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Wyniki Finału PROCAM Cup 2017

Po ciekawej walce Giganci 
zostali zwycięzcami I edycji 
ogólnopolskiego turnieju pił-
karskiego dla dzieci PROCAM 
CUP 2017. W nagrodę już we 
wrześniu obejrzą mecz Repre-
zentacji Polski z Kazachstanem, 
który odbędzie się 4 września 
na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.

Fantastyczna pogoda oraz 
świetna atmosfera na trybu-
nach sprawiły, iż finał ry-
walizacji był prawdziwym 
piłkarskim świętem, a emo-
cje sięgały zenitu. Nic w tym 
dziwnego, bowiem stawka była 
ogromna, o czym mówił gość 
specjalny wydarzenia, były se-
lekcjoner Reprezentacji Polski, 
Paweł Janas. – Cieszę się, że 

tylu młodych ludzi uprawia na-
szą wspólną, ukochaną dyscy-
plinę sportu. Trzymam kciuki 
za wszystkie zespoły, z najlep-
szym natomiast spotkamy się 
już we wrześniu na Stadionie 
Narodowym w Warszawie – 
mówił podczas otwarcia były 
trener kadry narodowej.

Przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego trudno było wskazać 
faworyta rywalizacji. Najlepiej 
spisywali się jednak gracze UKS 
Jedynki Aleksandrów Kujawski 
oraz UKS Giganci Radymno. 
Jak się później okazało, to 
właśnie bezpośredni pojedy-
nek tych drużyn okazał się 
kluczowy dla losów turnieju. 
W czwartej kolejce zmagań 
Giganci Radymno pokonali 

zespół z Kujaw 1:0, by następ-
nie zremisować w ostatnich se-
kundach z ZS Krośnice 2:2 i bez 
porażki zwyciężyć w I edycji 
turnieju PROCAM CUP 2017.

Ostatecznie na drugiej loka-
cie uplasowali się zawodnicy Je-
dynki Aleksandrów Kujawski, 
a na ostatnim miejscu podium 
ZS Krośnice. – Wszyscy jeste-
ście zwycięzcami – mówił Piotr 
Żmijewski, dyrektor PROCAM 
podczas oficjalnej ceremonii 
zakończenia turnieju. – Jestem 
dumny, że miałem okazję przy-
glądać się temu turniejowi, jak 
również trzymam kciuki, by 
Wasza przygoda z piłką nożną 
trwała jak najdłużej – dodał 
przedstawiciel Sponsora Głów-
nego Turnieju.

Nie zabrakło również wy-
różnień indywidualnych. 
Najlepszymi zawodnikami 
turnieju uznani zostali: Mar-
cin Kościelecki (UKS Jedynka 
Aleksandrów Kujawski – Król 
Strzelców – 9 bramek), Stani-
sław Wojtas (UKS Śrem), Igor 
Olszewski (AP Jonkowo-Wrze-
sina), Karol Chudy (ZS Kro-
śnice) i Piotr Żurawski (UKS 
Giganci Radymno). Najbardziej 
walecznym graczem uznany 
został Paweł Rajzer (UKS Gi-
ganci Radymno).

Turniej finałowy we Wron-
kach był zwieńczeniem całego 
cyklu turniejów sportowych 
PROCAM CUP 2017 organizo-
wanych przez firmę PROCAM 
wraz z partnerem turnieju 

firmą BASF producentem środ-
ków ochrony roślin Priaxor 
oraz Caryx 240 SL. W sumie 
w ciągu jednego miesiąca, 
w pięciu turniejach eliminacyj-
nych, udział wzięło 30 drużyn 
z całej Polski. Zwycięzca mógł 
być jednak tylko jeden, a GI-
GANCI z Radymna napisali 
fantastyczną historię, której 
zwieńczeniem będzie – dla 
większości z nich pierwszy raz 
w życiu – możliwość wzięcia 
udziału w meczu Reprezentacji 
Polski, a właśnie spełnianie 
marzeń najmłodszych i kre-
owanie zasad fair – play było 
główną ideą turnieju PROCAM 
CUP 2017.

Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

By wygrać turniej Giganci z Radymna (woj. Podkarpackie) przejechali do 
Wronek ponad 700 km.
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Najmłodsi 
bezpieczniejsi na wsi

„Bezpiecznie na wsi to pod-
stawa – środki chemiczne to 
nie zabawa!” to hasło konkur-
su plastycznego, organizowa-
nego przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
przy współpracy z Państwową 
Inspekcją Pracy, pod honoro-
wym patronatem Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finał 
z udziałem autorów najciekaw-
szych prac odbył się w Sejmie 
14 czerwca. Konkurs promuje 
odpowiedzialne zachowania 
najmłodszych w gospodar-
stwie rolnym, a od 2014 roku 
wspiera go Bayer - Dział Crop 
Science.

„Celem konkursu było pro-
mowanie pozytywnych za-
chowań związanych z pracą 
i zabawą na terenach wiejskich, 
poszerzanie wiedzy dzieci na 
temat bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w gospodarstwach 
rolnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiega-
nia wypadkom związanym 

z obecnością w nich substan-
cji chemicznych” – podkreślili 
organizatorzy.

- W ramach programu 
edukacyjnego „Grunt to 
bezpieczeństwo” promujemy 
odpowiedzialne postawy w go-
spodarstwach. Cieszymy się, 
że po raz kolejny współpracu-
jemy z KRUS i możemy zapro-
sić kilkudziesięciu laureatów 
i finalistów oraz ich rodziców 
i nauczycieli do siedziby fir-
my Bayer by pokazać im naszą 
perspektywę nowoczesnego, 
odpowiedzialnego rolnictwa 
– mówi Iwona Krych-Stec, 
Dyrektor Marketingu Crop 

Science, Bayer.
W ramach nagrody spe-

cjalnej od firmy Bayer, około 
50 dzieci z całego kraju testo-
wało innowacyjną aplikację 
Wirtualnej Rzeczywistości 
pt. „Wirtualna Farma”. Naj-
młodsi mieli m.in. unikalną 
szansę wcielenia się w pszczołę 
wykonującą lot nad ukwieco-
ną łąką, a także wirtualnego 
sprawdzenia czystości nasion. 
Rodzice i nauczyciele również 
byli pod wrażeniem tej ultra-
nowoczesnej technologii.

Źródło: Omega Communication
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Finaliści konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi 
to podstawa!” gościli w warszawskim salonie Baylab.

Nabór wniosków na 
„Modernizację gospodarstw 
rolnych”

Od 29 czerwca do 28 lipca 
2017 r. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski 
o przyznanie pomocy na ope-
racje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” finansowanego 
z budżetu Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020.

Termin ten oraz zasady 
udzielania takiej pomocy 
ogłosił 24 maja Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa Dariusz Golec 
za pośrednictwem dziennika 
ogólnopolskiego i portalu in-
ternetowego ARiMR.

Wsparcie można otrzymać 
na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt 

- maksymalne dofinansowa-
nie wynosi 900 tys. zł;

• rozwojem produkcji mle-
ka krowiego - wysokość 
wsparcia może wynieść 
500 tys. zł;

• rozwojem produkcji by-
dła mięsnego - wysokość 
wsparcia może wynieść 
500 tys. zł;
pod warunkiem że Wniosko-

dawca nie ubiegał się jeszcze 
o wsparcie w ramach wymie-
nionych typu operacji.

Źródło: KRIR

Doświadczenia firmy Bayer 
z rzepakiem

Technologia ochrony rzepa-
ku ozimego w Centrum Do-
radztwa Technicznego (CDT) 
Chechło prowadzona jest z za-
łożeniem pełnej kontroli cho-
rób grzybowych i szkodników 
przez cały okres wegetacyjny. 
Okres ten podzielony jest na 
dwa główne etapy: jesienny 
i wiosenny. W programie do 
jesiennej ochrony planta-
cji zastosowano Decis Mega 
50 EW do zwalczania pcheł-
ki rzepakowej a do ochrony 
przed chorobami grzybowymi 
zaaplikowano fungicyd Tilmor 
240 EC.

Zabiegi wiosenne zostały 
skoncentrowane na szybkiej 
regeneracji roślin rzepaku po 
zimie. Ponownie zastosowano 
preparat Tilmor 240 EC, co 
nie tylko ochroniło rzepak, 
ale w wyjątkowy sposób - 
dzięki zawartości priotio-
konazolu - wspierało proces 
regeneracji roślin po okresie 
przezimowania.

Kolejnym krokiem było 
zwalczanie słodyszka rzepa-
kowego insektycydem Proteus 
110 OD. Niespodziewany po-
wrót zimy w okresie początku 
kwitnienia wywołał dodatko-
wy stres, dlatego wykonano 
zabieg „na kwiat‘’, fungicydem 
Propulse 240 SE w celu ochro-
ny przed zgnilizną twardziko-
wą i czernią krzyżowych oraz 
zabezpieczenia uszkodzonych 
części roślin przed infekcjami 
grzybowymi.

Z powodu nasilenia prysz-
czarka kapustnika ochronę 
plantacji rzepaku zakończono 

insektycydem Biscaya 240 OD.
Oprócz ochrony rzepaku 

firmy Bayer zaprezentowała 
najnowsze odmiany.

Pod marką InVigor Bayer 
wprowadza na rynek nowe 
odmiany mieszańcowe rzepa-
ku jarego oraz ozimego, które 
charakteryzują się bardzo wy-
sokim plonem, czy doskonałą 
zimotrwałością. Pierwszym 
mieszańcem ozimym z tej 
grupy jest InV1022. Jego naj-
większą zaletą jest bardzo 
wysokie plonowanie w prze-
różnych warunkach klima-
tyczno-glebowych. Wyniki 
plonowania COBORU (2014-
2016) to 115% wzorca. Poza 
tym, że odmiana b. dobrze 
znosi trudne warunki zimo-
we, posiada mocne zdolności 
regeneracyjne.

InV1165 jest najnowszą 
odmianą mieszańcową rze-
paku ozimego w ofercie firmy 
Bayer. Został on zarejestro-
wany w 2017 roku w Polsce. 
Plonowanie na poziomie 

116% wzorca w latach 2015-
2016 plasuje go w ścisłej czo-
łówce najlepiej plonujących 
odmian w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU. Bardzo 
dobry wigor jesienny oraz przy-
datność na różne typy gleb, 
w tym również gleby mozaiko-
we sprawia, że może być on 
z powodzeniem uprawiany na-
wet w trudniejszych warun-
kach. Bardzo mocną stroną tej 
odmiany jest jej zimotrwałość 
- 7% martwych roślin po zi-
mie 2015-2016 zapewnia mu 
2. pozycję w rankingu odmian, 
które najlepiej przezimowały 
w doświadczeniach rejestro-
wych COBORU.

Kolejną odmianą z grupy 
InVigor, wprowadzaną na nasz 
rynek w br., jest InV1024. Do-
skonała zimotrwałość, wysokie 
zaolejenie, podwyższona tole-
rancja na suchą zgniliznę ka-
pustnych (zawiera gen Rlm7).

Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Szkolenia i pokazy w Centrum Doradztwa 
Technicznego Bayer w Chechle.
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Nie tylko „czym”, ale „jak”

Jak to osiągnąć? Pytamy 
prof. Krzysztofa Jankowskiego, 
kierownik Katedry Agrotech-
nologii, Zarządzania Produk-
cją Rolniczą i Agrobiznesu na 
Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie.

Wspomniał pan o od-
chwaszczaniu sekwencyjnym, 
na czym ono polega?

Odchwaszczanie sekwen-
cyjne eliminuje pewne wady 
odchwaszczania doglebowego 
– posiewnego oraz dolistnego. 
Stosując preparat tuż po sie-
wie, trudno nam przewidzieć 
jakie będą warunki i chwasty. 
I o ile skład botaniczny chwa-
stów można z grubsza przewi-
dzieć znając historię pola, to 
zarówno posucha jak i ulewa 
są nieprzewidywalne, a mogą 
mieć wpływ na obniżenie sku-
teczności działania herbicy-
du doglebowego, wpłukanie 
go głębiej i fitotoksyczność. 
W przypadku preparatów sto-
sowanych wyłącznie dolist-
nie, gdy czekamy aż chwasty 
i rzepak osiągną odpowiednią 
fazę rozwojową, ryzykujemy, 
że chwasty osiągną wyższą 
fazę rozwojową, a w efekcie 
będzie problem ze skuteczno-
ścią. W odchwaszczaniu se-
kwencyjnym dajemy mniejsze 
dawki preparatów, ale oboma 
sposobami, co eliminuje te 

problemy. Nawet jeśli skutecz-
ność pierwszej dawki będzie 
mniejsza, to możemy zadzia-
łać drugą dawką albo dobrać 
inny preparat – pod te chwasty, 
które się pokazały.

Gdy wspomniał pan o wy-
mywaniu substancji aktyw-
nych w głąb gleby, skojarzyła 
mi się polska firma, która 
jako jedyna oferuje adiuwant 
do herbicydów doglebowych, 
zapobiegający przemieszcza-
niu się substancji aktywnych 
poniżej kilkucentrymetro-
wej „strefy zero”. Co pan 
o tym sądzi?

Jest to na pewno dobry spo-
sób, ale eliminuje tylko jeden 
problem: intensywnego desz-
czu. Nie złagodzi to jednak 
mniejszej skuteczności wsku-
tek posuchy. Nadmienić trze-
ba, że wpłukiwanie i działanie 
fitotoksyczne często nie jest aż 
tak wielkim problemem, jak 
się obawiamy, bo odbarwienia 
bywają krótkotrwałe.

Jeśli już stosujemy herbicy-
dy nalistnie, bywa że chcie-
libyśmy później dać nawóz, 
przykładowo dolistny. Jaki 
minimalny odstęp czasowy 
należy przyjmować, aby „nie 
karmić chwastów”?

Tu zaskoczenie: przede 
wszystkim nie jestem zwo-
lennikiem dokarmiania 

dolistnego jesienią. Ten zabieg 
należy przełożyć na późną wio-
snę, bo ma on ogromne znacze-
nie po kwitnieniu, gdy system 
korzeniowy rzepaku zaczyna 
obumierać, a aplikacja nalistna 
pobudza go i przedłuża jego 
aktywność. Patrząc jednak 
szerzej, należałoby przyjąć, że 
większość herbicydów ujawnia 
swoją skuteczność po ok. 2 ty-
godniach, więc jeśli taki okres 
czasu minie, nie powinniśmy 
już dokarmiać chwastów.

Taką samą sekwencyjność 
poleca pan w odniesieniu do 
insektycydów?

Generalnie jestem zwolen-
nikiem sekwencyjnych zabie-
gów. Są bardziej precyzyjne, 
dają większe pole do popisu 
w doborze preparatów, choć 
z drugiej strony wymagają 
większej wiedzy od rolnika, 
bo trzeba rozpoznawać gatunki 
szkodników i działać nie profi-
laktycznie, ale interwencyjnie.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Walka z chwastami to nie tylko chemia, ale również 
sposoby jej aplikacji, aby jak najmniejszą ingerencją 
osiągnąć jak najlepszy rezultat.

Rzepaki, zboża i smak ziemi żydowskiej

Frekwencja i zaintereso-
wanie rolników dopisało. Co 
ich przyciągnęło?

Prezentowaliśmy zboża i rze-
paki, a frekwencja rzeczywiście 
dopisała, bo impreza ta od-
bywa się rokrocznie wspólnie 
z Gospodarstwem Rolno-Ho-
dowlanym Żydowo. Rolnicy 
wiedzą, że takie wydarzenie 
regularnie ma miejsce, a że po-
goda też dopisała, to wszyscy 
cieszymy się z dobrego spotka-
nia. Dzień Rzepaku i Zbóż, 
jak sama nazwa wskazuje, 
poświęcony jest tym gatun-
kom, a wśród zbóż szczególnie 
odmianom jęczmienia i psze-
nicy. Jeśli chodzi o rzepaki, 
to na szczególną uwagę za-
sługuje LG Architect, która 
jest naszą tegoroczną krajową 
i europejską nowością. Jest to 
pierwsza odmiana na rynku, 
która prócz wysokiego plo-
nowania charakteryzuje się 
odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy. Jest to patogen 
rzadko rozpoznawany, choć 
dość powszechnie występujący 
w całej Europie. Odmiana ta 
rozpoczyna pochód odmian 
z tą genetyczną odpornością, 
a w najbliższym czasie będzie-
my kierować do rejestracji ko-
lejne takie odmiany.

A co jeśli chodzi o zboża?
Wśród zbóż tradycyjnie po-

kazywaliśmy nasze odmiany 

jęczmienia browarnego, 
a w tym segmencie mamy 
mocną pozycję. Pokazywa-
liśmy także nasze nowości 
w odmianach pastewnych: 
jarą Kampę i ozimą Weronikę.

Skąd rolnicy przyjeżdżają 
na wasze spotkania?

Większość gości było z po-
wiatu gnieźnieńskiego i wrze-
sińskiego, ale zdarzali się 
rolnicy z dalszych stron oraz 
zaprzyjaźnione firmy.

Jak takie spotkania polo-
we przekładają się na decyzje 
zakupowe rolników?

Nie prowadzimy sprzedaży 
bezpośredniej, więc przeło-
żenia wprost po jednym spo-
tkaniu polowym nie jestem 
w stanie określić. Rolnicy ku-
pują u dystrybutorów, ale te 
konkretne cechy hodowlane 
musimy przedstawić na po-
kazach polowych. Szczególnie 
ważna jest teraz odporność na 
wirusa żółtaczki rzepy, bo żad-
na inna odmiana jej nie ma. 
Takimi pokazami budujemy 
świadomość jakości naszego 
portfolio.

Impreza współorganizo-
wana jest przez kilka firm, 
nie tylko Limagrain.

Zorganizowaliśmy ją wraz 
z takimi firmami jak: BASF 
i ADOB. Tradycyjnie spotyka-
my się w komplecie, bo rolnicy 
mogą dowiedzieć się nie tylko 

o samych odmianach, ale także 
o ochronie i nawożeniu dolist-
nym. Myślę, że to korzystne 
dla wszystkich, aby otrzymać 
kompleksową wiedzę, a nie 
wyłącznie ściśle z dziedziny 
nasiennictwa. To też tworzy 
wartość tego wydarzenia.

Organizacja imprezy była 
na wysokim poziomie, a na 
koniec każdy z gości otrzymał 
karton soku.

Współpraca z gospodar-
stwem w Żydowie jest dwu-
stronna: oni promują nas, my 
promujemy ich. Te soki pocho-
dzą z lokalnego gospodarstwa 
sadowniczego, chodziło nam 
o to, aby każdy z gości mógł 
wziąć ze sobą odrobinę smaku 
tej ziemi.

Ziemi żydowskiej – można 
powiedzieć.

Dokładnie. Z okolic miejsco-
wości Żydowo, a więc ziemi 
żydowskiej.

Rozmawiał Roman Barszcz.

W Szczytnikach Czerniejewskich (gm. Żydowo) 
odbyło się spotkanie polowe firmy Limagrain. O nim 
rozmawiamy z Danielem Niewińskim.

Omya zamierza otworzyć nowy zakład produkcyjny w Kornicy

Oftringen (Szwajcaria) / 
Warszawa (Polska), 28 marzec 
2017 roku. Omya, wiodący 
globalny producent minerałów 
przemysłowych pochodzących 
z węglanu wapnia, zamierza otwo-
rzyć w sierpniu 2017 roku nowy 
zakład produkcyjny w Kornicy. 
W Polsce nasza firma istnieje od 
1995 roku. Po siadamy własne zło-
ża kredy w Kornicy i Mielniku 
oraz do lomitu w Romanowie. Od 
momentu wprowadzenia na rynek 
w 1997 roku nawozów do wapno-
wania gleb wyprodukowanych na 

bazie kredy, cieszą się one niesłab-
nącą popularnością, ze względu 
na nieporównywalną z innymi 
nawozami wapniowymi, skutecz-
ność odkwaszania gleb. Standar-
towe i granulowane nawozy na 
bazie kredy są pro dukowane przez 
Omya w Polsce oraz importowa-
ne z Nie miec z siostrzanej firmy 
VKD. Ze względu na skuteczność 
w odkwaszaniu gleby, potwierdzo-
ną nie tylko badaniami laborato-
ryjnymi, ale przede wszystkim 
wynikami polowymi naszych 
klientów oraz aby dostoso wać 
się do szybko rosnącego popytu 
na nawozy kredowe Omya będzie 
rozwijać wydobycie z istniejących 
złóż, a wkrótce, aby zaspokoić 
potrzeby rynku otworzy nowy, 
zakład produkcji kredowych na-
wozów granulowanych.

W nowym zakładzie za-
trudnienie znajdzie około 
20 pracowników.

Otwarcie nowego zakładu 
związane jest ze strategią rozwoju 
Omya w segmencie Rolniczym. 
Funkcjonujący zakład produkcyjny 
w Mielniku będzie kontynuował 
swoją działalność wytwarzając 
określony asortyment produk-
tów. Wszyscy obecnie zatrudnie-
ni pracownicy w Mielniku będą 
kontynuować pracę w zakładzie 
w Mielniku bądź w Kornicy.

Otwierając zakład produkcyjny 
w Kornicy Omya będzie mogła 
w jeszcze lepszym stopniu odpo-
wiadać na stale rosnące oczekiwa-
nia klientów w zakresie wysokiej 
jakości produktów wytwarzanych 
z poszanowaniem zasad dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju.

Nowy zakład granulowanych nawozów do odkwaszania gleb na bazie złóż kredy piszącej.

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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skuteczność i ekologia 
w zabiegach przedwschodowych
Prof. dr hab. Mariusz Kucharski, 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

wielofunkcyjny adiuwant do INSEKTYCYDÓW

wielofunkcyjny adiuwant  
do HERBICYDÓW 
zawierających glifosat

wielofunkcyjny adiuwant do FUNGICYDÓW

wielofunkcyjny adiuwant do HERBICYDÓW 
sulfonylomocznikowych

stiker, adiuwant  
do HERBICYDÓW

preparat do mycia opryskiwaczy

EKSPERT OD KORZENI 
preparat wspomagający 
wzrost masy korzeniowej

Rolnictwo zrównoważone i wynikające z niego nowe strate-
gie w ochronie roślin, zmierzające do racjonalnego ograniczenia 
stosowania środków ochrony roślin, przyczyniły się do poszuki-
wania rozwiązań proekologicznych.

Jedną z metod obniżenia dawek herbicydu, przy jednocze-
snym zachowaniu skuteczności działania jest stosowanie sub-
stancji modyfikujących efektywność pestycydów, tzw. adiuwan-
tów. Obniżenie dawek herbicydów jest korzystne nie tylko ze 
względów ekonomicznych, ale również ze względów środowi-
skowych. Wykorzystując dotychczasową wiedzę oraz pozna-
ne właściwości adiuwantów, które są stosowane w zabiegach 
nalistnych, można rozszerzyć ich stosowanie o aplikację razem 
z herbicydami w zabiegach przedwschodowych. Początkowo 
wykorzystywane adiuwanty stosowane w zabiegach nalistnych 
nie zawsze sprawdzały się w zabiegach przedwschodowych. 
Dzięki prowadzonym badaniom na rynku środków ochrony ro-
ślin pojawiły się adiuwanty nowej generacji przeznaczone do 
stosowania z herbicydami doglebowymi. 

Przykładem powiązania krajowego przemysłu i nauki w dzie-
dzinie środków ochrony roślin jest dostępny na rynku ATPOLAN 
SOIL MAXX – nowy adiuwant dedykowany do zabiegów herbi-
cydowych w przedwschodowej ochronie upraw rolniczych.

Skuteczność zabiegów doglebowych bywa często zawodna ze 
względu na nierównomierne rozmieszczenie i wymywanie her-
bicydu poza strefę kiełkowania roślin. Powoduje to, że wzrastają-
ce chwasty mają ograniczony kontakt z herbicydem, co przyczy-
nia się do spadku skuteczności wykonanego zabiegu. Efekt taki 
jest szczególnie widoczny, gdy niska wilgotność gleby (gleba 
przesuszona) uniemożliwia dotarcie herbicydu do kiełkujących 
chwastów i jego pobranie. Podobnie, w przypadku wystąpienia 

obfitych opadów, herbicyd zostaje wymyty poza strefę kiełkowa-
nia roślin, co uniemożliwia jego działanie.

Adiuwant doglebowy ATPOLAN SOIL MAXX, dzięki odpowied-
nio dobranej mieszaninie olejów i substancji powierzchniowo 
czynnych zapewnia optymalne rozłożenie i zatrzymanie herbi-
cydu w strefie kiełkowania nasion chwastów, ułatwia pobiera-
nie herbicydu przez kiełkujące rośliny oraz znacząco ogranicza 
przemieszczanie herbicydu w głąb gleby. 

ATPOLAN SOIL MAXX może być stosowany ze wszystkimi her-
bicydami doglebowymi we wszystkich uprawach (pszenica ozi-
ma, rzepak ozimy, kukurydza, burak, ziemniak, groch, marchew, 
itp.). Optymalną dawką adiuwantu jest 0,5 l/ha. Skuteczność 
łącznej aplikacji adiuwantu z herbicydami została potwierdzona 
w doświadczeniach polowych. Dodatek adiuwantu do herbicy-
du doglebowego powodował kilku-, a nawet kilkunastoprocen-
towy wzrost skuteczności zwalczania dominujących na plantacji 
chwastów. Efekt ten był szczególnie widoczny w odniesieniu do 
chwastów średnio wrażliwych.

Wzrost aktywności biologicznej herbicydu stosowanego łącz-
nie z adiuwantem ATPOLAN SOIL MAXX umożliwia ograniczenie 
dawki wielu herbicydów nawet o 20%, bez utraty skuteczności 
chwastobójczej. Jednak zbyt daleko idąca redukcja dawki her-
bicydu nie jest wskazana ze względu na możliwość wystąpienia 
opisanych powyżej czynników ograniczających jego działanie, 
co nie musi być w pełni zrekompensowane użyciem adiuwantu. 
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń polowych i la-
boratoryjnych można stwierdzić, że łączna aplikacja herbicydu 
z adiuwantem ATPOLAN SOIL MAXX w zabiegu doglebowym 
umożliwia spowolnienie rozkładu oraz ograniczenia przemiesz-
czania herbicydu w głąb profilu glebowego. Szczególnie ważna 
jest warstwa powierzchniowa gleby (0–5 cm), gdyż jest to strefa, 
z której kiełkują rośliny (chwasty) i w pierwszym etapie wzrostu 
mają możliwość pobierania herbicydu. Dzięki temu wzrasta sku-
teczność chwastobójcza herbicydu.

Stosowanie adiuwantu doglebowego ma również znaczenie 
proekologiczne (zmniejszenie ryzyka dla środowiska i zdrowia 
konsumentów), gdyż ogranicze-
nie przemieszczania herbicydów 
w glebie zmniejsza prawdopodo-
bieństwo przedostawania się tych 
substancji do wód powierzchnio-
wych i gruntowych, które stanowią 
potencjalne źródło wody pitnej.

Polska Północna  tel. 509638822 
Polska Południowa  tel. 602761678

32-005 NIEPOŁOMICE, ul. Mokra 7      
tel.: 12/ 281 10 08;   fax: 12/ 281 14 53

www.agromix.com.pl
e-mail: agromix@agromix.com.pl
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ZADBAJ O SWOJE ZIARNO

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R

FINANSOWANIE FABRYCZNEFINANSOWANIE FABRYCZNE

R E K L A M A

Wyjątkowe 
odmiany rzepaku 
od Syngenty

Wśród odmian rzepaku, któ-
rych Syngenta ma wiele w swo-
jej ofercie, w tym sezonie firma 
szczególnie poleca:4 mieszań-
ce: SY Alister F1, SY Alibaba 
F1, SY Saveo F1 i SY Florida 
F1 oraz 2 odmiany liniowe: 
SY Rokas i SY Ilona.

SY Alister F1 – to pierwsza 
odmiana z odpornością na kiłę 
kapusty zarejestrowana w Pol-
sce. Odmiana niewybredna co 
do stanowiska, bardzo wcze-
sna, niska, z wysoką odporno-
ścią na wyleganie, o wysokim 
stopniu zimotrwałości i bardzo 
dobrym plonowaniem.

SY Alibaba F1 – to no-
wość. Bardzo wczesna, niska 
odmiana wyróżniająca się bar-
dzo wysoką zimotrwałością, 
z odpornością na kiłę kapusty 
i z tolerancją na choroby pod-
stawy łodyg oraz wyleganie, 
dająca zadowalający plon.

SY Saveo F1 – to bardzo 
wczesny mieszaniec zarejestro-
wany w Polsce, dający wyjąt-
kowo dobry plon. Odmiana 

niska z dość wysokim stop-
niem zimotrwałości i tolerancji 
na wyleganie.

SY Florida F1 – to bardzo 
wczesna odmiana zarejestro-
wana w Polsce, wyróżniająca 
się bardzo wysokim wigorem 
jesiennym, wysoką tolerancją 
na suchą zgniliznę kapustnych 
i bardzo dobrym wyrównanym 
plonem.

SY Rokas – nowość zare-
jestrowana w Polsce. Bardzo 
wczesna i bardzo niska odmia-
na liniowa, z wysoką tolerancją 
nz wyleganie, dająca bardzo 
wysoki wyrównany plon.

SY Ilona – to nowa odmiana 
liniowa późna zarejestrowana 
w Polsce. Jej zalety to: niski 
wzrost, wysoka tolerancja 
na wyleganie, dość wysoka 
zimotrwałość i przede wszyst-
kim bardzo dobry, wyrówna-
ny plon.

Źródło: Materiały Syngenta
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rekordowe zainteresowanie 
spotkaniami polowymi POLA 
KLASY S 2017 nie dziwi, bo to 
najlepsza okazja, aby zobaczyć 
kolekcje odmian z portfolio 
Syngenty.

Pola Klasy S za nami!

Spotkania zorganizowane 
były w 9 lokalizacjach w całym 
kraju a oprócz produktów mar-
ki Syngenta, zapoznać się moż-
na było z ofertą takich firm, 
jak: Ampol-Merol, Procam, 
Caldena, Yara i Kverneland.

Po poletkach oprowadzał 
m.in. dr Andrzej Bruderek, 
który skupił się na zbożach. 
Sporo uwagi poświęcił regula-
torom wzrostu, na przykładzie 
preparatu Moddus, szczególnie 
w przypadku wysokich dawek 
nawozów i kapryśnej pogody 
z burzami, gdzie grad nie nale-
ży do rzadkości. Na poletkach 
pokazywano efekty działania 

Moddusa, Moddusa ME i Mod-
dusa Start oraz Antywylegacza 
płynnego w różnych kombina-
cjach i terminach. Jak wynika 
z tych doświadczeń, optymal-
ny wariant to dokrzewianie 
Moddusem Start w BBCH 
21-25, następnie pogrubia-
nie podstawy źdźbła i regu-
lacja wysokości Moddusem 
lub Moddusem Start w BBCH 
29-30, a następnie regulacja ar-
chitektury łanu w fazie 1-2 ko-
lanka (BBCH 31-32) i skrócenie 
dokłosia na początku rozwoju 
liścia flagowego (BBCH 37-
39) Moddusem.

Jeśli chodzi o ochronę 

chemiczną, pokazywano ja-
kość preparatu Boxer, zwalcza-
jącego m.in. miotłę zbożową. 
Chwast ten na wielu polach 
wykształcił odporność na 
herbicydy, więc jest trudny 
do zwalczenia. Dlatego uwagę 
należy przywiązywać do do-
boru i skuteczności substancji 

aktywnych.
W rzepakach również poka-

zywano wyniki doświadczeń 
poletkowych, gdzie jako opty-
malną ochronę uznano zabiegi 
oparte na takich produktach 
jak herbicydy Colzor Trio 
i Fusilade Forte, insektycydzie 
Karate Zeon z jednokrotnym 

zastosowaniem Plenum, regu-
latorze wzrostu Toprex oraz 
fungicydach Amistar Xtra+ 
i Symetra.

Na poletkach prezentowano 

również różne odmiany rze-
paków, a także zbóż: pszenic 
i jęczmion, w tym także jedyną 
odmianę jęczmienia hybrydo-
wego - Hyvido.

Na Polach Klasy S prezentowano, jak co roku, odmiany roślin uprawnych 
iśrodki chemiczne do ich ochrony.
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Dobre nie musi być drogie

Dlaczego rolnicy wybiera-
ją chemię tej firmy uzasadnia 
prezes Krzysztof Golec.

Przyczyn naszego sukcesu jest 
kilka, a między innymi odpo-
wiednie portfolio i jakość pro-
duktów. Gdyby było inaczej, 
można na rynku być jeden 
sezon. Rolnicy, skuszeni ceną 
spróbowaliby, na polu okazało-
by się, że jakość nie jest dobra, 
więc nie daliby już drugiej szan-
sy. Innvigo od samego począt-
ku stawiało na ofertę dobrych 
produktów, często w lepszych 
formulacjach niż dotąd znane 
rozwiązania, a do tego w dobrej 
cenie. Co również istotne – jako 
jeden z nielicznych producen-
tów środków postpatentowych 
– dajemy serwis.

Rozumiem serwis w przy-
padku maszyn, ale w przypad-
ku chemii?

Serwis w przypadku chemii 
jest jeszcze bardziej istotny niż 
w przypadku maszyn, bo jak 
maszyna się zepsuje to często 
gołym okiem wszystko widać, 
a resztę podpowie komputer. 
W przypadku środków ochro-
ny roślin, w zderzeniu z wa-
runkami pogodowymi, trzeba 
również umieć podpowiedzieć 
jak stosować preparat, ale też 
czasem powiedzieć „to nie jest 
pole na nasze rozwiązanie”. Stąd 
też obecność naszych przedsta-
wiciele na polach, w terenie, 
rozmowy z rolnikami, wizytacje 
plantacji. Jest to kluczowe dla 
naszego serwisu i współpracy 
z rolnikami.

Przedstawiciel handlowy 
stał się doradcą rolnika, czyli 
jest to „prywatne doradztwo 
rolne”?

To jest dokładnie to. W skró-
cie mówimy „przedstawiciele te-
renowi”, ale tak naprawdę oni są 
doradcami, a nie handlowcami. 
Jednym z kluczowych kryteriów 
naboru do naszej firmy jest wie-
dza rolnicza, techniczna i znajo-
mość branży rolnej. Udało nam 

się zaprosić do współpracy naj-
bardziej doświadczone osoby 
z tej branży w Polsce.

Rolnik ma z tego konkretną 
korzyść…

 Każdy producent rolny po-
trzebuje wsparcia w podejmowa-
niu decyzji, wskazań, dzielenia 
się doświadczeniem. Oczywiście 
ryzyko będzie obecne bo zale-
ży ono od wielu czynników: 
pogody, posiadanego sprzętu, 
zachowania innych substancji, 
które aplikuje. Wiedza jest nie-
zmiernie istotna, więc rolnicy 
cenią sobie oferty takich firm, 
z którymi kontakt nie kończy 
się w momencie sprzedaży.

Co zawiera portfolio 
Innvigo?

Mamy swoją ofertę głównie 
w uprawie zbóż, kukurydzy 
i rzepaku. Są to oferty kom-
pletne. Nie jesteśmy obecni 
w ziemniaku i buraku, jednak 
to jest kwestia czasu. Prowadzi-
my działania, które spowodują, 
że już wkrótce i w tych gatun-
kach uprawnych będziemy mieli 
swoją ofertę.

Rozmawiała Alicja Szczypta

Innvigo jest firmą młodą, a już dysponuje siecią 
dealerów w kilku europejskich krajach.

Pełna paleta odmian ze Strzelec
Hodowli Roślin Strzelce, 

również pokazywała na po-
letkach swą paletę odmian. 
O tym rozmawiamy z Mar-
kiem Lutym

Gości na dniu pola było 
wyjątkowo wielu.

Frekwencja wyjątkowo do-
pisała, mieliśmy na liście gości 
prawie tysiąc osób, a wiemy, 
że niektórzy nie wpisują się na 
listę, więc de facto rolników 
było więcej. Świadczy to o tym, 
że tu - w rejonie kutnowskim 
jest zapotrzebowanie na takie 
imprezy. Byli tu jednak dzię-
ki dobrej infrastrukturze dro-
gowej również rolnicy spod 
Słupska i Wrocławia. Skutkiem 
tego, nasza impreza zaczyna 
robić się ogólnopolska.

Co dominuje w uprawach 
HR Strzelce?

Co wyróżnia dni pola 
w Strzelcach, to bardzo duża 
gama gatunków i odmian. Na 
poletkach pokazaliśmy 109 od-
mian w 10 gatunkach. Przy 
każdym poletku była moż-
liwość nieograniczonych 

konsultacji z 16 hodowcami 
oraz 8 doradcami agrotech-
nicznymi z BASF. Można więc 
było poruszyć wszystkie nur-
tujące pytania.

Pokazaliśmy pełną gamę, 
którą mamy w ofercie, ale 
oczywiście z naciskiem na 
gatunki najbardziej popular-
ne i nowości. W rzepaku naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się: Chrobry, natu-
ralny następca Monolita, oraz 
Marcelo, który wyznaczony 
jest przez COBORU w tym 
roku jako wzorzec plenności. 
Z pszenic największe zaintere-
sowanie wzbudzały nowe od-
miany: zarejestrowana w tym 
roku Owacja, odmiana o mro-
zoodporności 4,5 oraz oścista 
odmiana Wilejka, w tym roku 
zarejestrowana na Litwie. Za-
skoczeniem dla rolników była 
jej mrozoodporność oceniana 
na 7,5 (w skali 9-stopniowej), 
to jest ewenement. Tak mro-
zoodpornej odmiany jeszcze 
w Polsce nie było. W innych 
gatunkach również sporo 

nowości. W pszenżycie ozi-
mym zostały zarejestrowane 
dwie nowe odmiany: Oktawia 
i Carmelo oraz zarejestrowa-
ny w Szwecji Probus. W jęcz-
mieniu i owsie również mamy 
sporo nowych odmian.

Na poletkach były również 
soja, mak, len, bobik…

Mamy odmiany różnych ga-
tunków, choć przyznać trzeba 
że np. mak jest bardzo niszo-
wym gatunkiem, głównie ze 
względu na formalności zwią-
zane z jego uprawą. Większym 
powodzeniem cieszy się len, 
zwłaszcza pod produkcję oleju. 
Nasze odmiany są więc oleiste, 
a nie włókniste. Choć uprawa 
lnu cieszy się coraz większym 
powodzeniem, to jest i będzie 
uprawą niszową. Niemniej my 
w tej niszy jesteśmy. Bobiki 
w tym roku pięknie wyglądają, 
pięknie wyrośnięte, zapewne 
dużo też będzie zawiązanych 
strąków. Pamiętajmy, że bobik 
to świetne źródło polskiego 
białka, roślina ta u nas spraw-
dza się i daje dobre plony. Przy 

dobrych glebach w takim 
sezonie jak teraz, zbiera się 
go przynajmniej 4-4,5 t/ha. 
A to przy zawartości białka 
ok. 30% i braku substancji 
antyżywieniowych takich 
jak taniny, oznacza że jest 
konkretnym źródłem białka, 
które można wyprodukować 
samemu. Przypomnijmy, że 
w przypadku tej rośliny, nie 
jest wymagana żadna obróbka 
ziarna, np. termiczna.

Były też na poletkach rze-
paki jare, choć to niezbyt 
chętnie siana forma.

Rzepaki jare cieszą się po-
pularnością wyłącznie z przy-
musu. Gdy są wymarznięcia 
rzepaków ozimych, to trzeba 
posiać jare. W tym roku ko-
nieczności przesiewania nie 
było, ale i tak sprzedaliśmy 
więcej nasion niż zakładaliśmy. 
W tych stronach, w których 
warunki klimatyczno-glebo-
we są odpowiednie, rzepaki 
jare zadomowiły się na dobre, 
choć nie ukrywajmy, zawsze 
on będzie na drugim miejscu 

po ozimym.
Hodowla Roślin Strzelce 

jest członkiem grupy IHAR, 
do której należą i inne czoło-
we polskie hodowle, np. spe-
cjalizująca się w kukurydzy 
HR Smolice.

Prowadzimy z nimi ścisłą 
współpracę, na naszych po-
letkach pokazywaliśmy ich 
kukurydze, ale nie pokazywali-
śmy ziemniaków. To wynikało 
z kwestii organizacyjnych.

W ostatnich latach obser-
wuję, że dobrze współpracu-
jecie z firmą BASF.

Tak, to wieloletnia i bardzo 
owocna współpraca, przykła-
dowo stosujemy ich zaprawy 
nasienne w materiale siewnym, 
który oferujemy firmom na-
siennym i rolnikom. Na ta-
kiej współpracy korzystają 
wszyscy.

Rozmawiał Roman Barszcz.

Czerwiec to tradycyjnie czas na dni pola.

W Spytkówkach o uprawach

Impreza w Spytkówkach, podzie-
lona była na 3 bloki tematyczne: 
kolekcja zbóż, pastewnych i po-
plonowych oraz rzepaków. Nieco 
mniejsze znaczenie miała soja, ale 
i ją również pokazano na polet-
kach odmianowych. Pod koniec 
dnia odbyła się część wykładowa.

W sektorze rzepaczanym zapre-
zentowano 28 odmian ozimych, 
w szczególności mieszańcowe. Po 
kolekcji oprowadzał Artur Kozera.

- Oprócz wielu cech, na które 
hodowcy zwracają uwagę, rolnicy 
powinni przyjrzeć się szczególnie 
adaptacji rośliny do zmieniających 
się realiów, w tym warunków śro-
dowiska. Mamy zmiany klimatu, 
zdarzają się zimy kontynentalne 
obok łagodnych; po drugie – opady 
oraz ich rozkład; a po trzecie – inne 
ograniczenia, jak zmniejszająca się 
ilość środków ochrony roślin i dy-
rektywa azotanowa. Hodowcy pra-
cują nad nowymi odmianami, które 

z tymi utrudnieniami będą sobie 
radziły, więc trzeba się temu przy-
glądać – powiedział Artur Kozera.

Poplony prezentował na polet-
kach Dariusz Frątczak. – Pierwszą 
sprawą jest, aby spełniały one wa-
runki formalne i kwalifikowały nas 
do dopłat. Drugą sprawą jest ła-
twość wysiewu i szybkie wschody. 
Trzecią sprawą są składniki miesza-
nek poplonowych, możliwość wyko-
rzystania paszowego oraz składniki 
pokarmowe, których dostarczą one 
glebie. Należy zwrócić uwagę na 
komponenty mieszanek, bo te za-
wierające np. grykę i gorczyce nie 
nadają się do wysiewu w lipcu. Trze-
ba więc użyć takich, które mają 
wystarczająco długi okres wegetacji, 
by nie zdążyły nam wytworzyć na-
sion, co potencjalnie zachwaściło-
by roślinę następczą – powiedział 
Frątczak. Ważne jest aby poplony 
poprawiały nam jakość gleby oraz 
były roślinami fitosanitarnymi.

Poletka zbożowe prezentowa-
li Andrzej Dawidowicz i Michał 
Pepka. Imponująca była kolekcja 
hybrydowych odmian żyta i psze-
nicy. Rolnicy z podziwem i dużym 
zainteresowaniem przyglądali się 
poszczególnym odmianom.

W sesji popołudniowej w trak-
cie wykładów uzupełniono ofer-
tę prezentowaną na poletkach.  
Podniesiono także temat śmietki 
kapuścianej, która szczególnie 
szkodliwa była 2 lata temu; presji 
mszyc, zwłaszcza w Polsce połu-
dniowej; przenoszonego przez nią 
wirusa żółtaczki rzepy; oraz braku 
zapraw neonikotynoidowych.

Saaten Union, Rapool i DSV mają tu centrum badawcze.

Andrzej Dawidowicz Artur Kozera Dariusz Frątczak

Michał Pepka
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Folia do 
sianokiszonki 
Ampolfarm

Pakowanie plonów jest in-
tegralną częścią pracy przy 
produkcji paszy o najlepszych 
wartościach odżywczych, co 
przekłada się w konsekwen-
cji na przyrost masy u by-
dła i zwiększoną mleczność 
u krów.

Firma Ampol-Merol wie, 
“jak dobrze zapakować plony”. 
Maksymalne zabezpieczenie 
gwarantuje folia do sianoki-
szonki Ampolfarm.

Folia do sianokiszonki Am-
polfarm pozwala utrzymać 
właściwą temperaturę dla 
procesu zakwaszania, ponie-
waż chroni przed czynnikami 
atmosferycznymi i promie-
niami UV.

Ampolfarm daje gwarancję 
wytrzymałości i odporności na 
przebicia i wszelkiego rodzaju 
rozdarcia.

Bardzo ważne jest, aby 
podczas pakowania ograni-
czyć straty materiału, co po-
zwoli na łatwe przenoszenie, 
transportowanie i składowanie 
plonów.

Wymiary: 500mm x 1800m, 
750mm x 1500m; Grubość: 
25µm; Liczba warstw: 5, Ko-
lor: biały; Metoda produkcji: 
BLOWN - rozdmuch; Materiał: 
mLLDPE.

Źródło: Ampol-Merol
Opracowała: Jolanta 

malinowska-Kłos

Firma Ampol-Merol wie, “ 
jak dobrze zapakować plony”.

Manewry Polowe SaMASZa

Przyczyną tego rozmachu 
było powodzenie ubiegło-
rocznych manewrów. O tym 
rozmawiamy z Łukaszem Kar-
daszem i Piotrem Cebelińskim 
z firmy SaMASZ.

Łukasz Kardasz: W ubie-
głym roku zorganizowaliśmy 
pierwsze Manewry, które od-
były się na Podlasiu. Pierwsza 
i jedyna impreza odbyła się 
w kooperacji z firmą Con-
tractus. W tym roku zorga-
nizowaliśmy 9 takich imprez, 
w różnych regionach kraju. 
Pokazujemy więc rolnikom 
z całej Polski, że robimy dobre 
maszyny, a oni mogą z bli-
ska ocenić ich jakość pod-
czas pracy.

Jakie nowości prezen-
tujecie na tegorocznych 
Manewrach.

ŁK: W tym roku pokazy-
waliśmy w szczególności ko-
siarki dyskowe: KDD 941 oraz 
frontową KDF 340. Jest to 
zestaw, którym w 2015 roku 
ustanowiliśmy rekord Guines-
sa w koszeniu łąk.

Jaką największą szerokość 
roboczą można skompono-
wać z waszych maszyn?

Piotr Cebeliński: Korzysta-
jąc z zestawu GigaCut i Me-
gaCut możemy dojść nawet 
do 9.4 m. Daje to wydajność 
ponad 10ha/godz, jednak pa-
miętajmy, że wydajność zależy 

od wielu parametrów, takich 
jak: wilgotność terenu, rów-
ność, przeszkody terenowe, 
moc ciągnika i kształt pola. 
W naszej ofercie są maszy-
ny, które zaspokoją potrze-
by małych, średnich i dużych 
gospodarstw.

Jakie inne maszyny 
oprócz tych z Rekordu 
Guinessa można zobaczyć 
na Manewrach?

ŁK: Jako nowość zobaczyć 
można kosiarkę dyskową fron-
tową Toro 300 oraz tylną KD 
301. Pokazujemy również 
przetrząsacze i zgrabiarki, 
jako dopełnienie linii zie-
lonkowej. Jest to przetrząsacz 
T6/771, zgrabiarka z central-
nym pokosem Z2/840 i zu-
pełna nowość - zgrabiarka 
Twist 600.

PC: Są to maszyny przezna-
czone raczej dla większych 
gospodarstw, ale rozdzielając 
kosiarki typu Toro i KD, moż-
na pracować na mniejszych 
areałach. Celem naszych ma-
newrów jest pokazanie tego 
właśnie, jak działają elementy 
robocze: kopiowanie, odcią-
żenia, zabezpieczenia listw. 
Jest to dość precyzyjna kon-
strukcja, celem było zmaksy-
malizowanie zbieranej masy 
z pola i zminimalizowanie 
strat, dlatego rzeczywiście 
po przejeździe zgrabiarki nie 

zostaje praktycznie ani jed-
no źdźbło. Druga sprawa to 
czystość zbieranej masy. Dziś 
pomimo mocnego wiatru ma-
szyny wciąż sobie świetnie ra-
dziły. Na takich spotkaniach 
rolnicy mogą to zobaczyć na 
własne oczy.

Wasz rekord w kosze-
niu łąk odbił się szerokim 
echem, a inne firmy pro-
dukujące maszyny zielon-
kowe zapowiadały pobicie 
nowego.

PC: Słychać było głosy, 
że firmy zachodnie, znane 
marki, przymierzają się do 
pobicia naszego rekordu. 
Żadna nie stanęła jednak 
do konkurencji.

ŁK: Nasze maszyny są po 
prostu skrojone na miarę i dla-
tego ciężko pobić ich wyniki.

Z jaką maksymalną 

prędkością można pracować 
waszym sprzętem, aby nie 
było strat w jakości?

PC: Przy sprzyjających 
warunkach, zdarza nam się 
zanotować prędkość roboczą 
na poziomie 40 km/h, choć 
nie są to wyniki oficjalnych 
pomiarów. Kosiarka kosząca 
z taką prędkością nie pozo-
stawia jednak żadnych grzyw, 
niedokosów, ani podobnych 
zjawisk wpływających na ja-
kość pracy i wydajności z łąki.

Ciśnie się już tylko pyta-
nie o prasy: dlaczego ich nie 
produkujecie?

ŁK: Skupiamy i specjalizu-
jemy się w tych maszynach, 
które produkujemy. Chce-
my utrzymać ten stan, bo 
w tym jesteśmy dobrzy i tak 
ma pozostać.

Rozmawiała Alicja Szczypta

Manewry Polowe marki SaMASZ w tym roku po raz 
pierwszy odbywały się w całej Polsce.

Łukasz KardaszPiotr Cebeliński
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Groźne szkodniki w kukurydzy 
w okresie wytwarzania kolb

Ta forma produkcji obar-
czona jest jednak większym 
ryzykiem powstania strat 
w wysokości i jakości plonu 
w porównaniu do produkcji 
zielonki oraz kiszonki, po-
nieważ rośliny przez dłuż-
szy okres czasu pozostają na 
polu, a przez to są w większym 
stopniu narażone na oddzia-
ływanie warunków meteo-
rologicznych i organizmów 
szkodliwych.

Ponieważ podstawowym 
celem uprawy kukurydzy 
ziarnowej jest uzyskanie jak 
najwyższego plonu, o jak naj-
lepszych parametrach jakościo-
wych, stąd też należy dążyć 
do minimalizacji uszkodzeń 
kolb powodowanych przez 
czynniki zewnętrzne. Nie jest 
to zadanie łatwe, gdyż ziarno 
stanowi atrakcyjny pokarm 
dla wielu szkodników, a tak-
że pożywkę dla rozwoju grzy-
bów patogenicznych, w tym 
gatunków z rodzaju Fusarium 
odpowiedzialnych za skażenie 
plonu mikotoksynami. Roz-
miary strat w plonach ziarna 
powstających w następstwie 
wystąpienia agrofagów zależą 
od wielu czynników, a w szcze-
gólności od ich liczebności, 
terminu wystąpienia, zasto-
sowanych metod ochrony, 
a także od wpływu warun-
ków pogodowych, które mogą 
ograniczać lub pogłębiać obraz 
uszkodzeń.

W ostatnich latach obser-
wuje się rosnącą liczbę gatun-
ków szkodników żerującą na 
kolbach. Część z nich zaczyna 
pojawiać się już bezpośrednio 
po wyłonieniu się kolby z po-
chwy liściowej, przy czym zde-
cydowana większość zjawia się 

w okresie mlecznej i woskowej 
dojrzałości ziarniaków i może 
żerować do końca wegetacji 
roślin. Lista szkodników żeru-
jących na kolbach jest długa.

Najważniejszym gatunkiem 
jest omacnica prosowian-
ka. Owad ten występuje od 
2009 roku w całym kraju, jed-
nak największe straty powodu-
je w południowej i częściowo 
centralnej Polsce. Gąsienice 
początkowo wgryzają się do 
związków przyszłych kolb, któ-
re w większości przypadków 
doszczętnie niszczą. Dzieje się 
tak zwykle w lata wczesnego 
pojawu szkodnika, gdy wa-
runki pogodowe nie sprzyjają 
wzrostowi kukurydzy, bądź 
gdy zastosowano opóźniony 
termin siewu lub wysiano od-
mianę o późnej wegetacji. Za-
raz po wylęgu wiele gąsienic 
gromadnie żeruje pomiędzy 
świeżymi znamionami, które 
przegryzają, co w konsekwen-
cji prowadzi do nierównego 
zaziarnienia kolb i niekiedy 
ich deformacji. Zdarza się, że 
w tym czasie na jednej tylko 
roślinie jest około 100 mło-
dych gąsienic (w pierwszym 
stadium rozwojowym), co 
związane jest z liczbą jaj znaj-
dującą się w pojedynczym zło-
żu lub liczbą złóż jaką samice 
umieściły na roślinie. Z upły-
wem czasu liczba gąsienic zna-
cząco spada Ze znamion lub 
poprzez przegryzione liście 
okrywowe kolb młode gąsie-
nice dostają się na miękkie 
ziarniaki. W lipcu i sierpniu 
na jednej tylko kolbie można 
spotkać do 10-15 gąsienic, przy 
czym wraz z ich dojrzewaniem 
i migracją (m.in. do łodyg lub 
na sąsiednie rośliny) liczba ta 

w okresie woskowej dojrzało-
ści ziarna ulega obniżeniu do 
1–6 sztuk/kolbę (w zależności 
od liczebności gatunku). Żero-
wanie omacnicy prosowianki 
na ziarniakach prowadzi do 
bezpośrednich strat w wysoko-
ści plonu, a także zwiększenia 
podatności kolb na poraże-
nie przez sprawców chorób, 
w szczególności przez fuza-
riozę łodyg. Po stwardnieniu 
okrywy owocowo-nasiennej 
ziarna gąsienice wgryzają się 
do osadki kolby oraz do jej 
nasady, co może prowadzić do 
obrywania się całych kolb i ich 
opadania na glebę. To bardzo 
groźne zjawisko obserwowane 
jest w lata masowego pojawu 
szkodnika i gdy towarzyszą 
mu silne porywy wiatru pod 
koniec wegetacji roślin. Takich 
kolb nie można zebrać z gleby.

Obok omacnicy prosowian-
ki również i inne gąsienice 
upodobały sobie ziarniaki jako 
atrakcyjny pokarm. Do naj-
bardziej znanych zaliczyć mo-
żemy niektóre gatunki rolnic 
(zwłaszcza rolnicę zbożówkę), 
piętnówek (m.in. piętnówkę 
brukwiankę) oraz słonecznicę 
orężówkę. Owady te pojawia-
ją się na plantacjach kukury-
dzy zwykle od końca lipca lub 
początku sierpnia. Gąsienice 
wylęgają się z jaj złożonych 
w środkowych piętrach roślin 
kukurydzy, a do ziarniaków 
dostają się albo poprzez liście 
okrywowe albo znamiona. Ob-
jawy ich żerowania są do siebie 
bardzo podobne, stąd też bez 
bezpośredniego stwierdzenia 
sprawcy na kolbie nie moż-
na jednoznacznie stwierdzić 
z jakim gatunkiem mamy do 
czynienia. Szkodliwość rolnic, 

piętnówek i słonecznicy orę-
żówki polega na bezpośrednim 
wyjadaniu miękkich ziarnia-
ków od czubka kolby w dół na 
długość do 10-12 cm. W od-
różnieniu od omacnicy proso-
wianki owady te nie wgryzają 
się w osadkę kolby, a w miejscu 
żerowania pozostawiają bar-
dzo dużą ilość zielonkawych 
lub brunatnych odchodów na 
których rozwijają się grzyby 
pleśniowe. Dość charaktery-
styczną cechą dla wymienio-
nych gąsienic jest to, że zwykle 
żerują pojedynczo na kolbach. 
Ich duża żarłoczność przy licz-
nym wystąpieniu może pro-
wadzić do poważnych strat 
w plonach, w tym spadku jego 
jakości wskutek wystąpienia 
chorób grzybowych.

Na kolbach kukurydzy spo-
tkać można także chrząszcze. 
Powszechnie znanym szkodni-
kiem jest urazek kukurydziany, 
który żeruje na ziarniakach 
od drugiej połowy lipca aż 
do września lub października. 
Owad ten występuje w całym 
kraju, jednak najliczniej zasie-
dla te plantacje kukurydzy, 
które są w większym stopniu 

Uprawa kukurydzy na ziarno cieszy się dużą popularnością wśród plantatorów.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. IOR – PIB 

Terenowa Stacja 
Doświadczalna 

w Rzeszowie

Fot.1. Kolba zniszczona przez dziki (fot. P. Bereś)

Fot.2. Chrząszcz stonki kukurydzianej wyjadający ziarniaki  
(fot. P. Bereś)

Fot.3. Młoda gąsienica omacnicy prosowianki na kolbie  
(fot. P. Bereś)

Fot.4. Urazek kukurydziany (fot. P. Bereś) Fot.5. Ziarniaki uszkodzone przez urazka kukurydzianego (fot. P. Bereś) Fot.6. Zmienik lucernowiec (fot. P. Bereś)

c.d. na str. 10.
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opanowane przez inne szkod-
niki. Związane jest to z tym, że 
z uszkodzonych tkanek roślin, 
często gnijących i gdzie docho-
dzi niekiedy do fermentacji 
alkoholowej wydzielają się sub-
stancje zapachowe, które zwa-
biają chrząszcze i stymulują 
ich żerowanie. Masowy pojaw 
urazka kukurydzianego w zde-
cydowanej mierze jest więc na-
stępczym efektem szkodliwości 
innych gatunków szkodników, 
chorób lub warunków pogo-
dowych (zwłaszcza gradu). 
Urazek kukurydziany jest 
groźny tylko wtedy, gdy licz-
nie pojawia się na kolbach na 
których doszczętnie wyjada 
miękkie ziarniaki pozostawia-
jąc jedynie strzępy okryw owo-
cowo-nasiennych. W miejscu 
żerowania dodatkowo szybko 
pojawiają się sprawcy chorób, 
a w szczególności grzyby z ro-
dzaju Fusarium.

Obok urazka, kolby mogą 
uszkadzać chrząszcze stonki 
kukurydzianej, które pojawiają 
się na plantacjach kukurydzy 
od lipca i występują do końca 
okresu wegetacji kukurydzy. 
Początkowo przegryzają świeże 
znamiona kolb, co skutkuje 
gorszym zaziarnieniem tych 
organów i ich deformacją. 
W fazie mlecznej i woskowej 
dojrzałości ziarniaków mogą 
ponadto wgryzać się do wnę-
trza miękkich ziarniaków i je 
wyjadać w sposób zbliżony do 
urazka kukurydzianego. Szcze-
gólnie podatne na uszkodze-
nie są te rośliny, których liście 
okrywowe kolb są słabo zwarte 
przez co odkrywają ziarniaki. 
Stwierdzono także, że kolby 
uprzednio uszkodzone przez 
inne szkodniki są szczególnie 
chętnie zasiedlane przez ten 
gatunek, gdyż wydzielane 

z uszkodzonych tkanek sub-
stancje zapachowe mają dzia-
łanie zwabiające szkodnika. 
W chwili obecnej chrząszcze 
stonki kukurydzianej nie po-
wodują jeszcze strat w plonach 
ziarna kukurydzy, jednak ich 
żerowanie przyczynia się do 
zwiększenia podatności roślin 
na choroby, w tym mogą być 
wektorami niektórych bakterii 
patogenicznych.

Dość często spotykanym 
szkodnikiem kolb kukurydzy 
są także zmieniki, w tym zmie-
nik lucernowiec. Pluskwiaki te 
posiadając kłująco-ssący apa-
rat gębowy wysysają soki z nie-
mal wszystkich nadziemnych 
części roślin, w tym kolb. Sta-
dium szkodliwym są zarówno 
larwy jak i osobniki dorosłe. 
Owady te nie powodują strat 
gospodarczych w wysokości 
plonu ziarna, jednak przy-
czyniać się mogą do strat ja-
kościowych. Dla ziarniaków 
stanowią zagrożenie wtedy, 
gdy są nieosłonięte liśćmi 
okrywowymi kolb. W takim 
przypadku pluskwiaki na-
kłuwają ziarniaki i wysysają 
z nich soki. W miejscu wkłucia 
pojawiają się przebarwienia, 
nekrozy, a niekiedy (zwłasz-
cza w lata deszczowe i ciepłe) 
dochodzi do szybkiego gnicia 
tkanek rozprzestrzeniającego 
się na zdrowe ziarniaki. Do-
datkowo kolby szybciej opa-
nowuje fuzarioza kolb.

Przez cały okres dojrze-
wania kolb, a zwłaszcza pod 
koniec okresu wegetacji ro-
ślin lokalnym plantacjom 
kukurydzy zagrażają także 
większe organizmy aniżeli 
owady do których zaliczyć 
można gryzonie, ptaki oraz 
zwierzynę łowną. Gryzonie 
zwykle uszkadzają pojedyncze 
rośliny, lecz w szczególności 

atakują te kolby, które znaj-
dują się tuż nad glebą lub na 
niej leżą, co ma miejsce przy 
uszkodzeniach powodowanych 
przez omacnicę prosowiankę. 
Ptaki najczęściej wydziobu-
ją miękkie ziarniaki z pasów 
brzeżnych zasiewów. Po ich 
żerowaniu pozostają charak-
terystycznie poszarpane liście 
okrywowe kolb, a także puste 
osadki z resztkami okryw owo-
cowo-nasiennych ziarniaków. 
Z kolei szkodliwość zwierzy-
ny łownej polega nie tylko 
na bezpośrednim wyjadaniu 
ziarniaków kolb, co zwłasz-
cza ze stratami związanymi 
z tratowaniem przez zwierzęta 
dużej liczby roślin, często na 
dużym areale.

Obok wyżej wymienionych 
gatunków na kolbach kukury-
dzy można spotkać wiele in-
nych, przy czym zwykle nie 
powodują poważnych uszko-
dzeń mogących obniżyć wyso-
kość plonu ziarna. Do takich 
szkodników zaliczyć można 
m.in. mszyce, wciornastki, 
ślimaki, wieczernicę szcza-
wiówkę oraz znamionówkę 
tarniówkę.

Spośród wszystkich wy-
mienionych powyżej szkod-
ników mogących uszkadzać 
kolby kukurydzy, jedynie 
dwa z nich mogą być w okre-
sie lipca i sierpnia zwalczane 
chemicznie. Są to: omacnica 
prosowianka i chrząszcze ston-
ki kukurydzianej (tabela 1). 
Dodatkowo w lipcu prowadzo-
ne może być także pierwsze 
(rejony północne) lub już dru-
gie (południowa i środkowa 
Polska) wykładanie kruszyn-
ka przeciwko jajom omacnicy 
prosowianki, który pośrednio 
może także ograniczać jaja rol-
nic, piętnówek i słonecznicy 
orężówki (tabela 2).

Tabela 1. Wykaz insektycydów do zwalczania omacnicy prosowianki i chrząszczy stonki kukury-
dzianej w 2017 roku

Szkodnik Preparat Substan-
cja czynna Dawka Termin zabiegu

Omacnica 
pro-

sowianka

Arkan 050 CS
Judo 050 CS

Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS

LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS 

Wojownik 050 CS

lambda-cy-
halotryna 0,2 l/ha

pierwszy zabieg przepro-
wadzić na początku 

licznych wylęgów gąsienic 
(koniec pierwszej lub 

początek drugiej dekady 
lipca). Podstawowy termin 

zwalczania masowo 
wylęgających się gąsienic 
(najważniejszy) przypada 
pod koniec drugiej lub na 
początku trzeciej deka-

dy lipca.

Karate 2,5 WG lambda-cy-
halotryna 0,20 – 0,40 kg/ha

Sparviero lambda-cy-
halotryna 0,125 l/ha

Proteus 110 OD tiachlopryd + 
deltametryna 0,5 l/ha

Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125 – 
0,15 kg/ha

Runner 240 SC metoksyfenozyd 0,6 l/ha

Stonka 
kuku-

rydziana

Proteus 110 OD tiachlopryd + 
deltametryna 0,75 l/ha pierwsze opryskiwanie 

roślin należy wykonać 
w okresie od drugiej 

połowy lipca do połowy 
sierpnia, natomiast drugie 

(przy licznym pojawie 
owadów) wykonuje się 

7–14 dni później.

Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125 – 
0,15 kg/ha

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin MRiRW (stan na 27.06.2017)

Tabela 2. Biopreparaty dostępne w Polsce do zwalczania omacnicy prosowianki w 2017 roku

Nazwa 
handlowa 
biopreparu

Postać biopreparatu Sposób 
wyłożenia

Liczba 
introdukcji

Dawka 
na hektar

Ilość błonkówek  
uwalnianych na 
hektar uprawy

Tri-
chotop Max

kartonowe, biode-
gradowalne 
zawieszki

ręcznie 1–2 25 zawieszek ok. 250 tys.

Tricholet
luźna postać na 
odpowiednim 

nośniku 

wiatrakowiec, 
śmigłowiec, 

samolot 
1–2 postać sypka ok. 150 – 

250 tys.

Trichosafe 
zawieszki

kartonowe, biode-
gradowalne 
zawieszki

ręcznie 1–2 30 lub 
50 zawieszek ok. 220 tys.

Tricho-
safe kulki

biodegradowalne 
kulki aplikowane 

na glebę

drony, ręcznie 
i rozrzutnik

kulek 
1–2 100 kulek ok. 220 tys.

Źródło: opracowanie własne

Fot.7. Słonecznica orężówka  
(fot. P. Bereś)

Fot.8. Ziarniaki uszkodzone przez zmieniki  
(fot. P. Bereś)

Fot.9. Kolba uszkodzona przez ptaki  
(fot. P. Bereś)

Fot.10. Kolba uszkodzona przez rolnice  
(fot. P. Bereś)

c.d. ze str. 8.
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Mieszańcowe czy populacyjne?

Hodowla nowych odmian 
prowadzona jest w wielu fir-
mach hodowlano-nasiennych. 
Wykorzystują one nowoczesne 
metody biotechnologiczne 
i molekularne, nowe systemy 
wytwarzania odmian, a także 
prowadzą liczne badania spraw-
dzające i adaptacyjne. W efek-
cie, każdego roku wytwarzane 
są bardzo liczne nowe odmiany, 
które ostatecznie testowane są 
i sprawdzane w doświadcze-
niach polowych. Najlepsze 
z nich, po odpowiednim okresie 
badań urzędowych wpisywane 
są do Krajowego rejestru od-
mian i mogą być oferowane 
producentom rzepaku.

Lepsza zdrowotność
Wyhodowane i zarejestrowa-

ne nowe odmiany cechują się 
zwykle dużą plennością oraz 
dobrą jakością nasion. Następu-
je także stopniowe zwiększanie 
odporności na porażenie przez 
główne patogeny chorobotwór-
cze. Od roku 2014 obowiązu-
je dyrektywa UE dotycząca 
konieczności wprowadzenia 
integrowanej ochrony roślin 
rolniczych, w tym rzepaku. 
Potrzebne jest więc hodowa-
nie, a następnie testowanie 
i wdrażanie do uprawy odmian 
odpornych i tolerancyjnych na 
organizmy szkodliwe. Odmia-
ny takie powinny cechować się 
dużą efektywnością plonowania 
w warunkach ograniczonego 
stosowania środków ochro-
ny roślin, w tym zwłaszcza 
fungicydów i insektycydów. 
Bez wątpienia, hodowcy dużą 
uwagę przywiązują do poprawy 
zdrowotności odmian w realizo-
wanych programach hodowla-
nych. W ostatnich latach, prace 
ukierunkowane są głównie na 
hodowlę odpornościową obej-
mującą przede wszystkim suchą 
zgniliznę kapustnych oraz kiłę 
kapusty, a także wirusa żółtacz-
ki rzepy. W przypadku innych 
ważnych chorób rzepaku (zgni-
lizna twardzikowa, werticilioza, 
czerń krzyżowych) trwają in-
tensywne poszukiwania odpo-
wiednich źródeł odporności na 
poszczególne patogeny. Ziden-
tyfikowanie właściwych genów 
odporności, głównie w gatun-
kach pokrewnych, stwarza moż-
liwość ich wprowadzenia przy 
pomocy metod hodowlanych 
do nowych odmian. Niemniej, 
w pracach hodowlanych pro-
wadzi się stałą selekcję mate-
riałów w zakresie odporności 
na główne choroby, wybierając 
te, które cechują się lepszą tzw. 

odpornością polową.
Odmiany mieszańcowe 

wnoszą postęp
W hodowli rzepaku, szcze-

gólnie duży postęp obserwuje 
się w tworzeniu odmian mie-
szańcowych, u których wyko-
rzystywany jest efekt zjawiska 
heterozji. Uwidacznia się ono 
najbardziej w pierwszym poko-
leniu (F1) po skrzyżowaniu linii 
wyjściowych (form rodziciel-
skich), a przejawia głównie buj-
niejszym wigorem roślin, często 
szybszym rozwojem, a przede 
wszystkim większym plono-
waniem nasion. W ostatnich 
latach nastąpiło także wyraźne 
zwiększenie udziału odmian 
mieszańcowych w uprawie. 
W ofercie handlowej nasiona 
tych odmian są również po-
wszechne dostępne. Odmiany 
mieszańcowe cechują się przede 
wszystkim większym potencja-
łem plonowania. W wieloleciu, 
w badaniach porejestrowych 
(PDO) odmiany mieszańcowe 
plonowały średnio o 10% le-
piej od odmian populacyjnych, 
a w poszczególnych latach było 
to od kilku do kilkunastu pro-
cent. W sezonach wegetacyj-
nych, w których wystąpiły 
w większym nasileniu nieko-
rzystne zjawiska atmosferyczne, 
reagowały przeważnie mniej-
szym spadkiem plonowania. 
Większość odmian mieszańco-
wych lepiej nadaje się w przy-
padku opóźnionych siewów 
ze względu na szybszy rozwój 
początkowy. Rośliny wytwa-
rzają silniejszy, bardziej roz-
rośnięty system korzeniowy, 
przez co mogą lepiej pobierać 
wodę i składniki pokarmowe. 
Dobór odmian mieszańcowych 
jest liczniejszy i bardziej zróż-
nicowany. Warto zapoznać się 
z ofertą takich odmian, jako 
że coraz częściej zawierają 
dodatkowe geny odporności 
na choroby (np. Rlm7, TuYV), 
dostępne są też odmiany wyka-
zujące tolerancję na porażenie 
kiłą kapusty. Prócz tego, wybrać 
można odmiany odznaczające 
się mniejszą podatnością na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie 
nasion, a  także odmiany tole-
rancyjne na substancję czynną 
(imazamoks) z grupy imidazo-
lin, użytą w herbicydach sto-
sowanych do zwalczania wielu 
chwastów, w tym również ka-
pustowatych w tzw. technologii 
Clearfield. Obecnie priorytetem 
w hodowli odmian mieszań-
cowych jest łączenie różnych 
korzystnych właściwości. 

Przeważnie obejmują one za-
równo cechy odpornościowe, 
jak i pożądane cechy użytkowe, 
np. dobrą zimotrwałość albo 
zwiększoną odporność na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie 
nasion, etc.

Wielu rolników w naszym 
kraju, nadal dobrze ocenia przy-
datność odmian populacyjnych 
do własnych warunków gospo-
darowania i często uprawia je 
na swoich polach. Takie odmia-
ny przeważnie są wysiewane 
w mniejszych gospodarstwach, 
głównie na małych powierzch-
niach i na nieco gorszych sta-
nowiskach. Ich podstawową 
zaletą jest stosunkowo łatwy 
zbiór ze względu na mniejszą 
masę roślin, a to z kolei mniej 
obciąża pracę kombajnu. Nie-
stety, dobór odmian popula-
cyjnych będzie w najbliższych 
latach coraz mniej liczny i mniej 
konkurencyjny wobec odmian 
mieszańcowych. Materiał siew-
ny odmian populacyjnych jest 
tańszy, natomiast odmian mie-
szańcowych droższy.

Niezależnie od wyboru do 
uprawy odmiany mieszańcowej, 
czy też populacyjnej,  plantacje 
produkcyjne należy obsiewać 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym. Używanie do siewu 
innego materiału niż kwali-
fikowany powoduje z reguły 
znaczące pogorszenie jakości 
zebranych nasion.

Potrzebna odporność
Chorobą, która się rozpo-

wszechnia w naszym kraju, 
zwłaszcza w rejonach inten-
sywnej uprawy rzepaku, jest 
kiła kapusty. Powodowana 
przez występujący w glebie 
pierwotniak Plasmodiophora 
brassica, który może w sprzy-
jających warunkach porażać 
różne gatunki uprawne z ro-
dziny kapustowatych. W przy-
padku rzepaku, niestety nie ma 
praktycznej możliwości che-
micznego zwalczania patogenu. 
Podstawowym sposobem ogra-
niczenia skutków wystąpienia 
choroby jest uprawa odmian 
o większej odporności/tolerancji 
na porażenie przez kiłę kapusty. 
Badania wskazują, że potencjał 
plonowania takich odmian jest 
mniejszy od odmian nieodpor-
nych, jakkolwiek nowsze od-
miany wykazują już wyraźnie 
większy poziom plonowania. 
Dostępność odmian tolerancyj-
nych na kiłę kapusty jest więc 
szczególnie ważna dla produ-
centów rzepaku, u których 

Przewaga mieszańcowych odmian rzepaku ozimego 
nad populacyjnymi jest niepodważalna.

c.d. na str. 14.
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Dla kiły bariera nie do przejścia

Mieszaniec
Typ

mieszańca  
max plon 

t/ha

PT235 
mieszaniec

długi

mieszaniec
długi 6,70

PT242 6,33
*wyniki DuPont Pioneer 2014

Chroń swoje
pola

Specjalnie dla członków PIONEER BUSINESS CLUB

Każdy klient, który zamówi min. 1 jednostkę nasion 
rzepaku i przystąpi do Pioneer Business Club otrzyma 
wyjątkową i unikalną torbę termiczną. Można otrzymać 
tylko 1 sztukę niezależnie od ilości zamówionych 
opakowań powyżej 1 jednostki.

PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują zakupów firmy 
Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) i przystąpią do klubu. Członkowie 
klubu, którzy zakupią w 2017 produkty Pioneer’a za ogólną wartość ponad 10.000 PLN 
skorzystają z systemu rabatowego.

www.pioneer.com

MIESZAŃCE 
KIŁOODPORNE

WYSOKI POTENCJAŁ 
PLONOWANIA

SPRAWDZONE 
W DOŚWIADCZENIACH 

I NA POLU

Produkt dostarczony 
do Państwa może 
różnić sie od tego na 
zdjęciu.

GRATIS
torba

100%
odporność

na specy�czne
rasy kiły 

kapustnych

Marka DuPont Pioneer zawsze zapewniała nowatorskie 
produkty o genetycznej charakterystyce gwarantującej 
wysokie plonowanie oraz techniki agronomiczne 
wychodzące naprzeciw potrzebom rolników.
Przykładem, potwierdzającym czołową 
pozycję marki, jest wprowadzenie 
odmiany nasion rzepaku Pioneer Protector®. 
Charakteryzuje się ona, należącymi do grona 
najlepszych na rynku, właściwościami chroniącymi 
rzepak przed chorobami, takimi jak kiła kapustnych.

Szukaj logo Pioneer Protector® na wydajnych 
mieszańcach rzepaku w tym sezonie. Jest to symbol 
właściwości nasion rzepaku, które chronią 
wydajność twoich upraw, plony oraz zyski.

Mieszańce Pioneer Protector® 

- cechy odporności na choroby

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

Dla kiły bariera nie do przejścia
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Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

www.hr-strzelce.pl

Strzelce, woj. łódzkie,
99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20
tel.  24 356 69 00
fax. 24 356 69 02

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

REJON I - tel. 696 056 514   
REJON II - tel. 660 408 159   
REJON III - tel. 662 202 376

Kończewice

Strzelce
Borowo

Małyszyn
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istnieje zagrożenie zainfeko-
wania pól. Aktualnie w Krajo-
wym rejestrze wpisanych jest 
sześć odmian rzepaku ozimego, 
wykazujących dużą odporność 
na patotypy kiły kapusty Pla-
smodiophora brassicae najczę-
ściej występujące w Polsce. Są 
to Alasco, Archimedes, DK Pla-
tinium, Mentor, SY Alister, SY 
Alistorm. W ofercie handlowej 
znajduje się także kilka innych 
odmian ze Wspólnotowego ka-
talogu, które wykazują również 
podwyższoną odporność na tę 
groźną chorobę (Andromeda, 
Aristoteles, Cracker, Croquet, 
DK Pliny, Mendel, Mendelson, 
PT235, PT242, SY Alibaba). Ak-
tualnie pięć zagranicznych firm 
hodowlano-nasiennych posiada 
w swojej ofercie odmiany wyka-
zujące podwyższoną odporność 
na kiłę kapusty. W warunkach 
zagrożenia kiłą, oprócz stoso-
wania odmian tolerancyjnych, 
konieczne jest też przestrzega-
nie co najmniej czteroletniej 
przerwy w uprawie rzepaku lub 
innych roślin kapustowatych 
na tym samym polu.

Ważna zimotrwałość
Dla powodzenia uprawy 

rzepaku ozimego, ważną ce-
chą odmian jest odporność na 
warunki zimowania, zwłasz-
cza wytrzymałość na mróz. 
Tak właśnie było w poprzed-
nim sezonie wegetacyjnym, 
w niektórych rejonach kraju. 
Po zimie wielu producentów 
rzepaku musiało podjąć trudną 
decyzję o zlikwidowaniu plan-
tacji, w przypadku nadmiernego 
wymarznięcia roślin. Natomiast 
z tych pól, w których mimo 
znacznych strat roślin posta-
nowiono kontynuować upra-
wę, przeważnie zebrano mały, 
nieekonomiczny plon nasion. 
Zróżnicowanie odmian pod 
względem wytrzymałości na 
mróz jest dość duże i można 
w ofercie odmian, zarówno 
mieszańcowych, jak i popu-
lacyjnych wybrać takie, które 
lepiej zimują. Bez wątpienia, 
gorsze przezimowanie roślin 
niektórych odmian spowodo-
wało obniżenie ich plonowania 
w roku 2016.

Plonowanie w PDO
Plonowanie rzepaku ozimego 

w doświadczeniach prowadzo-
nych w ramach porejestrowego 
doświadczalnictwa odmianowe-
go (PDO), głównie ze względu 
na gorsze przezimowanie w nie-
których rejonach kraju, było 
obniżone, wyraźnie niższe niż 
w ostatnich sezonach wegeta-
cyjnych. Jedynie w tych rejo-
nach, gdzie nie było strat roślin 
po zimie spadek plonowania był 
niewielki. Średni plon nasion 
zebrany z doświadczeń poreje-
strowych w roku 2016 wyniósł 
niecałe 40,0 dt z ha i był mniej-
szy w porównaniu do wcześniej-
szego roku aż o 19%. Rzepak 
lepiej plonował na południu 
i zachodzie kraju, tj. tam, gdzie 
rośliny dobrze przezimowały. 
Natomiast plony zebrane w rejo-
nach wschodnich i środkowych 
oraz na północy kraju, w któ-
rych były duże wymarznięcia, 
były zdecydowanie niższe. 
Również plon nasion z upraw 
produkcyjnych był znacznie 
mniejszy w odniesieniu do 
poprzedniego sezonu. Średnia 
zawartość tłuszczu w nasionach 
ze zbioru roku 2016 była nieco 
większa jak w roku poprzednim, 
zwiększona była także zawar-
tość glukozynolanów.

Lepiej plonowały odmiany 
mieszańcowe, a ich średni plon 
był większy o 12, % od śred-
niego plonu odmian populacyj-
nych. Różnice w plonowaniu 
odmian były znaczne. Skrajnie 
różnica między najlepiej i naj-
gorzej plonującą odmianą mie-
szańcową wyniosła aż 11,9 dt 
z ha, a najlepiej i najgorzej plo-
nującą odmianą populacyjną 
5,6 dt z ha. Spośród badanych 
odmian mieszańcowych najle-
piej plonowały Kuga, Alexan-
der, Atora, Mercedes, Alvaro 
KWS, Atenzo, Anderson, DK 
Exstorm, DK Exquisite, Aro-
zona, DK Exalte, Marcopolos, 
Arango, Garou, Inspiration, DK 
Explicit, Minerva, Bonanza, 
Popular, Rumba, SY Florida, 
natomiast wśród odmian po-
pulacyjnych Adriana, Sherlock, 
ES Valegro, Quartz, Brendy oraz 
zarejestrowane w roku ubiegłym 
SY Ilona i SY Rokas. Kilka z tych 
odmian dobrze plonowało 
w obu ostatnich latach badań. 
Ogólnie, w roku 2016 dobrze 
plonowały odmiany lepiej 

zimujące oraz mniej podatne na 
osypywanie się nasion, zwłasz-
cza w przypadku przedłużają-
cego się zbioru, ze względu na 
pogorszenie się warunków po-
godowych (nadmierne opady). 
Przeważnie też, lepiej plonowa-
ły odmiany nowe, zarejestro-
wane w ostatnich 3-4 latach, 
które cechują się dużym poten-
cjałem plonowania.

Szukać odmian na LOZ
Realizowane corocznie w du-

żej liczbie doświadczenia po-
rejestrowe odmian rzepaku 
ozimego, umożliwiają wska-
zanie takich, które są najbar-
dziej wartościowe i przejawiają 
dobre przystosowane do uprawy 
w różnych rejonach kraju. Po-
twierdzające, najlepiej w kilku 
latach badań, swoją wartość 
odmiany trafiają na „Listę od-
mian zalecanych do uprawy na 
obszarze województw” (LOZ). 
Szczególnie cenione są odmiany 
względnie stabilnie plonujące, 
pomimo różnych warunków 
atmosferycznych w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych. 
W roku 2017, w poszczegól-
nych województwach na LOZ 
znajduje się od 7 do 18 odmian. 
Zestawienie odmiany w LOZ 
oznacza jej rekomendację na 
obszarze województwa. W br. 
na wszystkich LOZ znajduje 
się łącznie 41 odmian rzepaku 
ozimego. Trzy czwarte wszyst-
kich to odmiany mieszańco-
we. Dziewiętnaście odmian 
otrzymało rekomendację do 
uprawy na terenie czterech 
i więcej województw. Najwięcej 
odmiana Sherlock – w 10 woje-
wództwach, odmiana Bonan-
za F1, Kuga F1 i Markopolos 
F1– w 8, natomiast odmiany 
Atora F1, DK Exquisite F1 Lo-
hana, – w 7. Inne znalazły się na 
listach kilku województw, są to 
ES Valegro i Mercedes (w 6 wo-
jewództwach), DK Exstorm F1,  
Popular F1 i SY Florida F1 (w 5), 
Alvaro KWS F1, Arsenal F1, Ga-
rou F1, Marathon F1,  Monolit, 
SY Kolumb F1, Quartz (w 4). 
Pozostałe odmiany z „Listy ...” 
zalecane są do uprawy tylko 
w jednym, dwóch lub trzech 
województwach.

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO 

Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Tabela. 1. Porównanie właściwości rolniczo-użytkowych odmian populacyjnych i mieszańco-
wych rzepaku ozimego

Odmiany mieszańcowe Odmiany populacyjne

sprawdzają się lepiej w warunkach bardziej 
intensywnej uprawy mniej wymagające odnośnie do stanowiska

bardziej tolerancyjne na opóźniony termin siewu powinny być siane w odpowiednim terminie

mniejsza norma wysiewu nasion na jednostkę 
powierzchni (ok. 50 szt./m2)

większa norma wysiewu nasion na jednostkę 
powierzchni (60-70 szt./m2)

lepiej znoszą stresowe warunki uprawy

ze względu na większą masę roślin zbiór może 
być utrudniony zbiór nasion jest łatwiejszy

plonują średnio o ok. 10% powyżej odmian 
populacyjnych plon nasion mniejszy

c.d. ze str. 12.
R E K L A M A
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Badania nad odpornością 
chwastów na herbicydy

Opracowanie i przygotowanie 
do wdrożenia holistycznej stra-
tegii mającej na celu zmniejsze-
nie ryzyka rozprzestrzeniania się 
biotypów chwastów odpornych 
na herbicydy oraz sposobów ich 
zwalczania (jeśli wystąpiły) jest 
podejmowane przez konsorcjum 
ConResi składające się z 10 jedno-
stek naukowych (Instytut Ochro-
ny Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy jako Lider, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, Poznaniu 
i Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, Szkołę Gospodarstwa 
Wiejskiego we Warszawie, Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy, Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, Instytut Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa – PIB 
Oddział we Wrocławiu, Politechni-
ka Poznańska), 3 firm fitofarmaceu-
tycznych (BASF Polska Sp. z o.o., 
Bayer Sp. z o.o., Syngenta Polska 
Sp. z o.o.) oraz Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie.

Przedmiotem badań będą 4 ga-
tunki chwastów występujących 

głównie w uprawie zbóż, a mia-
nowicie: miotła zbożowa, wyczy-
niec polny, mak polny i chaber 
bławatek. Projekt obejmuje fazę 
badawczą (5 zadań) oraz fazę wdro-
żeniową (1 zadanie).

W wyniku realizacji projektu 
planuje się uzyskanie następują-
cych rezultatów:
• określenie aktualnego stanu wy-

stępowania zjawiska odporności 
u 4 ważnych gospodarczo gatun-
ków chwastów w Polsce (miotła 
zbożowa, wyczyniec polny, mak 
polny, chaber bławatek)

• poznanie najważniejszych 
cech biologicznych bioty-
pów odpornych na her-
bicydy w kontekście ich 
przeżywalności i rozprzestrze-
niania w agroekosystemach

• opracowanie analizy ekonomicz-
nej strat powodowanych przez 
biotypy chwastów odpornych

• opracowanie holistycznej stra-
tegii antyodpornościowej i jej 
upowszechnienie wśród rolni-
ków i doradców

• przygotowanie dokumentacji 

umożliwiającej opracowanie in-
ternetowego systemu doradczego 
w zakresie zarządzania odporno-
ścią chwastów na herbicydy

• przygotowanie projektu kon-
cepcyjnego dla laboratorium 
diagnostycznego (Centrum 
Kompetencji) w zakresie odpor-
ności chwastów na herbicydy
Wdrożenie wyników badań pro-

jektu do praktyki rolniczej przyczy-
ni się do wzrostu konkurencyjności 
gospodarstw, na terenie których 
występują chwasty odporne na 
herbicydy oraz do zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska środ-
kami chemicznymi.

Szanowni rolnicy i doradcy!
Jeżeli w Waszych gospodar-

stwach stwierdzacie zmniejszają-
cą się z roku na rok skuteczność 
działania herbicydów, prosimy 
o kontakt za pomocą poczty 
elektronicznej: bioherod@iorpib.
poznan.pl

Kierownik projektu: Prof. 
dr hab. Tadeusz Praczyk

Źródło: IOR – PIB Poznań
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Problemem ochrony roślin przed zachwaszczeniem 
jest odporność chwastów.

Zaprawa nasienna Lumiposa® 
dostępna w Polsce

Firma DuPont Polska otrzymała 
zgodę na dopuszczenie do użytku 
owadobójczej zaprawy nasiennej 
Lumiposa®, zawierającej cyjantra-
niliprol jako składnik aktywny. To 
najnowocześniejszy i najbardziej 
kompleksowy środek insektycydo-
wy przeznaczony do upraw rzepaku 
ozimego. Lumiposa® zapewnia wy-
raźną poprawę plonów, ogranicza 
szkody spowodowane insektami już 
w najwcześniejszym okresie, tym 
samym poprawiając efektywność 
wzrostu i chroniąc potencjał roślin.

Badania nad zaprawą Lumiposa® 
przeprowadzane w Europie w latach 
2009-2015 pokazują skuteczne dzia-
łanie na kluczowych szkodnikach. 
W badaniach przeprowadzonych 
z udziałem pchełki rzepakowej sa-
dzonki rzepaku były wyraźnie sil-
niejsze od roślin zasadzonych na 
polach bez stosowania środków 
owadobójczych.

G łówne cechy zapraw y 
Lumiposa®:

Chroni przed szkodnikami już 
w najwcześniejszym stadium wzro-
stu rośliny.

Zwalcza najważniejsze szkodniki, 
w tym również śmietkę kapuścianą.

Wzmacnia ozime odmiany rze-
paku i poprawia ich wzrost.

Chroni potencjał plonów rzepa-
ku ozimego.

Bezpieczne i wygodne narzędzie 
do zwalczania szkodników.

„Polska jest pierwszym krajem 
Unii Europejskiej, w którym pre-
zentujemy zaprawę Lumiposa®. 
W innych państwach zostanie ona 
wprowadzona w 2018 roku” – mówi 
Igor Teslenko, Dyrektor ds. Ochrony 
Upraw firmy DuPont. „Zaintereso-
wanie zaprawą Lumiposa® w branży 
i wśród hodowców jest znaczące, 
ponieważ produkt ten zapewnia 
kompleksową ochronę uprawy. Za-
prawa Lumiposa® chroni sadzonki 
już w najwcześniejszych stadiach, 
kiedy rośliny są najbardziej narażone 
na działanie szkodników. Zaprawa 

zapewni roślinom lepszy wzrost, 
a rolnikom lepszą wydajność i ren-
towność upraw” – dodaje Teslenko.

Obecnie polscy hodowcy cier-
pią na brak jakichkolwiek zapraw 
owadobójczych pozwalających na 
ochronę upraw rzepaku. Zwłaszcza 
w regionach o wysokim poziomie 
występowania szkodników istnieje 
wysokie ryzyko wystąpienia strat 
w plonach, a nawet całkowitego 
zniszczenia upraw. Dzięki zaprawie 
Lumiposa®, DuPont Seed Treatments 
pomoże plantatorom w zabezpie-
czeniu upraw.

„Lumiposa® jest częścią innowa-
cyjnej linii technologicznej DuPo-
nt Seed Treatment,” mówi Mick 
Messman, Globalny Dyrektor DuPo-
nt Seed Treatment Enterprise. „Jeste-
śmy zobowiązani do odkrywania, 
rozwijania i upowszechniania wio-
dących produktów, które pozwolą 
poprawić wydajność plantatorów.”

Źródło: DuPont Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Lumiposa® zapewni polskim rolnikom nowoczesne 
i niepowtarzalne narzędzie do skutecznej ochrony 
upraw rzepaku.

Herbicydy przed wschodami czy po?

Część rolników uprawiają-
cych rzepak ozimy rezygnuje 
z jesiennej ochrony decydując 
się na wiosenne odchwaszcza-
nie plantacji. Jest to oczywiście 
podstawowy błąd ponieważ 
chwasty mają dogodne warun-
ki do szybkiego skiełkowania 
i już w początkowej fazie roz-
woju ozimin konkurują z nimi 
o wodę, światło i składniki 
pokarmowe. Rzepak ozi-
my jest narażony na duże 

zachwaszczenie ze względu 
na wczesny siew tej oziminy 
oraz krótki okres czasu na wy-
konanie poprawnie uprawek 
przedsiewnych. Występujące 
na plantacji chwasty zacieniają 
siewki rzepaku, powodując ich 
nadmierne wydłużanie, „wy-
noszenie” szyjki korzeniowej 
i osłabienie roślin.

Jesienią, chwasty możemy 
zwalczać w rzepaku ozimym 
przed wschodami roślin, 

wykonując zabiegi bezpośred-
nio przed siewem lub krótko 
po siewie nasion. Wymaga to 
od rolników dobrej znajomości 
pola, pozwalające określić tzw. 
„potencjalne zachwaszczenie” 
związane zwykle z uprawiany-
mi przedplonami. Wybór środ-
ków zalecanych do zwalczania 
chwastów przed wschodami 
rzepaku ozimego jest obec-
nie ograniczony do kilku 
substancji aktywnych, jak: 

chlomazon (np. Command 
360 CS i 480 EC, lub Reak-
tor 360 CS i 480 EC), na któ-
ry wrażliwe są takie chwasty 
jak: chwastnica jednostronna, 
bodziszek drobny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpuro-
wa, przytulia czepna i tasznik 
pospolity, oraz metazachlor 
(np. Butisan 400 SC, Rap-
san 500 SC), który zwalcza: 
gwiazdnicę pospolitą, jasnotę 
purpurową, mak polny, maru-
nę bezwonną, niezapominajkę 
polną, przetacznik bluszczyko-
wy, przytulię czepną i tasznik 
pospolity. Dobrą skuteczno-
ścią zwalczania wielu gatun-
ków chwastów charakteryzują 
się preparaty zawierające 
w swoim składzie mieszaniny 
różnych substancji aktywnych 
(np. Nimbus 283 SE) środek 
Butisan Star Max 500 SE sto-
sowany przedwschodowo 
w dawce 2-2,5 l/ha skutecz-
nie niszczy m.in. bodziszka 
drobnego, jasnoty, komosę 
białą, mak polny, rumiano-
wate, przetaczniki i przytu-
lię czepną a średnio zwalcza 

fiołka polnego, chabra bła-
watka i wilczomlecz obrotny. 
Wymienione wyżej środki są 
preparatami doglebowymi, 
a co za tym idzie konieczne 
do ich skutecznego działa-
nia jest dobre uwilgotnienie 
gleby i bardzo dobra uprawa 
przedsiewna, bez gród i resztek 
pożniwnych.

Jesienią po wschodach 
chwastów, mając rozpozna-
ne gatunki, możemy łatwiej 
dobrać herbicydy odpowiednie 
do zachwaszczenia występu-
jącego na polu. Przykłado-
wo Butisan Duo 400 SC lub 
Springbok 400 EC (zawierające 
metazachlor i dimetenamid-P) 
przeznaczone są do zwalcza-
nia: przytulii czepnej, maru-
ny bezwonnej, maku polnego, 
tasznika pospolitego i bodzisz-
ka drobnego. Natomiast Bu-
tisan Star 416 SC lub Sultan 
Top 500 EC (zawierające me-
tazachlor i chinomerak) mo-
żemy stosować do zwalczania: 
gwiazdnicy pospolitej, jasnoty 
różowej i purpurowej, komo-
sy białej, przytulii czepnej, 

przetaczników, rdestu powo-
jowego i tasznika pospolitego. 
Najszerszym spektrum zwal-
czanych chwastów charakte-
ryzuje się środek Butisan Star 
Max 500 SE (zawiera meta-
zachlor + dimetenamid-P + 
chinomerak), który stosowany 
powschodowo skutecznie nisz-
czy m.in. bodziszka drobnego, 
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, 
komosę białą, mak polny, ru-
mianowate, przetaczniki, przy-
tulię czepną, tasznik pospolity 
i tobołki polne, a średnio zwal-
cza fiołka polnego, chabra bła-
watka i wilczomlecz obrotny.

Skuteczne zwalczenie 
chwastów jesienią pozwala 
roślinom rzepaku dobrze się 
ukorzenić, wytworzyć silną 
rozetę i nisko osadzić szyj-
kę korzeniową. Taki rzepak 
jest mniej podatny na wy-
marzanie, dobrze konkuruje 
z agrofagami i intensywnie 
się rozwija.

mgr Marek Badowski
IUNG – PIB

Zakład Hebologii i Technik 
Uprawy Roli, Wrocław

Już jesienią rośliny rzepaku rozpoczynają tworzenie plonu.
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NOWOŚĆ

udowodniony

WYSOKI PLON

10+

Siew tradycyjny czy uproszczony?

Różnice w plonowaniu rze-
paku ozimego między polami 
doświadczalnymi a produkcyj-
nymi, wynoszą około 1t/ha.

Uzyskanie wysokich 
plonów rzepaku ozimego, uza-
leżnione jest przede wszyst-
kim od poprawnej i starannej 
agrotechniki. Dlatego też 
w krajowych warunkach 
agroklimatycznych, rzepak 
ozimy jest najczęściej upra-
wiany w technologii orkowej, 
ale systematycznie rośnie też 
zainteresowanie uproszczeni-
ami oraz uprawą bezpłużną.

Podejmując decyzję o up-
rawie rzepaku w technologii 
bezpłużnej, należy przy-
wiązywać dużą uwagę już 
na etapie uprawy przedplo-
nu. Przedplon, którym są 
najczęściej zboża powinien 
być tak prowadzony, aby nie 
ulegał wyleganiu, co pozwa-
la go zebrać przy pozostaw-
ieniu niskiego ścierniska 
na wysokości około 10 cm. 
W przypadku pozostawiania 
słomy na polu, należy dołożyć 
wszelkich starań do bardzo 
dokładnego jej pocięcia na 
krótkie odcinki i równom-
iernego rozprowadzenia na 
powierzchni pola. Jest to szc-
zególnie ważne w przypadku 
wydajnych kombajnów z sze-
rokimi zespołami żniwnymi. 
Kolejnym bardzo ważonym 
warunkiem jest wykonanie 
uprawy pożniwnej i równ-
omierne wymieszanie resz-
tek roślinnych z wierzchnią 
warstwą roli. Według wielo-
letnich doświadczeń firmy 
Horsch głębokość uprawy 
powinna być uzależniona 
od plonu resztek pożniwnych 
i wynosić powinna około 
2 cm na jedną tonę resztek/
ha. Liczba wykonywanych 

zabiegów uprawowych 
w technologii bezpłużnej 
może być różna i zależeć 
będzie od warunków panują-
cych na danym polu oraz kon-
strukcji wykorzystywanych 
agregatów. W przypadku gdy 
jednokrotne zastosowan-
ie agregatu ścierniskowego 
nie przyniesie oczekiwan-
ych efektów, wtedy należy 
zabieg powtórzyć. Agregaty 
z ramami wielobelkowymi 
(4 i więcej), typowe dla tech-
nologii bezpłużnych, zazwy-
czaj umożliwiają właściwe 
uprawienie roli w jednym 
przejeździe. Dobrze wyko-
nana uprawa powinna na 
powierzchni pola pozos-
tawić jednolitą warstwę, 
składającą się z równomier-
nie wymieszanej roli i resztek 
pożniwnych. Jeżeli takiego 
efektu nie uda się uzyskać, 
to na polu będą występowały 
pasy z większą lub mniejszą 
ilością resztek pożniwnych. 
W takiej sytuacji trudniej 
będzie wykonać siew i może 
to skutkować nierównomier-
nymi wschodami rzepaku.

W niektórych latach mogą 
wystąpić różnego rodzaju sy-
tuacje - pogodowe czy organi-
zacyjne, które będą skłaniały 
producentów do zastosowa-
nia uproszczeń uprawowych. 
W przypadku  krótkiego 
okresu pomiędzy zbiorem 
przedplonu a siewem rzepaku 
ozimego będzie zbyt mało cza-
su na zastosowanie pełnego 
zespołu uprawek pożniwnych. 
W technologii orkowej produ-
cenci z uwagi na ogranicze-
nia czasowe, decydują się na 
wykonanie jedynie orki siew-
nej, tzw. razówki. Jeżeli pola 
utrzymywane są w wysokiej 
kulturze, to takie rozwiązanie 

raz na kilka lat jest uzasad-
nione. Wśród czynników gle-
bowo-klimatycznych należy 
w pierwszej kolejności mieć 
na uwadze deficyt wody opad-
owej i okresy posuszne. Wów-
czas uzasadniony jest również 
siew rzepaku ozimego w rolę 
mulczową (bez orki), po kole-
jnym wykonaniu uprawy agre-
gatem podorywkowym przed 
siewem rzepaku.

Siew nasion rzepaku ozi-
mego powinien być wykona-
ny równomiernie i płytko na 
głębokość około 2 cm. W sy-
tuacji warunków posusznych 
głębokość siewu należy 
zwiększyć do około 3 cm, 
pamiętając o jednoczesnym 
zwiększeniu ilości wysiewu 
o około 20%. Zwiększenie 
normy wysiewu w grani-
cach 10 - 20% powinno być 
też brane pod uwagę w sytu-
acji niezbyt starannego pr-
zygotowania pola pod siew 
jak też siewu opóźnionego. 
Szerokość międzyrzędzi przy 
uprawie rzepaku jest mocno 
zróżnicowana i w praktyce 
wynosi od 10 do 45 cm. 
Rzepak ozimy najlepiej jest 
wysiewać w podwójnej 
zbożowej rozstawie rzędów, co 
daje szerokość międzyrzędzi 
od 20 do 30 cm, zwłaszcza 
przy założeniu zmniejszenia 
obsady roślin. Praktykowany 
jest też siew wąskorzędowy co 
10-15 cm (jak dla zbóż), jed-
nak prowadzi to do gorszego 
przewietrzania łanu i sprzyja 
rozwojowi chorób, dlatego też 
powinno się z niego w miarę 
możliwości rezygnować. Sto-
sowanie szerokiej rozstawy 
międzyrzędzi – 35-45 cm 
umożliwia wykorzystanie do 
siewu buraczanych mechanic-
znych siewników punktowych 

(po doposażeniu w tarcze 
wysiewające do nasion rze-
paku), co obecnie jest coraz 
częściej praktykowane. Stoso-
wane siewniki powinny utr-
zymywać nastawioną normę 
wysiewu i umożliwiać dokład-
ny wysiew małej masy nasion 
w przedziale od 2,5 do 4-5 kg/
ha. Maszyny te powinny być 
też wyposażone w talerzowe 
redlice wysiewające, które nie 
zapchają się przez resztki sło-
my i ścierni wymieszanych 
z glebą i dysponują regulacją 
nacisku na redlicę od 100 do 
180 kG.

Czynnikiem decydującym 
o powodzeniu technologii bez-
płużnych, jest bardzo staranne 
przygotowanie gleby, a to 
jest związane z posiadaniem 
drogich narzędzi i maszyn 
wymagających dużego zapo-
trzebowania mocy ciągników. 
Jeżeli popełnimy błędy i up-
rawa przedsiewna będzie nie-
dokładna, to nie możemy 
liczyć na zadawalające plo-
ny. W związku z powyższym, 
jeżeli producent nie posi-
ada pełnego wyposażenia 
w narzędzia i maszyny do 
uprawy bezpłużnej, to powin-
ien uprawiać rzepak w tech-
nologii orkowej, która jest 
sprawdzona i w warunkach 
krajowych nadal gwaran-
tuje uzyskiwanie wysokich 
plonów.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Na system siewu rzepaku wpływa wiele czynników.

R E K L A M A

AtriGran z Nordkalku

Wprowadzone na rynek rok 
temu wapno w formie granul 
cieszy się wielkim zainteresowa-
niem wśród rolników, sadowni-
ków i ogrodników. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom odbiorców 
detalicznych Nordkalk wprowa-
dza opakowania 25-kilogramowe 
jako uzupełnienie dotychczaso-
wej wielkości 500 kilogramów.

W worki o pojemności 25 kg pa-
kowane są granule o frakcji 1-4 mm 
(w większych opakowaniach 

dostępna jest również frakcja 
4-8 mm), które są idealnie dostoso-
wane do rozsiewaczy używanych na 
małych areałach upraw polowych. 
Granule w łatwy i szybki sposób 
można również rozsiewać ręcznie, 
ale bez uciążliwego pylenia, któ-
re towarzyszy rozsiewowi wapna 
w sypkiej postaci.

Mniejsze opakowania to 
świetne rozwiązanie dla użyt-
kowników zainteresowanych po-
prawą żyzności gleby na małych 

obszarach np. w przydomowych 
i działkowych ogródkach, na 
trawnikach czy w sadach. Zasto-
sowanie wyłącznie naturalnych 
składników sprawia, że Nord-
kalk AtriGran jest bezpieczny dla 
zdrowia, dlatego często używa się 
go w uprawach ekologicznych. 
Ze względu na wysoką reaktyw-
ność i skuteczność sprawdza się 
również w uprawie roślin o wy-
sokich wymaganiach względem 
wapna i poziomu pH w glebie.

Nordkalk AtriGran w 25 kilo-
gramowych opakowaniach jest już 
dostępny u autoryzowanych dystry-
butorów Nordkalku. Odpowiedzi na 
pytania związane z użytkowaniem 
i właściwościami produktu można 
znaleźć na stronie www.atrigran.
com, gdzie są także dostępne dane 
kontaktowe regionalnych przedsta-
wicieli handlowych.

Źródło: Nordkalk
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Nordkalk poszerza ofertę o nową wielkość opakowań granulowanego 
wapna nawozowego AtriGran.
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Wpływ przyoranej słomy na 
poprawę żyzności gleby

Żyzność gleby jest poję-
ciem złożonym jest to bo-
wiem naturalna zdolność 
gleby do zaspokajania ży-
wieniowych potrzeb roślin, 
do przekazywania roślinom 
składników pokarmowych, 
wody, powietrza glebowego, 
ciepła itp.

Rolnicy poprzez swoją 
działalność mogą wpły-
wać na urodzajność gleby 
i będąc w przededniu żniw 
muszą podjąć decyzję co 
zrobić ze słomą rzepako-
wą czy roślin zbożowych. 
Jakie działania powinni 
podjąć aby biomasa słomy 
wpływała na żyzność gleb? 
Racjonalnym sposobem za-
gospodarowania słomy jest 
jej rozdrobnienie na sieczkę 
podczas zbioru kombajnem 
i rozrzucenie na polu. Słoma 
jest obok obornika źródłem 
próchnicy glebowej (zawie-
ra przeciętnie 50-60% wę-
gla, który jest prekursorem 
próchnicy) i składników 
pokarmowych. Próchnica 
modeluje żyzność gleby 
poprzez tworzenie gruzeł-
kowatej struktury odpowie-
dzialnej między innymi za 
retencję wodną i wymianę 
gazową, poprawia też wła-
ściwości sorpcyjne gleby 
i absorpcję ciepła, wpły-
wa na aktywność mikro-
organizmów glebowych jest 
również bogatym źródłem 
składników pokarmowych 
dla roślin. Cztery podstawo-
we zboża wytwarzają masę 
słomy w ilości od 2 do 6 ton 
z hektara, w której rośliny 
pobierają najwięcej potasu 
od 36 do 74 kg, w kolej-
ności od 18 do 32 kg azo-
tu, 7-12 kg wapnia, 4-8 kg 
fosforu, 2-4 kg magnezu 
i znaczącą ilość mikroele-
mentów (tab.1). Z biomasą 
łodyg kukurydzy możemy 
wprowadzić do bioobiegu 
przeciętnie 70 kg azotu, po-
nad 100 kg potasu, kilka-
naście kg fosforu i wapnia 
i kilka kg magnezu. Rzepak 
ozimy wytwarza na hekta-
rze masę łodyg w ilości od 
3 do 6 ton i jest to masa 
przede wszystkim zasobna 
w potas 113 kg, azot 68 kg, 

ale też pozostałe makro- 
i mikroelementy.

Ponadto każda tona przy-
oranej słomy może w pro-
cesie immobilizacji związać 
ok. 10 kg azotu mineralne-
go. W procesie wymywania 
azotu działanie ochronne 
słomy jest nieco mniejsze od 
działania „zielonego pola” 
– z roślinami ozimymi lub 
wieloletnimi i szacuje się, 
że 1,6 ha przyoranej słomy 
równoważy w ograniczaniu 
przemieszczania się azotu 
do wód gruntowych 1 ha 
zielonego pola. Przy wyno-
szeniu słomy poza pole zysk 
z jej sprzedaży, powinien 
być pomniejszony o war-
tość utraconych korzyści 
czyli wartość składników 
pokarmowych i materii 
organicznej oraz trud-
nych do wyceny korzyści 
środowiskowych. W szer-
szym ujęciu należałoby 
również po stronie kosz-
tów zapisać pogorszenie 
kluczowych funkcji gleby, 
przede wszystkim żyzności, 
rozumianej jako zdolności 
do zaspakajania wszyst-
kich edaficznych potrzeb 
różnych roślin w ramach 
możliwości stwarzanych 
przez pozostałe czynniki 
siedliskowe, obniżenie zdol-
ności do wiązania składni-
ków pokarmowych i wody, 
co oznacza wzrost strat tych 
składników na drodze wy-
mywania. Stosowane w nie-
których gospodarstwach 
systemy uprawy doprowa-
dziły do zmniejszenia do-
pływu materii organicznej 
do gleb co z postępującą 
naturalną mineralizacją 
próchnicy spowodowało 
znaczący jej ubytek w gle-
bach. Przyorywanie słomy 
jest istotnym czynnikiem 
warunkującym utrzymanie 
dodatniego bilansu materii 
organicznej w glebie i może 
doprowadzić do wzrostu jej 
żyzności i urodzajności.

Prof. dr hab. Inż. Grażyna 
Harasimowicz-Hermann,

UTP w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwai 

Biotechnologii,
Katedra Agrotechnologii

U R O D Z A J

Czy desykacja zbóż przed zbiorem jest konieczna?

Rolnicy, pomijając aspekty 
zdrowotności i ochrony śro-
dowiska, również nie są zwo-
lennikami stosowania takich 
środków, chociażby ze wzglę-
dów ekonomicznych. Analizu-
jąc wszystkie uwarunkowania 
należy dojść do wniosku, że 
im mniej preparatów, tym dla 
wszystkich lepiej. Wniosek jest 
prosty jeżeli desykacja zbóż nie 
jest konieczna to lepiej z niej 
zrezygnować. Jak to wygląda 
w praktyce?

Wytrawni producenci zbóż 
desykację nazywają prowoko-
waniem ich do dojrzewania. 
Z drugiej strony stwierdzają, że 
nie ma podstaw do stosowania 
w tym celu środków chemicz-
nych. Desykację zbóż wyko-
nuje się tylko w wyjątkowych 
sytuacjach. Należy do nich 
intensywne zachwaszczenie 
gatunkami wieloletnimi ze 
szczególnym uwzględnieniem 
perzu właściwego. Uzasadniona 
desykacja jest także w uprawie 
mieszanek zbożowo-bobowa-
tych na ziarno, chociaż w ety-
kietach niektórych produktów 

zamieszczono uwagę, byś środ-
ka nie stosować na plantacjach 
z wsiewkami.

Jedyną substancja czynną 
dopuszczoną do desykacji 
zbóż jest glifosat (Roundup 
i kilkadziesiąt odpowiedni-
ków). Obecnie glifosat jest na 
„cenzurowanym”. Ma swoich 
zwolenników i równie zagorza-
łych przeciwników, co stanowi 
odrębne zagadnienie, ale oczy-
wiście posiada swoje odzwier-
ciedlenie w praktyce rolniczej. 
Między innymi efektem dys-
kusji jest dążenie do oficjalnej 
desykacji zbóż właśnie tylko 
w przypadku masowego wy-
stąpienia perzu właściwego 
ewentualnie innego równie 
groźnego zachwaszczenia.

Aktualnie zarejestrowanych 
jest ponad sto form użytkowych 
glifosatu, z czego zdecydowana 
większość posiada rejestracje 
stosowania w zbożach. Taka 
liczba preparatów stwarza 
dopuszczenie do praktyki 
dość różnorodnych zaleceń. 
Z jednej strony dotyczą one 
technicznej strony zabiegu 

(dawka preparatu, ilość wody 
na hektar, możliwość łącznego 
stosowania z adiuwantami itp.) 
z drugiej strony sposób apliko-
wania. Zgodnymi elementami 
zaleceń jest termin zabiegu. Za 
optymalny uznaje się dojrzałość 
miękką do twardej (BBCH 85-
87), gdy wilgotność ziarna wy-
nosi 20-30%, tj. na 10-14 dni 
przed przewidywanym zbio-
rem. Zalecenia różnią się celem 
stosowania. W części etykiet 
zaleca się zabieg w celu uła-
twienia zbioru, w części w celu 
zwalczenia perzu właściwego, 
a w pozostałych priorytetem 
jest skuteczne zniszczenie chwa-
stów oraz ułatwienie zbioru. 
I właśnie w tym kierunku 
posuwają się prace i procedu-
ry rejestracyjne. Dąży się do 
tego by zabieg tzw. „desykacji” 
był „uzasadniony” obecnością 
chwastów. Mówiąc krótko, de-
sykować będzie można tylko 
zboża zachwaszczone.

Na postawione w tytule pyta-
nie można odpowiedzieć „nie”. 
Należy także dążyć by unikać 
„konieczności” wykonania tego 

zabiegu, czyli tak przygotować 
stanowisko i prowadzić skutecz-
ną ochronę chwastobójczą, by 
krótko przed zbiorami pole było 
czyste i absolutnie nie wymaga-
ło dodatkowego zabiegu desy-
kacji. Zdecydowanie korzystniej 
postępować ekologicznie (zgod-
nie z metodami integrowany-
mi) i ekonomicznie (taniej, bo 
mniej o jeden zabieg). Tylko dla 
przypomnienia jedna uwaga. 
Na plantacjach nasiennych bez 
względu na ich stan, absolut-
nie nie wolno desykować zbóż 
glifosatem. Powoduje on m.in. 
szybkie wysychanie zarodków 
nasion. Oczywiście wpływa to 
na jakość materiału siewnego. 
Analizując całość decydujmy się 
na desykację tylko w skrajnych 
przypadkach!

Inż Adam Paradowski 
IOR -PIB w Poznaniu

Metody integrowane zalecają eliminowanie lub obniżanie dawek 
środków ochrony roślin.

Przyorane resztki pożniwne chociaż częściowo oddają do gleby to, co wcześniej pobrały 
rosnące na niej rośliny.

Tabela 1. Masa słomy z hektara oraz ilość węgla i składników mineralnych zawarta w *1 tonie słomy i **przeciętnym plonie 
słomy z ha - wybrane rośliny rolnicze (badania własne)

Roślina Masa słomy
t z ha

Ilość składników

C N P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn

kg w 1 tonie s.m. 
kg w plonie słomy z ha

g w1 tonie s.m.
g w plonie słomy z ha

Pszenica 4-6 *530
**2650

6,4
32

1,5
8

10,6
53

2,9
15

0,4
2

2,2
11

31,2
156

226,1
1130

79,3
396

Żyto 3-5 550
1925

5,5
22

1,2
5

9,6
38

2,0
8

0,8
3

2,7
11

41,3
165

189,3
757

97,0
388

Jęczmień 2-4 520
1560

6,0
18

1,3
4

12,0
36

2,4
7

0,8
2

3,0
9

37,4
112

154,3
463

68,2
205

Owies 3-4 540
1890

7,0
28

1,6
6

18,6
74

2,9
12

1,0
4

2,9
12

46,7
187

156,0
624

111,0
444

Kukurydza 6-8 530
3710

10,0
70

1,8
13

15,0
105

2,6
18

1,0
7

3,2
22,4

47,7
334

148,7
1041

48,6
340

Rzepak ozimy 3-6 420
1890

13,6
68

2,0
10

22,6
113

5,6
28

1,0
5

6,6
33

51,2
256

200,3
1001

42,2
211
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Centrum Obsługi Klienta 
tel. 77 451 63 75, 76, 79 
fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com www.lhoist.pl

Wapniowe zawierające magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%

Wapniowe bez magnezu 
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%  

Wapna nawozowe węglanowe mielone 
Standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak
• Bukowiak
• Wojcieszowiak 

Wapno nawozowe granulowane
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50%

Proponujemy
najszerszą ofertę 
wapna nawozowego:

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25%.
Wapnujesz = zyskujesz

Nie ma plonu
bez wapna

Niechaj  gleba
żyzną  będzie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” 
ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno

tel./fax.: +48 95 760-03-22, +48 95 760-37-37
sekretariat@ekodarpol.pl 

www.ekodarpol.pl • www.humusactive.pl  

PRODUKT

POLSKI

Kompleksowo rozkłada 
resztki pożniwne

Kompleksowo rozkłada 
resztki pożniwne

PAPKA

TERAZ W 

SUPER CENIE

P O Z N A J  S I Ł Ę  P O L S K I C H  A M I N O K WA S Ó W
wolne aminokwasów L-α 100% z hydrolizy enzymatycznej

PROFESJONALNE AMINOKWASY
do wszystkich rodzajów upraw

• ZWIĘKSZAJĄ PLONOWANIE

• WOLNE AMINOKWASY SĄ SZYBKO 
PRZYSWAJANE PRZEZ ROŚLINY

• WSPOMAGAJĄ REGENERACJĘ ROŚLIN 
PO OKRESACH STRESOWYCH

• WZMAGAJĄ ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO 

• POPRAWIAJĄ ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

BIOSTYMULATORY  Z  AMINOKWASAMI OFICJALNIE  ZAREJESTROWE W MRiRW.

  p olsk ieaminok wasy.pl 
te l .  +48 34 366 54 49 /  e -mai l :  info@agro -sorb.com
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Najlepszą zdrowotność i wyrównanie planu można uzyskać stosując aminokwasy naturalne.
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Mieszańcowe czy populacyjne 
ozime odmiany pszenicy 
i żyta?

W hodowli zwraca się uwagę na 
szereg cech, jednak najważniejsza jest 
poprawa plenności. W przypadku 
pszenicy uprawianej na cele techno-
logiczne bardzo ważna jest również 
jakość, a w każdym kierunku użyt-
kowania – zimotrwałość. Zarówno 
w hodowli żyta jak i pszenicy dąży się 
również do zwiększenia odporności 
na choroby i wyleganie.

Znaczący postęp hodowlany 
w plenności uzyskano poprzez 
wprowadzenie do uprawy odmian 
mieszańcowych. Obecnie firmy ho-
dowlano-nasienne oferują odmiany 
mieszańcowe wszystkich zbóż ozi-
mych, jednak efekt heterozji jest 
różny w poszczególnych gatunkach. 
Tworzenie odmian mieszańcowych 
jest znacznie łatwiejsze i bardziej efek-
tywne w gatunkach obcopylnych. 
Stąd tak duża popularność odmian 
heterozyjnych żyta. W Polsce pierw-
sze odmiany mieszańcowe żyta ozi-
mego pojawiły się w latach 90-tych. 
W ciągu następnych lat hodowla ofe-
rowała coraz lepsze odmiany. Postęp 
dotyczył głównie plenności. Obecnie 
średni plon mieszańcowych odmian 
żyta badanych w doświadczeniach 
PDO jest wyższy w porównaniu 
do odmian populacyjnych średnio 

o blisko 15 dt z ha na przeciętnym 
poziomie agrotechniki i prawie 
17 dt z ha na poziomie intensyw-
nym. Należy jednak zaznaczyć, że 
różnice w plonowaniu poszczegól-
nych odmian są znacznie większe 
w grupie odmian mieszańcowych. 
Stąd właściwy wybór odmiany jest 
tak ważny. Odmiany mieszańcowe 
żyta są średnio 12 cm niższe, nie 
różnią się natomiast pod względem 
odporności na wyleganie, choć róż-
nice odmianowe są dość znaczne. 
W przeszłości odmiany mieszańcowe 
żyta cechowały się większą podatno-
ścią na choroby, w tym szczególnie 
na rdzę brunatną. Postęp hodow-
lany w zdrowotności spowodował, 
że obecnie zarejestrowane odmiany 
heterozyjne i populacyjne cechują się  
podobną odpornością na choroby. 
Odmiany mieszańcowe cechują się 
wyraźnie niższą zawartością biał-
ka, jednak większą liczbą opadania.

Porównanie odmian populacyj-
nych i mieszańcowych pszenicy ozi-
mej jest utrudnione, gdyż obecnie 
w Krajowym rejestrze znajduje się 
tylko jedna odmiana heterozyjna 
Hybery. Ponadto, na rynku na-
siennym oferowanych jest również 
kilka odmian mieszańcowych ze 

Wspólnotowego katalogu odmian 
roślin rolniczych (CCA), które jednak 
nie były badane w doświadczeniach 
PDO. Odmiana Hybery została za-
rejestrowana w roku 2016. Plonuje 
nieco powyżej najlepiej ocenianych 
odmian populacyjnych. Cechuje się 
zadowalającą zimotrwałością i dobrą 
zdrowotnością. Odmiany mieszań-
cowe charakteryzują się bujniejszym 
wzrostem i na ogół lepiej rozwinię-
tym systemem korzeniowym. Dzięki 
temu lepiej radzą sobie w warunkach 
okresowych niedoborów wody, na 
słabszych glebach czy w warunkach 
opóźnionych siewów.

Materiał siewny odmian mie-
szańcowych jest znacznie droższy 
niż populacyjnych, chociaż wysiewa 
się go znacznie mniej.

W doświadczeniach prowadzo-
nych przez COBORU odmiany popu-
lacyjne żyta wysiewa się, w zależności 
od kompleksu glebowego w ilości 
250-300 szt./m2, a odmian mieszań-
cowych 200-250 szt./m2. Z kolei 
obsada nasion populacyjnych od-
mian pszenicy wynosi 400-450 szt./
m2, a odmian mieszańcowych 250-
300 szt./m2, w zależności od kom-
pleksu glebowego.

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU Słupia Wielka

Głównym celem prac hodowlanych jest dostarczenie 
dla praktyki rolniczej nowych odmian, które cechują 
się coraz lepszymi właściwościami użytkowymi.

Tabela 1. Średnie wartości ważniejszych cech rolniczo-użytkowe odmian populacyjnych  
i mieszańcowych żyta ozimego (wg COBORU) 
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dt/ha g skala 9º cm skala 9º

odmiany mieszańcowe

Średnia 84,6 98,0 32,9 4,9 5,3 3,3 146,0 5,5 7,7 7,7 7,0 7,4 7,8 7,1 4,9

Minimum 72,1 86,0 31,0 4,0 3,0 2,0 140,0 4,8 7,3 7,0 6,2 6,9 7,3 6,5 4,0

Maksimum 91,0 103,8 35,3 7,0 7,0 6,0 160,0 6,6 8,1 8,2 7,8 8,0 8,2 7,5 5,0

odmiany populacyjne

Średnia 69,7 81,0 33,3 5,0 3,9 6,1 157,9 5,6 7,6 7,6 7,1 7,6 7,4 6,6 4,9

Minimum 67,2 78,2 32,2 5,0 3,0 5,0 153,0 5,2 7,4 7,4 6,5 7,2 7,2 6,5 4,0

Maksimum 72,2 84,1 34,7 5,0 5,0 9,0 164,0 6,0 8,2 8,0 7,8 7,8 7,7 6,8 5,0

Różnica dla 
średniej * 14,9 16,9 -0,4 -0,1 1,4 -2,7 -11,9 -0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,4 0,0

* – średnia z odmian mieszańcowych – średnia z odmian populacyjnych
Plon ziarna: 
a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, 
dolistne preparaty  wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę 
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WAPNO NAWOZOWE
WSZYSTKICH ODMIAN

w tym WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE (PALONE)

Firma Gospodarczo – Handlowa
Agria Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5  
tel./fax (14) 621 88 21, tel. (14) 621 88 22, tel. kom. 604 428 783
www.agria.pl  • e-mail: biuro@agria.pl

Pełne dostawy (24-27t):
• luzem
• w big-bagach (ok. 1 tona) i workach 20, 25, 40 i 50 kg (paleta 1 t)

WYJĄTKOWO SKUTECZNE W POPRAWIE STRUKTURY I pH GLEBY
KREDA GRANULOWANA I PYLISTA

Oferowany przez nas towar jest najwyższej jakości potwierdzonej
stosownym świadectwem dostarczanym klientowi przy każdej dostawie.

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY

o zawartości CaO powyżej 70%
produkcji

Dostawy kurierskie - (na paletach) - każda ilość

Żyto hybrydowe

Prawdą jest, iż zboże to 
cechuje się najmniejszymi 
wymaganiami glebowymi 
spośród wszystkich gatunków, 
najwyższą mrozoodpornością 
oraz bardzo wysoką toleran-
cją na okresowe niedobory 
wody. To jedna z ważniejszych 
upraw w naszym kraju. ale 
odmiany mieszańcowe zaj-
mują niewielki jej procent. 
Mieszańce tego gatunku na 
polskim rynku pojawiły się 
ponad dwie dekady temu. 
Charakteryzują się zdecy-
dowanie wyższą plennością 
w porównaniu z odmiana-
mi populacyjnymi, podobną 
zimotrwałością i zdrowot-
nością. Polscy producenci 
zbóż podchodzą do wyboru 
odmian hybrydowych zde-
cydowanie bardziej sceptycz-
nie. Podejście to jest niczym 
nieuzasadnione.

W hodowli hybryd wy-
korzystywany jest efekt he-
terozji – podwyższenia siły 
fizjologicznej roślin, która 
jeszcze bardziej zwiększa 
potencjał plonowania. Ho-
dowla żyta mieszańcowego  
polega na krzyżowaniu naj-
lepszych linii między sobą lub 
z materiałem pochodzącym 
z hodowli populacyjnej w celu 
indukowania nowej zmienno-
ści, następnie wytworzenie 
linii wsobnych – wzmocnie-
nie efektu heterozji i zapew-
nienie jego powtarzalności, 
selekcję wytworzonych linii 
wsobnych pod kątem wartości 
rolniczej, krzyżowanie wy-
selekcjonowanych linii oraz 
ocena wartości kombinacyj-
nej linii wsobnych poprzez 
sprawdzenie poziomu plono-
wania mieszańców testowych 
w doświadczeniach polowych. 
Ostatnim etapem hodowli jest 
wytworzenie hybrydowego 
materiału siewnego z najlep-
szych linii i zgłoszenie nowych 
odmian do badań prowadzo-
nych przez urząd rejestrowy 
– COBORU. Pomiędzy plono-
waniem najlepszej odmiany 
populacyjnej żyta (na pozio-
mie A2) a najsłabszą odmianą 
mieszańcową (A1) „jest prze-
paść” wynosząca około 10 dt/
ha (przy tej samej metodyce 
uprawy COBORU). Najlepsze 
odmiany mieszańcowe przy 
zastosowaniu tej samej agro-
techniki potrafią plonować 
o około 20 dt/ha wyżej niż 
najlepsze kreacje populacyjne. 

Jedną z czołowych w zesta-
wieniu plonowania (COBO-
RU) odmian mieszańcowych 

jest SU PERFORMER F1, któ-
ry plonował w ostatnim dwu-
leciu (2015-2016) średnio na 
poziomie 125 % (A1) oraz 
126 % (A2) wzorca (PDO 
COBORU).

Średni plon żyta wyno-
si w Polsce 28,9 dt/ha, jest 
to najniższy wynik wszyst-
kich ozimin. W ogólnej po-
wierzchni zasiewów jedynie 
około 100 tys. ha stanowi are-
ał uprawy wysokoplennych 
żyt mieszańcowych. Trady-
cyjnie już wielu producentów 
decydując się na wybór żyta 
uprawia je ekstensywnie, wy-
bierając najgorsze stanowiska 
w gospodarstwach, bez po-
noszenia wysokich kosztów 
na kwalifikowany materiał 
siewny, zaprawianie ziarna, 
nawożenie, ochronę che-
miczną czy antywylegacze. 
Te wszystkie zaniechania i za-
niedbania rzutują na końcowy 
rezultat produkcji – niski i złej 
jakości plon.

Warto zdecydować się na 
wybór odmian mieszańco-
wych, gdyż zastosowany w ich 
hodowli efekt heterozji gwa-
rantuje wyższą produktyw-
ność ziarna w porównaniu do 
linii rodzicielskich (i innych 
odmian populacyjnych), co 
bezpośrednio przekłada się 
na większe zaziarnienie kło-
sów i wyższą MTZ. Hybrydy 
lepiej się krzewią i posiadają 
bardziej rozwinięty system 
korzeniowy, co znacznie po-
prawia penetrację gleby. Ro-
śliny dzięki temu są lepiej 
odżywione, gdyż w sposób 
efektywniejszy wykorzystują 
składniki pokarmowe. Mie-
szańce żyta nie różnią się od 
odmian populacyjnych co do 
wymagań warunków glebo-
wo-klimatycznych. Uprawa 
odmian mieszańcowych przy 
prawidłowym prowadzeniu 
łanu pomaga też zminimali-
zować występowanie sporyszu 
(hybrydom zarzuca się więk-
szą podatność na porażenie 
kłosów). SU PERFORMER F1 
okazał się jednak odporniejszy 
na pojawienie się sporyszu niż 
niektóre szeroko uznawane 
odmiany populacyjne, któ-
rym  tradycyjnie  przypisuje 
się wyższą odporność na tą 
chorobę.

Wszystkie te atuty przema-
wiają za wyborem odmian 
hybrydowych. Wysokie plo-
nowanie, dobra jakość han-
dlowa, a także odporność na 
stresy biotyczne i abiotyczne 
to główne ich zalety.

Prawdopodobnie, tak jak 
w przypadku odmian rzepaku, 
hybrydy powinny w krótkiej 
perspektywie wyprzeć odmia-
ny populacyjne. Aby tak się 
stało, trzeba przełamać nie-
ufność rolników i przekonać 
ich, że warto ponieść nieco 
większe koszty uprawy, aby 
uzyskać znacznie wyższy i lep-
szej jakości plon.

Anna Rogowska

Polscy rolnicy uprawiają żyto ekstensywnie.
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Tworzymy urodzaj

Kampania 
„Lubię kaszę”

Kasza dobrze smakuje przez 
cały rok, jednak w sezonie 
letnim zasługuje na szczegól-
ne uznanie. Zawdzięczamy 
to obecności świeżych, ro-
dzimych warzyw i owoców, 
które w połączeniu z tym 
produktem zbożowym tworzą 
niebanalne zestawy kolorów, 
smaków i aromatów. Tajniki 
gotowania z wykorzystaniem 
lokalnych i sezonowych pro-
duktów doskonale znają trzy 
ambasadorki 5. edycji kam-
panii „Lubię kaszę” – Anna 
Kowalczyk, autorka bloga 
„Nasza kasza”, Justyna Ra-
tajczak, prowadząca bloga 
„Tysia gotuje’, a także Anna 
Kosterna-Kaczmarek, która 
dzieli się swoimi pomysłami 
na blogu „Czosnek w pomi-
dorach”. W ramach podjętych 
działań blogerki dostarczają 
inspiracji w postaci przepisów 
na  proste i smaczne dania 
dla dzieci oraz kobiet w ciąży.

Zdrowo i kolorowo
Kasza jęczmienna wpły-

wa m.in. na zwiększenie od-
porności, dzięki dużej ilości 
cynku i β-glukanów, które 
wraz z arabinoksylanami, 
również obecnymi w kaszy 
jęczmiennej, korzystnie dzia-
łają na metabolizm glukozy, 
zabezpieczając przed drastycz-
nym wzrostem stężenia cukru 
we krwi.

 – Nie wiecie jak zachęcić 
dzieci do jedzenia kaszy? Go-
tujcie z nimi, „kolorujcie” 
potrawy i od najmłodszych 
lat umożliwiajcie pociechom 
próbowanie wszystkiego, co 
przygotujecie. Na początek 
zachęcam Was do wypróbo-
wania mojego przepisu na 
pysznie różową zupę rzod-
kiewkową ozdobioną zielo-
nym pesto z liści rzodkiewek 
z solidną porcją kaszy jęcz-
miennej. Takie połączenie 
przypadnie do gustu zarów-
no najmłodszym, jak i tym 
trochę starszym – mówi Anna 

Kosterna-Kaczmarek.
Kasza w wersji wytrawnej
Owsiana to drobna kasza, 

która stanowi źródło białka, 
a także błonnika pokarmo-
wego. Zawiera witaminy roz-
puszczalne w tłuszczach (A, 
D, E), a także cynk, miedź 
i selen. Z kolei pęczak (odmia-
na kaszy jęczmiennej) zawiera 
węglowodany złożone, które 
wolno, lecz systematycznie 
uwalniane są do krwioobie-
gu, zapewniając tym samym 
odpowiednią dawkę energii 
na cały dzień.

– Placuszki owsiane z wę-
dzonym pstrągiem i gęstym 
jogurtem to idealny pomysł na 
drugie śniadanie dla naszych 
maluchów. Są one nie tylko 
idealnym źródłem energii, ale 
również dostarczą im niezbęd-
nych kwasów tłuszczowych, 
jodu i selenu, które wspierają 
układ nerwowy wspomaga-
jąc procesy myślowe – zachęca 
Anna Kowalczyk. – Moje kuli-
narne inspiracje to prawdziwe 
ukoronowanie sezonowości! 
Pęczak ze szparagami i botwin-
ką jest doskonałym źródłem 
witamin, głównie z grupy B, 
a także żelaza, cynku i potasu. 
To danie obiadowe szczegól-
nie polecam kobietom w ciąży, 
a także w okresie laktacji, gdyż 
jest łatwostrawne, pełnowarto-
ściowe i niesamowicie pyszne 
– przekonuje.

Na deser – jaglana!
Kasza jaglana bogata jest 

w białko, a także minerały 
(żelazo, cynk, czy kwas fo-
liowy), dzięki czemu będzie 
zapobiegać występowaniu 
anemii u naszych pociech. 
Jaglana to doskonałe źródło 
krzemu, który odpowiedzial-
ny jest za prawidłowy wzrost 
młodych kości.

– Babeczki jaglane mojego 
autorstwa, w towarzystwie 
dojrzewających w słońcu pol-
skich truskawek, posypane 
płatkami migdałowymi są 
łatwe do przygotowania, 
zdrowe, miękkie i wilgotne. 
Idealnie sprawdzą się jako de-
ser, dodatek do popołudnio-
wej herbaty albo w ramach 
drugiego śniadania – w pracy 
lub w szkole – mówi Justyna 
Ratajczak.

Organizatorem kampanii 
informacyjno-edukacyjnej 
„Lubię kaszę – kasza na stół, 

na zdrowie, na co dzień” jest 
Federacja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych. 
Działania sfinansowane są ze 
środków Funduszu Promo-
cji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych.

Więcej informacji na stronie 
internetowej kampanii oraz 
na profilu na Facebooku, na 
których można poznać rodzaje 
i walory zdrowotne kaszy, do-
wiedzieć się, jak przekonać do 
niej dzieci oraz zamieszczać 
własne przepisy na dania z ka-
szą: www.lubiekasze.pl; www.
facebook.com/lubiekasze

Źródło: Kampania „Lubię kaszę”
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Lato obfituje w świeże i lokalne 
produkty a to sprzyja 
eksperymentowaniu w kuchni.
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