
miczna. Importujemy ziar-
no jęczmienia browarnego 
z zagranicy, a równocześnie 
warunki w naszym kraju 
sprzyjają jego uprawie, więc 
moglibyśmy go produkować 
więcej, przestać importo-
wać, a być może i zacząć 
eksportować. Czemu jeszcze 
tego nie robimy? Dlaczego 
nie zaspokajamy nawet kra-
jowych potrzeb?

To dość trudne pytanie, 
a odpowi edź również nie 
jest łatwa. Myślę, że wiąże 
się to z mentalnością wielu 
rolników, którzy obawiają 
się uprawy nowych odmian 
jęczmienia w technologii 
browarnej akceptowanej 
przez słodownie. Jednak 
areał w Polsce pozwala na 
to i umiemy produkować 
jęczmień browarny. Jedyną 
kwestią jest przygotowanie 
rolników, aby nie bali się 
tego robić.

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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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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Browarny czy pastewny
Mało kto decyduje się na 

uprawę odmian browarnych, 
a słodownie muszą importo-
wać, mimo że w Polsce są 
warunki i potencjał, żeby 
zaspokoić wszystkie krajowe 
potrzeby. O tym rozmawia-
my z Jerzym Czernią z firmy 
MaltEurop z Gdańska.

Warto uprawiać jęczmień 
browarny. A czy są różnice 
w technologii w stosunku do 
paszowego? Tak, bo trzeba 
spełnić parametry jakościowe 
słodowni. Wciąż brakuje nam 

polskiego jęczmienia, a defi-
cyt jest spory. Jako że nasza 
słodownia zlokalizowana jest 
w porcie gdańskim, naszym 
rynkiem alternatywnym jest 
Skandynawia. Wolelibyśmy 
jednak kupować na miejscu. 
Na szczęście tendencja jest do-
bra, bo 20 lat temu, gdy zaczy-
naliśmy, z kraju pochodziło 
20% jęczmienia, z importu - 
80%, a dzisiaj ta proporcja się 
odwróciła. Osobiście uważam, 
że jako kraj jesteśmy w stanie 
produkować pierwszorzędny 

jęczmień browarny, zaspoko-
ić w całości zapotrzebowanie 
wszystkich słodowni w Polsce, 
a nawet eksportować.

Z czego wynika to, że jesz-
cze tego nie robimy i musimy 
importować?

Z wielu przyczyn. Jedną 
z nich jest zmieniający się 
klimat, okresowe posuchy 
i trudne żniwa. Drugą jest 
przekonanie rolników, że 
do uprawy jęczmienia bro-
warnego trzeba być na wyż-
szym poziomie agrotechniki. 

Przekonanie to jest błędne, bo 
postęp hodowlany poszedł tak 
daleko, że odmiany wybaczają 
wiele błędów w uprawie.

Wielu rolników ma prze-
konanie, że różnica między 
pastewnym a browarnym 
sprowadza się w zasadzie 
do dawkowania azotu i pro-
wadzenia tego drugiego na 
lekkim głodzie azotowym.

Również nie jest to słuszne 
przekonanie. Przykładowo, od-
miany z oferty Limagrain, tzn. 
Concerto i Ouverture, można 
nawozić na poziomie jęczmie-
nia paszowego, czyli 120 kgN/
ha. Z czego to wynika? Na wy-
produkowanie 1 q ziarna wraz 
ze słomą potrzeba 2,2 kgN. 
Jeśli my oczekujemy plonu na 
poziomie 7 t/ha, a taki wła-
śnie powinien być, to musimy 
nawozić ponad 140 kg N. Jeśli 
odliczymy od tego stanowisko, 
najczęściej po pszenicy, które 
ma 25-30 kg N, to po odjęciu 
tej liczby wynika, że powin-
niśmy dać prawie 120kgN/ha 
w dwóch dawkach. Nie jest 
więc prawdą, że nawozimy 
azotem mniej, bo współcze-
sne odmiany lepiej konsumują 
ten azot i lepiej nim zarządza-
ją. Nie zwiększają one ilości 

białka w ziarnie, ale wydatek 
plonowy: powiększenie i wy-
równanie ziarna.

A więc wszystkie stereoty-
py okazują się być fałszywe. 
Skąd rolnicy mają zaczerp-
nąć rzetelnej, szczegółowej 
wiedzy? Czy organizujecie 
szkolenia?

Obfitość firm dystrybucyj-
nych, posiadających dobrze 
wyszkolonych doradców, jest 
taka, że nie ma potrzeby, aby-
śmy my dodatkowo rolników 
szkolili czy prowadzili za rękę. 
Oczywiście my, jako słodownia 
i konkretnie ja, zajmując się 
kontraktacją i skupem, może-
my doradzić. Jeśli ktokolwiek 
się do mnie zgłosi i poprosi 

o wsparcie, lustrację planta-
cji, zasugerowanie określonych 
zabiegów czy zmian, to tak – 
pomogę. Chodzi mi przede 
wszystkim jednak o to, żeby 
producenci rolni zrozumieli, 
że jęczmień browarny nie jest 
już bardzo wymagającą uprawą, 
ale że można na nim zarobić. 
Trzeba tu zaznaczyć, że cena 
jęczmienia browarnego równa 
się cenie paszowego plus 100zł. 
Jeśli więc plonowanie byłoby 
nawet na tym samym poziomie, 
to zawsze jest to 100 zł premii  
na każdej tonie. A wiadomo, 
że browarnego zbiera się więcej 
niż pastewnego, więc rachunek 
jest prosty.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Dokarmianie zbóż wiosną
Pierwsza dawka powinna 

być zastosowana jak najwcze-
śniej, gdy na polach widać 
wyraźne symptomy ruszenia 
wegetacji. Ze względu na ni-
skie temperatury azot z gleby 
w momencie ruszenia wiosen-
nej wegetacji roślin jest trudno 
dostępny dla roślin, jednak 
niezwykle ważny i konieczny. 

Całkowitą dawkę azotu, 
jaką rolnik planuje zastosować 
po uwzględnieniu prognozo-
wanej wielkości plonu należy 
podzielić na dwie lub trzy czę-
ści, aby zmniejszyć ryzyko strat 
składnika w przypadku wystą-
pienia niekorzystnych warun-
ków pogodowych, a w razie 
potrzeby skorygować przyjęty 
plan nawożenia azotem. 

W celu zapewnienia wła-
ściwego zaopatrzenia w ten 
składnik w krytycznych fazach 
rozwoju roślin całkowitą dawkę 
należy podzielić wg proporcji:
• 50-60% (w ruszeniu we-

getacji zbóż ozimych, 

przedsiewnie w przypad-
ku zbóż jarych), która 
wpływa korzystnie na 
krzewistość oraz stopień 
różnicowania się elemen-
tów kłosa, a następnie na 
ich wykształcenie,

• pozostałą część w fazie strze-
lania w źdźbło, która zapo-
biega redukcji elementów 
kłosa i zwiększa powierzch-
nię asymilacyjną liści,

• w uprawie pszenicy na 
cele jakościowe należy 
uwzględnić trzecią dawkę 
azotu, która stanowi około 
10-30% dawki całkowitej, 
zastosowanie jej w fazie li-
ścia flagowego do dojrza-
łości mlecznej, utrzymuje 
sprawność aparatu asymi-
lacyjnego, wpływa na dobre 
wypełnienie ziarna i zawar-
tość białka.
Nawożenie azotem można 

stosować w formie stałej lub 
w formie płynnej – doglebo-
wo albo dolistnie. W ostatnich 

latach wzrasta zainteresowanie 
rolników stosowaniem płyn-
nych nawozów azotowych. 
Związane jest to przede wszyst-
kim z lepszym wyposażeniem 
gospodarstw w opryskiwacze, 
brakiem precyzyjnych siew-
ników do nawozów mineral-
nych, a także koniecznością 
poszukiwania bardziej energo-
oszczędnych i ekonomicznych 
technologii produkcji.

Prawie zawsze przy wyso-
kich plonach zbóż istnieje 
potrzeba dokarmienia plan-
tacji mikroelementami, szcze-
gólnie tam, gdzie stosuje się 
duże dawki azotu w nawozach 
mineralnych. Rośliny wraz 
z dużymi plonami pobierają 
znacznie większą ilość mikro-
elementów z gleby w związku 
z tym ich potrzeby nawozowe 
wzrastają. Na glebach o wyso-
kim pH, nawet przy średniej 
zasobności gleb w mikroele-
menty, miedź, cynk i molib-
den mogą być gorzej pobierane 

przez system korzeniowy, przez 
co mogą limitować wielkość 
jak i jakość plonów.  

Dokarmianie tymi pier-
wiastkami należy wykonać od 
fazy krzewienia do strzelania 
w źdźbło. Należy podkreślić, 
że dokładne określenie daw-
ki nawozów mikroskładniko-
wych nie jest łatwe. Ogólnie 
przyjęta zasada mówi o zasto-
sowaniu dawki 0,5 do 3 krot-
nej wartości zapotrzebowania.

Mikroelementy, mocznik 
i magnez mogą być stosowane 
łącznie, jednak należy pamię-
tać, że im więcej składników 
ze sobą łączymy tym mniejsze 
powinno być ich stężenie.

Mikroskładniki w istotny 
sposób wpływają na pokrycie 
potrzeb nawozowych rośliny. 
Często także wpływają na ogra-
niczenie plonowania roślin, 
pomimo tego, że pobierane są 
w niewielkich ilościach. Pier-
wiastki te znacząco wpływają 
na przemiany biochemiczne 

zachodzące w roślinie, a ich 
optymalna zawartość wpływa 
na uzyskanie wyższych plo-
nów oraz poprawę ich jako-
ści. Niektóre mikroelementy 
dostarczane są do gleby razem 
z nawozami mineralnymi oraz 
organicznymi. Jednak przy sto-
sowaniu intensywnej produkcji 
(przy stosowaniu większych 
dawek NPK) ilości te nie są 
wystarczające, ponieważ przy 
wysokich plonach rośliny po-
bierają większe ilości mikroele-
mentów. W takim przypadku 
istnieje potrzeba dostarczenia 
mikroelementów w postaci 
mikroskładników. 

W przypadku zbóż ja-
rych nawożenie fosforem jak 
i potasem stosuje się wiosną 
(przedsiewnie). Podobnie jak 
w przypadku form ozimych 
wskazane jest wykonanie ana-
liz glebowych na zasobność 
tych pierwiastków i na tej 
podstawie określenie pozio-
mu nawożenia. Prawidłowe 

stosowanie fosforu i potasu 
ma duże znaczenie w uzy-
skaniu dobrej jakości ziarna 
jęczmienia browarnego: fosfor 
powoduje dobre wykształce-
nie ziarna oraz zmniejszenie 
procentowego udziału łuski, 
a potas polepsza zabarwienie 
ziarna. W przypadku azotu 
również należy zastosować go 
przedsiewnie (pierwsza dawka) 
oraz w trakcie wegetacji roślin.

Podsumowując należy 
stwierdzić, że odpowiednie, 
zbilansowane nawożenie zbóż 
w okresie wiosennym a tym 
samym dostarczenie roślinom 
odpowiedniej ilości składni-
ków pokarmowych programuje 
przyszły plon i jest gwarantem 
uzyskania wysokich plonów 
ziarna o dobrej jakości.

Mgr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Wiosenne prace polowe rozpoczynają się zwykle od nawożenia ozimin azotem. 
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Nawozy dolistne ADOB
Siła nauki.

2.0Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią podstawę kompleksowego i skutecznego
programu dolistnego nawożenia zbóż. Zawierają bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

2.0

– nowa generacja nawozówBasfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy

Zalecenia uprawowe zboża

4-8 liści BBCH 25-27 (krzewienie) BBCH 31-39 (pierwsze kolanko
do liścia flagowego)

Kłoszenie
(kwitnienie tylko pszenica)

przy pH gleby > 6,7

Basfoliar® 
12-4-6+S 5 l/ha2.0

ADOB®       Mn 1 l/ha2.0

ADOB®       Mo 0,1 l/ha2.0

ADOB® 0,5 l/ha2.0 Cu
IDHA

Basfoliar® 
36 Extra 4 l/ha2.0

1 l/haADOB® 2.0 Cu
IDHA

ADOB®       Mn 1,5 l/ha2.0

ADOB® Siarka 2 kg/ha

Basfoliar® 
36 Extra 4 l/ha2.0

1 kg/haADOB® 2.0 Zn
IDHA

Sulubor® DF
lub ADOB® Bor 0,3 kg/l/ha

Basfoliar®
36 Extra 4 l/ha2.0

0,5 kg/haADOB® Fe
IDHA

Jesień Wiosna

R E K L A M A

Nawozić zboża mikroelementami? 
Jaka jest specyfika nawoże-

nia zbóż mikroelementami?
Czy tylko miedź i man-

gan ma znaczenie? Pytamy 
Krzysztofa Zdrojewskiego 
z firmy ADOB.

Miedź to mikroele-
ment kluczowy dla zbóż, 
ale niewłaściwie podany, 
może stać się czynnikiem 
fitotoksycznym?

Rzeczywiście, może tak się 
stać. Oprócz jakości preparatu 
miedziowego, duże znaczenie 
ma termin podania miedzi, bo 
podana w złym czasie może 
zaszkodzić, a nie pomóc. Duże 
dawki miedzi, czyli 50-60g, 
a takie należy podać zbożom 
w pierwszych fazach rozwo-
jowych, absolutnie muszą 
być zastosowane przed fazą 
strzelania w źdźbło. Później 
stosowanie miedzi jest dopusz-
czalne w ilościach najwyżej 
10-15 g jednorazowo. Warto 
też pamiętać jaką miedź po-
dajemy. Są spore różnice mię-
dzy miedzią schelatyzowaną, 
taką jak produkuje ADOB, 
a miedzią w np. siarczanach. 
Te ostatnie są bardzo niesta-
bilne w mieszaninach o wyż-
szym pH, z których potrafią 
się wytrącać w postaci pyłów, 

zakłaczeń itp., które będą nam 
zapychały pompę i końcówki 
opryskiwaczy.

Prowadziliście państwo 
doświadczenia polowe nad 
stosowaniem mikroelemen-
tów, które pokazują wpływ 
na plonowanie o określony 
procent. Ale chyba jednak 
bardziej chodzi o jakość tego 
plonu, a nie tylko ilość?

Od wielu lat prowadzimy 
różnorodne badania polet-
kowe, aby wykazać w jakich 
fazach i ilościach powinniśmy 
podawać mikroelementy, które 
są kluczowe dla danej uprawy, 
jaki mają wpływ na plonotwór-
czość itp. Badania te zloka-
lizowane są w całej Polsce, 
przykładowo na jęczmieniu 
w 3 lokalizacjach: w Śremie, 
Pawłowicach i Karżniczce. 
Doświadczenie miało na celu 
wyznaczyć który z mikroele-
mentów ma największy wpływ 
na plonotwórczość. Podawane 
były one w 3 wariantach: tyl-
ko żelazo, tylko miedź i tylko 
mangan. Z badań wynika, że 
wszystkie są równie ważne, 
a średnio dawały one wzrost 
plonu o 8-9%. Doświadcze-
nie to również udowodniło, 
że bez tych mikroelementów 

wzrost nakładów na NPK, 
sam azot lub ochronę nie 
daje takiego wzrostu plonów 
jak mikroelementy, zwłaszcza 
schelatyzowane.

Miedź i mangan w zbożach 
to tematy znane. Żelazo to 
jednak temat nowy. Jakie 
ma ono znaczenie? Jak je 
podawać?

Dotąd żelazo występowało 
w publikacjach naukowych, 
ale nie było zdecydowanych 
dowodów i dobrych metod 
badania jego wpływu na 
plonotwórczość i jakość plo-
nu. My badamy od lat możli-
wości podania go w różnych 
formach i okresach wegeta-
cji. Z naszych badań wynika, 
że najlepszą fazą rozwojową 
podania żelaza jest początek 
kłoszenia w zbożach i począ-
tek kwitnienia w rzepakach. 
Aplikacja tego mikroskładnika 
w takim terminie wpływała 
w największym stopniu na po-
prawę jakości plonu. Ma on 
głównie związek ze współ-
pracą żelaza z fosforem, któ-
ry ma bezpośredni wpływ na 
zawiązywanie się owocników, 
czyli plonotwórczość, a także 
poprawę jakości: MTZ i zawar-
tości białka w ziarnach zbóż.

Wasze doświadczenia po-
kazały również, że najlep-
sze wyniki uzyskano tam, 
gdzie były i mikroelementy 
i obornik…

Rzeczywiście. W sto-
sunku do kontroli, poletko 
wykazało największą plo-
notwórczość, aczkolwiek nie 
miało to korelacji z wpływem 

mikroelementów. Najprawdo-
podobniej zastosowanie na-
wozów naturalnych, które 
dostarczając dużych ilości 
azotu, fosforu i potasu, jednak 
zakwaszają glebę, pozwoliło 
roślinom pobrać mikroele-
menty w stopniu bardzo do-
brym przez system korzeniowy. 
W normalnych warunkach 

polskiego rolnictwa, gdzie pH 
jest – a przynajmniej dbamy 
o to, aby było – na poziomie 
6 – 6,5, taka sytuacja nie miała-
by miejsca, bo mikroelementy 
przy takim pH nie są pobierane 
prawie wcale, za wyjątkiem 
molibdenu, który zachowuje się 
tak samo jak makroelementy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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R E K L A M A

Sam zmierz pH swojej gleby!
Jak wiadomo, większość gleb 

w Polsce jest kwaśna. Nieodpo-
wiednie pH jest jedną z przy-
czyn słabych plonów, bo ze zbyt 
kwaśnej gleby gorzej są pobie-
rane makroelementy, a obecne 
w niej jony glinu są toksyczne 
dla wielu roślin. A więc trzeba 
wapnować! Ile jednak należy 
zaaplikować wapna? Gdzie wię-
cej, gdzie mniej? Skąd jednak 
wiedzieć, jakie naprawdę mamy 
pH na swoim polu? Badanie ta-
kie można oczywiście zlecić, 
co wiąże się z pracochłonnym 
pobieraniem próbek, kosztem 
usługi i oczekiwaniem. Szyb-
ciej możemy je jednak wykonać 
sami. Poprawne, a więc wiary-
godne wykonanie badania, nie 
jest trudne. Barierą jest tylko 
zakup sprzętu, który będzie 
nam służył latami. Co będzie 
atrakcyjniejsze ekonomicznie – 
każdy rolnik musi ocenić sam. 
My przetestowaliśmy DRAMIŃ-
SKI pH-metr do gleby i płynów.

Jak zbudowany jest ten 
sprzęt?

Każde urządzenie do bada-
nia kwasowości posiada sondę 

i moduł odpowiedzialny za prze-
liczenie i wyświetlenie wyniku 
pomiaru. PH-metr produkowa-
ny przez Dramińskiego posia-
da jednak dwie sondy. Po co? 
Pierwsza – szklana – jest typową 
sondą pH-metryczną i to ona 
odpowiada za pomiar pH. Dru-
ga – metalowa – to termometr 
korekcyjny. Jak wiemy wartość 
pH ulega pewnym wahaniom 
w zależności od temperatu-
ry. Dlatego sonda termiczna, 
mierząc temperaturę badanego 
roztworu, pozwala na skorygo-
wanie pomiaru pH o bieżącą 
temperaturę, dzięki czemu po-
miar jest naprawdę precyzyjny. 
Kompensacji temperatury może-
my dokonywać automatycznie, 
ale możemy temperaturę ustawić 
sobie ręcznie. Po naszych testach 
na polu, rekomendujemy, aby 
pozostawić czujnik temperatury 
„na automacie”. Czyli tak, jak 
jest jego ustawienie fabryczne.

O czym należy  pamiętać?
Urządzenia do mierzenia pH 

dokonują pomiaru roztworu, 
np. glebowego, lub dowolnego 
innego, np. kawy z mlekiem. 

Żadne tego typu urządzenie 
nie jest w stanie zmierzyć pH 
ciała stałego. A więc pierwsza 
bardzo ważna uwaga dla no-
wego użytkownika: wsadzenie 
sondy w nieprzygotowaną gle-
bę, nie da wyniku wiarygod-
nego. Aby rzetelnie zmierzyć 
pH, musimy stworzyć roztwór, 
o konsystencji rzadkiego błota. 
Wilgotność gleby nie jest wy-
starczająca do pomiaru, chyba 
że pomiaru dokonywać będzie-
my akurat w kałuży. Dlatego za-
nim przystąpimy do pomiarów, 
należy zaopatrzyć się w wodę 
destylowaną.

Kwasomierz Dramińskiego 
jest urządzeniem bardzo do-
kładnym, teoretycznie wykra-
czającym nieco ponad potrzeby 
przeciętnego rolnika. Ma on do-
kładność pomiaru do 0.05 pH 
a dokładność wyświetlania do 
0.01 pH. W większości przypad-
ków praktyki rolniczej dokład-
ność dwukrotnie mniejsza, do 
0.1 pH, byłaby wystarczająca. 
Ale dlatego właśnie możemy 
mierzyć szybko i wiarygodnie, 
bo urządzenie jest „czulsze niż 

potrzeba”. 
To urządzenie również można 

wykorzystać do mierzenia pH 
kiszonki z kukurydzy. Zarówno 
stabilna temperatura jak i kwa-
sowość silosu są bardzo ważny-
mi parametrami, decydującymi 
o jakości przechowywanej ki-
szonki, jej strawności, smako-
witości, a w efekcie o wynikach 
produkcyjnych krów.

Przed pierwszym uruchomieniem
Aby urządzenie działało 

prawidłowo i z maksymalną 
dokładnością, pierwsze uru-
chomienie nieco różni się od 
tego, jak będziemy z nim postę-
pować w przyszłości. Po pierw-
sze, sonda pH-metryczna musi 
być skondycjonowana. Jest to 
czasochłonny zabieg, a polega 
on na umieszczeniu sondy w wo-
dzie destylowanej na 12-24 go-
dziny. W trakcie użytkowania 
nie musimy tego powtarzać, ale 
jeśli wystąpiła dłuższa, kilku-
tygodniowa, kilkumiesięczna 
przerwa w pracy, dobrze jest po-
nownie ją wymoczyć w wodzie. 
Wówczas czas moczenia może 
być krótszy – na poziomie kil-
kudziesięciu minut.

Następnie należy urządzenie 
skalibrować. W zestawie, któ-
ry otrzymamy od sprzedawcy, 
znajdują się 2 zasobniki z tzw. 
cieczami buforowymi, czyli 
roztworami o gwarantowanej 
wartości pH. Kalibracja polega 
na zmierzeniu ich kwasowości, 
która musi zgadzać się z tą za-
deklarowaną na ich opakowa-
niach. Jeśli wskazanie odbiega 
od tej wartości, należy wpro-
wadzić korektę w pH-metrze 
(szczegóły w instrukcji).

Czy możemy powtórzyć ka-
librację w celu sprawdzenia po-
prawności działania urządzenia? 
Nic nie stoi na przeszkodzie. 
W trakcie naszych testów za-
istniała taka sytuacja. Jeden 
z pomiarów wydał nam się 
nieprawdopodobny, pierwsze 
więc podejrzenie padło na źle 
przygotowaną próbkę. Po wy-
kluczeniu tej możliwości, podej-
rzanym stał się pH-metr. Dzięki 
temu, że ciecze buforowe są 
w zestawie, mogliśmy od razu 
na polu potwierdzić poprawność 
działania urządzenia. Przyczyna 
„nieprawdopodobnego” pomia-
ru okazała się prosta. Jak się 
okazało, mierzyliśmy w miej-
scu, gdzie wcześniej wapno było 
przeładowywane i rozsypało 
się po polu.

Pomiar „na szybkiego”
Największą zaletą pH-me-

tru Dramiński jest możliwość 

dokonywania nieskończonej 
ilości pomiarów w terenie, 
a wynik otrzymujemy w cią-
gu kilkunastu sekund. Zaopa-
trzywszy się jedynie w butelkę 
z wodą destylowaną, możemy 
ruszać w pole. 

Pierwszy sposób pomiaru jest 
bardzo szybki, choć nieco mniej 
dokładny. Z punktu widzenia 
praktyki rolniczej jednak taka 
dokładność jest w zupełności 
wystarczająca. W wybranym do 
pomiaru miejscu robimy w gle-
bie niewielkie zagłębienie, wiel-
kości dużej filiżanki lub małego 
kubka. Posłużyć do tego zadania 
może nam łopatka albo but. Na-
stępnie wlewamy do niej nieco 
wody destylowanej, a następnie 
mieszamy aż do uzyskania pół-
płynnego błotka. Najlepszym 
mieszadłem jest – jak się okazało 
w trakcie naszych doświadczeń 
polowych – sonda temperatury 
wchodząca w skład urządzenia. 
Warto w tym momencie zrobić 
małą przerwę i wstrzymać się 
chwilę z wykonaniem pomia-
ru – zwłaszcza, gdy jest zimno. 
Jak zauważyliśmy, jeśli od razu 
umieścimy sondę w tak przy-
gotowanym roztworze, wynik 
potrafi się „bujać” i stabilizuje 
się dopiero po jakimś czasie. 
Przyczyną są substancje, które 
nie zdążyły się jeszcze dobrze 
rozpuścić i wymieszać, więc 
roztwór jest niejednorodny. 
Stabilny pomiar uzyskiwali-
śmy wtedy, gdy pozostawialiśmy 
„nasze błotko” w spokoju na 
kilka chwil, a następnie mie-
szaliśmy je ponownie.

Drugim, wygodniejszym, 
sposobem szybkiego pomiaru 
na polu, jest użycie szklanego 
słoika, którym nabieramy prób-
kę gleby. Następnie, znanym 
już sposobem, dolewamy wodę 
destylowaną, mieszamy, odcze-
kujemy, mieszamy ponownie 
i mierzymy. Dokonując pomia-
rów każdą z powyższych metod 

należy liczyć ok. 2 minut pracy 
na jeden punkt pomiarowy.

Pomiar dokładny
Jak zauważyliśmy już wcze-

śniej, jeśli damy próbce więcej 
czasu, to dysponujemy lepszym 
pomiarem. A więc jeśli się ona 
„odstoi” dłużej to pomiar powi-
nien być jeszcze dokładniejszy. 
Z metodologii tego typu pomia-
rów wynika, że dla uzyskania 
większej precyzji próbkę można 
odstawić nawet na kilkanaście 
godzin w temperaturze pokojo-
wej. Pamiętać należy wówczas 
tylko o oznaczeniu z jakiego 
punktu została ona pobrana, 
oraz o tym, aby umieścić ją 
w szklanym naczyniu, np. w sło-
iku, a nie metalowej puszce.

Powyżej dokonaliśmy po-
miaru pH jedynie wierzchniej 
warstwy gleby. W większości 
przypadków będzie ona odpo-
wiadała odczynowi również 
głębszych jej warstw, jednak 
nie musi być tak zawsze. Dlatego 
warto pokusić się o pobranie 
próbek z głębszych warstw pro-
filu glebowego za pomocą laski 
Egnera lub szpadla.

Dla kogo taki sprzęt?
Odczyn gleby jest jednym 

z najważniejszych jej parame-
trów. Dość przypomnieć, że 
jęczmień czy buraki nie tolerują 
kwaśnych gleb, większość ro-
ślin uprawnych w naszym kraju 
udaje się na nich zdecydowanie 
gorzej, a ziemniak na glebach 
zbyt zasadowych porażany jest 
parchem. Dlatego znajomość pH 
swojej ziemi powinno być obo-
wiązkiem rolnika bez względu 
czy gospodaruje on na kilku czy 
na setkach ha.

Czy to urządzenie (cena ok. 
1000zł netto) nie jest za duże dla 
małego gospodarstwa? Korzyści 
z wykonywania samodzielnych, 
szybkich pomiarów są duże. 
A jeśli cena zakupu wygląda na 
wysoką, doradzamy zakup za 
pół ceny: wspólnie z sąsiadem.

Wiosna to bardzo dobry moment do wykonania badania pH naszej gleby.



11kwiecień 2017r. | Raport Rolny U R O D Z A J

Mieszaniny zbiornikowe 
Tworzenie mieszanin zbior-

nikowych jest korzystnym roz-
wiązaniem przy wykonywaniu 
oprysków, ponieważ pozwa-
la zaoszczędzić paliwo i czas. 
Częstym jednak problemem 
jest zapychaniesię opryskiwa-
czy, w szczególności filtrów 
i dysz. Dlaczego? Ponieważ za-
wartość zbiornika składająca 
się z kilku komponentów może 
wejść ze sobą w różne reakcje 
i wytrącić osad.

Pierwszą sprawą jest zdia-
gnozowanie tego problemu 
zanim w ogóle podejdziemy 
do opryskiwacza. Musimy 
odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy ta kompozycja, którą 
chcemy zaaplikować na polu 
będzie dobrze się mieszała, 
czy też może wytrąci osady, 
które uniemożliwią nam pra-
cę i spowodują konieczność 
czyszczenia maszyny.

Aby to sprawdzić należy 
przeprowadzić prostą próbę. 
Do jej wykonania potrzebu-
jemy naczynie (wiadro lub 
duży słoik), dozownik (np. 
strzykawka, miarka z podział-
ką), czystą wodę i przyrząd 
do obliczenia stężenia (np. 
kartka i ołówek). Wlewamy 
wodę do naczynia, a następ-
nie obliczamy proporcjonalnie 
ilość środka ochrony roślin, 
czy też nawozu. Przykładowo, 
jeśli chcemy zastosować 2 l/ha 
w 200 l wody, czyli w stężeniu 

1%, a w naczyniu mamy 3 l 
wody, to dozownikiem odmie-
rzamy 30 ml produktu. Na-
stępnie dodajemy pozostałe 
komponenty, które zamie-
rzamy użyć podczas zabiegu. 
W ten sposób tworzymy mi-
niaturę naszego opryskiwacza 
w określonej skali. Jeśli w na-
czyniu nie wytrąci się żaden 
osad, kłaki itp., to znaczy, że 
również i nasz opryskiwacz 
jest bezpieczny.

A co, jeśli pojawią się za-
nieczyszczenia? Jest i na to 
sposób.

Każdemu rolnikowi można 
podsunąć dwie proste porady: 
po pierwsze należy trzymać się 
określonej kolejności dozowa-
nia produktów do zbiornika, 
a po drugie zastosować kon-
dycjoner i zarazem adiuwant 
jakim jest ISOTAK PRO+. 
Dzięki tym dwóm prostym 
czynnościom, ustrzeżemy się 
przed koniecznością rozbiera-
nia i czyszczenia opryskiwacza.

Jaka kolejność? Zaczyna-
my od produktów stałych, 
kończymy na całkowicie 
rozpuszczonych cieczach. 
W pierwszej więc kolejności 
należy wymieszać saszetki roz-
puszczalne w wodzie, nawozy 
mikroelementowe proszkowe 
i ś.o.r. w formulacjach WG 
i WP. Drugim krokiem jest 
wymieszanie preparatów mają-
cych cząstki stałe w płynnym 

produkcie, czyli formulacji SC, 
CS i SE. Ostatnim krokiem są 
roztwory, czyli formulacje SL, 
OD, EW, EC, nawozy mikro-
elementowe płynne, regulatory 
i stymulatory.

Jaki dodatek? Aby ostatecz-
nie zabezpieczyć się przed nie-
przyjemnościami, na samym 
początku należy do czystej 
wody dodać preparat ISOTAK 
PRO+. Jest to rozwiązanie po-
lecane przez doradców firmy 
PROCAM. Produkt ten spełnia 
dwojaką rolę, po pierwsze jest 
to kondycjoner wody: obniża 
pH roztworu, neutralizuje ne-
gatywne właściwości twardej 
wody, ulepsza mieszalność. Po 
drugie jest to adiuwant: polep-
sza efektywność przenikania, 
pokrycia i zwilżania roślin.

Gdy zastosujemy się do ko-
lejności mieszania, uprzednio 
stosując ISOTAK PRO+, mo-
żemy być pewni, że w zbior-
niku nic nam się nie wytrąci, 
a zabieg wykonamy szybko, 
skutecznie i bez komplikacji. 
Takie podejście do przygoto-
wania mieszanin zbiorniko-
wych gwarantuje nam wysoką 
wydajność pracy, wzrost sku-
teczności zabiegów, co w kon-
sekwencji przekłada się na 
wysoką opłacalność produkcji.

Źrdło: PROCAM
Opracowała: Jolanta 
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Jak przygotować mieszaninę zbiornikową i nie zapchać dysz?

Odporność chwastów jednoliściennych na herbicydy 
Od kilu lat na świecie obser-

wuje się szybki wzrost odporno-
ści chwastów jednoliściennych 
na herbicydy przeznaczone do 
ich zwalczania.

Zjawisko odporności związa-
ne jest z dziedziczną zdolnością 
roślin do przetrwania i repro-
dukcji po zastosowaniu dawki 
herbicydu, która zwykle po-
woduje jej zniszczeni. Według 
informacji zawartych w bazie 
danych międzynarodowej or-
ganizacji powołanej do koor-
dynacji badań i zapobiegania 
odporności chwastów, do tej 
pory na świecie zidentyfiko-
wano 252 gatunki odporne 
na różne herbicydy, z tego aż 
105 przypadków dotyczy chwa-
stów jednoliściennych (www.
weedscience.org). Aktualnie 
najliczniejszą grupę bioty-
pów odpornych (62) stanowią 

gatunki nie niszczone przez 
herbicydy z grupy inhibitorów 
syntetazy acetylomleczanowej 
– ALS (np.: chlorosulfuron, 
sulfometuron, jodosulfuron 
metylosodowy, sulfosulfu-
ron, propoksykarbazon) oraz 
biotypy odporne na inhibitory 
karboksylazy acetylokoenzymu 
A – ACCazy (np.: dichlofop, 
fenoksaprop –P etylu, tralkok-
sydym). Odporność na środki 
z tych grup potwierdzono na 
świecie między innymi u wy-
czyńca polnego, życicy sztyw-
nej i wielokwiatowej, owsa 
głuchego, chwastnicy jedno-
stronnej i miotły zbożowej.

W Polsce w latach 90-tych 
ubiegłego stulecia wprowa-
dzono na rynek herbicydy 
z grupy inhibitorów ALS oraz 
inhibitory ACCazy. Ich po-
wszechne stosowanie przez 

praktykę rolniczą do zwal-
czania chwastów w zbożach 
i kukurydzy, w dużym stopniu 
wpłynęło na pojawienie się bio-
typów chwastów odpornych 
na te związki. Jak dowodzą 
badania prowadzone przez 
Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwo-
wy Instytut Badawczy, Zakład 
Herbologii i Technik Uprawy 
Roli we Wrocławiu, Instytut 
Ochrony Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy w Poznaniu, 
Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie, 
właśnie na te grupy herbicydów 
zidentyfikowano odporność 
niektórych gatunków chwa-
stów na polach w naszym kra-
ju. Do tej pory potwierdzono 
i udokumentowano występo-
wanie miotły zbożowej, owsa 

głuchego i wyczyńca polne-
go odpornych na herbicydy 
z grupy inhibitorów ALS oraz 
inhibitorów ACCazy. Najwię-
cej biotypów miotły zbożowej 
odpornych na herbicydy z tych 
grup występuje na północy Pol-
ski (województwa: warmińsko-
-mazurskie, pomorskie oraz 
południowa część wojewódz-
twa zachodniopomorskiego) 
oraz na Dolnym Śląsku i Śląsku 
Opolskim. Na polach Dolnego 
Śląska biotypy miotły wykazują 
odporność na chlorosulfuron 
i propoksykarbazon sodowy. 

Innym gatunkiem jednoli-
ściennym mogącym obecnie 
stanowić poważny problem 
dla praktyki rolniczej jest 
wyczyniec polny. Występuje 
on tylko w niektórych rejo-
nach Polski. Dotyczy to sta-
nowisk z glebami wilgotnymi 

i bogatymi w składniki pokar-
mowe. Badania prowadzone do 
tej pory przez prof. dr hab. K. 
Adamczewskiego potwierdziły 
odporność wyczyńca na her-
bicydy sulfonylomocznikowe 
na północy Polski. Na madach 
w dolinie Odry i na Żuławach 
poza odpornością na herbicydy 
sulfonylomocznikowe stwier-
dzono również odporność na 
inhibitory ACCazy. Jest to efekt 
wieloletniego stosowania her-
bicydów z tych grup do zwal-
czenia tego gatunku. 

Badania prowadzone na 
Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie przez dr inż. A. 
Stokłosę wskazują, że na te-
renie południowo-wschodniej 
Polski występują biotypy owsa 
głuchego odporne na fenok-
saprop – P etylowy i diklofop 
metylowy. Ocena odporności 

tego gatunku jest niezwykle 
trudna, ze względu na wystę-
powanie kilku odmian bota-
nicznych owsa różniących się 
wrażliwością na herbicydy.

Pojawienie się odporności 
chwastów na herbicydy oznacza 
dla plantatora spadek plono-
wania rośliny uprawnej, nie-
możność dalszego stosowania 
tego samego herbicydu, a często 
także z innych grup chemicz-
nych (w przypadku występo-
wania odporności krzyżowej 
i wielokrotnej). W takiej sy-
tuacji należy podjąć wszelkie 
działania, by zminimalizować 
ryzyko rozwoju i rozprzestrze-
niania się odpornych biotypów 
chwastów.

Katarzyna Marczewska-Kolasa 
IUNG – PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu 
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Jeden fungicyd, wiele 
możliwości

Zyskujemy produkt o naj-
wyższej koncentracji tebuko-
nazolu do ochrony tej ważnej 
uprawy.

Bukat 500 SC w rzepaku 
można stosować zapobie-
gawczo lub natychmiast po 
zauważeniu pierwszych obja-
wów chorób od fazy pierwsze-
go międzywęźla do pojawienia 
się pąków kwiatowych – fazy 
zielonego pąka (BBCH 31-51). 
W tej fazie możemy zwalczać: 
cylindrosporiozę, czerń krzy-
żowych oraz suchą zgniliznę 
kapustnych. Maksymalna za-
lecana dawka to 0,5l/ha.

Bukat 500 SC jest 

fungicydem w formie koncen-
tratu stężonej zawiesiny do roz-
cieńczania wodą o działaniu 
układowym, do stosowania 
zapobiegawczego i interwen-
cyjnego oraz wyniszczającego, 
przeznaczonym do ochrony 
pszenicy ozimej, pszenżyta 
ozimego, żyta ozimego, jęcz-
mienia jarego oraz rzepaku 
ozimego przed chorobami.

Środek przeznaczony do 
stosowania przy użyciu sa-
mobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych.

Zarejestrowane zostały rów-
nież mieszaniny zbiornikowe 
z preparatami Dafne 250 EC 

oraz Porter 250 EC.
Etykieta fungicydu Bukat 

500 SC jest do pobrania z na-
szej strony www.innvigo.com

Źródło: Innvigo
Opracowała: Jolanta 
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Fungicyd od Innvigo - Bukat 500 SC, można też 
stosować w rzepaku ozimym.

Luna Experience® 400 S.C.

Firma Bayer uzyskała nowe 
zezwolenie rozszerzające zakres 
stosowania fungicydu Luna 
Experience 400 SC /MRiRW nr 
R-90/2017d z dnia 21.02.2017/. 

Jest to fungicyd o działaniu 
układowym i kontaktowym do 
stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochro-
nie drzew owocowych, malin, 
winorośli, leszczyny i wielu 
gatunków warzyw. Dzięki 
wieloletnim badaniom Bayer 
prowadzonym m.in. wspól-
nie z Instytutem Ogrodnictwa 
w Skierniewicach potwierdzo-
na została wysoka skuteczność 
preparatu. 

Wyniki badań wskazują, 
iż Luna Experience 400 SC 

przewyższa standardy ryn-
kowe w zwalczaniu chorób 
grzybowych, często powyżej 
najlepszych standardów rynko-
wych. Skuteczność przejawiała 
się w ograniczaniu porażenia 
owoców i warzyw w okresie 
wegetacji. Jednocześnie tak-
że podczas przechowywania 
plony wykazywały wysoką 
trwałość. Wyższa ilość i ja-
kość zebranych z pola plonów 
przekłada się to na wymierne 
korzyści finansowe dla pro-
ducenta oraz dla wszystkich 
firm zajmujących się dystrybu-
cją i przetwórstwem owoców 
i warzyw.

Zalety stosowania środka 
Luna Experience 400 SC:

• wyższa skuteczność 
w zwalczaniu najważ-
niejszych chorób; 

• szeroki zakres stoso-
wania w wielu uprawach; 

• poprawa zdro-
wotności roślin; 

• bezpieczeństwo dla 
środowiska i konsumenta; 

• dłuższe przechowywa-
nie plonów po zbiorze.

Nowe możliwości w ochronie upraw 
ogrodniczych

Co Polacy wiedzą o środkach ochrony roślin
Wyniki badania „Fakty i mity 

dotyczące środków ochrony 
roślin” przeprowadzonego  
na zlecenie Polskiego Stowarzy-
szenia Ochrony Roślin.

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin przeprowadzi-
ło ogólnopolskie badanie, któ-
rego celem było sprawdzenie 
wiedzy Polaków na temat środ-
ków ochrony roślin – w tym 
o ich wpływie na żywność 
i nasze zdrowie1. Okazało się, 
że ogólny poziom wiedzy na 
temat środków ochrony roślin 
jest relatywnie niski– wskaź-
nik poprawnych odpowiedzi 
na pytania z nimi związane 
wyniósł jedynie 25%.

Najpowszechniejsze mity 
o środkach ochrony roślin

Wokół środków ochrony ro-
ślin krąży wiele mitów. Rze-
komo „wszechobecna chemia” 
sprawia, że owoce i warzywa 
nie smakują już tak dobrze 
jak dawniej. Natomiast środ-
ki ochrony roślin stosuje się 
już od ponad 5000 lat – co 
wiedziało tylko 11% badanych. 
Zatem mało prawdopodobne 
jest, abyśmy pamiętali smak 
czy zapach sprzed „chemizacji” 
rolnictwa.

Innym, mało znanym fak-
tem jest to, że środki ochro-
ny roślin w Unii Europejskiej 
podlegają najostrzejszym re-
gulacjom prawnym spośród 
wszystkich środków chemicz-
nych w tym leków – tylko 
32% badanych poprawnie 
zgodziło się z tym stwierdze-
niem. Oprócz środków ochro-
ny roślin kontrolowana jest też 

żywność. Szereg instytucji czu-
wa nad jej bezpieczeństwem od 
uprawy w polu po produkty 
na półce sklepowej. 

Wśród Polaków obserwuje 
się bardzo silne przeświadcze-
nie, że substancje pochodzenia 
naturalnego są zawsze lepsze 
od syntetycznych (78% bada-
nych). Tymczasem bezpieczeń-
stwo substancji naturalnych 
bywa bardzo złudne. Przykła-
dem jest chlorek sodu, czyli na 
co dzień używana sól kuchen-
na, która może być śmiertel-
ną trucizną (w dawce powyżej 
100-200g). Nawet czysta woda 
może nam zaszkodzić. Spoży-
cie 6 litrów wody na raz przez 
dorosłego człowieka może wy-
wołać poważne zaburzenia 
gospodarki jonowej, a nawet 
doprowadzić do zgonu. Prosty 
podział na substancje natural-
ne, czyli bezpieczne i zdrowe 
oraz „sztuczne”, a więc groźne 
i szkodliwe, jest więc uprosz-
czony i nieprawdziwy.

Ponadto ponad połowa re-
spondentów nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że grzyby pora-
żające niechronione warzywa 
i owoce mogą  być szkodliwe 
dla naszego zdrowia, ponieważ 
produkują toksyczne substan-
cje (mikotoksyny). Dlatego nie 
należy jeść żywności z jakimi-
kolwiek śladami rozwoju cho-
rób grzybowych, np. pleśni.

Czy świat bez środków 
ochrony roślin jest w ogóle 
możliwy?

Mimo, że prawie 1/3 ba-
danych uważa, że współcze-
sne rolnictwo może obyć się 

bez środków ochrony roślin, 
prawda jest taka, że bez nich 
wysokość i jakość światowych 
plonów byłyby znacząco niż-
sze. W zależności od konkret-
nych upraw spadek plonów 
sięgnąłby nawet 90%. Wy-
żywienie rosnącej populacji 
świata to obecnie jedno z naj-
większych globalnych wyzwań 
politycznych, ekonomicznych 
i społecznych. 

„Środki ochrony roślin to 
swoiste leki dla roślin i tak po-
winniśmy o nich myśleć. Są sto-
sowane tylko wtedy, kiedy jest to 
potrzebne i w skrupulatnie wy-
mierzonych dawkach. To jedno  
z podstawowych narzędzi pracy 
rolnika. Wyniki badań pokazu-
ją, że konsumenci nie są tego 
świadomi i stąd liczne wątpli-
wości. Dlatego PSOR prowadzi 
działania edukacyjne, aby kon-
sumenci świadomie i bez obaw 
sięgali po warzywa i owoce – 
powiedziała Aleksandra Mro-
wiec, Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin. 

Czym są środki ochrony 
roślin?

Łącząc najnowsze osiągnię-
cia nauki, techniki i techno-
logii, środki ochrony roślin 
zabezpieczają uprawy i płody 
rolne przed licznymi szkodni-
kami, chwastami  i chorobami, 
które mogą negatywnie wpły-
wać na jakość i bezpieczeństwo 
żywności. Naukowcy opra-
cowując substancje czynne, 
wchodzące w skład środków 
ochrony roślin, podpatrują 
naturę. Przykładowo – pyre-
tryna –  jest znana jako środek 

ochrony roślin pomagający 
zwalczać szkodniki od wie-
ków. Odkrycie owadobójczych 
właściwości tej substancji przy-
pisuje się Chińczykom, któ-
rzy pozyskiwali ją do ochrony 
swoich plonów m. in. z popu-
larnej chryzantemy. W formie 
syntetycznej pyretryna znana 
jest jako permetryna.

Branża środków ochrony 
roślin jest jedną z najbar-
dziej regulowanych w Unii 
Europejskiej. Wprowadzenie 
środka ochrony roślin na rynek 
to około 10 lat pracy, ponad 
100 różnego rodzaju badań 
i kilkadziesiąt tysięcy stron 
dokumentacji. Nowy środek 
jest wprowadzany na rynek 
wyłącznie jeżeli jest bezpieczny 
dla rolnika, dla środowiska 
naturalnego, dla uprawy oraz 
dla konsumentów żywności 
wyprodukowanej z roślin chro-
nionych danym produktem. 
Skomplikowana ocena ryzyka 
jest prowadzona na podstawie 
wielu niezależnych badań nad 
bezpieczeństwem preparatu. 
Warto dodać, że analiza kwe-
stii bezpieczeństwa stanowi 
około 30% kosztów związa-
nych z wprowadzaniem do 
sprzedaży nowej substancji 
czynnej.

Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
(Endnotes)

1 Badanie zostało 
przeprowadzone przez pracownię 
badawczą Maison & Partners na 

reprezentatywnej próbie dorosłych 
Polaków w listopadzie 2016 roku. 

Reveller w nowych 
uprawach

Fungicyd można teraz stoso-
wać nie tylko w ochronie no-
wych gatunków zbóż, lecz także 
rzepaku i buraków cukrowych.

Reveller® stał się wszech-
stronnym narzędziem w ochro-
nie roślin, uzyskując możliwość 
stosowania w nowych upra-
wach. Jest kompletnym fun-
gicydem dwuskładnikowym, 
polecanym w ochronie przed 
chorobami zbóż, rzepaku ozi-
mego i buraków cukrowych. 
Jest środkiem o działaniu 
wgłębnym i układowym do 
stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego, zapewniają-
cy długotrwały efekt ochrony.

Reveller® 280 SC fungicyd 
o działaniu kontaktowym, 
wgłębnym i systemicznym, 
zwalczający choroby nastę-
pujących roślin uprawnych:

pszenicy ozimej i jarej, pszen-
żyta ozimego, żyta ozimego, 
jęczmienia ozimego i jarego): 
mączniak prawdziwy zbóż 
i traw, rdza brunatna, rdza żół-
ta, rdza jęczmienia, brunatna 
plamistość liści, plamistość siat-
kowa jęczmienia, septoriozy 
liści, septoriozę paskowaną liści 
pszenicy, rynchosporioza zbóż, 
plamistość siatkowa.

rzepaku ozimego: zgni-
lizna twardzikowa, czerń 

krzyżowych,
buraka cukrowego: chwościk 

buraka, mączniak prawdziwy 
buraka, brunatna plamistość 
liści, rdza buraka.

Reveller® 280 SC zawierający 
pikoksystrobinę i cyprokona-
zol ma działanie profilaktyczne 
i lecznicze, jest aktywnie roz-
prowadzany w roślinie, dzięki 
czemu nawet w bardzo gęstych 
uprawach chroni nie tylko po-
wierzchnie pokryte bezpośred-
nio środkiem, ale również dolną 
stronę blaszek liściowych oraz 
nowe przyrosty, rozwijające się 
dopiero po wykonaniu zabiegu. 
Kolejną zaletą, jaką charaktery-
zuje się ten preparat to bardzo 
długi okres działania, zastoso-
wany w zbożach w fazie w pełni 
rozwiniętego liścia flagowego 
zabezpiecza kłos i ogranicza 
rozwój fuzarioz i grzybów 
czerniowych.  Zalecana dawka 
do jednorazowego stosowania 
w zakresie od 0,8 do 1,0 l/ha 
pozwala optymalizować po-
ziom ochrony do warunków 
na danym polu.

Więcej szczegółów na stronie 
www.dupont.pl

Źródło: DuPont
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Firma DuPont uzyskała zgodę na 
rozszerzenie stosowania produktu 
Reveller 280 SC.
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Kiedy i jak stosować antywylegacze w zbożach?

Żaden plantator nie chce 
stracić kilku miesięcy nakła-
dów pracy oraz kosztów na 
ochronę, nawożenie i pielęgna-
cję plantacji zbóż, dlatego też 
często decyduje się w końco-
wej fazie uprawy zastosować 
antywylegacze.  

Rynek antywylegaczy to bli-
sko 50. środków, opartych za-
ledwie na pięciu substancjach 
czynnych. Dominujący przez 
wiele lat na rynku retardantów 
CCC (chlorek chloromekwa-
tu, chlorek chlorocholiny) 
jest reprezentowany przez 
12 środków i „ulega” znacz-
nie nowszej substancji czynnej 

– trineksapak etylu, który jest 
składnikiem 27 preparatów. 
Etefon jest składnikiem 15 an-
tywylegaczy, a proheksadion 
wapnia i chlorek mepikwatu 
jako komponenty znajdują się 
w 3 preparatach każdy. Prakty-
kom należy od razu wyjaśnić, 
że rejestracja poszczególnych 
analogicznych preparatów bar-
dzo się różni. Dotyczy to da-
wek, zakresu gatunków zbóż 
i przede wszystkim terminów 
stosowania. Podając informa-
cje dla substancji czynnych 
uzyskuje się szerszy pogląd 
dotyczący możliwości jej 
wykorzystania.

Środki te można sklasy-
fikować w dwóch grupach 
chemicznych. Wszystkie poza 
etefonem to inhibitory gibere-
lin hamujące powstawanie fito-
hormonów odpowiedzialnych 
za podziały komórek. Prak-
tycznie decydują o procesie 
wydłużania źdźbła. Stosowane 
od fazy początku strzelania 
w źdźbło działają skracająco 
także na dwa starsze między-
węźla w stosunku do między-
węźla opryskanego.

Drugą grupa to generato-
ry etylenu reprezentowane 
przez środki zawierające ete-
fon. Optymalnym terminem 
stosowania etefonu jest faza 
strzelania w źdźbło. W tej fazie 
etylen, powstający z etefonu, 
hamuje wzrost źdźbła i przy-
spiesza jego starzenie. Osta-
tecznie następuje zdrewnienie 
i wzmocnienie tkanek. Etylen 
działa krótko, przez kilka dni 
i efektywnie skraca między-
węźle, na które został wyko-
nany zabieg. 

Aktualnie najbardziej po-
pularny trineksapak etylu 
zalecany jest w fazie od peł-
ni krzewienia do pojawienia 
się pierwszych ości (BBCH 
25-49), jednak najczęściej 
jest stosowany od początku 
strzelania w źdźbło do fazy 
rozwiniętego liścia flagowego 
(BBCH 30-39). Zabieg powi-
nien być wykonany na rośliny 
suche w przedziale 10-15oC 
(minimum to 5oC), podczas 
słonecznej pogody. Stosowa-
ny jest we wszystkich zbożach 
oprócz pszenżyta jarego.

CCC jest zalecany głównie 
w fazie od pierwszego do pią-
tego kolanka (BBCH 31-35). 
Zabieg powinien być wyko-
nany na rośliny suche (tak-
że nie przed spodziewanym 
deszczem) w temperaturze 10-
25oC. Zalecany jest we wszyst-
kich zbożach prócz pszenżyta 
jarego oraz jęczmienia jarego 
i ozimego. Wyjątek stanowią 
zabiegi w jęczmieniu jarym  
w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14), 

a więc raczej w celu dokrze-
wiania. CCC często, zwłaszcza 
w pszenicy ozimej, jest zale-
cany w dawkach dzielonych.

Proheksadion wapnia  łącz-
nie z chlorkiem mepikwatu 
(Canopy, Medax Top) jest 
zalecany w fazie od począt-
ku strzelania w źdźbło do fazy 
rozwiniętego liścia flagowego 
(BBCH 30-39) w zbożach ozi-
mych i jęczmieniu jarym. Z ko-
lei mieszanina proheksadionu 
wapnia z trineksapakiem etylu 
(Medax Max) jest zalecana od 
końca krzewienia do momentu 
pojawienia się pierwszych ości 
(BBCH 29-49) we wszystkich 
zbożach prócz jęczmienia ja-
rego. Jeszcze jedną  mieszani-
nę fabryczną tworzy chlorek 
mepikwatu z metkonazolem 
(Caryx) , dzięki czemu podczas 
jednego zabiegu uzyskuje się 
efekt skracania źdźbła oraz 
działanie grzybobójcze. 

Środki zawierające etefon 
do tej pory były produkowane 
w formie użytkowej 480 SL, 

ostatnio zostały uzupełnione 
formulacją 510 SL. Zalecane 
są we wszystkich zbożach 
ozimych i jarych, oprócz 
owsa i pszenżyta ozimego. 
Fazy rozwojowe mieszczą się 
w przedziale od pierwszego 
kolanka do fazy pierwszych 
widocznych ości (BBCH 31-
49). Jako optimum określa się 
10-15oC, ale preparat moż-
na stosować od 8-20oC. Za-
lecany jest podczas średniego 
nasłonecznienia.

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB 

Poznań

Procesowi wylegania zapobiegasię gółwnie na plantacjach intensywnie nawożonych azotem, gęsto sianych oraz 
w odmianach o silnym wzroście.

Nie zabierajcie nam glifosatu!
Czy Unia Europejska zaka-

że go pomimo twardych na-
ukowych danych? Niektórzy 
pytają: czy na wszelki wypa-
dek robić zapasy tego środka. 
O perspektywach dla niego 
oraz ewentualnych innych 
substancjach mogących gli-
fosat zastąpić rozmawiamy 
z dr. Łukaszem Sobiechem 
z UP w Poznaniu.

Jedno co stało się faktem, 
to zakaz jednej z substancji 
nieaktywnych, znajdujących 
się w preparatach bazujących 
na glifosacie. To może spowo-
dować już rychło wzrost cen 
tych środków, więc pytanie 
o zrobienie sobie zapasów 
jest jak najbardziej na miej-
scu. Jakie jest pana zdanie 
na ten temat?

Trudno powiedzieć. Jednak 
jeśli chodzi o skuteczność, fi-
nalny efekt widoczny na polu, 
to faktycznie powinniśmy 
zastanowić się czy prepara-
ty, które teraz będziemy ku-
pować i stosować, będą tak 
samo skuteczne. UE w sierpniu 
2016 wycofała z rynku jeden 

z nośników nieaktywnych gli-
fosatu czyli tzw. tallowaminę. 
Była ona bardzo skutecznym 
adiuwantem, wzmagała dzia-
łanie glifosatu, ale była nie-
bezpieczna dla organizmów 
wodnych i ludzi. A więc w tym 
roku producenci zastąpili ten 
adiuwant innymi koformulan-
tami. Należy zadać pytanie czy 
są one tak samo skuteczne. 
W pierwszym roku powin-
niśmy więc zwrócić uwagę 
na jakość tych preparatów. 
A czy robić zapasy? Europej-
ska Agencja ds. Chemikaliów 
15.03.2017 stwierdziła, że gli-
fosat nie jest karcenogenny, 
teraz finalna decyzja odnośnie 
przedłużenia zgody na stoso-
wanie glifosatu należeć bę-
dzie do Komisji Europejskiej. 
Pamiętajmy jednak, że jeśli 
zrobimy zapasy i będziemy 
stosować substancję pomimo 
braku zgody, to będziemy ła-
mać prawo o ochronie roślin.

Drugą sprawą jest skutecz-
ność. Wiemy, że skuteczność 
substancji aktywnej zależy 
od substancji nieaktywnych, 

które również znajdują się 
w gotowym preparacie. 
Czym się kierować przy 
wyborze takiego lub inne-
go preparatu zawierającego 
glifosat? Czy jesteśmy w sta-
nie my jako rolnicy wybrać 
świadomie?

Trudno powiedzieć, bo ta-
kich informacji nie ma na ety-
kiecie. W moim przekonaniu 
najprostszym rozwiązaniem 
jest poszukanie na rynku pre-
paratów najtańszych, które 
mają odpowiednią zawartość 
glifosatu i uzupełnienie ich 
zewnętrznymi adiuwantami. 
Jakimi? Mamy na rynku kilka 
adiuwantów dedykowanych 
do glifosatu. Jednym z naj-
prostszych i zarazem najtań-
szym jest siarczan amonu. 
Stosujemy go w ilości do 
2 kg/100l wody. Mamy też 
w podobnym zakresie ceno-
wym inne adiuwanty obni-
żające pH cieczy opryskowej. 
Kładę jednak nacisk na słowo 
„adiuwanty”, bo część produ-
centów dzisiaj oferuje nawozy 
WE. Zawierają one składniki 

pokarmowe, bo są nawozami, 
ale nie podnoszą one skutecz-
ności glifosatu. Są na to bada-
nia naukowe. Należy zatem do 
glifosatu stosować preparaty 
będące adiuwantami, a nie na-
wozy. Jedynym wyjątkiem jest 
wspomniany siarczan amonu 
w niewielkiej ilości.

Wielu rolników mówi tak: 
my chcemy normalnie go-
spodarować, a ekooszołomy 
i Unia Europejska chcą nam 
zakazać kolejnych środków 
ochrony roślin, albo przy-
najmniej utrudnić życie 
i uniemożliwić efektywne 
gospodarowanie.

Dlatego powinny decydo-
wać twarde dane naukowe. 
Dzisiaj mówią one, że glifo-
sat jest substancją bezpiecz-
ną. Nie mamy tylu wyników 
przemawiających za tym, że 
jest on kancerogenny. Jeśli 
więc podchodzimy do tema-
tu jako producenci rolni, to 
pamiętajmy o przestrzeganiu 
okresu karencji, co szczególnie 
istotne, gdy desykujemy. Jeśli 
chodzi o obawy konsumentów, 

to bardzo dużą rolę ma ich 
uświadamianie. Sam glifosat 
jest bezpieczniejszy w prze-
liczeniu na dawkę i mniej 
szkodliwy niż aspiryna i sól 
kuchenna. Oczywiście osobną 
kwestią są jego nieaktywne 
składniki, ale te, które były 
niebezpieczne, zostały wy-
cofane. Kluczową rolę ma 
przekonanie konsumentów, 
że stosujemy chemię odpowie-
dzialnie: zgodnie z zalecenia-
mi, etykietą, we właściwych 
dawkach i z zachowaniem 
okresu karencji. Równocze-
śnie muszą oni wiedzieć, że są 
instytucje kontrolujące jakość 
żywności, które obiektywnie 
weryfikują jej jakość.

Jeśli Unia Europejska oprze 
się na twardych, weryfiko-
walnych danych naukowych, 
to możemy być spokojni. A co 
jeśli nie?

Jeśli Unia pójdzie inną dro-
gą, to pytanie skierować trzeba 
będzie do ekonomistów. Jaka 
będzie wówczas opłacalność 
produkcji w całej Unii, a u nas 
w szczególności? W 2016 roku 

potrzebowaliśmy zabiegu de-
sykacji, bo w momencie zbio-
ru było wyjątkowo wilgotno, 
zbyt wilgotno do zbioru np. 
zbóż. Ubiegły rok pokazał, jak 
potrzebny jest ten preparat. 
Podkreślam jednak i apeluję 
o odpowiedzialne stosowa-
nie i przestrzeganie okresu 
karencji.

Jaka byłaby alternatywa 
w razie najgorszego?

Mamy kilka preparatów 
o zbliżonym działaniu. Jest 
to np. dikwat i np. preparat 
Reglone oraz jego generyki. 
Jednak to już koszt w set-
kach a nie dziesiątek złotych 
na hektar, więc w wielu przy-
padkach staje się to nieopła-
calne. Inną alternatywą może 
być karfentrazon stosowany 
w wyższych dawkach. Być 
może też w takiej sytuacji 
pojawiłyby się nowe substan-
cje i ich rejestracje. Na pewno 
jednak wycofanie glifosatu 
będzie wiązało się z dużym 
utrudnieniem w produkcji 
i podniesieniem jej kosztów.

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Herbicydy do stosowania 
w kukurydzy przedwschodowo 

Prawidłowe i dobrze prze-
prowadzone przedwscho-
dowe zabiegi herbicydowe 
na plantacji kukurydzy i co 
bardzo ważne odpowiednio 
skorelowane z warunkami 

wilgotnościowymi gleby są 
jednym z najefektywniejszych 
sposobów ograniczających póź-
niejsze zachwaszczenie łanu.

Na plantacji kukurydzy 
herbicydy selektywne, można 

stosować w następujących ter-
minach: doglebowo – po siewie 
kukurydzy i przedwschodowo 
(na kilka dni przed pojawie-
niem się liścieni kukurydzy) 
oraz powschodowo – nalistnie 

(herbicydy nieselektywne) na 
chwasty które wykształciły już 
pierwszą parę liści właściwych 
ale nie później jak na 3 dni 
przed oczekiwanymi wscho-
dami roślin kukurydzy. 

Herbicydy doglebowe se-
lektywne stosuje się na ogół 
1-3 dni po siewie kukurydzy 
(BBCH 00-01) lub 2-3 dni 
przed planowanymi wscho-
dami (BBCH 06-07). 

Mechanizm działania her-
bicydów doglebowych może 
przebiegać na dwa sposoby: 
poprzez przedostanie się sub-
stancji czynnej przez okrywę 
nasienną i nie dopuszczenie 
do rozpoczęcia procesu kieł-
kowania nasion chwastów 
lub w wyniku wniknięcie 
przez już kiełkujące nasiona 
do młodej siewki, powodując 
jej obumieranie. 

Natomiast mechanizm dzia-
łania herbicydów nieselektyw-
nych polega na wnikaniu do 
chwastów poprzez części zie-
lone i hamowaniu aktywno-
ści enzymu EPSP, co prowadzi 
do przerwania biosyntezy nie-
których aminokwasów, kon-
sekwencją tego procesu jest 
zahamowanie wzrostu i za-
mieranie chwastów.

Wśród herbicydów, które są 
zarejestrowane do stosowania 
w kukurydzy w terminie do-
glebowym ale maksymalnie do 
3 dni po siewie należą, m.in.: 
Dual Gold 960 EC (s.cz. - s-me-
tolachlor) zwalczający głównie 
chwasty jednoliścienne (tzw. 
prosowate) oraz ograniczający 
niejako przy okazji psiankę 
czarną. Do grupy herbicydów 
zwalczających tylko chwasty 
dwuliścienne roczne, należą: 
Boreal 58 WG (s.cz. - flufe-
nacet, izoksaftutol), Afalon 
Dyspersyjny 450 SC, Dongola 
4550 SC, Linur 450 SC, Ni-
ghtjar 450 SC, Linurex 500 SC 
(s.cz. - linuron) oraz Click 
500 SC (s.cz. - terbutyloazyna).

Do kolejnej grupy herbi-
cydów selektywnych, zwal-
czających zarówno chwasty 
jednoliścienne (tzw. prosowa-
te) jak i niektóre dwuliścienne 
roczne, należą: Adengo 315 SC 
(s.cz. - izoksaflutol, tienkarba-
zon metylu), Camix 560 SE 
(s.cz. - mezotrion, s-meto-
lachlor), Jet-Pendy 330 EC, 
Pendigan 330 EC, Stomp 
400 SC, Stomp Aqua 455 SC 
(s.cz. - pendimetalina), Lumax 
537,5 SE (s.a. - s-metolachlor, 
terbutyloazyna, mezotrion), 
Successor T 550 SE (s.a. - pe-
toksamid, terbutyloazyna), 

Successor 600 EC (s.a. - pe-
toksamid) czy Spectrum Plus 
i Wing P 462,5 EC (s.cz. - di-
metenamid-p, pendimetalina).

Innym rozwiązaniem, 
w przedwschodowym ale 
nieselektywnym zwalcza-
niu chwastów w kukurydzy 
(głównie uprawianej w mo-
nokulturze w tzw. siewie bez-
pośrednim) jest możliwość 
zastosowania nie później 
jednak jak na 3 dni przed 
wschodami kukurydzy (ale na 
wschodzące chwasty), herbicy-
dów zawierających w swoim 
składzie s.cz. glifosat. Przykła-
dowymi herbicydami nieselek-
tywnymi czyli zwalczającymi 
zarówno chwasty jedno jak 
i dwuliścienne roczne oraz nie-
które wieloletnie są: Roundup 
360 SL Plus, Roundup Active 
360, Roundup Flex 480, Ro-
undup Trans Energy 450 SL, 
Dominator 360 SL, Domina-
tor Green 360 SL, Dominator 
HL 480 SL, Glyfocyd 360 SL, 
Glyfos 360 SL, Rofosat Agro 
360 SL i Envision 450 SL. 

Jednym z bardzo istotnych 
efektów stosowania herbicydów 
doglebowych, o którym bardzo 
rzadko się wspomina jest moż-
liwość ich bardzo szybkiego 
rozkładu (ale tylko w sprzy-
jających warunkach wilgot-
nościowo-termicznych gleby) 
w wyniku działalności edafonu 
glebowego, co znacznie ogra-
nicza wynikające zagrożenie, 
dotyczące głównie wrażliwych 
roślin następczych, a polegają-
ce na długotrwałym zaleganiu 
pozostałości s.cz. takich her-
bicydów (szczególnie dotyczy 
to sezonów z przedłużającymi 
się okresami niedoborów wody 
w glebie).

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli  

Wrocław

Chwasty w plantacji kukurydzy powodują znaczne obniżenie plonu.
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Pogłówne nawożenie plantacji ziemniaka

Długi okres pobierania 
oraz duża masa tworzone-
go plonu i przemawiają za 
możliwie optymalnym zao-
patrzeniem roślin ziemnia-
ka w składniki pokarmowe, 
począwszy od nawożenia wn-
oszonego przed sadzeniem 
bulw do uzupełniające-
go stosowanego w okresie 
wzrostu roślin. Pełne zao-
patrzenie w ciągu całego 
okresu wegetacji ziemnia-
ka w łatwo dostępne skład-
niki pokarmowe decyduje 

o prawidłowym przebiegu 
procesów fizjologicznych, 
rozwoju systemu korzeniowe-
go i masy nadziemnej roślin 
przekładając się na wiąza-
nie i wzrost bulw. Rozłożone 
w czasie pokrycie stosunk-
owo wysokich, w porówna-
niu z innymi gatunkami 
roślin rolniczych potrzeb 
pokarmowych ziemniaka 
ma uzasadnienie również 
w aspekcie środowiskow-
ym zapobiegając w zależnoś-
ci od układu warunków 

glebowo-klimatycznych 
okresu wegetacji określonym 
stratom składników, co doty-
czy głównie azotu. Dlatego 
jeżeli całkowita zaplanowa-
na dawka azotu mineralne-
go pod ziemniaki stanowi 
powyżej 100 kg/ha to należy 
ją podzielić. W przypadku 
nawożenia azotem odmian 
o średnich wymaganiach, za-
lecaną dawkę 120 kg/ha N na 
glebie lekkiej oraz 150 kg/ha 
N na glebie średniej najlepiej 
podzielić i do 60% zastoso-
wać przed sadzeniem bulw, 
a pozostałe 40% jako dawkę 
uzupełniającą. W związku 
z tym, w przypadku całkow-
itej dawki 120 kg/ha N, około 
50 kg/ha N najlepiej zasto-
sować pogłównie. Z kolei 
w przypadku dużych wy-
magań pod względem azo-
tu mineralnego, co stanowi 
140 i 170 kg/ha N, odpowied-
nio dla odmian uprawianych 
na glebie lekkiej i średniej, 
około 50% dawki najlepiej 
zastosować pogłównie. 
Uzupełniającą dawkę azotu 

najlepiej zastosować w okresie 
bezpośrednio przed wscho-
dami do końca wschodów 
roślin ziemniaka. Późnie-
jsze stosowanie azotu może 
mieć negatywny wpływ na 
jakość bulw, przez zmniejsze-
nie zawartości suchej masy 
i skrobi oraz wzrost gro-
madzenia azotanów w bul-
wach. Ponadto zbyt późne 
stosowanie azotu do gleby 
przedłuża wegetację, opóźnia 
wykształcenie i korkowace-
nie skórki na bulwie, przez 
co zwiększa się podatność 
bulw na uszkodzenia me-
chaniczne podczas zbioru. 
Zbyt późne i w niewłaści-
wej formie stosowanie 
azotu mineralnego może 
też skutkować niepełnym 
jego wykorzystaniem przez 
rośliny ziemniaka, co może 
być przyczyną przemieszc-
zenia części tego składnika 
do głębszych warstw gleby, 
stanowiąc zagrożenie zaniec-
zyszczenia wód gruntowych 
azotanami po zbiorze bulw. 
Uzupełniającą dawkę azotu 

najlepiej zastosować w formie 
saletrzanej (saletra wapnio-
wa, saletra potasowa) lub 
saletrzano-amonowej (sale-
tra amonowa, saletrzak), 
które są znacznie szybciej 
pobierane przez rośliny niż 
azot w formie amidowej 
(mocznik). W odniesieniu 
do pozostałych dwóch pod-
stawowych makroelementów, 
tj. fosforu i potasu nawożenie 
pogłówne doglebowe ziem-
niaków jest mało efektywne 
z powodu silnego wiązania 
tych składników przez kom-
pleks sorpcyjny gleby.

Natomiast wysoką efekty-
wnością plonotwórczą oraz 
korzystnym oddziaływaniem 
na jakość bulw charaktery-
zują się składniki zarówno 
makro- jak i mikroelemen-
towe stosowane dolistnie. 
Szczególną rolę w stosowa-
niu dolistnym, spośród skład-
ników makroelementowych, 
oprócz azotu stanowią mag-
nez, szczególnie na glebie 
lekkiej oraz potas. Spośród 
mikroelementów kluczowymi 

w dolistnym dokarmianiu 
ziemniaka są mangan i cynk, 
a w ostatnich latach również 
bor. Najskuteczniejszym 
sposobem jest zastosowan-
ie jednego z wielu nawozów 
dolistnych, o zwiększonej 
zawartości wymienionych 
wcześniej składników w fa-
zie przed kwitnieniem roślin 
do fazy pojawienia się zielon-
ych jagód na roślinach, co dla 
większości odmian przypada 
w okresie od połowy czerwca 
do końca lipca.

dr inż. Cezary Trawczyński 
IHAR-PIB Oddział Jadwisin 

Zakład Agronomii Ziemniaka 
Serock

Ziemniak należy do upraw wymagających dużych dawek składników pokarmowych.

Jest w czym wybierać
Jeszcze w roku 2015, planta-

torzy mieli do wyboru (a wła-
ściwie brak wyboru) tylko 
1 herbicyd zarejestrowany do 
ochrony plantacji soi przed 
chwastami.

W obecnym sezonie mają do 
dyspozycji już 11 preparatów. 
Większy wybór herbicydów do 
stosowania w soi to naprawdę 
bardzo dobra informacja, szcze-
gólnie dla gospodarstw, które 
mają zamiar w tym roku zwięk-
szyć areał uprawy tej rośliny.

Na plantacji soi można sto-
sować następujące substancje 
czynne herbicydów:

Termin przedwschodowy
Bezpośrednio po siewie 

(BBCH 00-01): linuron (Afalon 
Dyspersyjny 450 SC w dawce 
1,25-1,5 l/ha – chwasty dwuli-
ścienne); pendimetalina (Stomp 
Aqua 455 CS w dawce 1,5-2,6 l/
ha – chwasty jedno i dwuli-
ścienne); metrybuzyna (Sencor 
Liquid 600 SC w dawce 0,55 l/
ha – chwasty dwuliścienne, po-
nadto średnio wrażliwa chwast-
nica jednostronna).

Bezpośrednio po siewie, 
jednak nie później jak do 
3 dni (BBCH 00-02): prosul-
fokarb (Boxer 800 EC w dawce 

3,0-4,0 l/ha – chwasty jedno-
liścienne oprócz chwastnicy 
jednostronnej oraz chwasty 
dwuliścienne).

Bezpośrednio po siewie 
do końca fazy kiełkowania 
(BBCH 00-09): s-metolachlor 
(Dual Gold 960 EC w dawce 
1,0-1,25 l/ha – chwasty jedno 
i dwuliścienne); metrybuzyna 
+ flufenacet (Plateen 41,5 WG 
w dawce 2,0 kg/ha – chwasty 
jedno i dwuliścienne); meto-
bromuron (Proman 500 SC 
w dawce 2,0-3,0 l/ha – chwa-
sty dwuliścienne ponadto jed-
noliścienne - średnio wrażliwa 
chwastnica jednostronna).

Termin powschodowy
Zabieg herbicydowy należy 

wykonać nie wcześniej jak od 
fazy rozwiniętego liścia trój-
listkowego na drugim węźle 
do fazy widocznego piątego 
pędu bocznego pierwszego rzę-
du (BBCH 12- 25): bentazon + 
imazamoks (Corum 502,4 SL 
w dawce pojedynczej 1,25 l/
ha lub w dawkach dzielonych: 
0,625 l/ha + 0,625 l/ha – chwa-
sty dwuliścienne ponadto jed-
noliścienne - średnio wrażliwa 
chwastnica jednostronna).

Również w terminie 

powschodowym możliwe 
jest zastosowanie następu-
jących substancji czynnych 
graminicydów*:

Stosować nie wcześniej jak 
dd fazy rozwiniętego trójlist-
kowego liścia na drugim węźle 
do fazy rozwiniętego trójlist-
kowego liścia na dziewiątym 
węźle roślin soi (BBCH 12-
19) - cykloksydym (Focus Ultra 
100 EC). Zwalczanie chwastów 
jednoliściennych rocznych, za-
lecana dawka dla jednorazo-
wego zastosowania: 1,0-2,0 l/
ha. W warunkach mniej sprzy-
jających działaniu środka lub 
gdy chwasty są zaawansowane 
w rozwoju celem poprawienia 
skuteczności zabiegu można 
stosować środek Focus Ultra 
100 EC łącznie z adiuwantem 
Dash HC w dawkach: 1,0 l/
ha Focus Ultra 100 EC + 1,0 l/
ha Dash HC. Do zwalczania 
chwastów jednoliściennych 
wieloletnich, zalecana dawka 
dla jednorazowego zastosowa-
nia: 4,0-5,0 l/ha. W warunkach 
mniej sprzyjających działaniu 
graminicydu lub gdy chwasty 
są zaawansowane w swoim roz-
woju, aby poprawić skuteczno-
ści zabiegu można zastosować 

środek Focus Ultra 100 EC 
łącznie z adiuwantem Dash 
HC w dawkach: 2,0 l/ha Fo-
cus Ultra 100 EC + 2,0 l/ha 
Dash HC.

Stosować nie wcześniej, 
niż po wykształceniu przez 
soję 2-3 liści właściwych 
(BBCH12-13) jednak nie póź-
niej, niż przed ukazaniem się 
pierwszego pąka kwiatowego 
na zewnątrz liści (BBCH 50) - 
fluazyfop-P butylowy (Fusilade 
Forte 150 EC w dawce 0,6-2,5 l/
ha oraz Trivko w dawce 0,75-
3,0 l/ha). Wyższe dawki należy 
stosować na chwasty jednoli-
ścienne wieloletnie, tj.: perz 
właściwy.

*Graminicydy – jest to 
grupa herbicydów, przezna-
czona do powschodowego 
zwalczania rocznych i wielo-
letnich gatunków chwastów 
jednoliściennych, które wy-
stępują w uprawach roślin 
dwuliściennych.

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

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli, 

we Wrocławiu
mgr inż. Marcin Bortniak,

mgr inż. Bartłomiej Karamon
Lesaffre Polska S.A. Źle dobrane herbicydy-plantacja zachwaszczona

Prawidłowo chroniona plantacja soi
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AXIS EMC
Precyzyjne nawożenie roślin

EMC - elektroniczny pomiar przepływu nawozu 
na każdej tarczy osobno, zapewnia:

tel. 61 812 52 32 
www.kuhn.com.pl

Maksymalną równomierność poprzeczną rozsiewu 
na klinach i uwrociach,
Bezpieczne dla środowiska nawożenie na skraju pola 
i w sąsiedztwie zbiorników wodnych,
Kompatybilność z systemami rolnictwa precyzyjnego: 
GPS Section Control, mapy zasobności gleb, czujniki biomasy itd.

System EMC wyłącznie w rozsiewaczach RAUCH
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R E K L A M A

50 lat kosiarek KUHN

Wraz z postępującą moder-
nizacją gospodarstw rolnych 
i pojawieniem się ciągników 
rolniczych, które wkrótce za-
częły dominować rynek, firma 
KUHN w 1949 roku wprowa-
dziła do swojej oferty kosiarki 
przystosowane do mechanicz-
nej siły pociągowej.

Przedstawiając w 1967 roku 
swoją pierwszą kosiarkę 
z owalnymi dyskami, model 
GMD 4, firma KUHN zrewo-
lucjonizowała rynek. Maszyna 
pozwalała na znacznie większą 
prędkość koszenia, zmniejszała 
ryzyko zapychania, ułatwia-
ła przepływ pokosu do tyłu 

kosiarki, a także eliminowa-
ła konieczność codziennego 
ostrzenia noży. Urządzenie, 
które od samego początku 
odniosło niebywały sukces, 
zapewniło firmie KUHN po-
zycję prekursora i światowego 
lidera w dziedzinie kosiarek 
dyskowych.

W połowie lat 70-tych poja-
wiły się zawieszane kosiarki ze 
zgniataczem pokosu pozwala-
jące na skrócenie czasu schnię-
cia pokosu i przyśpieszające 
zbiór paszy. W latach 80-tych 
XX wieku firma KUHN wpro-
wadziła do sprzedaży swoją 
pierwszą zaczepianą kosiarkę 
ze zgniataczem pokosu – FC 
300 – charakteryzującą się wy-
jątkową zwrotnością dzięki 

zastosowaniu głowicy GYRO-
DINE. W 1992 roku w ofercie 
KUHN po raz pierwszy poja-
wiła się zaczepiana kosiarka ze 
zgniataczem pokosu oraz in-
nowacyjnym systemem trans-
portu w pozycji wzdłużnej: 
ALTERNA 500 o szerokości 
roboczej 5 m, spełniającą nowe 
oczekiwania rolników.

Od 50 lat Grupa KUHN 
nieprzerwanie wnosi swój 
wkład w rozwój innowacyj-
nych rozwiązań w dziedzinie 
kosiarek dyskowych i kosiarek 
ze zgniataczem pokosu.

Innowacyjność firmy KUHN 
w dziedzinie koszenia ozna-
cza także wspieranie rolników 
w dążeniu do uzyskania paszy 
najwyższej jakości z pełnym 

wykorzystaniem wartości od-
żywczej roślin. Dlatego firma 
opracowała wyjątkowy, hy-
dropneumatyczny układ za-
wieszenia i regulacji nacisku na 
podłoże LIFT CONTROL po-
łączony z systemem zabezpie-
czenia najazdowego Non-Stop, 
który jest montowany w więk-
szości modeli kosiarek i kosia-
rek ze zgniataczem pokosu. Na 
jakość paszy i ochronę darni 
wpływa również opatentowa-
na konstrukcja belki tnącej 
OPTIDISC, w której odległości 
pomiędzy dyskami są różne 
w zależności czy obracają się 
one względem siebie zbieżnie, 
czy rozbieżnie.

Bardzo istotne są również 
rozwiązania przedłużające 

żywotność maszyny. Jed-
nym z takich rozwiązań jest 
zabezpieczenie napędu belki 
tnącej PROTECTADRIVE. 
W przypadku silnego uderze-
nia w przeszkodę, rozwiązanie 
chroni układ napędowy belki 
tnącej, znacznie skracając czas 
przestoju.. Grupa KUHN nie-
przerwanie inwestuje znaczne 
środki w badania i rozwój, aby 
spełnić wciąż rosnące oczeki-
wania pod względem jakości, 
wydajności, opłacalności, pre-
cyzji i komunikacji maszyn. 
Dzięki temu wciąż pozosta-
je najczęściej sprzedawaną 
marką kosiarek dyskowych 
na świecie.

Źródło: KUHN
Opracowła: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Pierwsze boczne kosiarki listwowe produkowane przez firmę KUHN były kosiarkami konnymi.

Nowa Valtra serii A

Nowe modele serii A4 są 
wyposażone w silniki wyso-
koprężne AGCO Power Stage 
4. Trzy najmniejsze modele 
posiadają 3,3-litrowe silniki, 
natomiast cztery największe 
modele są napędzane silni-
kami o poj. 4,4 litra. W obu 
przypadkach są to 4-zaworowe 
jednostki o zupełnie nowych 
wysokoprężnych systemach 
wtryskowych typu common 
rail, które są ekonomicznie 
zdolne do wytwarzania du-
żych mocy.

Zastosowanie technolo-
gii SCR (selektywnej reduk-
cji katalitycznej) pozwala 

na usuwanie emisji tlenków 
azotu, zatem nowe silniki 
spełniają wymagania ochro-
ny środowiska Stage 4, jedno-
cześnie spełniają wymagania 
klientów zarówno pod wzglę-
dem wydajności jak i zużycia 
paliwa. Najmniejszy model 
A74 jest wyposażony w chło-
dzony układ EGR ze względów 
oszczędnościowych.

Nowa Seria A obejmuje nie-
zwykle szeroki zakres mocy od 
75 do 130 KM. Dostępne są 
trzy odrębne rozmiary pod-
wozia, umożliwiające ofero-
wanie szeroko-zakresowych 
klas mocy przy jednoczesnym 

zastosowaniu wspólnej kon-
strukcji i wielu wspólnych 
podzespołów.

Konstrukcja techniczna se-
rii A4 znajduje również od-
zwierciedlenie w wyglądzie 
ciągnika. Wszystko jest zu-
pełnie nowe. Ciągniki cha-
rakteryzują się doskonałą 
widocznością nie tylko do 
pracy z wykorzystaniem ła-
dowacza czołowego, ale także 
do wykonywania wszystkich 
innych zadań podczas pracy 
w dzień czy w nocy, w warun-
kach dobrej lub złej pogody, 
w budynkach gospodarstwa 
czy też w polu.

W nowej serii A, skrzynia 
biegów HiTech, jest obsługi-
wana przez najlepszą prze-
kładnię mechaniczną w tej 
klasie ciągników. 12 biegów 
do przodu i wstecz jest zorga-
nizowane w dwóch grupach, 
co minimalizuje zmiany bie-
gów z użyciem dwóch dźwigni. 
Dostępna jest także dodat-
kowa opcja biegów pełzają-
cych, która pozwala na jazdę 
z prędkością 90 m/h (1400r/
min). Dodatkowo funkcje Au-
toTraction i HiShift – znane 
innowacje Valtry, minimali-
zują użycie pedału sprzęgła 
– jeszcze bardziej ułatwiając 

kierowanie ciągnikiem.
Nowa seria A wchodzi na ry-

nek z elektrycznie sterowanym 
podnośnikiem AutoControl. 
Inteligentna budowa moduło-
wa pozwala, aby każdy model 
A4 miał zapewniony dosta-
teczny udźwig tylnego TUZ, 
nawet do 5,2 tony.

Układ hydrauliczny OC 
zapewnia wystarczającą 
wydajność do wykonywa-
nia wszystkich zadań. Prze-
pływ do 98 l/min gwarantuje 
szybkie działanie nawet przy 
wykorzystaniu większego ła-
dowacza czołowego lub innych 
narzędzi.

Seria A4 jest wyposażona w zu-
pełnie nową konstrukcję kabiny, 
która oferuje najwięcej miejsca 
w tej klasie ciągników. Doskonała 
ergonomia jest zapewniona dzię-
ki zastosowaniu elektronicznego 
sterowania funkcjami ciągnika. 
Nowa kabina jest bardzo cicha 
i jak we wszystkich ciągnikach 
Valtra, fotel operatora może obra-
cać się o 180 stopni w celu zapew-
nienia sprawnego wykonywania 
prac w pozycji odwrotnej.

Premiera nowej Valtry serii 
A dostępnej z Suolahti odby-
ła  się podczas targów SIMA 
2017. Seryjna produkcja roz-
pocznie się latem 2017. Cią-
gniki będą dostępne na kolejne 
wystawy oraz jazdy testowe dla 
klientów od lipca 2017

Seria A4 obejmuje siedem 
różnych modeli w trzech roz-
miarach podwozia. Wszystkie 
modele wejdą na rynek z kabi-
ną i z napędem na cztery koła.

Źródło: Valtra
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Nowa Valtra serii A jest pierwszym ciągnikiem 
czwartej generacji Valtry dostępnym na całym świecie, 
wytwarzanym zarówno w Finlandii jak i w Brazylii.
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Jeszcze lepsze kosiarki

Firma SaMASZ pamięta 
o tym, że jej głównym mot-
tem jest nieustający rozwój.

Konstruktorzy wytrwale 
pracują nad tym, aby wszyst-
kim klientom zapewnić maszy-
ny o jak najwyższej jakości, 
które nie tylko ułatwiają pracę, 
ale także wpływają na uzy-
skanie wysokiej jakości paszy.

Dążąc do spełniania coraz 
bardziej wyśrubowanych wy-
magań, dokonano niezwykle 
korzystnych modernizacji dys-
ków tnących z serii LiteCUT. 
Stworzono tym samym zupeł-
nie nową generację dysków, 
które są w pełni zamienne ze 
starszymi modelami i mogą 
być bez problemu używane 
w starszych zespołach tną-
cych kosiarek SAMBA.

Jakie innowacje wprowadzo-
no? Konstruktorzy zoptymali-
zowali kształt dysków tnących 
LiteCUT, co poprawiło ich 
właściwości tnące i znacz-
nie usprawniło podbijanie 
masy zielonej, a także pod-
niosło ogólną wytrzymałość 

i żywotność dysków. Kolejne 
unowocześnienie to redukcja 
prześwitu między dyskiem 
i listwą, co umożliwia teraz 
o wiele łatwiejszą konser-
wację. Na uwagę zasługują 
również specjalnie ukształ-
towane nowoczesne belki 
tnące, które wytłoczone są 
z jednego elementu, dzięki 
czemu cała konstrukcja stała 
się jeszcze bardziej wytrzyma-
ła. Dopełnieniem modernizacji 
jest zastosowanie szerokiego 
tunelu pomiędzy specjalnie 

wyprofilowanymi płozami, co 
znacząco zwiększa samoczysz-
czenie się i w efekcie pozwala 
na otrzymanie paszy o najwyż-
szej jakości i czystości. Wy-
dajność, precyzja i wysoka 
jakość, to główne cele, jakie 
przyświecają konstruktorom 
w firmie SaMASZ. Za sprawą 
ich wysiłków sezon 2017 ma 
szansę być o wiele łatwiejszy 
i bardziej przyjazny użytkow-
nikom niż poprzednie.
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Nowa generacja dysków tnących z serii LiteCUT 
made by SaMASZ

Maszyny do zbioru zielonek

Dokładnie przemyślany i do-
stosowany do danego gospodar-
stwa zakup maszyn w znacznym 
stopniu minimalizuje ryzyko 
strat w zbiorach, a tym samym 
zapewnia zbiór paszy najwyż-
szej jakości.

Na rynku dostępnych jest wie-
le modeli różnego rodzaju ma-
szyn do zbioru zielonek . Wśród 
firm produkujących maszyny 
zielonkowe należy wyróżnić, 
między innymi: Sipmę, Samasz, 
Pronar iKUHN.

Najczęściej wykorzystywany-
mi przez rolników maszynami 
do zbioru traw i zielonek nisko-
łodygowych są kosiarki.

W zależności od rodzaju ze-
społu tnącego można je podzielić 
na dwie grupy: kosiarki nożyco-
we oraz kosiarki rotacyjne. No-
życowe zespoły tnące dzielimy 
na palcowe i bezpalcowe, nato-
miast zespoły tnące rotacyjne na: 
bijakowe, bębnowe i tarczowe.

Zasada działania palcowego 
zespołu tnącego polega na tym, 

że palce wchodzą pomiędzy ści-
nane rośliny, rozdzielają je na 
pasma, a nożyki poruszając się 
ruchem posuwisto-zwrotnym 
ścinają źdźbła lub łodygi za-
warte w tych pasmach, dogina-
jąc je i dociskając do krawędzi 
palców.

Zespół tnący bezpalcowy po-
siada wąskie nożyki o wysokiej 
sztywności przymocowane do 
listwy nożowej w odstępach, co 
zapobiega koszenie z zerowymi 
prędkościami, a odpowiednia 
jakość cięcia występuje przy 
wyższych prędkościach jazdy 
maszyny.

Kosiarki wyposażone w bez-
palcowy zespół tnący zapewnia-
ją mniejsze straty ścierniskowe, 
ponieważ występuje małe od-
chylenie koszonych źdźbeł na 
boki niż w zespołach palcowych. 
W kosiarce rotacyjnej częścią 
tnącą jest szybko obracający się 
nóż, lub bijaki rozdrabniające 
koszone rośliny.

Cięcie odbywa się poprzez 

szybkie uderzenie w rośliny. 
Roślina nie jest dociskana do 
innego elementu, lecz utrzymuje 
ją bezwładność. Kosiarki tego 
typu wymagają większej mocy 
i są znacznie wydajniejsze od 
kosiarek nożycowych. Wadą na-
tomiast jest znaczne rozdrob-
nienie koszonych zielonek oraz 
szarpanie roślin.

Kosiarki zawieszane są na pod-
nośniku hydraulicznym ciągni-
ka, a elementy tnące napędzane 
są przez WOM.

Często wyposażone są w dźwi-
gnię dwuramienną, co umożli-
wia utrzymanie zespołu tnącego 
w położeniu poziomym, czy uno-
szenie kosiarki wraz z zespołem 
tnącym do góry w celu ominięcia 
przeszkód oraz pozwala na swo-
bodne wykonywanie nawrotów 
bez potrzeby zatrzymywania cią-
gnika. Firma Samasz, oferuje ko-
siarki wyposażone w siłownik 
umożliwiający zamocowanie jej 
z boku ciągnika, a także spręży-
nę bezpiecznika z regulowanym 

ugięciem i szybki system wymia-
ny noży.

Z kolei fima Pronar posiada 
w swojej ofercie kosiarki dys-
kowe, w których zastosowano 
zawieszenie centralne, co gwa-
rantuje dokładne cięcie i opty-
malną wysokość koszenia. 
Ponadto możliwa jest regulacja 
siły nacisku kosiarki na podłoże 
dzięki zastosowaniu trójstopnio-
wego układu regulacji sprężyn 
odciążających. Dodatkowo ko-
siarki wyposażono w spulchniacz 
pokosu, który powoduje łama-
nie skoszonych źdźbeł roślin, co 
przyspiesza proces ich suszenia.

Nieco innym rozwiązaniem 
może pochwalić się firma Sipma, 
która oferuje klientom kosiarki 
sześciodyskowe dolnonapędowe 
o wysokiej wydajności kosze-
nia z systemem regulacji kąta 
i wysokości koszenia za pomocą 
cięgien. Ponadto urządzenie jest 
wyposażone w spulchniacz poko-
sów, dzięki czemu czas schnięcia 
zielonki ulega skróceniu, a także 

regulację szerokości pokosu oraz 
bezpiecznik chroniący maszynę 
przed uszkodzeniem w razie na-
jechania na przeszkodę.

Firmy prześcigają się w tworze-
niu coraz to nowocześniejszych 
rozwiązań, które nie tylko uła-
twiają pracę, ale sprawiają, że 
maszyny są coraz bardziej wy-
dajniejsze. Dlatego też ważny jest 
dobór i właściwe użytkowanie 
takiego sprzętu jak również kwe-
stie ekonomiczne.

Literatura u autora

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy w Falentach 
Oddział w Warszawie

Bardzo ważnym czynnikiem w zbiorze zielonek i innych roślin paszowych jest dobór 
odpowiednich maszyn i urządzeń.

Sposób zawieszenia kosiarki na ciągniku
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Nowości SaMASZA

SaMASZ wśród nowości na 
2017 r. prezentuje 10-karu-
zelowy przetrząsacz ciągnio-
ny P10-1200, który oprócz 
znacznej szerokości roboczej 
~12 m i dużej wydajności ro-
boczej ~17 ha/h posiada wiele 
cech gwarantujących długą 
i bezproblemową pracę oraz 
uzyskanie najwyższej czysto-
ści paszy.

Opatentowany system prze-
stawiania zgrabiarki z pozy-
cji roboczej w transportową 
i odwrotnie przyśpiesza proces 
przejścia maszyny pomiędzy 

obszarami pracy. W zgrabiar-
ce zastosowano rozwiązanie 
w postaci pojedynczego cen-
tralnego siłownika do prze-
stawiania bocznych ramion 
przetrząsacza (rys. 1-2). Po 
rozłożeniu do pozycji pracy, 
mechanizm wraz ze specjalnie 
skonstruowanymi osłonami 
przednimi stanowi „kratow-
nicę” chroniącą centralne 
przeguby ramion maszyny 
przed przeciążeniem podczas 
nagłego wzrostu obciążenia 
lub uderzenia w przeszkodę. 
To innowacyjne rozwiązanie 

gwarantuje długą i bezproble-
mową pracę przetrząsacza na-
wet w ciężkich warunkach.

Drugim z patentów jest me-
chanizm kontroli kąta pochy-
lenia maszyny podczas pracy 
(rys. 3), który pozwala na 
ustawienie długości wysuwu 
siłownika pochylania pod-
czas przestawiania przetrzą-
sacza z pozycji transportowej 

w roboczą. To rozwiązanie uła-
twia operatorowi utrzymanie 
powtarzalności ustawienia ma-
szyny w pozycji roboczej po 
przejazdach transportowych, 
co znacznie oszczędza czas.

Źródło: SaMASZ
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

10-karuzelowy przetrząsacz ciągniony gwarantuje długą i bezproblemową pracę.
 

  

Rysunek 1.

  

Rysunek 2.

 
Rysunek 3 

 
 
 
 

Specyfikacja przetrząsacz ciągniony 10-karuzelowy P10-1200

Typ P10-1200

Szerokość robocza [m] ~12 m

Szerokość transportowa [m] 2,9 m

Wysokość transportowa [m] 1,5 m

Liczba wirników [szt.] 10

Średnica wirnika [cm] 160

Liczba ramion wirnika [szt.] 6

Obroty WOM [obr./min] 540

Moc ciągnika [KM] od 80

Wydajność [ha/h] ~17 ha/h

Maksymalna prędkość robo-
cza [km/h] 16

Ogumienie 18x8,5-8

Kategoria zaczepu TUZ ciągnika Belka polowa

Wał napędowy WPT

Wbudowane:
ze sprzęgłem 

jednokierunkowym
Ciąg.- przetrz.:

Ze sprzęgłem ciernym

Ilość przyłączy hydraulicznych 3x dwustronnego działania

Masa [kg] 2120
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Tworzymy urodzaj

5 porcji warzyw, 
owoców lub soku

Startuje VI edycja po-
pu l a r ne go  p ro g r a mu 
edukacyjno-informacyjnego.

W marcu rozpoczęła się ko-
lejna, VI już odsłona kampanii 
edukacyjnej „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku” – programu 
realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Krajowa Unia Pro-
ducentów Soków.

Celem akcji jest promowa-
nie i budowanie prawidło-
wych postaw żywieniowych 
wśród Polaków. Kampania 
ma szczególne znaczenie 
w obliczu ciągle zbyt niskie-
go spożycia owoców i warzyw 
w naszym kraju.

Celem działań realizowa-
nych w ramach kampanii 
„5 porcji warzyw, owoców lub 
soku” jest edukowanie społe-
czeństwa na temat zdrowego 
odżywiania i prawidłowo zbi-
lansowanej diety, której pod-
stawą są warzywa i owoce. 
Program bazuje na zaleceniach 
Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) oraz jest zgodny 
z zaleceniami Rady ds. Diety, 
Aktywności Fizycznej i Zdro-
wia przy Ministrze Zdrowia.

W VI edycji kampanii ha-
sło „5 porcji zdrowia.” zo-
stało wzbogacone o subclaim 
„Owoc, warzywo lub sok.”, 
aby zwrócić uwagę odbior-
ców na fakt, że niezbędnym 
elementem dbałości o zdrowie 
jest spożywanie owoców i wa-
rzyw, a szklanka soku może być 
1 z 5 zalecanych codziennie 
owocowo-warzywnych porcji. 
Podkreślona zostanie także rola 
opakowań soków – ich funk-
cjonalność, bezpieczeństwo 
i kwestie związane z ekologią.

W ramach kampanii reali-
zowane będą szeroko zakrojo-
ne działania komunikacyjne 
w prasie, Internecie i radiu 
oraz działania edukacyjne 
z udziałem ekspertów z zakresu 

zdrowia i prawidłowego odży-
wiania. Po raz kolejny w akcji 
wezmą udział coraz chętniej 
angażujący się w nią blogerzy.

„Polacy, podobnie jak po-
zostali Europejczycy, w więk-
szości nie spożywają owoców 
i warzyw w wystarczających 
ilościach. Konsumpcja jest niż-
sza niż rekomendowane mini-
mum 400 g dziennie na osobę 
– w 2016 roku wyniosła tylko 
ok. 280 g. Ponadto najnowsze 
wytyczne dietetyków wskazują 
już nie na tylko na minimalną, 
zalecaną liczbę 5 porcji warzyw 
i owoców, bo rekomendowa-
nych jest już 7 porcji warzyw 
i owoców każdego dnia.. Dla-
tego chcemy edukować i in-
spirować społeczeństwo oraz 
podpowiadać sprytne sposoby 
na włączenie warzyw i owoców 
do codziennego jadłospisu, np. 
w postaci szklanki soku. Zależy 
nam, żeby oprócz budowania 
świadomości, wśród konsu-
mentów pojawiły się również 
realne nawyki sięgania po wa-
rzywa, owoce lub sok każdego 
dnia” – mówi Sekretarz Gene-
ralny KUPS, Barbara Groele.

W  o p u b l i k o w a n e j 
w 2016 roku przez Instytut 
Żywności i Żywienia uaktu-
alnionej piramidzie zdrowego 
żywienia i aktywności fizycz-
nej, warzywa i owoce znalazły 
się u podstaw diety, a jedną 
z ich porcji może stanowić 
szklanka soku.

Kampania „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku” finansowa-
na jest ze środków Funduszu 
Promocji Owoców i Warzyw 
oraz Sponsorów – członków 
KUPS. Za realizację działań 
komunikacyjnych odpowiada 
agencja Michael Bridge Com-
munication, za kampanię me-
diową – Rebel Media.

Źródło: Agencja Michael 
Bridge Communication, Za rozwiązanie krzyżówki, które dotrze do redakcji jako pierwsze, nagrodą 

będzie książka: „Bydło domowe, hodowla i użytkowanie”

Wesołych Świąt
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Satysfakcja z realizacji zamierzeń
Pronar, firma założona w 1988 r., 

dzięki ciężkiej pracy oraz przemyśla-
nym decyzjom biznesowym w cią-
gu szeregu lat wyrosła na lidera 
w produkcji maszyn i urządzeń rol-
niczych, komunalnych, recyklingo-
wych, felg, osi i układów jezdnych. 
Obecnie posiada blisko50% udziału 
krajowego rynku i ciągle poszerza 
pole swoich działań o nowe zagra-
niczne rynki zbytu. Swoje produkty 
eksportuje do 60 krajów na całym 
świecie, w tym m.in. do Stanów 
Zjednoczonych, Argentyny, Au-
stralii,  Rosji czy Japonii.

Firma w ostatnim roku rozbudo-
wała swoje fabryki w Siemiatyczach 
i Narewce powiększając dotychcza-
sową powierzchnię produkcyjną 
niemal dwukrotnie oraz zbudowała 
nową fabrykę w Hajnówce.

Całkowita przestrzeń jaką zajmu-
je fabryka w Siemiatyczach wynosi 
49 tys. m², gdzie wytwarzane są 
maszyny i komponenty do maszyn 
recyclingowych o masie do 60 ton.

Z nowych inwestycji Pronaru 
cieszą się mieszkańcy całego regio-
nu, którzy widzą szansę swojego 
rozwoju i znalezienia nowej pracy.

W fabryce w Narewce powierzch-
nia została zwiększona z 16 tys. do 
27 tys. m², co pozwoliło usprawnić 
produkcję i zwiększyć liczbę wy-
twarzanych maszyn i tarcz do kół. 
Nowe hale umożliwią rozdzielenie 
montażu poszczególnych rodza-
jów przyczep, co pozwoli na jeszcze 
szybszą realizację zamówień.

W ostatnim czasie została też 
wybudowana zupełnie nowa fabry-
ka w Hajnówce, gdzie na obszarze 
ponad 18 tys. m² hal fabrycznych, 
wytwarzane będą komponenty 
układów jezdnych i przeniesienia 
napędu.

Każda z fabryk wyposażona jest 
w najnowocześniejszą technologię, 
zwiększającą wydajność produkcji 
oraz jakość wytwarzanych maszyn.

Łączna powierzchnia hal 

produkcyjnych siedmiu fabryk Pro-
naru liczy 210 tys. m², to prawie 
80 boisk piłkarskich. Jednocześnie 
ciągle podwyższane są standardy 
dotyczące warunków pracy. Aktu-
alnie we wszystkich zakładach pro-
dukcyjnych Pronaru zatrudnienie 
znajduje ok. 2 tys. osób, a w nie-
dalekiej przyszłości planowany 
jest znaczny wzrost zatrudnienia. 
Liczby te sprawiają, że firma jest 
liderem na lokalnym rynku pracy 
i w wymierny sposób przyczynia 
się do rozwoju przemysłu w Polsce.

Rok 2017 zapowiada się równie 
obiecująco. Pronar już tradycyjnie 
prowadzi w krajowym rankingu 
sprzedaży przyczep rolniczych. 
Produkty Pronaru wyróżnia do-
skonała jakość i wytrzymałość oraz 
bardzo szeroka oferta (np. samych 
przyczep Pronar produkuje ponad 
120 modeli).

Ponadto w ofercie producenta 
można znaleźć kompletną linię ma-
szyn do zbioru zielonek, ciągniki, 
osprzęt rolniczy, a także maszyny 
komunalne i recyklingowe.

Zgodnie z obraną strategią, Pro-
nar konsekwentnie dąży do zwięk-
szenia udziału w rynku, który zbliża 
się do poziomu 50 proc. Jest jedy-
nym producentem,  który wielkość 
sprzedaży liczy w tysiącach sztuk.

Niebagatelne znaczenie ma sa-
mowystarczalność Pronaru - mniej 
niż 10 proc. elementów używanych 
do produkcji pochodzi od zewnętrz-
nych dostawców. Siedem fabryk 
o sprofilowanej produkcji,  rozbu-
dowana produkcja felg i osi, wła-
sna hurtownia stali, potężne biuro 
konstrukcyjne, Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe, wykwalifikowana 
załoga na każdym etapie produkcji 
i sprzedaży - to są atuty Pronaru.

Źródło: KWARTALNIK 
PRONAR NR 4(39)/2016 i NR 

1(40)/2017
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Pronar ma mocną pozycję lidera i nie zanosi się na zmianę w tej klasyfikacji.

W OFERCIE POSIADAMY:
PRZYCZEPY
MASZYNY DO ZBIORU ZIELONEK
OSPRZĘT ROLNICZY
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