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Drodzy Czytelnicy

Wrzesień jest mie-
siącem w którym na 
Jasnej Górze w Czę-
stochowie rok w rok 
odbywają się Dożyn-

ki i zgromadzeni rolnicy dziękują Bogu 
za zebrane plony. W tym roku krótkie 
przemówienia wygłosili Prezydent Bro-
nisław Komorowski oraz Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. 
Homilię do zgromadzonych rolników wy-
głosił Arcybiskup Andrzej Dzięga. Każdy 
z mówców dziękował rolnikom za ich trud 
i ciężką pracę na roli, za zebrane plony, 
które w tym roku doświadczyły w wie-
lu regionach kraju powodzi, podtopień 

a w okresie zimy dużych mrozów i opa-
dów śniegu. To był ciężki rok do pracy 
w rolnictwie.

Przed nami największe w Polsce targi 
maszyn rolniczych AGRO SHOW w Bed-
narach organizowane w dniach 24 – 27 
września przez Polską Izbę Gospodarczą 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Czy pad-
nie kolejny rekord frekwencji, zarówno ze 
strony wystawców jak i odwiedzających, 
czy dopisze pogoda? Takie pytania zadają 
sobie organizatorzy targów z p.p. Aleksan-
drą Gralik i Renatą Arciszewską, Józefem 
Dworakowskim i Wiesławem Kujawą na 
czele. Czy wszystkich chętnych do udzia-
łu w targach, stać będzie na to aby wziąć 
w nich udział? Targi pokażą jaka jest obec-
na kondycja rolnictwa w Polsce. 
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Pałuckie Targi Rolne
W dniach 21-22 sierpnia w Żninie odbyły się Pałuckie Targi Rolne. Wspaniała pogoda zgromadziła 
nad brzegiem jeziora Czaple wielu wystawców maszyn rolniczych, hodowców trzody i drobnego 
inwentarza oraz wiele firm z otoczenia rolnictwa, zajmujących się ubezpieczeniami, kredytami 
czy doradztwem rolniczym.

 Osoby tłumnie odwiedzające targi 
miały możliwość zapoznania się z ofertą 
najbardziej znanych na polskim rynku 
firm przedstawiających swoje maszyny i 
sprzęt rolniczy poprzez dilerów działają-
cych na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego i wielkopolskiego. Wśród 
najbardziej znanych marek ciągników 
na czoło wysuwały się New Holland, 
Orion z Sieradza, POLMOT H, Claas, 
John Deere, Zetor, Ursus, Deutz-Fahr i 
Kubota. Rolnicy z ciekawością zaglądali 
do kabin, dopytywali o dane technicz-
ne ciągników, ale najważniejsze pyta-
nie zawsze dotyczyło ceny i możliwości 
sfinansowania zakupu. Kilku dilerów, z 
którymi mieliśmy okazję porozmawiać 
podczas targów, potwierdziło wstępne 
zawarcie umowy zakupu ciągnika przez 
rolników. Poza ciągnikami sporo było 

maszyn uprawowo-siewnych, pras do 
zbioru słomy, a nawet widzieliśmy wóz 
paszowy Trioliet’a.

Bardzo duże zainteresowanie było 
wystawą trzody chlewnej. Wokół ringu 
zebrało się wiele osób z ciekawością 
przyglądających się prezentowanym 
na wybiegu okazom. Po zakończe-
niu pokazów organizatorzy wspólnie 
z POLSUSeM zaprosili wszystkich na 
degustację wyrobów z mięsa wieprzo-
wego. Przygotowano ponad 800 porcji 
na poczęstunek.

Dla wielu mieszkańców Żnina i okolic 
Targi były okazją do zapoznania się z 
ofertą polskich producentów maszyn 
a jednocześnie do miłego spędzenia 
czasu w warunkach typowo rekreacyj-
nych oraz dokonania różnych zakupów 
niekoniecznie związanych z rolnictwem.

Najważniejsze nagrody:

STATUETKA

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka 

Sawickiego za superczempiona Pałuckiej 

Wystawy Trzody Chlewnej - Gręźlikowski 

Marek, Dobrzejewice 

PAŁUCKIE TARGI ROLNE

1. Puchar wojewody kujawsko-pomor-

skiego Rafała Bruskiego za najciekaw-

szą ofertę maszyn i urządzeń - Bogard 

Gniewkówiec

2. Puchar burmistrza Szubina Ignacego 

Pogodzińskiego za najciekawszą ofertę 

doradztwa i obsługi rolnictwa - ODR Mi-

nikowo oddział Żnin

3. Puchar przewodniczącego Rady Mej-

skiej w Żninie Lucjana Adamusa za naj-

większe stoisko targowe - Rol-Mech 

Strzelno

TRZODA
czempioni
1. Puchar Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” 
za czempiona VIII Pałuckiej Wystawy 
Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii 
loszek krzyżówkowych - Tomczak Mar-
cin, Juncewo
2. Puchar Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” 
za czempiona VIII Pałuckiej Wystawy Trzo-
dy Chlewnej w Żninie w kategorii loszek 
Polska Biała Zwisłoucha - Łożyński Bła-
żej, Kozielsko
3. Puchar Polskiego Związku Hodowców i 
Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” za 
czempiona VIII Pałuckiej Wystawy Trzody 
Chlewnej w Żninie w kategorii knurków 
rasy Wielka Biała Polska - Gręźlikowski 
Marek, Dobrzejewice

RAPORT
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„Wilkowickie święto maszyn” za nami
Ponad 20 tysięcy zwiedzających uczestniczyło w IX Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągników im. Jerzego Samelczaka oraz Wystawie 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych ROLTECHNIKA. Festiwal i Wystawa odbyły się w dn. 28 - 29 sierpnia 2010 roku w Wilkowicach, gmina Lipno. 

W ostatni weekend sierpnia, w Wil-
kowicach na powierzchni blisko 20 tys. 
m2 spotkało się prawie 150 kolekcjone-
rów zabytkowych ciągników i maszyn 
rolniczych oraz prawie 50 wystawców 
prezentujących najnowocześniejsze 
maszyny rolnicze światowych marek. 
Wśród wystawców i zwiedzających nie 
zabrakło gości z takich krajów jak Da-
nia, Holandia, Słowacja, Wielka Bryta-
nia, Niemcy i Austria. 

ekspozycja ROLTeCHNIKI obejmowa-
ła urządzenia stosowane do codzien-
nych prac polowych m.in.: traktory, mini 
traktory, kosiarki, pługi, agregaty upra-
wowo-siewne, rozsiewacze, prasy oraz 
owijarki do pras i ładowacze czołowe. 

W ramach Festiwalu zabytkowych 
traktorów pasjonaci z Klubu Miłośników 
Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych 
„Traktor i Maszyna” z Lipna w Wielko-
polsce oraz kolekcjonerzy z Niemiec, 
Słowacji,  Holandii i Austrii prezento-
wali historyczne egzemplarze marek: 
URSUS, ZeTOR, FORD, Volvo, Fendt, 
Hanomag, KRAMeR, Rumely, Farmall, 
DeUTZ, LANZ BULDOG i JOHN Dee-
Re. Nie zabrakło zabytkowych silników 
stacjonarnych, młockarni, kombajnów 
zabytkowych. Maszyny pochodziły 
z przełomu lat 20 do 70 ubiegłego 
wieku. Poza konkursem w odpalaniu 
„bumbaja”, konkursem siłowym, odbył 
się w tym roku po raz pierwszy kon-
kurs sprawnościowy „Odpalanie korbą”. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs pn. „Kolekcjoner Roku”, który 
spowodował, że kolekcjonerzy na festi-
wal z zapałem odnawiają i uruchamiają 

stare maszyny. Nagroda w konkursie 
została ufundowana przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Już dziś serdecznie zapraszamy do 
udziału w kolejnym spotkaniu w Wil-
kowicach w sierpniu 2011 r. oraz 

w najbliższych targach rolniczych or-
ganizowanych przez Międzynarodo-
we Targi Poznańskie – FARMA 2011 
(10-13 lutego).

Do zobaczenia !!!

RAPORT
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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo, 
tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58

www.valtra.pl         

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

ZAPRASZAMY NA NASZE 
STOISKO NR 206 

NA TARGACH AGRO-SHOW  
W BEDNARACH, 

24-27.09.2010

VALTRA MOCNIEJSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK
S232, S262, S292, S322, S352

Ciągniki Valtra Serii S na nowo 

defi niują standardy swojego 

segmentu rynku. Konstrukcja 

ciągników nowej Serii S stanowi 

harmonijne połączenie tradycyj-

nych rozwiązań stosowanych 

przez fi rmę Valtra i najnowszych 

trendów. To mariaż tradycji z no-

woczesnością.

Valtra Serii S oferuje niezrównaną 

ekonomię w połączeniu z doskona-

łą konstrukcją i najnowocześniej-

szym systemem inteligentnego 

zarządzania ciągnikiem. Ciągniki 

Serii S są wyposażone w całkowicie 

nowe podwozie, osie i przekładnię 

bezstopniową, gwarantując trady-

cyjnie wysoki komfort Valtry.

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

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
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W wielu krajach konsumenci podejmując 

decyzje o zakupie żywności coraz częściej 

kierują się kryteriami innymi niż tylko cena. 

Analiza trendów obserwowanych w krajach 

europejskich jak również w Ameryce Płn 

czy też Japonii wskazuje na zwiększające 

się zainteresowanie walorami smakowymi, 

zdrowotnymi, tradycją wytwarzania, regio-

nalnym pochodzeniem czy też ściślejszą 

kontrolą procesu produkcji Wynika to z wie-

lu różnych przyczyn. Często nieświadomie, 

wracamy do bezpośredniego stosowania 

myśli Hipokratesa „Niech żywność będzie 

waszym lekarstwem, a lekarstwo waszą 

żywnością”. 

Produkty żywnościowe o uznanej (cer-

tyfikowanej) wysokiej jakości w sposób 

najpełniejszy realizują tak wyrażone ocze-

kiwania konsumentów, stąd też wynika 

wzrastające zainteresowanie ale również 

wzrastająca produkcja w tym sektorze 

żywności. Zalety tychże produktów nie 

oznaczają jednak automatycznego sukce-

su w sprzedaży wspomnianych produktów 

ani tym samym szybkiego wzrostu udziału 

tego sektora w ogólnej produkcji żywno-

ści w europie. Istnieje wiele barier, które 

utrudniają rozwój rynku żywności wysokiej 

jakości, wśród których można zaliczyć nie-

wątpliwie wyższą cenę produktów – oraz 

dość skomplikowany przekaz merytoryczny 

powiązany z produkcją i produktami, który 

uzasadnia ich wyjątkowość. 

Uznając znaczenie sektora produkujące-

go żywność wysokiej jakości, ale również 

biorąc pod uwagę koszty z tym związane 

od kilku lat Unia europejska wspiera gru-

py producentów żywności m.in. w działal-

ności informacyjnej i promocyjnej. Celem 

unijnego działania jest zwiększenie popytu 

na produkty rolne i spożywcze objęte sy-

stemami jakości żywności, wspieranie grup 

producentów zrzeszających podmioty, któ-

re aktywnie uczestniczą w tych systemach 

oraz zwiększenie zainteresowania konsu-

mentów tematyką jakości żywności, jej 

specyficznymi właściwościami i zaletami.

 
Kto może uzyskać środki?

Producenci prowadzący na terenie Polski 

produkcję w systemach jakości żywności 

w odniesieniu do określonych produktów 

lub sposobu produkcji, mogą działając 

w formie grupy producentów, wniosko-

wać o środki na działania informacyjne 

i promocyjne. Jako grupę producentów 

uznaje się organizację o dowolnej formie 

prawnej, która zrzesza producentów żyw-

ności wysokiej jakości.

Natomiast podmioty działające na pod-

stawie przepisów prawa spółdzielczego 

(np. spółdzielnie mleczarskie czy też gmin-

ne spółdzielnie), które wytwarzają lub ich 

członkowie wytwarzają produkty w ramach 

systemów jakości żywności mogą samo-

dzielnie wnioskować o środki na działania 

informacyjne i promocyjne.

Które działania podlegają 
dofinansowaniu?

Dopłatami objęte są prowadzone wy-

łącznie na rynku wewnętrznym Ue róż-

norodne działania (np. działania public 

relations, reklama, udział w targach, wy-

stawach, seminaria, szkolenia, publikacje, 

internet itp.) realizowane jako pojedyncze 

akcje (np. produkcja broszury) lub spójny 

zestaw działań wdrażanych maksymalnie 

przez 2 lata (np. cykliczny udział w tar-

gach, wraz z promocją w prasie, TV i re-

klamą zewnętrzną outdoor towarzyszącą 

targom). Promocja nie może dotyczyć pry-

watnych marek, a jedynie specyficznych 

cech produktów, ich jakości oraz walorów 

i zwiększać wiedzę konsumentów na temat 

produktów, łańcucha produkcji, systemu 

kontroli, standardów jakościowych. Ope-

racja może stanowić jednorazowe działa-

nie lub spójny zestaw działań wdrażany nie 

dłużej niż przez 2 lata, jednak nie później 

niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Niezależnie od rodzaju podejmowanych 

działań środki dostępne dla beneficjenta 

są wypłacane jako refundacja wynoszą-

ca 70% faktycznie poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych netto. Realizacja opera-

cji nie może być finansowana z żadnych 

innych środków publicznych.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Chcąc uzyskać środki na przeprowadze-

nie działań informacyjnych lub promocyj-

nych żywności o uznanej wysokiej jakości 

należy złożyć do Agencji Rynku Rolnego 

wniosek o przyznanie pomocy. Należy 

przy tym pamiętać, że za dzień złożenia 

wniosku uznaje się dzień, w którym wnio-

sek ostatecznie dotrze do centrali ARR.

Składanie wniosków odbywa się w trybie 

ciągłym do osiągnięcia kwoty co najmniej 

110 % dostępnych środków finansowych 

wynoszących 30 mln euro, dostępnych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.

Środki finansowe na promocję żywności
o uznanej wysokiej jakości

Jeżeli jesteś Producentem żywności tradycyjnej, regionalnej lub ekologicznej – skorzystaj z unijnego wsparcia na jej promocję.

RAPORT
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Jak przygotować poprawny wniosek?

Wszystkie wnioski w ramach działania skła-

da się na formularzach udostępnianych przez 

Agencję Rynku Rolnego na stronie internetowej 

ARR www.arr.gov.pl w dziale Promocja Żywno-

ści > „Promocja ze środków PROW 2007-2013”. 

Podstawowym elementem wniosku jest 

opis planowanej akcji promocyjno – infor-

macyjnej, który powinien zawierać informa-

cje dotyczące operacji, w szczególności:

•	 uzasadnienie potrzeby realizacji,

•	 cel realizacji,

•	 produkty objęte przedsięwzięciem,

•	 zasięg terytorialny,

•	 miejsce realizacji,

•	 strategię,

•	 grupy docelowe,

•	 harmonogram planowanych 

do zrealizowania zadań,

•	 plan finansowy oraz realizacji,

•	 planowane rezultaty.

Wszystkie złożone wnioski są rozpatry-

wane przez Agencję Rynku Rolnego, w ter-

minie który nie powinien przekroczyć 60 

dni, po czym następuje zawarcie umowy 

i rozpoczęcie realizacji zadań. 

W zależności od długości realizacji ope-

racji ostateczna wypłata środków finanso-

wych beneficjentowi może odbywać się:

– kwartalnie, jeżeli operacja jest realizo-

wana w kilku etapach, każdy etap trwa co 

najmniej 3 miesiące,

– po zrealizowaniu działania, jeżeli ope-

racja ma być realizowana w jednym etapie 

przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Realizując operację z dofinansowaniem 

w ramach „Działania informacyjne i promo-

cyjne” w PROW należy przestrzegać kilku 

podstawowych reguł, które mogą zawa-

żyć na prawidłowym rozliczeniu operacji tj.:

•	 koszty mogą być ponoszone wy-

łącznie od dnia zawarcia umowy, do 

dnia zakończenia realizacji operacji 

określonego w umowie;

•	 należy na wszystkich sporządzonych 

materiałach (w tym przekazach au-

diowizualnych) zamieszczać wyraź-

ną i czytelną informację o wkładzie 

Wspólnoty europejskiej w finanso-

wanie działań;

•	 należy informować Agencję o szcze-

gółowych terminach realizacji działań 

w ramach operacji: szkoleń, emisji 

reklamy, targów, konferencji itp. 

•	 należy przekazywać Agencji wszelkie 

projekty materiałów informacyjnych 

i promocyjnych (m.in. materiałów dru-

kowanych, audiowizualnych, layoutów 

reklamy prasowej, layoutów strony 

internetowej itp.) sporządzonych 

w ramach operacji, w celu spraw-

dzenia zgodności projektów z obo-

wiązującymi przepisami krajowymi 

i wspólnotowymi,

•	 należy przekazywać Agencji gotowe 

materiały informacyjne i promocyjne 

lub inne dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie operacji lub jej części 

wraz z wnioskiem o płatność.

Schemat. Realizacja operacji z dofinansowaniem w ramach działa-
nia „Działania informacyjne i promocyjne” w PROW

               
     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Polska Premiera! 
Przyjdź i zobacz nowy model samojezdnego opryskiwacza 

Condor 2011
AGRO SHOW stoisko 402

Agrifac Machinery
Eesveenseweg 15
8332 JA  Steenwijk
HOlAndiA

Agata Michalak    
T +31 (0) 521 - 527 228  
M +31 (0) 653 - 134 883
E a.michalak@agrifac.com 

Sebastian Schauff
T +49 (0) 251 - 394 7028 
M +49 (0) 1578 - 247 4322
E s.schauff@agrifac.com

www.agrifac.pl
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Zwolnienie z opłaty
Rolnik decyduje, czy swoje pola obsieje materiałem kwalifikowanym, czy nasionami z własnego 
zbioru. Rolnik również decyduje, czy wysieje odmianę chronioną wyłącznym prawem, czy 
odmianę, która takiej ochronie prawnej nie podlega.

  Można by rzec, że polscy rolnicy to 
szczęściarze mogący korzystać z od-
stępstwa rolnego. Gdyby w art.23 usta-
wy o ochronie prawnej odmian roślin 
nie było zapisu o możliwości użycia 
do siewu materiału z własnego zbioru, 
siew odmian objętych ochroną prawną 
byłby możliwy wyłącznie jako licencjo-
nowany, kwalifikowany materiał siewny. 
W ramach odstępstwa rolnego, rolnicy 
mogą siać własne zbiory chronionych 
odmian zbóż, rzepaku ozimego i ziem-
niaków bez pisemnej zgody hodowcy. 
W zamian rolnik ma obowiązek uisz-
czenia opłaty dla hodowcy za skorzy-
stanie z tego przywileju.

 
Nie zawsze trzeba płacić 

hodowcy za siew jego odmiany? 
Rolnik nie ma obowiązku zapłaty 

dla hodowcy za wykorzystanie jego 
odmiany do siewu, gdy wysieje kwa-
lifikowany materiał siewny, czyli posia-
dający świadectwo kwalifikacji, a na 
opakowaniu znajduje się urzędowa 
etykieta. Każde opakowanie musi być 
oznakowane urzędową etykietą, na 
której między innymi wymieniona jest 
nazwa odmiany oraz widnieje numer 
partii materiału siewnego i stopień 
kwalifikacji. Te same dane muszą się 
znaleźć na fakturze. Na żądanie ku-
pującego sprzedający na obowiązek 
wystawić fakturę. Radzimy żądać wy-
stawienia faktury, gdyż uprawnia ona 
do uzyskania dopłaty z ARR, a jedno-
cześnie stanowi dowód na siew kwa-
lifikatu w przypadku kontroli ze strony 

hodowcy lub Agencji Nasiennej. Dru-
gim przypadkiem zwolnienia rolnika 
z opłaty jest posiadanie mniej niż 10 ha 
wszystkich gruntów rolnych (własnych 
i dzierżawionych, uwzględniając rów-
nież grunty np. pod sadami, stawami, 
użytkami zielonymi, zabudowaniami 
gospodarskimi).

   Zatem wyłącznie od decyzji rolnika 
i powierzchni jego gospodarstwa za-
leży, czy będzie zobowiązany do uisz-
czenia opłaty dla hodowcy.

   Jeżeli rolnik zdecyduje się na siew 
odmiany objętej ochroną prawną musi 
pamiętać, że może to być wyłącznie:

– kwalifikowany materiał siewny (nie 
trzeba uiszczać opłaty dla hodowcy), lub

– materiał z własnego zbioru (wyma-
gane jest uiszczenie opłaty dla hodowcy 
bez wezwania, 30 dni po siewie, jeżeli 
całkowita powierzchnia gospodarstwa 
wynosi 10 ha i więcej).

Naruszeniem wyłącznego prawa jest:
Siew nabytego (kupno, wymiana, da-

rowizna itp.) ziarna paszowego lub kon-
sumpcyjnego odmiany objętej ochroną 
prawną. Do siewu takich odmian moż-
na kupować wyłącznie kwalifikowany 
materiał siewny. Dotyczy to każdego 
gospodarstwa, niezależnie od jego 
powierzchni.

Oferowanie lub sprzedaż z przezna-
czeniem do siewu odmiany objętej 
ochroną prawną bez pisemnej licencji 
od hodowcy. Oferować i sprzedawać 
do siewu można wyłącznie kwalifiko-
wany materiał siewny, po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody (licencji) 
od hodowcy. Dotyczy to każdego go-
spodarstwa, niezależnie od jego po-
wierzchni, a także jakiegokolwiek innego 
podmiotu.

Nie warto naruszać wyłącznego pra-
wa, gdyż grożą za to dotkliwe sankcje 
karne i cywilnoprawne. Warto nato-
miast siać kwalifikowany materiał siew-
ny. Jest to siew najtańszy zważywszy 
zwyżkę plonu i dopłatę z Agencji Ryn-
ku Rolnego.

URODZAJ

Paweł Kochański
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Wybrane aspekty technologii 
uprawy zbóż ozimych
Technologia produkcji rośliny zbożowej polega na kompleksowym ujęciu wszystkich czynników 
decydujących o wielkości i jakości plonu oraz ich zsynchronizowaniu, czyli dostosowaniu 
poszczególnych zabiegów i czynników agrotechnicznych do warunków siedliskowych danego pola. 

Plonowanie zbóż zależy od wybo-
ru właściwej odmiany oraz czynników 
siedliskowo-agrotechnicznych takich jak: 
jakość gleby (skład granulometryczny), 
odczyn, zasobność w składniki pokarmo-
we), przedplon, poziom nawożenia mine-
ralnego (zwłaszcza azotowego), termin 
siewu, ilość wysiewu, poziom ochrony 
roślin, stan zachwaszczenia pola oraz 
nasilenia chorób w rejonie uprawy. Jedy-
nie warunki meteorologiczne w okresie 
wegetacji mogą być czynnikiem nieprze-
widywalnym, jednak prawidłowo wyko-
nane zabiegi agrotechniczne niwelują 
niekorzystny układ pogody.

Ważną rolę odgrywa płodozmian. 
Wpływa na żyzność i urodzajność gle-
by głównie poprzez kształtowanie bilan-
su i zawartości substancji organicznej 
(próchnicy), biologicznych i fizycznych 
właściwości oraz ochrony gleby przed 
erozją.

W naszym kraju zaznacza się wzrasta-
jący udział zbóż w strukturze zasiewów, 
obsiewa się nimi ponad 70 % gruntów 
ornych. Z tego wynika, że na wielu po-
lach zboża są wysiewane po sobie przez 
kilka lat. Konsekwencją tego jest wyraź-
ny spadek ich wydajności. Z przeprowa-
dzonych dotychczas badań wynika, że 
wszystkie gatunki zbóż reagują spad-
kiem plonu ziarna na uprawę po przed-
plonach kłosowych. Najsilniejszą reakcję 
na złe stanowisko spośród zbóż ozimych 
wykazuje pszenica, słabszą pszenżyto 
i jęczmień, natomiast najsłabszą żyto. 

Jednym z ważniejszych elementów 
technologii uprawy zbóż jest nawoże-
nie. Głównym celem nawożenia jest 
uzyskanie zadawalających plonów o od-
powiedniej jakości oraz utrzymanie od-
powiedniego poziomu żyzności gleby. 
Nieumiejętne stosowanie nawozów może 
niekorzystnie wpływać na środowisko 
przyrodnicze. Zagrożenie pojawia się wte-
dy, gdy składniki pokarmowe są słabo 
wykorzystywane przez rośliny ze wzglę-
du na zbyt wysokie dawki, niewłaściwe 
terminy lub techniki stosowania nawo-
zów. Podstawą jest ułożenie racjonal-
nego planu nawożenia. Przy obliczaniu 
dawek nawozów i sporządzaniu planu 
nawożenia pomocne są komputero-
we programy doradztwa nawozowego: 
NAW-SALD, NAW-3, MACROBIL opra-
cowane przez IUNG-PIB. 

W przypadku pszenicy i jęczmienia do-
brą efektywność nawożenia mineralnego 
można uzyskać na glebach o odczynie 
obojętnym lub zbliżonym do obojętnego.

Pszenica ozima uprawiana na cele mły-
narsko-piekarskie wymaga intensywnego 
nawożenia azotem zastosowanego trzy 
lub czterokrotnie w okresie wegetacji. 
Dawka azotu powinna wynosić od 120 do 
160 kg N/ha. Pierwszą część (50-60%) 
należy zastosować w okresie ruszenia 
wegetacji, drugą (30-40%) w okresie 
strzelania w źdźbło, trzecią w okresie 
kłoszenia (20-30 kg N/ha) i ewentualnie 
czwartą w początkowym okresie dojrza-
łości mlecznej (10-20 kgN/ha). Badania 

wykonane w Zakładzie Uprawy Roślin 
Zbożowych IUNG-PIB w ostatnich la-
tach wskazują jednoznacznie, że więk-
sze dawki azotu wpływają korzystnie 
na cechy jakościowe ziarna pszenicy. 

Przy ustaleniu drugiej i trzeciej dawki 
nawozów przy uprawie pszenicy wska-
zane jest sprawdzenie testem roślinnym 
zawartości azotu ogólnego, polegające 
na oznaczeniu w laboratorium zawarto-
ści azotu ogólnego w masie nadziem-
nej zbóż. Materiał roślinny pobiera się 
w okresie między pełnią krzewienia a po-
czątkiem strzelania w źdźbło zbóż. Na 
podstawie wyników analizy roślin można 
dokonać uściślenia dawki azotu (ważne 
przy wysokich cenach nawozów). Przy 
uprawie pszenic odmian chlebowych 
zaleca się stosowanie azotu w ostatnim 
okresie, od rozwiniętego liścia flagowego 
do początku kwitnienia. Przyczynia się 
to do wzrostu białka, glutenu, wskaźni-
ka sedymentacji i cech reologicznych. 
Odmiany różnią się efektywnością wy-
korzystania azotu.

Uzyskaniu wysokiego plonu ziarna 
sprzyja siew w terminie optymalnym 
dla danego gatunku zboża. Z wielolet-
nich badań wynika, że korzystny wpływ 
optymalnego terminu siewu nie kończy 
się na pierwszych tygodniach wegetacji, 
ale oddziałuje na efektywność zabiegów 
agrotechnicznych w późniejszych fazach 
rozwojowych roślin zbożowych. Spadek 
plonu wynikający z opóźnienia terminu 
siewu jest spowodowany zmniejsze-
niem rozkrzewienia produkcyjnego roślin 
wskutek skrócenia fazy ich krzewienia, 
a także zmniejszeniem długości pędów 
kłosonośnyc, co ujemnie wpływa na ich 

dr Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy

URODZAJ
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SMOLICKA HODOWLA POLSKIM ROLNIKOM
proponuje wysokiej jakości materiał 

siewny zbóż ozimych:

„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

www.hrsmolice.pl

Pszenica:

WYDMA 
– wysokoplenna odmiana jakościowa – Grupa A, 
– rośliny niskie, odporne na wyleganie,
–  wysoki wskaźnik sedymentacji- SDS, dobra 

wydajność ogólna mąki.
ZAWISZA 
–  wysokoplenna odmiana jakościowa – Gr. A, przy 

intensywnych warunkach uprawy,
– odporna na wyleganie i osypywanie,
– bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
KOMNATA
– pszenica twarda DURUM - do produkcji makaronu.
W ofercie także materiał siewny:
– pszenicy jarej – jęczmienia jarego    – żyta jarego
– łubinu wąskolistnego – łubinu żółtego – łubinu białego
– grochu siewnego – gorczycy białej – prosa

Jęczmień:

BARTOSZ
–  odmiana pastewna, wielorzędowa, o dobrej 

zimotrwałości,
– odporna na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia, 
–  rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na 

wyleganie.
BAŻANT  
– wysokoplonująca odmiana pastewna,
–  najlepsza mrozoodporność wśród odmian 

jęczmienia ozimego, 
–  rośliny średniej wysokości, o dość dużej 

odporności na wyleganie.

Nasiona można zakupić w Spółce i jej Oddziałach oraz u Przedstawicieli handlowych     ZAPRASZAMY

Żyto:

szeroka oferta wysokoplonujących odmian populacyjnych na 
różne typy gleb o dobrej odporności na choroby i wylęganie:

ROSTOCKIE   AGRIKOLO BOSMO
HEGRO       SŁOWIAŃSKIE      WIBRO
a także odmiany mieszańcowe:

KONTO      STACH

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
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plenność. Ważny jest w takim wypadku 
wybór odmiany bardziej tolerancyjnej na 
opóźnienie siewu. Większa grupa takich 
odmian występuje w doborze pszenicy 
ozimej. Na podstawie badań Podolskiej 
do grupy tej zaliczamy odmiany: Finezja, 
Kris, Tonacja, Tortija, Mulan.

Spośród odmian jęczmienia ozime-
go tolerancyjne na opóźnienie siewu 
są: Traminer, Maybrit, Karakan, epo-
que, Wintmalt.

W badaniach naukowych IUNG-PIB 
w Puławach określono optymalną ob-
sadę roślin poszczególnych gatunków 
zbóż w zależności od zróżnicowanych 
warunków siedliskowo-agrotechnicz-
nych. Poniżej podano zakresy obsady 
dla poszczególnych zbóż ozimych. Dol-
ne granice zakresów dotyczą najlep-
szych, a górne najgorszych warunków 
siedliskowo-agrotechnicznych:

Pszenica ozima 400-530 ziaren/m2, 
Jęczmień ozimy 350-430 ziaren/m2, 
Pszenżyto: ozime 200-550 ziaren/m2, 
Żyto ozime 300-450 ziaren/m2,
Spośród zbóż ozimych, gęściejsze-

go siewu wymaga pszenica, średnio 

gęstego – pszenżyto, zaś rzadszego 
jęczmień i żyto. Te ostatnie dwa zboża 
cechują się bowiem zdolnością do sil-
niejszego krzewienia roślin. Ozime od-
miany pszenicy i jęczmienia w mniejszym 
stopniu różnią się wymaganiami, co do 
optymalnej gęstości siewu niż odmiany 
pszenżyta i żyta.

Na glebach typowych dla uprawy 
pszenicy wysiew 3,5-4,5 mln ziaren 
na ha odmian pszenic jakościowych 
(przy zastosowaniu większych dawek 
nawożenia azotowego) wydaje się być 
optymalny – według badań Podolskiej. 
Popularyzacja rzadkich siewów spraw-
dza się jedynie na glebach utrzymanych 
w dobrej kulturze.

Uprawa właściwej odmiany w najbar-
dziej korzystnych dla niej warunkach 
klimatycznych i glebowych jest jednym 
z czynników decydujących o plonowaniu. 
Dobór właściwej odmiany jest szczegól-
nie ważny w gospodarstwach stosują-
cych intensywne technologie, w których 
plonotwórcze oddziaływanie nawożenia 
mineralnego i chemicznych środków 
ochrony roślin bywa niewystarczające. 

Konieczne jest wtedy wprowadzenie 
najnowszych, najplenniejszych odmian. 

Warto zapoznać się z Listami Zaleca-
nych Odmian (LZO), rekomendowanych 
przez COBORU do uprawy w 2010 roku 
dla poszczególnych gatunków w woje-
wództwach. Listę zalecanych odmian 
jęczmienia ozimego zawiera tabela 1.

Wszelkie zaniedbania agrotechniczne 
rzutują na pogorszenie jakości ziarna 
i obniżkę plonu. Dla przykładu jęczmień 
browarny należy siać gęściej niż jęcz-
mień pastewny. Gęściejszy siew ograni-
cza krzewienie i udział pędów bocznych 
(2. i 3. rzędu) na korzyść pędu główne-
go i 1 rzędu. Dzięki temu otrzymujemy 
lepszą architekturę łanu, zapewniającą 
lepsze wyrównanie ziarna o dobrych 
właściwościach słodowania. 

Jedną z głównych cech jakościowych 
ziarna zbóż jest zawartość białka, któ-
ra powinna być wysoka w przypadku 
jego przeznaczenia na cele konsump-
cyjne i pastewne, niska zaś w przypad-
ku jęczmienia dla celów browarnych. 
Czynniki wpływające dodatnio na plon 
ziarna oddziałują przeważnie ujemnie 
na zawartość białka w ziarnie zbóż, co 
tłumaczy się efektem rozcieńczenia po-
branego azotu w większej masie plonu 
biologicznego. Wyjątkiem jest nawoże-
nie azotem, które wpływa jednocześ-
nie na wzrost plonu ziarna i zawartości 
w nim białka. Wzrost dawki azotu do 
poziomu optymalnego wpływa również 
na poprawienie cech reologicznych cia-
sta i cech wypiekowych pszenicy. Inne 
czynniki agrotechniczne w mniejszym 
stopniu modyfikują cechy jakościowe 
ziarna zbóż, natomiast duży wpływ na 
te cechy wywierają właściwości odmia-
nowe i warunki siedliskowe (głównie 
klimatyczne).

Tabela 1. Lista zalecanych odmian jęczmienia ozimego
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Lomerit + + + + + + + +

Merlot + + + + + + + + +

Rosita + + + + + +

Traminer

Nickela* + + + + + + + +

Scarpia + + + + + + + +

Maybrit + + + + + + + +

Fridericus + + + + + +

Karakan + + + + + +

Wintmalt +

epoque +

* odmiana typu browarnego
Źródło: COBOR
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ORKA CZY UPRAWA BEZORKOWA?
Z uwagi na fakt, że uprawa roli w znaczącym stopniu decyduje o wielkości i jakości plonu a także 
o kosztach jego uzyskania, należy dążyć do jej racjonalizacji. 

Głównym celem uprawy jest stworze-
nie roślinom uprawnym optymalnych 
warunków do siewu i kiełkowania na-
sion oraz wzrostu, rozwoju i plonowania. 
Cel ten jest realizowany głównie przez:

- czynności stwarzające właściwe 
warunki wodno-cieplno- powietrzne 
w glebie,

- uzyskiwanie gruzełkowatej struk-
tury gleby,

-  dostarczanie sk ładników 
pokarmowych, 

- niszczenie agrofagów (chwa-
stów, szkodników i  patogenów 
chorobotwórczych),

- zapobieganie erozji wodnej i wietrz-
nej itp.

W świetle aktualnej wiedzy nie istnie-
je jeden dobry sposób uprawy roli dla 
wszystkich roślin uprawnych na zróż-
nicowanych glebach i dla wszystkich 
gospodarstw. Przykładowo – wyma-
gania, co do staranności i głębokości 
uprawy roli są znacznie większe dla 
roślin okopowych niż dla zbóż. W go-
spodarstwach małych posiadanie sze-
rokiego zestawu narzędzi i maszyn 
uprawowych nie będzie uzasadnione 
ekonomicznie.

Zachodzące zmiany w strukturze za-

siewu gospodarstw, szczególnie więk-
szych a także średnich, wskazują na 
wzrastający udział zbóż a jednocześ-
nie malejący udział roślin okopowych. 
I to stanowi punkt wyjściowy do odpo-
wiedzi na pytanie postawione w tema-
cie, którego istotą jest rozstrzygnięcie 
problemu - jak spełnić zróżnicowane 
wymagania roślin uprawnych przy mi-
nimalnych kosztach, głównie paliwa?

W  gospodarstwach małych, 
w większości o wielokierunkowej 
produkcji, podstawowym systemem 
uprawy jest i będzie jeszcze długo 
orka, gdyż do jej wykonania potrzeb-
ny jest stosunkowo niedrogi zestaw 
narzędzi. Zaletą orki jest jednoczesne 
kruszenie, spulchnianie i odwracanie 
wyoranej skiby, co umożliwia przy-
krycie materii organicznej, regene-
rację struktury gleby i ma działanie 
fitosanitarne (częściowo niszczy oraz 
opóźnia rozwój agrofagów). Należy 
jednak zauważyć, że spośród prac 
polowych orka jest zabiegiem naj-
bardziej energochłonnym (tabela 1 
i 2). I właśnie z tego powodu stoso-
wane są różne modyfikacje w bu-
dowie pługów jak i uproszczenia 
w wykonywaniu orki.

Pługi nie do lamusa
Pomimo bogatej oferty przemysłu 

w różnorodne narzędzia i maszy-
ny uprawowe konstruktorzy pługów 
nie składają broni, proponują szereg 
rozwiązań zmniejszających zużycie 
paliwa podczas orki. Zmiany w kon-
strukcji pługów zmierzają w kierunku 
zmniejszenia oporów roboczych orki. 

Należy do nich pług dwuwarstwo-
wy, zbudowany z niskiego korpusu 
płużnego i sztywnego zęba zakoń-
czonego redlicą. Zmniejszenie oporów 
orki uzyskano na płytkim odwracaniu 
warstwy górnej przy głębokim spulch-
nieniu warstwy dolnej (jak przy orce 
głębokiej). Według doświadczeń PIMR 
zastosowanie orki dwuwarstwowej 
obniża zużycie paliwa o 20 %. Taki 
sposób orki spełnia ponadto postu-
lat uprawy ekologicznej. 

Powlekanie odkładnic pługów ma-
sami plastycznymi według doświad-
czeń IBMeR obniża opory robocze 
o 10 %. 

Kolejnym sposobem jest wprowa-
dzenie do praktyki, pługów z płyn-
ną regulacją szerokości roboczej, 
w których zmiana szerokości robo-
czej wraz ze zmianą oporów gleby 
daje oszczędności w zużyciu paliwa 
o ponad 30 %.

Na etapie badań są pługi, w których 
opory orki są zmniejszane poprzez:

- nadmuch sprężonego powietrza 
na skibę poprzez otwory od strony 
biernej odkładnic,

- wprowadzanie cieczy zmniejsza-
jącej tarcie pomiędzy powierzchnią 
odkładnicy a skibą.

Dr inż. Eugeniusz Jarmocik
UTP w Bydgoszczy

Tab.1. Zużycie paliwa pod-
czas orki (wg IUNG Puławy)

Rodzaj

gleby

Zużycie paliwa (l/ha)

Orka płytka < 15 cm Orka średnia 16-25 cm Orka głęboka > 25 cm

Lekka 7,5 14,0 15,0

Średnia 10,8 14,3 15,1

Ciężka 14,8 22,0 25,7
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Uproszczenia 
i usprawnienia w orce 

Można zaliczyć do nich następują-
ce sposoby: 

- spłycenie głębokości orki,
- wykonywanie orki przy optymalnej 

wilgotności gleby,
- agregatownie pługa z innymi narzę-

dziami uprawowymi,
- dbałość o techniczną sprawność 

pługa.
Według doświadczeń krajowych zysk 

energetyczny ze spłycenia orki o 1 cm 
(zależnie od zwięzłości i wilgotności 
gleby) powoduje zmniejszenie zuży-
cia paliwa o 0,5 – 1 l/ha. Na glebach 
utrzymanych w wysokiej kulturze można 
spłycić orkę stosując przemienną głę-
bokość orki w zmianowaniu. Według 
doświadczeń niemieckich – potwier-
dzonych również w Polsce – wynika, 
że spłycenie orki o 5 cm (tabela 3) po-
woduje oszczędności w zużyciu paliwa 
10–20 % (zależnie od warunków pracy) 
bez ryzyka spadku plonu.

Według szacunków IUNG przy upra-
wie gleb ciężkich orka gleby zbyt wilgot-
nej lub suchej zwiększa zużycie paliwa 

o 30 – 60 % w stosunku do zużycia 
paliwa w warunkach optymalnych.

Agregatownie pługa z innymi na-
rzędziami doprawiającymi, np. wałem 
Campbella, broną kolczatką itp. po-
woduje zmniejszenie sumarycznego 
zużycia paliwa, mniejsze ugniatanie 
gleby i szybsze wykonanie uprawy.

Sprawność techniczną pługa wyra-
żają głównie ostre lemiesze, gładkie 
i wyrównane powierzchnie robocze 
lemiesza i odkładnicy, wypoziomowa-
nie pługa itp.

 
Uprawa bezorkowa

Uprawa ta może być zastąpiona 
poprzez:

- głębosze wraz z narzędziami lub 
maszynami doprawiającymi,

- maszyny uprawowe,
- kultywatory złożone
- specjalne technologie uprawowe
Głęboszowanie (tab.2) charakteryzuje 

bardzo duże zapotrzebowanie energe-
tyczne, w związku z czym, należy go 
stosować na umiarkowaną głębokość 
(40 cm) i tylko na glebach ciężkich (za-
gęszczonych). Objawami zagęszczenia 

są zastoiska wodne oraz nadmierna 
gęstość objętościowa gleby (>1,6 g/
cm3). Prace doprawiające są wyko-
nywane tak jak w uprawie płużnej za 
pomocą szerokiego zestawu narzędzi 
i maszyn uprawowych.

Do znanych maszyn uprawowych 
należą: glebogryzarki, brony obrotowe, 
brony wahadłowe i brony wirnikowe. 
Maszyny te posiadają zróżnicowane 
parametry robocze, które umożliwia-
ją wykonywanie nimi także uprawy 
głębokiej (podstawowej). Z uwagi na 
intensywne oddziaływanie elemen-
tów roboczych na glebę, maszyny są 
głównie przeznaczone do pracy na 
glebach zwięzłych.

Kultywatory złożone są to zestawy 
narzędzi takich jak: 

- masywne zęby kultywatora z gęsio-
stopką i bezpiecznikiem sprężynowym,

- sekcja talerzy uprawowych,
- wał strunowy. 
Uprawa bezorkowa występuje naj-

częściej przy wykonywaniu podoryw-
ki i uprawy przedsiewnej. W uprawie 
podstawowej (głębokiej) występuje 
szereg ograniczeń. W oparciu o do-
świadczenia krajowe jak i zagraniczne 
orkę można zastąpić pracą agregatów 
do uprawy bezorkowej w określonych 
przypadkach:

Tab. 2. Zużycie paliwa podczas różnych zabiegów uprawowych (wg IUNG Puławy)

Zabieg uprawowy Wydajność ha/rbh Zużycie paliwa l/ha

Talerzowanie 0,9 6,7

Kultywatorowanie 0,8 6,0

Bronowanie 0,5 3,7

Wałowanie 0,5 2,8

Siew 0,8 2,9

Agregaty do przedsiewnego doprawiania 0,5 – 0,6 4,8 – 6,0

Głęboszowanie na gł. 40 cm, rozstaw 40 cm 0,4 – 0,5 33 – 42

Głęboszowanie na gł. 60 cm, rozstaw 60 cm 0.3 – 0,4 48 - 53

Tab.3. Optymalna głębokość uprawy roli w różnych ogniwach zmianowania

Przedplon Roślina następcza Głębokość w cm

okopowe zboża 15 – 20

zboża zboża 20 – 25

okopowe okopowe 20 – 25

zboża okopowe 25 – 30

motylkowe okopowe 25 - 30

BOMET agregat podorywkowy
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Kraków 30-002, ul. Zbożowa 4, tel. 12/398 79 20, fax. 12/633 02 25
Kobierzyce 55-040, ul. Sportowa 21, tel. 71/311 13 45

Mikulice, 37-220 Kańczuga, tel. 16/640 33 14
Zamość 22-400, ul. Kilińskiego 80, tel. 84/638 68 72

Takiej pszenicy jeszcze nie mieliście
– a my już mamy  

Takiej pszenicy jeszcze nie mieliście
– a my już mamy  

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Sp. z o.o.

Uzyskane plony w produkcji towarowej
w naszych gospodarstwach w 2010 r.
woj. dolnośląskie  – 8,3 t/ha
woj. śląskie   – 8,1 t/ha
woj. małopolskie  – 8,0 t/ha
woj. lubelskie   – 8,5 t/ha
woj. podkarpackie  – 6,5 t/ha  (w ekstremalnych warunkach)

www.hbp.pl
e-mail: nasiona@hbp.pl

rok rejestracji 2009, grupa A• 
pierwsza polska odmiana o miękkim ziarnie • 

    w połączeniu z doskonałą jakością glutenu
niższe wymagania agrotechniczne• 
wyjątkowe możliwości przystosowania się • 

   do zróżnicowanych warunków klimatyczno-glebowych
wysokie, stabilne plonowanie• 

W ofercie posiadamy szeroką gamę nowoczesnych,  
oraz już sprawdzonych i chętnie uprawianych
odmian zbóż ozimych i pozostałych roślin rolniczych.

W ofercie posiadamy szeroką gamę nowoczesnych,  
oraz już sprawdzonych i chętnie uprawianych
odmian zbóż ozimych i pozostałych roślin rolniczych.

rok rejestracji 2009, grupa A• 
pierwsza polska odmiana o miękkim ziarnie • 

    w połączeniu z doskonałą jakością glutenu
niższe wymagania agrotechniczne• 
wyjątkowe możliwości przystosowania się • 

   do zróżnicowanych warunków klimatyczno-glebowych
wysokie, stabilne plonowanie• 
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- na glebach utrzymanych w wyso-
kiej kulturze rolnej,

- na terenach zagrożonych erozją 
wodną lub wietrzną

- w wybranych ogniwach zmiano-
wania, np. ziemniaki – zboża ozime,

- zastępowanie orki na danym polu 
może występować raz na kilka lat,

- zastępowaniu orki winno towarzy-
szyć zwiększenie częstości opryski-
wania herbicydami.

Najbardziej znaną technologią w upra-
wie bezorkowej jest technologia Vader-
stad, wyróżniająca się płytką uprawą roli. 
Jest ona oparta na pracy trzech maszyn:

- agregat Carrier Disc,
- zgrzebło,
- siewnik uniwersalny lub combi (wy-

siew nasion i nawozu).

Agregat Carrier Disc służy do upra-
wy pożniwnej lub do płytkiej uprawy 
bezpłużnej. Jest zbudowany z sekcji 
talerzy i wału pierścieniowego. Talerze 
posiadają karbowane (ząbkowane) ob-
wody i służą do rozdrabniania resztek 
pożniwnych oraz gleby. Wał pierście-
niowy wyposażony jest w pierścienie 
o oryginalnej konstrukcji, służy do za-
gęszczenia roli. Duża masa własna 
zapewnia dobrą pracę nawet w trud-
nych warunkach, np. uprawa zwięzłej 
i przesuszonej roli. Posiada bezstop-
niową regulację głębokości pracy od 
0 do 10 cm.  

Do zalet pracy agregatu Carrier Disc 
można zaliczyć:

- intensywne rozdrabnianie resztek 
pożniwnych i roli,

- odpowiednie zagęszczenie roli do 
szybkich i wyrównanych wschodów 
chwastów i samosiewów, które na-
stępnie są niszczone opryskiwaniem 
lunicznie,

- duża prędkość robocza (V = 10 – 14 
km/h) umożliwia dużą wydajność pracy.

Zgrzebło jest to rodzaj brony zębo-
wej z wysoką ramą o głębokości pracy 
do 2 cm. W uprawie płytkiej pracuje 
przed ciągnikiem i wyrównuje słomę 
na powierzchni pola celem lepszego 
jej przykrycia. W siewie bezpośrednim 
stanowi jedyne narzędzie uprawowe. 

Technologia Vaderstad przy wielu za-
letach ma również szereg ograniczeń 
w stosowaniu. Nie nadaje się do upra-
wy pod rośliny okopowe, jest uprawą 
ryzykowną na glebach piaszczystych, 
szczególnie w suchych latach, unie-
możliwia przyoranie większej ilości 
obornika lub słomy. Jest ona głównie 
przeznaczona do średnich i dużych 
gospodarstw o dużym udziale zbóż 
w strukturze upraw. 

Wybór sposobu uprawy za pomocą 
orki lub innych narzędzi, maszyn czy 
technologii specjalnych jest kwestią 
analizy przydatności do konkretnych 
warunków gospodarstwa i jego możli-
wości finansowych. Oferta producentów 
pługów, narzędzi doprawiających oraz 
maszyn uprawowych w pełni umożli-
wia racjonalny ich wybór. 
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Jesienne nawożenie ozimin
Jesiennego nawożenia ozimin nie zaleca się odkładać na wiosnę. Wyniki wieloletnich badań 
pokazują, że jedynie przy optymalnym odżywieniu roślin jesienią, ich odporność na czynniki 
stresowe jest na tyle wysoka, że są w stanie bez uszczerbku dla siebie przezimować i wcześnie 
rozpocząć wiosną wegetację. 

Należy pamiętać, że tam gdzie ozi-
miny są „głodne”, start wiosenny jest 
zawsze późniejszy, co oznacza skróce-
nie okresu wegetacji. Stwierdza się też 
większe ubytki w obsadzie i rosnącą 
podatność roślin na infekcje grzybowe.

Zrezygnować z jesiennego nawoże-
nia nie można szczególnie na glebach 
o niskiej zasobności w składniki pokar-
mowe, gdyż plony ozimin kształtują się 
już jesienią. To właśnie w tym okresie 
rośliny rozkrzewiają się i wtedy też 
„programują” swój plon. Jeśli jesienią 
dobrze ich nie odżywimy, nawożenie 
wiosenne nie wyrówna już skutków 
jesiennego głodu. 

Z jesiennego nawożenia możemy 
zrezygnować jedynie wtedy, gdy ana-
liza gleby wykaże, co najmniej średnią 
zawartość składników pokarmowych, 
a na polu regularnie stosuje się nawo-
zy naturalne lub przyoruje poplony. Na-
tomiast przy niskiej zasobności gleby 
w składniki pokarmowe powinniśmy je-
sienią bezwzględnie zastosować całe 
nawożenie podstawowe.

Nawożenie zawsze poprzedzamy 
analizą gleby. Jej wyniki dostarczą nam 
informacji o aktualnej zasobności w po-
tas, magnez, fosfor oraz mikroelemen-
ty, jak również odczynu. Wykorzystując 
te dane można precyzyjnie ustalić od-
powiednią dla danego gatunku dawkę 
nawozów mineralnych oraz wapna.

W jesiennym nawożeniu ozimin nie 
można pominąć zabiegu wapnowania. 
Jest to o tyle istotne, że w kwaśnej 

glebie pobieranie składników pokar-
mowych jest zablokowane, w związku 
z tym rośliny nie są w pełni odżywio-
ne. Stosowanie nawozów mineral-
nych na takich glebach jest również 
nieefektywne. Aby więc nie ponosić 
strat finansowych na wysiane nawo-
zy, które w kwaśnych glebach i tak nie 
działają, należy odpowiednio wcześ-
niej zadbać o uregulowanie odczynu 
gleby. Tylko bowiem przy optymalnym 
pH przyswajalność składników pokar-
mowych jest wystarczająco wysoka 
dla roślin. Ponadto wprowadzony do 
gleby wapń poprawia jej właściwo-
ści fizyczne i chemiczne, co sprzyja 
rozwojowi pożytecznych mikroorga-
nizmów przyspieszających rozkład 
resztek pożniwnych i obornika, szyb-
ciej tworzy się więc próchnica. Na gle-
bach wapnowanych zmniejsza się też 
ryzyko włączenia w łańcuch troficzny 
metali ciężkich oraz porażanie roślin 
przez choroby. W efekcie zmniejszenia 
kwasowości gleby poprawia się odży-
wianie mineralne roślin, lepszy jest ich 
wigor, a w konsekwencji wielkość plo-
nu i jego jakość. 

Korzystając z wyników badań analizy 
chemicznej gleby otrzymujemy informa-
cję na temat jej zasobności w magnez, 
co pozwala nam wybrać odpowiedni 
rodzaj wapna. Jeśli analizy wykażą 
niedobór tego składnika i jednocześnie 
znaczne zakwaszenie gleby, należy ku-
pić nawóz wapniowo-magnezowy, po-
nieważ nie tylko niewłaściwy odczyn, 

ale i niedobór magnezu powodują ogra-
niczenia wzrostu i rozwoju ozimin. Gdy 
natomiast wyniki potwierdzają wyma-
ganą ilość magnezu, wystarczy wysiać 
zwykłe wapno nawozowe.

W nawożeniu ozimin szczególnie 
ważne jest jesienne nawożenie rzepa-
ku ozimego. Roślina ta w porównaniu 
do zbóż znacznie szybciej rozwija się 
w tym okresie i ma bardzo duże po-
trzeby pokarmowe nie tylko w stosun-
ku do azotu, potasu, fosforu, siarki, ale 
i mikroelementów. Dlatego tak ważnym 
mikroelementem dla rzepaku jest bor, 
który potrzebny jest do prawidłowego 
rozwoju systemu korzeniowego i szyj-
ki korzeniowej. W przypadku braku 
boru w tkankach korzenia tworzą się 
puste przestrzenie, co utrudnia trans-
port składników pokarmowych i wody 
do części nadziemnej, co oczywiście 
wpływa na znaczne obniżenie plonu 
ziarna. Z tego też względu należy rów-
nież w jesiennym nawożeniu nie pomi-
jać mikroelementów, szczególnie boru.

Pierwiastkiem, który niezbędny jest 
oziminom na starcie i ma największy 
efekt plonotwórczy przy jesiennym po-
daniu go roślinom, to fosfor. Rozwijające 
się młode rośliny rzepaku mają szcze-
gólnie wysokie potrzeby pokarmowe 
w stosunku do tego pierwiastka. Fosfor 
jest niezbędny przede wszystkim do 
wykształcenia „szkieletu” rośliny i ob-
fitego, głęboko sięgającego systemu 
korzeniowego. Pogłówne zastosowa-
nie tego składnika nie wyrównuje już 
jesiennego niedoboru. Również przezi-
mowanie ozimin, a i nieodłącznie zwią-
zana z tym procesem wysokość ich 
plonu zależy od zaopatrzenia w fosfor.

Z badań wynika, że optymalne za-

Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy
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Nawozy granulowane
Granukal – kreda nawozowa (dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 80%
Węglan magnezu MgCO3 5%
Woda H2O 10%
Tlenek krzemu SiO2 3%
Reaktywność  80%
pH  8,5-9,5

Granukal Grade 0 Extra – kreda nawozowa  
(dostępna w opakowaniach:10kg, 25kg, 40kg,
BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 92% 
Węglan magnezu MgCO3 1,5% 
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 52,5%
Woda H2O <5%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  90%

Granukal Standard – kreda nawozowa 
z magnezem (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 83% 
Węglan magnezu MgCO3 5%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50% 
Woda H2O 9%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  80%

Granukal Grade II Extra – kreda nawozowa 
z magnezem (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 82%
Węglan magnezu MgCO3 11%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50%
Woda H2O <5%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  80%

Granukal Grade I Extra – kreda nawozowa
 z magnezem (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 88%
Węglan magnezu MgCO3 5%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 52%
Woda H2O <3%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  80%

Kreda nawozowa 
granulowana z siarką
Granukal S – kreda nawozowa z siarką 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 68%
Węglan magnezu MgCO3 1-2%
Siarka S 4%
Woda H2O 10%
Tlenek krzemu SiO2 3%
pH  8,0-9,5

Granukal S PLUS – kreda nawozowa z siarką 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 40%
Wapń Ca 29%
Siarka S 10,5%

Granukal Grade S Extra – kreda nawozowa
 z siarką (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia CaCO3 55%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 30%
Siarka S 7%
Woda H2O <5%

Agrocarb MMP – kreda nawozowa 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 84%
Woda H2O 15-18%
Ekwiwalent CaO  40%
Reaktywność  90%
pH  8-8,5

Agrocarb MP – kreda nawozowa 
(dostępna w workach 30 kg)
Węglan wapnia  CaCO3 95%
Woda H2O 1%%
Ekwiwalent  CaO 50%
pH  8-8,5

Kreda nawozowa 
niegranulowana

Kreda nawozowa 80 (dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 80%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  90%

Kreda nawozowa Phasen z magnezem 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 65%
Węglan magnezu MgCO3 20%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  >50%

Kreda nawozowa 
niegranulowana z siarką
Kreda nawozowa S (dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 65%
Wodorotlenek 
magnezu Mg(OH)2 2%
Siarka S 3%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  90%

Nawóz dolomitowy
Agrodol 03 RO (dostępne luzem)

Węglan wapnia  CaCO3 50%
Węglan magnezu MgCO3 40%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50%
Woda H2O 10%
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opatrzenie roślin w fosfor zmniejsza 
skutki nieprawidłowego nawożenia 
azotem – ogranicza akumulację w rośli-
nach szkodliwych azotanów. Zwiększa 
także ich odporność na niekorzystne 
warunki atmosferyczne jak chociażby 
mróz i porażenie chorobami.

Aby nawożenie fosforem dawało ko-
rzyści i glebie i roślinie, należy wybrać 
właściwą dla warunków formę nawo-
zu i optymalny termin nawożenia. Jeśli 
w odpowiednim czasie i odpowiednich 
warunkach atmosferycznych wysie-
jemy nawóz fosforowy, to wiosną na-
sze rośliny nie będą miały purpurowo 
czerwonych liści. Trzeba pamiętać, 
że fosfor jest niedostępny na glebach 
długotrwale przesuszonych i mało za-
sobnych w próchnicę.

Największy jednak wpływ na dostęp-
ność fosforu ma odczyn gleby. Przy od-
czynie lekko kwaśnym przyswajalność 
jest najwyższa. Zmiana pH zarówno 
w dół jak i w górę wywołuje silne jej 

ograniczenie. Fosfor w tych warunkach 
jest w glebie, ale w formach chemicz-
nych niedostępnych lub bardzo trudno 
dostępnych dla roślin. Stąd między in-
nymi tak ważnym zabiegiem agrotech-
nicznym jest uregulowanie odczynu.

Równie ważne jest jesienne nawoże-
nie roślin ozimych potasem. Niedobór 
potasu zajmuje drugie miejsce po za-
kwaszeniu wśród czynników ograniczają-
cych żyzność naszych gleb i plonowanie 
roślin. Potas stanowi podstawę wytrzy-
małości roślin na niskie temperatury. 
Dzięki dobremu zaopatrzeniu w potas 
woda zawarta w komórkach ma dużą 
gęstość i bardzo trudno zamarza dla-
tego oziminy potrafią przetrwać mrozy 
i duże wahania temperatury wczes-
ną wiosną. Z badań wynika, że rośli-
ny o małym systemie korzeniowym są 
wrażliwsze na niedobór potasu niż te 
o dobrze rozwiniętym. systemie korze-
niowym. Aby nawozy potasowe działały 
należy zadbać również o nawożenie fo-

sforowe, niezbędne dla dobrego rozwo-
ju systemu korzeniowego. Na glebach 
o bardzo niskiej i niskiej zawartości przy-
swajalnego potasu dla zabezpieczenia 
potrzeb pokarmowych roślin i poprawy 
zawartości potasu w glebie niezbędne 
jest stosowanie dużych dawek potasu 
w nawozach pojedynczych. Dostęp-
ność potasu także maleje na glebach 
o pH poniżej 5,5.

Obok fosforu i potasu, ważnym skład-
nikiem dla ozimin jest azot. Nawożąc 
jesienią tym składnikiem nie można 
przekraczać 30 kg N/ha. Zbyt wyso-
ka dawka azotu prowadzi bowiem do 
nadmiernego wzrostu roślin, i w związ-
ku z tym słabszego przezimowania. 
Dla rzepaku optymalna dawka tego 
składnika azotu to 40 kg/ha. Typowym 
nawozem azotowym do przedsiewne-
go stosowania jest nawóz zawierają-
cy azot w formie amonowej, która jest 
stosunkowo odporna na wymywanie 
i umożliwia efektywne odżywianie ro-
ślin w niskich temperaturach. Azot w tej 
formie zawierają nawozy wieloskładni-
kowe i fosforan amonu.

Uniwersalnym nawozem azotowym 
jest mocznik, dostępny dla roślin po 2 
tygodniach od rozsiania.  Zaletą sto-
sowania mocznika jest także niewielki 
wpływ na wzrost zakwaszenia gleby.

Krzewienie się roślin ozimych jest bar-
dzo trudne, gdyż wschodzące rośliny 
mają jeszcze słaby system korzeniowy, 
a jesienią temperatura powietrza szyb-
ko obniża się, co nie sprzyja pobieraniu 
składników pokarmowych z gleby, dlate-
go należy bardzo starannie przygotować 
glebę pod ich uprawę. Nawozy mineralne 
muszą być również starannie wymieszane 
z wierzchnią warstwą gleby. Zapewni to 
lepsze warunki do pobrania składników 
pokarmowych przez rośliny.
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Jaki będzie rzepak jesienią...?
Czy już teraz możemy zadbać o przyszłoroczny plon?

Wieloletnia praktyka rolnicza poka-
zuje, że od jesiennej kondycji rzepaku 
zależy, jaki będzie jego start na wiosnę 
i przyszłoroczny plon. Niestety, warun-
ki występujące w kolejnych latach czę-
sto bardzo różnią się od siebie i dlatego 
należy zawczasu zastanowić się, co 
zrobić, aby odpowiednio przygotować 
rzepak do zimy. 

2010 rok dla producentów rzepaku 
okazał się wyjątkowo trudnym wyzwa-
niem. Począwszy od zimy 2009/2010 
na uprawę rzepaku wpływały wyjątko-
wo niekorzystne i trudne do przewidze-
nia warunki pogodowe. Wiosna też nie 
była łaskawa, bo w okresie kwitnienia 
rzepaku trwające przez kilka tygodni 
ulewne deszcze spowodowały nie tyl-
ko podtopienia pól, przyczyniając się do 
podduszenia lub wymoknięcia systemu 
korzeniowego, ale także uniemożliwi-
ły rolnikom wykonanie w terminie nie-
zbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Wydawało się już, że w pierwszej poło-
wie lata skończyły się problemy z aurą, 
tymczasem z początkiem żniw, kiedy 
w trakcie słonecznej i upalnej pogody 
plantacje rzepaku zaczęły dojrzewać, 
a łuszczyny powoli dosychać, nade-
szła kolejna fala deszczów, która spra-
wiła, że jeszcze do 10 sierpnia w całej 
Polsce mieliśmy na polach niezebrany, 
wilgotny rzepak. Wszystko to sprawiło, 
że chociaż rolnicy na polach zrobili, co 
mogli, to jednak plony rzepaku w tym 
roku będą zdecydowanie mniejsze niż 
oczekiwaliśmy. I tak na Dolnym Śląsku, 
gdzie w najlepszych gospodarstwach 
zwykle zbiera się ponad 5 t z ha, teraz 
producenci musieli zadowolić się plo-

nem oscylującym wokół 4 t/ha. Także 
w innych rejonach kraju plony były niż-
sze, bo osiągnęły często zaledwie ok. 
3 t/ha, albo jeszcze mniej, co wynika 
z faktu, że rzepak charakteryzuje się 
dużą zmiennością plonowania, zwłasz-
cza w okresach niesprzyjającej pogo-
dy. Jednak nic nie wskazuje na to, aby 
spadło zainteresowanie produkcją rze-
paku, gdyż pomimo tak niekorzystnego 
roku nadal opłacalne jest inwestowanie 
w produkcję tej rośliny i oczekiwana jest 
wysoka opłacalność jej uprawy. Aktualny 
wzrost cen skupu rzepaku wyrażony jest 
nie tylko niższymi tegorocznymi zbiora-
mi, ale również zwiększonym popytem 
na surowiec, który z pewnością będzie 
wzrastał także w ciągu następnych lat 
m.in. w związku z produkcją biopaliw.

Plon rzepaku kształtuje się właśnie je-
sienią, a osłabione plantacje nie są w sta-
nie nadrobić jesiennych strat w okresie 
wiosennym. Dodatkowo skutki mroźnej 
i bezśnieżnej zimy mogą zupełnie pozba-
wić nas plonu w roku następnym. Dlate-
go tak ważne jest, aby wzmocnić rzepak 
już jesienią, na starcie, kiedy przygoto-
wuje się do zimy tworząc niską rozetę 
(optymalna 8-10 liści) o ograniczonej 
powierzchni liściowej oraz pogrubionej 
( 1-2 cm) i zagłębionej w glebie szyjce 
korzeniowej, przy czym długość korzenia 
powinna wynosić ok. 25 cm. Prawidłowo 
odżywiony rzepak lepiej przygotowuje 
się jesienią do przezimowania także na 
poziomie anatomicznym rośliny, gdyż 
wewnątrz tkanek następuje wzmocnie-
nie ścianek komórkowych, pogrubie-
nie warstwy kutykuli, skrócenie wiązek 
przewodzących, zmniejszenie rozmiarów 

wakuoli w komórkach oraz na poziomie 
fizjologicznym, gdyż zwiększa się stęże-
nie soku komórkowego, a także wzrasta 
zawartość białek osmotycznych.

Rzepak ma duże wymagania pokar-
mowe, które muszą być pokryte prze-
de wszystkim z zasobów naturalnych 
gleby lub uzupełnione przez nawoże-
nie. Nawożenie to podstawowy czynnik 
plonotwórczy w produkcji rzepaku. Do 
wytworzenia 1 tony nasion z odpowied-
nią ilością biomasy rzepak potrzebuje: 
50 kg azotu, 24 kg fosforu, 50 kg pota-
su, 50 kg wapnia, 8 kg magnezu, 8 kg 
siarki i oraz mikroelementy: bor, mangan, 
cynk, molibden, miedź i inne. Pierwiastki 
te powinny być przede wszystkim do-
starczone do gleby, skąd mogą zostać 
pobrane przez korzenie rzepaku. Część 
z nich, jak azot i mikroelementy może 
być dostarczona w formie dokarmiania 
dolistnego. Już w okresie jesiennym po-
winniśmy zadbać o wzmocnienie roślin 
przed zimą, a jednocześnie o zwiększe-
nie ich potencjalnej produktywności, co 
przyczyni się do lepszego plonowania 
upraw polowych w okresie zbiorów. 
Od kilku już lat większość rolników po-
twierdziła na swoich polach pozytywny 
wpływ jesiennego oprysku odżywkami 
mikroelementowymi na przezimowanie 
rzepaku,. Nie bez znaczenia dla prze-
zimowania plantacji są także opryski 
fungicydami dodatkowo zwiększające 
zdrowotność roślin. Od niedawna bar-
dzo skuteczną metodą prowadzącą do 
zwiększenia efektu przezimowania rzepa-
ku jest zastosowanie już we wczesnych 
stadiach rozwojowych roślin oprysku 
dolistnego płynnym fizjostymulantem 
funkcji życiowych rośliny. Fizjostymulant 
zawiera minerały, które długotrwale po-
budzają roślinę do większej aktywności 

Jacek Bochenkiewicz
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fizjologicznej, a nie działają wyłącznie 
jako odżywka uzupełniająca składniki 
pokarmowe liści, z czym spotykamy 
się stosując nawozy dolistne wywo-
łujące efekt odżywienia rośliny tuż po 
oprysku. Produkt ten stymuluje procesy 
życiowe roślin, wzmacnia ich naturalną 
odporność, poprawia kondycję - zwłasz-
cza w sytuacjach stresowych. Minerały 
zawarte w preparacie wpływają na wy-
tworzenie specyficznych enzymów, które 
bezpośrednio wpływają na pobudzenie 
procesu fotosyntezy, dodatkowo zwięk-
sza się zawartość substancji mineralnych 
w soku komórkowym. Wokół korzenia 
wzrasta działalność mikroorganizmów 
rizosfery, które są odżywiane przez rośli-
nę, a to prowadzi do intensywniejszego 
procesu wchłaniania wody i składników 
mineralnych przez system korzeniowy, 
właśnie z udziałem tych mikroorgani-
zmów. W wyniku efektu fizjostymulacji 
rzepak wzmaga swoje zapotrzebowanie 
na pobieranie substancji mineralnych po-
przez system korzeniowy, a połączenie 
zależności pomiędzy częścią nadziemną 
rośliny, a systemem korzeniowym pro-
wadzi do lepszego rozwoju korzenia, 
który przed zimą wykształci się głębszy 
i mocniejszy. Dlatego uprawy, na których 
był stosowany fizjostymulant PRP eBV, 
charakteryzują się lepiej rozbudowanym 
systemem korzeniowym, oraz lepiej od-
żywioną częścią nadziemną rośliny, bar-
dziej regularnym cyklem rozwojowym, 
dzięki czemu zachowują w sposób op-
tymalny swój potencjał produkcyjny.

Fizjostymulant funkcji życiowych ro-
śliny jest produktem objętym kategorią 
nawozów dla roztworów związków mi-
neralnych (norma NFU 42-004), który 
jest roztworem zbilansowanej mieszanki 
minerałów potasowo (3,50%)-magne-
zowo (0,42%)- sodowej (1,40%) z do-

datkiem miedzi (0,02%), siarki i różnych 
mikroelementów (bor, mangan i inne ). 
Stosując preparat zapewniamy roślinie 
możliwość zwiększenia zdolności samo-
wyżywienia się poprzez własny system 
korzeniowy. Czym lepiej odżywione ro-
śliny, także mikroelementami, wówczas 
osiągamy większą masę 1000 nasion. 
A im większe nasiona rzepaku, tym lep-
sze ich zaolejenie, co pozwala uzyskać 
dobrą wydajność oleju podczas tłoczenia. 

Jeżeli zwiększymy aktywność fizjo-
logiczną rośliny we wczesnym stadium 
rozwojowym, to możemy spodziewać 
się wzrostu plonowania. Bardzo istotna 
jest faza rozwojowa roślin w momen-
cie zastosowania fizjostymulantu, gdyż 
pierwszy zabieg należy przeprowadzić 
w momencie, kiedy w roślinie powsta-
ją zawiązki przyszłego, potencjalnego 
plonu np. w przypadku rzepaku jest to 
faza kształtowania się liczby rozgałęzień, 
która ma miejsce jeszcze w okresie je-
siennym, a roślina jest wtedy w stadium 
4-6 liści / BBCH 12 do 18/. Wystarczy 
wtedy oprysk dolistny w dawce 2,0 l/ha, 
aby uzyskać dodatkowy efekt większej 
liczby rozgałęzień bocznych na rzepaku. 
Każde boczne rozgałęzienie to 20 – 30 
dodatkowych łuszczyn na roślinie, a to 
decyduje bezpośrednio o wzroście ilości 
łuszczyn w łanie, czyli o plonie rzepaku. 
Pamiętajmy jednak, że wysoki poziom 
obsady roślin na 1 metrze kwadratowym 
powoduje ograniczenie rozgałęziania się 
bocznego rzepaku, czyli mamy mniej-
szą ilość łuszczyn na roślinach. Typo-
wym oddziaływaniem jest zwiększenie 
się ilości łuszczyn w sytuacji, gdy rośliny 
są wysiewane w szerokim lub rozsze-
rzonym rozstawie rzędów.

efekty lepszego przezimowania rzepa-
ku po zastosowaniu oprysku nalistnego 
fizjostymulantem od kilku lat obserwo-

wane są m.in. w Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym IUNG – PIB w Żeli-
sławkach co potwierdza w swojej prak-
tyce rolniczej dyrektor gospodarstwa dr 
Sławomir Żur, który zaobserwował nie 
tylko zwiększoną ilość bocznych rozga-
łęzień w rzepaku i dzięki temu wyższy 
plon, ale także poprawę przezimowania 
roślin w okresie ciężkiej zimy, gdyż rze-
pak ma lepiej rozwinięty i głębszy system 
korzeniowy, o czym rolnicy mogą prze-
konać się naocznie na organizowanych 
corocznie odkrywkach glebowych na 
polach gospodarstwa w Żelisławkach.

Zaobserwowano również, że zastoso-
wanie dodatkowego oprysku na wiosnę 
fizjostymulantem na rzepaku, gdy pąki 
kwiatowe są jeszcze zamknięte w daw-
ce 1,5 l/ha doskonale uzupełnia zabieg 
jesienny i powoduje lepszy start plan-
tacji na wiosnę oraz daje długotrwały 
efekt zwiększenia odporności rośliny 
na większość niekorzystnych warunków 
stresowych w okresie wegetacji, jak np. 
niskie temperatury, nadmiar czy niedobór 
wody, dzięki czemu rośliny lepiej rosną 
i plonują. Tegoroczne wyniki plonowa-
nia rzepaku ozimego w gospodarstwie 
SDOO w Słupi Jędrzejowskiej wykazały, 
że nawet w tak trudnym roku, rzepak po 
oprysku nalistnym PRP eBV plonował 
średnio ponad 10% więcej niż na innych 
polach, przy czym średni plon wynosił 
43,2 q/ha , a sporadycznie przekraczał 
nawet 45 q/ha.

Stosując jesienny oprysk fizjostymulan-
tem funkcji życiowych rośliny na plantacji 
rzepaku przede wszystkim zwiększamy 
możliwości przezimowania roślin w trud-
nych warunkach, zwłaszcza tam gdzie 
inne metody pielęgnacyjne nie są wy-
starczające, a także kształtujemy nie 
tylko wyższy, ale i jakościowo lepszy 
plon w przyszłym roku.

URODZAJ
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PYROXENIA (FAO 130) – najwcześniejsza kiszonka w Polsce

CODIMI (FAO 190) – na ziarno i kiszonkę na północy Polski na wszystkich typach gleb

ALOMBO (FAO 230) – rekordowe plony ziarna (na grysy) i kiszonki

CODIMON (FAO 240) – wysoki plon również na „zimnych glebach“  

CELIVE (FAO 245) – wyjątkowy plon skoncentrowanej energii

TIARA (FAO 260) – plastyczność i odporność na suszę

TOP KISZONKA: CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235 | ALOMBO | 
CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN

PYROXENIA (FAO 130) – najwcześniejsza kiszonka w Polsce

CODIMI (FAO 190) – na ziarno i kiszonkę na północy Polski na wszystkich typach gleb

ALOMBO (FAO 230) – rekordowe plony ziarna (na grysy) i kiszonki

CODIMON (FAO 240) – wysoki plon również na „zimnych glebach“  

CELIVE (FAO 245) – wyjątkowy plon skoncentrowanej energii

TIARA (FAO 260) – plastyczność i odporność na suszę

CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235
ALOMBO | CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN

Mieszańce z Osevy
dla najbardziej wymagających hodowców
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Jesienne zwalczanie 
chwastów w zbożach ozimych
Chwasty w zbożach ozimych zwalcza się doglebowo lub nalistnie. Podczas jednego zabiegu 
można ograniczyć się do niszczenia chwastów tylko jednoliściennych bądź tylko dwuliściennych. 
Można także obie grupy chwastów zwalczać równocześnie.

Zabiegi doglebowe (posiewne) wy-
magają wilgotnej gleby. Poza tym czyn-
nikiem klimatycznym wymagana jest 
znajomość pól i ocena tzw. „banku 
nasion”. By odpowiednio dobrać her-
bicyd konieczna jest znajomość sta-
nowiska i umiejętność przewidywania 
zachwaszczenia pod względem gatun-
kowym. Nieco kłopotu sprawiają ziemie 
wydzierżawione lub nowo zakupione. 
W takich przypadkach należy skorzy-
stać z informacji byłych użytkowników 
lub odczekać minimum rok, by zorien-
tować się o potencjale nasion w glebie.

 Chwasty jednoliścienne można zwal-
czać tylko preparatem Axial 100 eC. 
Zwalcza miotłę zbożową i w wyższych 
dawkach wyczyniec polny. Jeżeli się 
pojawi owies głuchy, co jesienią się 
rzadko zdarza, też zostanie zniszczo-
ny. Axial 100 eC koniecznie musi być 
stosowany z adiuwantem Adigor 440 
eC. Zaleca się je stosować w proporcji 
1:3 (jedna część preparatu i trzy czę-
ści adiuwanta).

Same chwasty dwuliścienne można 
niszczyć stosując regulatory wzrostu 
zawierające 2,4-D, MCPA, dichloroprop, 
dikambę i mekoprop. 2,4-D i MCPA 
stosowane pojedynczo niszczą dość 
ograniczony zakres gatunków chwa-
stów. Ich fabryczne mieszaniny mają 
zdecydowanie szerszy zakres. Podsta-
wowym warunkiem uzyskania zada-
walającej skuteczności tych środków, 
jest wykonanie zabiegu w odpowied-

Glean 75 WG, jeden z najbardziej docenionych przez rolników 
herbicydów zbożowych stosowanych jesienią. Tradycja i zaufanie.

Program zwalczania chwastów w zbożach podczas jesieni

Herbicyd Skala BBCH

Dawki dla zbóż

Pszenica Pszenżyto Jęczmień Żyto

chlorosulfuron

Agrosulfuron 750 WP 00 i 12-KW* 20-25 g 20-25 g – 20-25 g

Glean 75 WG 00 i 12-KW* 20-25 g 20-25 g – 20-25 g

Helm Sulfi 75 WG 00 i 12-KW* 20-25 g 20-25 g – 20-25 g

Maczuga 75 WG 00 i 12-KW* 20-25 g 20-25 g – 20-25 g

chlorosulfuron + diflufenikan + izoproturon

Glean 75 WG + Legato Plus 600 SC 11-12 15 g + 0,75 l – – –

chlorotoluron 

Lentipur Flo 500 SC 00 2,0 l – – 2,0-3,0 l

Tolurex 500 SC 00 i 13-KW 2,0 l – 2,0 l –

Lentipur Flo 500 SC 13-KW 2,0-3,0 l – 2,0-3,0 l –

Tolurex 500 SC 13-KW – – 2,0 l –

chlorotoluron + diflufenikan

Snajper 600 SC 13-KW 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l – –

diflufenikan

Agro Diflufenikan 500 SC 12-13 0,2-0,3 l – – –

Diflanil 500 SC 12-13 0,2-0,3 l – – –

Golden Fenikan 500 SC 12-13 0,2-0,3 l – – –

Komandos 500 SC 12-13 0,2-0,3 l – – –

Legato 500 SC 12-13 0,2-0,3 l – – –

diflufenikan + flufenacet

expert 600 SC 11-KW 0,25-0,35 l 0,25-0,35 l 0,25-0,35 l 0,25-0,35 l

Komplet 560 SC 11-KW 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l

diflufenikan + flurtamon

Carat 350 SC 11-13 0,5-0,75 0,5-0,75 0,5-0,75 0,5-0,75

flufenacet + metrybuzyna

expert Met 56 WG 11-13 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg

flurochloridon

Racer 250 eC 00 1,0-2,0 l 1,0-1,5 l – 1,0-1,5 l

izoproturon

Protugan 500 SC 13-14 2,0-3,0 l 2,0-2,5 l 2,0-3,0 l 2,0-2,5 l

izoproturon + diflufenikan

Pelikan Plus 550 SC 00 i 13-KW 2,0–2,5 l 2,0–2,5 l 2,0–2,5 l –

inż. Adam Paradowski
Instytut Ochrony Roślin – PIB

CHEMIA
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KOMPLET
560 SC
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nich warunkach meteorologicznych. 
Musi on być wykonany na rośliny su-
che, podczas temperatury minimalnej 
w granicach 8-10oC. Taka temperatura 
powinna występować minimum kilka 
godzin dziennie przez okres około ty-
godnia po oprysku.

Pozostałe herbicydy zamieszczone 
w tabeli są dość uniwersalne. Każdy 
z nich zwalcza miotłę zbożową oraz 

inny zakres chwastów dwuliściennych. 
Terminy zastosowania przedstawiono 
w skali BBCH, w której symbol „00” 
oznacza bezpośrednio po siewie, „11-
14” to liczba liści od fazy szpilkowania 
do 4 liści właściwych. Liczby od 21 do 
29 to cały okres krzewienia. W tabeli 
zamieszczono jeden symbol spoza skali 
BBCH, jest to „KW” czyli koniec wege-
tacji jesiennej. Oznaczenie BBCH 29 

to koniec fazy krzewienia praktycznie 
jest równoznaczny z końcem wegetacji 
jesiennej, ponieważ do końca krzewie-
nia zbóż jesienią, raczej nie dochodzi.

   Herbicydy na ogół są zalecane 
w tych samych fazach rozwojowych 
dla wszystkich zbóż. Wyjątek stano-
wi chlorosulfuron (Glean 75 WG i od-
powiedniki). Wszystkie zboża (oprócz 
jęczmienia) można odchwaszczać bez-
pośrednio po siewie. Natomiast nalist-
nie zabiegi w pszenicy i pszenżycie są 
zalecane od fazy 2 liści, a w życie od 
3 liści. Także nieco zamieszania jest 
ze stosowania chlorotoluronu (Len-
tipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC). 
Analizując zalecenia można doszu-
kać się różnic w terminach dawkach 
oraz zaleceniach w poszczególnych 
gatunkach zbóż. Różnice te bardziej 
wynikają z różnic w procedurach re-
jestracyjnych, niż reakcji poszczegól-
nych zbóż na tą substancje aktywną. 
Inny przykład to rejestracja preparatu 
Pelikan Plus 550 SC, który jest zaleca-
ny bezpośrednio po siewie, a następ-
nie od fazy 3 liści do końca wegetacji 
jesiennej. Jego analogiczne herbicy-
dy Cougar 600 SC i Legato Plus 600 
SC są zarejestrowane „bez przerwy” 
od zabiegu posiewnego aż do końca 
wegetacji jesiennej.

Podobnie większość herbicydów jest 
zalecana w takich samych dawkach we 
wszystkich zbożach. Różnice czasami 
wynikają z innej zawartości ilości sub-
stancji aktywnej. Takimi przykładami 
mogą być pary Alister 160 OD i Alister 
Grande 190 OD; Cougar 600 SC i Pe-
likan Plus 550 SC oraz expert 600 SC 
i Komplet 560 SC. Atlantis 04 WG jest 
zarejestrowany w pszenicy i pszenży-
cie w przedziale od 0,15 do 0,4 kg/ha, 
w życie jest zalecany w dawce wyno-

Herbicyd Skala BBCH

Dawki dla zbóż

Pszenica Pszenżyto Jęczmień Żyto

Cougar 600 SC 00 - KW 1,25–1,5 l 1,25–1,5 l 1,25–1,5 l 1,25–1,5 l

Legato Plus 600 SC 00 - KW 1,25–1,5 l 1,25–1,5 l 1,25–1,5 l 1,25–1,5 l

jodosulfuron metylosodowy

Huzar 05 WG 13-29 0,15-02 kg 0,15-02 kg – 0,15-02 kg

jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy + diflufenikan

Alister 160 OD 13-KW 0,85-1,0 l 0,85-1,0 l – 0,85-1,0 l

Alister Grande 190 OD 13-KW 0,8-1,0 l 0,8-1,0 l – 0,8-1,0 l

jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy

Atlantis 04 WG** 13-KW 0,15-0,4 l 0,15-0,4 l – 0,15 l

pendimetalina

Stomp 330 eC 00 i 12-14 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l

Stomp 400 SC 00 i 12-14 – – 3,0-3,5 l –

pendimetalina + izoproturon

Maraton 375 SC 00 i 11-14 4,0 l 4,0 l 4,0 l 4,0 l

pinoksaden

Axial 100 eC** 13–37 0,3 – 0,6 l – 0,3-0,45 l –

prosulfokarb

Boxer 800 eC 11-13 3,0 – – –

regulatory wzrostu: 2,4-D, MCPA, dichloroprop, dikamba, mekoprop

Agritox 500 SL 21-29 1,5 l – 1,5 l –

Aminopielik D 450 SL 21–29 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Aminopielik Standard 600 21–29 1,25-1,5 l – 1,25-1,5 l –

Aminopielik Super 464 SL 21–29 1,0 l 1,0 l 1,0 l 1,0 l

Aminopielik Tercet 500 SL 21–29 2,0-2,5 l 2,0-2,5 l 2,0-2,5 l 2,0-2,5 l

Chwastox 750 SL 21–29 1,0 l 1,0 l 1,0 l –

Chwastox D 179 SL 21–29 5,0 l 5,0 l 5,0 l 5,0 l

Chwastox extra 300 SL 21–29 3,0-3,5 l 3,0-3,5 l 3,0-3,5 l 3,0-3,5 l

Chwastox Trio 540 SL 21–29 2,5 l 2,5 l 2,5 l 2,5 l

Chwastox Turbo 340 SL 21–29 2,5 l 2,5 l 2,5 l 2,5 l

Dicoherb 750 SL 21–29 1,0 l 1,0 l 1,0 l 1,0 l

Dicopur Combi 500 SL 21–29 4,0 l 4,0 l 4,0 l 4,0 l

Dicopur Top 464 SL 21–29 1,0 l 1,0 l – –

esteron 600 eC 21-29 0,8-1,0 l – 0,8-1,0 l –

Optica DP 600 SL 21–29 1,5-2,0 l – – –

* żyto od 3 liścia

**koniecznie stosować z adiuwantem

CHEMIA
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F&N Agro Polska Sp. z o. o.  
ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa

tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl

HERBICYD

Herbicyd dla wybornych Strzelców…
Preparat chwastobójczy do jesiennego zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliściennych w zbożach ozimych

Kompletne spektrum zwalczanych chwastów, w tym również 
uciążliwych takich jak: miotła, fiołek, przytulia czy chaber

Nowość

UWAGA PROMOCJA!
Gospodarstwo rolne, które zakupi w termi-
nie do 15.11.2010 r., min. 100 litrów prepa-
ratu Snajper 600 SC otrzyma gratis: nowo-
czesną WIATRÓWKĘ SPRĘŻYNOWĄ 
(karabinek) z łamaną lufą gwinto-
waną oraz celownikiem optycznym! 
Wystarczy wypełnić kupon konkursowy 
i przesłać go wraz z kopią faktury zakupu 
herbicydu Snajper 600 SC na adres: 

F&N Agro Polska Sp. z o.o. 
ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, 

w terminie do 30.11.2010 r. Szczegółowy regula-
min promocji na www.fnagro.pl

zawa, 

r. Szczegó -
www.fnag

a, 

czegółowy regula-
fnagro.pl

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingo-
wych przez F&N Agro Polska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 
883 z późn. zmianami). Wyrażam zgodę na udostępnianie moich 

danych podmiotom trzecim oraz na ich przekazywanie za granicę. Wyrażam zgodę na 
otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail i nr. 
telefonu komórkowego (zgodnie z art. 10 B2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. nr 144, 
poz. 1204 z późn.zm.)

DATA I PODPIS 

IMIĘ NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA:

Ja,Ja, 
ii wwyy
wwyyc

POW. GOSP. (ha)

TEL. KONTAKTOWY: E-MAIL

KUPON PROMOCYJNY Snajper 600 SC
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Glean 75 WG, jeden z najbardziej docenionych przez rolników 
herbicydów zbożowych stosowanych jesienią. Tradycja i zaufanie.

szącej zaledwie 0,15 kg/ha. Te różnice 
wynikają z wrażliwości poszczególnych 
zbóż (w jęczmieniu w ogóle brak reje-
stracji). Duża rozpiętość dawek w ja-
kim ten preparat jest zarejestrowany, 
jest związana z terminem stosowania 
(jesień – wiosna) oraz gatunkami zwal-
czanych chwastów, które wykazują zróż-
nicowaną wrażliwość na ten herbicyd. 
Omówiony Atlantis 04 WG oraz Huzar 
05 WG posiadają także rejestrację form 
użytkowych „OD”, niestety nie są one 
zarejestrowane do zabiegów jesiennych.

   Wybór preparatu do zwalczania 
miotły zbożowej praktycznie nie sprawia 
kłopotu. Zdecydowana większość her-
bicydów zalecana do zabiegów jesien-

nych w zbożach zwalcza ten gatunek. 
Co najmniej taka sama liczba środków 
niszczy chwasty dwuliścienne, ale prob-
lem z tym, że każdy herbicyd, pomi-
jając herbicydy analogiczne, zwalcza 
inną grupę chwastów dwuliściennych. 
Na ten element ochrony należy szcze-
gólnie zwrócić uwagę, zwłaszcza, że 
mieszaniny herbicydów do zabiegów 
jesiennych są ograniczone do minimum. 
Praktycznie jest zarejestrowana tylko 
jedna kombinacja i to tylko w pszenicy 
ozimej. Jest w niej zalecane łączne sto-
sowanie preparatu Glean 75 WG z Le-
gato Plus 600 SC. Niestety jak na cały 
jesienny program ochrony zbóż przed 
chwastami to bardzo mało.

   Kończąc, należy podkreślić, że pre-
paraty doglebowe skutecznie działają, 
gdy gleba jest wilgotna. Najbardziej pod 
tym względem są wymagające herbicydy 
Stomp i Maraton. Z kolei zabiegi nalist-
ne są skuteczne, gdy chwasty podczas 
zabiegu są suche. Zwilżone opadem 
deszczu, mgłą czy rosą są narażone 
na spłynięcie cieczy roboczej do gleby, 
gdzie już są nieaktywne. Zabiegów nie 
należy również wykonywać krótko przed 
spodziewanym deszczem, który może 
spowodować zmycie cieczy opryskowej. 
Temperatura dla większości „jesiennych” 
środków chwastobójczych, oprócz regu-
latorów wzrostu, ma znikome znaczenie 
dla ich skutecznego działania.
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Jesienne zwalczanie chwastów zyskało sobie wielu zwolenników, a mi-
niony sezon wegetacyjny pokazał, jak trudno jest uporać się z chwastami 
po długiej, ciepłej jesieni i łagodnej zimie. Dotyczyło to głównie plantacji, 
na których nie wykonano zabiegów jesiennych. Sprzyjające dla rozwoju 
chwastów warunki pogodowe spowodowały, że wczesną wiosną miotła 
zbożowa miała boczne rozgałęzienia, a przytulia silnie rozwinięte pędy 
boczne z wieloma okółkami (6-8 okółków). Na wielu polach można było 
zauważyć kwitnące gwiazdnice czy też jasnoty. Wielu producentów mu-
siało skorzystać z droższych rozwiązań.
Ponadto należy pamiętać, że wiosną czas na wykonanie zabiegów 
w praktyce może okazać się bardzo krótki ze względu na utrudniony 
wjazd opryskiwacza w pole w optymalnym terminie (wysokie uwilgotnie-
nie gleby, niskie temperatury).
Ochrona plantacji powinna być ukierunkowana na wyeliminowanie kon-
kurencyjnych chwastów w początkowych etapach rozwoju zbóż, gdyż 
uprawiana roślina potrzebuje w tym czasie do swojego rozwoju dużo 
składników pokarmowych, wody i światła. Szczególnie istotne znacze-
nie ma to w przypadku zbóż ozimych, które są bardziej narażone na za-
chwaszczenie niż jare. Chwasty w zbożach ozimych wschodzą zarów-
no jesienią, jak i wiosną. Wolniejsze tempo wzrostu zbóż (szczególnie 
pszenicy ozimej) powoduje, że chwasty rosnące w oziminach rozrastają 
się silniej niż rośliny ze wschodów wiosennych. Efektem tego jest duża 
konkurencyjność chwastów, które mogą zagłuszyć roślinę uprawną. Ro-
śliny skazane na konkurencję ze strony chwastów zamiast intensywnie 
budować system korzeniowy całą energię zużywają do walki o światło 
i składniki pokarmowe (np. jedna roślina przytulii czepnej pobiera z gleby 
trzykrotnie więcej azotu i wody niż jedna roślina pszenicy). W efekcie tego 
pszenice w okres spoczynku wegetacyjnego wchodzą osłabione i mniej 
odporne na mrozy. 
Zastosowanie Maratonu 375 SC powoduje, że zboża zostają pozbawio-
ne konkurencji chwastów w początkowym okresie wzrostu i rozwoju – 
w okresie tzw. krytycznej wrażliwości. Szczególnie duże znaczenie 
ma to w przypadku żyta i jęczmienia, ze względu na bardzo szybki wzrost 
już jesienią. 
O skuteczności ochrony decyduje wyeliminowanie konkurencji chwastów 
jedno- i dwuliściennych. Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych 
ważne jest, aby cel ten osiągnąć za jednym przejazdem opryskiwacza. 
Maratonu 375 SC zwalcza skutecznie miotłę zbożową oraz szeroki za-
kres chwastów dwuliściennych występujących w zbożach ozimych. Lista 
chwastów wrażliwych na Maraton 375 SC jest bardzo długa. Obejmuje 
ponad 25 gatunków chwastów, w tym także te najbardziej uciążliwe, jak 
przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumianowate, jasnoty i przetacz-
niki.

Miotła zbożowa zalicza się do najgroźniejszych chwastów występują-
cych w formie ozimej lub jarej w zbożach. Jest chwastem silnie konkuren-
cyjnym. W liczbie 25 roślin/m2 może obniżyć plon o ponad 10%. Szcze-
gólnie niebezpieczne są wschody jesienne miotły, ponieważ z jednej 
rośliny powstaje 8-12 źdźbeł. Roślina miotły zbożowej, która wschodzi 
na wiosnę, może wytworzyć od 3-5 źdźbeł. Rośliny ze wschodów jesien-
nych wytwarzają więcej bardziej wykształconych nasion, prowadząc do 
większego zachwaszczenia plantacji aniżeli rośliny wschodzące wiosną. 
Dlatego też znaczna część areału zbóż ozimych zachwaszczonych co-
rocznie miotłą to między innymi efekt braku jej zwalczania w okresie je-
siennym. Niewielkie wzmagania termiczne sprawiają, że nasiona miotły 
zbożowej masowo kiełkują już w temperaturze od 20C. Rozwojowi tego 
chwastu sprzyja ponadto wysoka wilgotność powietrza. Zimą, gdy tem-
peratura powietrza i gleby jest dodatnia, miotła zbożowa kontynuuje swój 
rozwój. W konsekwencji może to spowodować, że na przedwiośniu i wio-
sną silnie się rozkrzewi, wchodząc w fazę, w której maleje jej wrażliwość 
na większość herbicydów.
Dlatego głównym okresem zwalczania miotły zbożowej powinna być je-
sień, a zabiegi wiosenne należy traktować jako interwencyjne.

Sposób działania
Maraton 375 SC zawiera dwie substancje biologicznie czynne o odmien-
nych i wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Wyka-
zują one równocześnie efekt synergistyczny w stosunku do niektórych 
chwastów. Mechanizm działania tych substancji sprawia, że Maraton 375 
SC równie skutecznie niszczy te chwasty, które już wzeszły, jak i te, które 

kiełkują w okresie późniejszym. Jest to efektem długotrwałego, doglebo-
wego działania herbicydu!!!
W tym miejscu należy zwrócić uwagę użytkownikom herbicydu Maratonu 
375 SC na fakt, że pełna ocena skuteczności chwastobójczej preparatu 
powinna być przeprowadzona dopiero wiosną, 2-3 tygodnie po rozpo-
częciu wegetacji wiosennej. Wynika to z mechanizmu i tempa działania 
herbicydu, który wpływa niszcząco na tkanki merystematyczne (nowy 
wzrost). Na ogół już jesienią obserwuje się wysoką skuteczność chwa-
stobójczą.

Jak zastosować
Maraton 375 SC stosujemy w dawce 4 l/ha. Możemy go wykorzystać 
do odchwaszczenia wszystkich zbóż ozimych – pszenicy, jęczmienia, 
pszenżyta i żyta. Przy stosowaniu Maratonu 375 SC należy pamiętać 
o starannym przygotowaniu pola pod zasiew i równomiernym wysiewie 
ziarna na głębokość 3-4 cm. Resztki roślinne występujące na powierzch-
ni pola oraz zbrylone fragmenty gleby obniżają skuteczność działania 
wszystkich preparatów o działaniu doglebowym!

Kiedy stosować Maraton
Optymalnym terminem, kiedy możemy spodziewać się doskonałej sku-
teczności po zastosowaniu Maratonu, jest okres, gdy chwasty znajdują 
się w fazie liścieni do fazy maksymalnie 1-2 liści (przytulia ma rozwinięty 
maks. 1 okółek). Zwykle fazy te przypadają, gdy zboża mają 1-2 liście. 
Zastosowanie preparatu w fazie 1-2 liści zbóż jest łatwe do określenia 
z praktycznego punktu widzenia i najczęściej zbiega się z terminem 
występowania najbardziej wrażliwych faz rozwojowych chwastów: kieł-
kowania, liścieni, pierwszych liści właściwych. Tym samym odpowied-
nie dawki herbicydu stosowane są w okresie największej wrażliwości 
chwastów i zostaną pobrane zarówno przez korzenie, jak i części nad-
ziemne. Herbicyd ten można aplikować również w terminie późniejszym 
(3-4 liście zbóż) pod warunkiem, że chwasty nie przekroczyły fazy 2 liści 
właściwych. Zawsze należy kierować się fazami rozwojowymi chwastów. 
Jeżeli nawet tylko na części pola chwasty osiągnęły odpowiednią fazę 
rozwojową, należy wykonać zabieg. Istnieje również możliwość stosowa-
nia preparatu Maraton bezpośrednio po siewie. Dotyczy to jednak zbóż 
wysiewanych w późniejszych terminach. Skuteczność preparatu zasto-
sowanego w tym terminie zależy w dużym stopniu od uwilgotnienia gleby. 
Maraton 375 SC jest bezpieczny dla upraw następczych i nie ogranicza 
ich wyboru. W przypadku konieczności zaorania plantacji, na polach 
wcześniej potraktowanych preparatem można uprawiać zboża jare, ku-
kurydzę lub ziemniaki po uprzednim wykonaniu orki na głębokość 15 cm 
oraz dobrym wymieszaniu gleby.

Na podstawie obserwacji warunków pogodowych, z jakimi mamy do czy-
nienia w ciągu ostatnich lat, możemy stwierdzić występowanie pewnych 
anomalii pogodowych. W związku z tym preparaty zastosowane jesienią 
nie zawsze wykazują w pełni zadowalającą skuteczność działania i na 
niektórych plantacjach trzeba wykonywać zabiegi korygujące. Jednakże 
należy jednoznacznie stwierdzić, że chwasty występujące na tych plan-
tacjach są w znacznie ograniczonych fazach rozwojowych w stosunku 
do plantacji nietraktowanych herbicydami jesiennymi. Można je łatwo 
zniszczyć ukierunkowanymi zabiegami w oparciu o tanie herbicydy za-
stosowane w minimalnych dawkach.

 Wczesna eliminacja konkurencji chwastów
 Skuteczny preparat na miotłę i chwasty dwuliścienne
 Elastyczny termin stosowania
 Środek w pełni selektywny dla rośliny uprawnej
 Długi okres działania
 Nieograniczone następstwo roślin
 Uniezależnienie się od warunków pogodowych panują-

cych wiosną

Gwarancja spokojnej wiosny
... Maraton 375 SC
Zbigniew Boniek, BASF
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Zabieg fungicydowy już 
jesienią?
Silne porażenie ozimin jesienią w ubiegłych latach przyzwyczaiło plantatorów zbóż do 
wykonywania jesienią lustracji pól. W latach, gdy jesień była wilgotna i ciepła, warunki 
pogodowe znacznie przyspieszały rozwój zbóż ozimych, a zarazem grzybów chorobotwórczych.

W niektórych przypadkach koniecz-
ne było podjęcie decyzji o zwalczaniu 
sprawców chorób. Wykonanie tego 
zabiegu miało miejsce najczęściej na 
zbyt wybujałych przed zimą planta-
cjach, albo na odmianach, które ce-
chowały się mniejszą odpornością 
na porażenie przez danego sprawcę 
choroby. Wykonane wówczas zabiegi 
w tzw. terminie T-0 (T-zero) uchroniły 
wiele plantacji od epidemicznego wy-
stąpienia na wiosnę m.in. mączniaka 
prawdziwego, rdzy, septoriozy pasko-
wanej liści. Zabieg ten pozwolił rów-
nież na lepsze przezimowanie ozimin. 
Dotychczas rzadko wykonywano za-
biegi opryskiwania fungicydami jesie-
nią. Wykonanie tego zabiegu należy 
rozważyć na dobrze rozwijających się 
roślinach i intensywnie prowadzonych 
plantacjach. 

Warto jednak znać sprawców chorób, 
którzy w sprzyjających ich rozwojowi 
warunkach mogą wpłynąć na pogor-
szenie zdrowotności ozimin. Objawy 
porażenia przez grzyb Blumeria gra-
minis sprawcę mączniaka prawdziwe-
go możemy obserwować już jesienią. 
Grzyb występuje na wszystkich zbo-
żach uprawianych w Polsce przez 
cały okres wegetacji. Sprawca mącz-
niaka prawdziwego wytworzył formy 
specjalne, które porażać mogą tylko 
jeden gatunek zboża, np. na pszenicy 
występuje B. graminis f. sp. tritici, na 
jęczmieniu - B. graminis f. sp. hordei, 

na życie B. graminis f. sp secalis. For-
ma taka występując na pszenicy nie 
stanowi zagrożenia dla jęczmienia czy 
żyta. Sprawca mączniaka prawdziwego 
największe szkody wyrządza w upra-
wach jęczmienia i pszenicy. Pierwsze 
objawy możemy obserwować już w 
fazie drugiego liścia. Jednak w okresie 
późnowiosennym i letnim następuje 
szybki rozwój choroby. Grzyb poraża 
wszystkie organy zbóż: liście, źdźbła, 
pochwy liściowe oraz kłosy. Charak-
terystycznym objawem jest obec-
ność białego nalotu, który z czasem 
przybiera barwę szarą. Szkodliwość 
grzyba polega na tym, iż w miejscu 
porażenia blaszka liściowa żółknie, a 
następnie zasycha. W zależności od 
odporności odmiany porażenie przez 
grzyby było silne lub słabe. W przy-
padku odmian wrażliwych wskazane 
jest wykonanie zabiegu już jesienią w 
sytuacji, gdy zostaną przekroczone 
progi szkodliwości, aby nie pozwolić 
na zniszczenie liści. 

Kolejnym groźnym sprawcą poraża-
jącym pszenicę, żyto i pszenżyto już 
jesienią jest grzyb Puccinia recondita 
powodujący rdzę brunatną. Sprawca 
rdzy brunatnej pszenicy nie poraża żyta 
i pszenżyta. Objawy choroby obserwo-
wać można przede wszystkim na gór-
nej stronie liści, pochwach liściowych 
w postaci początkowo chlorotycznych 
plam, a następnie rdzawobrunatnych 
owalnych poduszeczkowatych broda-

wek - skupień zarodników, które odgry-
wają istotną rolę w rozprzestrzenianiu 
się choroby. W miarę dojrzewania ure-
diniospor (zarodników) pokrywająca 
je skórka pęka i zwija się tworząc 
„wałeczek” wokół ich skupień. Silnie 
i wcześnie porażone liście mogą cał-
kowicie zasychać.

Następnym patogenem zagraża-
jącym obecnie oziminom jest septo-
rioza paskowana liści powodowana 
przez grzyb Mycosphaerella gramini-
cola. Patogen ten oprócz pszenicy w 
mniejszym stopniu występuje również 
na życie i pszenżycie i poraża rośliny 
we wszystkich fazach rozwoju. Na 
początku rozwoju choroby obserwu-
jemy chlorotyczne, wydłużone plamy, 
ograniczone nerwami, które z czasem 
ciemnieją. Później widoczne są  cha-
rakterystyczne czarne punkty – pikni-
dia grzyba, które najczęściej układają 
się wzdłuż nerwów blaszki liściowej. 
Przy silnym porażeniu znaczne czę-
ści liści zasychają. 

W uprawie jęczmienia oprócz wy-
stępowania sprawcy mączniaka praw-
dziwego, należy  zwrócić uwagę na 
sprawców plamistości siatkowej (Pyre-
nophora teres) i rynchosporiozy zbóż 
(Rhynchosporium secalis). Występo-
waniu zarówno plamistości siatkowej 
jak i rynchosporiozy sprzyja umiarko-
wana temperatura – około 15°C oraz 
wysoka wilgotność powietrza. Pierw-
sze symptomy plamistości siatkowej 
na młodych listkach siewek jęczmie-
nia mają postać niewielkich, brunat-
nych plamek. Dopiero w miarę rozwoju 
choroby plamy się wydłużają tworząc 

Doc. Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – PIB 
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siateczkę i powstają rozległe nekrozy 
powodujące zamieranie liści. Jednym 
z najważniejszych źródeł zakażenia 
jęczmienia przez sprawcę plamisto-
ści siatkowej jęczmienia jest porażo-
ny materiał siewny.

W uprawie ozimin, zwłaszcza psze-
nicy istnieje większe zagrożenie 
przez grzyby rodzaju Fusarium. Są 
one sprawcami wielu chorób, które 
mogą występować przez cały okres 
wegetacji zbóż oraz porażać mogą 
wszystkie organy. W początkowych 
fazach rozwoju zbóż wraz z innymi 
grzybami jak np. Bipolaris sorokinia-
na, Stagonospora nodorum powodo-
wać mogą zgorzele siewek. Również 
już jesienią widoczne są symptomy 

fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i 
korzeni. Na pochwach liściowych wi-
doczne są brązowobrunatne smugi, 
kreski. Silnie porażone rośliny mają 
zbrązowiałą całą podstawę źdźbła i 
korzenie. Natomiast na liściach ob-
serwować można objawy fuzariozy 
liści. Początkowo są to żółte plamy 
na blaszkach liściowych ok. 3-4 mm 
średnicy, następnie w miarę rozwo-
ju grzyba plamy te powiększają się 
i brunatnieją, a następnie częściowo 
lub całkowicie zamierają.  

Rozważając wykonanie zabiegu przy 
użyciu fingicydu już jesienią trzeba 
wziąć pod uwagę, jaki rodzaj zapra-
wy użyliśmy do zaprawienia ziarna. 
W przypadku zastosowania zaprawy 

wieloskładnikowej, która w zakresie 
działania zwalcza również choroby 
liści w początkowych fazach rozwo-
jowych zbóż, to w takiej sytuacji praw-
dopodobnie nie będzie potrzeby do 
wykonania zabiegu w terminie T-0. 
Również przy podejmowaniu decyzji 
ważna jest intensywność prowadzo-
nej uprawy. Późną jesienią można za-
stosować fungicydy w skład, których 
wchodzą substancje aktywne, któ-
re mogą być stosowane w niższych 
temperaturach np. z grupy morfolin 
lub mieszanin morfolin z triazolami, 
mieszaniny strobiluryn z triazolami, 
środki z grupy ketoamin lub miesza-
niny ketoamin z triazolami oraz qui-
nozolin (tab. 1).

Tab. 1 Przykłady fungicydów zawierające substancje aktywne, które mogą być stosowane jesienią

Fungicyd - przykłady Substancja aktywna Grupa chemiczna

Capalo 337,5 Se fenpropimorf 200 g, epoksykonazol 62,5 g, metrafenon 75 g morfoliny, triazole, pochodne ketonu difenylowego

Cerelux Plus 535 eC flusilazol 160 g, fenpropimorf 375 g triazole, morfoliny

Corbel 750 eC fenpropimorf 750 g morfoliny

Falcon 460 eC tebukonazol 167 g, spiroksamina 250 g, triadimenol 43 g triazole, ketoaminy, triazole

Impuls 500 eC spiroksamina 500 g ketoaminy

Input 460 eC protiokonazol 160 g, spiroksamina 300 g triazole, ketoaminy

Instinct 750 eC fenpropidyna 750 g morfoliny

Juwel TT 483 Se

epoksykonazol 83 g,

krezoksym metylowy 83 g,

fenpropimorf 317 g

triazole, strobiluryny, morfoliny

Leander 750 eC fenpropidyna 750 g morfoliny

Talius 200 eC proquinazid 200 g quinozoliny

Tango Star 334 Se fenpropimorf 250 g, epoksykonazol 84 g morfoliny,  triazole

Tern 750 eC fenpropidyna 750 g morfoliny

Tilt Turbo 575 eC propikonazol 125 g, fenpropidyna 450 g triazole, morfoliny

Wirtuoz 520 eC prochloraz 320 g, tebukonazol 160 g, proquinazid 40 g imidazole, triazole, chinazoliny

Zenit 575 eC propikonazol 125 g, fenpropidyna 450 g triazole, morfoliny

CHEMIA
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Ślimaki mogą, ale nie muszą 
być problemem w uprawach 
ozimin
Na przestrzeni ostatnich lat, w uprawach roślin rolniczych, ale także w ogrodach, sadach i w 
uprawach warzyw, obserwowano masowe pojawy ślimaków. Nie brakuje ich także i w tym roku, 
ze względu na warunki pogodowe sprzyjające ich rozwojowi. Ślimaki są szczególnie groźne w 
okresie wschodów roślin – na wiosnę i jesienią. 

W sezonie wegetacyjnym występują 
dwa szczyty ich największej liczebno-
ści – pierwszy w maju, drugi w okresie 
wschodów ozimin. Ślimaki z upodo-
baniem atakują wówczas rzepak ozi-
my i pszenicę ozimą, powodując w 
tych uprawach największe szkody, 
zwłaszcza w sprzyjających dla nich 
warunkach pogodowych. Jesienią na 
ich ataki bardzo narażone są również 
warzywa, zwłaszcza kapusty (szcze-
gólnie te późne).

Na plantacjach rzepaku szkodniki te 
niszczą liścienie i pierwsze liście, a w 
pszenicy zjadają zarodki i kiełki ziarna. 
Uszkodzenia te mogą spowodować 
zahamowanie wzrostu roślin lub nawet 
ich całkowite obumarcie, a dodatkowo 
stanowią „wrota” infekcji, przez które 
przenikają do roślin patogeny grzybo-
we i bakteryjne, wywołujące różnego 
rodzaju jednostki chorobowe. 

Okresem krytycznym, w którym ro-
śliny pszenicy są najbardziej narażo-
ne na uszkodzenia ze strony ślimaków 
jest więc faza ziarniaków i kiełkowania, 
a w przypadku rzepaku faza liścieni i 
pierwszych liści, dlatego w uprawach 
rzepaku trzeba z nimi walczyć mię-
dzy siewem, a wschodami roślin, a 
w pszenicy przed, w trakcie siewu i 
krótko po nim. 

Największe szkody wyrządzają śli-

maki starsze i nagie (bezmuszlowe) z 
rodziny ślinikowatych (ślinik wielki, lu-
zatyński, zmienny) oraz z rodziny po-
mrowikowatych (pomrowik plamisty). 
Szkodniki te (zwłaszcza ślimaki nagie) 
żerują w nocy i podczas pochmurnych 
i deszczowych dni, natomiast w dni 
słoneczne i suche chronią się w gle-
bie i w różnych kryjówkach (np. pod 
kamieniami, resztkami roślin, w zagłę-
bieniach gruntu). Dlatego właśnie naj-
lepsze efekty chemicznego zwalczania 
ślimaków uzyskuje się w godzinach 
popołudniowych, wieczornych, a na-
wet nocnych. 

Narząd gębowy ślimaków zbudowa-
ny jest z pojedynczej szczęki i języka 
pokrytego tarką (twardymi wyrostka-
mi). Właśnie tą tarką ślimaki zeskrobu-
ją pokarm roślinny lub odgryzają jego 
kawałki szczęką. Zjadają podziemne 
i nadziemne części roślin, w liściach 
robią charakterystyczne nieregularne 
lub podłużne poszarpane otwory, a na 
częściach podziemnych płytkie wżery. 
W miejscach ich żerowania, zawsze 
można zaobserwować świeży lub za-
schnięty, błyszczący śluz. Największe 
uszkodzenia powodują w wilgotnym 
środowisku, na zwięzłych, zasadowych 
glebach. Ślimaki znane są ze swojej 
dużej „żarłoczności”.

Do podstawowych zabiegów ograni-

czających występowanie i liczebność 
populacji ślimaków należą: 

- drenowanie i osuszanie zbyt wil-
gotnych pól, niszczenie chwastów na 
miedzach oraz w pobliżu plantacji roślin 
uprawnych, usuwanie z pola kamieni, 
gałęzi, desek, które mogą stanowić 
schronienie dla ślimaków, likwidowa-
nie bruzd i szczelin w glebie,

- zabiegi agrotechniczne, w tym szcze-
gólnie uprawowe poprawiające struktu-
rę gleby, takie jak: podorywka, głęboka 
orka przedsiewna, wczesny i głęboki 
siew, wałowanie gleby po siewie, wie-
lokrotne bronowanie pól (zwłaszcza 
podczas słonecznej pogody), usuwa-
nie resztek pożniwnych.

Do najważniejszych metod walki ze 
ślimakami należą jednak metody che-
miczne, polegające na zwalczaniu 
ślimaków specjalistycznymi środka-
mi ochrony roślin – moluskocydami 
(środkami ślimakobójczymi). Należy je 
przeprowadzić po przekroczeniu pro-
gu ekonomicznej szkodliwości, czyli 
stwierdzeniu progowej liczby ślima-
ków lub uszkodzeń roślin na plantacji, 
które będą miały istotny negatywny 
wpływ na obsadę roślin, a tym samym 
na plonowanie.

Progi ekonomicznej szkodliwości dla 
ślimaków wynoszą: 

a) przy ocenie bezpośrednio po sie-
wie oraz w okresie wschodów roślin: 

- w rzepaku ozimym (BBCH 08-12) i 
w pszenicy ozimej (BBCH 01-10) - 2-3 
ślimaki średnio na pułapkę lub znisz-
czenie 5% roślin (rzepak) i 5% ziarnia-
ków (pszenica)

b) w fazie 1-4 liści i w fazach 
późniejszych:

- w rzepaku ozimym (BBCH 13-15) 
oraz w pszenicy ozimej (BBCH 11-15) 

Dr Maciej Sroczyński
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– 4 lub więcej ślimaków średnio na 
pułapkę lub zniszczenie 10% roślin w 
stopniu silnym.

W pszenicy ozimej zabiegi chemicz-
nego zwalczania ślimaków należy prze-
prowadzić bezpośrednio po siewie, a 
w rzepaku ozimym przed wschoda-
mi, ale nie później niż w fazie rozwoju 
pierwszych liści (do fazy tworzenia się 
rozet) – oczywiście po stwierdzeniu prze-
kroczenia progu szkodliwości. Zabiegi 
należy wykonać w czasie największej 
aktywności szkodnika, tj. w godzinach 
popołudniowych, wieczornych lub na-
wet nocą – jeżeli warunki na to pozwolą.

Aktualnie do zwalczania ślimaków w 
rzepaku ozimym i w pszenicy ozimej 
zarejestrowane są tylko dwa preparaty 
– oba na bazie metaldehydu, ale jeden 
o wyższej koncentracji tej substancji – 
preparat Glanzit 06 GB. Jest to środek 

o działaniu żołądkowym i kontaktowym, 
w formie gotowej przynęty granulowa-
nej. Jako substancję aktywną zawie-
ra on 6% metaldehydu. Preparat ten 
należy stosować w dawce 3-5 kg/ha, 
przy czym wyższą z zalecanych da-
wek stosuje się w przypadku wysokiej 
liczebności szkodnika. Granulat należy 
wysiać równomiernie na powierzchni 
pola, używając aplikatura do granulo-
wanych środków ochrony roślin, albo 
siewnika do nawozów granulowanych. 

Preparat stosujemy:
- w zbożach – po siewie, do fazy 

3-4 liścia
- w rzepaku – po siewie, do fazy two-

rzenia się rozet.
Najlepsze efekty zwalczania ślima-

ków uzyskuje się stosując Glanzit 06 
GB w godzinach popołudniowych lub 
wieczorem.

Niebezpieczne niedobory 
manganu
Znaczenie makroelementów w rolnictwie jest 
szeroko dyskutowane i powszechnie uznaje się wagę utrzymywania odpowiedniego poziomu 
nawożenia azotem, fosforem czy potasem. Jednakże niezwykle istotne w uprawie roślin są 
także mikroelementy: żelazo, bor, mangan, cynk czy molibden. Odgrywają one ważną rolę w 
systemach enzymatycznych wielu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie rośliny.

Na przykład mangan, jest regu-
latorem i stymulatorem wzrostu, 
aktywatorem wielu procesów enzy-
matycznych. Bierze udział w proc-
esach przyswajania azotu i syntezy 
białek, syntezy witaminy C, odd-
ychania i fotosyntezy. Odpowiedzi-
alny jest również (razem z żelazem) 
za reakcje redukcji azotanów i po-
zyskiwania azotu. Bierze udział w za-
pewnianiu trwałości chlorofilu, a jego 
niedobór powoduje rozpad chlorofilu 

pod wpływem silnego światła. Przy 
jego niedostatku ilość przyswajalne-
go dwutlenku węgla jest obniżona, 
co zmniejsza intensywność foto-
syntezy; odpowiednie zaopatrzenie 
roślin w mangan jest zatem koniec-
zne do prawidłowego rozwoju roślin 
i wydania wysokich plonów.

Do najbardziej charakterystycznych 
objawów niedostatku tego pierwi-
astka należą zmiany w zabarwieniu 
liści, zwłaszcza młodych, powstaje 

Anna Rogowska

CHEMIA



nr 111 wrzesień 2010

45w w w . r a p o r t r o l n y . p l

tzw. cętkowana chloroza. Przy nie-
doborach manganu następuje zaham-
owanie wzrostu rośliny, żółknięcie liści 
oraz występowanie brunatnych plam 
między nerwami. Liście są chlorotyc-
zne, jedynie nerwy pozostają zielone. 
Plamy występujące pomiędzy nerwa-
mi często się zlewają (w odróżnieniu 
od niedoborów magnezu, gdzie jasne 
plamy rozdzielone są ciemnymi punk-
tami). Często pojawia się łamliwość 
liści, a u owsa sucha plamistość 
liści. Z czasem całe liście żółkną i 
zasychają.

Bardzo skuteczną metodą 
przeciwdziałania skutkom niedoboru 
manganu jest stosowanie do nasien-
nych zapraw np. Teprosyn Mn, gdyż we 
wczesnym okresie wzrostu roślin pier-
wiastek ten silnie oddziałuje na rozwój 
systemu korzeniowego. Mangan za-
warty w tym preparacie dostępny jest 
od momentu wysiania nasion, co daje 
możliwość pobierania tego pierwiastka 
niezależnie od niesprzyjających wa-
runków pogodowych, występujących 
w początkowych fazach rozwojowych 
roślin. Środek doskonale nadaje się do 
nanoszenia na nasiona w połączeniu 
z zaprawami nasiennymi we wszelk-
iego typu zaprawiarkach. Nie zakłóca 
pracy siewników i nie ogranicza siły 
kiełkowania.

Mangan zaangażowany jest też 
w wytwarzanie przez roślinę lig-
nin, które stanowią część struktury 
ściany komórkowej i są odpowied-
zialne za sztywność i odporność 
mechaniczną liści, łodygi i korzeni. 
Niedobór manganu powoduje istotny 
spadek odporności zbóż na zgorzel 
podstawy źdźbła. 

Niedobory manganu można 
uzupełniać także po wschodach 

roślin, najlepiej mikroelementowymi 
nawozami formułowanymi do stoso-
wania nalistnego. Dobrym przykładem 
takiego mikronawozu może być Man-
trac 500 – do stosowania w dawce 
1 l/ha: w rzepaku – w fazie BBCH 
30-39, w zbożach – w fazie BBCH 
12-31, najczęściej w okresie pełni 
krzewienia. W przypadku poważnych 
niedoborów manganu zabieg taki 
można powtórzyć. 

Nie tylko zboża, także i rzepak jest 
bardzo wrażliwy na niedobory manga-
nu. Ta szybko rosnącą roślina wyma-
ga ponad przeciętnego nawożenia 
makro i mikroskładnikami. Jeżeli, 
chociażby czasowo będzie zaham-
owany proces odżywiania manganem, 
dochodzi do sytuacji stresowych, co 
odbija się na plonach i jakości na-
sion. Przed oraz w czasie kwitnie-
nia, a przede wszystkim w czasie 
tworzenia się nasion, rzepak ma 
szczególnie duże zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze. Dlatego 
warto także w produkcji rzepaku 
zastosować zaprawę donasienną 
bogatą w ten składnik, bądź też 
zastosować nawożenie dolistne. Z 
niedoborami manganu w uprawach 
rzepaku można się spotkać w glebach 
o wysokim pH gleby. Typowe objawy 
braku tego mikroelementu występują 
w postaci chlorozy międzynerwowej 
na młodych liściach. Dokarmienie 
manganem rośliny z występującymi 
objawami niewielkiego niedoboru 
pierwiastka i bez widocznych ob-
jawów bardzo szybko poprawia funk-
cjonowanie liści i całej uprawy. 

Podsumowując: optymalne za-
opatrzenie roślin w mangan wpływa 
korzystnie nie tylko na wysokość 
plonów, ale także na ich jakość.
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Preparaty fotodynamiczne w 
jesiennej ochronie rzepaku
Długi okres wegetacji jesiennej rzepaku ozimego stwarza znakomite warunki dla rozwoju 
chwastów. Większość rolników zapomina, iż wiosenne odchwaszczanie plantacji powinno 
mieć tylko charakter korygujący lub interwencyjny. 

Szczególnie ważnym zabiegiem, 
którego nie można pominąć w ochro-
nie rzepaku ozimego jest jesienne 
stosowanie herbicydów, gdyż eli-
minuje ono konkurencję chwastów 
i zapewnia lepszy rozwój i mniejszą 
podatność na wymarzanie roślinom 
rzepaku. Do najgroźniejszych chwa-
stów zagrażających plantacjom należy 
przytulia czepna i maruna bezwon-
na. Wyrastają one ponad łan, przez 
co zwiększają podatność roślin rze-
paku na wyleganie i utrudniają zbiór 
mechaniczny. Zwiększają także osy-
pywanie się nasion, co prowadzi 
do wschodów samosiewów jako 
chwastów fakultatywnych w upra-
wach następczych. Inne chwasty, 
takie jak fiołek polny, tasznik pospo-
lity, jasnoty, przetaczniki czy krzy-
woszyj utrudniają rzepakowi pobór 
wody, konkurują z nim o składniki 
pokarmowe, ograniczają przestrzeń 
życiową, a poprzez równoczesne, 
zsynchronizowane wschody zasła-
niają powierzchnię roli, zwiększają 
wilgotność i obniżają temperaturę 
w dolnych warstwach łanu, przez co 
pogarszają ogólną kondycję uprawy. 
W takich warunkach nasila się wystę-
powanie chorób grzybowych, głów-
nie podstawy łodygi. Taki rzepak źle 
znosi przezimowanie, łatwo wyma-
rza. Dlatego bardzo istotne jest jego 
jesienne odchwaszczenie. Należy 
jednak pamiętać, że nawet najlepiej 

dobrany herbicyd nie spełni oczeki-
wań rolników, jeśli popełniono błędy 
w uprawie i agrotechnice, doborze 
preparatu do rodzaju zachwaszcze-
nia, przestrzegania zaleceń dotyczą-
cych dawkowania, faz rozwojowych 
i warunków stosowania. Na rynku 
herbicydów jest bardzo wiele środ-
ków przeznaczonych do wykonania 
jesiennego zabiegu herbicydowego.

Jaki herbicyd wybrać, by ochrona 
rzepaku była efektywna i ekonomicz-
nie uzasadniona?

Ciekawą propozycją wydają się 
być preparaty oparte na biofenok-
sie. Przeznaczone są one do jesien-
nego, powschodowego zwalczania 
rocznych chwastów dwuliściennych. 
Działają kontaktowo i systemicznie, 
są pobierane zarówno przez liście, 
kiełki, jak i korzenie chwastów. 

Biofenoks należy do grupy che-
micznej tzw. środków fotodynamicz-
nych, które aktywują się na świetle. 
W ochronie pól uprawnych przed 
chwastami rozszerzona rotacja her-
bicydów jest bardzo pożądana, gdyż 
opóźnia powstawanie odporności. 
Duża część preparatów oparta jest 
na metazachlorze. Jest to substan-
cja, która stanowi trzon ochrony więk-
szości programów herbicydowych 
w rzepaku. Biofenoks, jest zatem 
atrakcyjnym narzędziem wzboga-
cającym programy odchwaszczania 
rzepaku. Jest wysoko efektywna i 

zapewnia zniszczenie określonego 
spektrum zachwaszczenia w odpo-
wiednio krótkim czasie. Stosowana 
jest powschodowo, po wytworzeniu 
przez rzepak czterech liści właści-
wych. Charakteryzuje się niszcze-
niem gatunków chwastów, wobec 
których środki o innym mechanizmie 
działania nie mają odpowiedniej sku-
teczności. Dzięki szybkiej penetracji 
powierzchniowej warstwy blaszek liś-
ciowych chwastów działa kontaktowo 
– wgłębnie. Po wniknięciu do nisz-
czonych roślin chwastów zwiększa 
się ich wrażliwość na światło. Pod 
wpływem biofenoksu protoporfiryna, 
która jest prekursorem chlorofilu wy-
chwytuje energię świetlną, gromadzi 
ją w roślinach wrażliwych i produkuje 
pojedynczy tlen, niszczący struktury 
wewnątrz komórek roślin. 

Destrukcja błon komórkowych, a 
konkretnie ich warstwy lipidowej po-
woduje wyciekanie soku komórkowe-
go, dalszą redukcję fotosyntezy oraz 
jaśnienie barwników chlorofilowych. 
W efekcie następuje szybkie zasy-
chanie roślin.

Biofenoks uruchamia w roślinach 
łańcuch reakcji świetlnych. Światło, 
jako komponent wielu procesów ży-
ciowych modyfikuje fotosyntezę roślin, 
fotoperiodyzm, stymuluje kiełkowanie 
nasion i aktywność wielu enzymów.

Bardzo uciążliwym i trudnym do zli-
kwidowania w uprawie rzepaku chwa-
stem jest fiołek polny. Do niedawna 
plantatorzy nie mieli z niszczeniem 
tego niechcianego konkurenta rze-
paku żadnego problemu, gdyż uży-
wali środków opartych na alachlorze. 
Jednak po wycofaniu z obrotu pre-
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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. 

paratów opartych na tej substancji 
aktywnej, walka z tym chwastem 
stała się prawdziwym wyzwaniem. 
Fiołek niełatwo poddaje się herbi-
cydom. Zaliczany do roślin ozimych 
i jarych, po przezimowaniu bardzo 
wcześnie rozpoczyna wegetację. 
Jest gatunkiem plastycznym. Posia-
da wiele cech przystosowawczych, 
które ułatwiają jemu przystosowanie 
do najtrudniejszych nawet warunków. 

Szkodliwość pojedynczego egzem-
plarza fiołka polnego jest znikoma, 
jednak przy dużym nasileniu tego 
gatunku problem robi się masowy, 
a jego zniszczenie może okazać się 
wyjątkowo trudne. Wątłe z pozoru 
rośliny fiołka polnego potrafią wy-
tworzyć dużo odgałęzień, nierzadko 

wytwarzają długą łodygę, przez co 
górują nad łanem roślin. Biofenoks 
świetnie radzi sobie z tym chwastem, 
a jego zastosowanie jest świetną al-
ternatywą dla preparatów na bazie 
alachloru, które rolnicy stosowali 
jeszcze kilka lat temu. 

Przykładem herbicydu opartego na 
biofenoksie jest FOX 480 SC. Oprócz 
fiołka polnego preparat w rzepaku 
niszczy tak kłopotliwe chwasty, jak 
przytulia czepna i maruna bezwon-
na.. Preparat ten jako specjalistyczny 
środek w niszczeniu fiołka polne-
go i obejmujący spektrum działania 
taże wielu innych chwastów rzepaku 
może być stosowany po uprzednim 
odchwaszczaniu herbicydami za-
lecanymi po siewie rzepaku. Biofe-

noks ma jednak pewne ograniczenia, 
może powodować fitotoksyczność, 
jeśli faza rozwojowa rośliny uprawnej 
jest zbyt wczesna lub, gdy rzepak ma 
słabo wytworzoną warstwę ochron-
ną kutikuli, przed użyciem preparatu 
należy dokładnie przestrzegać zale-
ceń etykiety.

Warto dodać, że środek rozkłada 
się w glebie w ciągu okresu wegetacji 
nie stwarzając zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo. W przypad-
ku wcześniejszego zaorania plantacji 
potraktowanej środkiem (w wyniku 
uszkodzenia roślin przez przymroz-
ki, choroby lub szkodniki), po wyko-
naniu uprawy przedsiewnej na polu 
tym można uprawiać wszystkie ga-
tunki zbóż jarych.
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Celowość regulacji  
odczynu gleb
Podstawowym wskaźnikiem żyzności gleby jest jej odczyn określany wielkością pHKCl. 
Odczyn dostarcza szeregu informacji o kierunkach procesów zachodzących w glebie, których 
skutki wpływają na rośliny uprawne. Odczyn gleby reguluje się poprzez zabieg wapnowania, 
który wpływa kompleksowo na żyzność gleb zmieniając korzystnie jej fizyczne chemiczne 
i biologiczne właściwości.

Każda gleba, ze względu na wielkość 
kompleksu sorpcyjnego, posiada tylko 
jej właściwy zakres optymalnego od-
czynu (Tab.1), powyżej tego zakresu 
wapnowanie jest zabiegiem nieuza-
sadnionym. Dawkę wapna określa 
się na podstawie ustalonych dla da-
nej gleby klasy potrzeb wapnowania, 
które wynikają z odczynu i przynależ-
ności do określonej kategorii agrono-
micznej (Tab.2).

W wyniku zakwaszenia gleb wzrasta 
koncentracja jonu wodoru, co prowadzi 
do pogorszenia i zmniejszenia plonów 
roślin. Skutki zakwaszenia szybciej 
występują na glebach lekkich i bardzo 
lekkich o małych zdolnościach buforo-
wych niż na średnich i ciężkich. Na gle-
bach bardzo lekkich i lekkich ubogich 
w kationy wapnia, potasu i magnezu, 
z powodu małej buforowości i silnego 
przemywania przez wody opadowe 
przy silnym zakwaszeniu poniżej pH 
5,5 wzrasta zawartość ruchomych 
form glinu i manganu w porównaniu 
z glebami o odczynie obojętnym. Tok-

syczne działanie glinu obserwuje się 
przede wszystkim na korzeniach roślin. 
Ich wzrost jest zahamowany, są zgru-
białe, barwy brunatnej, o małej liczbie 
korzeni drobnych. Ma to swoje odbicie 
w transporcie wody i soli mineralnych 
z roztworu glebowego do części nad-
ziemnych roślin. Ponadto korzenie ro-
ślin są bardziej podatne na zakażenie 
szczególnie patogenami. Duża koncen-
tracja glinu w roztworze glebowym ha-
muje pobieranie oraz transport wapnia 
i magnezu. Na glebach zakwaszonych 
oprócz nadmiaru kationów wodoru i gli-
nu, również toksycznie działa na rośliny 
pojawiający się w nadmiernych stęże-
niach mangan.

Gleby średnie i ciężkie dzięki więk-
szej buforowości i zawartości kationów 
zasadowych rzadziej narażone są na 
pojawienie się glinu ruchomego, ale za-
przestanie kontroli stanu ich zakwasze-
nia i zaniechanie zabiegu wapnowania 
prowadzi do obniżenia ich naturalnej 
żyzności, a nawet jest zalążkiem stop-
niowej degradacji.

W glebach kwaśnych o odczynie po-
niżej pH 5,0 drastycznie ubożeje liczba 
oraz różnorodność mikroorganizmów 
między innymi wzrasta udział grzybów 
a maleje bakterii. Brak wapnia powo-
duje, że nie powstają w glebie trwałe 
związki próchniczne, a dominują kwaś-
ne, łatwo rozpuszczalne fulwokwasy. 
Co więcej, obumierają organizmy gle-
bowe, biorące udział w powstawaniu 
próchnicy. Ma to fatalne skutki dla 
wszystkich rodzajów gleb. W glebach 
lekkich próchnica, wobec niewielkiej ilo-
ści minerałów ilastych, jest podstawą 
żyzności. W glebach średnich i ciężkich 
nie jest możliwe utrzymanie struktury 
gruzełkowatej. Żeby tego było mało 
kolejnym ujemnym skutkiem niskiego 
pH jest to, że substancja organiczna 
może być jedynie zmineralizowana, 
w wyniku czego, nie bierze udziału we 
wzroście trwałej próchnicy.

Utrzymanie wysokiej aktywności 
w warunkach wysokiego zakwaszenia 
jest niemożliwe. W takim środowisku, 
że „czują się” bakterie z rodzaju Rhi-
zobium, których symbioza z roślinami 
motylkowatym jest warunkiem wiązania 
azotu atmosferycznego. Kwaśna gle-
ba nie jest w stanie zapewnić dobrych 
warunków dla wolnożyjących mikroor-
ganizmów wiążących N.

Wraz ze wzrostem zakwaszenia po-
bieranie składników pokarmowych przez 
rośliny ulega zakłóceniu. Zmniejsza 
się przyswajalność fosforu, magnezu, 
wapnia, molibdenu. Wapń i magnez 
są wymywane do głębszych warstw 
a pobieranie tych jonów przez rośliny 
jest utrudnione przez dużą koncen-
trację glinu. Należy jeszcze dodać, że 
rośliny rosnące na glebach kwaśnych 
zawierają znaczne ilości metali cięż-

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania 
Kategoria 

agronomiczna gleby 

pHKCL dla przedziału potrzeb wapnowania 

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne 

Bardzo lekkie do 4,0 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6 

Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1 

Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6 

Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1 

(źródło: IUNG)

mgr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy 
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl www.hydramet.pl

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.

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Koparki

Chwytaki do bel

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m. Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Szufle o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
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kich i siarczanów.
W zaleceniach nawozowych dla po-

szczególnych gatunków roślin podaje 
się optymalne zakresy pH (Tab. 3), dla 
większości z nich przedział ten mieści 
się w granicach pH 5,5-6,5, czyli obe-
jmuje gleby słabo kwaśne i obojętne.

Wraz z zabiegiem wapnowania wpro-
wadzany jest do gleby wapń. Jest on 
niezbędnym składnikiem pokarmowym 

dla roślin. Spełnia ważną rolę w ich pra-
widłowym wzroście i rozwoju. Między 
innymi wpływa na gospodarkę wodną, 
węglowodanową i białkową. Wapń jest 
pierwiastkiem słabo przemieszczają-
cym się w roślinie z liści starszych do 
stożków wzrostu. Roślinom uprawia-
nym w polu zasadniczo nie brakuje 
wapnia jako składnika pokarmowego. 
Niektóre gatunki wymagają dodatkowo 

dokarmienia wapniem. Przede wszyst-
kim są to odmiany jabłoni, w których 
na owocach występuje gorzka plami-
stość podskórna. W uprawie papryki 
i pomidora pojawia się sucha zgnilizna 
wierzchołkowa.

Aby poznać aktualne pH gleby koniecz-
ne jest pobranie prób gleby z warstwy 
ornej pól uprawnych i przekazanie ich do 
najbliższej Okręgowej Stacji Chemicz-
no Rolniczej w celu określenia potrzeb 
wapnowania i zasobności w przyswa-
jalne dla roślin formy fosforu, potasu 
i magnezu. Dzięki uzyskanym informa-
cjom o stanie żyzności gleby możliwe 
będzie zastosowanie optymalnych da-
wek i formy wapna nawozowego oraz 
nawozów fosforowych i potasowych.

Warunkiem największej efektywno-
ści wapnowania jest zastosowanie 
optymalnej dawki CaO i odpowiedniej 
formy nawozu. Ważne jest też, aby za-
bieg wapnowania wykonany był w naj-
lepszym miejscu w zmianowaniu. Na 
gleby bardzo lekkie i lekkie wskazane 
jest stosowanie wapna węglanowego 
(CaCO3), łagodnie zmieniającego od-
czyn gleby. Na gleby średnie i ciężkie 
zaleca się stosowanie wapna tlenko-
wego CaO, które działa szybciej na 
zmianę odczynu i rozluźnia te gleby po-
prawiając stosunki powietrzno – wodne.

Podsumowując, należy sobie uświa-
domić, że dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin bardzo ważny jest odpo-
wiedni odczyn gleby. Myślę, że przed-
stawione informacje będą bodźcem 
dla wszystkich rolników do podjęcia 
działań mających na celu poprawę 
i utrzymanie odpowiedniego pH, co 
daje podstawę zachowania wysokiej 
żyzności gleb, wynikiem czego są za-
dawalające i stabilne plony o wysokich 
parametrach jakościowych.

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha 
Kategoria 

agronomiczna gleby 

Przedział potrzeb wapnowania 

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne 

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 1,5 -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0

(źródło: IUNG)

Tabela 3. Optymalne zakresy odczynu dla roślin uprawnych.
Roślina uprawna Odczyn

Zboża

pszenica 5,5-7,5

żyto 4,0-6,5

pszenżyto 5,0-7,0

jęczmień 6,0-7,5

owies 4,5-6,0

kukurydza 5,5-7,0

gryka 5,0-6,5

Okopowe

burak cukrowy 6,0-7,5

ziemniak 4,0-6,5

Przemysłowe 

rzepak 5,5-7,5

len 5,5-6,5

konopie 6,5-7,5

tytoń 6,5-7,0

Strączkowe  

soja 6,0-7,0

łubin żółty 4,0-6,0

bobik 6,0-7,5

fasola 6,0-7,5

groch 6,0-7,5

łubin biały 6,0-7,5

Motylkowate, trawy

seradela 4,5-6,5

lucerna 6,0-7,5

koniczyna czerwona 5,5-7,0

koniczyna biała 5,0-6,5

trawy 5,5-7,0

(Szczepaniak 2008)

CHEMIA



nr 111 wrzesień 2010

51w w w . r a p o r t r o l n y . p l



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

Uprawa ścierniska po 
kukurydzy
Od wielu lat w Polsce  systematycznie wzrasta powierzchnia uprawy kukurydzy.

Dobrze uprawiona odwdzięcza się 
wysokim plonem a szerokie możliwości  
wykorzystania, praktycznie całej części 
nadziemnej, w przemyśle paszowym, 
spożywczym i energetycznym z roku 
na rok powiększa liczbę zwolenników 
wprowadzających do płodozmianu tę 
roślinę.

Ze zbiorem kukurydzy na kiszonkę 
nie należy się zbytnio spieszyć. Najlep-
szą kiszonkę z całych roślin uzyskuje 
się przy wysokim plonie suchej masy 
(zawartości suchej masy w przedziale 
30-32 % a ziarno jest w fazie woskowej 
dojrzałości), i jednocześnie dużym udzia-
łem kolb. Wysokość koszenia wpływa 
na zwiększenie udziału kolb w surowcu 
na kiszonkę, ale jednocześnie powodu-
je utrudnia w następującej po zbiorze 
uprawie gleby.

Rozdrobnienie pozostałych resztek
Po zbiorze kukurydzy na ziarno lub 

CCM na polu, oprócz wysokiego ścier-
niska (30-40 cm), pozostaje ogromna 
masa resztek pożniwnych – łodyg z liś-
ćmi, liści okrywowych i rdzeni kolb, które 

najlepiej jest rozdrobnić podczas zbioru. 
Do tego celu służą produkowane spe-
cjalne adaptery do obrywania kolb ku-
kurydzy, wyposażone w rozdrabniacze 
łodyg i liści, umieszczone pod spodem 
adaptera w pobliżu zespołów obrywają-
cych kolby. Mogą to być rozdrabniacze 
bijakowe o poziomej osi obrotu lub nożo-
we o pionowej osi obrotu. W adapterach 
produkowanych przez firmę Geringhoff 
zastosowano konstrukcję zespołu roz-
drabniającego słomę. Zespół noży tar-
czowych współpracujących z walcem 
zbudowanym z pierścieniowych seg-
mentów rozdrabniających liście i łodygi, 
umieszczono poniżej walców wciąga-
jących łodygi. Ta konstrukcja pozwala 
na rozdrobnienie słomy w sposób cią-
gły i równomierne rozrzucenie na lewo 
i prawo. Podstawową ich zaletą jest 
rozdrobnienie słomy przed przygnie-
ceniem jej przez kombajn.

Do rozdrabniania pozostałych po omło-
cie kukurydzy resztek pożniwnych moż-
na zastosować kosiarkę bijakową tylną, 
wyposażona w klapę wyrzutową – KBK 
zapewniającą równomierne rozrzuce-

nie rozdrobnionej masy, produkowaną 
przez firmę SaMASZ.

Kosiarki serii KBK o szerokościach 
roboczych 1,80, 2,00 m i  2,50 m  
zostały zaprojektowane w szczególno-
ści z myślą o rolnictwie i znajdują zasto-
sowanie przy mulczowaniu ścierniska 
kukurydzy, zbóż oraz innych upraw.

Szczególnego znaczenia na-
biera, w  ostatnich latach, mul-
czowanie rżyska kukurydzy, jako 
skutecznego sposobu zwalczania 
omacnicy prosowianki, coraz bardziej  
zagrażającej kukurydzianym planta-
cjom. Zmulczowanie rżyska kukurydzy 
przyspiesza rozkład i niszczy znaczną 
liczbę gąsienic omacnicy prosowianki 
oraz dużą część zarodników grzybów 
chorobotwórczych w rżyskach.

Uprawa pożniwna

Do uprawy gleby po kukurydzy może-
my zastosować agregaty ścierniskowe, 
czyli połączenie narzędzia spulchniają-
cego z wałem strunowym lub rurowym. 
elementy spulchniające w tej maszynie 
powodują płytkie spulchnienie ścierni-
ska i wymieszanie resztek pożniwnych 
z glebą natomiast wały wyrównują po-
wierzchnię pola. Płytka uprawa przy-
spiesza kiełkowanie nasion chwastów 
i proces mineralizacji wymieszanych 
z glebą resztek.

Do wymieszania pozostałej po żni-
wach masy bardzo dobry jest agregat 
podorywkowy, którego konstrukcja 
oparta głównie na sztywnych zębach 
z gęsiostópkami oddalonych od siebie 
25 – 45 cm, w zależności od szeroko-
ści gęsiostópki. Zaletą tego agregatu 
poza rozstawem zębów jest duży prze-
świt między ramą a powierzchnią gleby 
(ok. 70 cm), co zapobiega zapychaniu 

CHEMIA
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się podczas pracy na polach z dużą 
ilością resztek pożniwnych.

Bardzo dobrze spełniają zadanie 
w tych pracach agregaty, których 
elementem spulchniającym jest bro-
na talerzowa. Talerze są osadzone 
na wale i ukośnie ustawione do kie-
runku jazdy a jednocześnie można 
regulować ich kąt ustawienia. Po-
przez zmniejszenie kąta ustawienia 
talerzy do kierunku jazdy osiągamy 
intensywniejsze kruszenie grud, na-
tomiast zwiększenie kąta daje lep-
sze wymieszanie z glebą dużej ilości 
masy organicznej. 

Przeciwwskazaniem zastosowania 
agregatów z broną talerzową do upra-
wy pola jest silne jego zachwaszcze-
nie perzem.

Odchodzi się już od tradycyjnej uprawy 
pożniwnej z pługiem podorywkowym, 
ponieważ zabieg jest najczęściej wyko-

nany zbyt głęboko, resztki pożniwne są 
słabo wymieszane z glebą a konieczne 
do wykonania zabiegi po podorywce 
powodują przesuszenie gleby i zwięk-
szają energochłonność. 

Stosowane obecnie systemy uprawek 
pożniwnych pozwalają skrócić czas 
wykonania zabiegu i dotrzymać opty-
malnych terminów agrotechnicznych, 
co ma szczególne znaczenie w gospo-
darstwach wielkoobszarowych, a także 
zmniejszyć koszty na przygotowanie 
pola pod uprawy następcze. Przepro-
wadzone obserwacje i badania wyka-
zują, że uprawa bezorkowa jest tańsza, 
natomiast plony osiąga się podobne do 
tych uzyskanych w technologiach upra-
wy z pełną agrotechniką.

Zasiew ozimin po kukurydzy możemy 
przeprowadzić tylko wtedy, gdy zbierze-
my ją odpowiednio wcześnie i zdążymy 
uporać się z uprawami pożniwnymi lub 

dokonać zasiewu w mulcz bez wstęp-
nych upraw.  

Zalety uproszczeń 
Głównymi zaletami systemów uprosz-

czonej uprawy roli są:
•	 Oszczędność czasu i zmniejszenie 

nakładów na zabiegi uprawowe
•	 Przyspiesza kiełkowanie chwa-

stów, bo są w wierzchniej warstwie
•	 Polepszenie struktury w upraw-

nej warstwie gleby
•	 Zmniejszenie parowania wody 

z gleby i  lepsza mineralizacja 
wymieszanej z glebą substancji 
organicznej

•	 Szybsza degradacja pestycydów 
w wierzchniej warstwie za sprawą 
mikroorganizmów znajdujących 
się w tej warstwie

•	 Mniejsze zanieczyszczenie powie-
trza spalinami i dwutlenkiem węgla   
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Proste, mechaniczne, 
w przystępnych cenach – zalety 
ciągników firmy CRYsTAl  
CZĘŚĆ II

W pierwszej części rozmowy z pa-
nem Krzysztofem Kroguleckim, pre-
zentowanej w poprzednim numerze 
Raportu Rolnego, omawialiśmy spra-
wy dotyczące zadowolenia klienta 
z użytkowania ciągnika zbudowanego 
w prostszej technologii, o wyposażeniu 
i wymaganiach stawianych ciągnikom 
CRYSTAL ORION, a także o funkcjo-
nowaniu serwisu w firmie CRYSTAL 
TRAKTOR. Poniżej ciąg dalszy naszej 
rozmowy. Zapraszamy.

Na co pana zdaniem rolnik po-
winien zwrócić uwagę przy zaku-
pie ciągnika?

Kupując ciągnik zastanowiłbym się, 
czy kupuję u dealera czy u producen-
ta, czy dealer ma bezpośredni kontakt 
z producentem, czy potrafi zagwaranto-
wać dostępność nie tylko części eksplo-
atacyjnych, ale też części serwisowych 
do napraw, czy jest w stanie zapewnić 
naprawę w satysfakcjonującym cza-
sie. Wielu rolników nie ma pojęcia, co 
mogliby osiągnąć poprzez właściwie 
ukierunkowanie zapisów w umowie. 
Tymczasem właściwie podpisana umo-
wa i rzetelny sprzedawca pozwoliłyby 
uniknąć wielu problemów. Z drugiej 
strony oczywiste jest, że sprzedawca 
nie będzie stosował i proponował roz-
wiązań, które będą go w jakiś sposób 
pogrążały, nie zwalnia to jednak klientów 
z obowiązku zwrócenia uwagi, u kogo 
kupują. Trzeba jednoznacznie stwier-

dzić, że nawet najbardziej renomowa-
ny sprzęt może mieć jakieś problemy 
czy usterki w miarę upływu czasu jego 
eksploatacji. Tylko dobry profesjonalny, 
właściwie zabezpieczony serwis jest 
w stanie rozwiązać problemy, które 
pojawiają się podczas używania danej 
maszyny. Ważne jest, żeby umiejętnie 
i właściwie rozwiązać te kwestie tak, 
aby każdy był zadowolony. 

Co w takim razie firma CRYSTAL 
TRAKTOR robi, aby usatysfakcjo-
nować rolnika?

Naszym celem jest sprzedać ciągnik, 
ale taki, który będzie dobrze pracował 
i z którego rolnik będzie zadowolony. 
W tym celu rolnik musi zostać właś-
ciwie przeszkolony i otrzymać pełną 
informację o budowie i zasadach uży-
wania sprzętu. Wiadomo, że używanie 
nowej maszyny, wymaga pozyskania 
wiedzy o zasadach jej działania a je-
żeli takiej wiedzy sprzedający nie jest 
w stanie przekazać klientowi, albo 
uzna, że nie ma takiej konieczności, 
musimy liczyć się z tym, że rolnik bę-
dzie niewłaściwie używał danych sy-
stemów, nie będzie przestrzegał zasad 
właściwiej eksploatacji, w wyniku cze-
go może uszkodzić pojazd. CRYSTAL 
TRAKTOR przykłada dużą wagę właś-
ciwemu przekazaniu ciągnika, dlatego 
każdy klient jest szkolony w zakresie 
obsługi ciągnika przez specjalistów. 
Serwisant, osoba znająca ciągnik od 

podszewki, jest u danego rolnika do 
momentu, aż ten powie: wszystko wiem. 
Mało tego – przy każdej obsłudze ma-
szyny, każdym przeglądzie, rolnik może 
ponownie poprosić o dodatkowe szko-
lenie. Zaznaczam, że nie tylko poma-
gamy klientowi zapoznać się z naszym 
ciągnikiem, ale też dajemy możliwość 
uzyskania kompatybilności, zagrego-
wania posiadanego sprzętu z naszym 
ciągnikiem. Rolnik może się zachwy-
cać tymi nowoczesnymi rozwiązania-
mi w innych ciągnikach, ale jak taka 
zaawansowana technologia wygląda 
w stosunku do osprzętu, który rolnik 
ma w gospodarstwie? Czy jedno pa-
suje do drugiego? To, że nowy ciąg-
nik stanie na podwórku, nie oznacza 
jeszcze, że od razu wyjedziemy nim 
w pole i będziemy pracować. Dopiero 
podczas dokonywania przeglądu po-
zyskujemy informacje od rolnika, jakim 
sprzętem dysponuje i z czego korzysta. 
W momencie, kiedy serwisant uzna, 
że sprzęt jest wymagający, proponuje 
klientowi praktyczne szkolenie podczas 
pracy ciągnika z jego maszyną w celu 
zaprezentowania prawidłowej obsługi.

Czy coś się dzieje w  firmie 
CRYSTAL TRAKTOR poza produkcją 
ciągników?

Obecnie oprócz ciągników CRYSTAL 
ORION, których od 15 lat jesteśmy produ-
centem, chcemy klientowi zaproponować 
pełną obsługę, która będzie polegała 
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na zaoferowaniu, pełnej gamy maszyn 
rolniczych. Tutaj należy wspomnieć, że 
oprócz polskich producentów, z którymi 
kooperujemy od wielu lat tj.; Hydramet , 
Pronar, Meprozet, Bury - Maszyny Rol-
nicze a obecnie będziemy ich przedsta-
wicielami, współpracujemy też z firmami 
czeskimi OpalAgri, SMS, którzy są lea-
derami na europejskim rynku rolniczym 
w zakresie maszyn uprawowo – siew-
nych, agregatów i pługów. Wielokrotnie 
prezentowaliśmy i testowaliśmy w pracy 
czeski sprzęt i jesteśmy bardzo zado-
woleni z pracy tych maszyn z naszymi 
ciągnikami. Klient, który kupuje u nas 
ciągnik, kiedyś skazany był na szukanie 
sprzętu u innych dealerów w celu pełne-
go usprzętowienia gospodarstwa. Teraz 
ma możliwość zaopatrzenia się u nas 
w całą gamę maszyn niezbędnych do 
pracy. Oczywiście jest to nie tylko sprze-

daż maszyn, za tym idzie serwis oraz do-
stęp do części zamiennych. Zakupując 
u nas dobry ciągnik CRYSTAL ORION, 
klient może oczekiwać od nas pełnej 
profesjonalnej obsługi, całego pakietu 
maszyn, kredytu, pomocy w dostępie 
do środków unijnych. 

Ponadto jesteśmy producentem ciąg-
ników nie tylko dla rolnictwa, ale też 
dla leśnictwa, służb miejskich, dro-
gowych, prowadzimy również sprze-
daż maszyn komunalnych, maszyn 
do produkcji pozarolniczej. Chcemy 
podkreślić swoje uczestnictwo w pra-
cach drogowych, w budowie autostrad, 
w zabezpieczeniu sprzętu komunal-
nego do obsługi dróg, utrzymania 
zimowego i letniego dróg. Liczymy 
na klientów kompleksowych, którzy 
chcą kompleksowej obsługi. Jeste-
śmy w stanie im to zapewnić.

Jakie nowości proponuje czy 
też przygotowuje firma CRYSTAL 
TRAKTOR?

Oczywiście cały czas staramy się 
sprostać wysokim wymaganiom klien-
tów, w związku z tym zawsze były pla-
nowane nowe działania. 

Pierwszym krokiem było zastosowanie 
silnika SISU. Pozwoliło to na rozszerze-
nie gamy ciągników, zwiększenie mocy 
do 270 KM, co spotkało się z zaintere-
sowaniem na dobrze rozwijającym się 
rynku polskim. Od kilku lat obserwo-
waliśmy duże zainteresowanie rolników 
mocą 130 – 140 KM, proponowaliśmy 
rozwiązanie ciągnika z silnikiem 4-cy-
lindrowym. Było to i nadal jest dobre 
rozwiązanie dla gospodarstw o mniej-
szych areałach, ponieważ ciągnik taki 
jest bardzo funkcjonalny i ekonomiczny 
np. może pracować z ładowaczem czo-
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łowym zapewniając duża efektywność. 
Dla rolników posiadających większe 
gospodarstwa istotna jest stabilność 
ciągnika współpracującego z ciężkimi 
agregatami, dlatego lepszym rozwią-
zaniem jest zastosowanie silnika 6-cio 
cylindrowego. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy 
ciągnik 6-cylindrowy 140 KM, cechu-
jący się niskim zużyciem paliwa i bar-
dzo dobrymi parametrami technicznymi. 
Ciągniki o tej mocy będą nieco droższe 
niż obecna jednostka 4-cylindrowa, ale 
zapewnią większe przeniesienie mocy 
poprzez zastosowanie lepszej skrzyni. 
Zapraszam klientów na inaugurację tego 
modelu na targach AGRO SHOW, poka-
żemy dwa modele, nowe 140 i 160 KM, 
o bardzo dobrych parametrach tech-
nicznych. Klienci mogą również liczyć 
na niższe promocyjne ceny ciągników. 

Czy pracujecie Państwo nad 
zmianą wyglądu ciągnika a może 
i przeznaczenia?

Firma utrzymuje trend rozwoju de-
sign, czyli klient będzie mógł, w każ-
dym modelu ciągnika, uzyskać dwie 
– trzy wersje kabiny. Posiadamy ka-
biny, które są wyposażone w drugie 
siedzenie dla pasażera, ponadto ciąg-
nik można rejestrować na dwie osoby 
gdyż mamy na to homologacje. Kabi-
na jest cicha, ergonomiczna, wygod-
na, przestronna, dająca możliwości 
jazdy w komfortowych warunkach. 
Ponadto jesteśmy producentem kabi-
ny z układzie jazdy do tyłu, jako jedyni 
producenci  w Polsce. Ma to głównie 
zastosowanie w leśnictwie, ale nie tylko, 
bo mamy też zamówienia od rolników, 
producentów buraków. Wszystkie typy 
produkowanych przez naszą firmę ka-
bin mogą być amortyzowane hydrau-

licznie, co w połączeniu z opcjonalnym 
resorowaniem osi przedniej zapew-
nia idealne rozwiązanie dla ciągników 
pracujących dużo w transporcie. Na 
koniec chciałbym się pochwalić jedy-
nym w europie rozwiązaniem ciągnika, 
który jest w stanie pracować nie tylko 
na drodze, polu, ale też na szynach. 
Jesteśmy producentem ciągnika dro-
gowo – szynowego, który zastępuje 
lokomotywę manewrową, można do 
niego podpiąć 8 wagonów, do przodu 
i do tyłu, czyli 800 ton, jest to ciągnik, 
który w każdym miejscu może wjechać 
na szyny i zjechać. Firma Crystal Trak-
tor buduje drogową część tego ciągni-
ka, natomiast osprzęt szynowy buduje 
Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, 
z którym jesteśmy od wielu lat zwią-
zani i utrzymujemy dobrą współpracę. 

Jednak to naszym udziałem było 
wprowadzenie nowego rozwiązania 
ciągnika z konstrukcją samonośną, ra-
mową, umożliwiającą ciągnięcie przo-
dem i tyłem takiej samej ilości wagonów.

 Jest to od początku do końca na-
sze rozwiązanie.

Rolnik, który zdecydował się 
na zakup Państwa ciągnika, nie 
ma pełnej gotówki. Jak możecie 
pomóc?

Pomagamy klientowi w załatwieniu 
kredytu nawet do 6 lat. Jeśli nie jest 
w stanie sprostać postawionym wyma-
ganiom, wtedy staramy się jako firma 
znaleźć rozwiązanie wariantowe, które 
umożliwi pozyskanie kredytu. Można 
uzyskać kredyt nawet bez udziału włas-
nego, pod pewnymi warunkami oczy-
wiście. Dobrym rozwiązaniem jest też 
leasing, który może być przekształco-
ny na kredyt sześcioletni. Koszty tego 
kredytu 6 – letniego kształtują się mię-

dzy 4 a 5% kosztów rocznych to jest 
naprawdę niski poziom. 

Czy rolnicy nie boją się inwestycji 
w formie leasingu, choćby z tego 
względu, że właścicielem maszy-
ny jest towarzystwo leasingowe. 
Wspomniał Pan o tym, że leasing 
może być zamieniony na kredyt. 
Jaka jest dogodność dla rolnika, 
który woli mieć w dowodzie reje-
stracyjnym maszyny: właściciel – 
Jan Kowalski, a nie – V.B. Leasing.  

Tak, oczywiście. Kupując sprzęt, każ-
dy chciałby być jego właścicielem, nie 
tylko użytkownikiem. Niemniej jednak 
to jest uwarunkowane tylko jednym 
aspektem, jeżeli rolnik potrzebuje do 
pracy ciągnika, a ARiMR jeszcze nie 
rozpatrzyła wniosku na zakup sprzę-
tu i nie udzieliła dotacji, to leasing daje 
możliwość korzystania ze sprzętu nie 
tracąc możliwości pozyskania dotacji. 
W momencie, kiedy uzyskuje prawo 
zakupu danej maszyny na PROW, 
następuje przekształcenie leasingu 
na kredyt. Tak więc głównym atutem 
tej formy kredytowania jest możliwość 
eksploatacji maszyny w momencie, gdy 
jeszcze nie został rozpatrzony wniosek 
złożony do ARiMR. Rolnik korzysta-
jący z leasingu ma w aneksie prawo 
pierwokupu. W momencie rozpatrze-
nia wniosku przez ARiMR, następuje 
przekształcenie umowy. Moim zdaniem 
jest to wyciągnięcie ręki do klienta, któ-
rego działania i usprzętowienie gospo-
darstwa, są zależne od wykorzystania 
środków unijnych a dzięki naszej po-
mocy jest to możliwe. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wie-
lu sukcesów i satysfakcji z pracy 
wykonywanej na rzecz rolnictwa.

Rozmawiał Roman Barszcz
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Nawigacja Matrix - prosta 
decyzja dla precyzji!
Firma TeeJet Technologies wprowadziła system nawigacji rolniczej Matrix, który już po kilku 
miesiącach stosowania okazał się wielkim sukcesem. 

Pierwszą rzeczą, która wyróżnia go od 
innych podobnych na rynku urządzeń po-
dających wskazówki nawigacyjne GPS to 
mała kamera wideo z diodami LeD umiesz-
czona na ciągniku, która daje zaskakująco 
dobre widzenie w nocy. W kabinie Matrix 
wygląda bardzo podobnie do innych nawi-
gatorów do chwili kiedy włączymy kamerę 
– wówczas jednostajne tło wyświetlacza 
zmienia się w kolorowy, czytelny ekran z 
rzeczywistym obrazem pola. Ta kamera 
(lub kilka dodatkowych) może być użyta 
do monitoringu pracy maszyny/agreagatu 
miejsc mało widocznych z siedziska. Ope-
ratorzy bardzo szybko przyzwyczajają się 
do nowego bardziej przyjaznego sposobu 

korzystania z nawigacji GPS, gdyż widząc 
linie nawigacji na ekranie wypełnionym 
obrazem otaczającego pola nie muszą 
toru jazdy konfrontować z drzewem, bu-
dynkiem lub innym punktem otoczenia. 
Wszystko co widzą na polu jest również 
na ekranie. Urządzenie zlicza powierzchnię 
poddaną zabiegowi i pozostałą, nawiguje 
po torze prostym, zakrzywionym, w trybie 
okrężnym, generuje raport pokrycia oraz 
umożliwia przesyłanie danych z ekranu.

Prawdziwą rewelacją jest jednak to, że 
w opcji może współpracować z sekcjami 
opryskiwacza lub rozsiewacza i przy odpo-
wiednim doposażeniu przejąć kontrolę nad 
otwieraniem i zamykaniem sekcji. To dla wielu 

użytkowników może być znakomitym ułatwie-
niem, gdyż w newralgicznych momentach 
uwroci, mogą się skupić na precyzji i szyb-
kości skrętu – w tym czasie Matrix zapewni 
dokładną pracę każdej sekcji bez obawy o 
wielokrotne nakładki lub pominięcia. 

Kolejną niespodzianką jest możliwość 
rozbudowania do układu wspomagania 
kierowania FieldPilot z którym można nale-
życie monitorować jakość pracy agregatu i 
nie odczuwać zwykłego zmęczenia po 10 
– 12 godzinach pracy na polu. Jak zapew-
nia TeeJet Technologies nie trzeba mieć 
nowych ciągników aby skorzystać z nowej 
technologii wspomagania kierowania Field 
Pilot z nawigacją Matrix. Firma przygoto-
wała ponad 65 zestawów montażowych 
niestandardowych instalacji do 275 róż-
nych pojazdów nowych i starych. To dobra 
wiadomość dla farmerów, którzy chcieliby 
wykonać następny krok w ewolucji techno-
logii uprawy bez kosztownych inwestycji. 
Informacje o ciągnikach, schematy połą-
czeniowe znajdują się na www.agrojet.pl  . 
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TURy z POl-MOT Warfama
Możliwość podniesienia 1650 kg na wysokość blisko 4 metrów to tylko jedna z wielu zalet 
nowych ładowaczy czołowych produkowanych przez POL-MOT Warfamę.

Tur-8 z ciągnikiem Case 
seria Maxxum:

Zastosowano rozdzielacz z linią czuj-
nikową specjalnie przystosowany do 
hydrauliki ciągnika, który wyposażony 
jest w pompę tłoczkową o zmiennej 
wydajności (system CCLS). W tym sy-
stemie linia czujnikowa „zgłasza” zapo-
trzebowanie na pobór oleju, a pompa 
„odpowiada” zwiększonym, dostosowa-
nym do potrzeb ładowacza wydatkiem.  
To nowoczesne rozwiązanie posia-
da dwie ogromne zalety: pozwala na 
pozostawienie wolnych gniazd wyjść 
hydrauliki zewnętrznej do wykorzysta-
nia w pracy z  innymi maszynami oraz 
znacznie oszczędza energię potrzeb-
ną do napędu hydrauliki czyli paliwo. 
TUR-8 to największy z produkowanych 
przez POL-MOT TUR  ładowacz. Prze-

znaczony jest do załadunku i rozładunku 
płodów rolnych, obornika, kiszonki ma-
teriałów sypkich i objętościowych, palet 
oraz prac transportowych w gospodar-
stwie rolnym. Montowany jest na ciągni-
kach rolniczych o mocy od 100 do 180 
KM. Przeznaczony jest do załadunku i 
rozładunku płodów rolnych, materiałów 
sypkich i objętościowych oraz palet.

Tur-6 z ciągnikiem 
lamborghini serii R.3 EVO

Zastosowano rozdzielacz przystoso-
wany do włączenia w magistralę olejo-
wą ciągnika. To rozwiązanie znacznie 
poprawia funkcjonowanie ładowacza 
(szybsze i płynniejsze ruchy); nie dławi 
pompy olejowej, co znacznie przedłu-
ża jej żywotność , a także pozwala na 
pozostawienie wolnych gniazd wyjść 

hydrauliki zewnętrznej do wykorzysta-
nia w pracy z  innymi maszynami bez 
odłączania rozdzielacza ładowacza. 
TUR 6 przeznaczony jest do załadunku 
i rozładunku płodów rolnych, obornika, 
kiszonki materiałów sypkich i objętościo-
wych, palet oraz prac transportowych 
w gospodarstwie rolnym. Montowany 
jest na ciągnikach rolniczych o mocy 
od 70 do 160 KM.

Schemat sterowania dźwig-
nią typu joystick (znak umiesz-
czony na rękojeści dźwigni)
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Rapid Combi
siew + nawożenie = podwójna 
efektywność 
 Rapid Combi unikalna maszyna marki Väderstad, która umożliwia jednoczesny wysiew nasion 
i nawozu. Rozwiązanie jest sprawdzone i cieszy się olbrzymim powodzeniem –umożliwia 
wymierne oszczędności w stosowaniu nawozów, obniżkę dawki o 10-15% i uzyskanie lepszych 
efektów ekonomicznych.

Rozwiązania konstrukcyjne zasto-
sowane w Rapid Combi umożliwiają 
zarówno precyzyjne dawkowanie, 
jak i umieszczenie nasion i nawozu 
na właściwej głębokości. Nawóz 
znajdujący się na odpowiedniej 
głębokości jest efektywniej wyko-

rzystywany, jednocześnie stymu-
luje rozwój systemu korzeniowego 
w głąb profilu - w efekcie powoduje 
większą odporność roślin w póź-
niejszym okresie na suszę. Szcze-
gólnie dobre efekty uzyskuje się 
w przypadku składnika, jakim jest 

fosfor, w mniejszym stopniu nastę-
puje jego uwstecznianie.

Rzędowy wysiew powoduje, że rośli-
na uprawna jest bardziej konkurencyj-
na w stosunku do chwastów. Nawóz 
zostaje umiejscowiony na odpowied-
niej głębokości gdzie jest stały dostęp 
wilgoci, dzięki czemu jest cały czas 
wykorzystywany nawet w przypadku 
okresowego braku deszczu. Jednoczes-
ny siew nawozu wraz z nasionami daje 
możliwość zaopatrzenia roślin w skład-
niki pokarmowe od najwcześniejszego 
okresu i wykorzystanie potencjału ge-
netycznego rośliny.

efekt równoległego siewu nasion 
i nawożenia to wymierne oszczędno-
ści oraz wyższe, lepszej jakości plony.
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Nowości z Brodnicy
POM Ltd Sp. z o.o. z Brodnicy od 

wielu już lat jest producentem maszyn 
rolniczych znanych i rozpoznawalnych 
przez rolników zarówno w kraju jak i po 
za granicami, zwłaszcza na domagają-
cym się bardzo mocnych i dobrej jakości 
maszyn rynku niemieckim. Rolnicy za-
interesowani nowoczesnymi metodami 
uprawy i siewu mogą swój prawie cały 
park maszynowy oprzeć właśnie na 
sprzęcie brodnickiej firmy. Firma od wie-
lu już lat produkuje i rozwija konstrukcje 
maszyn stosowanych w technologiach 
uprawy, wprowadza coraz wydajniejsze 
i nowocześniejsze wersje.

Uniwersalny „Meteor”
Nowością w grupie maszyn przezna-

czonych do szerokiego zakresu upraw 

od ścierniskowej, pościerniskowej, po-
średnich aż do uprawy przedsiewnej jest 
agregat uniwersalny ,,Meteor”, występu-
jący w dwóch wersjach – zawieszany 
U581 (fot. 1) i półzawieszany U580 (fot. 
2). Podstawowy zespół roboczy stanowi 
4-belkowy kultywator z mocnymi zęba-
mi sprężynowymi o przekroju od 45x12 
do 70x12, mocowanymi w rozstawie 
150mm. Stosowane zęby o prześwicie 
500-600mm zakończone są dwustronną 
redliczką prostą lub gęsiostópką. W wer-
sji do uprawy ścierniskowej, oprócz 
wału tylnego (rurowy, Packer, pierście-
niowy typu T lub W) maszyna posiada 
zgrzebło do słomy natomiast w wersji 
do uprawy przedsiewnej wyposażona 
jest w przednią włókę niwelującą. Pro-
dukowane są jako stałe o szerokości 

roboczej 3.0 i 4.0m oraz hydraulicznie 
składane o szerokości 4.0; 5.0 i 6.0m, 
które mogą być zarówno zawieszane 
jak i półzawieszane.

Uprawia i sieje
 Nowym też agregatem należącym do 

grupy agregatów uprawowo – siewnych 
jest ,,DUO X” (fot. 3) będący zestawem 
dwóch maszyn. Pierwsza maszyna -  
agregat uprawowy U644X – jest now-
szą wersją produkowanego już agregatu 
U644, druga to  siewnik CAMI N (S118). 
Konstrukcja agregatu zapewnia precyzyj-
ne utrzymanie głębokości uprawy przy 
prostej regulacji głębokości roboczej 
kultywatora. Zestaw biernych zespołów 
roboczych daje dobre przygotowanie 
gleby pod siew nie niszcząc jej struktu-
ry. elementami roboczymi agregatu są: 
dzielony przedni wał strunowy, 3-belko-
wy kultywator o zębach sprężynowych 
lekkich (wcześniejsza wersja posiada 
2-belkowy kultywator) oraz tylny wał 
krusząco-niwelująco-zagęszczający (ru-
rowy, packer, pierścieniowy typu T-ring 
lub W-ring. Mogą występować w wer-
sji ze sprzęgiem do siewnika lub bez 
sprzęgu - do nabudowy albo w zesta-
wie z siewnikiem Cami Z.

Zasieje wszystko
Do siewu natomiast firma oferuje uniwer-

fot. 1

fot. 2fot. 3
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salne siewniki mechaniczne CAMI (S118) 
należące do grupy maszyn BRODNICA 5. 
Nasiona od rzepaku poprzez zboża do 
najgrubszych jak groch, wysiewane są 
za pomocą dwuczęściowych rolek apa-
ratu wysiewającego typu kołeczkowego, 
napędzanego bezstopniową przekładnią. 
Produkowane są w wersjach do nabudowy 
- CAMI N (fot. 4) oraz zawieszanej -CAMI 
Z (fot. 5). Siewniki CAMI wyposażane są 
w skrzynie o pojemności 400; 700 i 1000li-
trów. Posiadają automatyczne hydrauliczne 
sterowanie znacznikami śladów; hydrau-
liczne unoszenie redlic oraz znaczników 
przedwschodowych (opcja); centralną 
i indywidualną regulację docisku redlic; 
centralną regulację maksymalnej głęboko-
ści siewu. Wyposażone są w zagarniacze 
nasion oraz podesty załadowcze. Posia-
dają również elektryczny system załącza-
nia ścieżek technologicznych sterowany 
komputerem. Oferowane są w wersjach 
z redlicą stopkową (wersja standardowa) 
oraz z redlicą talerzową (opcja).

specjalnie do poplonów
Najnowszym dzieckiem POM Ltd. jest 

mechaniczny siewnik poplonów VeGA 
(fot. 6) przystosowany do współpracy 
z agregatami do uprawy pościernisko-
wej. Przeznaczony jest do rzutowego 
siewu nasion roślin za pomocą apa-
ratów wysiewających typu roweczko-
wego osadzonych na wspólnym wałku 
wysiewającym. Na jednym końcu tego 
wałka znajduje się pokrętło regulacyjne, 

przy pomocy którego ustala się czynną 
długość wałka roweczkowego, a zatem 
dawkę wysiewu. Wałek wysiewający 
w zależności od opcji otrzymuje napęd 
pośrednio od koła ostrogowego lub po-

średnio od wału tylnego maszyny.
 Te i inne maszyny można będzie obej-

rzeć na stoisku POM Ltd podczas te-
gorocznej wystawy Agro Show 2010 
w Bednarach.

fot. 4 fot. 5 fot. 6
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system DEVERIX 
KRUKOWIAKA
Od tego roku w ofercie KFMR KRUKOWIAK znajduje się system automatycznej korekty położenia 
belki DEVERIX. Jest to system stosowany w belkach hydraulicznych PHN i PHB opryskiwaczy 
przyczepianych GOLIAT i GOLIAT PLUS (2500 – 4400 litrów) oraz w opryskiwaczach APOLLO 
(1500 – 2000 litrów).

System DeVeRIX jest obecny na eu-
ropejskich rynkach od kilku lat, dzięki 
czemu jest to sprawdzona w praktyce 
konstrukcja umożliwiająca automa-
tyczne sterowanie belką w stosunku 
do podłoża. Szczególnie polecana 
jest wersja DeVeRIX 3400 dla belek 
PHB o szerokościach powyżej 24 m, 
gdzie ręczne utrzymanie stałej wyso-
kości belki zwłaszcza na nierównym 
i pochyłym terenie jest dość kłopotli-
we. Zastosowanie oddzielnego panelu 

sterowania umożliwia zamontowanie 
systemu w opryskiwaczach wypo-
sażonych w róże systemy sterowania 
układem cieczowym, począwszy od 
zaworów manualnych, poprzez ste-
rowanie elektryczne i komputerowe. 
Rolnik nie musi kupować drogiego 
komputera sterującego, aby skorzy-
stać z możliwości oferowanych przez 
system DeVeRIX.

Funkcje systemu DeVeRIX
- automatyczne sterowanie poło-

żeniem belki w stosunku do podłoża 
(utrzymywanie stałej wysokości belki)

- sterowanie przy użyciu panelu z ka-
biny ciągnika

- 2 (DeVeRIX 3200) lub 4 (DeVeRIX 
3400) czujniki na belce

- sterowanie wysokością/przechyłem 
belki (w wersji DeVeRIX 3200)

- sterowanie wysokością/przechyłem 
lub przechyłem/zmienną geometrią 
belki (w wersji DeVeRIX 3400) - tylko 
dla belek PHB

TRAKTOR
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Nowość z saMAsZ-u 
- Kosiarka bijakowa tylna, 

Kosiarki serii KBK zostały za-
projektowane w szczególności 
z myślą o rolnictwie. Znajdują  
one zastosowanie przy mul-
czowaniu  t raw y,  kukur ydzy 
oraz resztek przyciętych gałęzi. 
Otwierana klapa wyrzutowa, znacznie 
ułatwia obsługę kosiarki, zapewnia 
swobodny rozrzut pokosu na zewnątrz 
maszyny, co wpływa na mniejsze 
zapotrzebowanie na moc ciągnika. 
Wzmocniono również układ za-
wieszenia tak, aby sprostał jesz-
cze większym obciążeniom.  
Wewnętrzna obudowa mulczera składa 
się z dwóch płaszczy, z których we-
wnętrzny wykonany jest ze stali trud-
nościeralnej HARDOX.
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Usługi AGROMIX-u
Firma AGROMIX, której właścicielem a jednocześnie Prezesem Zarządu jest Józef Dworakowski, 
już 21 lat działa na polskim rynku i znajduje się w czołówce firm zajmujących się sprzedażą 
maszyn rolniczych. 

Poza sprzedażą maszyn rolniczych, 
firma świadczy również, w szerokim za-
kresie, usługi dla dużych od 1000 ha i 
dla mniejszych 100-200 hektarowych 
gospodarstw rolnych w całym kraju.   
Potwierdzeniem działalności usługo-
wej firmy jest nasza wizyta, jaką pod 
koniec sierpnia złożyliśmy w gospo-
darstwie „ Ogród Warzywny Polska” 
Sp. z o.o. w Myślinie gm. Gościno w 
województwie zachodniopomorskim i 
trafiliśmy właśnie na zakończenie żniw 
kombajnami John Deere wynajętymi z 
AGROMIXU.

Pozyskiwaniem klientów i koordynacją 
usług, z ramienia firmy, w północnym 
rejonie kraju, zajmuje się Andrzej Górka 
od 14 lat pracujący dla AGROMIXU. W 
swojej pracy musi wykazać się nie lada 
dyplomacją, bo każdy rolnik chciałby 
być pierwszy w kolejce po usługę i jak 
mówi „ Musi być zrozumienie, żeby je-
den człowiek zrozumiał drugiego, żeby 
nie dochodziło do konfliktów typu: - daj 
mi 5 kombajnów a Kowalski poczeka, 

-bo ja chcę skosić pierwszy,- bo my 
się znamy dłużej,- bo my się widzie-
liśmy gdzieś na wycieczce firmowej, 
czy coś podobnego. Lepiej podzielić 
sprzęt, niech sukcesywnie pracują u 
każdego i wtedy klient uszanuje taką 
decyzję. Tak zwana siła argumentu”.

  Po latach dobrej działalności na tym 
terenie, firma ma ugruntowaną pozycję 
wśród producentów rolnych i można 
powiedzieć, że ma stałe zapotrzebo-
wanie na usługi żniwne, u co najmniej, 
10 klientów całościowo lub częściowo.

Firma świadczy nie tylko usługi przy 
żniwach, ale także: - siewie zbóż i ku-
kurydzy, - wysiewie nawozów, - spo-
rządzaniu sianokiszonek, - zakiszaniu 

ziarna kukurydzy, - opryskiwaniu upraw 
polowych, - zbiorze buraków cukro-
wych, - prasowaniu słomy.

Usługobiorcy, bardzo wysoko oce-
niają jakość ( terminowość i profe-
sjonalizm) świadczonych przez firmę 
AGROMIX usług, czego przykładem 
jest opinia, Roberta Ratajczyka, kie-
rownika goszczącego nas gospodar-
stwa „Ogród Warzywny Polska”, od 4 
lat korzystającego z takich usług - „Ja 
dowiedziałem się od sąsiada, że taka 
firma świadczy usługi i już 4 lata kon-

Krzysztof Królikowski

Krzysztof Kaźmierczak

Robert Ratajczyk, Andrzej Górka

FARMA
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tynuuję współpracę. Po prostu jest tak, 
podpisuje się umowę np. na 800 ha i 
nie ma problemu, te 800 ha jest sko-
szone. Jak się przedłużają żniwa, firma 
najczęściej proponuje więcej sprzętu, 
żeby to było szybciej zrobione. Jak już 
inne gospodarstwa kończą żniwa a u 
mnie jeszcze zostało do zebrania 100 
ha ,to przysyłają na moje pole dodat-
kowo dwa kombajny i te 800 ha jest 
szybciej skoszone, i człowiek może spać 
spokojnie. Jak kombajn się popsuje to 
przyjeżdża następny i kosi. Operatorzy 
kombajnów, Krzysztof Kaźmierczak i 
Krzysztof Królikowski wykonują bardzo 
dobrze swoją pracę, nie pędzą maszyną 
na oślep, aby tylko hektary zrobić i mieć 
z głowy, ale robią to rzetelnie, omłot jest 
czysty i nie gubią ziarna. Jeśli chodzi o 
awaryjność sprzętu, to wiadomo każda 
maszyna się psuje, ale wystarczy tele-
fon i w serwis jest tak szybko, jak tylko 

odległość na to pozwala. Z ceny usług 
jestem też zadowolony”.

Usługi żniwne wykonywane są kom-
bajnami John Deere z nawigacją sate-
litarną, która, jak podkreślają pracujący 
na tych maszynach operatorzy „pro-
wadzi po polu kombajn, pokazuje wil-
gotność ziarna w danym momencie 
zbioru, plon w danym miejscu i to 
wszystko zapisuje na karcie. Każdy 
kawałek jest opisany, w którym miej-
scu, jaka wydajność była. Na podstawie 
zapisów plonów rolnik może wyliczyć i 
ustawić dawki nawozowe na dane pole 
i planowaną wydajność”.

Nie zawsze rolnika stać, ale najczęś-
ciej wynika to z kalkulacji, że rezygnuje 
z zakupu maszyn, które wykorzysty-
wane są tylko w okresach nasilonych 
prac w gospodarstwie, i decyduje się 
na wypożyczenie sprzętu. 

Firma AGROMIX wyszła naprzeciw 

tym potrzebom i poza usługami wyko-
nania określonych prac, wypożycza ma-
szyny rolnicze i ciągniki. Jak informuje 
Andrzej Górka „to jest do dogadania 
indywidualnie z konkretnym klientem”. 
Maszynę czy ciągnik, w zależności od 
potrzeby klienta, można wypożyczyć 
na wykonanie konkretnej pracy w go-
spodarstwie lub na dłuższy okres prac 
polowych. Taką działalność AGRO-
MIXU potwierdza Robert Ratajczak 
kierownik wspomnianego wcześniej 
gospodarstwa, ponieważ korzysta z 
wypożyczonego na 4 miesiące ciąg-
nika, do którego tylko „wlewam paliwo 
i pracuję, nie martwię się o naprawę, 
bo tym zajmują się serwisanci firmowi”. 

Najlepszym świadectwem rzetelnie 
wykonanych usług jest deklaracja Ro-
berta Ratajczyka, że „na przyszły rok 
też zamawiam usługi w AGROMIXIE”.
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ROlTOP – znacząca firma na 
Pomorzu
 Od 1992 roku firma ROLTOP w Cedrach Małych k/Gdańska zajmuje się sprzedażą kombajnów 
zbożowych, ciągników i maszyn rolniczych. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm 
w regionie pomorskim. Uzyskała status Generalnego Przedstawiciela niemieckiego koncernu 
DEUTZ FAHR w Polsce i jako pierwsza wprowadziła na polski rynek te maszyny. Jest członkiem 
zwyczajnym i założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu.

Firma ROLTOP oferuje maszyny fa-
brycznie nowe, pokazowe i używa-
ne takich firm jak: DeUTZ - FAHR, 
KVeRNeLAND, UNIA GROUP (UNIA 
Grudziądz, KRAJ Kutno, AGROMeT 
PILMeT Brzeg, FAMAROL Słupsk a 
także produkty firm: SIPMA Lublin, 
FARMTRAC Mrągowo, HYDRAMeT 
Giżycko, eXPOM Krośniewice, KRU-
KOWIAK, MePROZeT Kościan, Me-
TALTeCH Mirosławiec, STOLL oraz 
obiekty do suszenia i przechowywania 
zbóż ARAJ -Kąty Wrocławskie. Uzupeł-
nieniem oferty są uniwersalne ładowar-
ki teleskopowe  FAReSIN HANDLeRS  
niezbędne w każdym gospodarstwie, 
mini-ładowarki AGRIONe firmy CSF, 

oraz mini-ładowarki i wozy aseniza-
cyjne firmy PICHON z Francji.

Przez te wszystkie lata firmie udało 
się zdobyć uznanie zarówno wśród 
rolników, jaki i partnerów handlowych 
i zdobyć pozycję lidera w sprzedaży 
oferowanych produktów.

Doświadczeniami zdobytymi przez 
prawie 18 lat działalności na runku, 
pracownicy ROLTOPU dzielą się ze 
swoimi klientami i aby zapewnić im 
pełną satysfakcję starają się dokładnie 
dopasować sprzęt do ich wymogów i 
potrzeb. Firma oferuje również pomoc 
w nawiązaniu współpracy z wieloma 
instytucjami, które pomagają zdobyć 
środki niezbędne do dokonania zakupu 

maszyn. W tym celu organizowane są 
liczne spotkania, na których rolnicy są 
informowani o możliwościach uzyskania 
dopłat strukturalnych dla rolnictwa, o 
finansowaniu pomostowym do czasu 
uzyskania funduszy PROW, rodzaju 
kredytów, pożyczek i leasingu, umoż-
liwiających zakup nowego sprzętu, a 
także o finansowaniu fabrycznym na 
maszyny koncernu Same Deutz-Fahr, 
proponowanym wspólnie z BNP PA-
RIBAS. Swoją bogatą ofertę firma pre-
zentuje na licznych, pokazach maszyn 
rolniczych, u klientów, na wystawach 
oraz szkoleniach a także na targach 
w Bednarach, Lubaniu, Starym Polu, 
Minikowie czy Olsztynie.

Swoim klientom firma ROLTOP za-
pewnia pełną i fachową, popartą dużym 
doświadczeniem, obsługę serwisowo 
– techniczną, zaopatrzenie w orygi-
nalne części zamienne, a także w do-
skonałe środki olejowo smarne firmy 
FUCHS. Sprawuje serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny sprzedanych maszyn. 
W okresie nasilonych prac polowych, 
mobilni, doświadczeni serwisanci są 
do dyspozycji przez 24 godziny, przez 
7 dni w tygodniu.

ROLTOP jest Spółką  z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z wyłącznie ka-
pitałem polskim. Zatrudnia około 50 
pracowników. Siedzibą firmy są Cedry 
Małe - miejscowość położona 20 km 
od Gdańska, na trasie e7 Warszawa 
– Gdańsk.

FARMA
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Jak najdłużej dobrze 
przechować 
Przechowalnictwo to działalność związana z gromadzeniem zapasów produktów, ich składowaniem 
we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Konieczność przechowywania wynika 
z faktu, że czas produkcji poszczegól-
nych dóbr nie pokrywa się z czasem ich 
konsumpcji.

Wymagania konsumentów odnośnie ja-
kości produktów rolnych oraz sprostanie 
wymogom norm sanitarnych determinuje 
proces uprawy i przechowywania.

Odpowiednia technologia magazyno-
wania produktów rolnych jest kosztowna 
i wymaga sporych inwestycji. Odpowied-
nio zaprojektowane i zbudowane prze-
chowalnie są użytkowane przez wiele, lat 
i pozwalają zminimalizować straty płodów 
rolnych oraz zapewnić ich dobrą jakość.

Jaki surowiec, taki produkt

Podstawowym warunkiem przyjęcia 
zboża w skupie jest jego jakość. Wpływ 
na nią ma wiele czynników, które nie za-
wsze zależne są od rolnika, ale sposób 
przechowywania zebranych plonów na 
pewno zależy od niego.

Przy określeniu wymagań dotyczących 
jakości ziarna przeznaczonego do prze-
miału należy zwrócić uwagę na ocenę 
technologicznej wartości przemiałowej i 
wypiekowej.

Wartość technologiczna ziarna to zespół 
cech gwarantujących uzyskanie odpowied-
niego efektu przy jego przerobie. Wartość 
wypiekowa to zespół cech, które decy-
dują o zapewnieniu dobrej jakości mąki 
otrzymanej z przemiału, czyli o zapewnie-
niu mące właściwych cech użytkowych, 
pożądanych w procesach przetwórstwa 
spożywczego.

Ziarno, nawet o dobrych parametrach 
technologicznych, poddane wadliwemu 
procesowi przechowywania nie spełni wy-

magań jakościowych w punktach skupu.

Delikatne ziemniaki

Oddychanie bulw, transpiracja i kiełko-
wanie to podstawowe procesy życiowe 
powodujące ubytki naturalne a także zmia-
ny w składzie chemicznym bulw. Nasilenie 
tych procesów w dużej mierze zależy od 
warunków przechowywania zebranych 
ziemniaków.

W okresie po zbiorze ziemniaków o utrzy-
maniu jakości bulw bez ryzyka ich pogor-
szenia decyduje optymalna temperatura 
w długotrwałym okresie przechowywania 
( 4-5°C), podczas przeładunków i obrób-
ki (10°C) zabezpieczenie przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, odpowiednia 
wentylacja surowca, utrzymanie wysokiej 
wilgotności powietrza (90-95%) oraz op-
tymalny dla danej odmiany czasokres jej 
przydatności do użytkowania. Ze względu 
na sposób składowanie i przechowywania 
ziemniaków rozróżnia się przechowalnie 
halowe, komorowe i boksowe. Pod wzglę-
dem cech konstrukcyjno-technologicznych 
składowanie luzem może odbywać się w 
przechowalniach komorowych z indywidu-
alnymi i szczelnie zamkniętymi pomiesz-
czeniami, w przechowalniach halowych i 
boksowych z pomieszczeniami otwartymi 
i zasypywanymi z góry oraz z korytarzem 
między dwoma rzędami boksów. Przecho-
walnia do składowania w paletach skrzy-
niowych przeznaczona jest przeważnie dla 
ziemniaków jadalnych oraz sadzeniaków. 
Ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa 
przechowuje się luzem. W przechowalniach 
do ziemniaków powinny być wydzielone 
pomieszczenia do składowania, obróbki, 
przyjęcia i ekspedycji.

Powierzchnia przechowalni oraz kubatura 
uzależniona jest od przewidywanej ilości 
ziemniaków oraz sposobu ich składowania.

 Warto zainwestować

Podstawowym kryterium oceny efek-
tywności gospodarki magazynowej są 
jednostkowe koszty magazynowania, na 
których wysokość wpływają: wykorzysta-
nie powierzchni (pojemności) składowej i 
urządzeń magazynowych do rozładunku, 
załadunku, pakowania i innych czynności 
galanteryjnych w zależności od przecho-
wywanego produktu.

Skuteczna izolacja jest jednym z kluczo-
wych elementów, które należy uwzględnić 
przy projektowaniu i budowie przechowalni. 
Budynki te muszą zapewnić ekonomiczne 
przechowywanie płodów rolnych, wydłużyć 
okres ich przetrzymywania oraz zmniej-
szyć ryzyko narażenia przechowywanych 
materiałów na duże zmiany temperatury. 
Prawidłowa wentylacja musi zabezpieczyć 
niezbędną wymianę powietrza wewnątrz.

Duża wilgotność wymagana w ma-
gazynach do przechowywania plonów 
korzeniowych stwarza znaczne ryzyko 
kondensacji pary wodnej na powierzchni 
ścian wewnętrznych budynku i mogłaby 
doprowadzić do procesów gnilnych zma-
gazynowanych płodów dlatego musi być 
zapewniona odpowiednia wentylacja tych 
pomieszczeń.

Wydajność urządzeń wentylacyjnych po-
winna być tak zaplanowana, żeby zapew-
niała odpowiednią temperaturę i wilgotność 
dla różnego rodzaju przechowywanych 
produktów. 

Bardzo ważne jest również zapewnienie 
efektywnej izolacji dachów i stropów, któ-
re odpowiadają za około 60% strat ciepła.

W magazynach płodów rolnych, owoców 
i warzyw najwięcej uwagi należy poświęcić 
izolacji obwodowej (cokół fundamentowy 
i krawędź podłogi), aby uniknąć przema-
rzania produktów przechowywanych w 
pobliżu mostków termicznych na połą-
czeniu strop-cokół.
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budownictwo inwentarskie

Nowatorskie wznoszenie budynków gospodarczych z prefabrykatów galwanizowanych

Nowatorskie hale
                   zadowolą cię trwale

Stalowe profile walcowane na zimno i poddane galwanizacji. 
Z takich elementów można wznosić różnego typu hale 
stalowe, w tym również budynki gospodarcze. Oferta ta, 
kierowana do rolników przez firmę Frisomat, stanowi przełom 
w budownictwie z elementów prefabrykowanych.

Nowatorska technologia wznoszenia obiektów 
stosowana przez Frisomat odbiega od innych, ofe-
rowanych przez konkurencyjne firmy. Różnica tkwi 
głównie w tym, iż profile stalowe wykorzystywa-
ne do budowy hal są ocynkowane i kształtowa-
ne na drodze obróbki plastycznej. Powierzchnia 
ocynku zdecydowanie zwiększa odporność stali 
na korozję i tym samym zwiększa trwałość kon-
strukcji. Podczas kształtowania na zimno unika się 
spawania, które również może być potencjalnym 
ogniskiem korozji.

Oczywiście przy takiej technologii nie jest moż-
liwa produkcja profili dwuteowych. Generalnie są 
to więc zetowniki, ceowniki, kątowniki i opatento-
wane przez firmę profile o przekroju w kształcie 
greckiej litery Sigma (∑). Taśma stalowa, z której 
powstają profile jest prostowana po odwinię-
ciu ze szpuli, perforowana (wycinane są wszyst-
kie niezbędne przy późniejszym montażu otwo-
ry) i walcowana na zimno na ostateczny kształt. 
Poszczególne elementy są odpowiednio znako-
wane, by umożliwić ich identyfikację przy mon-
tażu.

Z takich elementów można budować różnego 
typu hale w zależności od potrzeb klienta i za-
sobności jego portfela. Frisomat oferuje siedem 
podstawowych typów hal:

Ceptra – rozpiętość od 15 do 35 m, wyso-
kość ścian bocznych od 4 do 9 m, nachy-
lenie dachu 10 stopni (dach dwuspadowy), 
galwanizowany wiązar dachowy oraz słu-
py z podwójnych profili sigma, pokryta po-
wlekaną blachą trapezową TR45 i płytami 
świetlnymi.
Astra – rozpiętość od 15 do 35 m, wyso-
kość ścian bocznych od 4 do 9 m, nachy-
lenie dachu 10 stopni (dach dwuspadowy) 

►

►

galwanizowany wiązar dachowy oraz słu-
py z podwójnych profili sigma, pokryta po-
wlekaną blachą trapezową TR45 i płytami 
świetlnymi.
Astrigma – rozpiętość od 12 do21 m, wyso-
kość ścian bocznych od 4 do 8 m, nachy-
lenie dachu 10 stopni (dach dwuspadowy) 
galwanizowana rama z pojedynczych profili 
sigma, pokryta powlekaną blachą trapezo-
wą TR45 i płytami świetlnymi.
Sigma – hala o prostych ścianach i dwu-
spadowym dachu pokryta blachą trapezo-
wą o głębokim profilu TR45 z płytami świet-
lnymi, rozpiętość: 7-22 m, wysokość ścian 
bocznych – 2, 5, 3, 5, 4, 5 i 5 m, nachyle-
nie dachu 22 stopnie, galwanizowana rama 
z pojedynczych profili sigma.
Delta – hala o prostych ścianach i dwuspa-
dowym dachu, pokryta blachą falistą F18 
z półprzezroczystymi płytami świetlnymi, 
rozpiętość od 7,5 do 15 m, wysokość ścian 
bocznych: 2, 5, 4 i 5 m, nachylenie dachu 
22 stopnie, galwanizowane słupy i dźwiga-
ry z profili C300.

►

►

►

Omega – hala o łukowym kształcie pokry-
ta blachą falistą F18 z płytami świetlny-
mi, rozpiętość od 7,6 do 20 m, wysokość 
w szczycie od 3,8 do 7,5 m, konstrukcja 
nośna z profili IPE zabezpieczonych farbą 
antykorozyjną.
Ypsilon – hala o prostych ścianach i łu-
kowym dachu, pokryta blachą falistą F18 
i płytami świetlnymi, rozpiętość: 5-11 m, 
wysokość ścian bocznych: 2,5-3,7 m, kon-
strukcja nośna z profil IPE zabezpieczonych 
farbą antykorozyjną.
Hale Omega, Delta i Ypsilon są wykonane jako 

konstrukcje stalowo-drewniane. Stalowe ramy 
główne (dźwigary dachowe i słupy nośne) są po-
łączone drewnianymi płatwiami. Pozostałe hale 
są wykonane jako całkowicie stalowe z galwani-
zowanych profili. Wszystkie mogą być wyposa-
żone w izolację termiczną. Pozwalają na montaż 
standardowych okien i bram. Dostępna jest ga-
ma kolorów blach zewnętrznych w zależności od 
upodobań klienta.

MARZENA BĘCŁOWICZ

►

►

Opinia fachowca
Rafał Łabuda, dyrektor handlowy Frisomat:
Nasza firma zajmuje się całym procesem budowy hali: od zaprojektowania, poprzez produkcję i na-
stępnie montaż na placu budowy. Czas montażu jest bardzo krótki, najprostszy obiekt jest stawiany 
w dwa tygodnie. Centrala firmy zlokalizowana jest w Belgii co umożliwia bardzo łatwą ekspansję na 
cały świat, świadczy o tym fakt, iż do tej pory w Europie i na świecie powstało już blisko 20 tys. hal 
w oparciu o konstrukcję z elementów Frisomat. Oddział w Polsce funkcjonuje od 12 lat. Zaczynaliśmy, 
gdy konkurencja była już dość mocna na rynku polskim, ale mimo to nasz nowoczesny produkt (lekka konstrukcja z gal-
wanizowanej stali) został przyjęty przez rynek bez większych trudności. Na tę chwilę firma może pochwalić się ponad 
300 budynkami zmontowanymi na terenie całej Polski. Firma kieruje swoją ofertę szczególnie pod kątem rolników, stąd 
jej udział w ostatnich wielkich imprezach targowych o tematyce agro oraz pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych.

Fo
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Dodatki paszowe w żywieniu 
bydła
Wprowadzając dodatki paszowe do żywienia należy wziąć pod uwagę, przede wszystkim, skład 
dawki pokarmowej oraz zdrowotność i kondycję zwierząt.

Klasyfikacja pasz używanych w ży-
wieniu bydła jest trudna, ponieważ ist-
nieje duża zmienność w ich składzie, 
strukturze i pochodzeniu.

Największą grupę stanowią pasze 
roślinne, w tym całe rośliny ( zielonki, 
kiszonki, okopowe i siano) jak i ich czę-
ści (nasiona, plewy, słoma) oraz pasze 
przemysłowe ( śruty poekstrakcyjne, 
otręby, wysłodki buraczane, melasa, 
wywar, młóto). Jako uzupełnienie sto-
suje się również pasze pochodzenia 
zwierzęcego ( mleko i jego pochod-
ne, mączkę rybną) i związki mineralne.

Do grupy dodatków paszowych zali-
cza się dodatki mineralne, stymulatory 
wzrostu, antybiotyki paszowe, probioty-
ki, hormony, enzymy paszowe, dodatki 
aromatyczne i smakowe konserwanty i 
detoksykanty, przeciwutleniacze, zioła 
i związki azotowe niebiałkowe.

Antybiotyki mają zadanie hamowa-
nia rozwoju niekorzystnej dla zwierząt 
flory bakteryjnej.

Stosujemy je głównie w żywieniu cie-
ląt, kiedy nie nabyły jeszcze naturalnej 
odporności.

Antybiotyki paszowe poprawiają przy-
rosty przy zmniejszeniu jednostkowym 
zużycia paszy.

Probiotyki to żywe lub martwe mikro-
organizmy wyosobnione najczęściej 
z przewodu pokarmowego zwierząt. 
Spożywane przez zwierzęta z paszą 
hamują zasiedlanie i rozwój mikroorga-
nizmów chorobotwórczych w przewo-
dzie pokarmowym.

W skład ich wchodzą bakterie kwasu 
mlekowego, drożdże i pleśnie, bakterie 
tworzące endospory, beztlenowce po-
zyskiwane z przewodu pokarmowego.

Preparaty probiotyczne dzieli się na 
dodatki paszowe spełniające funkcję 
stymulatorów wzrostu oraz konserwan-
tów probiotycznych pasz (kiszonek).

Stymulatory probiotyczne stosuje się 
głównie w żywieniu cieląt a zawarte w 
nich mikroorganizmy zasiedlają jelita, 
skąd wypierają drobnoustroje patogen-
ne, poprawiają odporność zwierząt, za-
pobiegają infekcjom jelit, przyspieszają 
rozwój żwacza, przyspieszają przyrosty 
i efektywność chowu. Mikroorganizmy 
z probiotyków mają zdolność do szyb-
kiego namnażania się w przewodzie 
pokarmowym, konkurując z e. coli i 
bakteriami patogennymi oraz stabili-
zując kwasowość przewodu pokar-
mowego. Ponadto powodują poprawę 
strawności składników pokarmowych 
pasz, wytwarzanie substancji o dzia-
łaniu antybiotycznym, zwiększenie 
aktywności enzymów jelitowych, re-
dukcję toksycznych amin biogennych 
oraz amoniaku w przewodzie pokar-
mowym i we krwi.

Probiotyki podane bydłu dorosłemu 
optymalizują funkcję żwacza, zwięk-
szają pobieranie paszy, poprawiają 
wykorzystanie składników pokarmo-
wych pasz oraz zwiększają przyrosty 
młodego bydła i mleczność krów.

Bentonit i inne zeolity mają właściwo-
ści adsorpcyjne, zwalniają tempo przej-

ścia treści przez przewód pokarmowy, 
sprzyjają wzrostowi tłuszczu w mleku.

Bufory - kwaśny węglan sodu i tle-
nek magnezu – stabilizują pH w żwa-
czu i poprawiają wykorzystanie paszy.

Glikol propylenowy jest związkiem 
promującym tworzenie glukozy, co 
w okresie jej niedoboru po ocieleniu 
przeciwdziała ketozie.

Cynk-metionina jest chelatowym cyn-
kiem, który działa szczególnie korzyst-
nie na zdrowotność racic i zmniejszenie 
liczby komórek somatycznych w mleku.

Hormony są bioregulatorami wydziela-
nymi do krwi przez gruczoły wydzielania 
wewnętrznego i układ immunologicz-
ny. Regulują one większość procesów 
zachodzących w organizmie. Wyka-
zano, że wiele hormonów stymuluje 
przemianę materii, powodując wzrost 
wydajności krów o 12-30 %. 

Stosowanie hormonów w żywieniu 
zwierząt w Ue jest zabronione, po-
nieważ nie są one obojętne dla orga-
nizmu ludzkiego.

enzymy paszowe nie mają większe-
go zastosowania w żywieniu zwierząt 
przeżuwających, w odróżnieniu od 
zwierząt monogastrycznych, u których 
mogą poprawić strawność i wykorzy-
stanie niektórych trudno przyswajalnych 
składników pasz, np. ograniczonych 
połączeń fosforu ( kwasu fitynowego, 
fitynianów). 

Konserwanty są dodatkami zabez-
pieczającymi pasze przed rozwojem 
niepożądanych bakterii i grzybów pleś-
niowych, wytwarzających w paszy 
szkodliwe dla zwierząt mykotoksyny. 
Do konserwacji pasz najczęściej sto-
suje się kwasy: propionowy, mlekowy 
i benzoesowy. Bakterie kwasu mle-
kowego dodawane do kiszenia pasz 
polepszają jej trawienie i wykorzysta-
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nie przez bydło. Związki azotowe niebiałkowe ( mocznik, biuret, sole 
amonowe) można podawać przeżuwaczom w celu uzupełnienia 
białka ogólnego, a aminokwasy syntetyczne – do poprawy jakości 
białka zawartego w dawce pokarmowej. W 1 kg mocznika znajduje 
się 460 g azotu, co odpowiada 2 875 g białka ogólnego. Mocznik 
można stosować tylko w okresie niedoboru azotu w paszach. Po-
dając go, należy koniecznie zadbać o odpowiednią podaż energii 
( np. zwiększyć udział w dawce ziarna zbóż, buraków, kukurydzy) 
sprzyjającej rozwojowi flory bakteryjnej w żwaczu, a w premiksach 
dostarczyć więcej siarki, niezbędnej do syntezy aminokwasów siar-
kowych. Mocznik najczęściej zawiera się w mieszankach treściwych; 
od 1,5 % dla młodego bydła i do 2,5 % dla krów mlecznych. Można 
również dodawać go do pasz zakiszanych. Mocznikiem można za-
stąpić nawet 30 % białka.

Z innych syntetycznych związków azotowych niebiałkowych moż-
na stosować węglan i siarczan amonu, amoniak oraz sole amono-
we kwasów organicznych i mineralnych ( mleczan, octan, cytrynian, 
fosforan itp.). Dodatki paszowe z udziałem mocznika produkuje się 
na bazie śrut zbożowych z dodatkiem soli mineralnych i witamin.
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Zawsze potrzebne 
w gospodarstwie

Ciągnik FARMTRAC 7100 DT
 Jednostką napędową jest 4- cylin-

drowy oryginalny Perkins 1104D-44T 
spełniający normy euro IIIA, o mocy 
72 kW / 98 KM. Układ napędowy  ZF, 
ze skrzynią biegów o ilości przełożeń 
32 +16R (powershift, biegi pełzające) 
pozwalającą rozwinąć prędkość 40 
km/h. Przednia oś oryginalna Carra-
ro. Udźwig podnośnika 4.900 kg. W 
standardzie eHR firmy Bosch. Kabina 
komfortowa. Klimatyzacja w standar-
dzie,  przedni WOM, TUZ na życzenie 
klienta. Ciągnik może  występować w 
wersji z kabiną komfortową lub z ramą 
ochronną.

Opona rolnicza - efektywna 
i przyjazna środowisku 

KLeBeR Gripker proponuje rolni-
kom oponę serii 65, przeznaczoną 
dla gospodarstw stosujących uprawy 
mieszane i prowadzących hodowlę 
zwierząt. Nowa opona chroni plony i 
pastwiska, Opona, dostępna na ryn-

ku europejskim, jest przeznaczona do 
ciągników o mocy od 80 do 180 KM.

Rolnicy oczekują od producentów, aby 
opony, poza zapewnianiem znacznych 
uciągów, nie szkodziły plonom. Klocki 
bieżnika KLeBeR Gripker zostały za-
projektowane tak, aby zminimalizować 
uszkodzenia systemów korzeniowych 
roślin i zwiększyć właściwości samo-
czyszczące opony.

Opony nowej gamy są znakomicie 
przystosowane nie tylko do prac polo-
wych, lecz także do użytku drogowe-
go. Opony mają indeks prędkości D. 

Dzięki kształtowi bieżnika i klocków 
używanie opony KLeBeR Gripker przy-
nosi rolnikom trzy  korzyści:

•	Dzięki	szerokiemu	karkasowi	i	zmo-
dyfikowanemu kształtowi klocków, 
KLeBeR Gripker lepiej chroni korzenie 
roślin, przez co zmniejsza degradację 
plonów i pastwisk. Ponadto elastycz-
na konstrukcja opony pozwala na rów-
nomierny rozkład nacisku opony na 
podłoże, co z kolei przekłada się na 

szersze i płytsze koleiny, ochronę gleby 
i mniejsze zniszczenia roślin.

•	Ciągniki	wyposażone	w	nowy	KLE-
BeR Gripker posiadają lepszy uciąg. 
Wyjątkowy kształt klocków KLeBeR 
Gripker zwiększa jej właściwości sa-
mooczyszczające i zmniejsza poślizg 
opony, skracając czas orki.

•	Nowy	KLEBER	Gripker	jest	przy-
stosowany do użytkowania drogowego, 
co jest szczególnie istotne biorąc pod 
uwagę systematyczny wzrost liczby 
średniej wielkości gospodarstw rolnych 
na terenie Polski. Przejazdy między od-
ległymi polami są bezpieczne i kom-
fortowe. Wyjątkowe ukształtowanie 
bieżnika KLeBeR Gripker pozwoliło 
zmniejszyć wibracje przenoszone z 
silnika do kabiny ciągnika.
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Iveco Massif - z myślą o 
rolnikach 
 Mocna konstrukcja łącząca najlepsze cechy samochodów terenowych, to najlepsze rozwiązanie 
dla rolników, którzy na codzień pracują w najbardziej niesprzyjających warunkach. 

Wytrzymały, solidny i niezawodny taki 
jest właśnie nowy Massif firmy IVeCO. 
W zachodniej części europy, o dużej 
popularności modelu zadecydowała 
wysoka ładowność, a także stabilna 
konstrukcja oraz nowoczesna jednost-
ka napędowa.

Doskonałe osiągi zapewnia tu nowo-
czesny 4 cylindrowy silnik Diesla z elek-
tronicznym wtryskiem typu Common 
Rail 2. Przyzwoita 146 konna jednostka 
sprawia, że jazda jest niezwykle dyna-

miczna, a pokonywanie nawet trudnych 
terenów jest nadspodziewanie łatwe.  
Z racji przeznaczenia pojazdu, kon-
struktorzy zaopatrzyli PICK-UP’a w 
solidne resory piórowe. Takie zawie-
szenie doskonale się sprawdza, gdy 
trzeba poruszać się w warunkach peł-
nego obciążenia po kiepskich drogach 
i w rónych warunkach atmosferycz-
nych. Rozwiązanie to nie wpłynęło 
negatywnie na komfort jazdy, któ-
ry zważywszy na przeznaczenie sa-

mochodu jest nadzwyczaj wysoki. 
Wyposażenie samochodu jest ra-
czej standardowe. Fotele dla kierow-
cy i pasażera obszyte są materiałem 
i PVC, wyposażone w pasy bezpie-
czeństwa i zagłówki. Szyby boczne 
opuszczane są ręcznie. W środku 
do dyspozycji kierowcy znajduje się 
radio z dwoma głośnikami, gniazdo 
12V oraz zapalniczka samochodowa.  
Na desce rozdzielczej odnaleźć moż-
na wszystkie najważniejsze zegary. 
Jest czytelny prędkościomierz, ob-
rotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, 
ładowania akumulatora i temperatury 
silnika, licznik przebiegu, kontrolka ni-
skiego ciśnienia oleju w silniku oraz 
lampki sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
Na zewnątrz przedni i tylny zderzak wy-
konany jest z plastiku, są też przednie i 
tylne chlapacze, blokada tylnego mostu, 
ABS w wersji terenowej oraz immobiliser. 
Auto to z pewnością nie jest prze-
znaczone dla osób pragnących po-
siadać w swoim garażu szybką i 
wygodną bulwarówkę. Po asfalcie 
prowadzi się je trudno, a przyjem-
ność z jazdy jest raczej niewielka. 
Prostą, ale niezawodną konstrukcję 
doceniają za to te osoby, które na co-
dzień pracują w trudnym terenie. Nad 
zakupem mocnego auta zastanowić 
powinni się przede wszystkim rolnicy 
oraz leśnicy. Bowiem to głównie oni w 
pełni czerpać będą z zalet oraz możli-
wości maszyny.

FARMA






