Witamy Państwa Warmińsko-Mazurskim.
W tym numerze zapraszamy Państwa
Od tego numeru do lektury wywiadów z Rafałem MładaRaport Rolny bę- nowiczem prezesem Krajowej Federacji
dzie się ukazywać w Producentów Zbóż oraz z Krzysztofem
większym formacie. Kroguleckim dyrektorem handlowym firNumer 110 rozpoczyna 10 rok obecno- my Crystal Traktor. Poza tym obszerne
ści magazynu na rynku prasy rolniczej. informacje o ochronie rzepaku i ciągniRedaktorem prowadzącym będzie pani kach małej i średniej mocy.
Jolanta Malinowska-Kłos. Pani JolanW wielu regionach Polski żniwa już
ta jest osobą ze sporym doświadcze- się rozpoczęły, ciekawe jak przebiegają
niem rolniczym, od lat razem z mężem u Państwa? Co się dzieje na terenach
prowadzą własne gospodarstwo rol- które były zalane lub podtopione? Jak
ne na Wybrzeżu. Poza dużą praktyką będą wyglądały tegoroczne zbiory?
w rolnictwie, jest także absolwentką
Serdecznie zapraszamy
studiów rolniczych na Uniwersytecie
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Direct.
Tak prosty jak te puzzle.
Valtra Direct to ciągnik z najprostszą
przekładnią bezstopniową na rynku.
Sam sprawdź niezwykłą prostotę obsługi
nowych modeli o mocy od 133 do 211 KM.
Dwa ciągniki Valtra Serii N z silnikiem
4-cylindrowym i sześć Serii T z silnikiem
6-cylindrowym.

Valtra jest marką o światowym
zasięgu, należącą do AGCO.

AGCO Sp. z o.o.

ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo
tel. 61 662 90 50, fax 61 662 90 58
www.valtra.pl

O szczegóły pytaj dealera w swoim rejonie zamieszkania:
AGRARADA, Brzezimierz, Tel. 71 39 22 194; Agripel, Pelplin, Tel. 58 536 16 61; Agrolmet, Gniewkowo, Tel. 52 355 80 62; Agronom, Jasionka, Tel. 83
355 14 22; Agropasz, Włoszczowa, Tel. 41 394 24 54, 608 693 578; Agro-Jurek, Sulechów, Tel. 12 387 00 90, 515 101 311; ANDERWALD, Kadłub,
Tel. 77 463 37 70; BM Danex, Rogienice Wielkie, Tel. 86 279 15 65; Diesel Motor, Złotów, Tel. 67 263 32 92; EXPORT-IMPORT Halina Kania, Wałcz,
Tel. 67 250 07 30; MIHG, Pyrzyce, Tel. 91 570 38 04; MT Agro, Stara Dąbrowa, Tel. 59 811 34 20; P.O.M., Augustów, Tel. 87 643 34 76; ROL-BUD, Głuchów,
Tel. 603 333 777; ROL-MAX, Chojęcin Szum, Tel. 603 221 131; ROL-MECH, Dubicze Osoczne, Tel. 85 686 44 63

AGCO Sp. z o.o. rozbudowuje sieć sprzedaży VALTRY w Polsce. Zapraszamy do współpracy!

Raport

Spotkanie w Minikowie
Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie są
specjalistyczną, wielotematyczną wystawą dla producentów rolnych i ekspertów z branży rolniczej oraz ważnym
wydarzeniem w całorocznym programie
wystaw rolniczych w Polsce.
AGRO-TECH jest imprezą wystawienniczo-targową organizowaną od 33 lat
przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Współorganizatorami targów są DLG
i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
AGRO-TECH oferuje interesujący program, obejmujący najnowsze rozwiązania
w dziedzinie techniki rolniczej, hodowli
roślin i zwierząt. Technika rolnicza zajmuje 75% powierzchni wystawy. Mocnym akcentem targów są pokazy pracy
maszyn i ciągników rolniczych, pokazy
pracy maszyn uprawowych, test opryskiwaczy na specjalnym torze przeszkód. Dodatkową atrakcją pokazów
są prezentacje i zawody sprawnościowe ciągników historycznych.
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W ciągu ostatnich lat targi stały się
największą i najważniejszą wystawą
rolniczą w północno-zachodniej Polsce
o czym świadczą chociażby wyniki rankingów prowadzone m.in. przez niezależne czasopisma rolnicze jak i własne
badania ankietowe wśród wystawców
i zwiedzających. Aż 90% ankietowanych dobrze oceniło targi. O dużym
znaczeniu imprezy świadczy również
stale rosnąca liczba zwiedzających.
W ostatnich dwóch latach wystawę corocznie odwiedzało 40 tys. zwiedzających, głównie rolników z województwa
kujawsko-pomorskiego, a swoją ofertę
zaprezentowało około 450 wystawców
krajowych i zagranicznych. Minikowskie targi na przestrzeni ostatnich lat
wykazują tendencję rozwojową, tak
pod względem liczby wystawców jak
i zwiedzających, oraz coraz bogatszego programu merytorycznego. Profesjonalnie zorganizowane targi niosą za
sobą ogromny potencjał wiedzy i są
impulsem tworzenia postępu. Służą
również promocji województwa kujaw-

Główny Organizator Wystawy:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie.
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polski Związek Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego
Polski Związek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie
Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców
Bydła
Pomorsko – Kujawski Związek Hodowców
Trzody Chlewnej
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie
Regionalny Związek Hodowców Owiec i
Kóz w Bydgoszczy
Gospodarstwo Pomocnicze Krajowego
Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

sko-pomorskiego. Targami AGRO-TECH
w coraz większym stopniu interesują
się firmy zagraniczne. Goszczą tu firmy z Niemiec, Czech, Holandii, Węgier.
Integralną częścią targów jest Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ponad 80
hodowców prezentuje na wystawie i na
ringu około 400 zwierząt w tym: bydło
ras mlecznych i mięsnych, świnie, owce,
kozy, zwierzęta futerkowe i drób. Najbardziej wartościowe okazy uhonorowane są tytułem championa lub super
championa. Wysoką rangę imprezy
podkreśla fakt, iż wystawę wspiera
i współorganizuje Ministerstwo Rolnictwa
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Raport
i Rozwoju Wsi oraz krajowe i regionalne
organizacje i związki hodowców i producentów zwierząt.
Na XI Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
w Minikowie, odbywającej się 3-4 lipca
2010 roku, hodowcy prezentowali bydło
mleczne, bydło opasowe, trzodę chlewną, owce, drób i zwierzęta futerkowe.
W pierwszym dniu wystawy komisje
powołane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oceniały zwierzęta. Najlepsze zwierzęta uzyskały tytuł czempiona,
a hodowcy otrzymali trofea i nagrody
pieniężne.
Bydło mleczne wystawiało 33 hodowców, w łącznej liczbie 155 sztuk zwierząt,
w tym 100 krów, 40 jałowic i 15 cieląt.
Trzodę chlewną wystawiało natomiast
15 hodowców, w łącznej liczbie 59 sztuk
świń, w tym 31 knurków hodowlanych
i 28 loszek hodowlanych ras PBZ, WBP
i mieszańców krzyżówkowych. Owce

prezentowane były przez 5 hodowców,
w liczbie 25 sztuk różnych ras, w tym
merynos polski w typie mięsnym i starym oraz odmiany barwnej.
Drób hodowlany wystawiało 6 hodowców a były to gęsi, kaczki, kury, indyki.
Z pośród zwierząt futerkowych najliczniej prezentowane były króliki ras
mięsnych. Wystawiało je 10 hodowców.
Mniej liczną grupę zwierząt stanowiły
szynszyle.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających była możliwość obejrzenia drobiu
ozdobnego różnych ras i odmian oraz
kóz białych i barwnych uszlachetnionych
wraz z przychówkiem.
Dla plantatorów atrakcyjna była unikalna kolekcja roślin uprawnych, ponad 170 nowych, ciekawych odmian
zbóż, roślin strączkowych, oleistych,
motylkowych oraz pastewnych i energetycznych. Sporą atrakcją były również
gatunki odmian zbóż przewódkowych

oraz ozimych form roślin strączkowych.
Kolekcja była organizowana przez Firmę
Nasienną ROLNAS.
Istotna dla środowiska rolniczego regionu jest funkcja integracyjna, umożliwiającą szerokie kontakty i wymianę
doświadczeń. Niezależne badania ankietowe wykazują, że około 34% zwiedzających wykorzystuje targi jako
przygotowanie do przyszłych inwestycji i możliwości skorzystania z dofinansowania UE na rozwój gospodarstwa.
Logo targów AGRO-TECH jest od 2008
roku zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i ma świadectwo ochronne
na znak towarowy. Od 2005 roku targi
AGRO-TECH objęte są Systemem Zarządzania jakością ISO 9001:2000. System ten gwarantuje nie tylko wysoką
jakość świadczonych usług targowych
ale pozwala też na monitorowanie doskonalenia oraz identyfikowanie potrzeb
i oczekiwań klientów.

Grand Prix Targów AGRO-TECH 2010

Puchar

Kategoria

Firma

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ciągniki, maszyny rolnicze

Firma Weremczuk sp.j. Lublin

Nawozy, środki ochrony roślin

Fosfan S.A., Szczecin

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Mechanizacja w produkcji zwierzęcej

Gea Farm Technologies Sp. z o.o., Bydgoszcz

Prezydenta DLG

Ciągniki, maszyny rolnicze

Firma Nowak, Nakło nad Notecią

Rektora UTP

Hodowla roślin

Danko Hodowla Roślin, Choryń

Agroenergetyka

Asket Roman Długi, Poznań

Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Izby Rolniczej
Dyrektora KPODR

Pasze, dodatki paszowe, systemy żywienia

De Heus Sp. z o.o., Łęczyca

zwierząt

Nagroda Targów AGRO-TECH’10 (statuetka szklana)
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w kategorii

dla

Ciągniki, maszyny rolnicze

Hurtownia Rolnik s.j., Strzelno

Ciągniki, maszyny rolnicze

Zip Agro, Kurzejewo

Ciągniki, maszyny rolnicze

Roltop Sp. z o.o., Cedry Małe

Pasze, dodatki paszowe, systemy żywienia zwierząt

Ekoplon, Grabki Duże

Pasze, dodatki paszowe, systemy żywienia zwierząt

Probio Profesjonalne Żywienie Paweł Benedykciński, Radziejów

Hodowla roślin

Hodowla Roślin Tulce

Nawozy, środki ochrony roślin

Agrochem, Człuchów

Mechanizacja w produkcji zwierzęcej

Pellon Sp. z o.o., Żyrardów

Agroenergetyka

Oltech Grupa SBS Sp. z o.o., Włocławek

w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 110 sierpień 2010

O zbożu w Gdańsku
29 lipca br. w Dworze Artusa w Gdańsku w ramach I Gdańskiej Giełdy Zboża odbyło się
międzynarodowe spotkanie przedstawicieli branży zbożowej.
Udział w I Gdańskiej Giełdzie Zboża
wzięło kilkudziesięciu gości zarówno
z kraju, jak i zagranicy. Do Dworu Artusa w Gdańsku zjechali m.in. Litwini,
Norwegowie, Niemcy, Duńczycy, Włosi, Hiszpanie, Austriacy, Słowacy, Czesi
czy Węgrzy. Międzynarodowych gości

w w w . r a p o r t r o l n y. p l

przywitał Pan Zbigniew Ohler – szef
Gdańskiej Giełdy Zboża. W inauguracyjnym przemówieniu przypomniał
on m.in. historyczne tradycje Gdańska, jako miejsca, w którym spotkania
kupców handlujących zbożem miały
miejsce już w XVI stuleciu.

- Jesteśmy zaszczyceni, że nasze
spotkanie objął Patronatem Prezydent
Miasta Gdańska, Krajowa Federacja
Producentów Zbóż oraz Izba Zbożowo
Paszowa. Szczególnie serdecznie dziękuję naszym sponsorom, bez których
dzisiejsza Giełda nie mogłaby się odbyć.
Trzeba odwagi żeby wesprzeć imprezę, która odbywa się po raz pierwszy.
Nawiązując do historii miejsca mamy
nadzieję, że Giełda w Gdańsku będzie
się odbywać cyklicznie i zechcecie ją
Państwo wpisać na stałe do swojego
kalendarza – podkreślił Zbigniew Ohler.
Gdańskie spotkanie przybrało charakter tradycyjnej, międzynarodowej giełdy,
podczas której można było prowadzić
luźne biznesowe rozmowy na niemal
wszystkie tematy. Było to doskonałe
rozwiązanie dla osób poszukujących
nowych partnerów biznesowych, jak
i dla tych, którzy w ten sposób pragnęli
podtrzymać „stare”, handlowe kontakty.
- Takie spotkanie było w Polsce po
prostu bardzo potrzebne. Wcześniej
w naszym kraju niestety podobne wydarzenia nie miały miejsca., podczas
gdy w Europie takie imprezy odbywają
się cyklicznie. Sukces, jakim okazała się
I Gdańska Giełda Zboża, z pewnością
spróbujemy powtórzyć w przyszłym roku
- przyznaje Ewa Kwitkowska z GGŻ.
Wśród wielu rozmów poruszane
były m.in. kwestie związane z budową nowego terminalu do przeładunku zbóż. Ma on powstać jeszcze
w tym roku na gdańskim Nabrzeżu Chemików, usytuowanym przy
wejściu do Kanału Kaszubskiego.
Nowa inwestycja z pewnością ucieszy wszystkich uczestników GGZ.
Terminal będzie bowiem w stanie
przeładować nawet 6 tys. ton ładunków sypkich luzem na dobę.
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Komu bije (ten) dzwon?
Podczas I Gdańskiej Giełdy Zboża która odbyła się w dniu 29 lipca 2010 roku w Dworze Artusa
na Długim Targu w Gdańsku, mieliśmy okazję porozmawiać z prezesem Krajowej Federacji
Producentów Zbóż panem Rafałem Mładanowiczem.

Raport Rolny: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć jak to jest z tą
giełdą w przypadku KFPZ – jesteście
patronem, sponsorem, organizatorem giełdy?
Rafał Mładanowicz: My obejmujemy
patronat, nie jesteśmy organizatorem,
ale cieszymy się, że takie inicjatywy są,
że mamy możliwość uczestniczyć w takich spotkaniach. Te spotkania dla nas,
jako tych masowych, towarowych producentów zbóż są ważne, bo widzimy, że
nasze możliwości produkcyjne są duże
i podkreślmy - jako polscy producenci
mamy potencjał dużo większy niż jesteśmy w stanie wyprodukować. W tym
roku wyprodukujemy mniej, ale nie jest
to uzależnione od nas. Technologie, które
posiadamy są już przygotowane do tego
aby produkować ponad 30 milionów ton.
Takie spotkania jak to dzisiejsze, ma na
celu właśnie to, abyśmy mogli wspólnie
z innymi firmami, partnerami handlowy-

8

mi rozmawiać o naszych możliwościach
eksportowych, a także omawiać rzeczy,
które są bardzo istotne, czyli o poszerzeniu, dopasowaniu i rozbudowie infrastruktury eksportowej. Przecież jesteśmy
w Gdańsku, w Trójmieście, no co jak co,
ale linie brzegowe oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem
eksportowym są. O tym właśnie rozmawiamy wspólnie i jest to dobry prognostyk na przyszłość.
RR. Pewnie miał pan już możliwość
zapoznać się z listą uczestników tego
spotkania? Czy lista spełnia pańskie
oczekiwania? Czy są tu firmy, które
rokują nadzieję na dalszą owocną
współpracę?
RM. Powiem panu w ten sposób, że spora liczba firm, a jest ich tutaj kilkadziesiąt,
to wg mnie firmy istotne na polskim rynku i nie tylko na polskim, bo mamy firmy
z krajów sąsiadujących, mamy Niemców,

Litwinów, Słowaków, Czechów, Łotyszy,
Duńczyków, Anglików, Holendrów i to nam
pokazuje, że jako polski rynek produkcji zbóż jesteśmy postrzegani w Europie
bardzo pozytywnie. Chociaż trzeba to zaznaczyć, nie ma na pewno wszystkich,
wydaje mi się, że niektóre firmy podeszły
do tego bardzo asekuracyjnie, może nie
miały na tyle odwagi aby w tym uczestniczyć. Osobiście uważam, że kolejne takie spotkanie będzie się cieszyło jeszcze
większa frekwencją. Mam nadzieję, że
poza dużą frekwencją, wyniesione stąd
doświadczenia oraz zawarte transakcje
dobrze rokują przyszłości Giełdy.
RR Postrzegam to spotkanie jako
czysto biznesowe, ale czy w takim
spotkaniu nie powinni uczestniczyć
przedstawiciele ministerstwa, agencji
rolnych? Co pan o tym sądzi?
RM. Wydaje mi się, że ministerstwa czy
agencje rządowe powinny uczestniczyć
we wszystkich takich spotkaniach, przede
wszystkim po to, aby mieć na bieżąco informację z rynku o tym co się dzieje, żeby
nie dochodziło do konfrontacji takich jak
m.in. na naszej debacie przedżniwnej 29
czerwca w Ministerstwie Rolnictwa gdzie
informowaliśmy o tym co faktycznie dzieje się na polach a przedstawiciele agencji robili duże oczy. W tych agencjach,
w poszczególnych departamentach im
więcej byłoby informacji z rynku czyli po
prostu z uczestnictwa w takich spotkaniach, tym wypowiedzi urzędników byłyby
bardziej wiarygodne, bardziej profesjonalne, wypowiedzi, które by nie godziły
bardzo mocno, bardzo ostro w kierunku
nas producentów. Niektóre wypowiedzi
– również z Ministerstwa Rolnictwa – do
dnia dzisiejszego są naprawdę dla nas
niezrozumiałe. Podtrzymywanie w dalszym ciągu prognozy rzędu 27 milionów
ton zbóż w Polsce i twierdzenie, że nie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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będzie problemów z jakością – dla mnie,
to jest nie na miejscu. Będąc tutaj, rozmawiając z przedstawicielami firm, z producentami, urzędnicy mogliby otrzymać
informacje z pierwszej ręki - najcenniejsze. Wiadomości o tym co może się wydarzyć w najbliższym czasie na rynkach
polskim i europejskim pod kątem ceny,
nie na kilka miesięcy do przodu, ale na
kilka tygodni, jesteśmy w stanie przewidzieć. Te rzeczy urzędnicy powinni wiedzieć, oni powinni je zbierać, weryfikować
i przedstawiać opinii społecznej, ale tego
nie robią i to jest bardzo przykre.
RR. Jak te spotkania biznesowe, które mamy tutaj na wyciągnięcie ręki,
przekładają się później na promocję
polskiego rolnictwa, na zysk polskiego producenta zbóż?
RM. Odpowiem Panu w ten sposób –
firmy, które uczestniczą w Giełdzie i tak
się znają, natomiast funkcjonuje tu przede wszystkim informacja, nie tylko z poszczególnych regionów Polski ale również
Europy, czyli pod kątem podtrzymywania
właściwego toku myślenia. Każdy z nas
przed żniwami, przed momentem skupowym w zakresie decyzji dotyczących
sprzedaży, ma swoje wypracowane informacje i kanały, którymi to do niego
dociera. Tutaj można to wszystko doskonale zweryfikować. To jest właśnie
ten moment, że będziemy znali tendencję kilkutygodniową do przodu. Natomiast ogólnie ja patrzę jako producent,
jako rolnik, że pod kątem promocji fakt
iż mamy tylu przedstawicieli z różnych
krajów sąsiadujących jest dobrą prognozą eksportową. Ten rok jak na razie
zamykamy bardzo dobrym wynikiem eksportowym 1800000 ton, takiego wyniku
dawno w Polsce nie było, albo wcale nie
było. Przed nami duża perspektywa kolejnego eksportu. Kontrakty terminowe,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

które były zawierane przy dobrym przeliczniku - który był ponad 4 złote, dzisiaj
jest poniżej - powodowały to, że zawierano dużo takich kontraktów eksportowych, czyli my staliśmy się atrakcyjnym
krajem pozyskania surowca, gdzie ja,
jako producent powinienem się cieszyć
bo uzyskałem lepsza cenę. W przyszłości musimy jednak pamiętać o tym, że
ten towar wyjechał od nas i jeżeli nie będziemy mieli importu to może się pojawić
deficyt i może być zagrożenie.
To jest właśnie jeden z plusów uczestnictwa w takich spotkaniach, bo pozwala
wnioskować, że na rynku ten trend będzie cały czas dodatni. Dla producentów zbóż oznacza to, że najbliższy sezon
lub najbliższe dwa sezony musimy dalej
utrzymywać kierunek dobrego inwestowania i maksymalizacji produkcji, bo to
się będzie nam opłacało.
RR. Wiosenne powodzie, obecne
ulewne deszcze i podtopienia z obawą pozwalają patrzeć na najbliższą
przyszłość. Dzwony biją na alarm –
co to będzie?
RM. Rynek nie reaguje gwałtownie na
warunki jakie są w chwili obecnej. Począwszy od marca, od zejścia śniegów,
okres powodzi, później okres niestety
suszy, gdzie IUNG podał, że 128 gmin –
głównie województwa zachodniopomorskie, lubuskie – jest dotkniętych suszą.
Ta klęska suszy zauważalna jest wszędzie, bo zniżki w plonach zbóż ozimych
i jarych są widoczne w całej Polsce. Teraz od kilku dni mamy powroty ulewnych deszczów. Są regiony gdzie mamy
podtopienia. W tej chwili niszczeje to, co
już nam się urodziło, mieliśmy wstępną
korektę plonów rzędu 5, 6, 7%, obecnie
poza obniżką masy, mamy gwałtowną
obniżkę jakości zbóż. Według Krajowej
Federacji Producentów Zbóż w najbliż-

szych dniach pojawi się na rynku zauważalna duża różnica pomiędzy ceną
zbóż konsumpcyjnych a zbóż paszowych. Naszym zdaniem w najbliższych
miesiącach może dojść do sytuacji, że
zabraknie nam w Polsce dobrych jakościowo zbóż konsumpcyjnych.
RR. Przed nami trudny okres żniw,
sytuacja tworząca duże emocje. Sprzedawać czy nie sprzedawać?
RM. Osobiście uważam, że producent
zbóż, producent rolny, kiedy uzyskuje godną cenę w której widzi swoją opłacalność
produkcji, czuje ten zysk, to żeby nie podążał w kierunku tej ceny maksymalnej,
bo my też nie wiemy kiedy to się zatrzyma, mamy przykre doświadczenia z przed
dwóch lat, kiedy tona pszenicy przez moment kosztowała ponad tysiąc złotych, ale
zobaczmy jakie były konsekwencje rynku
otaczającego. Tutaj mój apel byłby taki
żebyśmy my wszyscy w momencie kiedy
uzyskujemy cenę godną dla nas, gdzie ten
poziom opłacalności jest satysfakcjonujący,
żebyśmy nie próbowali wywierać jeszcze
wyższych nacisków, bo z doświadczenia
widzimy, że to się mści, w gwałtownych
często nie uzasadnionych podwyżkach
środków do produkcji rolnej co powoduje
znaczący wzrost nakładów na produkcję.
Rynek jest rynkiem, jeżeli tylko relacja złotówkowa będzie niekorzystna i nie będzie
eksportu, dojdzie wtedy do taniego importu,
nasza cena gwałtownie w Polsce spadnie
i staniemy przed sytuacją w której koszty
nabycia środków będą wysokie, a zbycie
naszych produktów może być bardzo niskie. Wtedy nie będzie żadnej opłacalności
naszej produkcji. Tutaj mój główny apel.
Jeżeli nam się dzisiaj opłaca sprzedawać
zboże za godne pieniądze, za dobry zysk
rzędu kilkunastu procent, to ja sprzedaję,
nie czekam na więcej.
Dziękujemy za rozmowę.
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BASF wygrywa nagrodę w kategorii
innowacje za siatki owadobójcze do drewna
W tym roku, koncern BASF otrzymał od Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF, Stowarzyszenie Kuratorium Leśnictwa i Technologii
Leśnej) jedną z nagród w kategorii innowacje, za system ochrony lasu Complion® oparty na zastosowaniu sieci owadobójczych do drewna.
W ramach targów Interforst 2010, KWF i Międzynarodowe Targi Monachijskie wyróżniają medalem w dziedzinie innowacyjności rozwiązania
charakteryzujące się dużym potencjałem innowacyjnym.
Technologia sieci owadobójczych
stanowi nowe podejście do ochrony
produktów z drewna w leśnictwie,
zwalcza różnorodne gatunki owadów
wylęgających się w korze i drewnie,
np. owady z rodziny korników (Scolytidae). Sieci te są ulepszoną wersją
technologii BASF Interceptor® LLIN
(long-lasting insecticide impregnated nets), opartej na długotrwałym
środku owadobójczym w celu zwalczania malarii. Pierwsze serie prób
potwierdziły skuteczność zastosowania technologii sieci w leśnictwie.
Sieci owadobójcze koncernu BASF
są wysoce skuteczne i przyjazne
środowisku. Są wynikiem inteligentnego połączenia wiedzy eksperckiej
BASF w dziedzinach uszlachetniania
tkanin oraz ochrony roślin w postaci kombinacji stworzonego na miarę procesu uszlachetniania tkanin
z szybkodziałającym środkiem owadobójczym. Kontrolowane uwalnianie się aktywnego składnika oraz
długotrwałą skuteczność zapewnia
zabieg, w którym środek owadobójczy wraz ze spoiwem polimerowym stosowany jest bezpośrednio
na włókna sieci w procesie przemysłowym, co reguluje uwalnianie
się substancji. Na powierzchni sieci, w ciągłym procesie, uwalniana
jest jedynie niewielka ilość aktywnej
substancji, która jednak wystarcza,
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aby skutecznie zwalczać korniki.
Sieci wielokrotnego użytku charakteryzują się długą skutecznością,
nawet przez cały sezon. Sieci te są
odporne na rozdarcie, a stabilizator
UV zapobiega ich kruszeniu się na
słońcu. Sieci owadobójcze mogą
być ponadto utylizowane: możliwa
jest utylizacja termiczna w sposób
przyjazny dla środowiska w ramach
energetycznego wykorzystania odpadów z lasu okresowo chronionego przez ten system.
Thomas Zühlke, Product Manager
w dziale Leśnictwa Europejskiego
w BASF, skomentował przyznanie
medalu w dziedzinie innowacyjności
na Targach Interforst: „Innowacyjne
rozwiązania są ważne dla zrównoważonej ochrony lasów. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z tego, że komisja złożona z niezależnych ekspertów wyróżniła pomysł, który jest
inteligentnym uzupełnieniem metod
konwencjonalnych.”
W nadchodzących latach inteligentne rozwiązania ochronne będą
odgrywały coraz ważniejszą rolę
w leśnictwie. Pod względem obszaru, leśnictwo jest po rolnictwie
najważniejszą metodą uprawy ziemi w Niemczech. Obroty tej branży
wynoszą 170 mld euro, zatrudnia
ona 1,2 mln osób. Europejska Komisja Gospodarcza (UN/ECE) ocenia,

że po załamaniach w latach 20082009, rynek ten będzie rozwijał się
pozytywnie. Siłami napędowymi jego
rozwoju są szczególnie rozwój energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska koncepcji w budownictwie
oraz zastosowanie drewna w produkcji energii. Dlatego też należy się
spodziewać, że sam obrót peletami
podwoi się do roku 2012.
Jednocześnie, przed branżą leśnictwa stoi szereg wyzwań, które
mogą mieć wpływ na długofalowy
wzrost tego sektora. Zmiany klimatyczne oznaczają zwiększenie zakresu szkód wywołanych przez korniki
przy osłabionym już suszami i wysoką
temperaturą drzewostanie. Surowsze
regulacje prawne doprowadzą również do zmiany myślenia w branży,
co podniesie znaczenie prewencji
w dziedzinie ochrony lasu. Coraz
większą rolę będą zatem odgrywały
nieszkodliwe dla środowiska rozwiązania służące ochronie roślin.
Od ponad dziesięciu lat, koncern
BASF oraz jego oddział Crop Protection działają w dziedzinie badań na
rzecz leśnictwa. Należy się spodziewać, że po uzyskaniu zgody od właściwych organów, produkty z rodziny
Complion TM zostaną wprowadzone na rynek pod koniec roku 2011.
Wojciech Krzywicki
tel.: + 22 570 97 40
wojciech.krzywicki@basf.com
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Międzynarodowe Targi Poznańskie i Raport
Rolny zapraszają do Wilkowic k/Leszna
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Wystawie Rolniczej ROLTECHNIKA, która odbędzie się w dniach od 28 do 29 sierpnia 2010 r.
w Wilkowicach (Gmina Lipno k/Leszna).

Tradycyjnie już, ekspozycja wystawców ROLTECHNIKI, będzie towarzyszyła znanemu w Polsce i zagranicą
Ogólnopolskiemu Festiwalowi Starych
Ciągników im. Jerzego Samelczaka.
Festiwal odbędzie się już po raz dziewiąty i z całą pewnością – jak co roku
– zgromadzi w Wilkowicach wielotysięczną rzeszę rolników i pasjonatów.
Patronem Honorowym Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych jest
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach Festiwalu, Członkowie
Klubu Miłośników Starych Ciągników
i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszy-
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na” z Lipna w Wielkopolsce oraz kolekcjonerzy m.in. z Niemiec, Holandii
i Słowacji będą prezentowali zabytkowe egzemplarze marek: URSUS, ZETOR, FORD, KRAMER, DEUTZ, LANZ
BULDOG i JOHN DEERE. W programie obu spotkań znajdzie się szereg
konkurencji, pokazów i konkursów. Na
zwiedzających czekają m.in. parada
maszyn i traktorów liczących niejednokrotnie po kilkadziesiąt lat, możliwość
spotkania z kolekcjonerami, konkurs
siłowy – Ursusy 45 i Lanz Bulldogi,
prezentacja współczesnych ciągników,
konkurs „Odpalanie bumbaja” i „Odpa-

lanie korbą” oraz wiele, wiele innych
ciekawych atrakcji. Warto wspomnieć
,że na zwiedzających czekają atrakcyjne nagrody!!!
„Wilkowickie święto maszyn” to jedyne tego typu spotkanie branży rolniczej
w Polsce i jedno z kilku na skalę Europy. Wyjątkowa i przyjazna atmosfera
to kolejny mocny atut tego niecodziennego spotkania. Festiwal i wystawa
odbywające się jednocześnie to również wyjątkowa okazja do pokazania
i przyjrzenia się ewolucji w budowie
i działaniu maszyn, jaka nastąpiła na
przestrzeni ostatnich stu lat.
Już dziś swoją obecność w Wilkowicach potwierdziło ponad kilkudziesięciu absolutnych liderów sektora
rolniczego. Wśród nich pojawią się
m.in. AGCO – VALTRA, KUHN, CLAAS, JOHN DEERE, KRONE, TRIOLIET,
THALER, MANITOU, LEHMANN, MUSTANG i inni.
ROLTECHNIKA Wilkowice 2010 to doskonała okazja do podkreślenia i wzmocnienia obecności Państwa firmy na rynku
maszyn rolniczych. To także możliwość
bezpośredniego kontaktu z rolnikami
z całego kraju, a w szczególności z właścicielami gospodarstw rolnych z zachodniej i środkowej części Polski. Swoim
zakresem tematycznym ROLTECHNIKA obejmuje maszyny, części do maszyn i urządzeń, urządzenia i narzędzia
rolnicze, samochody terenowe, chemię
oraz nasiona, finansowanie i doradztwo.
Do zobaczenia w Wilkowicach!!!
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Dopłaty do materiału siewnego
Już od 15 lipca 2010 r. producenci
rolni mogą nabywać materiał siewny
przeznaczony do siewu jesiennego.
Jednocześnie ARR zwraca uwagę,
iż materiał siewny znajdujący
się w obrocie powinien być w
zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub
etykiety przedsiębiorców. Sprzedażą
materiału siewnego mogą zajmować
się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy
wpisani do rejestrów prowadzonych
przez Wojewódzkich Inspektorów
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego
odpowiednie dokumenty

potwierdzające zakup. Na fakturze
zakupu winny znaleźć się informacje
o materiale siewnym: nazwa gatunku
i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału
siewnego, data sprzedaży.
O dopłatę do zakupionego i
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego w terminie od 15
lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.
będzie można ubiegać się zgodnie
z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 lipca 2009 r. w sprawie terminów
składania wniosków o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego

kategorii elitarny lub kwalifikowany
oraz terminu i sposobu wypłaty tej
dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945 z
późn. zm.) od 15 stycznia do 25
czerwca 2011 r.
W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:
zbóż ozimych,
zbóż jarych,
roślin strączkowych,
ziemniaka,
m i e s z a n e k z b ożo w y c h i
pastewnych.

Oferujemy koreańskie ciągniki TYM o mocach od 23 do 100 KM
z oryginalnym silnikiem Perkins III A przeznaczone do wszystkich prac.
Udzielamy 2 letniej gwarancji na ciągnik,
oraz 3 letniej na silnik i skrzynię biegów!
Produkujemy agregaty

www.hydro-masz.pl

uprawowo-siewne
Oferujemy sprzedaż i serwis maszyn rolniczych firm:
TYM, McCormick, Kuhn, JCB, Joskin, Krone,
Pol-Mot Warfama, Sipma, Expom Krośniewice,
Agro-Factory, Pomarol, Farmtrac i inne.
Prowadzimy remonty kapitalne ciągników McCormick, Case i innych.

14

w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 110 sierpień 2010

Zalecane odmiany
pszenicy ozimej

Remigiusz Waligóra
COBORU, Słupia Wielka

„Listy zalecanych odmian…”, zapewniają uprawę najbardziej przydatnej odmiany w województwie
i gwarantują minimalne ryzyko niepowodzenia uprawy.
„Listy zalecanych odmian do uprawy na
obszarze województw” (LZO) są ważnym
oparciem przy wyborze odmiany do uprawy,
gdyż korzystanie z rekomendacji tworzonej
w oparciu o program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) daje
możliwość siewu sprawdzonych odmian na
swoim terenie.
Koncepcja utworzenia systemu PDO i powołanie zespołu inicjatywnego miało miejsce
w 1998 roku w COBORU. Był to zarazem
okres, kiedy przeprowadzono pilotażowe
seminaria w czterech województwach jak
i zakładano pierwsze doświadczenia już

jako PDO. Od tego roku corocznie wzrasta
liczba doświadczeń PDO, oraz coraz większego znaczenia nabierają badania porejestrowe. Rozwój programu przyczynił się do
wyznaczenia Stacji Koordynujących PDO
odpowiedzialnych za realizację PDO w poszczególnych województwach. Kolejne lata
przyczyniły się do powołania Wojewódzkich
Zespołów PDO i Krajowego Zespołu Koordynującego PDO (KZK PDO).
Oparcie w PDO

KZK PDO w 2004 roku uchwalił m. in. zasady tworzenia „List zalecanych do uprawy

odmian na obszarze województw” (LZO) oraz
zasady i tryb badania w ramach PDO odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian
Roślin Rolniczych (CCA), które obowiązują do
dzisiaj. Ubiegłoroczne spotkanie przyniosło
możliwość wstępnej rekomendacji odmian
w przypadku, gdy uzyska ona bardzo dobre wyniki 2-letnich badań WGO w procesie rejestracyjnym oraz utwierdzi je w trakcie
jednorocznych doświadczeń PDO. Zespoły
Wojewódzkie wykorzystały ten sposób rekomendacji pszenicy ozimej dla odmian: Muszelka w czterech województwach, oraz Jenga,
Kohelia i Mulan – w jednym województwie.
Listy te są zestawieniem odmian „najlepszych z najlepszych” do uprawy w województwie. Po każdym sezonie badań spośród
kilkuset odmian, najlepsze są wpisywane na

Horsch Pronto DC – najwyższa jakość siewu
Optymalny profil przednich
talerzy uprawowych
• najlepsza uprawa
• najmniejsze zapotrzebowanie
mocy

Precyzyjne redlice
Horsch TurboDisc
• kopiowanie powierzchni pola
w górę i w dół
• niezależnie regulowany docisk
redlic i głębokość siewu
• całkowicie bezobsługowe

Twoje korzyści
• wysoka wydajność dzięki dużym
prędkościom
• małe zapotrzebowanie
mocy - niskie zużycie paliwa
• prosta obsługa i regulacja
• czynności serwisowe
ograniczone do minimum
• możliwość siewu w orkę,
w mulcz i w ściernisko
• wysoka jakość siewu

w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Przedstawiciele handlowi Horsch:
Pn-zach. Wojciech Ratuszny – tel. 609 811 206
Pn-wsch. Michał Kołakowski – tel. 600 990 322
Pd. Krzysztof Maciuk – tel. 609 720 434
www.horsch.com
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Tabela 1. Uzasadnienie LZO i rekomendacji odmian w Polsce (stan z 07.2010 r.)

Gatunek

Pszenica ozima
CCA
PDO
KR
LZO

PDO

(07.2010 r.)

(07.2010 r.) (+CCA)

1256

53 (+7)

%

5

KR
(07.2010 r.)
70

%

LZO

%

5,5

6-11

1

- liczba odmian znajdująca się w katalogu wspólnotowym
- liczba odmian znajdująca się w badaniach porejestrowych + liczba odmian z CCA po badaniach rozpoznawczych
- liczba odmian znajdująca się w Krajowym Rejestrze
- liczba odmiana zalecanych do uprawy na obszarze województw

listę, a te tracące swoją wartość gospodarczą
są skreślane z list odmian rekomendowanych.
W doświadczeniach udział biorą odmiany
z Krajowego Rejestru, z „List zalecanych odmian do uprawy na obszarze województw”
(LZO), oraz niektóre odmiany z rejestru odmian UE (Wspólnotowego Katalogu Odmian
Roślin Rolniczych). W badaniach uczestniczą
tylko te odmiany z rejestru UE, które zostały
zgłoszone przez hodowców do tzw. doświadczeń rozpoznawczych, a później pozytywnie
„zdały” etap badań rozpoznawczych.
W tym roku LZO oraz regionalne i ogólnokrajowe publikacje PDO zawierają dodatkowo informację dotyczącą roku włączenia
danej odmiany na listę rekomendowaną.
Przyczyniło się to do zmiany szaty graficznej list, gdyż pojawił się rok pierwszego włączenia na listę.
Podstawą do umieszczenia odmiany na
liście rekomendowanej jest prowadzenie
na terenie województwa odpowiedniego
zakresu badań i doświadczeń PDO z jej
udziałem.
Znaczenie doboru odmiany do uprawy
jest niedocenione. Można przypuszczać że
prawidłowy dobór odpowiedzialny jest za 10
– 12% plonu. W naszych warunkach szczególnego znaczenia nabiera dobór właściwej
odmiany pszenicy ozimej do uprawy z tytułu
chociażby bezśnieżnych okresów zimowych
wraz z niskimi temperaturami. Taki przebieg
zimy nie jest u nas rzadkością i okres ten
potrafi przyczynić się do poważnych strat.
Odmiany unijne

Wraz z wstąpieniem Polski do UE poja-
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CCA

wiła się u nas szersza dostępność do odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian
Roślin Rolniczych (CCA) (tabela 1). Od tego
momentu każda odmiana która znajduje się
w katalogu wspólnotowym ma prawo być
sprzedawana i uprawiana na obszarze całej UE. Dlatego zagrożeniem może być uprawa w naszym kraju odmian niezbadanych.
Brak znajomości ich wartości gospodarczej,
a zwłaszcza poziomu odporności na niskie
temperatury może przyczynić się do generowania kosztów.
O ilości odmian z katalogu na rynku polskim
może świadczyć fakt ich sporego udziału
w kwalifikowanych plantacjach rozmnożeniowych. W ubiegłym roku (wg danych PIORiN) aż 24 % zakwalifikowanych powierzchni
stanowiły odmiany z katalogu CCA – rejestru odmian UE.
Postęp biologiczny w hodowli nowych odmian pszenicy ozimej jest procesem związanym z doskonaleniem cech genetycznych
gatunku, który ma pomóc w uzyskaniu wysokich plonów o najkorzystniejszych parametrach
jakościowych. Dlatego odmiany o wysokiej
wartości gospodarczej i pożądanej reakcji
na określone warunki agrotechniczno-przyrodnicze stanowią ważny element produkcji
roślinnej i są ważnym czynnikiem mającym
znaczenie na wielkość i jakość plonu.
Korzystajmy z postępu

W Polsce wykorzystanie postępu hodowlanego jest niewystarczające, a wdrożenie
do produkcji najnowszych odmian wiąże
się również z pewnym zagrożeniem. Wynika to z braku znajomości reakcji tych od-

mian na różne warunki siedliskowe i czynniki
agrotechniczne.
O znaczeniu doboru odmiany do produkcji
może świadczyć aspekt ekonomiczny. Różnice w plonowaniu odmian zbóż w doświadczeniach PDO potrafią przekraczać nawet
500 kg/ha. Przy założeniu kosztów produkcji na poziomie stałym można obliczyć zysk
finansowy wynikający z właściwego doboru odmiany do uprawy. Przy areale uprawy
zbóż w Polsce – 8 300 000 ha i cenie 100
kg ziarna – ok. 40 zł, korzyści w zależności
od przyrostu plonu w wyniku dobrania właściwych odmian mogą wynosić:
-przy zwyżce plonu o 10 kg/ha – 33 mln zł,
-przy zwyżce plonu o 100 kg/ha – 332
mln zł,
-przy zwyżce plonu o 500 kg/ha – 1 660
mln zł.
Wymagania jakie stawiane są przy wyborze
odmiany pszenicy ozimej do uprawy to: plon,
zimotrwałość, cechy ziarna oraz podatność
na choroby. Najwyższą dochodowość można osiągnąć korzystając z indywidualnych
cech odmiany i wybierając kilka odmian.
Unikniemy tym sposobem straty spowodowane np. przebiegiem pogody. Korzystając
z list można zauważyć że kilka odmian wykazuje swoją uniwersalność. Można pokusić się o stwierdzenie że są one przydatne
do uprawy na większości województw i prawie we wszystkich rejonach klimatycznych.
Odmiany w tabeli uszeregowano w zależności od ich częstotliwości występowania na
LZO a w przypadku jednakowej frekwencji na LZO uszeregowano je w kolejności
alfabetycznej.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

SMOLICKA HODOWLA POLSKIM ROLNIKOM
proponuje wysokiej jakości materiał
siewny zbóż ozimych:

Pszenica:

WYDMA

– wysokoplenna odmiana jakościowa – Grupa A,
– rośliny niskie, odporne na wyleganie,
– wysoki wskaźnik sedymentacji- SDS, dobra
wydajność ogólna mąki.

ZAWISZA

Jęczmień:

Żyto:

szeroka oferta wysokoplonujących odmian populacyjnych na
BARTOSZ
różne typy gleb o dobrej odporności na choroby i wylęganie:
– odmiana pastewna, wielorzędowa, o dobrej
zimotrwałości,
– odporna na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia, ROSTOCKIE AGRIKOLO BOSMO
– rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na
HEGRO SŁOWIAŃSKIE WIBRO
wyleganie.

– wysokoplenna odmiana jakościowa – Gr. A, przy BAŻANT
intensywnych warunkach uprawy,
– wysokoplonująca odmiana pastewna,
– odporna na wyleganie i osypywanie,
– najlepsza mrozoodporność wśród odmian
– bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
jęczmienia ozimego,
–
rośliny średniej wysokości, o dość dużej
KOMNATA
– pszenica twarda DURUM - do produkcji makaronu. odporności na wyleganie.
W ofercie także materiał siewny:
– pszenicy jarej
– jęczmienia jarego
– żyta jarego
– łubinu wąskolistnego
– łubinu żółtego
– łubinu białego
– grochu siewnego
– gorczycy białej
– prosa

a także odmiany mieszańcowe:

KONTO STACH

Nasiona można zakupić w Spółce i jej Oddziałach oraz u Przedstawicieli handlowych ZAPRASZAMY
„Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR”
Smolice 146, 63–740 Kobylin, woj. wielkopolskie
tel. 65 548 24 20, fax: 65 548 10 70, e–mail: smolice@hrsmolice.pl
Oddział Bąków: 46-233 Bąków, woj. opolskie
tel. 77 413 17 92, fax: 77 413 17 95, e-mail: bakow@hrsmolice.pl
Oddział Przebędowo: 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
tel./fax: 61 812 23 95 , e-mail: przebedowo@hrsmolice.pl

www.hrsmolice.pl
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1
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4
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A
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6
5
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2006
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4
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7
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C
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A
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B

2009

2010

Brilliant CCA

B

2009
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2005
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2009
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2010
2009
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2008
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RAZEM

A

2006

2010

2006

pomorskie

Naridana

2005

2010

2010

2008

Zachodnio-

2010

2007
2009

Wielkopolskie

A

2007
2009

mazurskie

A

Akteur

2008
2009

Warmińsko-

Tonacja

2010

2007
2009

Świętokrzyskie

2010

2007

2009

Śląskie

A

2007

2010

Pomorskie

Figura

2007

Podlaskie

2010

2009

Podkarpackie

2007

2009

Opolskie

2006

2007

Mazowieckie

B
B

Odmiana

Małopolskie

Lubuskie

Bogatka
Batuta

Lp.

Łódzkie

Lubelskie

Kujawsko-

pomorskie

Dolnośląskie

Tabela 2. Listy zalecanych odmian Pszenica ozima

9

8

8

11

1
11

11

10

9

7

8

11

9

10

8

6

A - pszenica jakościowa, B- pszenica chlebowa, C- pszenica pozostała (w tym pastewna); (oś) - odmiana oścista;
CCA - odmiana znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych
2010R – odmiana wstępnie rekomendowana
Remigiusz Waligóra
COBORU Słupia Wielka
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PDO ewoluuje

Remigiusz Waligóra
COBORU, Słupia Wielka

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, od 1998 roku doradza producentom, jakie
odmiany wybierać do uprawy.
Okres niezbędny do wytworzenia odmiany
wynosi około 10 lat. Czas ten potrzebny jest
na wytworzenie odmiany od wykonania pierwszego krzyżowania do ewentualnego zarejestrowania. W tym czasie zachodzi selekcja pod
względem wyrównania cech morfologicznych
oraz ocena najważniejszych cech decydujących
o jej przydatności do uprawy w warunkach naszego kraju (plon ziarna, jakość technologiczna
i użytkowa ziarna, cechy odpornościowe – mrozoodporność, choroby, wyleganie, porastanie
ziarna oraz inne cechy).
Pierwsze oceny przeprowadza hodowca, natomiast w ostatnich 2-3 latach przed rejestracją,
odmiana poddana jest badaniom urzędowym
w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian
oraz Punktach Doświadczalnych Oceny Odmian COBORU. Na badania urzędowe składa
się zarówno ocena odrębności, wyrównania
i trwałości (OWT) w dwóch punktach oraz
ocena wartości gospodarczej odmiany (WGO)
w większej liczbie miejscowości.
Po stworzeniu nowej odmiany oraz pozytywnym rozpatrzeniu wyników pracy odmiana
wpisywana jest do Krajowego Rejestru. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)
sprawdza wartość tych odmian już po zarejestrowaniu. Duża liczebność tych doświadczeń
pozwala lepiej ocenić przydatność odmian do
uprawy w poszczególnych województwach
naszego kraju.
PDO spowodowało współpracę w zakresie
doświadczalnictwa z samorządami województw,
izbami rolniczymi i innymi partnerami na szczeblu

Pierwotnie PDO postrzegane było jako program badający odmiany. Testowane były odmiany sprawdzone, nowo zarejestrowane oraz
od momentu wstąpienia do UE, te pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych. Aby w pełni zaspokoić i dostarczyć
precyzyjnych informacji na temat uwarunkowania odmian nie tylko do rejonów, ale również
przeanalizować wpływ agrotechniki COBORU
i IUNG-PIB podjęło nowe wyzwania poprzez
doświadczalnictwo agrotechniczno-odmianowe.
W systemie wojewódzkim były we wcześniejszych latach prowadzone doświadczenia odmianowo-agrotechniczne w województwie opolskim,
warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.
W sezonie bieżącym prowadzone są doświadczenia agrotechniczne, gdzie badana
jest reakcja odmian na:
-termin stosowania regulatora wzrostu w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym,
-na gęstości siewu w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym,
-na mikronawozy w pszenicy ozimej,
-pszenicy ozimej na przedplon – rzepak ozimy, pszenica, kukurydza,
-na opóźniony termin siewu rzepaku ozimego,
-na przyspieszony termin siewu w pszenicy
i pszenżycie jarym w pierwszej dekadzie grudnia.
Doświadczenia odmianowo-agrotechniczne
we współpracy z IUNG-PIB z doświadczeniami
nawozowymi mają na celu dostarczyć informacji
na temat optymalizacji nawożenia azotem. Plon
oceniany jest pod względem ilości jak i jego cech
jakościowych. Druga seria doświadczeń ma na

wyższe stosowanie (względem poziomu a1)
o 40 kg/ha azotu, dwa zabiegi fungicydowe
i regulator wzrostu.
Późno zbierane rośliny przedplonowe tj.
buraki cukrowe, ziemniaki czy kukurydza
wymusiły również wprowadzenie doświadczeń i dostarczenie precyzyjnych wyników.
Docelowo doświadczenia te mają wskazać
odmiany tolerujące opóźnianie siewu, czyli przydatność do siewu po późno schodzących roślinach z pola. Doświadczenia
te nie przypadkowo zostały zlokalizowane
w tych punktach doświadczalnych. Można
je porównać do doświadczeń zakładanych
w prawidłowym terminie siewu dla danego
regionu. Termin siewu nowych doświadczeń
to koniec października/początek listopada,
a opóźnienie wynosi 30 dni. Poziom agrotechniczny prowadzenia danego doświadczenia to wysoki a2.
Zmiany kierunków produkcji i dochodowości w rolnictwie rzutują na konieczność
dostarczania rolnikom coraz to lepszych
rozwiązań w uprawie. Oprócz agrotechniki,
ważnym czynnikiem jest również prawidłowo dobrana odmiana do warunków w danym regionie. W zależności od terminu siewu
i zdolności krzewienia nie wszystkie odmiany
reagują tak samo.
Najistotniejszym zadaniem w bieżącym roku
jest przekształcenie obecnych gospodarstw
pomocniczych COBORU (SDOO) w inną
formę organizacyjno-prawną, umożliwiającą
funkcjonowanie PDO, zarówno na poziomie

regionalnym. We wszystkich województwach
zawarte są porozumienia o współpracy w zakresie realizacji PDO pomiędzy Centralnym
Ośrodkiem i Stacją Koordynującą PDO a Samorządem Województwa oraz Izbą Rolniczą.

celu przebadanie odmian w dwóch gęstościach
siewu. Dotychczasowej i zmniejszonej o 100
ziaren na m2. Bez względu na gęstość siewu
w doświadczeniach PDO stosowany jest wysoki poziom agrotechniki - a2, który obejmuje

krajowym jak i wojewódzkim.
Ze względu na łatwość dostępu i szeroką
popularność, istotnym celem w tym roku jest
udoskonalenie na stronie internetowej COBORU zakładki „DORADZTWO ODMIANOWE”.
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Słoneczny dzień
ziemniaka w Żelaznej
Słoneczny dzień i wysokie temperatury nie odstraszyły producentów ziemniaków, przed
pojawieniem się na Dniu Ziemniaka w Żelaznej (woj. Łódzkie). Spotkanie zostało zorganizowane
przez firmę Syngenta Crop Protection oraz RZD SGGW Żelazna. Blisko 450 rolników przez
cały dzień miało okazję zapoznać się z bogata ofertą spotkania.
Podczas lustracji pokazowych pól
ziemniaczanych RZD SGGW Żelazna,
chronionych rozwiązaniami Syngenta
Crop Protection, zostały zorganizowane stanowiska konsultacyjne zarówno z
przedstawicielami świata akademickiego jak i z producentami rozwiązań do
produkcji ziemniaka. Aktualne problemy
związane z uprawą ziemniaka zostały
przedstawione przez prof. Michała Hureja. Profesor nawiązywał do wysokich
temperatur i do silnego nasłonecznienia,
jakie wystąpiło w miesiącu lipcu. Warunki
atmosferyczne sprawiły, że rolnicy często zauważali charakterystyczne odbarwienia na liściach, które często błędnie
były interpretowane jako objawy chorób
ziemniaka. Ponadto wielu producentów
spotkało się z problemem zazielenienia na bulwach. Jak podkreślał profesor, dzieje się tak w wyniku większego
stężenia solaniny w bulwach. Ziemniaki
dotknięte tym problemem nie nadają się
do wykorzystania konsumpcyjnego ani
przemysłowego. Można je przeznaczyć
jedynie jako sadzeniaki na kolejny rok.
Profesor Hurej podsumował, że zdrowy materiał sadzeniakowy to jeden z
najważniejszych czynników determinujących sukces w uprawie ziemniaka.
Po prelekcji profesora, rolnicy zapoznali się z ofertą rozwiązań Syngenta
Crop Protection do ochrony ziemniaka.
Portfolio firmy przybliżył Marek Szczepański z działu Marketingu Syngenta.
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Podkreślał, że preparaty takie jak Actara
– na stonkę ziemniaczaną czy Ridomil
Gold – fungicyd mający zastosowanie
w okresie intensywnego wzrostu roślin
mają już swoją ugruntowaną pozycję
na rynku Polskim. Niesłabnąca popularność wśród rolników świadczy o ich
jakości i skuteczności w ochronie ziemniaka. Motywem przewodnim spotkania
był produkt Revus, który został wprowadzony na rynek w ubiegłym roku.
Jak zapewniał Zenon Smyk doradca
techniczny Syngenta, o wyjątkowości
preparatu Revus decyduje zawarta w
nim nowa substancja aktywna mandipropamid, która zapewnia niezwykle
skuteczną i długotrwałą ochronę przed
zarazą ziemniaka oraz bezpieczeństwo
dla środowiska. Revus jest wyjątkowo
odporny na zmywanie – daje najwyższą pewność działania w trudnych warunkach pogodowych oraz pozwala na
elastyczne planowanie zabiegów opryskiwania w przypadku nawadniania
plantacji. Skuteczność w działaniu tego
najnowszego preparatu potwierdzają
opinie ekspertów z organizacji EuroBlight. W rankingu najskuteczniejszych
preparatów przeciw zarazie ziemniaka,
stworzonego przez tą międzynarodową
niezależną organizację, Revus uzyskał
najwyższe noty. Efekty jego działania, a
także całego programu ochrony ziemniaka firmy Syngenta można było zaobserwować na wzorowo utrzymanych

poletkach RZD SGGW Żelazna.
Jak podkreślali eksperci z Syngenta
Crop Protection, wprowadzanie nowości produktowych jest bardzo istotnym
elementem strategii firmy. Oferta permanentnie dostosowywana jest do aktualnych i przyszłych potrzeb rolników. W
związku z tym w kolejnych latach Syngenta przygotowuje do wprowadzenia
na rynek produkty, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom producentów ziemniaka. W trakcie rejestracji
są insektycydy do zwalczania min. nicieni – wektorów grożnych chorób wirusowych, czy do zwalczania drutowców
i innych owadów żerujących w glebie.
Ofertę Synegnta w zakresie ochrony
ziemniaka w niedługim czasie uzupełni
również herbicyd oparty na substancji
aktywnej prosulfokarb znanej z herbicydu zbożowego Boxer. Takie rozwiązanie
funkcjonuje już na zachodzie Europy i
cieszy się tam sporym powodzeniem.
Dzień Ziemniaka to wydarzenie, które
już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań producentów ziemniaka. Świadczy
o tym niesłabnąca frekwencja powtarzająca się z roku na rok. Dodatkowo
o atrakcyjności wydarzenia decyduje
również nietypowa formuła spotkania
gdzie w jednym miejscu rolnicy mogą
skonfrontować swoją wiedzę zarówno
z naukowcami jak i z przedstawicielami
firm oferujących rozwiązania w produkcji ziemniaków.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tuning gleby
Jeśli pierwsza połowa XX wieku w rolnictwie europejskim była epoką dynamicznego zastępowania
siły ludzi i zwierząt przez maszyny, a jego druga połowa okresem tryumfu chemii w postaci nawozów
syntetycznych i pestycydów, to przełom XX i XXI wieku stał się punktem zwrotnym. Industrializacja
rolnictwa wyhamowała.
Rolnictwo, pozostając nadal wydajne
i dochodowe, staje się coraz bardziej
„przyjazne dla środowiska”. Priorytetem
XXI wieku staje się gleba. Gleba postrzegana jako zrównoważony układ elementów: organizmy żywe + część mineralna
+ woda + powietrze, jest kluczowym
składnikiem rolnictwa zrównoważonego
oraz podstawowym środkiem produkcji.
Postrzeganie gleby jako dynamicznego
układu różnych elementów implikuje inne
podejście do dbałości o jakość gleby.
Dotychczasowe dążenie do zwiększania zawartości składników pokarmowych
w glebie oraz utrzymywania odczynu pH
gleby na odpowiednim poziomie jest zbyt
dużym uproszczeniem i nie wystarcza,
aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy gleby. Niezbędne są zabiegi
poprawiające inne jej parametry decydujące o żyzności. W ofercie środków
do produkcji pojawiły się różnorodne
preparaty, substancje i środki, których
celem jest podniesienie jakości gleby.
Wg ostatniej wersji Ustawy o Nawozach
i Nawożeniu z 10 lipca 2007 r. do obrotu
handlowego dopuszczone są „środki poprawiające właściwości gleby - substancje
dodawane do gleby w celu poprawy jej
właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub
biologicznych”. Ponieważ jest to pojęcie
bardzo szerokie i dość ogólne, a nie ma
jeszcze rozporządzeń szczegółowych regulujących klasyfikację tego typu preparatów, spróbujemy dokonać wstępnego
ich pogrupowania.
Wybrane preparaty
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Pod względem składu, mechanizmu
działania i uzyskiwanego efektu można
spróbować je podzielić na następujące grupy:
- preparaty zwiększające pojemność
sorpcyjną gleby,
- preparaty biologiczne (tzw. „użyźniacze gleby”),
- stymulatory funkcji życiowych gleby.
Preparaty zwiększające pojemność
sorpcyjną bazują na wyciągach płynnych
zawierających kwasy huminowe i fulwowe lub są to preparaty stałe zawierające
aktywowany węgiel brunatny, bentonit,
wermikulit lub inne minerały. Dzięki wykorzystaniu fizycznych właściwości sorpcyjnych komponentów, zwiększają sorpcję
gleb, na których są stosowane. Sorpcja
fizyczna jest zjawiskiem pożytecznym dla
gleby i upraw, gdyż powoduje zatrzymywanie na powierzchni substancji jonów
składników pokarmowych, zapobiegając
ich wymywaniu w głąb gleby. Sorpcja fizyczna jest także wydajnym mechanizmem regulującym pH gleby.
„Użyźniacze” to produkty zawierające mikroorganizmy wyhodowane w warunkach kontrolowanych, poza glebą
oraz niekiedy makro- i mikroelementy
lub aminokwasy. Służą do podnoszenia
urodzajności gleby. Zawarte w nich mikroorganizmy inicjują i przyspieszają procesy
przetwarzania resztek pożniwnych: słomy,
obornika i wraz z minerałami glebowymi
tworzą próchnicę – naturalne siedlisko
życia gleby oraz magazyn składników
pokarmowych dla roślin.
Stymulatory funkcji życiowych gleby to

najnowsza grupa preparatów aktywujących i stymulujących natywną (rodzimą) florę i faunę glebową, przy pomocy
specyficznych związków mineralnych.
Poprzez zwiększenie różnorodności biologicznej i wzrost aktywności mikroorganizmów żyjących w glebie prowadzą do
poprawy aktywności fauny i flory, cyklu
przemian substancji organicznej, cyklów
geochemicznych, struktury fizycznej gleby i rozwoju systemów korzeniowych roślin uprawnych. Specjalistyczne składniki
mineralne, oddziałują na część biologiczną poprawiając całość funkcji życiowych
gleby. Stymulator funkcji życiowych gleby
nie tylko poprawia żyzność i znacząco
zwiększa ilość dostępnych dla roślin składników pokarmowych, ale także podnosi
aktywność biologiczną gleby, gwarantuje
poprawę jej struktury i porowatości, wpływa korzystnie na zawartość próchnicy, pojemność wodną i pojemność kompleksu
sorpcyjnego. Działa wielopłaszczyznowo,
aktywnie włączając się w procesy zachodzące w glebie i nadaje im odpowiedni
kierunek. Stymuluje wszystkie funkcje życiowe gleby, a więc procesy biologiczne,
chemiczne i fizyczne kształtujące żyzność.
Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka różnych grup środków wpływających na poprawę jakości gleby nasuwa
pytania o ich przydatność w nowoczesnej
produkcji rolniczej.
Preparaty poprawiające sorpcję fizyczną
są niezwykle skuteczne w ogrodnictwie,
gdy zastosowane są w dużej koncentracji
na podłożach sztucznych lub naturalnych,
lecz w ograniczonej objętości. Efekt ich
zastosowania jednak nie ulega kumulacji
i zachodzi konieczność częstego powtarzania zabiegu. Poza tym, są to preparaty, w przypadku których zachodzi ryzyko
przedawkowania, objawiające się ograniczeniem dostępności składników pokar-
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mowych dla korzeni roślin. Składników,
które są blokowane przez nadmiernie silny kompleks sorpcyjny.
Jeśli chodzi o stosowanie mikroorganizmów zawartych w użyźniaczach
glebowych, to problem ten jest nadal
przedmiotem dyskusji w środowiskach
naukowych. Wielu mikrobiologów i gleboznawców twierdzi, że jest to metoda
nie tylko skuteczna dla poprawy jakości gleby, ale także bezpieczna dla ludzi
i zwierząt. Jednak coraz częściej słychać
zastrzeżenia wskazujące, że wprowadzenie określonych kultur mikroorganizmów
do środowiska zamieszkałego przez gatunki endemiczne może w dłuższej perspektywie doprowadzić do trudnych do
przewidzenia zjawisk (zaburzenie bioróżnorodności). Poza tą kwestią realne jest
ryzyko, że wprowadzone do gleby mikroorganizmy nie przeżywają w niej długo, gdyż
są wrażliwe na niekorzystne czynniki zewnętrzne: susza, usłonecznienie, mróz itp.
W tej palecie produktów, jak się wydaje,
najbezpieczniejszym wyborem jest stymulator funkcji życiowych gleby, który aktywuje i poprawia funkcje żywotne gleby.
Przykładem takiego preparatu jest PRP
SOL - nawóz, który służy do nawożenia
przede wszystkim gleby, a nie wyłącznie samej rośliny. Jednak poprzez swoje
strukturotwórcze oddziaływanie na glebę
i stymulujące w niej życie biologiczne powoduje udostępnienie ogromnych ilości
składników pokarmowych znajdujących
się dotychczas w formach nieprzyswajalnych dla roślin. Środek wpływa bardzo
korzystnie na porowatość gleby, jej odporność na ugniecenie i zagęszczenie,
likwiduje podeszwę płużną, korzystnie
wpływa na stosunki powietrzno-wodne.
System korzeniowy roślin uprawnych na
polach nawożonych tym preparatem jest
dłuższy i bardziej gęsty, przez co penetruje większą objętość gleby i wykorzystując
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głębsze jej poziomy, odzyskuje zawarte
tam składniki i wodę. Dzięki temu zabezpiecza doskonale potrzeby roślin w okresie niedoborów wilgoci. Na dodatek, po
zastosowaniu tego produktu wzrasta pojemność wodna gleb, zawartość próchnicy
i możliwości sorpcyjne gleb. Poprawiają
się znacznie stosunki powietrzno-wodne
i zawartość tlenu w powietrzu glebowym,
który jest niezbędny dla korzeni roślin.
Pozostałe korzyści, jakie zapewnia stosowanie tej innowacyjnej technologii to:
wzrost plonów, szczególnie w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych,
stabilność plonowanie w latach (gleba ma
możliwość rekompensowanie roślinom
stresów wywołanych czynnikami pogodowymi), zmniejszenie kosztów produkcji,
oszczędność na zabiegach uprawowych,
gdyż polepszenie kultury gleby umożliwia stosowanie uproszczonych technologii uprawy, polepszenie parametrów
jakościowych plonu, łatwość nawożenia
– jeden nawóz w miejsce kilku różnych,
wygoda stosowania – tylko 150-250 kg/
ha w miejsce 800-1500 kg/ha, dowolność terminu stosowania – nawóz może
być stosowany w każdej porze sezonu
wegetacyjnego, jesienią i wiosną, latem
i zimą – jego efektywność jest równie
wysoka, równomierność i łatwość wysiewu jest najwyższa spośród nawozów
dostępnych na rynku.
Działanie nawozu jest wielopłaszczyznowe: składniki nawozu włączają się
w procesy chemiczne, stymulując je i nadając im odpowiedni kierunek. Powoduje
to równocześnie zmiany fizyczne w glebie: wzrost stabilności agregatów glebowych, uruchomienie jonów składników
pokarmowych związanych w minerałach
ilastych, zmiany pH gleby. Zmiany fizykochemicznych parametrów gleby sprzyjają
tworzeniu optymalnego środowiska dla
rozwoju pożytecznej flory i fauny glebo-

wej. Namnożenie bakterii, pierwotniaków, grzybów, promieniowców i innych
przedstawicieli makro- i mezofauny glebowej powoduje korzystne przemiany
substancji organicznej i tworzenie stabilnych struktur organiczno-mineralnych
(próchnicy). Zespół tych trzech procesów
nieustannie przekształcając glebę doprowadza do stanu, w którym uwolnieniu do
roztworu glebowego ulegają te składniki
pokarmowe, które dotychczas znajdowały
się w formie nieprzyswajalnej dla roślin.
Pozostałe preparaty

Jak Czytelnik zauważy, powyższe zestawienie nie zawiera takich środków jak:
- preparaty bazujące na przekompostowanych odpadach organicznych lub
wermikompostach – gdyż są to raczej
podłoża bogate w łatwo przyswajalne
dla roślin związki mineralne i organiczne,
lecz nie oddziałujące na żyzność gleby,
- preparaty zawierające wyciągi z alg
i wodorostów – gdyż wyciągi te stanowią mieszankę naturalnych substancji
wzrostowych (cytokininy, auksyny i in.)
oraz białek oddziałujących raczej bezpośrednio na korzenie roślin uprawnych,
a nie na glebę,
- mączki mięsno-kostne – ponieważ ich
wpływ na glebę jest znikomy, a stanowią
raczej źródło fosforu, wapnia, potasu, azotu i mikroskładników dla roślin.
Niezależnie od tego, który z opisanych
środków wybierzemy należy z całą pewnością stwierdzić, że ich działanie pozwala
osiągnąć założone cele – ograniczyć zużycie
sztucznych związków chemicznych przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne.
Jednak przy wyborze konkretnego produktu
należy kierować się kompleksowością jego
działania, efektywnością i bezpieczeństwem
dla gleby, roślin, zwierząt i ludzi.
Anna Rogowska

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Chora gleba
To jest relacja z rzeczywistego gospodarstwa, w Wielkopolsce. Niby wszystko jest dobrze, a
rośliny nie rosną, są słabe, podatne na choroby, często wypadają… Problem ten jest powszechny
dla gospodarstw w całym kraju.
Gleba o dużej zawartości części
ilastych, próchnica poniżej 0,9%, kategoria średniociężka. Zawartość składników
P , K, Mg powyżej poziomu dobrego, pH
powyżej 6, a nawożenie nadal wysokie.
Co roku, jednak widoczne objawy niedoboru składników pokarmowych na
roślinach ! Wapnowanie co 5 lat w dawce
20 t/ha nawozu wapniowego. Słoma po
rzepaku, kukurydzy i zbożach zostaje na
polu. Co roku podorywka i płytka orka
lub agregat przedsiewny (przed ozimymi) lub podorywka i orka głęboka, a na
wiosnę agregat przedsiewny (przed jarymi). Mimo to, co roku, na wiosnę tworzą
się zastoiska wody ! Orze się ciężko, pług
często „wyskakuje” z ziemi. Po deszczach,
na powierzchni pola tworzy się cienka,
nieprzepuszczalna skorupa.
Co jest przyczyną ? Choroby gleby:
niedobór powietrza, zwięzłość gleby,
brak struktury, podatność na ugniecenia,
nieprawidłowe stosunki powietrzno-mineralne, znikoma aktywność biologiczna gleby, nieobecność fauny glebowej,
nieprawidłowe przemiany (fermentacja
beztlenowa) substancji biologicznej i wiele
innych. To są choroby gleby, typowe dla
rolnictwa przemysłowego, traktującego
glebę przedmiotowo, a nie podmiotowo.
Nieprawdą jest, że najważniejsze, glebowe czynniki plonotwórcze to tylko pH i
zasobność w składniki pokarmowe. Niezmiernie ważnym, a nawet najważniejszym
jest POWIETRZE, a w zasadzie TLEN.
Warunkuje on aktywność biologiczną
gleby i penetrację korzeni w głąb gleby.
Sprzyja i warunkuje tworzenie odpowied-
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niej, gruzełkowatej struktury gleby. Trwała
struktura gruzełkowata warstwy ornej i
podornej zapewnia jej sprawność. Stwarza korzystne warunki dla kiełkowania
nasion i prawidłowego rozwoju systemu
korzeniowego roślin, co jest niezbędne
dla uzyskania wysokich plonów.
Do czynników kształtujących strukturę
gleby zalicza się: uziarnienie gleby,
zawartość i właściwości próchnicy,
aktywność mikroorganizmów i fauny
glebowej, warunki wilgotnościowe, procesy zamarzania i rozmarzania, procesy
nawilżania i osuszania, korzenie roślin i
ich wydzieliny, wapnowanie, uprawę roślin
strukturotwórczych i międzyplonów oraz
oddziaływanie zabiegów uprawowych.
Degradacja struktury gleby spowodowana jest czynnikami naturalnymi
(brak koloidów organicznych i mineralnych, brak korzeni, mikroorganizmów,
dżdżownic, silne wiatry, ulewne deszcze)
oraz działalnością człowieka (nadmierne
ugniatanie gleby, uprawa roli w warunkach
zbyt suchych lub zbyt mokrych, rozpylanie roli wskutek uprawy mechanicznej,
monokultura, rośliny o krótkim okresie
wegetacji, brak roślin strukturotwórczych
i okrywowych, wysoki poziom NPK, zasolenie gleby, stosowanie pestycydów,
zakwaszenie, deszczowanie pola).
Zapobieganie niszczeniu struktury gleby
polega na stosowaniu: właściwej agrotechniki (terminowość zabiegów, agregatowanie narzędzi, optymalna wilgotność
gleby), właściwego zmianowania (uprawa
roślin strukturotwórczych, okrywowych
i międzyplonów), nawożenia natural-

nego i organicznego (obornik, gnojowica, kompost, słoma, nawozy zielone),
nawożenia mineralnego (wapnowanie,
nawozy fizjologicznie zasadowe) oraz
mulczowania gleby.
Skorupa glebowa

Zaskorupienie gleby polega na wytworzeniu się zwartej skorupy wskutek
wyschnięcia uwodnionej i zagęszczonej
wierzchniej warstwy gleby uprawnej. Najbardziej podatne na zaskorupienie są gleby o dużej zawartości części spławialnych
i małej zawartości próchnicy. Obfite,
burzowe opady uwadniają nadmiernie
warstwę powierzchniową, a uderzenia
kropel i spływ wody niszczą gruzełkowatą
strukturę i korzystną porowatość gleby.
Skorupa glebowa stawia mechaniczny opór dla kiełkujących nasion, nasila
parowanie wody, ogranicza wymianę
gazową między glebą i atmosferą oraz
sprzyja rozwojowi grzybów powodujących
zgorzel siewek. Zaskorupieniu gleby
można przeciwdziałać przez ulepszenie struktury gleby, tj. przez nawożenie
organiczne, wapnowanie oraz uprawę
roślin ochronnych.
Koleiny

W czasie prac polowych takich jak:
zabiegi uprawowe, nawożenie, zabiegi
ochrony roślin, pielęgnowanie, zbiór i
transport płodów rolnych powstają koleiny, czyli ślady w glebie pozostające po
przejechaniu ciągników i maszyn. W
wyniku tego następuje niezamierzone
ugniatanie gleby.
Na spulchnionej roli, w trakcie każdego
zabiegu agrotechnicznego ciągniki
przyczyniają się do powstawania głębokich
kolein, w których właściwości fizyczne gleby ulegają niekorzystnym zmianom. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć:
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Agregat uprawowy VECTOR
całkowicie zastępujący pług
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niszczenie struktury roli prowadzące do
zaskorupiania się i pękania gleby, likwidowanie porowatości niekapilarnej, zmniejszenie przepuszczalności powietrznej
i wodnej gleby. Pogarsza to warunki
krążenia składników pokarmowych w glebie oraz zwiększa gęstość objętościową
gleby, a tym samym ogranicza wzrost i
rozwój korzeni, co prowadzi do obniżki
plonu i pogorszenia jego jakości. Stosowanie ciężkiego sprzętu kołowego powoduje również zniekształcenie powierzchni
pola, które utrudnia później pracę maszyn.
Po ulewnych deszczach w śladach kół
zbiera się woda, a na zboczach spływ
powierzchniowy daje początek erozji
wodnej gleby.
Zbrylenie warstwy ornej

Celem uprawy roli jest doprowadzenie jej do stanu sprawności. Wysoką
polową zdolność wschodów i szybki rozwój młodych roślin można uzyskać tylko
wtedy, gdy zapewnione jest doprowadzenie wody do nasion z głębszych warstw
gleby oraz dostęp ciepła i powietrza z
góry przez spulchnioną warstwę roli. Uprawa zbyt głęboka zakłóca system kapilarny i może pogorszyć polową zdolność
wschodów. Niewłaściwe wykonanie orki
i doprawienie roli powoduje jej zbrylenie
oraz utrudnia kiełkowanie i wschody roślin.
Wiosenną uprawę roli można rozpocząć
dopiero wtedy, gdy po przejeździe nie
zostają głębokie koleiny, wyższa jest temperatura gleby, a wilgotność i kruszenie
roli są odpowiednie.
Rozwiązaniem optymalnym byłoby
wykonanie uprawy bezpośrednio przed
siewem na głębokość wysiewu nasion. Takie doprawienie roli może spełnić
odpowiednio dobrany do stanu i rodzaju
gleby agregat uprawowy, który może nie
tylko spulchniać, ale i zagęszczać warstwę
roli na poziomie głębokości siewu. Składa
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się on zwykle z narzędzi spulchniających
biernych jak: brona zębowa czy kultywator lub narzędzi aktywnych, jak brona
rotacyjna lub wahadłowa oraz narzędzi
ugniatająco-kruszących. Za narzędziami
spulchniającymi umieszczone są wały
strunowe, których zadaniem jest podpowierzchniowe ugniecenie, pokruszenie i wyrównanie roli.
Podeszwa płużna

Podeszwą płużną nazywamy górną
część warstwy podornej (podskibia) nadmiernie zagęszczonej wskutek ugniatania zbyt wilgotnego dna bruzdy kołami
ciągnika, płozami pługów itp. Na tak ubitym dnie zatrzymują się drobne cząstki
glebowe, wymywane z górnej warstwy
gleby przez wodę opadową. Po pewnym
czasie tworzy się w takich miejscach silnie zbita warstwa, która utrudnia krążenie
wody i POWIETRZA oraz przenikanie
korzeni. Można ją zlikwidować poprzez
dooranie ugniecionej warstwy do warstwy ornej pogłębiaczem albo w sposób
biologiczny, uprawiając rośliny głęboko
korzeniące się, np. motylkowate lub nawozy zielone lub zwiększając aktywność
flory i fauny glebowej.
Nadmierne zagęszczenie podglebia

Poruszające się po polu ciężkie
maszyny i ciągniki powodują nadmierne
zagęszczenie warstw głębiej leżących
nawet do głębokości 0,9 m. Z kolei stosowane przez wiele lat zabiegi uprawowe spulchniają tylko warstwę orną.
Taki stan gleby wymaga zastosowania
specjalnego zabiegu agromelioracyjnego głęboszowania, który wykonuje się co kilka
lat na głębokość 40-80 cm. Głęboszowanie
stosuje się głównie na glebach ciężkich,
wymagających spulchnienia głębszych
warstw. Rzadziej zabieg ten stosuje się
na glebach lekkich o nadmiernie zbitej

warstwie podornej. Głęboszowanie stosowane jest wszędzie tam, gdzie warstwa
gleby w profilu glebowym ogranicza ruch
wody i rozwój systemu korzeniowego. Zabieg ten przynosi następujące korzyści:
zwiększa infiltrację, poprawia podsiąkanie,
poprawia retencyjność gleby, zapewnia
lepszy rozwój korzeni oraz wpływa na
wzrost plonów. Głębokie spulchnienie
zwiększa udział zarówno porów dużych,
przez które woda grawitacyjna spływa
do głębszych warstw, jak i mniejszych,
które zatrzymują wodę dostępną dla korzeni. Poza tym, głębiej rosnące korzenie mogą pobierać wodę z głębszych
warstw, co daje roślinie większe szanse
na przetrzymanie okresu suszy bez strat
plonu. W uprawie buraka cukrowego jest
to bardzo korzystne. Poprawia się przy tym
wykorzystanie składników pokarmowych.
Zabieg ten przynosi pozytywne efekty w
postaci większych plonów tylko tam, gdzie
występowało nadmierne zagęszczenie
gleby. Głęboszować należy także silnie
ubite pasy pola w uprawach, w których
stosowano ścieżki przejazdowe. W latach
obfitujących w opady efekt głęboszowania
może być minimalny lub żaden, ponieważ
rośliny mają wówczas wystarczającą ilość
wilgoci w warstwie ornej.
Należy pamiętać, iż ochrona środowiska
glebowego ma na celu nie tylko usuwanie szkodliwych następstw stosowania
pestycydów, ale także i ciężkiego sprzętu
powodującego niszczenie struktury gleby oraz pogarszanie jej właściwości.
Utrzymanie wysokiej sprawności gleby pozbawionej chorób strukturalnych
przy jednoczesnej ochronie środowiska
glebowego powinno stanowić credo
każdego producenta rolnego, gdyż jest
to niezbędnym warunkiem uzyskania
wysokich plonów o dobrej jakości.
Na podstawie opracowań prof. dr hab.
Lesława Zimnego – Anna Rogowska
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

Produkujemy maszyny rolnicze od wielu lat. Duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji daje nam
komfort oferowania dobrych i sprawdzonych urządzeń. Postawiliśmy na jakość! Nasze wyroby powstają
z materiałów nie ustępujących właściwościami surowcom stosowanym w najlepszych światowych
koncernach. Pomimo tego niskie koszty produkcji pozwoliły nam utrzymać bardzo korzystną cenę.

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

Widły, widły z krokodylem,
palce ze stali kutej ﬁrmy BPT

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

Ć
NOWOŚ
do bel
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y
w
Ch
tnych.
prostoką

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
ﬁrmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

Chemia

Odchwaszczanie
rzepaku jesienią

Dr Roman Kierzek
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu

Rzepak ozimy jest rośliną uprawną silnie narażoną na konkurencyjne oddziaływanie zachwaszczenia.
Przyczynia się do tego wczesny siew, powolny wzrost roślin rzepaku w początkowym okresie
wegetacji, a także wysokie temperatury powietrza i gleby, sprzyjające kiełkowaniu wielu
gatunków chwastów.
W uprawie rzepaku ozimego zdecydowana większość gatunków chwastów kiełkuje i rozwija się w okresie
jesiennym. Wśród nich są formy jare
i ozime oraz roczne i wieloletnie. Najbardziej szkodliwym oddziaływaniem
odznaczają się te chwasty, których cechuje szybki wzrost oraz duży potencjał reprodukcyjny. Do grupy najbardziej
uciążliwych gatunków nalezą: przytulia czepna, rumianowate, mak polny,
chaber bławatek, fiołek polny, tobołki polne, tasznik pospolity, ostrożeń
polny, a także gatunki jednoliścienne,
wśród których dominują samosiewy
zbóż (jare i ozime), a czasami miotła
zbożowa i perz właściwy.
Negatywne oddziaływania chwastów
w pierwszych tygodniach po siewie
rzepaku hamuje wzrost i rozwój rozety rzepaku, co w konsekwencji prowadzi do zmiany pokroju i obniżenia
zdolności plonotwórczej roślin. Właściwie ukształtowane rośliny rzepaku
powinny osiągnąć przed zimą fazę
8-10 liści, uzyskać grubą szyjkę korzeniową oraz głęboko sięgający palowy system korzeniowy. Intensywnie
rozwinięty system korzeniowy pozwala
także na lepsze i szybsze wykorzystanie składników pokarmowych. Rośliny
rzepaku poprzez ciągłe konkurowanie
z chwastami wydłużają szyjkę korzeniową, a stożek wzrostu nadmiernie
wynosi się nad powierzchnie gleby, co
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powoduje ich zwiększoną podatność
na wymarzanie.
Najbardziej skutecznym sposobem
zwalczania uciążliwych i licznie występujących chwastów w rzepaku ozimym
w okresie jesiennym jest stosowanie
herbicydów. Optymalny termin stosowania herbicydów przypada na okres
bezpośrednio po siewie, w ciągu kilku
dni po siewie (lecz przed wschodami
rzepaku) lub we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku (od wytworzenia 2
liści właściwych, a kończą na fazie 6
liści). Eliminacja chwastów w tym terminie przyczynia się do właściwego
rozwoju roślin rzepaku, gdyż w tym
okresie jest on najbardziej narażony na konkurencyjne oddziaływanie
chwastów. Dobrze jest, gdy zabieg
ochronny wykonany zostanie przed
nadejściem zimy. W przypadku zaniechania z jakiś względów jesiennego odchwaszczania rzepaku lub też
z uwagi na niską efektywność zniszczenia chwastów po zabiegu jesiennym
można wykonać wiosenny korekcyjny
zabieg odchwaszczający. Należy mieć
świadomość, że możliwość wyboru
herbicydów do wiosennego zabiegu
będzie bardzo ograniczona.
Zabiegi doglebowe –przed wschodami
rzepaku

Jesienne odchwaszczanie rzepaku
ozimego najczęściej oparte jest o zabieg

doglebowy, wykonany bezpośrednio
po wysiewie rzepaku. Skutecznemu
działaniu herbicydów doglebowych
sprzyja dobrze uwilgotniona gleba
oraz bardzo dobra uprawa przedsiewna bez grud i widocznych resztek
pożniwnych. Popularną substancją aktywną stosowaną do odchwaszczania
wczesnych siewów rzepaku jest chlomazon (Command, Reaktor, Szabla)
(tabela 1). Substancja ta należąca do
grupy inhibitorów syntezy barwników
może powodować przebarwienia liści
(bielenie brzegów blaszek liściowych)
i zahamowanie wzrostu, szczególnie,
gdy w okresie kiełkowania i wschodów
rzepaku występują silne opady deszczu oraz niższa temperatura. Przebarwienia te mają charakter przemijający
i na ogół nie mają negatywnego wpływu na dalszy rozwój roślin. Chlomazon skutecznie eliminuje z zasiewów
rzepaku takie gatunki jak: gwiazdnica
pospolita, jasnoty, przytulia czepna,
tasznik pospolity i tobołki polne, a także chwastnicę jednostronną. W celu
poszerzenia spektrum zwalczanych
gatunków chwastów i wzmocnienia
działania chwastobójczego w stosunku
do uciążliwych gatunków chlomazon
można stosować z dodatkiem matazachloru (np. Butisan 400 SC, Metaz
500 SC, Rapsan 500 SC) lub stosować gotowe produkty zawierające obie
substancje aktywne (Kalif Mega 283
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym w okresie jesiennym
Herbicyd

Substancja aktywna

Dawka na ha
(l, kg)

Zabiegi doglebowy- bezpośrednio po siewie rzepaku ozimego
Devrinol 450 S.C.

napropamid

3,0

Command 360 CS

chlomazon

0,33

Command 480 EC

0,25

Reactor 360 CS

0,33

Reactor 480 EC

0,2-0,25

Szabla 480 EC

0,25

Command Top 375 CS

chlomazon +

2,75-3,0

Command 360 CS+ Devrinol 450 SC

napropamid

0,25 + 2,0

Command 480 EC + Devrinol 450 SC (1)

0,2 + 2,0

Devrinol Top 375 CS

2,75-3,0

Pronap Extra 430 EC

chlomazon + dimetachlor

Teridox 500 EC + Command 480 EC
Teridox 500 EC + Command 360 CS
Colzor Trio 405 EC

2,5-3,0
2,5 + 0,15
2,5 + 0,25

chlomazon + dimetachlor + napropamid

Agro Metazachlor 500 SC

3,0-4,0
2,0-3,0

Butisan 400 SC

2,5

Fuego 500 SC

2,0-3,0

metazachlor

Metaz 500 S.C.
Metazanex 500 S.C.

2,0-3,0
2,0-3,0

Rapsan 500 S.C.

2,0

Command 480 EC + Butisan 400 SC

0,15-0,2 + 2,0

Command 480 EC + Rapsan 500 SC

chlomazon +
metazachlor

Kalif Mega 283 SE

0,2 + 1,5
2,5-3,0

Nimbus 283 SE

2,5-3,0

Command 400 SC + Butisan 400 SC

dwupak/2,5 ha

Butisan Duo 400 EC

dimetenamid P + metazachlor

Butisan Star 416 SC

chinomerak + metazachlor

Rapsan Plus SC
Teridox 500 EC

dimetachlor

2,0-2,5
2,5-3,0
2,5-3,0
2,5-3,5 (4,0)

Zabiegi doglebowy - 4-7 dni po siewie (przed wschodami rzepaku ozimego)
Butisan Star 416 SC

chinomerak + metazachlor

Rapsan Plus SC

2,0-2,5
2,0-2,5

Jesień -rzepak ozimy od fazy 2 liści właściwych
2,5-3,0

Fuego 500 SC
Fuego Extra 500 SC
Metaz 500 SC
Metazanex 500 SC
Rapsan 500 S.C.

2,0
metazachlor

2,5
2,5-3,0
2,0

Butisan Star 416 SC

metazachlor + chinomerak

Rapsan Plus SC
Butisan Duo 400 EC

metazachlor + dimetenamid -P

3,0
3,0
2,0-2,5

Jesień -rzepak ozimy w fazie 3-4 liści właściwych
Galera 334 SL

chlopyralid + pikloram

0,35

Galera 334 SL + Metazanex 500 SC

chlopyralid + pikloram + metazachlor

0,35 +1,6

Jesień -rzepak ozimy w fazie 4-6 liści właściwych
Cliophar 300 SL
Lontrel 300 SL

chlopyralid

0,3-0,4
0,3-0,4

Fox 480 SC

bifenox

0,6-1,0

Fox 480 SC + Fuego 500 SC

bifenox + metazachlor

1,0 + 1,0

Kerb 50 WP

propyzamid

1,0-1,5

Kerb 50 WP + Lontrel 300 SL

propyzamid + chlopyralid

1,0 + 0,3-0,4

(1) mieszaninę Command 480 EC + Devrinol 450 SC stosować przed siewem rzepaku, wymieszać z glebą na głębokośc 3 c
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Chemia
SE, Nimbus 283 SE). Takie rozwiązanie
skutecznie zwalcza dodatkowo dużą
grupę chwastów dwuliściennych jak
np. mak polny, rumianowate (maruna
bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity), przetaczniki, a także gatunki
chwastów jednoliściennych (np. miotła
zbożowa, włośnica sina i zielona, wiechlina roczna, wyczyniec polny).
Bardzo dobre efekty chwastobójcze można uzyskać po zastosowaniu
chlomazonu w mieszaninie z innymi
substancjami aktywnymi, np. z napropamidem (Command Top 375 SC,
Devrinol Top 375 SC), czy też po użyciu trzech substancji aktywnych chlomazon + dimetachlor + napropamid
(Colzor Trio 405 EC).
Duża konkurencyjność to cecha chwastów z grupy rumianowatych, obejmujących rumianki (maruna bezwonna,
rumianek polny) i rumiany (rumian polny). Już niewielka liczba tych chwastów
(3-5 roślin na m2), szczególnie maruny bezwonnej, jest przyczyną dużych
strat w jakości i ilości zbieranego plonu. Chwasty te wykazują wrażliwość
na dimetachlor (np. Teridox 500 EC),
napropamid (np. Devrinol 450 SC),
metazachlor i stosowany tylko nalistnie chlopyralid (np. Lontrel 300 SL).
Zabiegi nalistne -rzepak od fazy 2 liści
właściwych

Jesienne nalistne zabiegi zwalczania
chwastów wykonuje się od fazy 2 liści
właściwych rzepaku. Wśród zalecanych herbicydów najliczniejszą grupę
stanowią środki zawierające metazachlor i chlopyralid. Wysoką efektywnością zwalczania licznej grupy chwastów
dwuliściennych odznacza się metazachlor ( Butisan 400 SC, Fuego 500 SC,
Fuego Extra 500 SC Metaz 500 SC,
Metazanex 500 SC , Rapsan 500 SC).
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Podczas nalistnego stosowania metazachloru trzeba pamiętać, że substancja ta wykazuje działanie doglebowe
i najlepiej zwalcza chwasty kiełkujące
i wschodzące. Stąd też, aby uzyskać
zadawalająca skuteczność chwastobójczą należy zabieg wykonać najpóźniej
na chwasty dwuliścienne, które osiągnęły maksymalnie 2 liście właściwe.
Do nalistnej ochrony plantacji rzepaku zachwaszczonej wieloma gatunkami
chwastów dwuliściennych i niektórymi
jednoliściennymi, w tym silnie przytulią
czepną, skuteczne są herbicydy mające
w swym składzie metazachlor z dodatkiem chinomeraku (Butisan Star 416
SC, Rapsan Plus SC). Środki te poza
możliwością stosowania doglebowego
(bezpośrednio po siewie oraz w ciągu
4-7 dni po siewie rzepaku) mogą być
aplikowane także nalistnie od fazy 2
liści rzepaku ozimego, na chwasty do
pierwszej pary liści właściwych.
Zabiegi nalistne- rzepak od fazy 3-4 liści
właściwych

W ostatnim czasie dzięki poszerzeniu zakresu rejestracji herbicyd Galera
334 SL, zawierający w swym składzie
chlopyralid i pikloram może być stosowany w okresie jesiennym w fazie 3-4
liści rzepaku ozimego. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się
w fazie liścieni do fazy 4 liści właściwych. Chwasty dwuliścienne (m.in.
rumianowate, chaber bławatek) herbicyd skutecznie niszczy dzięki zawartości chlopyralidu, natomiast dodatek
pikloramu pozwala także efektywnie
zwalczać bardzo uciążliwy gatunek
jakim jest przytulia czepna. W okresie
jesiennym w celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów
dwuliściennych Galera 334 SL może
być stosowana łącznie z herbicydem

Metazanex 500 SL. Mieszanina ta
pozwala skutecznie chronić plantacje
rzepaku ozimego nie tylko przed wyżej
wymienionymi uciążliwymi gatunkami,
ale także innymi chwastami (gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, jasnoty,
przetaczniki, maki).
Zabiegi nalistne- rzepak od fazy 4-6 liści
właściwych

W początkowym okresie wegetacji
duże zagrożenie dla rzepaku ozimego
może stanowić fiołek polny. Mimo, ze
należy on do grypy chwastów „niższego
piętra” to jego masowe występowanie
w pierwszych tygodniach wegetacji
może doprowadzić niekiedy do zagłuszenia roślin rzepaku. Skutecznym
narzędziem do jego eliminacji jest niedawno wprowadzony na rynek herbicyd
„zbożowy” Fox 480 EC, zawierający
w swym składzie bifenox. Warunkiem
jego bezpiecznego stosowania jest
konieczność wykonania zabiegu wówczas, gdy rzepak osiągnie co najmniej
fazę 4 liści. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów,
szczególnie przeciwko chwastom rumianowatym herbicyd ten można stosować w mieszaninie ze środkim Fuego
500 SC (metazachlor).
Jednym z bardziej uciążliwych gatunków w rzepaku jest wieloletni ostrożeń
polny. Wykazuje jedynie wrażliwość na
chlopyralid (np. Cliophar 300 SL, Lontrel 300 SL). Ta substancja aktywna
niszczy także inne gatunki wieloletnie
jak: podbiał pospolity czy mlecz polny
(także jednoroczny mlecz zwyczajny),
czy też masowo występujące na polach chaber bławatek i wspomniane już
chwasty rumianowate. Zabiegi z użyciem chlopyralidu zaleca się jesienią
(od fazy 4-6 liści rzepaku) lub w momencie ruszenia wegetacji wiosennej,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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nie później jednak niż do rozpoczęcia
tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych. W celu uzyskanie
wysokiej skuteczności chwastobójczej
zabieg należy wykonać na młode intensywnie rosnące chwasty (faza 2-3
liści lub do fazy rozety).
Skutecznym herbicydem do zwalczania wielu gatunków chwastów jedno
i dwuliściennych jest środek Kerb 50
WP, zawierający w swym składzie propyzamid. Kerb 50 WP stosowany nalistnie w fazie 4-6 liści rzepaku odznacza
się dobrym działaniem chwastobójczym
w stosunku do takich gatunków dwuliściennych jak; bodziszki, gwiazdnica
pospolita, jasnoty, przetaczniki, rdesty
oraz szczaw zwyczajny i polny. Spośród chwastów jednoliściennych zwalcza chwasty prosowate (chwastnica

w w w . r a p o r t r o l n y. p l

jednostronna i włośnice), kostrzewy,
miotłę zbożową, owies głuchy, stokłosy, wiechliny, życice oraz często
pojawiające się w zasiewach rzepaku
ozimego samosiewy zbóż. Wykazuje
najlepszą skuteczność po zastosowaniu na wilgotną glebę, przed spodziewanym deszczem. Jeżeli na plantacji
rzepaku, oprócz wymienionych gatunków, występują powszechnie spotykane chwasty rumianowate, to można
zastosować mieszaninę tego środka
z herbicydem Lontrel 300 SL. Kerb 50
WP może być stosowany także wiosną,
ale trzeba pamiętać, że w tym czasie
często odznacza się słabszym działaniem niż podczas zabiegu jesiennego,
szczególnie gdy po zabiegu temperatura przy glebie przekracza 15oC i występuje silne nasłonecznienie.

Chwasty jednoliścienne

Skład gatunkowy chwastów i poziom zachwaszczenia na plantacji rzepaku silnie
uzależniony jest od przedplonu, metody
przedsiewniej uprawy roli, rodzaju siedliska, a także od wilgotności i zasobności gleby. Na stanowisku po roślinach
zbożowych (ozime i jare) z reguły należy
spodziewać się masowego występowania samosiewów zbóż. Samosiewy warto
zwalczać już jesienią. Formy zbóż jarych,
mimo że wymarzają, to jednak przez wydłużony okres wegetacji jesiennej silnie
konkurują z roślinami rzepaku o wodę
i składniki pokarmowe. Do efektywnego
zwalczania samosiewów zbóż dostępna jest liczna grupa graminicydów, które
można stosować w znacznie niższych
dawkach. W tabeli 2 przedstawiono pełen wykaz graminicydów oraz ich dawki,
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Tabela 2. Graminicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym
Graminicyd

Agil 100 EC

Dawka
(l/ha)

Arrow 240 EC **
+ adiuwant
Focus Ultra 100 EC

Fusilade Forte 150 EC

Graman 050 EC
Labrador 05 EC

Leopard 05 EC *

Mefisto Pro 05 EC*

Pantera 040 EC

Select Super 120 EC

samosiewy zbóż
jednoroczne – także samosiewy zbóż

od 3 liści do końca krzewienia

1,25-1,5

perz właściwy

faza 3-6 liści lub 15-20 cm wysokości

perz właściwy

I zabieg – 3-6 liści

dawki dzielone)

II – 10 dni później

0,75-1,0

samosiewy zbóż

1,0-1,5

jednoroczne – także miotła zbożowa

od 2 liści do fazy krzewienia

2,0-3,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

0,4

jednoroczne – także samosiewy zbóż

w fazie 2-5 liści

1,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

1,0-1,5

jednoroczne – także samosiewy zbóż

od 2 liści do końca krzewienia
w fazie 4-6 liści

3,0

perz właściwy

0,5-0,75

samosiewy zbóż

0,75-1,0

jednoroczne – także samosiewy zbóż

od 2 liści do początku krzewienia

1,5-2,5

perz właściwy, wiechlina zwyczajna

w fazie 4-6 liści

0,75-1,0

jednoroczne – także samosiewy zbóż

od 2 liści do fazy krzewienia

2,0-3,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

1,5

samosiewy zbóż

od fazy 2 liści do początku krzewienia

3,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

0,7-1,5

jednoroczne – także samosiewy zbóż

od 2 liści do początku krzewienia

2,0-3,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

0,75-1,0

jednoroczne – także samosiewy zbóż

1,0-1,5

jednoroczne – także miotła zbożowa

2,0-3,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

1,0

jednoroczne – także samosiewy zbóż

od 2 liści do pełni krzewienia
w fazie 4-6 liści

od 2 liści do fazy krzewienia

2,0

perz właściwy

0,8

jednoroczne – także samosiewy zbóż

w fazie 2-5 liści

2,0

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

samosiewy zbóż

od 2 liści do początku krzewienia

perz właściwy

w fazie 4-6 liści

0,25-0,3*
1,0-1,5
0,75*

Targa Super 05 EC *

od 3 liści do strzelania w źdźbło

0,5-0,7

0,35-0,4
Targa 10 EC*

Optymalna faza rozwojowa chwastów

0,6-0,8

2 x 0,6

Agro Gold Quizalofop 05 EC *

Zwalczane gatunki

0,75-1,0

samosiewy zbóż

1,0-1,5

jednoroczne – także miotła zbożowa

2,0-3,0

perz właściwy, wiechlina zwyczajna,

od 2 liści do początku krzewienia
w fazie 4-6 liści

Uwaga !
*- graminicyd można stosować w obniżonych dawkach z dodatkiem właściwego adiuwanta (patrz-etykieta instrukcja stosowania)
** - zawsze stosować z adiuwantem -Atpolan 80 EC (1,5 l/h) lub Olbras 88 EC (1,5 l/ha)

a także optymalny termin wykonywania
zabiegu (fazy rozwojowe), w którym chwasty jednoliścienne jednoroczne oraz perz
właściwy (gatunek wieloletni) odznaczają
się największą wrażliwością. Perz właściwy należy zwalczać wyższymi dawkami graminicydów. Jednoroczne chwasty
jednoliścienne są najbardziej wrażliwe od
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fazy 2 liści do początku fazy krzewienia,
natomiast perz właściwy najlepiej zwalczać w fazie 4-8 liści. W wielu przypadkach
środki te można stosować w obniżonych
dawkach, lecz z dodatkiem właściwego
wspomagacza (adiuwanta). W warunkach
suszy i wysokiej temperatury lub gdy
chwasty jednoliścienne są przerośnięte

niektóre graminicydy stosowane łącznie
z dodatkiem adiuwanta (bez obniżania
zalecanej dawki środka) odznaczają się
skuteczniejszym działaniem. Graminicydy
należą do typowo nalistnych preparatów
stad konieczne jest stosowanie ich na suche rośliny, na co najmniej 1–2 godziny
przed spodziewanym deszczem
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Poleć z Gwiazdą do gwiazd!
UWAGA PROMOCJA!
Wystarczy zakupić min. 20 litrów preparatu Butisan Star 416 SC w terminie
od 1.07.2010 do 15.10.2010 r., podać propozycję hasła reklamowego wychwalającego
3 atrybuty produktu Butisan Star jako „gwiazdy wśród herbicydów rzepaczanych”,
wypełnić poniższy kupon i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu do dnia 15.10.2010 r.
włącznie na adres: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Butisan Star”.

Do wygrania

15 gwiazdorskich
wyjazdów do

Ponadto pierwsze

120 osób,

które nadeślą poprawne zgłoszenie do konkursu,
nagrodzimy

kurtkami jeansowymi

Szczegółowy regulamin
promocji na www.agro.basf.pl
NAZWISKO

KUPON KONKURSOW Y

IMIĘ

ADRES ZAMIESZKANIA

TEL. KONTAKTOWY

E-MAIL

POW. RZEPAKU

PROPOZYCJA HASŁA REKLAMOWEGO DLA PRODUKTU BUTISAN STAR (3 ATRYBUTY)

DATA I PODPIS

Oświadczam, że zapoznałem
się z regulaminem konkursu
i jego treść w pełni akceptuję.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez BASF Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych,
a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług,
będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., udostępnionych przeze mnie powyżej danych.

DATA I PODPIS

Chemia

Chemiczne zwalczanie chorób
rzepaku

Sucha zgnilizna kapustnych atakuje nawet liścienie rzepaku.psd

Sucha zgnilizna kapustnych objawy na liściach rzepaku.psd

Dla rolników najbardziej korzystną sytuacją jest brak występowania chorób
w uprawie rzepaku ozimego czy innych
uprawianych roślinach, ale w rzeczywistości zdarza się to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ze względu na stały
wzrost powierzchni uprawy należy się
spodziewać zwiększonego zagrożenia
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przez grzyby występujące w rzepaku.
Już wschodzące rośliny mogą być porażane przez grzyby znajdujące się
na nasionach lub bytujące w glebie.
Pierwszym chemicznym zabiegiem jest
zaprawianie materiału siewnego, odpowiednią zaprawą. Najlepiej do tego
celu użyć zaprawę o działaniu grzybo-

Doc. dr hab. Marek Korbas
IOR-PIB w Poznaniu
Zakład Mikologii

bójczym i insektobójczym.
Zaprawa taka w swym składzie posiada substancje aktywne (s.a.), które
mogą działać na szkodniki i grzyby powodujące choroby. W przypadku chorób
s.a. ma za główne zadanie zapobieganie wypadaniu siewek powodowanemu
przez grzyby biorące udział w powstawaniu zgorzeli siewek. Jedna z zapraw
zawiera też w swym składzie s.a. (metalaksyl), która hamuje rozwój sprawcy mączniaka prawdziwego w czasie
gdy rzepak wykształcił liścienie i parę
liści. Zaprawy o mieszanym składzie
s.a. zapobiegają rozwojowi grzybów
(wymienionych w etykiecie) oraz chronią przed niektórymi szkodnikami np.
pchełki, śmietka kapuściana.
Najlepiej zaopatrzyć się w nasiona
już profesjonalnie zaprawione w wyspecjalizowanych w tym przedsiębiorstwach. Siejąc takie nasiona mamy
pewność, że dysponujemy gwarantowanym materiałem siewnym.
Zaprawianie „u siebie” we własnym
gospodarstwie nie zawsze jest dobrze wykonane i może być tak, że
słabo zabezpieczy materiał siewny.
W tabeli podano zaprawy, które są
używane do zaprawiania rzepaku
gdyby zdecydowano, że zaprawianie wykonane będzie we własnym
gospodarstwie. Innym, ale bardzo
ważnym zagadnieniem jest wykonanie zabiegów zwalczających choroby
w czasie wegetacji rzepaku. Dobrze
rokująca plantacja powinna być dwukrotnie chroniona w latach o przeciętnym nasileniu chorób. W zależności
od zagrożenia pierwszy zabieg wykow w w . r a p o r t r o l n y. p l

Chemia
Tabela 1. Cechy diagnostyczne najważniejszych sprawców chorób rzepaku
Choroba

Cechy diagnostyczne

Cylindrosporioza roślin

na liściach występuje w postaci jasnych (oszronionych), spękanych, nieregularnych plam; liście są zdeformowane;

kapustnych

na łodygach plamy są wydłużone i mają ciemną obwódkę; porażone łuszczyny ulegają zniekształceniu

Źródła infekcji

resztki pożniwne, nasiona

i przedwcześnie dojrzewają

Czerń krzyżowych

brunatne, strefowane lub ciemne (często czarne) nieregularne plamy z chlorotyczną obwódką; plamy występują
pojedynczo lub licznie na liściach, łuszczynach, łodygach; choroba szczególnie niebezpieczna jeżeli wystąpi na
łuszczynach

na korzeniach, niekiedy również na szyjce korzeniowej, tworzą się początkowo jasne i twarde, a następnie
Kiła kapusty

brunatniejące i rozpadające się różnego kształtu, pojedyncze lub liczne narośla; rośliny są zahamowane we
wzroście, przedwcześnie kwitną, więdną w okresie niedoboru wody, a liście żółkną lub czerwienieją; objawy
choroby widoczne są na polu placowo

Mączniak prawdziwy

biały mączysty nalot na górnej stronie liścia; występuje również na łodygach i łuszczynach, gdzie często pod
nalotem grzyba występują brunatne plamy

Mączniak rzekomy roślin

żółte nieregularne plamy z czarną lub brunatną nieregularną obwódką na górnej powierzchni liścia i szarym

kapustnych

nalotem struktura patogena na dolnej stronie liścia; występuje przez cały okres wegetacji, ale szczególnie groźne

resztki pożniwne, nasiona,
chwasty, samosiewy

gleba; obornik jeśli zwierzęta
skarmiane były porażonymi
roślinami; zanieczyszczone
narzędzia, chwasty z rodziny
kapustowatych

samosiewy

resztki pożniwne, samosiewy

jest porażenie roślin w początkowych fazach rozwoju

na wszystkich częściach nadziemnych rośliny (liściach, szyjce korzeniowej, łodydze i łuszczynach) powstają
Sucha zgnilizna kapustnych charakterystyczne żółtawe lub jasno szare plamy z widocznymi na ich powierzchni piknidiami w postaci czarnych resztki pożniwne, samosiewy,
punktów; w miarę rozwoju rośliny plamy na szyjkach korzeniowych powiększają się, pogłębiają i murszeją, mogąc

nasiona

doprowadzić do przedwczesnego dojrzewania i wylegania roślin

Szara pleśń

nieregularne, sinozielone plamy na liściach, łodygach i łuszczynach często z szarobrązowym nalotem struktur
grzyba; porażone części rośliny zamierają;
występuje często na tkankach uszkodzonych

Wertycilioza

resztki pożniwne, samosiewy,
chwasty, nasiona,

objawy widoczne są dopiero na dojrzewających roślinach w postaci systemicznie biegnących, jednostronnych
pożółknięć łodyg i liści; łodygi przedwcześnie zasychają, skóra łodyg odrywa się płatami, a pod jej powierzchnią

resztki pożniwne, gleba

widoczne są czarne, drobne mikrosklerocja grzyba

w okresie kwitnienia lub później na łodygach pojawiają się białoszare plamy, niekiedy ze strefowaniem, często
Zgnilizna twardzikowa

na plamach występuje biała watowata grzybnia, a na jej powierzchni lub częściej wewnątrz łodyg czarne

gleba, resztki pożniwne,

przetrwalniki grzyba – skleroty; grzybnia przerasta tkanki łodyg; infekcja prowadzić może do przedwczesnego

samosiewy, chwasty, nasiona,

zamierania roślin.

Zgorzel siewek

brunatne plamy na korzeniach i szyjkach korzeniowych z czasem obejmujące cały ich obwód, powstają
charakterystyczne przewężenia; silne porażenie może powodować więdnięcie i zamieranie roślin;

38

gleba, materiał siewy

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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do bezpiecznego przezimowania

Optymalna kombinacja fungicydu i regulatora wzrostu,
biorąc pod uwagę narastające zagrożenie
ze strony patogenów chorobotwórczych jesienią
Zwiększona skuteczność zwalczania suchej
zgnilizny kapustnych
Zwalczanie wszystkich najważniejszych chorób rzepaku
Efekt regulacyjny, zapobieganie wyrastaniu
rzepaku w pęd, zwiększona zimotrwałość
Stymulacja wzrostu masy korzeniowej
Poprawa wigoru rośliny i kondycji całej plantacji

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.bayercropscience.pl
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Tabela 2. Zaprawianie nasion rzepaku ozimego

Zawartość
Przykładowe zaprawy

Substancja aktywna

s.a.
w 1 l środka

Funaben T 480 FS

karbendazym + tiuram

148 g +

Zakres rejestracji
Dawka na 1 kg nasion

5,5 ml + 8 ml H2O

332 g
Zaprawa Funaben T
Zaprawa Nasienna T 75

tiuram

DS/WS
Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS

Cruiser OSR 322 FS *

karboksyna + tiuram

4g

75 %

4g

37,5 % +
37,5 %

tiametoksam

280 g+

metalaksyl-M

33,3 g +

fludioksonil

8g

nuje się jesienią, a drugi gdy rzepak
rozpoczyna kwitnienie, ale najlepiej
gdy zaczynają opadać pierwsze płatki
kwiatowe. Gdy na jesień zagrożenie
rzepaku przez suchą zgniliznę ( zdj.
1 i 2) jest niewielkie to wtedy pierwszy zabieg powinno wykonać się
wiosną, gdy ruszy wegetacja. Niestety w tym czasie trudno wjechać
na pole i wtedy, gdy istnieje zagrożenie przez cylindrosporiozę zabieg
jest mniej skuteczny w odniesieniu
do tej choroby. Aby dobrze zwalczyć
choroby w rzepaku wskazana jest
znajomość objawów chorób występujących w rzepaku. W niedalekiej
przyszłości rzepak będzie opryskiwany jesienią lub wiosną i będzie trzeba
podjąć decyzję o zwalczaniu chorób
na podstawie pierwszych objawów.
W tabeli 1 na podstawie znajomości
objawów zwalcza się choroby wykonując zabieg jesienią lub wiosną.
Do wyboru producenci mają wiele
fungicydów, które mogą zlikwidować
sprawców chorób powodowanych
przez grzyby. W tabeli 3 podano
fungicydy z różnych grup chemicznych składające się z różnorodnych
substancji aktywnych. Środki zaleca-
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20 % + 45 %

ne głównie do zwalczania grzybów
występujących jesienią i wiosną po
ruszeniu wegetacji należą do grupy
chemicznej triazoli. Często używane
z tej grupy są s.a. takie jak np. tebukonazol lub metkonazol. Są one
podawane jako substancje aktywne,
które obok właściwości grzybobójczych dodatkowo wpływaja na wzrost
czy pokrój rośliny. Gdy stosuje się
fungicydy o właściwościach regulatora wzrostu zwracać powinno się
uwagę na to, aby rośliny na plantacji
nie były zbyt małe (powinny mieć co
najmniej 4-6 liści). Jest to spowodowane tym, że fungicydy te przez pewien czas spowalniają rozwój roślin
i hamując wynoszenie stożka wzrostu nie pozwalają na dalszy rozwój
rośliny. Gdy roślina wchodzi w stan
spoczynku zimowego w fazie 2-3 liści właściwych, może wymarznąć.
Przyjmuje się, że np. w przypadku
tebukonazolu, aby właściwie regulować pokrój od fazy 6 liści właściwych
na każdy następny liść daje się 100
ml fungicydu. Gdy rzepak ma 10 liści
i istnieje potrzeba stosowania fungicydu zawierającego tebukonazol to
do zabiegu używa się 1l środka. Na

4g

zgorzel siewek

zgorzel siewek,
czerń krzyżowych,
zgorzel siewek,

11,25 ml

czerń krzyżowych, mączniak
rzekomy

Objawy czerni krzyżowych na liściu rzepaku

Szara pleśń

intensywnie uprawianych plantacjach
korzystniej jest stosować środki jesienią, bo wtedy można stosować
niższe zarejestrowane dawki fungicydów do walki z chorobami. Dzięki temu koszty zabiegu są mniejsze,
a zostaje zachowana skuteczność
działania środka.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 3. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania grzybów chorobotwórczych zalecanych w integrowanej produkcji rzepaku ozimego. Podstawą wykonania zabiegu jest etykieta – instrukcja stosowania środka ochrony roślin.

Zwalczane choroby – zakres rejestracji
Fungicyd

Substancja aktywna i jej
zawartość (g)

Grupa chemiczna

Dawka

Termin

sucha

(l na ha)

stosowania*

zgnilizna
kapustnych

czerń
krzyżowych

szara pleśń

zgnilizna
twardzikowa

cylindrosporioza

Amistar 250 SC

azoksystrobina 250

strobiluryny

0,8-1,0

T3

-

+

+

+

-

Atak 450 EC

prochloraz 450

imidazole

1,5

T3

-

+

+

+

-

Brasifun 250 EC

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

Caramba 60 SL

metkonazol 60

triazole

0,7-1,5

T1, T2, T3

+

+

+

+

+

Domnic 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,0

T1, T2

+

+

-

-

-

chlorotalonil 250

zw. aromatyczne

1,2-1,8

T1, T3

+

+

+

+

-

Eminent Star 312 SE

tetrakonazol 62,5

triazole

Helicur 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

Horizon 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,5-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

Impact 125 SC

flutriafol 125

triazole

1,0

T3

-

+

+

+

-

Kasir 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,5-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

tiofanat metylowy 233,

benzymidazole

tetrakonazol 70

triazole

-

+

+

+

-

prochloraz 450

imidazole

-

-

+

+

-

tiofanat metylowy 233,

benzymidazole

tetrakonazol 70

triazole

-

+

+

+

-

Mondatak 450 EC

prochloraz 450

imidazole

1,5

T3

-

+

+

+

-

Mystic 250 EC

tebukonazol 250

triazole

0,5-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

Matador 303 SE
Mirage 450 EC

Moderator 303 SE

1,75
1,5

1,75

T3

T3
T3

Orius 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

+

Orius Extra 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

dimoksystrobina 200,

strobiluryny

boksalid 200

anilidy

0,3-0,5

T1, T3

+

+

+

+

-

ProRok 450 EC

prochloraz 450

imidazole

1,5

T3

-

+

+

+

-

Riza 250 EW

tebukonazol 250

triazole

1,0-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

-

-

Rovlar Flo 255 SC

iprodion 255

dikarboksymidy

3,0

T3

-

+

+

+

-

Sparta 250 EW

tebukonazol 250

triazole

1,0-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

-

-

Sportak 450 EC

prochloraz 450

imidazole

1,4

T3

-

+

+

+

-

Starpro 430 SC

tebukonazol 430

triazole

0,45-0,9

T1, T2, T3

+

-

-

+

-

Strobi 250 SC

azoksystrobina 250

strobiluryny

0,8-1,0

T3

-

+

+

+

-

Syrius 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

+

Tarcza Łan 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,0

T1, T2

+

+

-

-

-

Tebu 250 EW

tebukonazol 250

triazole

0,75-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

triazole

0,75-1,0

T1, T2

+

+

+

-

-

triazole

0,75-1,5

T1, T2, T3

+

-

-

+

-

triazole

0,3-0,5

T1, T2

+

+

+

-

-

bezymidazole

1,2-1,4

T1, T3

+

+

+

-

-

triazole

1,0

T2, T3

+

+

+

+

-

1,0-1,25

T1, T2, T3

+

+

+

+

-

1,75

T3

-

+

+

+

-

1,0-2,0

T2, T3

+

+

+

+

-

Pictor 400 SC

Tilmor 240 EC
Toledo 250 EW
Toprex 375 SC
Topsin M 500 SC
Traper 250 EC
Troja 250 EW
Yamato 303 SE

Zamir 400 EW

protiokonazol 80,
tebukonazol 160
tebukonazol 250
difenkonazol 250,
paklobutrazol 125
tiofanat metylu 500
protiokonazol 125,
tebukonazol 125
tebukonazol 250

triazole

tiofanat metylu 233,

benzymidazole

tetrakonazol 70

triazole

prochloraz 200, tebukonazol

imidazole

200

triazole

*Termin stosowania: T1- faza 4-8 liści właściwych (sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych, cylindrosporioza), T2- w momencie ruszenia wegetacji (sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń,
czerń krzyżowych, cylindrosporioza), T3-w okresie kwitnienia (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń)

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Magazynowanie
nasion rzepaku

Dr inż. Lesław Janowicz
Członek Rady Ekspertów
Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych

Intensywność procesów biochemicznych i chemicznych, zachodzących w nasionach, uzależniona
jest zarówno od stanu nasion, jak i od warunków, w jakich są przechowywane.
Podwyższenie temperatury przechowywania z 15oC do 25oC, czterokrotnie
przyspiesza przemiany biochemiczne zachodzące w przechowywanych
nasionach, podczas gdy zwiększenie
wilgotności z poziomu 6-7% do 9%,
ośmiokrotnie przyspiesza przemiany
biochemiczne. Dlatego też podczas
przechowywania, zdrowe i właściwie
zebrane nasiona powinny być zabezpieczone przed zmianami temperatury
i wilgotności oraz barwy i składu chemicznego. Zmiany temperatury i wilgotności powodują ponadto zgrzewanie się
nasion, co objawia się dużymi stratami
zarówno w części tłuszczowej jak i w
składnikach nietłuszczowych. Zmiany
natury chemicznej objawiają się zmniejszeniem liczby jodowej, która charakteryzuje ilość podwójnych wiązań w oleju
oraz wzrostem ilości wiązań sprzężonych, fosfolipidów i wpływają na wydajność procesu i jakość oleju.
W celu oddzielenia zbędnych zanieczyszczeń nieodzownym jest proces
czyszczenia nasion, który ma na celu
uzyskanie możliwie czystego materiału
podstawowego po wydzieleniu z mieszaniny wejściowej wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń. W szczególności powinny być oddzielone:
• zielone cząsteczki łodyg, liści, nasion chwastów, oddzielenie tych zanieczyszczeń może o kilka procent obniżyć
średnią wilgotność nasion,
• nasiona rzepaku niedojrzałe, stopień
dojrzałości nasion wpływa na ilość i ja-
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kość tłuszczu podczas produkcji oleju,
uwolniony chlorofil przechodzi do oleju
nadając mu zielonkawe zabarwienie,
• nasiona rzepaku uszkodzone mechanicznie, pęknięta okrywa nasienna
powoduje obniżenie wartości technologicznej przy produkcji oleju,
• pył i drobne cząstki, mogą one całkowicie wypełnić pory międzyziarnowe,
co ogranicza lub hamuje całkowicie przepływ powietrza. Miejsca te są szczególnie niebezpieczne ze względu na
powstające w nich dobre warunki rozwoju szkodliwych procesów.
Czyszczenie nasion rzepaku powinno
być prowadzone przed jego zmagazynowaniem tj. bezpośrednio po zbiorze,
a czasami dodatkowo po jego wysuszeniu w suszarce cieplnej. Proces ten
ma zapewnić zachowanie wysokiej jakości technologicznej nasion, bowiem
wszystkie zanieczyszczenia obniżają
jakość rzepaku i mogą być przyczyną
wzrostu intensywności procesów biologicznych, niekorzystnych reakcji chemicznych i rozwoju mikroorganizmów.
Występujące w rzepaku nasiona chwastów zawierają mało oleju (6,7-10,6%),
natomiast duże ilości chlorofilu, a czasami dużo wolnych kwasów tłuszczowych, co utrudnia rafinację.
Oprócz odpowiedniej czystości to wilgotność nasion jest decydującym parametrem wpływającym na końcowy
efekt przechowywania. Powszechnie
stosowaną metodą uzyskiwania wymaganej, pod kątem przechowalniczym,

wilgotności nasion jest suszenie. W gospodarstwach rolnych, od szeregu lat
upowszechniły się dwa zasadnicze systemy suszenia: suszenie poprzez wentylację i suszenie termiczne. Suszenie
termiczne jest metodą energochłonną,
wymagającą kapitałochłonnych inwestycji oraz odpowiednio wykwalifikowanej
obsługi. Wiele firm krajowych w swojej
ofercie proponuje suszarnie termiczne
realizujące wiele metod prowadzenia
procesu suszenia. Szeroka gama typoszeregów różniących się wydajnością
suszenia umożliwia nabywcy dobranie
konstrukcji o najlepszych parametrach.
W dużych gospodarstwach farmerskich
najczęściej stosowane są suszarki o
pracy ciągłej. Najpopularniejszymi są
suszarki kolumnowe o zabudowie daszkowej. Urządzenia te odznaczają się
prostotą konstrukcji łatwością obsługi,
dobrym dostępem do miejsc regulacji.
Niekorzystną cechą tych suszarek jest
ich wrażliwość na zanieczyszczenia
nasion - zwłaszcza pozostałości słomiaste powodujące nierównomierny
przepływ nasion.
Powszechnie stosowane są również
suszarnie obiegowe, przewoźne, w których proces suszenia realizowany jest
poprzez wtłaczanie ciepłego powietrza
do masy nasion, które jest w ciągłym
ruchu w kolumnie suszarni. Ruch nasion wywołuje przenośnik ślimakowy
umiejscowiony w osi komory suszarni.
Do zasilania suszarni w ciepło stosuje
się palniki na olej opałowy, gaz propanw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Foto 1.

-butan, propan, gaz ziemny. Przerwanie
procesu suszenia następuje z chwila
osiągnięcia przez ziarno wymaganej
temperatury. Zakłada się, że uzyskanie przez ziarno określonej temperatury (zależnej od gatunku) odpowiada
uzyskaniu przez to ziarno wilgotności
na określonym końcowym poziomie.
Typ suszarni ma duże znaczenie ze
względu na jakość nasion po suszeniu, istotna jest, bowiem temperatura,
do jakiej nagrzewają się nasiona. Temperatura nagrzewania nasion zależy od
wewnętrznej zabudowy suszarni, temperatury i prędkości przepływu czynnika suszącego oraz grubości warstwy
nasion, a także ich czasu przebywania
w strefie suszenia. Istotna jest również
wilgotność początkowa nasion, przy
czym ogólna zasada to im nasiona są
wilgotniejsze tym temperatura nagrzewania nasion powinna być niższa. Do
suszenia rzepaku stosujemy suszarnie przeponowe, które eliminują efekt
bezpośredniego kontaktu spalin z nasionami rzepaku. Takie działania zapobiegają zanieczyszczeniu nasion WWA
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(wielopierścieniowe węglowodory) w
przypadku procesów suszenia gdzie
produkty spalania wchodzą w bezpośredni kontakt z nasionami. Należy
pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich NR
208/2005 zawartość benzo/a/pirenu w
produktach spożywczych nie powinna
przekraczać 2μg•kg-1.
Sprawdzianem prawidłowo przeprowadzonego procesu suszenia jest zachowanie po suszeniu żywotności nasion
tj. energii i zdolności kiełkowania. Nasiona zachowujące wysoką żywotność,
wykazują wysoką jakość i pełną przydatność do przerobu na olej. Warunkiem zachowania żywotności nasion
jest dobranie odpowiednich parametrów procesu suszenia - temperatura
poniżej 43oC, którą można nieznacznie podwyższyć, gdy wilgotność początkowa nasion jest niższa niż 11%.
Dopuszczalne temperatury powietrza i
nasion rzepaku suszonych w suszarce
daszkowej w zależności od wilgotności
przedstawia tabela 2.
Rzepak kierowany bezpośrednio do

przetwórstwa może być suszony w temperaturach wyższych. Jednocześnie
proces suszenia w suszarkach wysokotemperaturowych powoduje naturalne
ubytki masy – poza ubytkami wynikającymi z obniżenia wilgotności, które zależą od typu suszarni i wynoszą od 0,1
do 0,49 %. Należy mieć na uwadze, że
nieodpowiednie warunki suszenia nasion rzepaku mogą być przyczyną strat
ilościowych i jakościowych tłuszczu.
Obok temperatury czynnika suszącego
istotne znaczenie ma czas suszenia oraz
wilgotność początkowa nasion. Dlatego
też nasiona bardzo wilgotne (powyżej
18%) powinny być suszone w dwóch
etapach tj. w pierwszej kolejności wstępnie, a następnie dosuszane. Wilgotność
nasion po suszeniu powinna zawierać
się w granicach 6-7,5%. Wyższa wilgotność skróci czas bezpiecznego przechowywania nasion, natomiast nasiona
o wilgotności poniżej 6% stają się bardzo kruche i podatne na uszkodzenia.
Należy też zwrócić uwagę na temperaturę wysuszonych nasion, szczególnie
w przypadku suszarni, które nie posiadają sekcji schładzania. Podwyższona
temperatura powoduje, że nasiona są
mniej odporne na uszkodzenia.
Dokładne wyznaczenie wilgotności
nasion w trakcie procesu suszenia jest
warunkiem ich prawidłowego przeprowadzenia (podjęcia decyzji, po ocenie
poziomu wilgotności, o zakończeniu
lub kontynuowaniu suszenia). W efekcie takiej optymalizacji można ograniczyć zużycie energii oraz uzyskać
oszczędności kosztowe. Często stosowane przez rolników tzw. przesuszenie nasion, wpływa na nieuzasadnione
podwyższenie kosztów suszenia, a w
efekcie tak prowadzonego procesu nie
zapewnia się utrzymania wilgotności na
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela. 1. Dopuszczalne zakresy uszkodzeń nasion.

Rodzaj przenośnika/urządzenia

1%

Przenośniki kubełkowe i łańcuchowe

0,2%

Przenośniki taśmowe

0,1%

Przenośniki ślimakowe

0,3%

Czyszczalnie

0,2%

odpowiednio niskim poziomie z uwagi
na tzw. wilgotność równowagową (taką,
do której dążą nasiona w określonych
warunkach atmosferycznych - temperatura i wilgotność powietrza). Biorąc
pod uwagę znaczenie prawidłowego
określenia wilgotności nasion – miernik, podręczny przyrząd pomiarowy
jest niezbędnym wyposażeniem rolnika, producenta nasion rzepaku (foto 1).
Proces suszenia kończy etap przygotowania nasion do długookresowego składowania. Gospodarstwa zwykle
posiadają magazyny silosowe i płaskie,
które umożliwiają długoterminowe składowanie nasion. Stosowanie prostych
urządzeń czyszczących, działających
na zasadzie aspiracji, pozwala w prosty i skuteczny sposób oddzielić niepożądane lekkie zanieczyszczenia tuż
przed ostatecznym skierowaniem nasion
do magazynu silosowego. Pominięcie
tej czynności może powodować zaleganie zanieczyszczeń w obudowach
przenośników, zmniejszając ich drożność, a tym samym obniżając jakość
pracy. Gospodarstwo decydujące się
na przechowywanie nasion w magazynach silosowych powinny kierować
do nich ziarno oczyszczone.
Alternatywą suszenia może być w
pewnych warunkach przewietrzanie nasion lub ich schładzanie. Przewietrzanie (napowietrzanie) nasion stosuje się
w celu obniżenia temperatury w złożu
i jej możliwie maksymalne wyrównanie
w całej masie. Przewietrzanie należy
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Dopuszczalne uszkodzenia nasion

Przenośniki pneumatyczne

rozpocząć bezpośrednio po złożeniu
nasion do magazynu (zbiornika) i prowadzić aż temperatura nasion osiągnie wartość zbliżoną do temperatury
otoczenia. Należy pamiętać, że napowietrzanie w czasie wysokiej wilgotności względnej powietrza (ponad 80%)
może przyczynić się do pojawienia się
ognisk pleśni. W miarę spadku temperatury otoczenia o 5-10°C w stosunku
do przechowywanych nasion napowietrzanie należy wznowić. Napowietrzanie
obok obniżenia temperatury powoduje
spadek wilgotności nasion, przy czym
wilgotność nasion nie jest jednakowa
w całej objętości. Najbardziej sucha
jest warstwa nasion w pobliżu wlotów
powietrza, a warstwa wierzchnia jest
bardziej wilgotna.
Do magazynowania nasion rzepaku
mogą być wykorzystywane magazyny do nasion zbóż (foto 1) pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania,
należy zwrócić szczególną uwagę na
oczyszczenie magazynu, gdyż pozostałości i brud tworzą idealne warunki
do powstania ognisk rozwoju grzybów
pleśniowych. Istotne jest również zwrócenie uwagi na szczelność ścian, wszelkie
szpary należy dokładnie uszczelniać np.
folią. Szczeliny kanałów rozprowadzających powietrze należy przykryć workami lub płachtami jutowymi – zmniejsza
to istotnie opory przepływu powietrza
przez warstwę rzepaku. Należy pamiętać, że warstwa nasion rzepaku stawia
wielokrotnie większy opór przepływa-

jącemu powietrzu niż ziarno zbóż, zatem grubość warstwy rzepaku musi być
dobrana do sprężu używanego wentylatora, należy także każdorazowo po załadunku wyrównywać warstwę nasion.
W czasie przechowywania nasion czystych wystarczy utrzymać temperaturę
10-12oC – natomiast powinna być ona
niższa, gdy nasiona są zanieczyszczone
lub zawierają dużo niedojrzałych ziaren.
Do głównych czynników warunkujących bezpieczne składowanie nasion
rzepaku w silosach zaliczamy: wilgotność nasion, ich temperaturę, kontakt
z powietrzem oraz ich stan (zawartość
tłuszczu, stopień uszkodzenia okrywy,
poziom zanieczyszczeń). Wilgotność
„bezpieczna” do przechowywania, uzależniona jest od temperatury i zawartości tłuszczu. Nasiona uszkodzone
mechanicznie, zanieczyszczone oraz
ze zwiększoną obecnością wolnych
kwasów tłuszczowych są bardziej podatne na zmiany mikrobiologiczne. Nasiona rzepaku, ze względu na swój
skład chemiczny, który może powodować powstanie niekontrolowanych
i niekorzystnych reakcji chemicznych
oraz rozwoju szkodliwej mikroflory, są
podatne na psucie się. Psucie się nasion, które ma duży wpływ na ilościowe i jakościowe wyniki przetwórstwa,
rozpoczyna się już w czasie zbioru.
Może mieć miejsce w czasie następnych zabiegów prowadzonych przed
magazynowaniem.
Ogólne zalecenia w tym zakresie wskazują, że podczas przechowywania nasion rzepaku temperatura powinna być
utrzymana na poziomie 15°C. Podczas
przechowywania nasion przez okres nie
dłuższy niż 8 miesięcy, temperatura powinna być obniżona do 10-12°C. Przy
rocznym okresie przechowywania pow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 2. Dopuszczalne temperatury podczas suszenia nasion rzepaku.

Wilgotność

Maksymalna temperatura °C

nasion %

powietrze

Wilgotność

nasiona %

nasion %

Maksymalna temperatura °C
powietrze

nasiona

Nasiona rzepaku na siew

Nasiona rzepaku do przetwórstwa

/suszarki daszkowe/

do 10

85

62

do 17

65

40

15

83

56

19

55

35

20

80

52

25

75

48

Tabela 3. Maksymalny czas składowania nasion rzepaku bez schładzania.

Wilgotność nasion
%

10oC

15oC

20oC

8

160

65

32

16

9

90

40

19

16

10

50

20

10

5

12

21

10

5

2,5

14

8,5

4

2

1

17

2

1

0,5

-

winna ona mieścić w przedziale 5-10°C
(tabela 3). Utrzymanie niskiego poziomu
temperatury może zapewnić wentylacja
mechaniczna. Uruchomienie wentylacji
podczas pierwszych przymrozków jesiennych pozwala na obniżenie temperatury
nasion do 5-8°C. Ilość powietrza wentylacyjnego niezbędnego do ochłodzenia
1 m3 nasion o 5-8°C wynosi około 1000
m3. Należy zwrócić uwagę, że usypane
nasiona rzepaku charakteryzują się niewielką porowatością wynoszącą 0,34
powodującą duże opory przepływu powietrza przez warstwę. Opory przepływu
przez metrową warstwę nasion rzepaku są
prawie sześciokrotnie większe (przy przepływie powietrza równym 0,02-0,03 m/s)
w porównaniu z oporami przez metrową
warstwę nasion pszenicy dla tych samych
wartości prędkości przepływu powietrza.
Rosnąca liczba magazynów nasion
opartych na silosach lub magazynach
płaskich powoduje, że rola i wpływ
podstawowych zjawisk zachodzących
w składowanej masie nasion powinna
być w większym stopniu kontrolowana
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Maksymalny czas przechowywania nasion rzepaku w tygodniach dla wybranych temperatur przechowywania

w celu zapewnienia jakości wymaganej
w procesach ich dalszego przerobu na
cele konsumpcyjne lub przemysłowe.
Podstawowe zasady, jakimi należy kierować się w celu zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania
nasion rzepaku to:
• dobierać odmiany nasion rzepaku
do warunków klimatycznych zapewniających niskie wilgotności w okresie
zbiorów,
• oczyszczać nasiona przed zasypem
do suszarni z zanieczyszczeń lekkich
(dodatkowa niepotrzebna masa i woda
do odparowania),
• stosować suszarnie o przeznaczeniu i nastawach zalecanych dla nasion
rzepaku. Unikać tzw. uniwersalności
suszarni. Stosować podczas suszenia
wymiennik ciepła,
• utrzymywać wysoką czystość komory suszenia i kanałów zasilających
w ciepłe powietrze. W razie potrzeby
stosować dodatkową izolację termiczną,
• w suszarniach daszkowych przepływowych ograniczać do minimum ilości

25oC

cykli suszenia i schładzania,
• przerywać suszenie przy poziomie
wilgotności 7-8% i stosować leżakowanie i efektywne schładzanie nasion
(suszarnie przewoźne). Stosować niskotemperaturowe dosuszanie.
• w przypadku wysokich wilgotności nasion zwiększyć moc nagrzewnicy i wydatek wentylatora,
• nie podwyższać temperatury
suszenia nie przesuszać nasion ze
względu na wilgotność równowagową (kontrola wilgotności nasion
w trakcie suszenia) oraz na groźbę
wzrostu uszkodzeń unikać suszenia
nasion w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych (wilgotność
powyżej 80%),
• przewietrzać masę nasion składowanych w silosie tak, aby ograniczyć
ich różnice temperaturowe.
• stosować czujniki pomiaru temperatury nasion w silosie oraz okresowo kontrolować ich wilgotność
za pomocą przenośnych mierników.
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I część wywiadu z Krzysztofem Kroguleckim
dyrektorem handlowym CRYSTAL TRAKTOR Sp. z o.o.

Proste, mechaniczne, w przystępnych cenach
– zalety ciągników firmy Crystal
Podczas Targów AGRO-TECH w Minikowie przeprowadziliśmy wywiad z Panem
Krzysztofem Kroguleckim, Dyrektorem
Techniczno Handlowym firmy Crystal
Traktor Sp.z o.o.. Nasz rozmówca przedstawia priorytety, jakimi kieruje się firma
Crystal udoskonalając swoje maszyny
i wprowadzając nowości. Proste, mechaniczne i mocne konstrukcje przy zachowaniu rozsądnych i dostępnych dla
polskich rolników cen, to główne zalety
ciągników Crystal. Przed ważnym zakupem i perspektywą długoletniego stosowania maszyny, warto dobrze zapoznać
się z ofertą firmy i – jak przekonuje Pan
Krzysztof – niekoniecznie inwestować
w zaawansowaną elektronikę i wyszukaną technologię, która może być awaryjna
i często nie zdaje egzaminu.
Proszę powiedzieć, co firma Crystal Traktor ma do zaproponowania
uczestnikom tegorocznych Targów
Agro-Tech w Minikowie i jakie czynniki wpływają na wzrost zainteresowania ciągnikami Orion?
Po raz kolejny jesteśmy uczestnikami
Targów Agro-Tech. Jesteśmy zadowoleni
z frekwencji, targi to doskonała okazja do
zaprezentowania firmy i swoich produktów oraz zachęcenia rolników do zakupu
maszyn jak również śledzenia poczynań
konkurencji.
Do tej pory produkowaliśmy ciągniki
bazujące na rozwiązaniach prostszych
technologicznie, mechanicznych, które
były porównywalne z rozwiązaniami Ursusa, Zetora i właściwie nadal kierujemy
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

się założeniami, że ciągnik ma być prosty
ale bardzo funkcjonalny i ekonomiczny.
Jeśli chodzi o zainteresowanie Orionem,
to wynika ono zapewne z faktu, że jesteśmy producentem ciągnika na bardzo dobrych podzespołach renomowanych firm
niemieckich, włoskich i fińskich, które są
w stanie sprostać najbardziej wyszukanym oczekiwaniom klienta. Marka ciągnika
Crystal Orion daje klientowi maksimum
zadowolenia z ciągnika prostego, mechanicznego ale zapewniającego możliwość
współpracy ze wszystkimi maszynami
dostępnymi na rynku europejskim oraz
spełniającego wszelkie standardy unijne.
To, że ciągnik jest prosty, to dla użytkownika może być nawet korzystne,
ale prostota nie zwalnia z obowiązku
spełnienia właściwych parametrów
i stawianych im wymogów choćby UE.
Jak wszyscy producenci maszyn, jesteśmy zobowiązani do spełniania wymogów
unijnych dotyczących maszyn rolniczych,
czyli przykładowo wymogi dotyczące
emisji spalin (Euro III), przygotowujemy
się do wejścia Euro IV dotyczące ciągników o mocy powyżej 160 KM. Obecnie
tworzymy ciągnik w oparciu o technologię półautomatycznej skrzyni, z silnikiem
SISU, który cechuje się niskim zużyciem
paliwa Ciągnik jest prosty w obsłudze, nie
„naszpikowany” elektroniką, z funkcjami,
które są po prostu przydatne. Silnik SISU
oprócz niskiego zużycia paliwa, cechuje
się bardzo dobrymi parametrami technicznymi jak: wysoki moment obrotowy,
łatwość kontroli, obsługi, serwisu, dostęp-

ność części, którą zapewniamy w przeciągu 48 godzin, zarówno w naszej sieci
sprzedaży, jak i u naszych dealerów, lub
części zamiennych od ciągników, które
stosują tego rodzaju silnik SISU, tj. Valtra,
Massey Ferguson, Case. Skrzynia półautomatyczna ZF-u jest znana od kilku
lat w koncernie Deutz Fahr, Same, Lamborghini oraz w naszej firmie. ZF zresztą
jest nie tylko producentem sprzętu czy
podzespołów dla ciągników, jest także
znanym i cenionym producentem przekładni dla samochodów ciężarowych,
skrzyni przekładniowych i tylnych mostów.
To w takim razie proszę powiedzieć
czytelnikom, jak działa serwis Crystal Traktor.
W przypadku naszego serwisu, można
przytoczyć taki przykład: nasze ciągniki
o mocy 160 – 180 KM są w całości serwisowane przez naszą firmę i jeżeli na 30
ciągników przypada jeden serwisant i jest
w stanie obsłużyć je wszystkie to można zdecydowanie potwierdzić znikomą
awaryjność naszych ciągników. Ciągniki
160 – 180 KM, mimo, że są atrakcyjne
cenowo, co zawsze budzi pewne podejrzenia co do jakości, to są to ciągniki
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naprawdę wytrzymałe, dające klientowi
maksymalne wykorzystanie mocy ciągnika poprzez wielobiegową skrzynię, która ma 4 biegi pod obciążeniem, rewers
bezsprzęgłowy, wielotarczowe sprzęgło
mokre. W tej chwili jest to standard, który
zadowala nowoczesnego rolnika. Szybkość pracy, efektywność, zwrotność,
oszczędność nakładów i czasu pracy to
cechy, których obecnie rolnik oczekuje
od ciągnika. Sprzęt firmy Crystal zapewnia obecność wszystkich tych parametrów. Funkcjonalność ciągnika i pewne
podzespoły, obok ciekawego wyglądu,
ergonomicznego układu wyposażenia
kabiny są naszą dewizą i każdy, kto miał
namacalny kontakt z nowymi rozwiązaniami naszego ciągnika w serii Orion, jest
w stanie potwierdzić moją opinię.
Rolnik ostatnio jest bardzo zapracowany, brak mu czasu i chciałby mieć
ciągnik bezawaryjny.
Mam świadomość tego, że są ciągniki
o wyższych parametrach: z zastosowaniem skrzyni automatycznych typu Vario, klienci bardzo są zaaferowani tym
rozwiązaniem i niektórzy wyrażają pozytywne opinie na ich temat. Niemniej
jednak wielu z nich nie ma świadomości
o późniejszej eksploatacji tego rozwiązania, o kosztach związanych z serwisem
i ilości czasu przeznaczonego na ewentualne naprawy. My nadal stosujemy
rozwiązania, które zapewniają klientowi
prostą, mechaniczną obsługę ale o bardzo dobrych parametrach technicznych
zapewniających maksymalne wykorzystanie ciągnika przy minimalnych kosztach.
Orion standardowo nie jest wyposażony w komputer pokładowy oraz bardzo
wyszukaną elektronikę sterującą ale jest
to ciągnik, który rolnik jest w stanie sam
obsłużyć, ocenić usterki i naprawić. Zaznaczam tutaj, że proste konstrukcje
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wymagają mniej napraw. Orion posiada
funkcję komunikowania o uszkodzeniu
czy problemach technicznych. Można
tu przytoczyć przykłady: jeżeli z silnikiem
coś się dzieje, grozi mu zatarcie, silnik
wyłącza się, jeżeli silnik ma zbyt wysoką temperaturę, przechodzi w awaryjny
tryb pracy do momentu wystudzenia,
jeżeli mamy kiepskie paliwo, w którym
pojawia się woda, separator wytrąca ją
i w momencie zebrania się zbyt dużej ilości, pojawia się komunikat na desce rozdzielczej a silnik przechodzi w tryb pracy
awaryjnej do momentu usunięcia wody
z separatora. Skrzynia biegów, mimo że
nie ma komputera, również ma system
samokontroli, oprócz tego, że wyświetla
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
podstawowe funkcje: na jakim podbiegu
ciągnik jest w danym momencie, jaki jest
kierunek jazdy: do tyłu, do przodu czy
pozycja neutralna. System podaje też
informacje, gdy dzieje się coś niepokojącego, wtedy jest wyświetlany kod cyfrowy i można szybko ocenić, czy należy
przerwać pracę, zadzwonić do serwisu,
czy można kontynuować pracę. Jeśli pod
ręką jest instrukcja obsługi zawierająca
kody cyfrowe wyświetlane na desce rozdzielczej, sprawdzenie kodu mówi rolnikowi wszystko o danym zdarzeniu. Taka
sama sytuacja jest z hydrauliką firmy
Bosch, która jest w tej chwili standardem.
Duży udźwig na podnośniku – 9 ton, daje
ciągnikowi możliwość obsługi każdej maszyny. Hydraulika 80 litrów lub 117 litrów
jest to standard w naszych ciągnikach.
To uważa pan, że prostsze jest lepsze od zaawansowanego?
Nie, ja tylko uważam, że zastosowane w naszych ciągnikach rozwiązania
techniczne po pierwsze nie przysparzają kłopotów z jego obsługą a po drugie zapewniają efektywną bezawaryjną
pracę w każdych warunkach i z każdym
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sprzętem towarzyszącym. Jednym z takich rozwiązań jest kontrola trakcji, czyli blokada przedniej osi i przedni napęd
rozłącza się kiedy wykonujemy skręt lub
jedziemy powyżej 25 km/h i załącza się
przy jeździe na wprost. Pomimo konkurencji w postaci wszechobecnych automatów wiemy, że wielu rolników obawia
się nadmiernej elektroniki i dlatego Crystal nadal proponuje maszyny z bardzo
dobrymi rozwiązaniami technicznymi ale
z minimalnym wyposażeniem elektronicznym, które jednak zapewniają klientowi
satysfakcję z tego co robi i zadowolenie
z efektów pracy. Ciągniki firmy Crystal
Orion są może mało widoczne na obecnym bardzo konkurencyjnym i trudnym
rynku ale przy zachowaniu dotychczasowej niezawodności i funkcjonalności
naszych ciągników nie obawiamy się
o ich powodzenie.
Bardzo interesująca jest cena
ciągników sygnowanych marką Crystal. Różnica cenowa w porównaniu
z ciągnikami innych firm jest znacząca i przemawiająca za Orionem.
Z ekonomicznego punktu widzenia za
te pieniądze, które rolnik miałby zainwestować w wysokiej klasy markę
zachodnią, mógłby dokupić osprzęt
i pełne wyposażenie do pracy.
Przytoczył Pan właściwe relacje. Niemniej jednak proszę zdać sobie sprawę,
ze polscy rolnicy nadal bazują na poglądzie „zastaw się, a postaw się”. Wymagania związane z dostosowaniem do
innych sprzętów, zapotrzebowanie na
moc w danym ciągniku są bardzo różne.
Jeżeli wcześniej nie było dotacji unijnych,
rolnik bardzo skrupulatnie liczył każdą złotówkę. W tej chwili dzieli to przez
dwa. Jeżeli wcześniej chciał kupić ciągnik za 150 tys. zł, tym samym obciążając taką kwotą własne gospodarstwo,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

teraz może liczyć na wsparcie unijne,
gdzie może wydać 300 tys. zł na zakup
tego sprzętu, bo później ma 50% zwrotu. Często rolnik przy zakupie zapomina
o późniejszych kwestiach związanych
z eksploatacją maszyny, takich jak serwis, naprawy gwarancyjne, gdzie koszty
są 2 – 3 razy większe w przypadku maszyn wysoko zaawansowanych technologicznie z wszechobecną elektroniką, niż
w przypadku ciągników Crystal.
A jak wygląda sprawa serwisu w Crystal Traktor?
My jesteśmy w stanie zapewnić doskonały serwis, ponieważ jesteśmy producentem, u nas zawsze są części zamienne,
zawsze jest serwis, w odróżnieniu od
sprzedawców, którzy dysponują jedynie
podstawowymi częściami, zazwyczaj tylko
eksploatacyjnymi (np. filtry) potrzebnymi
do obsługi codziennej. Brak przygotowania do rozwiązywania poważniejszych
problemów i usterek, a niestety musimy
zdać sobie sprawę z faktu, że nie ma
sprzętu, który w pewnym momencie
nie będzie wymagał napraw czy nastręczał problemów. W chwili podejmowania

decyzji o zakupie ciągnika czy też innego sprzętu, rolnik musi zorientować się,
jak w późniejszym czasie te kwestie są
rozwiązane przez producenta czy dealera, jak długo trzeba czekać na naprawę maszyn zagranicznych, jak bardzo
skomplikowane są procedury gwarancyjne pozwalające na naprawę, ile czasu trzeba, aby maszynę przywrócić do
eksploatacji. Wiadomo, że maszyna potrafi zawieść w czasie najbardziej intensywnej eksploatacji, kiedy jest najbardziej
potrzebna. Sukcesu naszej firmy upatruję
w tym, że jesteśmy w stanie w ciągu 48
godzin przywrócić ciągnik z usterką do
pracy, do pełnej eksploatacji. Są sytuacje, kiedy naprawa usterek jest bardziej
skomplikowana, niemniej jednak nasze
podejście do klienta jest takie, aby jak
najszybciej pomóc i przywrócić sprzęt
do pracy. Jesteśmy w stanie naprawiać
każdą usterkę bo jak wcześniej zaznaczyłem mamy części zamienne na miejscu i stosujemy uproszczone procedury.
Z satysfakcją obserwujemy jak grupa
zadowolonych użytkowników ORIONA
stale się powiększa.
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Kultywator Swift – nowość Väderstad!
Wiodąca w produkcji maszyn uprawowych firma Väderstad od przyszłego roku wprowadza na rynek nową maszynę – kultywator Swift,
przeznaczony do uprawy ścierniska.
Zastosowanie do produkcji najnowszych
technologii oraz złożonych badań, prowadzonych jeszcze na etapie projektowania,
spowodowało, że konstrukcja maszyny jest
jeszcze trwalsza i wytrzymalsza.
Nowy kultywator oferowany w szerokościach roboczych 5,6 m, 7,2 m i 8,7 m przy
głębokości uprawy do 18 cm, pozwoli na
osiągnięcie dużych wydajności przy niskim zużyciu paliwa, bo zapotrzebowanie
na moc ciągnika to 30 KM na metr szerokości roboczej.
Swift efektywnie miesza resztki pożniwne z glebą, wyrównuje pole, jest niezwykle
zwrotny i doskonale reaguje na nierówności podłoża.
Konstrukcja ułatwiająca obsługę
• Koło nośne zastosowane w każdej sekcji
bocznej zapewnia równomierną głębokość
uprawy i doskonale reaguje na nierówności podłoża.
• Głębokość roboczą ustawia się tylko za
pomocą lewego koła nośnego (w modelach
ciągnionych także przez zmianę położenia
górnego mocowania dyszla). Żadnych usta-

wień roboczych nie zmienia się „wewnątrz”
maszyny.
• Na każdej z dwóch belek umieszczonych
w odstępie 650 mm zamocowano dwa rzędy
zębów uprawowych, co w sumie daje cztery
rzędy zębów a większe prześwity, umożliwiają
przepływ większej ilości resztek pożniwnych
podczas pracy. Dość krótka rama poprawia
zwrotność agregatu.
• Intensywnie wibrujące w poziomie zęby
uprawowe pozwalają uzyskać doskonałą
strukturę podłoża pod siew i zmniejszają
zapotrzebowanie na moc ciągnika a zastosowane końcówki uprawowe o szerokości
50 mm lub 80 mm, zapewniają optymalne
zmieszanie gleby.
• Talerze wyrównujące o dużej średnicy
kończą uprawę. Układ nie wymaga smarowania. Położenie talerzy zmienia się za pomocą układu hydraulicznego.
• Zaczep dyszla znajdujący się w tylnej
części maszyny pozwala na doczepienie
wału uprawowego w każdym momencie,
jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Doskonała maszyna do płytkiej i średniej uprawy ścierniska
Pierwszy przejazd po żniwach:
• kultywator prowadzi się pod kątem w celu
zapełnienia bruzd i lepszego wyrównania pola
• odkładnie MixIn optymalnie mieszają
resztki pożniwne z glebą, przez co przyspiesza się proces rozpadu słomy
• możliwość zagregatowania z wałem, aby
skonsolidować podłoże
• uprawę prowadzi się do głębokości 5-8
cm.
Drugi przejazd:
• kultywator prowadzi się pod kątem
• uprawia się glebę do głębokości 5-18 cm
• należy unieść talerze wyrównujące w
celu uzyskania odpowiedniej powierzchni podłoża, gdy zostawiamy pole, aby siać
dopiero wiosną.

Swift 560–870 – dane techniczne
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Model

SW 560

SW 720

SW 870

Szerokość robocza (m)

5,6

7,2

8,7

Minimalna wymagana moc ciągnika (KM)

160

210

260

Szerokość transportowa (m)

3,0

3,0

3,0

Wysokość transportowa (m)

2,8

3,6

4

Ciężar (kg)

2500

3300

4000

Liczba zębów uprawowych

29

37

45

Odstęp między zębami (cm)

19,3

19,3

19,3

Odstęp między osiami z zębami (cm)

65/80

65/80

65/80
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Niezastąpione średnie i małe
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić gospodarstwo bez ciągnika.
Od mechanizacji zależą zabiegi uprawowe i agrotechniczne na polu, zbiór plonu i transport.
Polskie rolnictwo, to w ogromnej większości małe i
średnie, rodzinne gospodarstwa rolne, stąd też duże
zapotrzebowanie na uniwersalne ciągniki o średniej i

małej mocy.
Wraz z postępem technologicznym zmienia się budowa, funkcje i przeznaczenie ciągników ale zawsze
muszą posiadać dobre właściwości poruszania się
w terenie, niewielki nacisk jednostkowy na glebę,
zwrotność a przede wszystkim uniwersalność - i tu
prezentujemy niektóre z nich.

Modele Farmera
Producent tych ciągników rolniczych firma
FARMER Sp. z o.o. za główny cel przyjął
produkcję prostych ciągników, ale o wysokiej
jakości, spełniających oczekiwania klientów.
Produkty tej firmy charakteryzują się
nowoczesnością, niezawodnością oraz wysoką
funkcjonalnością. Jako jedyny w Polsce może
produkować ciągniki z silnikami John Deere.
Wzrost zainteresowania ciągnikami o średniej mocy ( 80-100 KM) przyczynił się do
podjęcia decyzji o rozwoju nowych modeli
ciągników, z nowoczesnymi, ekonomicznymi
4-cylindrowymi silnikami MMZ (ciągniki z serii F i F2) i John Deere (ciągniki z serii F4 i TE)
oraz współpracujących ze skrzynią biegów
włoskiej firmy CARRARO.
Ciągniki z serii F i F2;

Wyposażone są w białoruskie, wysokopręż-
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ne silniki, które w zależności od modelu występują z turbosprężarką i/lub intercoolerem.
Moc tych ciągników zawiera się w przedziale
80-105KM. Wszystkie typy produkowanych
ciągników są wyposażone w przedni most
napędowy marki CARRARO, załączany me-

chanicznie bądź elektrohydraulicznie.
Standardowo ciągniki dysponują 12 biegową skrzynią z rewersem. W wyposażeniu
opcjonalnym Klient może zamówić mechaniczną skrzynię z półbiegami załączanymi
hydraulicznie o ilości przełożeń 24 przód i tył.
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Traktor
Zastosowane w skrzyni koła zębate z zębami
skośnymi gwarantują cichą pracę oraz łatwe
operowanie dźwignią biegów.
Nowoczesna kabina, dzięki dużym przeszkleniom okien i drzwi, odpowiada normom
dotyczącym pola widoczności. W pełni regulowane wygodne siedzisko operatora oraz
kolumna kierownicy, dźwignie znajdujące się
w łatwo dostępnych miejscach i dodatkowe
punkty nawiewu wentylacyjnego, stwarzają
operatorowi komfortowe warunki co z kolei
wpływa na wydajność pracy.
W wyposażeniu dodatkowym znajduje się

m.in. klimatyzacja, dodatkowe obciążniki oraz
przedni TUZ.
Ciągniki z serii TE produkowane są na bazie
silników John Deere o mocach znamionowych
76-86 KM, Wysokoprężne, turbodoładowane
silniki spełnią aktualną normę czystości spalin EURO IIIA.
Ciągniki z serii F4

Nowością w ofercie firmy są ciągniki z serii,
F4 które występują w mocach 61, 66 KM. Zbudowane są przy wykorzystaniu 4-cylindrowego,
nowoczesnego i ekonomicznego silnika John

Deere. W modelach tych zastosowano skrzynię 8/8 z rewersem mechanicznym. Tak jak w
wyżej przedstawionych modelach w tym też
przedni most napędowy marki Carraro. Ciągniki występują z WOM zależnym i niezależnym
o 2 prędkościach pracy 540/540E.
Na bazie ciągników z serii F4 firma Farmer Sp. z o.o. pracuje nad modelem przeznaczonym do pracy w sadzie oraz do prac
miejsko-komunalnych.
Zaletami oferowanych produktów jest: niska
cena zakupu biorąc pod uwagę wyposażenie
standardowe maszyny oraz korzystne koszty

RIO 60 – MAŁY GIGANT
Od niedawna, Farmtech Trading Sp. z o.o., jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę ciągników LS i w swojej ofercie ma, między innymi, ciągniki
o średniej mocy z serii RIO.
Model RIO stworzono z myślą o pracy w miejscach
wymagających ciągnika o doskonałych osiągach, przy
zachowaniu lekkiej konstrukcji, kompaktowych rozmiarów i nadzwyczajnej zwrotności. Dzięki tym cechom
świetnie sprawdza się on przy wszelkich pracach komunalnych .
Rio może być również wykorzystywany przy pracach
w sadach, szklarniach, winnicach oraz gospodarstwach
rolnych, jako ciągnik pomocniczy.
RIO 60 wyposażony jest w 4- cylindrowy, chłodzony cieczą silnik diesla (technologia Mitsubishi) o mocy
57 KM, który wyróżnia niski poziom hałasu i niezawodna praca.
Rio 60 posiada mechanicznie załączany układ napędowy 4 WD, skrzynię zsynchronizowaną z rewersem
mechanicznym 16P+16T lub opcjonalnie 32P+16T z
reduktorem - 30 km/h. Niezależny tylny WOM ma trzy
prędkości 540/750/1000. Układ hydrauliczny z 2 pompami daje całkowitą wydajność układu 45,5 l/min. TUZ
kategorii 2 sterowany mechanicznie ma udźwig 1252 kg.
RIO 60 może być wyposażony w przeszkloną i dobrze
wytłumioną kabinę z opcją klimatyzacji i filtra węglowego. W standardzie kabina posiada wszystkie uchylne
szyby oraz światła robocze zapewniające doskonała
widoczność podczas prac wykonywanych nocą.
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POL-MOT H – medalista z AGROTECH 2010
Wieloletnie doświadczenie POL-MOT Warfama
S.A. w produkcji i dystrybucji, jak również wzrost
zapotrzebowania na ciągniki rolnicze średniej
mocy, zaowocowało wprowadzeniem na rynek
serii POL-MOT H w zakresie mocy: 8014H 82
KM, 9014H 92 KM i 10014H 102 KM.
W tej serii zastosowano sprawdzone,
słynące z niezawodności i ekonomiczne w eksploatacjj silniki marki PERKINS
1104D EURO III, z turbodoładowaniem
i wtryskiem bezpośrednim model 8014
H a modele 9014H i 10014H posiadają turbodoładowanie z intercoolerem
i wtryskiem bezpośrednim.
Układ przeniesienia napędu firmy HEMA, wyposażony jest w pełni
zsynchronizowaną skrzynię biegów
z rewersem mechanicznym 12/12,
zapewniający maksymalną prędkość
do 40 km/h. Most napędowy tylny
z blokadą mechanizmu różnicowego
włączaną elektrohydraulicznie oraz
zwolnicami planetarnymi, most napędowy przedni z automatyczną blokadą
mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi. WOM niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem
gwarantuje jego łagodne włączanie
i wyłączanie. Maksymalny udźwig
podnośnika hydraulicznego to 3700 kg.
Seria POL-MOT H, to ciągniki niezawodne, ekonomiczne i ekologiczne
w eksploatacji. Posiada nowoczesną,
kabinę z ergonomicznie rozmieszczonymi wskaźnikami, dźwigniami
sterującymi oraz siedzeniem operatora i pomocnika. Konstrukcja kabiny zapewnia ograniczenie hałasu
do minimum a zamontowane drzwi,
swoimi wymiarami i kątem otwierania
się ułatwiają wsiadanie i wysiadanie
z ciągnika. Na uwagę zasługuje maw w w . r a p o r t r o l n y. p l

ska o nowoczesnym kształcie, której
konstrukcja oraz zakres otwierania się
ułatwia obsługę serwisową.
Dodatkowym atutem sprawiającym,
że ciągniki serii POL-MOT H stanowią bardzo atrakcyjną propozycję
dla każdego użytkownika jest bogate wyposażenie podstawowe: m.in.
klimatyzacja, instalacja sterowania
hamulcami pneumatycznymi, górny
i dolny zaczep transportowy, zaczep
rolniczy, zaczep przedni, dwusekcyjny
rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4
szybkozłącza), błotniki kół przednich,
przednie obciążniki, okno w przedniej części dachu ułatwiające pracę
z ładowaczem czołowym, reflektory
robocze w dachu kabiny (przednie

i tylne), obrotowe światło ostrzegawcze i inne.
Nowe ciągniki średniej mocy serii
POL-MOT H ze względu na posiadane
parametry techniczne przeznaczone
są do prac w gospodarstwach rolnych
o każdym profilu produkcji.
Dzięki zastosowaniu nowatorskich
rozwiązań konstrukcyjnych, idealnemu dobraniu jednostek napędowych
i układu przeniesienia napędu uzyskano doskonałe parametry pracy z każdą
zagregowaną z ciągnikiem maszyną.
W połączeniu z obsługą serwisową
i przeglądami przedsprzedażnymi na
wysokim poziomie oraz zapewnieniem
części zamiennych daje pewność dobrej jakości produktu.
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Uniwersalny Farmtrac
Oferta handlowa FARMTRAC TRACTORS
EUROPE Sp. z o.o. obejmuje 20 typów ciągników
produkowanych w wersjach z kabiną komfortową
lub ramą ochronną, z napędem na 2 lub 4 koła.
Przy ich produkcji wykorzystano rozwiązania znanych firm: układy napędo włoskiej firmy CARRARO, silniki PERKINS
i FORD, kabiny komfortowe KOJA Smolniki i METALFACH Sokółka, układy hydrauliczne MITA, układy zasilania paliwem
firmy BOSCH. W procesie produkcyjnym
znaczny udział ma również kooperacja
polska – części i podzespoły dostarcza
około 60 polskich firm.
W ofercie ciągników FARMTRAC można
wyróżnić trzy grupy:
Ciągniki małej mocy (od 33 do 48 KM)

W skład grupy wchodzą modele
FT535/555/555DT. Są to Ciągniki nowoczesne, o prostej konstrukcji. przeznaczone
dla małych i średnich gospodarstw rolnych.
Bardzo dobre rozwiązania konstrukcyjne,
wysoka jakość komponentów użytych
w poszczególnych podzespołach i niezawodność silnika to podstawowe atuty
ciągnika przeznaczonego dla gospodarstw
o różnorodnych potrzebach: koszenie, nawożenie, siew, prace gospodarcze, zbiór,
transport . W zależności od rodzaju gleby,
ukształtowania terenu oraz miejsca i rodzaju wykonywanych prac oferowane są
ciągniki z napędem na 2 lub 4 koła w wersji kabinowej lub pomostowej. Ciągniki tej
grupy wyposażone są w układy napędowe ze skrzynią o ilości przełożeń 8 +2R
z silnikami 3-cylindrowymi spełniającymi
europejskie normy Euro III.
Ciągniki średniej mocy (od 66 do 75,5 KM),

W skład grupy wchodzą modele FT
670/670DT/675/675DT. Nowoczesne ciąg-
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niki spełniające normy Euro III. W produkcji zastosowano sprawdzone rozwiązania
znanych producentów m.in. Carraro (układ
przeniesienia napędu) oraz Perkins (silnik). Ciągniki przeznaczone są dla gospodarstw o różnorodnych potrzebach:
orka, siew, nawożenie, prace gospodarcze, zbiór, transport. Ciągniki wyposażone
są w nowoczesne, ergonomiczne kabiny,
na życzenie wyposażane w klimatyzację.
Skuteczna wentylacja kabiny, jej wyciszenie
oraz przestrzenność gwarantuje użytkownikowi komfortowe warunki pracy.
Najnowsza gama ciągników, którą tworzą
modele FT 685DT (o mocy silnika 82KM)
i 690DT (o mocy silnika 88KM).

W produkcji tych ciągników zastosowano nowoczesne rozwiązania typu układ
napędowy Carraro 24x24R ze skrzynią
40km/h, oryginalny silnik Perkins 4-cylindrowy turbo spełniający normy Euro IIIA.
Farmtrac - FT 685 DT: o mocy 82 KM
z 4 cylindrowym silnikiem Perkins 1104D-44T, Euro IIIA. Skrzynia mechaniczna
z kołami o stałym zazębieniu zsynchronizowana z rewersem i reduktorem, 24/24.
Farmtrac - FT 690 DT: o mocy 88 KM z 4

cylindrowym silnikiem Perkins 1104D-44T,
Euro IIIA. Skrzynia mechaniczna z kołami
o stałym zazębieniu zsynchronizowana
z rewersem i reduktorem, 24/24.
Ciągniki FT 685DT/690DT występują
w wersji z kabiną komfortową lub z ramą
ochronną. Bogata kompletacja standard
obejmuje między innymi układ pneumatyczny z rozłączalną sprężarką, komplety
obciążników przednich i tylnych, zespół
przyłączeniowo – zaczepowy z zaczepem przesuwnym CBM, ramiona CBM.
W ciągniku zastosowano między innymi
elektro-hydrauliczne sterowanie sprzęgłem
WOM oraz elektro-hydrauliczne włączanie
przedniego napędu.
Opcjonalnie ciągniki mogą być wyposażone w przedni WOM i TUZ oraz klimatyzację.
Ciągniki Farmtrac kierowane są do wielu sektorów odbiorców, z czego główne
grupy to rolnictwo i znajdują zastosowanie w małych i średnich gospodarstwach
rolnych jako główne ciągniki oraz w dużych
gospodarstwach jako ciągniki pomocnicze.
Coraz częściej ciągniki Farmtrac znajdują
zastosowanie w małych gospodarstwach
powstających przy dużych aglomeracjach
miejskich – w tzw. hobby farms.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

685 DT 690 DT
Praca jest przyjemnością
Polska tradycja, europejska jakość
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Valtra A i N
Firma AGCO Sp. z o. o. oferuje niezawodne ciągniki marki Valtra o małych i średnich mocach. Dwie serie ciągników kołowych Valtra: A72, A
82 i A 92 oraz N82 i N 92 zaprojektowane są z myślą o potrzebach klienta. Traktory te cechuje jedyna w swoim rodzaju konstrukcja, w której
zbiornik paliwa zachowuje się jak element ramy i jednocześnie zabezpiecza wał napędowy przedniej osi przed uszkodzeniem. Wysoki prześwit
zapewnia dobrą ochronę podwozia.
Seria A

Ciągniki serii A, oferowane w zakresach mocy 74 KM, 88 KM i 101KM,
wyposażone są w solidne, trwałe trzy
lub czterocylindrowe silniki Valtra – SisuDiesel z turbodoładowaniem, spełniającym normę emisji spalin - Euro3.
Wszystkie silniki są wyposażone w aparaturę wtryskową Bosch. Przy uruchamianiu silnika powietrze wlotowe jest
elektrycznie podgrzewane, co zapewnia
łatwy rozruch w warunkach zimowych.
Wyposażone są w pełni synchronizowaną przekładnię nawrotną 12 + 12
z mechaniczną przekładnią nawrotną rewers. Skrzynia biegów ma trzy
zakresy i cztery biegi główne, co poprawia sprawność układu przeniesienia napędu.
Bardzo ważną cechą jest HiShift –
sprzęgło sterowane przyciskiem, który pozwala operatorowi na sterowanie
ciągnikiem bez potrzeby używania
pedału sprzęgła, eliminując wysiłek
włączania pedału sprzęgła setki razy
dziennie.
Napęd na cztery koła (mogą być również dostępne z napędem na 2 koła)
jest włączany elektrohydraulicznie.
Podczas hamowania lub przy zaciągniętym hamulcu postojowym automatycznie włączany jest przedni napęd,
co zapewnia hamowanie na cztery koła
a blokada mechanizmu różnicowego
może być włączana lub wyłączana
elektrohydraulicznie przez naciśnięcie
przełącznika.
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Opcjonalnie dostępne jest elektroniczne uruchamianie WOM a mechaniczny
włącznik służy również do wyłączania
wałka w sytuacjach awaryjnych.
Układ napędowy WOM w Serii
A jest najbardziej wydajny w tej klasie ciągników.

Kabina w tym ciągniku jest funkcjonalna, wygodna, o nowoczesnej stylistyce.
Duże drzwi zapewniają łatwy dostęp
a przestronne wnętrze i możliwość
szybkiej regulacji obrotowego fotela
( obrót do180°) pozwala na sprawne
sterowanie maszyną podczas pracy.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ergonomicznie rozmieszczone główne elementy sterowania są w zasięgu
ręki operatora a wskaźniki są dobrze
widoczne i wyraźne. Komfort pracy
poprawia również regulowana kolumna
kierownicza oraz poręczna kierownica.
Spadzista maska zapewnia dobrą
widoczność do przodu ( ułatwia pracę
ładowaczami czołowymi) a usytuowanie
rury wydechowej przy słupku kabiny
daje znakomitą widoczność na boki.
Seria A, to mocne, lekkie i niezwykle zwinne ciągniki o zadowalających
osiągach, potrzebnych do sprawnego
wykonania zadań.
• Mały promien zawracania
• Duży rozstaw osi zwiekszający
stabilność
• Mocna konstrukcja
• Doskonały do prac z ładowaczem
czołowym
• Wysoki przeoewit odpowiedni w każdych warunkach
• Płaski spód ciągnika.
• Ciągnik zwarty i funkcjonalny
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

• Nowa stylizacja wnętrza i najwyższej
jakości materiały
• Siedzenie operatora obracalne o 180°,
ergonomiczna kierownica
• Duże, przeszklone drzwi
• Doskonała widoczność, rura
wydechowa przy słupku kabiny
• Otwierana przednia szyba (opcja)
• Mocne oświetlenie robocze
• Rodzaje kabin do wyboru
Seria N

Ciągniki serii, N 82 i N 92, to nowe
modele o niższych mocach, dużej zwinności i bardzo dobrej widoczności w połączeniu z przestronną kabiną i wydajną
hydrauliką doskonale nadają się do prac
z ładowaczem czołowym. W układzie
napędowym oferowane są przekładnie 24+24 i 36+36 biegowe. Dostępne są w wersji HiTech z hydrauliczną
przekładnią nawrotną i trzystopniowym
programowalnym układem sterowania
napędem PowerShift. Przełącznik HiShift pozwala on na płynną i szybką

zmianę biegów i kierunku jazdy, bez
użycia pedału sprzęgła, pod obciążeniem. PowerShift i jest szczególnie
przydatny przy pracach wymagających
częstej zmiany biegów.
Można go przełączać ręcznie, naciskając przyciski lub wybierając jeden
z dwóch automatycznych programów.
Daje to możliwość wstępnego programowania pracy przekładni w zależności od wykorzystania ciągnika.
Krótka maska i duże okna dają bardzo dobrą widoczność do przodu i na
pracujące z przodu narzędzia, ułatwia
pracę i zwiększa bezpieczeństwo.
Kabina jest przestronna, ergonomiczna
i pozwala na sprawne sterowanie maszyną. Podświetlany stopień i wyłączanie
oświetlenia wnętrza kabiny z opóźnieniem
zwiększa bezpieczeństwo. Kolumna kierownicy i kierownica są regulowane. Duża
kierownica zapewnia stabilne oparcie dla
kierowcy. Przyciemniane szyby i żaluzja
chronią przed słońcem a obrotowy fotel
operatora pozwala wygodnie pracować
w obu kierunkach.
N-ki, to doskonałe ciągniki do wykorzystania w gospodarstwach rolniczych, hodowlanych oraz leśnictwie.
Ładowacze czołowe Valtra są montowane w fabryce podczas procesu
produkcji ciągnika i zostały specjalnie
zaprojektowane do traktorów Valtra
i osprzętu współpracującego.
W zależności od modelu ciągnika, ładowacz czołowy może być sterowany
elektronicznie za pomocą wielofunkcyjnej dźwigni joystick, umieszczonej
w podłokietniku fotela lub mechanicznie
(linkowo), za pomocą dźwigni ErgoDrive.
Oba modele – N82 i N92 mogą
być wyposażone w ładowacz czołowy Valtra 35 i Valtra 45 z układem
równoległobocznym.
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Pokrycia dachowe – na co zwrócić uwagę?
Dostępne na rynku rodzaje pokryć dachowych
różnią się między sobą wieloma parametrami
technicznymi. Zrozumienie, co kryje się pod
wartościami określającymi poszczególne ich
właściwości, z pewnością pomoże dokonać
dobrego wyboru
W praktyce, już na etapie projektowania domu powinno się omówić z
architektem, jaki rodzaj pokrycia będzie zastosowany. Wiąże się to z koniecznością dostosowania więźby do
jego ciężaru oraz sposobu montażu.
Ogólnie można wyróżnić pokrycia lekkie, do których zalicza się między innymi blachę, oraz ciężkie, wśród których
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najczęściej wybierane są dachówki
ceramiczne.
Ciepły i cichy dom - izolacja termiczna i
akustyczna

Ostatnio coraz częściej słyszy się o
domach energooszczędnych. W przypadku dachu, najlepsze właściwości
termoizolacyjne posiadają produkty zaliczane do ciężkich pokryć dachowych,
czyli dachówki ceramiczne i cementowe. Jako materiały o większej masie
znacznie wolniej oddają ciepło, zapewniając tym samym stabilną temperaturę
na poddaszu. W tym kontekście minu-

sem blachy jest jej szybkie schładzanie
i nagrzewanie się, co odczuwalne jest
również w pomieszczeniach.
Masa pokrycia dachowego przekłada się też na stopień tłumienia hałasu,
zarówno powietrznego, jak i materiałowego. Szczególnie uciążliwe mogą być
dźwięki powodowane padającym deszczem, zwłaszcza wtedy, gdy poddasze
zostało zaadaptowane na przestrzeń
mieszkalną. Tutaj również występuje
zależność, że im cięższy jest materiał,
tym mniej hałasu będzie docierało przez
dach do pomieszczeń. Dachówki ceramiczne są znacznie bardziej odpor-

w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Nasz zakład produkcyjny wyposażony jest
w nowoczesny park maszynowy, obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę. Posiadamy
dwie suszarnie o przyspieszonym cyklu suszenia tarcicy, drewno impregnujemy metodą
zanurzeniową w środku zapobiegającym działaniu ognia, grzybów i owadów. Naszym klientom zapewniamy również transport i montaż
wiązarów, dysponujemy prasą przenośną do
montowania wiązarów wielkogabarytowych
na placu budowy.

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne,
utrzymujące ścisłą współpracę z projektantami obiektów. Nasi konstruktorzy wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, na
podstawie danych otrzymanych od architekta określają kosztorys wykonania i montażu
konstrukcji. Projektant obiektu otrzymuje od
nas bezpłatnie dokumentację konstrukcji dachu jak też reakcje podporowe do dalszych
prac projektowych nad budynkiem.

echnologia którą stosujemy pozwala na
szerokie zastosowanie w obiektach budownictwa mieszkaniowego, inwentarskiego, w powstawaniu obiektów handlowousługowych, budynków magazynowo-składowych tj. hale, wiaty, magazyny, stodoły,
stajnie i ujeżdżalnie dla koni.

T

www.hatek.com.pl

Konstrukcję szkieletową wybieramy kierując
się wieloma powodami:
 elastyczność i prostota konstrukcji – ekologiczny i naturalnie odnawialny materiał, zastosowanie słupów w konstrukcji ramowej,
belek stropowych ze stalowymi krzyżulcami
– Posi Joist, krokwi – wiązarów,
 możliwość łatwej rozbudowy lub przebudowy wnętrza,
 dowolny wybór wykończenia zewnętrznego
(cegła, tynk, drewno),
 nieograniczona możliwość zastosowania izolacji (akustycznej, cieplnej, wilgotnościowej),
 bardzo szybki montaż obiektu – 12 tygodni
stan surowy zamknięty,
 16 tygodni – stan deweloperski,
 mała waga obiektu i sztywność konstrukcji
pozwala na możliwość budowy na starych,
osłabionych fundamentach.

Oferujemy energooszczędne domy jednorodzinne w drewnianej konstrukcji szkieletowej,
które można nabyć pod klucz lub na różnych
etapach wykończenia. Nasi Klienci mogą wybierać w bardzo dużym asortymencie gotowych projektów, ale mogą je modyfikować
zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami i gustami. Realizujemy również projekty
indywidualne.

Jesteśmy producentem prefabrykowanych konstrukcji z litego drewna łączonego płytkami kolczastymi
do 30 m rozpiętości bez podpór a także producentem energooszczędnych domów szkieletowych
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Bazar
ne na hałas uderzeniowy, czyli dźwięki
przenoszone przez materiały.
Nasiąkliwość dachówek ceramicznych

O ile izolacja termiczna i akustyczna
wpływa przede wszystkim na komfort
mieszkania, tak nasiąkliwość to parametr, który wiąże się z trwałością
ceramicznego pokrycia dachowego.
Ogólnie można powiedzieć, że im niższy wskaźnik nasiąkliwości, tym lepiej,
ponieważ mniejsza jest wtedy zdolność
materiału do wchłaniania wody. Jak interpretować wartość tego parametru?
– Nasiąkliwość dachówek ceramicznych podawana jest w procentach,
wskazujących przyrost masy materiału
po zanurzeniu go w wodzie – wyjaśnia Krzysztof Omilian z firmy Röben
– Gdy przy charakterystyce dachówki znajduje się opis, że nasiąkliwość
wynosi 6%, oznacza to, że po zanurzeniu w wodzie jej masa wzrośnie
właśnie o 6%.
Dachówki ceramiczne mogą się różnić pod względem zdolności wchłaniania wody w zależności od składu
gliny z której zostały wykonane. Blachodachówki są nienasiąkliwe, czyli
nie zmieniają swojej masy pod wpływem wilgoci. Nie oznacza to jednak,
że są one odporne na działanie wody
- w przypadku tego rodzaju pokrycia
dużym problemem jest ich korozja.
Warto też podkreślić, że nasiąkliwość
dachówek w żadnym stopniu nie wpływa na szczelność pokrycia dachowego, wiąże się natomiast z odpornością
na działanie mrozu.
Odporność na mróz

Dach nieustannie poddawany jest
działaniu różnych czynników atmosferycznych, w tym niskich temperatur. Z
tego powodu znaczący wpływ na jakość
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pokrycia dachowego ma mrozoodporność. Charakteryzując dachówki pod
względem odporności na mróz podaje
się najczęściej liczbę cykli, podczas których badany egzemplarz jest poddawany
naprzemian ujemnym i dodatnim temperaturom. - Według obowiązujących norm
produkt uważany jest za mrozoodporny, gdy po 50 cyklach nie stwierdzono
uszkodzeń materiału – mówi Krzysztof Omilian. - W praktyce technologia
produkcji dachówek pozwala osiągnąć
nawet trzykrotnie wyższą wartość tego
parametru. Dachówki Röben charakteryzują się wysoką mrozoodpornością,
ponieważ nawet po 150 cyklach nie
zaobserwowano żadnych defektów w
ich strukturze.
Inaczej jest w przypadku blachy. Jest
ona materiałem, którego wymiary mogą
ulegać zmianie pod wpływem wahań
temperatury. Zgodnie z prawami fizyki,
silne nagrzewanie powoduje rozszerzanie się blachy, a mróz - kurczenie się.
Fachowy montaż pokrycia może zminimalizować skutki podatności blachodachówek na zmiany temperatur, nigdy
jednak nie wyeliminuje ich całkowicie.

Nasiąkliwość, mrozoodporność oraz
izolacyjność akustyczna i termiczna to
z pewnością jedne z ważniejszych parametrów, które należy uwzględnić przy
wyborze pokrycia dachowego. Równie ważna jest odporność ogniowa,
łatwość wykonania skomplikowanych
konstrukcji i detali architektonicznych,
długość okresu gwarancyjnego.
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