Szanowni Państwo!
Właśnie zakończył się sezon wiosenno-letnich wystaw, targów, pokazów maszyn czy spotkań typu
Dni Pola. Wiele osób z radością
brało w tym udział, niestety, wiele
innych osób nie miało czasu, ani
ochoty aby w tym uczestniczyć.
Sytuacja ta dotyczyła szczególnie osób zamieszkałych
na terenach dotkniętych powodzią. Mieszkańcy na tych
terenach całą swoją uwagę skupili na usuwaniu skutków
powodzi i oczekiwaniu na jakąkolwiek pomoc ze strony
firm, urzędów oraz instytucji do tego powołanych. Tym drugim niespieszno było z tą pomocą, oj niespieszno. Jak to
możliwe, że od ponad dwóch miesięcy, urzędnik czy pracownik firmy ubezpieczeniowej nie ma czasu na dotarcie
do gospodarstwa na oględziny, a poszkodowani czekają
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„Polska wieś 2010. Raport
o stanie wsi”
„Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi” to długo oczekiwana
przez przedstawicieli świata nauki, pracowników instytucji
oraz organizacji zajmujących się problematyką polskiej wsi
i rolnictwa publikacja.

17 czerwca 2010 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prezentująca wyniki
prac w ramach publikacji „Polska wieś
2010. Raport o stanie wsi”. Wzięli w niej
udział m.in. redaktorzy i autorzy publikacji, przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych odpowiedzialnych
za sprawy wsi polskiej oraz mediów.
Wyniki badań, będących podstawą do
napisania poszczególnych rozdziałów
publikacji, przedstawili redaktorzy raportu prof. Jerzy Wilkin i dr Iwona Nurzyńska. Autorzy rozdziałów mieli okazję
podzielić się ze słuchaczami wątpliwościami i trudnościami, jakie napotkali
w czasie prowadzenia badań.
Zgodnie z tradycją konferencji promujących tę publikację zaproszeni
goście mieli okazję zadać pytania zespołowi redakcyjno-autorskiemu. Z sali
płynęły głosy uznania dla autorów
za podjętą tematykę, zakres i szczegółowość badań. Szczególnie wartościowe były sugestie, co do zagadnień,
jakie należałoby podjąć w opracowaniu
„Polska wieś 2012”.
Spotkanie promujące publikację „Polska wieś 2010” było okazją do wymiany
uwag na temat problematyki związanej
z polską wsią i rolnictwem oraz umożliwiło spotkanie ludziom, którzy z racji
wykonywanego zawodu lub osobistych zainteresowań, są zainteresowani
tą tematyką.
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ZAK S.A. laureatem
konkursu TERAZ POLSKA
za grupę nawozów
azotowych Salmag®
24 maja br. w Warszawie odbyły się uroczystości wręczenia nagród
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. ZAK S.A. po raz
pierwszy zdobył tak prestiżową nagrodę za rodzinę nawozów azotowych
Salmag® - marki znanej i cenionej przez rolników za doskonałe walory
jakościowe i aplikacyjne.
Godło „Teraz Polska” oprócz pełnienia
nagrody dla najlepszych produktów,
usług, przedsięwzięć innowacyjnych
i jednostek samorządu lokalnego, stanowi oryginalne narzędzie wzmacniające markę, a także prestiż nagradzanych
produktów – od tego roku także naszych Salmagów® - a co za tym idzie,
wizerunek ich producenta – ZAK S.A.
Zwycięskie produkty ZAK S.A. to
nawozy wytwarzane od 1987 roku
(Salmag®) i 1995 roku (Salmag® z borem, Salmag® z siarką). Powstają
w procesie nowoczesnej granulacji

4
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mechanicznej, zapewniającej taką
budowę granulki, która odporna jest
na zbrylanie, kruszenie czy ścieranie
oraz gwarantuje odpowiednią twardość
i trwałość składu chemicznego, pozwalającego na równomierny wysiew na
różnych rodzajach gleb. To wyróżnia
produkty ZAK na rynku. Dla rolników
ta cecha ma znaczenie ekonomiczne,
bo równomierny wysiew gwarantuje
lepsze plonowanie.
Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego dostrzegła wysoką jakość
nawozów ZAK S.A. nagradzając God-
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łem Teraz Polska grupę produktową
Salmag®.
A droga do zwycięstwa nie była łatwa. Wniosek ZAK S.A. o zdobycie nagrody był jednym ze 129 zgłoszeniami,
wśród których 59 starało się o zdobycie nagrody w kategorii na Najlepsze
Produkty. W tej kategorii statuetkę
przyznano jedynie 13 produktom.
Do udziału w konkursie mogły przystąpić firmy prowadzące działalność
na terenie Wspólnoty Europejskiej,
obecne na rynku polskim. Konkurs
podzielono na dwa etapy. Pierwszy, to
ocena merytoryczna Branżowych Komisji Ekspertów (m.in. Instytutu Chemii
Przemysłowej), która poddaje analizie
zgłoszony wniosek. Proces weryfikacji
produktów zgłoszonych do Konkursu
„Teraz Polska” odbywa się poprzez
dwa odrębne etapy: ocenę jakości
i handlową, dokonywane w oparciu
o następujące kryteria:
• poziom technologii oraz stabilność
produkcji,
• organizacja i kontrola jakości,
• nowoczesność i innowacyjność,
• zgodność z normami ekologicznymi,
• niezawodność,
• stosowane formy promocji,
• wartość i dynamika sprzedaży,
• konkurencyjność.
Na 1000 możliwych punktów do zdobycia w ocenie jakości, ZAK uzyskał
wysoką notę 990, a w ocenie handlowej – 98,5%. Dzięki temu otrzymaliśmy
nominację do finału konkursu – głosowania Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Kapitułę stanowi grono 30 - 39 osób
z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego i politycznego, które kierując się najlepszą
wiedzą, oceniają produkty i usługi najwyższej jakości. Prezentacja nominowanych produktów odbyła się podczas
Wystawy 22 kwietnia w Pałacu Kultury
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i Nauki w Warszawie.
Podziękowanie oraz Dyplom Laureata Konkursu z rąk Bronisława Komorowskiego, pełniącego obowiązki
Prezydenta RP odebrała Sabina Nowosielska, Członek Zarządu ZAK S.A.
Statuetkę Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” podczas uro-

czystego Koncertu Galowego wręczali:
prof. Michał Kleiber – Przewodniczący Kapituły, Prezes Polskiej Akademii
Nauk oraz Krzysztof Przybył – Prezes
Zarządu Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego.
O nagrodzonych nawozach powiedzieć można wiele, pomimo produ-

kowania ich od niemalże 23 lat są
jednymi z najnowocześniejszych nawozów azotowych dostępnych na rynku
europejskim. Dzięki wysokiej jakości
i skuteczności, będącej wizytówką
ZAK S.A., rodzina nawozów spod marki Slamag® wielokrotnie spotkała się
z uznaniem specjalistów z dziedziny
rolnictwa tak w kraju, jak i za granicą.
Najlepszym tego przykładem mogą
być przeprowadzone w 2009r badania nawozów przez jednego z czołowych producentów rozsiewaczy firmę
Bogballe. Badania te po raz kolejny dowiodły, że dzięki zastosowaniu
granulacji mechanicznej (patent ZAK
S.A.) produkowane nawozy uzyskują
parametry rozsiewania znacznie przewyższające standardy jakości innych
konkurentów rynkowych stawiając ZAK
S.A. w ścisłej czołówce. Dodatkowo
realizowany przez firmę „Nadzwyczajny
poziom obsługi klienta” powoduje że
nasi odbiorcy oprócz możliwości zakupu wysokojakościowych nawozów,
mają zagwarantowany pełny serwis
tak w zakresie doradztwa jak i dystrybucji nawozów.
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Jasna gwiazda wśród
ciągników – widowiskowe
Dni Otwarte New Holland
Dnia 8.06.2010 w siedzibie firmy Perkoz w Brodnicy odbyły się Dni
Otwarte firmy New Holland. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję
poznać najlepszych klientów dealera maszyn rolniczych PHU Perkoz
Sp. z o.o., jak też producenta – CNH New Holland, nie brakowało
też efektów specjalnych, uświetniających prezentację ciągnika New
Holland z serii T 7000.

Widowiskowy pokaz laserowy był
tłem dla pojawiającego się stopniowo ciągnika, z którego New Holland
jest szczególnie dumny. Dodatkowe
atrakcje stanowił pokaz barmanów,
wystąpił mistrz świata i mistrz polski
prezentując prawdziwą sztukę nalewania napojów, alkoholu, koktajli. Przedstawiciele New Holland Adam Sulak
i Robert Brzozowski opowiedzieli o firmie, innowacjach w nowym sprzęcie
i zachęcili do zabawy. Wśród gości
pojawili się: starosta powiatu brodni6
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ckiego, komendant policji powiatowej,
przedstawiciel Banku Spółdzielczego
w Brodnicy, przedstawiciel BGŻ. New
Holland Agriculture to marka globalna
w całym tego słowa znaczeniu, dysponująca wiedzą i doświadczeniem
firm, które zmieniły rolnictwo na całym świecie.
Bazując na takich zasobach, firma
New Holland stworzyła bogaty asortyment sprzętu rolniczego.
Największą popularnością wśród
polskich rolników cieszą się ciągniki
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i kombajny firmy New Holland, jednak marką New Holland sygnowane
są również sieczkarnie samobieżne,
prasy, a także traktory kompaktowe
i ładowarki teleskopowe. Swoje wartości zawierają w trzech słowach: Innowacyjność, dynamizm, pomysłowość
INNOWACYJNOŚĆ to zdolność do
inicjowania zmian w sposobie pracy, życia i nawiązywania kontaktów
z innymi. To także umiejętność nieszablonowego myślenia i potrzeba
stałego ulepszania rzeczywistości.
Zawsze można coś zrobić lepiej. Ponad 100-letnia historia firmy jest tego
żywym dowodem.
DYNAMIZM to żywy wyraz pasji,
zaangażowania i entuzjazmu przejawianego przez firmę New Holland we
wszystkich jej poczynaniach. To otwartość na nowe możliwości, dbałość
o teraźniejszość z jednoczesnym stałym poszukiwaniem nowych wyzwań.
POMYSŁOWOŚĆ to cecha charakterystyczna New Holland. Szeroki
asortyment produktów, inteligentne
i rozważne korzystanie z najnowszych
technologii oraz korzystny stosunek
ceny do wyposażenia to czynniki sprawiające, że marka New Holland stanowi dobry wybór dla rolnictwa.
Dni Otwarte w firmie Perkoz były okazją do przedstawienia rolnikom założeń
finansowania fabrycznego proponowanego przez firmę New Holland. CNH
Capital jest partnerem dla Klientów
przy zakupach maszyn rolniczych. Zapewnia łatwe i dogodne formy realizacji inwestycji, obsługę rynku maszyn
rolniczych, zarówno dla Dealerów, jak
i dla Klientów indywidualnych.
Wpłata początkowa od 0%
Okres finansowania do 84 miesięcy
Rat y miesię czne, k war talne
i półroczne
Finansowanie w PLN i walutach
obcych
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Prezes firmy PHU Perkoz Sp. z o.o. wita gości

Nagrodzeni „kluczowi klienci” firmy

Minimum formalności
Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
Opcje finansowania proponowane
przez New Holland:
Pożyczka z możliwością dostosowania płatności do potrzeb, dająca
możliwość nabycia sprzętu i modyfikacji linii kredytowych
Finansowanie pomostowe przeznaczone dla klientów, którzy podpisali umowę z ARiMR o dofinansowanie
zakupu w ramach funduszy unijnych
i oczekują na wypłatę środków z do-

tacji. Jest to finansowanie do 100%
wartości netto maszyny.
Leasing operacyjny dający klientowi możliwość obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. Wszystkie
opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Każda rata
leasingu obciążona jest stawką VAT
w wysokości 22%, a rozliczenie VAT
następuje na zasadach ogólnych. Po
zakończeniu podstawowego okresu
leasingu klient ma prawo do zakupu
maszyny za ustaloną wcześniej war-

tość końcową, która jest niższa od
wartości rynkowej maszyny. Leasing
operacyjny to też tarcza podatkowa
dla klientów posiadających zyski - im
niższa stawka amortyzacji maszyny
będącej przedmiotem leasingu, tym
większe korzyści podatkowe.
Leasing operacyjny pozabilansowy poprawia wskaźniki rentowności, nie pogarszając wskaźników
zadłużenia, co w rezultacie poprawia
wizerunek firmy. Kosztem uzyskania
przychodu jest cała rata leasingu,
zarówno do celów podatkowych, jak
i księgowych. Każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości
22%, a rozliczenie VAT następuje na
zasadach ogólnych.
Leasing finansowy daje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych maszyny. Po zakończeniu
umowy leasingu i spłacie wszelkich
zobowiązań, sprzęt staje się własnością leasingobiorcy. Dowolne ustalanie
okresu leasingu i wartości wykupu duża elastyczność, uwzględniająca
potrzeby w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych
i budżetu klienta.
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Komunikat prasowy targów SIAL
Targi SIAL są największym spotkaniem profesjonalistów z branży
spożywczej w 2010 roku na świecie, gromadzą najważniejszych
przedstawicieli tego rynku, pochodzących z sektora dystrybucji,
restauracji, importu/eksportu i przemysłu.

Kiedy i gdzie?
Unikalna witryna światowego rynku
spożywczego i skuteczne narzędzie dla
handlowców, którzy poszukują dostawców i partnerów na rynku francuskim
i międzynarodowym, targi SIAL odbędą
się w dniach 17-21 października 2010
w podparyskim Parku Ekspozycyjnym
Paris Nord Villepinte.

SIAL, światowa platforma
innowacji rynku spożywczego
W 2010 roku, jak zawsze do tej pory,
targi SIAL zaprezentują innowacje
w różnych aspektach.
Obserwatorium Tendencji i Innowacji (L’Observatoire Tendances et
Innovations) proponuje ekspozycję
innowacyjnych produktów spożywczych i przybliżenie tendencji aktualnej konsumpcji.
Sektor Food Design zaprezentuje
twórcze koncepcje studentów desig8
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nerów L’ESAD (Wyższa Szkoła Sztuk
Plastycznych i Designu) w Reims.
Sektor Kuchnia SIAL, strefa ekspresji
i kreatywności poświęcona gastronomii, pozwoli odwiedzającym skosztować w tym roku najnowsze specjały
kulinarne.
Wioska Żywieniowa (Village Nutrition-Santé) będzie gospodarzem konferencji poświęconej perspektywom
żywienia i zdrowia na świecie.
Winiarskie Forum Innowacji ( Wine
Innovation Forum ) pozwoli dużym
firmom, renomowanym międzynarodowym markom, zaświadczyć
o zaawansowanym i innowacyjnym
marketingu w świecie wina .
Le SIAL d’Or nagrodzi innowacje,
które odniosły sukces komercyjny
w 30 krajach.

Mocne punkty Targów
In Store i sklep jutra : In-Store Ser-

vices & Solutions - przestrzeń poświęcona waloryzacji produktu w miejscu
sprzedaży, w tym roku zaprezentuje
narzędzia i aplikacje jutra zgromadzone wokół wystawców tego sektora.
Wine by SIAL : przybliżenie rynku win
dzięki ścieżkom tematycznym i degustacjom skupionym wokół 4 dźwigni
handlu skierowanych do profesjonalistów z branży winiarskiej
Wioska Żywieniowo-Zdrowotna (Le
village Nutrition-Santé) Pasaże dot. Żywienia i Zdrowia organizowane przez
Atlantic Santé kierują odwiedzających
bezpośrednio na stoiska wystawców
prezentujących produkty zdrowotne
o szczególnych właściwościach.
SIAL i zrównoważony rozwój : SIAL
dedykuje specjalny sektor tematyce
zrównoważonego rozwoju .
Wyjątkowi Smakosze : w tym roku
będzie miała miejsce animacja Produkty dla wyjątkowych Smakoszy : wybór
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handlowcy, hurtownicy, dystrybutorzy,
szefowie kuchni.
100% marek międzynarodowej
dystrybucji.

Trzy Spożywcze potęgi

produktów rzadkich i oryginalnych dedykowanych specjalnym odbiorcom.
Kuchnia SIALu powiększa się. Poza
strefą demonstracji, profesjonaliści
z branży restauracyjnej odnajdą dedykowane im sektory, salon VIP, księgarnie Smakosza ponadto będą mogli
uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami rynku restauracyjnego.
SIAL dba o odwiedzających i wystawców. Aby podnieść komfort uczestników targów, poczynione zostaną
pewne kroki, m.in. zwiększy się liczbę autobusów kursujących na targi
oraz przewiduje się otwarcie nowych
restauracji.

SIAL w liczbach:
5500 wystawców, z czego 78% spoza Francji.
Największa liczba wystawców i odwiedzających pochodzi z Francji.
Według oczekiwań targi odwiedzi
ponad 148 000 gości, z czego 58%
spoza Francji.
42% odwiedzających pochodzących
z Francji, 37,6% odwiedzających z Unii
Europejskiej i 20,4% z reszty świata.
66500 odwiedzających z sektora
dystrybucji : centra handlowe, hard
discount, GMS/HS, handel detaliczny, hurtownie, import-eksport.
20700 odwiedzających stanowią
profesjonaliści z branży restauracyjnej:

Centrum Ekspozycyjne Paris-Nord Villepinte od 17 do 21 października 2010
. Jedno miejsce, ten sam termin, trzy
imprezy targowe - SIAL, In-FOOD i IPA,
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego. To
zgromadzenie trzech salonów idealnie
się uzupełniających pozwala zaproponować odwiedzającym pełną wizję branży
spożywczej, od procesu produkcji po gotowy produkt, poprzez półprodukty (Produits Alimentaires Intermédiaires PAI).
Na targach IPA odwiedzający zapoznają
się z pełną ofertą urządzeń i sprzętu do
przetwórstwa produktów spożywczych,
a także zapoznają się z licznymi technologiami, maszynami i materiałami związanymi z opakowaniami. 600 firm, z czego
48% spoza Francji będzie uczestniczyć
w tegorocznej edycji targów IPA.
Trzeci filar sektora - IN-FOOD - jest
wydarzeniem w 100% poświęconym
półproduktom spożywczym, składnikom i rozwiązaniom kooperacyjnym.
Jest to spotkanie przedsiębiorców
z branży spożywczej, specjalistów
R&D, specjalistów rozwoju produktów
i handlowców.
Targi SIAL od 17 do 21 października 2010.
więcej informacji na stronach internetowych targów :
www.sial.fr
Przedstawicielstwo Targów w Polsce:
Promosalons Polska - Międzynarodowe Targi we Francji
tel.: 22 815 64 55
faks: 22 815 64 80
e-mail: promopol@it.pl
promopol@promosalons.pl
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Tylko niektórzy
dilerzy narzekali
W drugą niedzielę czerwca w Lubaniu (województwo pomorskie)
zakończyły się XIX Targi Rolno-Przemysłowe. Podobnie jak w roku
ubiegłym, impreza przybrała charakter jarmarku różności.
Lubańskie targi zgromadziły 350 firm,
150 wystawców zwierząt hodowlanych,
a także blisko 50 tys. gości. Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą
najbardziej zaangażowanych w rolnictwo firm, podejrzeć najdorodniejsze
okazy zwierząt hodowlanych, bądź
udać się na zakupy produktów regionalnych, kwiatów lub innych rzeczy,
niekoniecznie związanych z rolnictwem.
Jak pokazał drugi dzień imprezy,
uwagę gości przyciągnęły głównie
produkty ogrodnicze. Nie mogło być
zresztą inaczej, bowiem naprawdę
bogatą ofertę najpiękniejszych kwiatów, krzewów i drzewek prezentowali ogrodnicy ze wszystkich zakątków
Polski. Długie kolejki zwiedzających
ustawiały się również przy stoiskach
wystawców oferujących produkty regionalne. Smaczny Chleb Pomorski,
a także tradycyjny miód pitny skutecznie odciągnęły większość gości od
producentów i dilerów sprzętu rolniczego. Jedynie najzagorzalsi z rolników podglądali najnowsze maszyny,
środki ochrony roślin, ulepszacze glebowe czy inne produkty niezbędne
w każdym gospodarstwie.
W Lubaniu nie zabrakło miejsca
dla spragnionych fachowej wiedzy.
Już w sobotę swój wykład, na temat
żywienia krów mlecznych paszami
rzepakowymi, wygłosił dr Zbigniew
Lach, w niedziele zaś praktycznych
porad rolnikom udzielali przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
10

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

Dwudniową imprezę z pewnością
uatrakcyjniła prestiżowa Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na specjalnie przygotowanych
ringach prezentowały się dorodne okazy bydła mlecznego, trzody chlewnej,
owiec i koni. Tytuł Championa wystawy w najbardziej prestiżowej kategorii
zdobyła krasula Pana Maartena Molenara z Dochowa. Tytuł Championa
w kategorii jałówki przypadł zaś okazowi Andrzeja Piotrowskiego z Trąbek
Wielkich, którego jałówka zdobyła także tytuł Miss Zwiedzających. – Zwycięstwo nie przyszło łatwo, bowiem
konkurencja w tym roku była naprawdę silna. Szczególnie ucieszyło mnie
uznanie, jakie moja jałówka zdobyła
wśród publiczności. Przyznaje, że tytuł
Miss Zwiedzających właśnie dla niej
był bardzo miłym zaskoczeniem – z radością dodaje pan Andrzej.
Wiele działo się także poza ringiem.
Z głównej sceny Targów ogłoszono
zwycięzcę wojewódzkiego etapu Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2010. W Pomorskiem zwyciężył Pan
Janusz Bistron ze Sławek w Gminie
Somonino. Hodowca gęsi reprodukcyjnej brał udział w konkursie już po
raz piąty, jednakże zwyciężyć, na razie na etapie wojewódzkim, udało się
dopiero w tym roku.
-To niespodziewane zwycięstwo jest
dla mnie szczególnie cennym wyróżnieniem. W swoim gospodarstwie
zawsze starałem się przestrzegać
rygorystycznych procedur, i jak wi-
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dać opłacało się. Mimo dzisiejszego
sukcesu nie zamierzam jednak spoczywać na laurach. Przede mną etap
ogólnokrajowy. Tu z pewnością będzie
już dużo trudniej. Ale nawet jeśli nie
wygram, to w przyszłym roku z pewnością raz jeszcze wystartuje w tym
konkursie. Jest on bowiem doskonałą
motywacją do utrzymywania gospodarstwa na wciąż wysokim poziomie,
a także doskonałą promocją – przyznaje Pan Janusz.
Również na głównej scenie wręczono
wyróżnienia dla najlepszego wystawcy (tytuł powędrował do PHU Patoka),
a także nagrodę dla najlepszego produktu (tytuł „Hit Targów” zdobył Chleb
Pomorski oraz Wielofunkcyjny Dom
Drewniany firmy DREWAR).
W chwile później obejrzeć można
było pokaz mody młodzieżowej, a także wysłuchać zespołu pieśni i tańca
z Pruszcza Gdańskiego - „Jagódki”.
Udaną imprezę zakończył recital znanej piosenkarki Krystyny Giżowskiej.
Podczas targów przeprowadziliśmy
kilka interesujących rozmów, które prezentujemy poniżej.
Pierwszym naszym rozmówcą był
pan Wojciech Kaszubski – prezes
firmy Konsil

Panie Wojciechu, proszę opowiedzieć o współpracy firm Konsil oraz
BIN z SGGW? Co ciekawego udało
się wspólnie stworzyć?
Baner, który przedstawiamy na targach, pokazuje obiekt o łącznej pojem-
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ności 3500 ton, składający się z silosów
o pojemności 500 ton, 250 ton i 130
ton, z koszem zasypowym, suszarnią
ciągłego suszenia firmy Agremo, z urządzeniem do załadunku, przerzucania,
składania i wentylacji ziarna. Jest to
obiekt w pewnym sensie pokazowy,
szkoleniowy, ale też użytkowy, ponieważ SGGW posiada spory areał, na
którym uprawia rzepak, pszenicę i kukurydzę. Obiekt postawiliśmy w marcu
tego roku, uruchomienie nastąpi w połowie czerwca, czyli już niedługo i na
tegoroczne żniwa będzie już w pełni
spełniał swoje funkcje. Jest to obiekt
stworzony przez Konsil i BIN, gdzie
udział w pracach nad przedsięwzięciem rozłożył się po równo w zakresie zaangażowania osób i urządzeń.
Inwestycja była realizowana
w przeciągu kilku miesięcy. Czy
były jakieś trudności w realizacji
tego przedsięwzięcia i specjalne
uwarunkowania zamawiających,
które trzeba było zrealizować?
Były pewne problemy projektowe m. in.
ograniczona wysokość obiektów. Musieliśmy dać dużo przenośników poziomych,
nie mogliśmy iść w górę w celu spadów
grawitacyjnych, takich jak należało. Poza
tym specjalny kosz zasypowy wykonany na zamówienie indywidualne, jest to
kosz bardzo pojemny, głęboki, w związku z tym został specjalnie wykonany,
co wymagało trochę czasu i zaangażowania naszych projektantów. Pomimo
drobnych trudności myślimy, że obiekt
spełni oczekiwania inwestora, w tym
wypadku SGGW i będzie służył nie tylko do celów użytkowych, ale też szkoleniu i praktyce studentów tej uczelni.
15 lat minęło jak jeden dzień. Co dalej?
Ten rok pokazuje, że zapotrzebowanie
na silosy jest duże, miesiąc marzec był
rekordowy pod względem sprzedaży

w całej historii firm BIN i Konsil. Teraz
realizujemy, montujemy to wszystko,
co sprzedaliśmy do tej pory i Konsil
przekroczy magiczną liczbę 10 tys.
silosów. Przechodzimy do realizacji
kolejnych 10 tys.
Dziękuje Panu bardzo za rozmowę. Raport Rolny życzy dalszych
sukcesów na następne 15 lat.
Dziękuję bardzo, myślę, że we współpracy z prasą rolniczą dotrzemy do
wszystkich zainteresowanych silosami rolników.
Kolejnym naszym rozmówcą był pan
Józef Bauer – Agripel Pelplin.
Panie Prezesie, proszę przedstawić waszą wystawę na targach
w Lubaniu.

W Lubaniu przedstawiamy ciągniki
firmy Valtra, pługi i agregaty uprawowe firmy KUHN, prasy i rozsiewacze
firmy SIPMA, ciągniki, pługi i mniejsze narzędzia firmy Zetor. Mamy ok.
25 maszyn. Pokazujemy rolnikom to,
co w naszym przekonaniu najlepsze.

wykupiony przez syndyka. Razem ze
wspólnikiem wykupiliśmy ten dział firmy Agroma od syndyka. Mój wspólnik prowadził podobną działalność
na terenie gminy Pelplin, zanim firma
Agroma przestała istnieć. W oparciu
o ww. dział zaczęliśmy się rozwijać
i staramy się rozwijać nadal i robić to,
co umiemy robić.
Czy teren działania firmy obejmuje tylko Pelplin i okolice, czy jest to
szerszy zasięg?
Otworzyliśmy oddział w Pucku, gdzie
są duże gospodarstwa, przede wszystkim gospodarstwa mleczne, które całkiem dobrze prosperują. Staramy się
docierać do szerokiej grupy klientów
w różnych regionach Pomorza.
Jak Pan ocenia wczorajszy
i dzisiejszy dzień na targach
w Lubaniu?
Dzień wczorajszy był mniej udany
ze względu na niższą frekwencje. Zapewne wpłynęła na to ładna pogoda,
z której rolnicy korzystali, a mamy teraz czas sianokosów. Dziś jest większe
zainteresowanie wystawami.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w rozwoju firmy.
Nstępnie poprosiliśmy o rozmowę
pana Tadeusza Szwarca – prezesa
firmy AGROS Subkowy

Jak doszło do tego, że ma Pan
własną firmę? Pierwszy raz spotkaliśmy się, kiedy był Pan dyrektorem
Działu Sprzedaży firmy Famarol
ze Słupska, a potem dyrektorem
zarządzającym.
Tak, byłem nawet prezesem. Tak
się złożyło, że Famarol został wykupiony i należało odnaleźć się w nowej
sytuacji. Firma Agroma Gdańsk ogłosiła upadłość, jeden z działów został
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O co rolnicy pytają, co cieszy się
największym zainteresowaniem na
Państwa stoisku?
Największym zainteresowanie cie-

szy się sprzęt, który nazwałbym drobniejszym, jeżeli chodzi o wartość, są
to sprzęty w granicach 5 – 10 tys. zł:
zgrabiarki, przetrząsaczo – zgrabiar-
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ki, przenośniki zbożowe, ładowacze
czołowe. Wielu rolników szuka informacji o częściach zamiennych do
kombajnów Claas, John Deere, bardzo popularnych w naszym regionie.
Staramy się spełniać oczekiwania
rolników i udostępniać części szczególnie do kombajnów Claas. Żniwa
już za chwilę.
Czy w Pana opinii wystawa na targach i zainteresowanie, które obserwujemy, przekłada się na sprzedaż
produktów w firmie, poza targami?
To jest sprawa bardzo niewymierna.
Nie da się tego jednoznacznie ocenić
i nie jest to tak, że po targach brama
wjazdowa do naszych punktów sprzedaży się nie zamyka. Dla nas ważne
jest zaproponowanie rolnikom jak najlepszej oferty, jak najlepszych warunków płatności, terminów dostawy nie
tylko na targach, ale przede wszystkim w codziennej pracy z klientami.
Jakie Pana zdaniem powinny być
działania firmy, aby była dobrze postrzegana przez rolnika?
Przede wszystkim dostawca rozwiązań dla rolnictwa, jakiekolwiek
by te rozwiązania nie były, powinien
szanować klienta, rozmawiać z nim,
poświęcać mu jak najwięcej czasu
i pracować w terenie. Obsługujemy
rolnictwo i służymy rolnikowi i nie może
być tak, że firma nie widzi rolnika,
pracującego w soboty. Moje sklepy
w soboty mają dyżury i rolnik znajdzie tam pomoc i doradztwo w przypadku awarii. Ważny jest też serwis
w terenie. Muszę się tu pochwalić, że
nasz serwis ma bardzo dobrą opinię,
docierają do mnie sygnały o rzetelnej
pracy moich pracowników.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Roman Barszcz

12

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

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

aktualności

Na targach w Lubaniu niespodziewanie spotkaliśmy przedstawicieli POM
Augustów – pana Czesława Ostaszewskiego i pana Czesława Bobrana. O krótką rozmowę poprosiliśmy
Czesława Bobrana człowieka od lat
pracującego w firmie.
Czesław Bobran - POM Augustów
Proszę powiedzieć, jak firma POM
Augustów jest reprezentowana na
targach w Lubaniu?
Bardzo nas cieszy fakt, że dealerzy traktują nas poważnie i wystawiają nasze maszyny, pomimo że
nie uzgadnialiśmy tego wcześniej.
Jesteśmy na stanowisku firm: Agripel Pelplin, Agroma Sępólno, Agros
Subkowy, Rolkom Cedry Małe, ZIP
AGRO Kurzejewo.

cych w tym regionie: Agroma Malbork,
Rolkom, Roltop Cedry Małe, Rolmech
Grabiny Zameczek, Agros Subkowy.
Na Podlasiu będziemy reprezentowani przez naszego głównego odbiorcę
– Michał Targoński i Rolmot Ciechanowiec, POM Serwis Bielsk Podlaski.
Ponadto firma przedstawia własny
sprzęt i sprzęt handlowy.
Dziękuje bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Roman Barszcz

Jakie maszyny prezentują Państwa dealerzy?
Przenośniki ślimakowe, przenośniki pneumatyczne, rozsiewacze nawozów Motyl.
Czy Państwa firma prezentuje się
osobiście na targach i innych imprezach rolniczych?
Mamy wystawy na głównych, najbardziej znanych targach: Agroshow
Bednary, Polagra Premiery w Poznaniu, Agrotech Kielce. Ponadto prezentujemy się na wszystkich wystawach
organizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego dzięki naszym dealerom regionalnym.
Czerwiec to miesiąc wystaw i imprez polowych. Na Pomorzu za
chwilę targi w Starym Polu, a na
Podlasiu, w waszym rejonie, wystawa hodowlana w Szepietowie.
Jak tam będziecie prezentowani?
W Starym Polu będziemy prezentowani przez naszych dealerów pracują-
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POLSKIE ZBOŻA
konferencja BASF
Już po raz drugi firma BASF Crop Protection zaprezentowała swoje
rozwiązania na targach Polskie Zboża, które odbyły się w dniach 1011 czerwca 2010. Wiodącym tematem konferencji były nowe trendy
w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż i rzepaku.

Prezentacji firmy dokonał Mathew
Bleaken - kierownik Działu Marketingu
BASF Crop Protection w Wielkiej Brytanii. Problematykę zwalczania chorób
grzybowych zbóż i rzepaku przybliżył
uczestnikom doc. dr hab. Marek Korbas, Kierownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Kolejny gość z Wielkiej Brytanii, Steve
Waterhouse, Manager Działu Technicznego, BASF North Europe, autorytet
w zakresie uprawy zbóż przedstawił
odpowiedź na pytanie „Jak osiągnąć
najwyższe plony pszenicy”. Mathew
Bleaken zapoznał uczestników konferencji z profilem firmy, omówił strategię działania i kierunki rozwoju działu
BASF Crop Protection,
BASF jest firmą bardzo zaangażowaną w opracowywanie nowych roz14
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wiązań w dziedzinie ochrony roślin,
testowanie i wprowadzanie na rynek
nowych środków. Mathew Bleaken
zapewnił, że firma BASF przywiązuje
dużą wagę do ochrony roślin i sektora rolnego. Dzięki ośrodkom na całym
świecie dział BASF Crop Protection
jest firmą globalną i stawiającą czoła niekorzystnym skutkom globalizacji w rolnictwie. BASF podkreśla, że
pod hasłem globalizacja kryją się nie
tylko korzyści płynące z handlu międzynarodowego, wymiany towarów,
technologii i innowacji, ale też mamy
do czynienia z globalizacją przenoszenia chorób. Przykład może tu stanowić
migracja choroby grzybowej – rdzy
soi azjatyckiej. Choroba pojawiła się
w Japonii, szybko rozprzestrzeniła na
uprawy w innych krajach azjatyckich,
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następnie dotarła do Afryki, Ameryki
Południowej i Północnej, wywierając
ogromny wpływ na zmniejszanie plonów soi. Innym przykładem może być
szybkie rozprzestrzenianie się czarnej rdzy w pszenicy, która pojawiła
się w Afryce, chorobę obserwuje się
obecnie w Egipcie. Przysłowiowy „rzut
beretem” do Europy. Przedstawiciele
BASF podkreślają, jak ważne jest globalne działanie, inwestowanie w nowe
technologie i rozwój środków zapobiegających chorobom natychmiast tam,
gdzie tylko nowa choroba lub mutacja
już znanych patogenów się pojawia.
Dr Marek Korbas zapoznał uczestników z głównym tematem konferencji, który jest niezwykle ważny dla
naukowców z dziedziny ochrony roślin, ponieważ choroby powodowane
przez grzyby powodują ogromne straty
w uprawach na całym świecie. Trendy
i kierunki w zwalczaniu chorób grzybowych to nic innego jak połączenie
wiedzy o grzybach, genetyki (w tym
również badane są geny mające wpływ
na odporność rośliny uprawnej), biologii
molekularnej czy inżynierii we wspólnym działaniu na rzecz ochrony roślin.
Ważny jest problem związany z identyfikacją czynników chorobotwórczych.
Dotyczy to głównie badania nowych
źródeł infekcji, nowych zagrożeń dla
upraw, stanowiących podstawę wyżywienia w skali globalnej. Marek Korbas
na przykładzie nowego zagrożenia
dla rzepaku potwierdza zasadność
działań wielu dziedzin nauki na rzecz
doskonalenia ochrony roślin. Zagrożeniem jest zgnilizna rzepaku. Wydawało się, że zakres chorób dotyczących
rzepaku jest nam znany. Jednak po
badaniach w Instytucie Ochrony Roślin stwierdzono, że zgnilizna rzepaku
jest faktem i jest to nowe zagrożenie.
Choroba przypomina wymarzanie
rzepaku. Nie jest jednak spowodo-
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wana przez czynniki abiotyczne, ale
przez grzyby. Dr Korbas podaje kilka
praktycznych wskazówek, jak powinny
wyglądać wspólne starania naukowców i rolników o doskonalenie ochrony roślin, nie tylko z zastosowaniem
środków chemicznych. Trendem rozwoju w ochronie roślin powinno być
zwalczanie chorób tzw. pododmianowych. Wiele chorób wiąże się ze
zbyt częstą uprawą zbóż i rzepaku
na naszych polach, na to nakładają
się krótkie przerwy w uprawie oraz
inne błędy w agrotechnice. Ważnym
zagadnieniem jest badanie źródeł infekcji, rozprzestrzeniania się patogenów powodujących choroby, czemu
mogą sprzyjać zalegające na polach
resztki pożniwne, przenoszenie chorób na narzędziach, kołach ciągnika
na inne pola. Oprócz stosowania
środków ochrony roślin – fungicydów, ważna jest też higiena, mycie
naczyń i właściwa organizacja pracy
w gospodarstwie. Pole, na którym
zauważono daną chorobę, powinno
być obsługiwane na końcu, a nie na
początku zabiegów agrotechnicznych
tak, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów.
Dr Korbas dokłada też cegiełkę do krytycznej oceny globalizacji przedstawionej przez Mathew
Bleaken’a ostrzegając, że globalizacja i handel światowy, dają tą możli-

wość, że każdy może przywieźć tony
nasion z UE, ale można w ten sposób
„wzbogacić” polskie uprawy w czynnik chorobotwórczy, który dotychczas
w Polsce nie występował, a pojawił się
w krajach o np. cieplejszym klimacie.
Rozprzestrzenianie się chorób jest też
związane ze zmianami klimatycznymi.
Patogeny, które wcześniej nie miały
szansy rozwoju w naszych warunkach
klimatycznych (przy tym rozkładzie temperatur i wilgotności) mogą obecnie
znaleźć gatunki, na których będą się
rozwijać. Kolejnym zagrożeniem jest
zmienność patogenów – uodparnianie się grzybów chorobotwórczych na
substancje aktywne zawarte w środkach ochrony roślin. Od dość dawna
występuje tego typu problem w zakresie chorób podstawy źdźbła. Łamliwość podstawy źdźbła wywołują dwa
patogeny. Jeden z nich jest odporny
na substancje aktywne dotychczas
stosowane w zwalczaniu fuzaryjnej
zgorzeli podstawy źdźbła i łamliwości podstawy źdźbła. Zwalczanie patogenów występuje w ograniczonym
zakresie. Wiedza, którą przekazał na
konferencji dr Korbas, jak sam zaznacza, ma na celu uczulenie, że w momencie kiedy fungicyd nie zadziała,
może to wynikać nie z nieskuteczności danego środka, ale z faktu, że
w niektórych rejonach kraju nastąpiło uodpornienie się grzyba na działa-
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nie substancji aktywnych dotychczas
stosowanych. Rejony zagrożone nieskutecznością działania danego fungicydu to
zazwyczaj te, gdzie przez lata stosowano
intensywną ochronę fungicydową. Rolnicy ponoszą niejako odpowiedzialność
za fakt, że dana substancja może nie
działać. Badanie genomu patogenów,
mutacji, nowych substancji aktywnych
nie dotyczy bezpośrednio producentów, ale podkreśla ważność szukania
innowacji i rozwoju w dziedzinie ochrony roślin. Nauka ma przyczyniać się do
unikania niewłaściwych działań ze strony
rolników i dbać o wczesne ostrzeganie
o nowych zagrożeniach, mutacji zagrożeń istniejących czy nieskuteczności danych substancji aktywnych. Ważne jest
doskonalenie metod diagnostycznych.
Diagnostyce sprzyjają między innymi dni
pola organizowane przez wiele firm, czy

Wywiad – Maciej Matuszewski
Väderstad

Mamy pierwszy dzień Targów Polskie Zboża. Jak ocenia Pan ten dzień
z perspektywy firmy Väderstad?
Udalo nam się na Targach pozyskać kilku nowych klientów, jednak
większość osób odwiedzających naszą wystawę to klienci już nam znani.
Pogłębiamy już istniejące kontakty,
jednak dość trudno o nowe transakcje. Na wystawie przedstawiamy
maszyny mniejsze dla gospodarstw
mniejszych, nazywanych przez nas
gospodarstwami rodzinnymi. Wprowadziliśmy ofertę promocyjną specjalnie dla gospodarstw rodzinnych. Jest
16
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targi połączone z wizytą na poletkach
doświadczalnych. Dzięki praktycznej wiedzy o danej chorobie, rolnik – uczestnik
imprez rolniczych może rozpoznać, jakie
zagrożenia występują u niego na polu.
Wyzwaniem dla nauki jest obecnie
ukierunkowanie działań w zakresie integrowanej ochrony roślin. Każdy z producentów rolnych do roku 2014 będzie
musiał udokumentować fakt, że produkuje w tym systemie. Integrowana ochrona
roślin to pogłębienie świadomości o zagrożeniach i sposobach działania, polegających na zmniejszeniu występowania
grzybów z wykorzystaniem wielu metod
ochrony. W skład integrowanej ochrony
roślin wchodzą zagadnienia tj.:ochrona
agrotechniczna, biologiczna, fizyczna
i chemiczna, przy czym metoda chemiczna jest wykorzystywana po zastosowaniu
powyższych mniej inwazyjnych metod.

Integrowana ochrona roślin będzie doskonaleniem i ukierunkowaniem działań
w walce z chorobami zbóż i rzepaku na
podstawie wielu informacji, przykładowo
rolnik będzie mógł zastosować środek
chemiczny pod warunkiem, że została
wykorzystana odporność odmiany. Marek Korbas przypomina na koniec, jak
ważna przy zwalczaniu grzybów jest wiedza o czasie występowania patogenów,
fazie rozwojowej uprawy, kiedy patogen
wkracza na pole i zaczyna atakować,
uwzględnienie czynników środowiskowych (czy występują czynniki do rozwoju grzybów - ciepło, wilgotno). Spotkanie
z naukowcami i przedstawicielami BASF
Crop Protection jak zwykle dostarczyło
wielu cennych informacji i stało się kolejnym potwierdzeniem intensywnej pracy
i ogromnego zaangażowania na rzecz
rolnictwa na całym świecie.

to 10% rabatu na wybrane maszyny:
agregat Rapid 3 m, Rapid Short, Cultus, 3 m, 3,5 m, Carrier. Klienci mogli
przetestować maszyny na poletkach
targów Polskie Zboża.

Słyszałem bardzo pozytywną opinię na temat siewnika Rapid. Rolnik,
który wypowiadał się na temat tej
maszyny, nie był w stanie udzielić
odpowiedzi, który to Rapid, ale był
zachwycony pracą tego agregatu
uprawowo – siewnego. Czy to standardowa opinia o tej maszynie, czy
raczej jednostkowa?

Swego czasu mieliście Państwo
bogata ofertę dla gospodarstw
wielkoobszarowych. Jak sytuacja
wygląda obecnie? Czy nadal dysponujecie Państwo sprzętem dla
dużych gospodarstw czy stawiacie
na rozwój maszyn dla gospodarstw
rodzinnych?
Wprowadziliśmy gamę maszyn mniejszych. Jeśli chodzi o konstrukcję, są wykonane w oparciu o duże maszyny. Nie
różnią się trwałością i zastosowaniem.
Jednak maszyny te stosuje się z mniejszymi ciągnikami, ok. 150 KM lub mniejsze,
oczywiście zależnie od gospodarstwa.
Mniejsze gospodarstwa znajdują u nas
ofertę, ale też ciągle dysponujemy sprzętem dla gospodarstw wielkoobszarowych
i dużych przedsiębiorców.

To jest standard wśród naszych klientów, tzn. zadowolenie jest gwarantowane jeżeli nasza maszyna jest dobrana
odpowiednio do wymagań klienta, do
ciągnika, do gospodarstwa, do technologii i wiedzy danego rolnika. Stosowanie maszyny daje wysokie efekty
i satysfakcje ekonomiczną. Agregaty świetnie radzą sobie też na rynku
wtórnym po kilku latach użytkowania.
Ponadto są sprzedawane w dobrej
cenie już jako nowe maszyny.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Roman Barszcz
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Nawozy „U” w uprawach
roślin ogrodniczych
i rolniczych oraz w uprawach
roślin miododajnych
Integrowana Produkcja Roślin rolniczych i ogrodniczych zmierza do
wysokich plonów jak najlepszej jakości ale przy przestrzeganiu zasad
ochrony środowiska, w tym przy zmniejszaniu jego chemizacji (nawozy
przemysłowe, pestycydy) do niezbędnego minimum.
Tytułem wstępu
Po przeczytaniu artykułu Pana dra Zbigniewa Kotłowskiego, Oddział Pszczelnictwa ISK Puławy pt: ”O wartości
pszczelarskiej krzewów owocowych”
w nr 4/2010 w miesięczniku Polskiego
Związku Pszczelarskiego, Pszczelarz
Polski postanowiłem poinformować czytelników i pszczelarzy o stosowanych
w ogrodnictwie i rolnictwie nawozach
typu „U”. Przypomnę, że w nr 2/2010
w swoim artykule napisałem dlaczego
rośliny miododajne nie nektarują. Pan dr
Zbigniew Kotłowski w swoim artykule
wymienił krzewy owocowe: porzeczkę
czarną i czerwoną, agrest, aronie, borówkę wysoką i malinę, które są bardzo
często odwiedzane przez pszczoły na
wiosnę. Wydajność nektaru z wymienionych roślin jest większa jeśli rośliny
są nawożone doglebowo nawozami
potasowymi tj. formą siarczanową potasu, a nie formą chlorkową jaką jest
sól potasowa. Rośliny dokarmiane nawozami typu „U” nie tylko polepszają
jakość otrzymywanych polonów, ale
także podnoszą zdrowotność oraz
wartość pyłku i miodu. Nawozy „U” są
nieszkodliwe dla owadów dorosłych,
w tym dla nalatujących np. pszczół,
czmieli, muchówek, natomiast uniemożliwiają one owadom przechodze-

nie cyklu rozwojowego na roślinie gdyż
niszczą najmłodsze stadia tj. jaja i młode
larwy. Opryskiwanie jaj i młodych larw
szkodników na liściach uprawianych
roślin sprawia, że nie przechodzą one
dalszych stadiów rozwojowych i populacja ich maleje bądź ginie.

Nawozy „U”
Nawozy „U” są to nawozy jednocześnie żywiące roślinę i utrudniające rozwój
patogenów (“dwa w jednym”), są bardzo
przydatne w Integrowanej Produkcji Roślin ogrodniczych i rolniczych. Stosowanie nawozów „U” utrudnia jednocześnie
rozwój patogenów chorobotwórczych
przyczyniając się do mniejszego zużywania pestycydów.
Nawozy „U” stosowane dolistnie już
w krótkim czasie, bo w kilka godzin po
zabiegu, powodują poprawę stanu odżywienia roślin składnikami pokarmowymi.
Są one wielokrotnie efektywniejsze od
nawozów stałych stosowanych doglebowo (dokorzeniowo). Dla przykładu:
w doświadczeniach z różnymi roślinami stwierdzano, że do spowodowania
określonego wzrostu plonu potrzebna
była 5 razy większa dawka mocznika
zastosowanego posypowo doglebowo
(dokorzeniowo) w porównaniu z dawką
stosowaną dolistnie w roztworze w tych
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samych terminach. Podobnie roztwór
RSM 32 stosowany na ziemniakach
dolistnie spowodował około 4 krotnie
większy wzrost plonu bulw niż roztwór
ten stosowany w tym samym terminie
ale doglebowo.

Jaka skuteczność
Skuteczność dokarmiania dolistnego
w porównaniu do nawożenia doglebowego (dokorzeniowego) może być
jeszcze większa w przypadku takich
składników jak fosfor mikroelementarny, a na glebach ciężkich potas, wapń,
magnez ze względu na dużą sorbcję
tych składników przez glebę.
Skuteczność dokarmiania dolistnego
danym składnikiem zwiększa się jeśli
ciecz użytkowa zawiera oprócz tego
składnika także inne. I tak, np. skuteczność dokarmiania dolistnego azotem
można zwiększyć wprowadzając do
cieczy użytkowej Siarczan Magnezowy.
Szybkość i efektywność działania,
dokarmiania dolistnego sprawia, że
Integrowaną Produkcję Roślin można
prowadzić prawidłowo nawet w niesprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych, a nawet w sytuacjach
krytycznych, gdy już nawet wystąpią objawy niedoborowe na roślinach
uprawnych. Jest wówczas możliwość
wprowadzenia korekty w nawożeniu
poprzez dokarmianie dolistne przy optymalnej zasobności gleb w składniki
pokarmowe.

Trochę o efektywności
Efektywność dokarmiania dolistnego
nawozami „U” na wysokość i jakość
plonu zależy w dużej mierze od fazy
wzrostu rośliny. Zarówno badania ścisłe jak i wieloletnia praktyka wskazują, że każda roślina w poszczególnych
fazach wzrostu ma szczególnie duże
wymagania pokarmowe w stosunku do
jakiegoś jednego lub kilku składników
18
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pokarmowych i że dolistne dostarczanie ich w tej właśnie fazie jest szczególnie istotne dla wzrostu plonu lub
też poprawy jego jakości. Na przykład
w owocujących sadach wiśniowych,
czereśniowych drzewa mają bardzo
wysokie wymagania co do wapnia,
boru, cynku, zaś średnie co do fosforu, potasu, magnezu oraz niskie co do
azotu, manganu, żelaza, siarki, miedzi,
molibdenu przy optymalnym nawożeniu
doglebowym i obojętnym odczynie gleby (pH 6,6-7,2). Natomiast w młodych
sadach wiśniowych, czereśniowych (nie
owocujących) należy zwrócić uwagę na
dokarmianie dolistne ponieważ rośliny
mają bardzo wysokie wymagania co
do związku magnezu, żelaza, manganu oraz średnie co do azotu, fosforu,
potasu, boru i cynku.
Dokarmianie dolistne drzew ziarnkowych czy pestkowych oraz innych
gatunków roślin w poszczególnych
fazach wzrostu odpowiednimi nawozami „U” może istotnie przyczynić się
do zwiększania plonu i poprawy jego
jakości powodując jednocześnie mniejsze zużycie pestycydów.
Najnowsze badania z zastosowaniem
skanera korzeniowego firmy Hewlett
Packard (z oprogramowaniem Delta
T – ScanUK) wykazują, że dokarmianie dolistne nie tylko wpływa na stan
odżywienia części nadziemnej rośliny
ale także na system korzeniowy, jego
powierzchnię zbiorową i zdolność pobierania wody i składników pokarmowych.

Zastosowanie nawozów „U”
Nawozy „U” są następującego typu:
“dwa w jednym” tj. jednocześnie żywią
roślinę i utrudniają rozwój na niej patogenów. Te ich właściwości „U” należy
wykorzystywać przy opracowywaniu
programu opryskiwania i dokarmiania
dolistnego roślin w Integrowanej Produkcji Roślin.

nr 7/8 (108/109) lipiec/sierpień 2010

Przed zastosowaniem nawozów „U”
należy rozeznać cel, czy jest nim dokarmianie dolistne rośliny i jeśli tak,
to jakim składnikiem, czy też jest nim
utrudnianie rozwoju patogenów lub też
ich zwalczenie.
Z punktu widzenia żywienia można
wyróżnić:
1. Nawozy „U” kompletne, zawierające
wszystkie składniki potrzebne do wzrostu w stosunku zrównoważonym względem wymagań pokarmowych roślin.
2.Nawozy „U” specjalistyczne zawierające jeden lub dwa składniki wyraźnie
dominujące np. azot, potas, wapń, fosfor, zaś wszystkie pozostałe składniki
w małym udziale. Nawozy „U” specjalistyczne mają nazwę od składnika dominującego, np. nawóz „U” azotowy - jeśli
dominuje azot, nawóz „U” potasowy jeśli dominuje potas, itd. Zawartość dominującego składnika w nawozach „U”
jest bardzo duża, rzędu 20 – 40% np.
Alkalin K zawiera 360 g/l K2O, Fostar
zawiera 35,0% P2O5 (500 g/l), Wapnovit
zawiera 17,0% CaO (260 g/l), Alkalin PK
10:20 zawiera 150 g P2O5 oraz 300 g
K2O lub Alkalin PK 5:25 zawiera 80 g
P2O5 oraz 400 g K2O w 1 litrze nawozu, Plonochron potasowy 30,0% K20
(300 g/l), Plonochron zasadowy 25,0%
K20 (250 g/l), Plonochron fosforowy
30,0% P205 (300g/l) bądź Chrońplon
Ca zawiera 200g/l Ca0, Chrońplon KP
zawiera 95 g/l P205 i 300g/l K20. Wiedząc to można łatwo obliczyć ile kilogramów danego składnika wprowadza
się na hektar z cieczą użytkową w danym terminie opryskiwania.
Warto przypomnieć, że roślina do dobrego plonowania najwięcej potrzebuje trzech makroskładników: azotu (N),
potasu (K) i wapnia (Ca), około 5 razy
mniej potrzebuje fosforu (P), siarki (S –
SO4) i magnezu (Mg); mikroelementów
potrzebuje kilkaset razy mniej.
W celu poprawy wzrostu wegetatyw-
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nego roślin zwiększamy w cieczy użytkowej udział azotu, fosforu, potasu,
magnezu i wapnia, oraz żelaza, miedzi, manganu cynku i tytanu, a w celu
poprawy wzrostu generatywnego
- zwiększamy w cieczy użytkowej
udział przede wszystkim boru oraz
fosforu, siarki i tytanu.
Jeśli trzeba przyspieszyć wzrost
to poleca się nawóz „U” z takim dominującym składnikiem jaki jest najbardziej potrzebny w danej fazie
wzrostu. Na przykład w przypadku wiśni i innych roślin pestkowych
w fazie ruszania wegetacji i wytwarzania pąków kwiatowych można
polecić nawozy „U” fosforowe (P)
np. Fostar lub potasowo-fosforowe
Alkalin PK w czasie wzrostu owoców – nawozy „U” wapniowe np.
Wapnovit, Foscalvit, Plonochron
wapniowy w fazie dojrzewania – nawozy potasowe np. Alkalin K+Si, Alkalin KB+Si, Plonochron zasadowy
i Plonochron potasowy.
Na przykład dokarmianie dolistne
poprawia jakości i wydajności plonu
bulw ziemniaka w fazie przed zakryciem międzyrzędzi i po kwitnieniu
opryskiwać stosując potas np. Alkalin KB+Si bądź Plonochron potasowy lub Plonochron zasadowy,
Alkalin K+Si lub Alkalin PK 5:25 bądź
Alkalin PK 10:20 i po 10-14 dniach
powtórzyć oprysk, który zapobiega w ten sposób rozwojowi wszelkich patogenów chorobotwórczych.
Krzem tworzy na powierzchni organów roślinnych warstwę ochronną
ograniczającą rozwój chorób grzybowych, wzmacnia strukturę ścian
komórkowych oraz wzmacnia syntezę chlorofilu.
Od momentu tworzenia pierwszych
pędów bocznych i w pełni kwitnienia stosować- fosfor w postaci np.
Fostaru lub Univit ACID PK (silnie
20
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kwaśny pH 0,6) bądź Plonochronu
fosforowego zaś Foscalvit stosować
przed zwarciem międzyrzędzi i po
kwitnieniu ziemniaków.
Magnez, stosując np. Mikrokomplex bądź Plonochron magnezowy
lub Siarczanu magnezowy w kilku
powtórzeniach co 7-14 dni z chwilą
pierwszych objawów niedoborowych
na liściach ziemniaków.
Jeśliby nie zagrażały patogeny to
stosowanie nawozów „U” w uprawie
np. roślin pestkowych czy ziemniaków i roślin zbożowych polegałoby
tylko na umiejętnym doborze nawozów „U” uwzględniającym szczególnie duże wymagania składnika lub
składników w danej fazie wzrostu.
W praktyce niestety mamy do czynienia z różnymi patogenami i na
program ten nakładają się dodatkowe opryskiwania utrudniające
rozwój patogenów. Poprzez stworzenie środowiska zasadowego na
liściach i innych częściach rośliny,
nawozy „U” niszczą stare grzyby,
a jednocześnie stwarzają niedogodne warunki dla rozwoju patogenów nowych grzybni chorobotwórczych.
Nawozy „U” tym skuteczniej utrudniają rozwój patogenów na roślinie
im ich ciecz użytkowa jest mocniej zasadowa lub mocniej octanowa bądź zawiera większe stężenie
mikroelementów oraz koloidalnej
krzemionki. Najskuteczniejsze pod
tym względem są zatem nawozy
„U” mocno zasadowe wykazujące dużą skuteczność. Na przykład
w medycynie roztwory zasadowe
stosuje się do dezynfekcji narzędzi,
naczyń itp. Podobnie nawozy „U”
tylko mocno octanowe wykazują
dużą skuteczność. Już od dawna
w occie utrwalano ogórki, grzyby
i inne produkty żywnościowe. Także
nawozy „U” zawierające odpowied-
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nio duże stężenia mikroelementów
bądź koloidalnej krzemionki mogą
być skuteczne w utrudnianiu rozwoju patogenów. Znane są fungicydy
oparte na tej zasadzie np. Maneb,
Zineb, Miedzian.

Podsumowanie
Nawozy „U” jako środki utrudniające
rozwój patogenów na roślinie można zaliczyć do typowo kontaktowych (z wyjątkiem nawozów „U” zawierających duże
stężenie mikroskładników bądź koloidalnej krzemionki, gdyż te mogą też działać systemicznie). Zatem skuteczność
ich w utrudnianiu rozwoju patogenów
jest tym większa im dokładniej pokryje
się ich cieczą użytkową powierzchnię
części nadziemnej rośliny. Z tego faktu
wynikają zasady stosowania nawozów
„U” jako środków utrudniających rozwój
patogenów na roślinie.
Częstotliwość opryskiwania w tym
celu uzależnia się od przebiegu pogody
i tempa wzrostu wegetatywnego rośliny.
Jeśli po wykonaniu zabiegu wystąpiły
mocne opady, zabieg należy powtórzyć,
gdyż opady mogły spowodować zmycie
cieczy użytkowej z powierzchni rośliny.
Z punktu widzenia dokarmienia rośliny zabieg nie jest stracony gdyż, część
składników roślina pobrała przez liście
przed opadem, a resztę zmytą później
przez korzenie. Do powtórzenia zabiegu można stosować ciecz użytkową
mniej stężoną np. 0,5 – 1 procentową.
Jeśli po wykonanym zabiegu następuje
intensywny przyrost nowych liści to są
one narażone na patogeny i należy pokryć je cieczą użytkową nawozów „U”.
Nie poleca się sporządzania wspólnych cieczy użytkowych pestycydów
z nawozami „U”, zwłaszcza z nawozami „U” zasadowymi.
Dr Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II st. w zak. sadownictwa,
MODR Warszawa, Oddział w Radomiu
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Dni Pola – Dni Podwójnego
Jubileuszu
Rok 2010 jest dla Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR rokiem
podwójnego jubileuszu. Świętują 10-lecie powstania Spółki, a także
65. rocznicę rozpoczęcia prac związanych z hodowlą twórczą odmian
roślin rolniczych w Strzelcach.

Historia Strzelc sięga średniowiecza.
Na przestrzeni wieków wieś i folwarki
były administrowane przez kolejnych
właścicieli, ściśle związanych z rolnictwem. Po wyzwoleniu w 1945r. folwarki
należące do Strzelc uległy parcelacji.
Pozostał centralny majątek Strzelce
obejmujący około 900 ha z przeznaczeniem na ośrodek kultury rolnej w rejonie Kujaw. Na bazie tego majątku
został powołany bezpośrednio po II
wojnie światowej zarządzeniem Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Łodzi z dnia 8.11.1945 r. Zakład Hodowli
Roślin Strzelce. W latach 1945 – 1951
Zakład administracyjnie podlegał Państwowym Zakładom Hodowli Roślin.
W swojej historii Zakład przechodził
różne przeobrażenia. W 1951r., czyli

od dnia powstania Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
stał się jednym z 13 Zakładów hodowlanych należących do Instytutu.
Później na podstawie Zarządzenia nr
238 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 11
listopada 1968r. powstało Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Zakład
Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin Strzelce. W wyniku restrukturyzacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin od 14 marca 2000 r., Zakład
Główny Strzelce wraz z 3 Oddziałami utworzył Spółkę „Hodowla Roślin
Strzelce ”Sp. z o.o. W roku 2006 nastąpiła zmiana nazwy firmy na Hodowla
Roślin Strzelce Sp. z o.o Grupa IHAR.
W skład Hodowli Roślin Strzelce
Sp. z o.o Grupa IHAR, wchodzą, po-

siadające kilkudziesięcioletnią tradycję hodowlaną następujące zakłady:
Strzelce (woj. łódzkie), Borowo (woj.
wielkopolskie), Kończewice (woj. kujawsko – pomorskie) i Małyszyn w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie).
Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest hodowla twórcza nowych
odmian najważniejszych gatunków roślin rolniczych (pszenicy ozimej i jarej,
pszenżyta ozimego i jarego, rzepaku
ozimego i jarego, jęczmienia jarego,
owsa, bobiku, maku), hodowla zachowawcza odmian wyhodowanych
w Spółce oraz produkcja i sprzedaż
wysokiej jakości materiału siewnego
własnych odmian. W ciągu ostatnich
dziesięciu lat wpisano do rejestru 63
odmiany w 10 gatunkach roślin rolniczych. Spółka posiada 88 zarejestrowanych odmian.
W okresie swojej działalności Spółka może poszczycić się otrzymaniem
wielu prestiżowych nagród, w tym aż
13 Złotych Medali Międzynarodowych
Targów Rolniczych Polagra w Poznaniu, trzy Nagrody Ministra Rolnictwa,
godło „Teraz Polska” (dla grupy produktów o nazwie „Odmiany jakościowe pszenicy” czy tytuł „Jakość Roku
2009„″w kategorii produkt za: kwalifikowany materiał siewny. W roku 2009
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została też uhonorowana Nagrodą Specjalną Wojewody Łódzkiego
za: „Wybitne osiągnięcia w produkcji
materiału siewnego”.
Główny cel realizowany przez Zarząd
Spółki, z Prezesem Zarządu, mgr inż.
Wojciechem Błaszczakiem na czele,
to wdrażanie i propagowanie postępu
biologicznego w rolnictwie poprzez
tworzenie nowych odmian oraz dbałość o ich jakość na każdym etapie
produkcji.
Wysoką jakość nasion osiągnięto poprzez sukcesywne inwestowanie w linie
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technologiczne, magazyny nasienne
i laboratoria kontroli jakości, a także
przestrzeganie reżimów technologicznych czy instalację wysokowydajnych
maszyn czyszczących zapewniających
dokładne czyszczenie i kalibrację nasion. Do zaprawiania nasion służy
technologia pełnego pokrycia nasion
zaprawą z użyciem generatora piany.
W 2008 roku uruchomiono pierwszą,
wśród firm branży nasiennej w Polsce,
w pełni automatyczną linię do zaprawiania, workowania i paletyzowania
nasion z zadrukowywaniem i aplikacją
etykiet urzędowych. Odmiany Spółki
znane są nie tylko w Polsce, ale też
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Krajach Bałtyckich, na Węgrzech, Słowacji, czy Białorusi.
Hodowla roślin i produkcja nasion
są nierozerwalnie związane z Zakładem w Strzelcach od roku 1945. Na
początku działalności programem hodowlanym objętych było ponad dwadzieścia gatunków roślin. W 1970 roku
obowiązki Głównego Hodowcy objął
22

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

mgr inż. Jan Rydzewski (twórca wielu
odmian, w tym najplenniejszej w owym
czasie odmiany pszenicy ozimej Jawa).
Z uwagi na potrzebę koncentracji prac,
ograniczono hodowlę do sześciu gatunków tj. pszenicy ozimej, jęczmienia
jarego, owsa, bobiku, łubinu żółtego
i rzepaku. Od 1990 roku Głównym Hodowcą jest dr inż. Zygmunt Nita, twórca ponad 50 odmian roślin rolniczych.
Obecnie w hodowli twórczej pozostają cztery gatunki: pszenica ozima,
jęczmień jary, owies i bobik. Zakład
w Strzelcach ma bardzo bogaty dorobek hodowlany, funkcję Dyrektora
Zakładu w Strzelcach pełni mgr inż.
Mariusz Śniecikowski, a kierownikiem
Działu Hodowli jest mgr inż. Wanda
Orłowska – Job.
Co roku w Oddziałach Spółki organizowane są Dni Pola, w czasie których zwiedzający, korzystając z wiedzy
hodowców, zapoznają się z ofertą odmianową HR Strzelce. Tegoroczne Dni
Pola zostały zorganizowane wspólnie
z firmą BASF, która przedstawiła swoje
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nowości oraz programy ochrony roślin
stosowane w Strzelcach. W dowód uznania i z zapowiedzią dalszej owocnej
współpracy firma BASF wręczyła Jubilatom upominek w postaci ekskluzywnego ekspresu do kawy. Organizatorzy
świętujący swój sukces zostali również
mile zaskoczeni przez Raport Rolny,
kiedy to Redaktor Naczelny wręczył
na ręce pana Wojciecha Błaszczaka
statuetkę, w dowód uznania współpracy z naszym Pismem, a także w celu
złożenia serdecznych gratulacji i życzenia dalszych sukcesów.
Prezes Zarządu Spółki mgr inż Wojciech Błaszczak przedstawił ideę organizacji Dni Pola: „Pierwszym celem
imprezy jest możliwość przedstawienia
rolnikom naszych produktów, pokazanie
wspólnych technologii, ponieważ korzystamy z osiągnięć firmy BASF w zakresie ochrony roślin. Powstała inicjatywa,
żeby rozszerzyć ofertę o nowe uprawy,
zaprezentować nie tylko zboża i rzepak,
ale też ziemniaki, dzięki uprzejmości Hodowli Ziemniaka Zamarte, która prezentuje swoje odmiany ziemniaka, również
wykorzystując na swoich polach rozwiązania firmy BASF, natomiast Hodowla
Roślin Smolice prezentuje swoje odmiany kukurydzy. Kolejnym celem imprezy
jest przedstawienie rolnikom, jak można
efektywnie uprawiać rośliny, jak je chronić, co robić od uprawy pola do zbioru,
aby plon był wysoki i satysfakcjonował
pod względem ekonomicznym. Dzięki
wspólnej inicjatywie rolnicy na Dniach
Pola poznają zarówno nowe odmiany
dostosowane do różnych warunków
klimatycznych, glebowych, wilgotnościowych, różne systemy ochrony roślin,
różne terminy siewu poszczególnych
gatunków, stosowany sprzęt rolniczy.
Myślę, że każdy znajdzie tu dla siebie
takie zagadnienie, które będzie dla niego cenną lekcją” – zakończył prezes
Wojciech BŁaszczak.
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Bayer CropScience
przedstawia program badań
polowych prowadzonych
w Polsce nad środkami
ochrony roślin
Bayer CropScience zorganizował 22 czerwca 2010 spotkanie z prasą
rolniczą w firmowej jednostce badawczej w Sławkowie koło Torunia.
Na ok. 5 ha pól udostępnionych przez Prywatne Gospodarstwo Rolne,
panów Andrzeja i Romualda Wiśniewskich, prowadzone są doświadczenia
rejestracyjne z nowymi produktami Bayer CropScience oraz badane
są technologie ochrony roślin oparte na już zarejestrowanych w Polsce
środkach ochrony roślin.

Gospodarstwo w Sławkowie jest
jednym z czterech gospodarstw badawczych firmy Bayer na terenie Polski, z czego trzy są typowymi o profilu
rolniczym, jedno o profilu sadowniczym.
W gospodarstwach prowadzone są
badania rejestracyjne, testowane są
innowacje. Jednym z realizowanych
zadań jest też wykorzystanie środków
ochrony roślin stworzonych przez zespół naukowców Bayer Crop Protection.
24

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

Podsumowując: główny cel stanowi
przygotowanie dla rolników jak najlepszej oferty środków ochrony roślin.
Z gospodarstwem panów Wiśniewskich firma Bayer związana jest od 5
lat. Obszar badań stanowi ok. 2000
poletek doświadczalnych. Gospodarstwo jest niestandardowe ze względu
na wielopokoleniowość, rodzina jest od
wielu lat związana z rolnictwem, w pracę w gospodarstwie zaangażowana
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jest większa część rodziny, cechującej
się ciągłą chęcią pracy w rolnictwie.
Gospodarstwo liczy 513 ha, główne
uprawy stanowią: pszenica ozima,
ziemniaki, burak cukrowy. Właściciele oferują również usługi dla innych
rolników, wypożyczają i udostępniają sprzęt, produkują rzepak nasienny.
Po poletkach doświadczalnych gości
oprowadzał Andrzej Żmijewski – pracownik Działu Rozwoju firmy Bayer
CropScience, w Polsce Północno Wschodniej zajmujący się doświadczalnictwem rejestracyjnym, wewnętrznym,
sprawami pokazowymi oraz interpretacją trudnych przypadków polowych.
Pan Andrzej przedstawił profil badań prowadzonych w gospodarstwie,
omówił szczegółowo doświadczenia
stosowania środków na zbożach i burakach, doświadczenia z nowo wprowadzanymi zaprawami oraz przedstawił
kompletny program ochrony upraw
z wykorzystaniem innowacji i rozwiązań Bayer CropScience. Jak przekonuje Pan Andrzej, dzięki współpracy
z firmą Bayer w gospodarstwie nie ma
chwastów, stan upraw przynosi dużą
satysfakcję właścicielom. W Sławkowie prowadzi się doświadczenia fungicydowe i insektycydowe. Szczególnie
ochrona fungicydowa jest bardzo wnikliwie badana przez Bayer CropScience. Przykładem działań zmierzających
do jak najlepszego poznania specyfiki chorób grzybowych jest zraszanie
kłosów do prowokowania rozwoju fuzariozy, zakażanie fuzariozą w celu testowania fungicydów. Przedstawienie
działania środków ochrony roślin firmy
Bayer na zasadzie porównania z poletkami, gdzie występują patogeny było
bardzo wymownym potwierdzeniem
jakości produktów. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził też innowacyjny opryskiwacz poletkowy (zdj).
Jest to proste w obsłudze, amatorskie
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urządzenie, ale jak zapewnia Andrzej
Żmijewski, niezastąpione na wąskich
poletkach. W gospodarstwie, łącznie
ze stosowaniem rozwiązań firmy Bayer, wykorzystywane i oceniane są też
różne zagadnienia agrotechniczne,
przykładowo stosowany jest bezorkowy system uprawy, prowadzone są też
doświadczenia z zastosowaniem wadliwej agrotechniki. Połączenie zagadnień agrotechniki i stosowania środków
ochrony roślin stanowi o kompleksowości prowadzonych badań. Uczestnicy
spotkania mieli również okazję zapoznać się z nowościami w firmie Bayer.
Doświadczenia z fungicydami w psze-

nicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżycie
ozimym, jęczmieniu ozimym i jarym
skoncentrowane są na badaniach nad
łamliwością podstawy źdźbła zwalczanej w terminie typowym T1 i opóźnionym T1/T2 – ocenie poddawana jest
skuteczność pierwszego zabiegu oraz
długość jego działania. Badana jest także skuteczność działania fungicydów
w zwalczaniu chorób liści i fuzariozy
kłosów, przy zastosowaniu sztucznej
inokulacji zarodnikami Fusarium spp.
Jak już wspomniano, aby zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju chorób,
poletka doświadczalne są nawadniane w czasie bezdeszczowej pogody.

W zbożach ozimych wyróżniają się
aktualnie zalecane systemy ochrony
UNIVO® i FUSARO® oraz nowy fungicyd Soligor® 425 EC.
Soligor 425 EC jest nowym fungicydem do stosowania we wszystkich gatunkach zbóż. Ma szerokie spektrum
działania oraz stabilność działania zapobiegawczego i interwencyjnego. Fungicyd może być stosowany w trakcie
całego sezonu wegetacyjnego, jednak
ze względu na wysoką skuteczność
w niskich temperaturach, jest on szczególnie polecany na pierwszy zabieg.
Soligor oparty jest na trzech substancjach aktywnych: protiokonazolu, spiroksaminie i tebukonazolu.
Dawka preparatu Soligor wynosi w jęczmieniu i życie 0,6-0,8 l/ha
a w pszenicy i pszenżycie 0,8-1,0 l/ha.
Fungicyd dostępny będzie w sprzedaży od 2011 roku.
Powierzchnie doświadczalne z jęczmieniem ozimym odchwaszczone zostały jesienią herbicydem Komplet®
560 SC. Herbicyd ten jest skuteczny
w zwalczaniu miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.
W badaniach nad zwalczaniem chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie
ozimym, dominuje następca techno-
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logii Huzar PAK® - nowy herbicyd Huzar Activ® * 387 OD, który ma zostać
wprowadzony na rynek w 2011 roku.
Huzar Activ sformułowany jest w innowacyjnej technologii ODesi. Płynna, gotowa do użycia formulacja OD,
ułatwiająca dawkowanie i stosowanie
produktu, zawiera jodosulfuron i 2,4D. Herbicyd ten przeznaczony jest
do stosowania w zbożach ozimych
w dawce 1,0 l/ha. Jego nowa formulacja pozwala na zwalczanie miotły
zbożowej oraz większości chwastów
dwuliściennych włącznie z chabrem
bławatkiem. Warto podkreślić szybkie działanie herbicydu Huzar Activ.
W ochronie buraków cukrowych realizowany jest program doświadczeń rejestracyjnych z insektycydem Proteus®
110 OD, których celem jest poszerzenie zakresu zwalczanych szkodników.
Do etykiety preparatu, obok już zarejestrowanego zwalczania mszyc, będzie także wpisane zwalczanie pchełki
burakowej i śmietki ćwiklanej.
W uprawie buraków cukrowych
w trakcie procesu rejestracji jest nowy
herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych - Betanal®*maxxPro 210 OD.
Jest to produkt wyróżniający się nowatorskim rozwiązaniem formulacyjnym.
26
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W ramach technologii formulacyjnej
Beta®, zastosowany został aktywator, dzięki któremu poprawiona została
skuteczność chwastobójcza tego preparatu w porównaniu z rozwiązaniami
obecnie dostępnymi na rynku.
W centrum badawczym Bayer CropScience prowadzony jest szeroki
program doświadczeń z zaprawami
nasiennymi. W burakach cukrowych
intensywnie badany jest Montur® Forte 230 FS - zaprawa dwuskładnikowa
zawierającą imidachlopryd i beta-cyflutrynę. Zaprawa o szerokim zakresie
zwalczanych szkodników, jest bardzo
bezpieczna dla wschodzących buraków i poprawia odporność młodych
roślin na stres. Rośliny zaprawione
Monturem Forte 230 FS lepiej znoszą
wiosenne chłody i suszę.
Na poletkach doświadczalnych testowane są również zaprawy insektycydowe zawierające chlotianidynę
i betacyflutrynę oraz chlotianidynę,
imidachlopryd i beta-cyflutrynę. Pozwoli to w przyszłości wybrać produkty
najlepiej sprawdzające się w polskich
warunkach klimatycznych.
W zbożach badane są wieloskładnikowe zaprawy oparte m.in. na nowych
substancjach czynnych, które w najbliższych latach odmłodzą ofertę zapraw
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zbożowych firmy Bayer CropScience.
W doświadczeniach z zaprawami
do ochrony kukurydzy dominuje Faibel® * 510 FS, zawierający 170 g imidachloprydu i 340 g metiokarbu w 1
l produktu. Zaprawa ta, stosowana
w dawce 150 ml/jednostkę siewną
kukurydzy, działa odstraszająco na
ptaki, jednak lepiej niż jej poprzednik
Mesurol®, zwalcza szkodniki. Faibel
będzie dostępny od 2011 roku tylko
do przemysłowego zaprawiania nasion kukurydzy.
Nasiona rzepaku chronione są Modesto®* 480 FS - nową zaprawą do
przemysłowego zaprawiania nasion
kwalifikowanych rzepaku. Produkt
ten zawiera dwie uzupełniające się
substancje czynne - chlotianidynę
(nowość!) i beta-cyflutrynę. Dzięki ich
wysokiej zawartości, szczególnie chlotianidyny (5 g/1kg nasion), Modesto
480 FS wyznacza nowe standardy
w jesiennej ochronie rzepaku przed
szkodnikami. Oprócz wysokiej skuteczności i długości działania, preparat ten zapewnia bezpieczeństwo
wschodzącemu rzepakowi. Nasiona
zaprawione Modesto 480 FS można zamawiać u dystrybutorów nasion rzepaku.
® - zarejestrowany znak towarowy firmy Bayer
® * - produkt w końcowej fazie rejestracji
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Desykacja rzepaku.
Rzepak dojrzewa w przeciągu dłuższego okresu czasu. Często się
zdarza, że plantacja w czasie zbioru jest nierównomiernie rozwinięta,
a łuszczyny rzepaku wykazują różny stopień dojrzałości. Niesie to za
sobą niebezpieczeństwo zbyt wysokiej wilgotności zebranych nasion
lub też strat z powodu osypywania się nasion z już dojrzałych łuszczyn.

W celu zapewnienia równomiernego
dojrzewania nasion i przygotowania
plantacji do zbioru kombajnem można zastosować zabieg tzw. środkami
desykacyjnymi.
Na rynku środków do ochrony roślin
jest spory wybór środków do desykacji.
Desykacja przed zbiorem zbóż jest
dość powszechnie znana, jej stosowanie przy podwójnych wzrostach,
zachwaszczeniu, ale też i innych utrudnieniach zbiorów przynosi znaczne
efekty. Daje możliwość sterowania
terminem zbiorów, przyspiesza obsychanie roślin i ułatwia omłot.
Zabieg środkiem desykacyjnym powinien zostać wykonany w okresie,

kiedy łuszczyny przebarwiają się na
żółto, a nasiona zdążyły już zbrunatnieć, ale są jeszcze miękkie.
Około 14 dni przed właściwym terminem omłotu aplikuje się środek desykacyjny, powodujący wymuszenie
dojrzałości łuszczyn później wykształconych w dolnej części rośliny.
Po przeprowadzeniu desykacji następuje redukcja wilgotności masy łodygowej ok.50% co w znacznym stopniu
ułatwia proces omłotu rzepaku.
O 18% wzrasta wydajność kombajnu podczas omłotu z zastosowaniem
desykacji.
Przyczyna tkwi w mniejszym udziale
części zielonych i niższej wilgotności.

Maszyna łatwiej wciąga desykowane
łodygi, podczas gdy w wariancie bez
oprysku częściej trzeba liczyć się z powstawaniem zatorów w zespole tnącym. Niewielkie straty w omłocie są
efektem lepszego oddzielenia nasion.
Także zużycie paliwa dzięki większej
sprawności omłotu jest mniejsze prawie
o 1 l/t. Przy rosnących cenach oleju
napędowego, zużycie paliwa staje się
w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowania rolników.
Desykacja przed żniwami przyniosła efekt w postaci 3%-owego przyrostu plonów.
Wynika to z mniejszych strat powstających przy osypywaniu się nasion, strat podczas omłotu zielonych
gumowatych łuszczyn jak również
mniejszych strat podczas wytrząsania i czyszczenia. W latach, w których
zauważa się zwiększony udział części
zielonych, wskaźniki te mogą być jeszcze znacząco wyższe.
Desykacja rzepaku przed żniwami nie
obejdzie się bez szkód. Gdy ciągnik
lub samojezdny opryskiwacz na wysokich kołach – wygniata swoje koleiny, pozostawia za sobą pasiaste pole.
W górnej części najbardziej dojrzałe
łuszczyny pękają pod wpływem bodźców mechanicznych. Wygląda to gorzej,
niż jest w rzeczywistości. Na białym
śladzie po przejeździe maszyny straty
spowodowane osypywaniem się nasion wynoszą około 11%. Szkody, które nie rzucają się tak bardzo w oczy,
ale mimo to również są wysokie, to te
powstające w wyniku przejazdu. Rośliny rzepaku tworzą gęsto spleciony
dywan i kierowca nie zawsze dokładnie trafia w tor przejazdu. Rośliny są
wtedy rozjeżdżane. Straty wynoszą
przeciętnie około 16%. Prawdopodobnie można je znacząco obniżyć
uważnie prowadząc pojazd.
W okresie żniw koleiny po przejeździe
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powodują problemy przy podbieraniu
przez zespół tnący, ponieważ właśnie
rośliny wielkopowierzchniowe gną się
podczas przejazdu maszyny aplikującej środek chemiczny.
Straty spowodowane przejazdem,
osypywaniem się nasion i rozjechanymi roślinami wynoszą w pasie kolein około 30%. W przypadku pasa
roboczego o szerokości 18 m straty

te relatywnie spadają do około 3%,
zaś w przypadku pasa o szerokości
36 m do 1,6%.
Desykację należy stosować tylko
w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji lub jeżeli rośliny ponownie
wypuszczają pędy. Najlepszą porą do
przeprowadzenia desykacji są wczesne
godziny ranne, kiedy wilgotność powietrza i roślin jest większa a łuszczyny
rzepaku pozostają sprężyste i można
w ten sposób ograniczyć straty spowodowane przez przejazdy ciągnikami.
Zdecydowaną zaletą desykacji rzepaku jest świadome sterowanie terminem
zbiorów. Szczególnie przy intensywnej
uprawie gatunków roślin o późniejszym
i nierównomiernym procesie dojrzewania powstaje spiętrzenie prac polowych przy pszenicy, a tym samym
zagrożenie jej zbiorów. Każdy dzień
przyspieszenia żniw dzięki ukierunkowanemu dojrzewaniu daje 0,5%-owy
spadek łącznych strat przy wszystkich

Hybrydy są lepsze!
Rzepak jest podstawową rośliną oleistą w strefie klimatu umiarkowanego.
Uprawiany jest nie tylko dla celów
konsumpcyjnych, ale także na potrzeby przemysłu chemicznego, kosmetycznego czy petrochemicznego /
biopaliwa/. Duże znaczenie ma także
śruta poekstrakcyjna i makuch, które
stosowane są jako dodatek białkowy
do pasz treściwych przeznaczonych
dla bydła, trzody chlewnej i drobiu.
Warto także wspomnieć o znaczeniu rzepaku w zmianowaniu. Rzepak
ozimy ma duże wymagania glebowe
oraz w stosunku do przedplonu. Zostawia jednak po sobie pole bez chwastów, a glebę w dobrej strukturze.
Poza tym duża ilość resztek pożniwnych pozostawionych w glebie, a tak28
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że wczesny zbiór sprawiają, że rzepak
jest dobrym przedplonem i ważnym
ogniwem w zmianowaniu zwłaszcza
w aspekcie przerwania płodozmianu
zbożowego. Od kilku lat zainteresowanie rzepakiem rośnie. W sezonie
2007/8 zasiewy rzepaku w Polsce
wynosiły 680 tys. ha, rok później 740
tys. ha, a w sezonie 2009/10 zajęły
ponad 800 tys. ha. Jest to więc znacząca zwyżka i potwierdzenie trendu
wzrostowego, który utrzymuje się od
kilku lat. O zwiększaniu areału rzepaku decyduje stabilne plonowanie oraz
wysoka opłacalność tej uprawy.
Oprócz wzrostu powierzchni uprawy
rzepaku w ostatnim pięcioleciu zmie-
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uprawach obrabianych w następnej
kolejności.
Do plusów desykacji należy zaliczyć także:
- Mniejsze różnice jakościowe zebranego surowca
- Czystość zebranego surowca – desykacja prowadzi także do zniszczenia chwastów
- Surowiec po omłocie cechuje się bardziej wyrównanym, niżs z y m p ozi o m e m w i l g otn o ś c i
- Wyrównanie dojrzewania roślin na polu
co eliminuje skutki zmienności glebowej
- Zmniejszenie liczby zielonych,
niedojrzałych liści, łuszczyn i częśc i ło d yg w ze b ran ej masie
- Mniejsze wtórne zachwaszczenie
uprawy

niła się także struktura wybieranych
odmian. Ponieważ rzepak stanowi
ważną pozycję w dochodach gospodarstw rolnych wysokość plonu jest
miarą osiąganego zysku - coraz większą wagę producenci przywiązują do
wyboru odmian, które muszą plonować
wysoko i stabilnie. Często rezygnują
z uprawy odmian populacyjnych na
rzecz mieszańcowych. W 2008 roku
hybrydy stanowiły 18% ogólnych zasiewów, a w bieżącym zajmują ¼ powierzchni zasiewów. W hodowli odmian
mieszańcowych rzepaku ozimego wykorzystano zjawisko heterozji, które
skutkuje bujnością, dobrym wigorem,
ale przede wszystkim dużym plonem
nasion. Odmiany mieszańcowe wydają plon od kilku do kilkunastu procent
wyższy niż średnio wysoko plonujące
odmiany populacyjne. Wybór wysoko
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i wiernie plonującej odmiany rzepaku
ozimego, o skutecznej reakcji na podniesienie agrotechniki ponad przeciętny poziom, jest istotnie ważącym
elementem technologii jego produkcji.
Odmiany mieszańcowe powstają
wskutek krzyżowania dwóch linii rodzicielskich. Ich potencjał plonotwórczy oparty jest na szerszym materiale
genetycznym, co w efekcie zwiększa
ich potencjał regeneracyjny oraz zdolności adaptacyjne. Z powodu szybkiego rozwoju początkowego roślin
mieszańcowych rzepaku, ich lepszego ukorzeniania się, a w konsekwencji tego lepszego wykorzystania przez
nie wody i składników pokarmowych
już na starcie, nadają się one na opóźnione siewy dużo bardziej niż odmiany
liniowe. W przypadku odmian mieszańcowych, redukcja plonu w warunkach opóźnionego i późnego siewu
jest średnio do ok. 20% mniejsza niż
w przypadku odmian populacyjnych,
w zależności od roku, odmiany i warunków pogodowo-glebowych. Odmiany mieszańcowe mają głębszy i lepiej

rozwinięty system korzeniowy, przez
co intensywniej pobierają wodę z gleby
i lepiej radzą sobie w warunkach suszy
i okresowych niedoborów wody. Ich
zdolność pompowania wody z gleby
jest znacząco wyższa, niż w przypadku odmian populacyjnych.
W 2010 roku do Krajowego Rejestru
wpisano 13 odmian rzepaku ozimego
– 7 mieszańcowych i 6 populacyjnych.
Znajduje się w nim teraz 87 odmian,
w tym 52 populacyjne i 35 hybrydowych. W tym roku zarejestrowano m.in.
odmianę ES Domino. Odmiana ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż
w odróżnieniu od większości innych
odmian jest odmianą wyselekcjonowaną w Polsce i przeznaczoną li tylko na polski rynek. W innych krajach
rejestracja tej odmiany nastąpi w kolejnych latach. Warto podkreślić, że rejestrację każdej odmiany poprzedzają
liczne badania: najpierw na poziomie
hodowlanym, a następnie cykl badań
rejestrowych, czyli historia każdej nowej odmiany pojawiającej się na rynku
liczy już sobie kilka lat, w trakcie któ-

rych kandydat do rejestracji musi potwierdzić swoją wartość gospodarczą.
Badania nad ES Domino były prowadzone przez kilka lat. W 2008 i 2009
roku oficjalne badania prowadził Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyniki
tych doświadczeń zaowocowały wpisaniem odmiany do rejestru. Potwierdziły one bardzo wysoki plon nasion,
w dwuleciu 2008 i 2009, kształtujący się na poziomie 120 % wzorca, co
w plonie bezwzględnym dawało 53,8
dt/ha. Oprócz wysokiego plonu nasion
– 20% wyższego niż charakteryzujący
odmiany wzorcowe, należy podkreślić
bardzo dobre zaolejenie nasion – 48%
tłuszczu w nasionach. Badania potwierdziły także podwyższoną odporność
tej odmiany na najważniejsze choroby
grzybowe atakujące rzepak – suchą
zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową. Odmiana cechuje się także
szybkim rozwojem jesiennym i dobrą
zimotrwałością. Jest to odmiana wysoka, ale odporna na wyleganie, dojrzewa na poziomie średnio wczesnym
– nie opóźnia zbioru.
Zainteresowanie odmianami mieszańcowymi stale rośnie. Z doświadczeń
COBORU wynika, iż hybrydy plonują
lepiej od czołowych odmian populacyjnych. Mają także mniejsze wymagania
glebowe i wodne niż odmiany liniowe.
Rosnący z każdym rokiem udział odmian mieszańcowych rzepaku w strukturze zasiewów potwierdza wiele zalet
jakimi charakteryzują się odmiany hybrydowe, a więc przede wszystkim
uzyskanie znacząco wyższych plonów nasion. Wzrastająca opłacalność
tej uprawy w połączeniu z osiąganymi
wysokimi plonami z pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu znaczenia odmian mieszańcowych w uprawie
rzepaku ozimego w naszym kraju.
Anna Rogowska
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Rzepak ozimy –
przygotowania do siewu
Kupuj nasiona wyłącznie legalnego pochodzenia.
Najważniejszym krokiem jest wybór
odpowiedniej odmiany rzepaku.
Na rynku nasiennym mamy do wyboru wiele odmian rzepaku ozimego
hodowli polskiej i zagranicznej, form
populacyjnych i mieszańcowych. Jest
w czym wybierać ale przy wyborze
odmiany należy uwzględnić plenność,
zawartość tłuszczu, wymagania siedliskowe, wczesność dojrzewania, odporność roślin na wyleganie i podatność
na choroby. W zależności od regionu uprawy musimy wybrać odmianę
o odpowiednim poziomie zimotrwałości i w tej kwestii najlepiej zasięgnąć
informacji w ODR w swoim rejonie.
Przy uprawie rzepaku na dużych
areałach dobrze jest podzielić plantację i zasiać kilka odmian o różnej
wczesności dojrzewania, żeby zabezpieczyć się przed stratami przy niekorzystnych warunkach pogodowych
podczas zbiorów

Zarówno odmiany nowe,
jak i tradycyjne, nie tolerują
opóźnienia siewu.
Przy obecnej strukturze upraw rzepak
najczęściej uprawiany jest po zbożach
i jest jedynym przerywnikiem dwuliściennym w monokulturze zbóż ale
należy pamiętać, że rzepak w rotacji
nie może być częściej na tym samym
polu jak co 4 – 5 rok, ze względu na
zagrożenie kiłą kapuścianą, suchą
zgnilizną czy cylindrosporiozą.
Rozwój rzepaku przed zimą zależy od
rozkładu temperatur w okresie późnego lata i jesieni. W pierwszej połowie
listopada następuje przejście od tworzenia liści do formowania zaczątków
30
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rozgałęzień bocznych. W przeciętnych
warunkach klimatycznych
Polski rzepak ozimy do połowy listopada potrzebuje 75-85 dni pełnej
wegetacji z temperaturą minimalną powyżej 5C. Efektem opóźnienia siewu
(a więc skrócenia jesiennego okresu
wegetacji) jest tworzenie mniejszej
liczby rozgałęzień bocznych wiosną.
Umożliwienie wytworzenia przez roślinę
przed okresem spoczynku zimowego
grubego korzenia palowego oraz silnej
rozety 8-10 lićci jest warunkiem prawidłowego przezimowania i dobrego
plonowania.

Uprawa roli
Tradycyjne zabiegi uprawowe można
przeprowadzić tylko wtedy, gdy przedplonem są rośliny wcześnie zbierane
i jest czas na wykonanie podorywki
i orki. Najczęściej jest tak, że nie mamy
czasu na uprawę dwuetapową i wtedy
po zbiorze przedplonu wykonuje się
talerzowanie, kultywatorowanie, bronowanie a orkę tylko przedsiewną. Przy
wykonaniu orki bezpośrednio przed
siewem należy zastosować wałowanie wgłębne a wierzchnią warstwę
uprawną spulchnić agregatem z wałem strunowym.
Niekiedy na wielkoobszarowych plantacjach jesteśmy zmuszeni do zastosowania uprawy bezorkowej, używając
rototillera lub kultywatora o sztywnych
łapach ale tę technologię zaleca się
w wyjątkowych przypadkach i nie należy jej powtarzać w rotacjach.
Przy takiej uprawie przedsiewnej
chwasty i samosiewy bezwzględnie
zwalczamy przedsiewnie środkami
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chemicznymi.

Siej równomiernie
Właściwie wykonany siew rzepaku powinien zapewnić równomierne
rozmieszczenie nasion na całej powierzchni pola i płytkie ich przykrycie
(na głębokość około 2 cm, a w przypadku przesuszenia wierzchniej warstwy
gleby - do 3 cm). Szerokość rozstawy
rzędów zależy przede wszystkim od
przyszłego sposobu ich pielęgnacji
i w związku z tym stosuje się:
- siew w rozstawie zawężonej (1825 cm),
- siew wąskorzędowy (12-15 cm),
- siew w rozstawie szeroko rzędowej (30-35 cm).
Na większych plantacjach zalecamy
wyznaczenie technologicznych ścieżek przejazdowych.
Ich szerokość zależy od szerokości
ogumienia stosowanych ciągników.
Odległości pomiędzy sąsiednimi pasami ścieżek muszą być dostosowane
do szerokości roboczych rozsiewaczy
i opryskiwaczy.
Główne zalety ścieżek przejazdowych
to zwiększenie dokładności wykonywania zabiegów, ograniczenie strat
powstających przez ugniatanie kołami, a przez to zmniejszenie rozwoju
chorób na uszkodzonych roślinach
oraz zmniejszenie pracochłonności
i kosztów pielęgnacyjnych.
Ilość wysiewu nasion rzepaku ozimego wynosi przeciętnie 3-4 kg/ha. Im
rzadszy wysiew, tym wyższa powinna być wartość materiału siewnego.
Nie należy przekraczać zalecanej
ilości wysiewu, gdyż prowadzi to do
wybujania roślin, co przyczynia się do
ich osłabienia i w konsekwencji łatwiejszego porażania przez choroby grzybowe i wymarzania.
Optymalna liczba roślin na plantacji rzepaku ozimego po wschodach
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w średnich warunkach glebowo-klimatycznych powinna wynosić od 60
do 80 sztuk na 1 m2.

Wykorzystać możliwości
Potencjalne możliwości plonowania
rzepaku uzależnione są od warunków
glebowych i klimatycznych. Dla rzepaku
odpowiednie są gleby bardzo dobrej
i dobrej jakości, o głębokiej i zasobnej
warstwie ornej oraz uregulowanym
odczynie. Na glebach kompleksów
pszennych i żytniego bardzo dobrego
można uzyskać plony nasion dochodzące do 3,5-4 t/ha. Zrównoważony
system nawożenia rzepaku powinien
być oparty o zbilansowane nawożenie,
z wykorzystaniem składników pokarmowych przede wszystkim z nawozów naturalnych oraz uzupełnieniem
ich z nawozów mineralnych. Rzepak
pobiera z gleby i nawozów bardzo
duże ilości składników pokarmowych,
zwłaszcza azotu i potasu. Wynika to
stąd, że duże przyrosty biomasy następują w stosunkowo krótkim czasie.
Wykazuje też znaczne zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy, szczególnie bor, mangan i cynk.
Istotne jest zapewnienie odpowiedniego odczynu gleby, w granicach pH
6-7. Regulację odczynu przeprowadza
się według ogólnych zasad, to znaczy
pod przedplon. Przy bardzo niskim
odczynie gleby (<5,5 pH) wskazane
jest użycie wapna tlenkowego, najle-

piej jesienią. W przypadku wapnowania pod rzepak w roku siewu, zabieg
ten musi być przeprowadzony pod
podorywkę. Na glebach o niskiej zasobności w magnez należy stosować
wapno magnezowe.
Analizą podstawowych właściwości fizykochemicznych gleby (pH, zasobność w makro- i mikroelementy)
można zlecić stacji chemiczno-rolniczej. Wymaga to jedynie dostarczenia
próbek do najbliższej stacji i nie jest
zbyt kosztowne. Po wykonaniu analiz rolnik otrzymuje gotowe zalecenia
nawozowe.
Dawki nawozów mineralnych powinny odpowiadać potrzebom pokarmowym rzepaku, przy uwzględnieniu
ilości składników pokarmowych, jakie
mogą być pobrane z gleby.
Potrzeby pokarmowe można ocenić
mnożąc wielkość oczekiwanego plonu przez pobranie składnika na jednostkę plonu.
Bardzo ważne jest dostosowanie
dawek i terminów nawożenia do dynamiki pobierania składników pokarmowych w okresie wegetacji. Znamienne
dla rzepaku jest zjawisko większej dynamiki pobierania potasu w stosunku
do pozostałych składników pokarmowych. Od początku kwitnienia następuje systematyczny spadek ilości
potasu zakumulowanego w rzepaku.
Akumulacja azotu, siarki i magnezu
wzrasta do końca wegetacji roślin.
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„Dominują nowości!”
17 czerwca 2010 roku w Brylewie odbyły się „Warsztaty Polowe 2010”
firmy Sumi Agro Poland Sp. z o.o.. Imprezę pt. „Dominują nowości!”
zorganizowano na polach Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp.
z o.o., która zajmuje się, m.in. produkcją rzepaku oraz pszenicy.
Kilkudziesięciu producentów tych
gatunków miało okazję przyjrzeć się
plantacjom wdrożeniowym, na których prezentowano, m.in. doświadczenia praktyczne z ochroną pszenicy
z wykorzystaniem preparatu YAMATO
303 SE oraz przegląd odmian rzepaku, których dystrybutorem nasion jest
w Polsce Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
Uczestnikom tegorocznych „Warsztatów Polowych 2010”, szczegółowych
informacji udzielali przedstawiciele firmy Sumi Agro Poland Sp. z o.o. (Daniel
Zawada, Mariusz Staniek oraz Artur
Kulikowski), a fachowymi poradami
oraz prezentacją doświadczeń zajęli
się dr Zuzanna Sawinska i mgr Łukasz
Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz mgr inż. Grzegorz
Pruszyński z IOR - PIB w Poznaniu.
YAMATO 303 SE w pszenicy ozimej
W pierwszym bloku tematycznym
goście przyjrzeli się wynikom stosowania preparatu YAMATO 303 SE
w łanowym doświadczeniu w pszenicy
ozimej. Doświadczenie wdrożeniowe
przedstawiła dr Zuzanna Sawinska.
Pszenicę siano 29 września na glebie klasy III a z kukurydzą na kiszonkę, jako przedplonem.
Pierwsze poletka stanowiła kontrola
pozostawiona bez ochrony, widać było
wyraźnie objawy chorobowe, m.in. brunatnej plamistości, septoriozy, fuzaryjnej
zgorzeli podstawy źdźbła, łamliwości
źdźbła oraz mączniaka. Uczestnicy
warsztatów wyrywali rośliny i mogli
zauważyć, ze prawie wszystkie były
porażone przez różne choroby.
32
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Druga w doświadczeniu była pszenica chroniona YAMATO 303 SE (19
kwietnia). Przyspieszony termin oprysku miał sprawdzić działanie preparatu w stosunku do chorób podstawy
źdźbła, głównie dlatego, że większość
producentów zbóż ma tendencje do
opóźniania tego zabiegu, kierując się
wyglądem liści i przede wszystkim
obawiając się porażenia roślin przez
mączniaka. Tymczasem, według dr
Sawinskiej, mączniak staje się problematyczny dopiero, gdy poraża górne
fragmenty roślin i kłos, gdyż za budowanie plonu u zbóż odpowiedzialne są
liście flagowe (z wyjątkiem jęczmienia
ozimego, w którym za budowanie plonu odpowiedzialne są liście dolne).
Dr Sawinska przypomniała, że pierwszy zabieg na choroby podstawy źdźbła
powinien być wykonany, gdy kolanko
znajdzie się 1-1,5 cm powyżej węzła
krzewienia (faza BBCH 31), a ostateczny termin przypada, gdy drugie
kolanko znajdzie się w odległości 2-3
cm od pierwszego. Na opisywanym
poletku rośliny były o wiele zdrowsze
niż kontrolne, choć także można było
znaleźć pojedyncze porażenia. „Nie
należy się jednak spodziewać 100%
źdźbeł bez porażenia. Nie chodzi nam
bowiem o 100% skuteczności, ale
o ograniczenie chorób do takiego poziomu, żeby nie ograniczały plonu”,
tłumaczyła dr Sawinska.
Kolejne poletko stanowiła kombinacja
z YAMATO 303 SE zastosowanym 8
maja, czyli w terminie standardowym,
gdy pszenica była w fazie BBCH 33.

Okazało się, że ten zabieg był już nieco
spóźniony i porażenia chorobami były
trochę wyraźniejsze, choć zdaniem dr
Sawińskiej, różnica pomiędzy poletkami
z dwoma różnymi termami użycia Yamato 303 SE nie była tak duża, gdyż
po tegorocznym oprysku 19 kwietnia
przyszły 2 dni z przymrozkami, które
utrudniły działanie preparatu.

Zwilżacz SLIPPA
Na polu z lucerną goście warsztatów
mogli się przyjrzeć efektom opryskiwania roślin czystą wodą oraz wodą
z dodatkiem preparatu zwilżającego
SLIPPA. Jak tłumaczył Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, efekty skuteczności
zabiegu opryskiwania zależą od wielu czynników (m.in. pogody, pokrycia liści), ale jednym z ważniejszych
jest fakt, że liście pokryte są warstwą
woskową, która działa hydrofobowo
w stosunku do wody. Preparat SLIPPA
powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, a dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia
dotarcie cieczy roboczej w miejsca
nieopryskane bezpośrednio, np. spodnie strony liści i wewnętrzne strony
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tych zwiniętych czy miejsca osłonięte
oprzędami. Takie efekty można było
zobaczyć na własne oczy, pomimo
niekorzystnych warunków dla zabiegu w dniu pokazu (wysoka temperatura i wiatr).

Nowe odmiany rzepaku
Prezentował je Błażej Springer z francuskiej firmy hodowlanej Euralis Semences, której dystrybutorem nasion
w Polsce jest SUMI AGRO POLAND
Sp. z o.o.. Z 4 prezentowanych odmian
francuskich, 3 stanowiły odmiany hybrydowe, których udział w zasiewach
rzepaku w Polsce stale rośnie i w ub.
roku stanowił już 25%.
Jedyną prezentowaną odmianą liniową Euralis Semences był rzepak ES
Bourbon. Jak podkreślał B. Springer,
ta odmiana charakteryzuje się wolnym
rozwojem jesiennym i brakiem skłonności do elongacji szyjki korzeniowej.
Również wolno budzi się na wiosnę,
późno kwitnie, ale dojrzewa już na
poziomie średnio wczesnym. Tworzy
niewysoki łan, nie wylega i jest odporna na większość chorób rzepaku. Nie
jest rekomendowana jedynie na gleby
gorszej kategorii, gdyż jej biomasa jest

stosunkowo nieduża, a w przypadku
rzepaku wielkość plonu zależy właśnie od wielkości biomasy.
Tegoroczną nowością w grupie
odmian hybrydowych była odmiana
średnio wczesna ES Domino F1, zarejestrowana w br. w COBORU. Ta
hybryda ma bardzo wysoki potencjał
plonowania – 120% wzorca (COBORU 2008/2009), a w 2009 roku była
odmianą o najwyższym plonie nasion
- 122% wzorca. B. Springer zwracał
uwagę, że ta odmiana bardzo dobrze
sprawdziła się w suchym ubiegłym
roku w Wielkopolsce (zrzuciła bardzo
mało łuszczyn bocznych w porównaniu do innych odmian). Jest mało
wrażliwa na gęstość siewu i plonuje
podobnie, zarówno przy siewie gęstym, jak i rzadszym. ES Domino F1
kwitnie i dojrzewa w terminie średnio
wczesnym, mimo że niezbyt wcześnie
rozpoczyna rozwój wiosenny.
Olano należy do mieszańców nieco starszej generacji, ale ma licznych
zwolenników, głównie ze względu na
szybki rozwój jesienny. Olano „nadrabia” nawet późny siew, nie ma tendencji do elongacji szyjki korzeniowej
i dojrzewa najwcześniej na tle innych
odmian mieszańcowych. Ponieważ
ma skłonność do intensywnego rozgałęziania się, nie należy jej siać za
gęsto (optymalnie – 30- 40 roślin na
metr kwadratowy).
ES Betty to odmiana mieszańcowa,
która znajduje się wśród 10 najczęściej
uprawianych odmian rzepaku w Polsce.
Inaczej niż w przypadku Domino F1,
ES Betty „lubi” rzadki siew, gdyż tworzy dużo (10-12) rozgałęzień bocznych.
Jej zaletą jest dobry wigor jesienny,
mrozoodporność i zimotrwałość. ES
Betty jest mało podatna na choroby
grzybowe, dość wcześnie rozpoczyna wegetację wiosną i osiąga dojrzałość przedzbiorczą w terminie średnio

wczesnym.
Daniel Zawada zaprezentował również odmianę liniową - Canti (z innej
hodowli), która dobrze plonuje w Wielkopolsce i jest bardzo rozpowszechniona w województwie lubuskim. Jej
najważniejszą cechą jest fakt, że nadaje się na słabsze gleby. Ma wysoki potencjał plonowania, tworzy dużo
pędów bocznych i szybko rozwija się
przed zimą. Rośliny są zdrowe (m.in.
mało podatne na suchą zgniliznę kapustnych) i odporne na wyleganie.

Szkodniki rzepaku
Mówił o nich mgr inż. Grzegorz Pruszyński z IOR - PIB w Poznaniu. Informował, że w Polsce utrwaliła się teoria
o 3 momentach ochrony rzepaku: przed
szkodnikami łodygowymi, przed słodyszkiem i przed szkodnikami łuszczyn.
G. Pruszyński przekonywał natomiast
do stałego monitorowania rzepaku
przez cały okres wegetacji przy pomocy żółtych naczyń rozstawianych na
polach. Rzepak ma około 30 gatunków
szkodników ważnych gospodarczo,
z których co roku występuje zwykle 5,
a szkodliwość pozostałych zmienia się
w latach. Niekiedy ich populacja może
się gwałtownie zwiększyć, np. w przypadku śmietki, którą zwalczamy jesienią
(muchy w okresie składania jaj). Przy
długiej i ciepłej jesieni zaprawy nasienne przestają działać i szkodniki „wchodzą” na rzepak. Monitorowanie pozwala
sprawdzić ich obecność, podjąć decyzje o konieczności zwalczania, w tym
coraz częściej wykonania zabiegu jesiennego. Aby woda w żółtych naczyniach nie zamarzała jesienią, wystarczy
do niej dolać płynu zapobiegającego
zamarzaniu. Dzięki żółtym naczyniom
można także sprawdzać, jakie gatunki owadów pożytecznych nalatują na
pole i tak dobierać preparaty, aby te
organizmy chronić.
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Zwiększ kapitał obronny
okopowych!

Fizjostymulant PRP EBV może być
z powodzeniem stosowany w uprawie
buraka cukrowego, przy czym maksymalna ilość aplikacji to 5, a łączna
dawka preparatu nie powinna przekraczać 6 l/ha. Najlepiej jest stosować produkt w następujących fazach
rozwojowych buraka:
4 do 6 liści (BBCH 14 do 16) - 2 l/ha,
10 do 15% zakrycia międzyrzędzi
(BBCH 19) -1 l/ha,
30% zakrycie międzyrzędzi (BBCH
33) - 1 l/ha,
85% zakrycie międzyrzędzi (BBCH
38 do 39) - 1 l/ha,
wypełnianie korzenia (BBCH 49) 1 l/ha.
Burak cukrowy jest rośliną szczególnie wrażliwą na podtopienia i warunki
34
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beztlenowe w glebie, a każdy okres
zastoju w jego rozwoju przekłada się
od razu na niższe plonowanie. Z taką
sytuacją mamy do czynienia na polach
obecnie. Dlatego właśnie zastosowanie
PRP EBV może tę sytuację radykalnie
zmienić na lepsze, ponieważ preparat
ten intensywnie stymuluje wszystkie
procesy życiowe zachodzące w roślinie
(na poziomie komórkowym i całości),
wspierając ją w walce z czynnikami
stresowymi i sprzyjając uaktywnieniu
całego jej potencjału biologicznego,
w tym związanego z plonowaniem.
Badania wykazały, że stosowanie fizjostymulanta PRP EBV w uprawie
buraka cukrowego przekłada się na
istotny wzrost plonu korzeni i plonu
technologicznego cukru z 1 hektara
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w porównaniu z uprawami, na których
nie stosowano preparatu.
Jego działanie w roślinie niweluje
m.in. stres herbicydowy występujący
w nalistnych zabiegach powschodowych, stresy związane z chłodami wiosennymi (działanie niskiej temperatury)
i podtopieniami (warunki beztlenowe
w glebie) oraz wiele innych, przyczyniając się wydatnie do tworzenia bujnej rozety liściowej i silnego korzenia
spichrzowego. Ma to niebagatelne
znaczenie w procesie budowania plonu cukru w korzeniu, a także dodatni
wpływ na jego polaryzację.
Fizjostymulant PRP EBV można
stosować także w uprawie ziemniaków (jadalnych i na skrobię), które
zwłaszcza w początkowym okresie
po wysadzeniu, narażone są na najróżniejsze czynniki stresowe. Jego
działanie w roślinie niweluje wówczas m.in. stresy związane z chłodami wiosennymi (działanie niskiej
temperatury) i podtopieniami (warunki beztlenowe w glebie) oraz wiele
innych, przyczyniając się wydatnie
do tworzenia bujnej naci i silnego
sytemu korzeniowego, który może
pomóc roślinie zdecydowanie łatwiej przetrwać okresy związane
z brakiem wody w dalszym okresie
wegetacji. PRP EBV wpływa stymulująco na uruchomienie pełnego
naturalnego potencjału plonowania
roślin, prowadząc do znaczącego
zwiększenia plonu. W uprawie ziemniaka można wykonać maksymalnie
4 aplikacje stosując produkt w łącznej dawce 8 l/ha, w następujących
fazach rozwojowych:
3 do 6 liści (BBCH 13 do 16) - 2 l/ha,
(BBCH 16 + 15 dni) - 2 l/ha,
(BBCH 16+ 30 dni) - 2 l/ha,
(BBCH 16+ 45 dni) - 2 l/ha.
Zabiegi należy zaprzestać 3 tygodnie
przed desykacją plantacji.
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Przechowywanie ziarna
zbóż i nasion rzepaku
Mechanizacja zbioru
Wysoki stopień mechanizacji prac podczas zbioru, omłotu, obróbki pożniwnej i magazynowania wpływa na wzrost
uszkodzeń ziarna. Najczęściej powstają
uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem roboczych części maszyn
powodujących: ściskanie, przesuwanie,
tarcie, zgniatanie, uderzanie, ścieranie
i klinowanie ziaren między elementami roboczymi. Procesy te wywołują nadmierne
obciążenia dynamiczne ziaren, w wyniku,
których powstają trwałe ich uszkodzenia.
Przyczyną uszkodzeń może być także
gwałtowne ogrzewanie lub oziębienie
ziarna. Naprężenia cieplne mogą powodować trwałe pęknięcia wewnętrznych
i zewnętrznych jego części.
Głównymi czynnikami warunkującymi
bezpieczne składowanie są wilgotność
ziarna, jego temperatura, kontakt z powietrzem oraz stopień uszkodzenia ziarna.

Czystość i wilgotność
Zbiór kombajnowy nie zapewnia niskiego poziomu zanieczyszczeń ziarna.
Duży udział zanieczyszczeń w dalszych
procesach technologicznych przygotowania ziarna do przechowywania wpływa
na m. in. na nadmierne zanieczyszczenie
urządzeń transportowych (przenośników,
tabela 1) czy komory suszarni. Dodatko-

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

Suszarnie

wo w dużym stopniu obniża efektywność
procesu suszenia jak również podwyższa
jego koszt w wyniku efektu suszenia dodatkowej niepotrzebnej masy. W procesach czyszczenia wykorzystuje się wiele
fizycznych cech ziarna, którymi różnią się
od zanieczyszczeń. Do tych cech należą:
różnice geometryczne, aerodynamiczne, gęstość, właściwości powierzchni,
właściwości elektrostatyczne czy kolor.
Do najczęściej spotykanych zespołów
roboczych czyszczalni należą: sita, separatory (rozdzielacze) pneumatyczne
i tryjery. Separatory pneumatyczne wykorzystują różnicę właściwości aerodynamicznych i gęstościowych pomiędzy
ziarnem a zanieczyszczeniami.
Oprócz odpowiedniej czystości to wilgotność ziarna jest decydującym parametrem wpływającym na końcowy efekt
przechowywania. Powszechnie stosowaną metodą uzyskiwania wymaganej, pod
kątem przechowalniczym, wilgotności
ziarna jest suszenie. W gospodarstwach
rolnych, od szeregu lat upowszechniły
się dwa zasadnicze systemy suszenia:
suszenie poprzez wentylację i suszenie
termiczne. Suszenie termiczne jest metodą energochłonną, wymagającą kapitałochłonnych inwestycji oraz odpowiednio
wykwalifikowanej obsługi.

Tabela. 1. Dopuszczalne zakresy uszkodzeń ziarna.

Rodzaj przenośnika/urządzenia

36

nr 7/8 (108/109) lipiec/sierpień 2010

Dopuszczalne uszkodzenia
ziarna

Wiele firm krajowych w swojej ofercie
proponuje suszarnie termiczne realizujące wiele metod prowadzenia procesu
suszenia (tabela 2). Szeroka gama typoszeregów różniących się wydajnością
suszenia umożliwia nabywcy dobranie
konstrukcji o najlepszych parametrach.
W dużych gospodarstwach farmerskich
najczęściej stosowane są suszarki o pracy ciągłej. Najpopularniejszymi są suszarki kolumnowe o zabudowie daszkowej.
Urządzenia te odznaczają się prostotą
konstrukcji łatwością obsługi, dobrym dostępem do miejsc regulacji. Niekorzystną
cechą tych suszarek jest ich wrażliwość
na zanieczyszczenia ziarna - zwłaszcza
pozostałości słomiaste powodujące nierównomierny przepływ ziarna.
Powszechnie stosowane są również suszarnie obiegowe, przewoźne, w których
proces suszenia realizowany jest poprzez
wtłaczanie ciepłego powietrza do masy
ziarna, które jest w ciągłym ruchu w kolumnie suszarni. Ruch ziarna wywołuje
przenośnik ślimakowy umiejscowiony
w osi komory suszarni. Do zasilania suszarni w ciepło stosuje się palniki na olej
opałowy, gaz propan-butan, propan, gaz
ziemny. Przerwanie procesu suszenia następuje z chwila osiągnięcia przez ziarno
wymaganej temperatury. Zakłada się, że
uzyskanie przez ziarno określonej temperatury (zależnej od gatunku) odpowiada
uzyskaniu przez to ziarno wilgotności na
określonym końcowym poziomie.

Przenośniki pneumatyczne

1%

Przenośniki kubełkowe i łańcuchowe

0,2%

Składowanie

Przenośniki taśmowe

0,1%

Przenośniki ślimakowe

0,3%

Czyszczalnie

0,2%

Proces suszenia kończy etap przygotowania ziarna do długookresowego
składowania. Gospodarstwa zwykle posiadają magazyny silosowe i płaskie, które
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Tabela 2. Przykładowa oferta suszarni zbożowych.

Araj

BIN

Suszarnie o pracy ciągłej o wydajności od 390 do 2450 t/dobę*,
Suszarnie o pracy porcjowej o wydajności od 80 do 150 t/dobę*,
Suszarnie przewoźne o wydajności od 80 do 170 t/dobę*
* wydajności podano dla pszenicy przy obniżeniu wilgotności
z 19 do 15%

Suszarnia podłogowa firmy BIN służy do suszenia nasion zbóż
i roślin strączkowych, może suszyć zioła, a także dosuszać
cebulę. Łatwość montażu daje możliwość użytkowania jednej
suszarni przez kilku rolników. Suszarnia jest przystosowana do
współpracy z różnymi wentylatorami używanymi w rolnictwie
oraz nagrzewnicami produkcji „BIN” lub innymi.

Riela

Drzewicz

Suszarnie przewoźne obiegowe oraz składane suszarnie o ruchu
ciągłym dla zboża, roślin strączkowych, kukurydzy, rzepaku i
słonecznika,
Stacjonarne suszarnie o wydajności do 120 t/h przy suszeniu
pszenicy o 4% wilgotności lub do 34 t/h przy suszeniu kukurydzy
o 15% wilgotności.

Suszarnia daszkowa, porcjowa do zboża, kukurydzy, nasion
rzepaku i innych na paszę i do siewu,
Suszarnia przepływowa o pracy ciągłej do zboża, kukurydzy,
nasion rzepaku i innych na paszę i do siewu. Suszarnia ta nie
wymaga przerw na napełnianie i schładzanie,
Suszarnia porcjowa, obiegowa.

Pedrotti

Agremo

Suszarnie przejezdne obiegowe o ładowności od 3,5 do 55
ton (ziarno kukurydzy). W cyklu pracy suszarni występuje faza
suszenia i schładzania. Suszarnia ma możliwość zasilania w ciepłe
powietrze za pośrednictwem wymiennika ciepła. Charakteryzuje
się wysoką skutecznością suszenia, od ziarna siewnego (rzepak,
jęczmień) po bardzo wilgotną kukurydzę czy słonecznik.

Typoszereg suszarni uniwersalnych obejmuje urządzenia o
wydajności 3-25t wysuszonego zboża na godzinę przy redukcji
wilgotności z 18 do 14%. Przeznaczone są do suszenia ziarna
konsumpcyjnego i paszowego w tym zbóż rzepaku, kukurydzy
oraz nasion zbóż, traw, itp. Opalane są olejem opałowym,
gazem, węglem, słomą.

Agrosec
AgroSec mixflo to suszarnia porcjowa, obiegowa. W suszarni tej ziarno, niezależnie od tego jak jest wilgotne, stale cyrkuluje dzięki
czemu osusza się do zakładanego poziomu wilgotności końcowej w całej swojej masie. Po osiągnięciu przez ziarno zadanej
wilgotności system sterowania suszarni automatycznie realizuje fazę schłodzenia.
Agrosec conflo to suszarnia przepływowa. Ta wysokowydajna suszarnia stosowana jest w dużych magazynach przechowalniczych
o dobrej organizacji związanej ze sprawnym transportem i nieprzerwanym zasilaniem suszarni ziarnem.
Agrosec duoflo to suszarnia, która może pracować realizując suszenie w jednym z dwóch zakładanych trybów pracy. Jeden z nich
to ciągły przepływ ziarna w przypadku produkcji w dużej skali (dla ziarna o równomiernej jakości) lub alternatywny jako suszarnia
partii ziarna cyrkulującego (dla bardzo wilgotnego ziarna lub mniejszych jego ilości).
Dla zapewnienia odpowiedniej kontroli składowanego ziarna producent dodatkowo oferuje system LogiControl. Jest to system
automatyki przeznaczony dla kompletnych obiektów susząco-magazynowych oraz standardowych suszarni porcjowych.

umożliwiają długoterminowe składowanie
ziarna. Stosowanie prostych urządzeń
czyszczących, działających na zasadzie
aspiracji, pozwala w prosty i skuteczny
sposób oddzielić niepożądane lekkie zanieczyszczenia tuż przed ostatecznym
skierowaniem ziarna do magazynu silosowego. Pominięcie tej czynności może
powodować zaleganie zanieczyszczeń
w obudowach przenośników, zmniejszając ich drożność, a tym samym obniżając
jakość pracy. Gospodarstwo decydujące
się na przechowywanie ziarna w magazynach silosowych powinny kierować do
38
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nich ziarno oczyszczone.
Jako magazyny ziarna stosowane są
pojedyncze silosy lub baterie silosów
składające się z kilku, a nawet kilkunastu
silosów, są to zbiorniki w kształcie walca
lub wieloboku, o wysokości kilkakrotnie
większej od średnicy lub innego wymiaru liniowego, charakteryzującego wielkość podstawy. Magazyny składające
się z dwóch do czterech silosów mogą
posługiwać się jednym kompletem urządzeń, służących do załadunku i rozładunku ziarna oraz konserwacji, co powoduje
lepsze ich wykorzystanie. Odpowiednio

wyposażone silosy umożliwiają: pełną
mechanizację prac załadowczo-rozładunkowych, konserwację zgromadzonego w nich ziarna przez wymuszoną
(mechaniczną) wentylację. Silosy posiadają dach i szczelny płaszcz chroniący
zgromadzone w nich ziarno przed opadami, ptakami, gryzoniami i kotami oraz
stanowią dostateczne zabezpieczenie
przeciwpożarowe i mogą być instalowane
na otwartej przestrzeni. Silosy te zwykle
instalowane są w tzw. baterie silosów
w układzie rzędowym lub w gniazdowym.
Obecnie częściej instalowane są silosy
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z dnem płaskim z mechanicznymi urządzeniami do rozładunku. Silosy z dnem
płaskim z zasady posiadają podłogę
szczelinową lub sitową, natomiast w silosach z dnem stożkowym instalowane są
urządzenia rozprowadzające powietrze,
daszki, rynienki lub kominki.

Wentylacja
Po zainstalowaniu wentylatora, odpowiednio dobranego, urządzenia te umożliwiają mechaniczną wentylację ziarna,
stwarzając warunki do stosowania nowoczesnych metod konserwacji i przechowywania. Wentylator współdziałając
dodatkowo z układem kontroli warunków atmosferycznych zapewnia właściwe przechowywanie ziarna. Zasadniczo
taki system monitorowania podejmuje za
człowieka decyzję o rozpoczęciu procesu
aktywnej wentylacji. Oprócz znanej powszechnie wentylacji powietrzem otoczenia układ może za pomocą elektrycznej
nagrzewnicy podwyższać temperaturę
powietrza poprzez podgrzanie o 5-8oC
i realizować tym sposobem w pewnym
zakresie procesu długotrwałego suszenia.
Silosy wyposażone w układ pomiarowy
zmian temperatury przechowywanego
surowca pozwala na realizację cyklu przewietrzania silosu w dwóch wariantach:
• przewietrzanie powietrzem
atmosferycznym,
• przewietrzanie powietrzem lekko podgrzanym (o 5-8oC) w wyniku działania
nagrzewnicy elektrycznej zintegrowanej
z wentylatorem.

Suszenie
Ziarno przechowywane w silosach musi
spełniać podstawowy warunek jakim jest
odpowiedni poziom wilgoci. Właściwe
procesy suszenia dokonywane są zwykle bez udziału silosu w urządzeniach
do tego przystosowanych tj. suszarniach
rolniczych charakteryzujących się zwartą
konstrukcją oraz ściśle ustalonym sposo-

bem prowadzenia tego procesu. Z uwagi
na m.in. wysoki koszt zakupu tych urządzeń oraz drogą późniejszą eksploatację
(duża energochłonność procesu), pojawiły się inne rozwiązania realizujące proces suszenia w oparciu np. o konstrukcję
silosu: suszenie niskotemperaturowe,
dosuszanie w niskich warstwach, przewietrzanie wyrównujące wilgotność. Zabiegi
te mogą być realizowane w silosie przy
ściśle określonych warunkach prowadzenia tego procesu. Parametr właściwego
przepływu powietrza przez warstwę jest
jednym z nich. Jest on ściśle powiązany
z oporem stawianym przez warstwę ziarna, co szczególnie ważne jest w odniesieniu do silosów, zwłaszcza tych o dużych
pojemnościach. To sprawia, że w przypadku suszenia niskotemperaturowego
i zachowania bezwzględnie bezpiecznego dopuszczalnego czasu suszenia,
sposobem przeciwdziałania jest obniżenie warstwy ziarna czy też dobranie
innego wydajniejszego wentylatora. Takie działania, w efekcie obniżają wydajność procesu jak również wpływają na
podwyższenie kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych z tytułu zastosowania
silnika o większej mocy. Innym sposobem
rozwiązania problemu dużych oporów
ziarna dla przepływającego powietrza
jest zastosowanie dodatkowego wyposażenia w silosie, jakim jest mieszadło
śrubowe. Urządzenie to jest powszechnie stosowane w USA, podczas suszenia
niskotemperaturowego.
Głównym efektem działania tego urządzenia jest zwiększenie dodatkowo do
30% strumienia powietrza przepływającego przez warstwę ziarna na wskutek
obniżenia oporu warstwy. Mieszadło zbudowane jest z jednej lub wielu śrubowych
końcówek, zespołu napędowego z przekładnią pasową, systemu zawieszenia,
bieżni i rolki napędowej. Ruch obrotowy
końcówek śrubowych mieszadła wywołuje przemieszczenie ziarna z jego dna

do powierzchni a dodatkowo krążenie
mieszadła po obwodzie silosu zapewnia
realizację tego efektu w całej masie składowanego ziarna. W wyniku takiej pracy
urządzenia, ziarno zostaje wymieszane,
co przekłada się dodatkowo na efekt wyrównania jego wilgotności i temperatury.
Należy podkreślić, że utrzymanie jednakowych poziomów tych parametrów
jest podstawowym celem do realizacji,
w czasie składowania ziarna w silosie.
Połączenie działania, układu aktywnego
wymuszonego wentylatorem przepływu
powietrza oraz mieszadła śrubowego,
w znaczący sposób zwiększa dokładność wyrównania tych parametrów jak
również skraca czas tego procesu. Aby
zapewnić prawidłową pracę mieszadła
śrubowego należy zwrócić szczególną
uwagę na czystość składowanego ziarna
oraz właściwy dobór parametrów pracy
urządzenia (obroty mieszadła, ilość końcówek śrubowych i ich długość). Ziarno
zanieczyszczone będące w ruchu może
ulegać segregacji, co skutkuje opadaniem drobnych cząstek na dno silosu.
Natomiast zły dobór parametrów pracy
urządzenia prowadzi w efekcie do niejednorodnego mieszania, nadmiernych
uszkodzeń ziarna czy przesypywania
ziarna i tworzenia w centralnej części silosu wyższych jego warstw.

Producenci silosów
Obecnie na polskim rynku jest wielu
producentów i importerów silosów do
przechowywania zbóż i nasion rzepaku,
przykładową ofertę prezentuje tabela 2.
Ilość nowych magazynów opartych na
silosach metalowych corocznie powiększa
się. Jest to wynikiem zmiany technologicznej ale również sytuacji w rolnictwie. Opłacalne stało się bowiem długookresowe
przechowywanie surowców z uwagi na m.
in. roczne wahania cen. Dodatkowo rozwój
sektora produkcji biopaliw, w tym tłoczni
oleju, spowodował duże zainteresowanie
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Tabela 3. Propozycje krajowego rynku producentów silosów zbożowych.

Araj

BIN

Oferta silosów ARAJ obejmuje kilkadziesiąt modeli silosów
płaskodennych. Pojemność pojedynczego silosu może wynosić
od 100 do 11 tys. ton. Nowoczesna konstrukcja urządzeń,
oparta jest na systemie wzmocnień pionowych i poziomych,
co gwarantuje stabilność konstrukcji. Do kontroli właściwych
warunków magazynowania zastosowano komputerowy system
sterowania. Silosy lejowe o ładowności od 130 do 640 ton
przeznaczone są do długoterminowego przechowywania ziarna.
Mają również zastosowanie jako silosy operacyjne i mogą służyć
do krótkotrwałego przechowywania ziarna przed lub po operacjach
technologicznych, takich jak suszenie lub czyszczenie ziarna.

Firma BIN oferuje silosy rolnicze o ładowności 10-130 ton (dla
pszenicy), które są przeznaczone do użytkowania w małych
i średnich gospodarstwach rolnych najczęściej pojedynczo.
Silosy te można wyposażyć w wiele różnorodnych i przydatnych
urządzeń, które ułatwiają załadunek, rozładunek, wentylację itp.
Inna produkcja to silosy płaskodenne dla przechowalnictwa
o ładowności 200-2200 ton (dla pszenicy), które są przeznaczone
do użytkowania w dużych gospodarstwach, najczęściej jako
zespoły kilku sztuk silosów tworzących nowoczesne magazyny
przechowalnicze.

Riela

ZUPTOR

Oferta firmy Riela obejmuje ponad 400 modeli silosów
płaskodennych o pojemnościach od 10 m³ do 10.000 m³. Wszystkie
silosy mogą zostać dostarczone także w wersji z Plastisolu
(specjalne tworzywo sztuczne). Pokrycie plastisolem zapewnia
optymalną ochronę oraz żywotność w szczególnie trudnych
warunkach atmosferycznych, zapewnia również klasę ochrony
przeciwkorozyjnej III DIN 5.5928.

Silosy zbożowe ZUPTOR o ładowności od 30 do 150 ton z lejem
stożkowym przeznaczone są do przechowywania i konserwacji
ziarna zbóż oraz innych roślin uprawnych. Po wyposażeniu w
urządzenia dodatkowe mogą być wykorzystywane do dosuszania
ziarna wilgotnego. Występować mogą samodzielnie lub jako
jeden z członów linii technologicznej baterii silosowej względnie
magazynu silosowego. Silosy te charakteryzują się nowoczesnym
rozwiązaniem konstrukcyjnym i technologicznym.

Agrosec

Agremo

Agrosec spiral to silos z zastosowaną unikalną budową
konstrukcyjną ścian, który wykorzystuje nietypowe spiralne
wzmocnienie. Takie rozwiązanie znacznie poprawia wytrzymałość
strukturalną konstrukcji. Silosy te charakteryzuje średnica 5 i 7,3
m, a ich pojemność zawarta jest od 97 do 416 m3. Agrosec silo
to silosy metalowe z dnem lejowym. Konstrukcja dna ułatwia
w porównaniu do silosów płaskodennych efektywniejsze ich
opróżnianie z ziarna. Występują w odmianach o średnicach 5,3
i 7,5 m i pojemności od 110 do 529 m3.

Firma AGREMO produkuje silosy z lejem zsypowym o pojemności
od 41 do 808 m3 oraz płaskodenne, przeznaczone do
długotrwałego składowania ziarna, o szerokim zakresie pojemności
do 5000 ton( w jednym zbiorniku) i specjalnego przeznaczenia
( paszowe, peletów, itp.) oraz ekspedycyjne do pojemności 55
ton. W ciągu 22 lat funkcjonowania firmy zrealizowano kilkaset
obiektów i eksploatowane Są w przedsiębiorstwach nasiennych,
przetwórczości rolnej, mieszalniach pasz, wykorzystywane są
przez rolników indywidualnych, przedsiębiorstwach skupowych,
stadninach koni.

i początek nowych inwestycji w magazyny
silosowe. Skala występujących zagrożeń
w trakcie przechowywania surowca rolniczego w magazynie, w silosach o dużych
pojemnościach jest nieporównywalnie wyższa od tej występującej w małych silosach
farmerskich. Duży magazyn przechowalniczy wymaga czynności – procedur, które
w sposób właściwy przygotują i zmagazynują dostarczony surowiec o optymalnych
parametrach jakościowych. Dalsze działania to właściwa kontrola tych parametrów.
Procedury te zawierają takie elementy jak:
właściwa ocena surowca przez laboratorium
40
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w chwili przyjęcia oraz decyzja odnośnie
czyszczenia czy suszenia surowca. Inne,
to czynności zapobiegawcze w chwili wystąpienia zagrożenia jakości. Brak jasnych
i precyzyjnych działań przy braku odpowiedzialnych osób za kolejne elementy procesu przechowalniczego naraża magazyn
na duże straty wynikające z utraty jakości
surowca jak również z utraty zaufania do
kompetencji i poziomu oferowanej usługi.
Przykładem zmian w sposobie postrzegania technologii przechowalniczej jest
np. ocena systemu jakości sprawdzana
przez odbiorców surowca zwłaszcza tego

na cele spożywcze. Coraz częściej z ziarnem zbóż kierowanym do takiego przerobu
idzie historia jego pochodzenia, sposobu
przechowywania, zmian jakościowych, rodzaju i sposobu dokonywanych czynności
konserwacyjnych (czyszczenia, suszenia,
schładzania). Świadomość społeczeństwa
w zakresie jakości, problem zagrożenia
szkodliwymi, rakotwórczymi związkami
tj. mikotoksyny czy wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne – benzo(a)
pireny, wzrasta i nie jest ona tylko wynikiem nałożonych wymagań zawartych
w Dyrektywach UE.
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Omacnica prosowianka –
ekspansywny szkodnik
kukurydzy w Polsce
Omacnica prosowianka jest bez wątpienia jednym z najbardziej
rozpoznawalnych szkodników występujących w zasiewach kukurydzy
w Polsce. Swoją „popularność” zawdzięcza wysokiej szkodliwości
oraz stratom gospodarczym jakie powstają w następstwie żerowania
jej gąsienic.
Na wielu plantacjach kukurydzy w południowej części kraju szkodnik ten
uszkadza powyżej 50% roślin, a straty
w plonach ziarna mogą przekraczać
20%. Wstępne wyliczenia wykonane
w 2005 roku wskazują ponadto, że
straty finansowe jakie powstają wskutek żerowania gąsienic tego motyla
w Polsce wyniosły wtedy 230 milionów złotych, a ich wysokość zmienia
się wraz ze szkodliwością gatunku
w poszczególnych latach.

Rośliny żywicielki
W Europie główną rośliną żywicielską omacnicy prosowianki jest kukurydza, która zapewnia jej masowy
rozwój. Niemniej nie należy zapominać, że jest to gatunek wielożerny,
który atakuje wiele roślin uprawnych,
ozdobnych i dzikorosnących. Na kontynencie amerykańskim stwierdzono,
że takich roślin jest 200–230 gatunków
i należą do nich m.in. sorgo, papryka,
konopie, bawełna, fasola, ziemniak,
jabłoń, gryka, chmiel, owies, proso,
soja, rośliny ozdobne (m.in. aster, kosmos, cynia, mieczyk, malwa), wybrane
gatunki chwastów jedno i dwuliściennych i szereg innych.
W Polsce dotychczas odnotowano
żerowanie gąsienic tego szkodnika na
kukurydzy (w tym pastewnej, cukrowej, ozdobnej, na popcorn), chmielu,

prosie, bylicy pospolitej, sorgo, buraku
cukrowym, w pędach winorośli oraz
na kilku gatunkach chwastów. Choć
liczba roślin atakowanych przez omacnicę prosowiankę w kraju jest wielokrotnie mniejsza od tej obserwowanej
m.in. w USA to należy mieć na uwadze, że dotychczas nie prowadzono
szczegółowych badań nad preferencją pokarmową tego gatunku, stąd też
nie wiadomo jakie jeszcze inne rośliny
poza wymienionymi są pokarmem dla
gąsienic. Na podstawie prowadzonych
badań jednoznacznie stwierdzono, że
w Polsce aktualnie największe zagrożenie omacnica prosowianka stanowi
dla kukurydzy. Niemniej poważne problemy z tym szkodnikiem mają także
producenci prosa, zwłaszcza w południowo–wschodniej części kraju.

Zasięg występowania
W związku z dużą szkodliwością gąsienic dla kukurydzy, jako podstawowej
rośliny żywicielskiej, bardzo ważna jest
znajomość aktualnego zasięgu występowania tego szkodnika. Pozwala ona
bowiem planować zabiegi zwalczające, na podstawie prowadzonego monitoringu jego występowania.
Występowanie omacnicy prosowianki
na kukurydzy w Polsce ma już ponad
60–letnią historię. Pierwsze wzmianki
o żerowaniu gąsienic tego motyla na

kukurydzy pochodzą z lat 50–tych
minionego wieku. W tamtym okresie
szkodnik notowany był na tej roślinie
jedynie w południowo–zachodniej
części kraju, w ówczesnych województwach: wrocławskim, opolskim
i zielonogórskim. Pojaw gąsienic na
kukurydzy w tej części kraju nie był
sprawą przypadku, bowiem to właśnie
tutaj zaczęła się kształtować i rozwijać
uprawa dotychczas nieznanej w kraju
rośliny jaką była kukurydza.
Omacnica prosowianka najprawdopodobniej nie jest naszym rodzimym
gatunkiem, a jej pojawienie wiązało
się z uprawą roślin żywicielskich, które zapewniały jej przetrwanie. Można
jedynie przypuszczać, że szkodnik
ten występuje w kraju od co najmniej
kilkudziesięciu lat.
Krajowa literatura z zakresu ochrony
roślin podaje, że już w latach 20–tych
XX wieku gąsienice tego motyla żerowały w południowo–wschodniej części
kraju (dawne województwo lubelskie)
na chmielu i prosie. Przypuszcza się,
że pojawienie się gatunku w tej części kraju wiązało się z jego migracją
znad Ukrainy lub z byłej Czechosłowacji, gdzie owad ten już występował
wcześniej.
Z kolei omacnica prosowianka występująca w południowo–zachodniej
części kraju to najprawdopodobniej
fragment bardzo dużej populacji szkodnika, która zasiedlała terytorium Niemiec, a której część przedostała się
na obszar Polski.
Ponieważ jest wiele różnych koncepcji związanych z drogami jakimi mogła
przeniknąć do Polski omacnica prosowianka, wydaje się, że ostatecznej
odpowiedzi na pytanie o pochodzenie
szkodnika udzieliłyby badania genetyczne prowadzone na populacjach
występujących zarówno w Polsce, jak
i w krajach ościennych.
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Mapa 1. Występowanie omacnicy prosowianki w 2004 roku

Mapa 2. Występowanie omacnicy prosowianki w 2005 roku
42
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Dotychczas w kraju niewiele uwagi
poświęcano śledzeniu zasięgu występowania omacnicy prosowianki,
a zwłaszcza tempa jej rozprzestrzeniania się. Podwaliny pod pierwsze tego
typu badania położył prof. Czesław
Kania z Wyższej Szkoły Rolniczej we
Wrocławiu, który w latach 1957–1961
wyznaczył zasięg występowania tego
gatunku na kukurydzy w powiatach
położonych w trzech województwach
południowo–zachodniej Polski – wrocławskim, opolskim i zielonogórskim.
Od tamtego okresu nie prowadzono już tak szczegółowych obserwacji.
Dopiero w 1994 roku tj. po ponad 30–
stu latach od opracowania pierwszej
mapy występowania omacnicy prosowianki w Polsce doc. Franciszek Lisowicz z Instytutu Ochrony Roślin, TSD
w Rzeszowie dokonał jej aktualizacji.
Według Lisowicza w 1994 roku omacnica prosowianka występowała na obszarze 11 ówczesnych województw tj.
gorzowskiego, zielonogórskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, leszczyńskiego, wrocławskiego, kaliskiego,
wałbrzyskiego, opolskiego, a także
po raz pierwszy pojawiła się na kukurydzy w południowo–wschodniej
Polsce w województwach: rzeszowskim i przemyskim.
W 1994 roku szkodnik zasiedlał głównie południowo–zachodnią, zachodnią
oraz częściowo południową część kraju. Wyraźnie widać więc, że począwszy od 1961 r. omacnica prosowianka
najaktywniej rozprzestrzeniła się na
pierwotnym obszarze swojego występowania na kukurydzy. Wzrostowi
jej zasięgu w tamtym okresie sprzyjały nie tylko warunki pogodowe, ale
przede wszystkim upowszechnianie
się uprawy kukurydzy na ziemiach
polskich, a więc tym samym poszerzanie się bazy pokarmowej.
Już w tamtym okresie Lisowicz za-
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uważył, że występowała tendencja
przesuwania się zasięgu występowania omacnicy prosowianki w kierunku
północnym. Na tempo rozprzestrzeniania się tego gatunku wpływały przede
wszystkim warunki meteorologiczne.
W lata ciepłe i umiarkowanie wilgotne ekspansja szkodnika następowała
szybciej, natomiast w chłodne i deszczowe, albo zachodziła powoli, albo
zasięg występowania tego gatunku
ograniczał się do najcieplejszych regionów Polski południowej.
Od 1994 roku nie prowadzono już
szczegółowych obserwacji nad dalszym rozprzestrzenianiem się omacnicy prosowianki w Polsce. Nielicznie
badania dotyczyły tylko regionalnego
występowania szkodnika.

Aktualna sytuacja
W związku z rosnącą szkodliwością
gąsienic, jaka nastąpiła głównie po roku
2000, już nie tylko w południowej, lecz
również i centralnej części kraju, zrodziła się pilna potrzeba sprawdzenia,
jak aktualnie rozkłada się występowanie tego gatunku w Polsce.
Dane potrzebne do sporządzenia
map występowania omacnicy prosowianki we wszystkich województwach
w latach 2004–2005 oraz 2007–2008
pochodziły z obserwacji prowadzonych przez inspektorów Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także pracowników Instytutu
Ochrony Roślin–PIB, TSD w Rzeszowie.
Na podstawie zebranych informacji opracowano 4 mapy obrazujące
te powiaty, w których zanotowano
już uszkodzenia roślin powodowane
przez gąsienice i oznaczono je kolorem niebieskim.
Po latach 2002–2003, które były bardzo korzystne dla rozwoju i żerowania
omacnicy prosowianki, gdy na wielu
plantacjach kukurydzy w południo-

Mapa 3. Występowanie omacnicy prosowianki w 2007 roku

Mapa 4. Występowanie omacnicy prosowianki w 2008 roku

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

43

urodzaj
wej części kraju gąsienice uszkadzały do 100% roślin, kolejne dwa lata tj.
2004–2005, były już mniej sprzyjające
dla rozwoju tego szkodnika. Intensywne opady deszczu oraz chłody jakie
wystąpiły w 2004 roku w czasie lotu
motyli i składania przez nie jaj znacznie
obniżyły liczebność szkodnika. Ponadto
susza jaka w 2005 roku dotknęła wiele
plantacji, zwłaszcza w centralnej części kraju spowodowała, że więdnące
rośliny nie były atrakcyjne dla gąsienic, stąd też zasięg ich występowania
wzrósł tylko nieznacznie.
W latach 2007–2008 warunki meteorologiczne były bardzo zróżnicowane
w zależności od regionu kraju, jednakże w porównaniu do lat 2004–2005
zaobserwowano dynamiczny wzrost
zasięgu występowania omacnicy prosowianki w Polsce.
W 2004 roku omacnica prosowianka wystąpiła na obszarze dwunastu
województw, uszkadzając rośliny kukurydzy łącznie w 93 powiatach. Najwięcej zasiedlonych przez gąsienice
powiatów zanotowano w województwie podkarpackim, świętokrzyskim
oraz opolskim. W tym to roku wolne
od uszkodzeń były plantacje kukurydzy w województwach: pomorskim,
kujawsko–pomorskim, warmińsko–
mazurskim oraz podlaskim (Mapa 1).
W suchym i upalnym 2005 roku zasięg występowania omacnicy prosowianki w Polsce uległ niewielkiemu
zwiększeniu. Uszkodzenia roślin powodowane przez gąsienice stwierdzono
bowiem w 106 powiatach położonych
na obszarze 14 województw. Podobnie
jak w roku 2004, najwięcej powiatów
opanowanych przez szkodnika znajdowało się w trzech województwach:
podkarpackim, świętokrzyskim oraz
opolskim. Ponadto pierwsze niewielkie
uszkodzenia roślin kukurydzy zanotowano w województwie kujawsko–po44
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morskim oraz podlaskim. W 2005 r.
uszkodzeń nie obserwowano jedynie
na obszarze województwa pomorskiego oraz warmińsko–mazurskiego (Mapa 2).
W 2007 roku łącznie na obszarze
Polski uszkodzenia roślin kukurydzy
powodowane przez gąsienice zanotowano w 187 powiatach położonych
na obszarze czternastu województw.
W tym roku najwięcej powiatów opanowanych przez szkodnika stwierdzono w województwach: dolnośląskim,
lubelskim, lubuskim, małopolskim,
opolskim, podkarpackim, śląskim,
świętokrzyskim oraz wielkopolskim
(Mapa 3).
W 2008 roku liczba powiatów zasiedlonych przez omacnicę prosowiankę uległa niewielkiemu zmniejszeniu,
głównie z uwagi na niekorzystne warunki meteorologiczne jakie wystąpiły na wielu plantacjach w okresie lotu
motyli. W tym roku uszkodzenia powodowane przez gąsienice stwierdzono
w 185 powiatach. Podobnie jak w rok
wcześniej, najwięcej uszkodzonych
roślin kukurydzy zanotowano na obszarze województw: dolnośląskiego,
lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego,
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego (Mapa 4).
Zarówno w 2007 jak i 2008 roku
uszkodzeń roślin powodowanych przez
omacnicę prosowiankę nie obserwowano w województwie pomorskim
oraz warmińsko–mazurskim.

Wnioski
Rozprzestrzenianiu się omacnicy
prosowianki w Polsce sprzyja szereg
czynników ale do najważniejszych
należą m.in.:
– duży areał uprawy kukurydzy zapewniający szkodnikowi masowy
rozwój,
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– dobieranie do uprawy odmian podatnych na zasiedlenie,
– stosowanie uproszczeń agrotechnicznych zarówno w uprawie gleby jak
i roślin (zwłaszcza monokultura, systemy bezorkowe, brak rozdrabniania
resztek pożniwnych),
– trudności w skutecznym biologicznym i chemicznym zwalczaniu gąsienic
(zwłaszcza w określeniu optymalnego
terminu zwalczania i braku dostępu do
opryskiwaczy szczudłowych),
– występowanie korzystnych warunków pogodowych w okresie wegetacji kukurydzy,
– duże rozdrobnienie gospodarstw
pociągające za sobą problemy w ochronie roślin.
Tempo w jakim szkodnik opanowuje nowe tereny jest w szczególności
uzależnione od warunków meteorologicznych. Stadium zdolnym do dalekich migracji są bowiem tylko motyle.
Ich przelotom, które odbywają się od
czerwca do sierpnia, a niekiedy (gdy
lokalnie pojawia się nieliczne drugie
pokolenie) także we wrześniu sprzyjają ciepłe, umiarkowanie wietrzne
dni, bez intensywnych opadów deszczu. Przyjmuje się, że w sprzyjających
warunkach pogodowych populacja
szkodnika rozszerza zasięg swojego
występowania o 3–5 km w ciągu roku.
Jak pokazują najnowsze mapy obrazujące powiaty aktualnie opanowane
przez omacnicę prosowiankę praktycznie każda plantacja kukurydzy
w Polsce jest zagrożona wystąpieniem
tego gatunku. Dotyczy to także województw: pomorskiego i kujawsko–pomorskiego, które są jeszcze wolne od
szkodnika, jednakże z uwagi, że kukurydza stała się w ostatnich latach jedną
z ważniejszych roślin uprawnych również i w północnej części kraju, stąd
też kwestią czasu jest pojawienie się
omacnicy prosowianki w całej Polsce.
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Choć najprawdopodobniej w niedługim czasie (jeśli warunki meteorologiczne będą sprzyjające) szkodnik
wystąpi w całym kraju, to jego szkodliwość w dużej mierze zależeć będzie
od warunków pogodowych, jego liczebności, a także kierunku prowadzenia
uprawy tj. na zielonkę, kiszonkę, CCM
czy na ziarno. W centralnej oraz północnej Polsce najprawdopodobniej
nie będzie się obserwowało plantacji
uszkadzanych w stopniu bardzo wysokim, jak to ma miejsce w południowej
części kraju. Niemniej już teraz na lokalnych zasiewach kukurydzy w środkowej Polsce coraz częściej zachodzi
już potrzeba wykonywania zabiegów
zwalczających gąsienice.
Na obszarach zasiedlonych przez
omacnicę prosowiankę, gdzie nie powoduje ona jeszcze strat w plonach

o znaczeniu ekonomicznym, konieczne jest stałe monitorowanie jej szkodliwości. Najlepszym do tego okresem
jest przełom sierpnia i września, gdy
nawet najmniejsze uszkodzenia powodowane przez gąsienice są dość
dobrze widoczne w postaci białawych
trocin wysypujących się z niewielkich
otworków. Wyliczony w tym czasie
procent roślin uszkodzonych pozwoli przewidzieć czy będzie istniała już
w kolejnym sezonie wegetacyjnym potrzeba zwalczania szkodnika, czy też
nie. Przyjmuje się bowiem, że stwierdzenie 15% (i więcej) roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno lub 30–40%
w uprawie na kiszonkę jest sygnałem
do wykonania zwalczania interwencyjnego. Aby jednak jak najbardziej
opóźnić w czasie moment wykonywania kosztownej ochrony chemicznej

(za pomocą preparatów Karate Zeon
050 CS w dawce 0,2 l/ha lub Proteus
110 OD w dawce 0,5 l/ha lub Roztoczol Extra 050 CS w dawce 0,2 l/ha),
biologicznej (za pomocą np.: biopreparatów Trichoplus, Trichocap i innych)
lub biotechnicznej (z wykorzystaniem
odmian transgenicznych kukurydzy
wpisanych do unijnego katalogu odmian) na tych plantacjach na których
szkodnik pojawił się stosunkowo niedawno i nie jest jeszcze groźny, zaleca
się przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych, które pozwolą
utrzymać jego liczebność na bezpiecznym dla plonów kukurydzy poziomie.
dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Tomasz Konefał

Stonka ziemniaczana
„Stonkę ziemniaczaną można pokonać - zwyciężyć nie”.Stonka
ziemniaczana jest szkodnikiem inwazyjnym, który od czasu zadomowienia
się w Polsce rokrocznie przekracza próg ekonomicznej szkodliwości
i wymaga chemicznego zwalczania.
W zaleceniach IOR - PIB odnośnie
zwalczania omawianego szkodnika hodowcy znajdą około 30 insektycydów
opartych na 22 substancjach aktywnych. Charakterystyka każdego z nich
jest odmienna i każdy trochę inaczej
działa na organizm stonki, którą powinnien skutecznie zwalczać. Z wyjątkiem
inhibitora chityny – teflubenzuronu,
pozostałe zalecane dziś insektycydy
są neurotoksynami o 3 sposobach
działania. Wszystkie działają kontaktowo i żołądkowo, w momencie kiedy
owad fizycznie zetknie się z substancją aktywną lub ją zje. Powierzchnia
ciała owadów pokryta jest woskową

substancją i o przenikliwości insektycydu przez tę warstwę decyduje jego
rozpuszczalność w tłuszczach. Ta cecha insektycydu zależy od polarności
molekuł substancji aktywnej. Występujące w insektycydach grupy funkcyjne (grupa metylowa, inne zawierające
chlor lub fluor) znacznie zwiększają penetrację związku chemicznego przez
oskórek i osłonki lipidowe komórek
nerwowych, które są głównym celem
wielu substancji aktywnych.
W ostatnich latach ochronę ziemniaka przed stonką ziemniaczaną zdominowały w Polsce środki oparte na
związkach chemicznych z grupy ne-

onikotynoidów. Decydują o tym nie tylko parametry określające wrażliwość
stonki na te toksyny ale również właściwości substancji aktywnych wynikające z ich struktury. Środki te działają
kontaktowo i żołądkowo.
Najpopularniejszym insektycydem
w zwalczaniu stonki ziemniaczanej w tej
grupie chemicznej jest acetamipryd
wchodzący w skład środka Mospilan 20
SP. Jego największą zaletą jest, oprócz
działania kontaktowego na owady, również działanie systemiczne w roślinie
polegające na translaminarnym przenikaniu toksyny do wszystkich jej organów
i poprzez system sitowo-naczyniowy do

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

45

urodzaj

wszystkich jej części. Warto wiedzieć, że
siła procesów życiowych rośliny wpływa
na lepsze działanie układowe Mospilanu
20 SP. Ilość wchłoniętego przez roślinę
acetamiprydu jest największa u młodych, rosnących roślin, a u starszych
przez młode części, gdzie jak wiadomo,

najczęściej żerują larwy stonki ziemniaczanej. Krążąca we wnętrzu roślin
toksyna zabezpieczona jest zarówno
przed spłukiwaniem jak i przed fotodegradacją, w związku z czym dynamika
działania acetamiprydu jest dłuższa niż
pyretroidów, związków fosforoorganicz-

Rekultywacja gleby poprzez
wapnowanie
Gleba należy do tych zasobów przyrody, które łatwo ulegają dewastacji
a równocześnie z uwagi na produkcję
roślinną i zwierzęcą przedstawiają dla
człowieka nieocenioną wartość. Jednym z głównych zadań każdego rolnika jest zwiększanie żyzności gleby, co
w naszych warunkach nie jest łatwym
zadaniem, ze względu na duży udział
gleb bardzo lekkich i lekkich oraz wysoką ich podatność na zakwaszanie.
Odczyn gleby którego miarę stanowi
wartość pH, jest podstawowym i najła46
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twiej mierzalnym wskaźnikiem żyzności
gleby. Gleby użytków rolnych powinny
wykazywać wartość pH w granicach
5,0-7,0 (niższe wartości dla gleb lekkich, wyższe dla gleb ciężkich). Wartość
pH poniżej 5,0 sygnalizuje niebezpieczeństwo degradacji gleby, dla tego
takie gleby powinny być wapnowane
w pierwszej kolejności. Wyróżnikiem
takich gleb jest występowanie w wysokich stężeniach szkodliwych dla
roślin, a pośrednio dla zwierząt i ludzi, związków manganu, a zwłaszcza
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nych czy karbaminianów i wynosi 10-14
dni. Mospilan 20 SP działa na stonkę
we wszystkich zakresach temperatur.
Jedną z najważniejszych cech tego
środka jest selektywność działania,
dzięki czemu oszczędza on pszczoły
i entomofaunę pożyteczną, wśród której jest wielu wrogów naturalnych stonki.
W badaniach monitoringowych IOR-PIB
nie stwierdzono dotychczas odporności
szkodnika na acetamipryd ani na pozostałe środki z grupy neonikotynoidów.
Mimo najskuteczniejszego działania
Mospilanu 20 SP i innych substancji
aktywnych z tej grupy insektycydów zaleca się w sezonie wegetacyjnym tylko
jednokrotne opryski tymi insektycydami.
Jest to ważny obecnie element strategii
stosowania środków ochrony roślin zapobiegający wykształcaniu przez agrofaga odporności. Mając to na uwadze
i rozgrywając ze stonką ziemniaczaną
kolejne pokerowe rozdanie zachowajmy asa w rękawie i zastosujmy Mospilan 20 SP w przypadku największego
zagrożenia plantacji.
Paweł Węgorek, Joanna Zamojska

glinu. Ponadto wykazują one szereg
ujemnych właściwości biologicznych,
fizycznych i chemicznych. Można tu
wymienić, ograniczoną aktywność pożytecznych mikroorganizmów (bakterie
nitryfikacyjne), podatność na procesy
rozmywania i zbijania, zmniejszoną
przyswajalność większości składników
pokarmowych roślin (głównie fosforu,
potasu i molibdenu) oraz zwiększoną
dostępność dla roślin metali ciężkich
(głównie kadmu i ołowiu).
Jak wynika z badań okręgowych
stacji chemiczno-rolniczych w grupie
gleb bardzo kwaśnych (pH poniżej
4,5) ponad 50% z nich charakteryzuje się bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego fosforu, a ponad
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65% potasu. W grupie gleb o odczynie obojętnym taką zawartość fosforu
wykazuje zaledwie 14% gleb, a potasu
około 25% gleb.
Gleby o pH poniżej 5,0 wykazują
ponadto bardzo małą odporności na
procesy degeneracyjne, erozję, ubytek zawartości substancji organicznej, a przede wszystkim, na dalsze
zakwaszanie wynikające z przyczyn
antropogenicznych (kwaśne opady
przemysłu i motoryzacji, zakwaszające działanie nawozów mineralnych
– głównie azotowych)
Powierzchnia gleb do rekultywacji
Udział gleb o odczynie poniżej pH
5,0, z uwzględnieniem kategorii agronomicznej oszacowano na podstawie
analizy wyników badań próbek gleby
z gruntów ornych na podstawie da-

nych OSChR. Jak wynika z tabeli 1,
problem gleb wymagających wapnowania regencyjnego dotyczy, przede wszystkim gleb, bardzo lekkich
i lekkich. Największy udział gruntów
ornych o odczynie poniżej pH 5,0 stanowiły gleby bardzo lekkie i lekkie odpowiednio 47,0% i 31,0%. Natomiast
w grupach gleb średnich i ciężkich
ich udział wynosi odpowiednio 24,0%
i 14,0%. Z ogólnej powierzchni gleb
gruntów ornych ponad 30% tzn. około
3,7 miliona ha wymaga wapnowania
regeneracyjnego.

Wapnowanie zapobiega
degradacji
Podstawową częścią systemu nawożenia jak i ochrony gleb przed degradacją jest doprowadzenie gleby

do optymalnego pH poprzez wapnowanie. Zabieg ten wyrównuje straty
wapnia wymywanego przez opady
oraz wynoszonego z gleby z plonami roślin. Wapnowanie zmienia nie
tylko chemiczne, lecz także fizyczne
właściwości gleb, utrzymuje korzystną
strukturę oraz optymalny układ warunków powietrzno-wodnych. Regularne,
zgodne z zaleceniami nawozowymi,
wapnowanie gleb gwarantuje wysoką
opłacalność tego zabiegu.
Prawidłowe ustalenie dawki nawozu
wapniowego jest bardzo ważne, ponieważ przewapnowanie gleby i doprowadzenie odczynu do zasadowego
wywołuje wiele negatywnych skutków takich jak: przesuszenie gleby
(szczególnie lekkiej), szybszy rozkład
substancji organicznej oraz przejście
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Tabela 1.Powierzchnia gruntów ornych w tys. ha w przedziałach odczynu o pH < 5,0
Użytki rolne ha
Kategorie
agronomiczne

pH
< 4,0

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Suma

Bardzo lekkie

213,6

179,1

169,1

164,8

151,4

140,8

122,5

111,4

95,1

1347,8

Lekkie

176,2

142,8

146,3

158,2

155,1

149,8

146,7

143,2

141,0

1359,3

Średnie

112,3

82,5

86,1

92,2

95,8

95,1

98,7

98,0

99,0

859,7

Ciężkie

23,7

15,6

16,8

19,5

21,4

22,8

23,0

24,8

25,1

192,7

Ogółem

525,9

420,0

418,3

434,8

423,7

408,5

391,0

377,4

360,2

3759,8

Tabela 2. Optymalne zakresy pH dla niektórych roślin uprawnych

Wrażliwość roślin na
kwaśny odczyn

Rośliny uprawne

Optymalne pH gleby

Bardzo wrażliwe

burak cukrowy, kukurydza, lucerna,
koniczyna, groch

6,6 - 7,0

Wrażliwe

pszenica, jęczmień, rzepak, bobik,
pszenżyto

6,1 - 6,5

Średnio wrażliwe

owies, ziemniaki, mieszanki zbożowe

5,6 - 6,0

Mało wrażliwe

żyto, len, seradela, trawy, łubin żółty

5,1 - 5,5

niektórych składników w formy nieprzyswajalne dla roślin (fosfor, bor,
żelazo, mangan). Przy wyborze formy nawozu wapniowego i ustaleniu
warunków jego zastosowania należy
wziąć pod uwagę rodzaj gleby podlegającej wapnowaniu. Wapno tlenkowe
stosuje się, przede wszystkim, na gleby cięższe, których odczyn zmienia się
bardzo powoli. Natomiast na glebach
lekkich, szczególnie piaskach, zaleca
się stosowanie wapna węglanowego,
kredy, które są znacznie łagodniejsze
w działaniu.
O szybkości działania nawozów wapniowych decydują również inne ich
właściwości. Szybciej uaktywniają się
nawozy rozdrobnione oraz zawierające
więcej wapnia i magnezu. Te właściwości będą lepiej zauważalne, jeśli nawozy zostaną dokładnie wymieszane
z glebą, co ułatwi proces rozpuszczania
się w glebie. Wapnowania nie wolno
łączyć ze stosowaniem obornika, jak
również nawożeniem mineralnym inny48
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mi składnikami pokarmowymi, ponieważ dochodzi do ich strat (utlenianie
amoniaku do atmosfery, uwstecznianie
fosforu). Wapna nie należy wysiewać
na bardzo wilgotną glebę, jak również
podczas pogody deszczowej.
Ustalając wielkość dawki nawozów
wapniowych i wapniowo-magnezowych należy wziąć pod uwagę wymagania roślin pod względem odczynu
gleb (Tab. 2).
Uprawa roślin na glebach o optymalnym dla nich odczynie gwarantuje dobre wykorzystanie przez nie składników
pokarmowych z rezerw glebowych,
nawozów naturalnych i mineralnych.
Gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnych
składników pokarmowych w praktyce
trzeba traktować jako zdegradowane.
Gleby takie wymagają kosztownych
zabiegów rekultywacyjnych. Nie należy nigdy dopuścić do silnego zakwaszenia gleb lub bardzo znacznego
ich wyczerpania z rezerw przyswajal-

nych form składników pokarmowych.
Gleby takie wykazują małą produkcyjność i z trudem ulegają wzbogaceniu
w składniki nawet po zastosowaniu
dużych dawek nawozów.
Gleby stanowią zasób nieodnawialny
i utrzymanie ich w należytej kulturze
stanowi jedno z podstawowych zadań
całego społeczeństwa. Utrzymywanie
ich w odczynie pH poniżej 5,0 stanowi
również zagrożenie dla bezpieczeństwa
żywnościowego kraju. Uzyskiwane
tutaj plony roślin są małe lub bardzo
małe, a produkty roślinne odznaczają się mierną jakością lub są nawet
szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt
gospodarskich. Poprawa odczynu tych
gleb, a przynajmniej doprowadzenie ich
do odczynu pH powyżej 5,0 powinno
stanowić wyzwanie dla całego społeczeństwa, gdyż sami rolnicy zadaniu
takiemu w obecnych warunkach ekonomicznych nie podołają.
mgr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
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Czym uprawić pole
Maszyny uprawowe pożniwne i przedsiewne na miarę każdego
gospodarstwa.
Celem zabiegów uprawowych jest
poprawa i utrzymanie właściwości
fizyczno-mechanicznych gleby, które
wpływają na jej żyzność i urodzajność
a równocześnie wymieszanie resztek
pożniwnych i zaaplikowanych nawozów oraz wstępną walkę z chwastami
i szkodnikami roślin.
Zadaniem najnowszej techniki uprawy jest nadanie glebie odpowiedniej
struktury przy ograniczaniu do niezbędnego minimum liczby zabiegów
a osiągnąć to można przez zastosowanie maszyn wieloczynnościowych.
Na rynku jest dostępny szeroki wachlarz sprzętu do uprawy gleby tych
mniej skomplikowanych konstrukcyjnie aż po wielofunkcyjne agregaty
uprawowe.

BOMET
Przy wyborze maszyn i narzędzi rolniczych należy kierować się nie tylko
na ceną ale też jakością elementów
roboczych, które podczas pracy są
narażone na duże obciążenia.
Firma BOMET ma w swojej ofercie bardzo dobre maszyny uprawowe
i potwierdzeniem tego może być fakt,

że kultywator podorywkowy został
nagrodzony złotym medalem Targów
Agrotech Kielce w 2009 r. a pług zębowo-talerzowy w 2010.

Agregaty podorywkowe
Agregat podorywkowy serii U865
przeznaczony jest do uprawy pól po
zbiorach w celu przygotowania ich do
uprawy podstawowej, którą może być
orka lub uprawa bezorkowa. Kultywator z zębami wyposażonymi w redlice
i podcinacze zapewnia głębsze wymieszanie resztek pożniwnych z glebą,
a współpracujący z nim wał dociska
spulchnioną glebę do podłoża. Natomiast kultywator z zębami wyposażonymi w gęsiostopki pozostawia podcięte
ściernisko w warstwie powierzchniowej,
a współpracujące z nim zgrzebło wyrównuje powierzchnię i rozgrabia resztki.
Zawieszane agregaty podorywkowe
serii U865 produkowane są w typoszeregu o różnej szerokości roboczej
2,2 metra, 2,6 metra, 3,0 metry i 3,8
metra. Agregaty serii U865 posiadają
uniwersalną ramę nośną, która umożliwia zamontowanie różnych elementów
roboczych np. zęby kultywatora z podcinaczami lub z gęsiostopkami, talerzy

Fot. 1
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Fot. 2

Fot. 3

niwelujących lub zgrzebła.
Dodatkowo agregat podorywkowy
może być wyposażony w rzutowy siewnik APV do siewu poplonów.
Ponadto istnieje możliwość zamontowania na ramie agregatu zębów sprężystych spulchniających glebę pomiędzy
rzędami ziemniaków wraz z korpusami obsypującymi i przystawką formującą redlinę.
W pierwszej wersji kultywatora podorywkowego (Fot. 1) na 2 belkach ramy
nośnej zamocowane są zęby wyposażone w redlice i podcinacze boczne, a za kultywatorem na ramionach
przyłączeniowych zamocowana jest
rama tylna z talerzami niwelującymi
nierówności oraz wałem zagęszczającym spulchnioną glebę. W tej wersji
wał ustala również zagłębienie zębów
kultywatora, a jego położenie ustalane
jest przetyczkami blokującymi i śrubą
50
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regulacyjną.
W drugiej wersji kultywatora podorywkowego (Fot. 2) na 2 belkach ramy
nośnej zamocowane są zęby wyposażone z gęsiostopki, a za kultywatorem na ramionach przyłączeniowych
zamocowane jest 3-rzędowe zgrzebło
ze sprężynowymi zębami rozgrabiającymi podcięte ściernisko. W tej wersji
kultywator wyposażony jest również
w koła kopiujące, które ustalają zagłębienie zębów. Natomiast głębokość
robocza zgrzebła zależy od wysokości jego ustawienia względem zębów.

Pług zębowo-talerzowy,
pług talerzowy i głębosz ze
zgrzebłem
Maszyna ma budowę modułową. Podstawową maszyną jest pług zębowo-talerzowy U039, pozostałe maszyny,
tzn. głębosz U476 i pług talerzowy z wa-
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łem U038 są modyfikacjami maszyny
podstawowej. Typoszereg produkowanych maszyn obejmuje 4 warianty
głębosza, 2 warianty pługa zębowotalerzowego oraz pługa talerzowego.
Pług zębowo- talerzowy z 3 zębami
głębosza ma szerokość roboczą 2,25
m, z 4 zębami głębosza 3,0 m. Występują jeszcze głębosze z 2 i 1 elementem roboczym. Pług zębowo-talerzowy
i pług talerzowy obejmują 2 szerokości
robocze 2,3 m oraz 3,0 m odpowiednio dla 6 i 8 talerzy.
Maszyny przeznaczone są do bezorkowej uprawy gleby, a ich głównymi elementami roboczymi są zęby
głębosza umożliwiające spulchnienie
gleby w dużym zakresie głębokości.
Proponowane maszyny poszerzają
ofertę producenta w zakresie maszyn
do bezorkowego spulchniania gleby
a unifikacja zespołów upraszcza proces produkcji.
Pług zębowo-talerzowy U039 (Fot.
3) przeznaczony jest do uprawy dwuwarstwowej polegającej na głębokim
spulchnieniu gleby zębami i płytkim
jej odwróceniu talerzami. Głębokość
spulchniania gleby zębami może wynosić od 30 do 45 cm, co zapewnia jednoczesne zerwanie „podeszwy płużnej”
poniżej warstwy ornej. Uprawa dwuwarstwowa pługiem zębowo-talerzowym
jest uprawą pośrednią pomiędzy głęboką orką odwracająca całą warstwę
spulchnianej gleby i uprawą bezorkową spulchniającą glebę bez odwracania i pozostawiającą resztki pożniwne
w warstwie powierzchniowej. Pług
zębowo-talerzowy można stosować
na polach bez uprawy wstępnej lub
po wcześniej wykonanej podorywce.
Pług talerzowy U038 przeznaczony
jest do odwracania gleby, przykrywania resztek roślinnych bez naruszania
głębszej warstwy gleby. Pług spełnia
podobną rolę jak brona talerzowa, tyl-
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ko że jego praca odbywa się na większych głębokościach.
Głębosz U476 przeznaczony jest do
głębokiego spulchniania gleby, a współpracujące z nim zgrzebło rozgrabia i wyrównuje powierzchnię wypiętrzonej gleby,
co ogranicza parowanie wody z gleby
i przyspiesza wschody nasion osypanych
podczas zbioru. Zabieg należy stosować
na polach z występującą „podeszwą
płużną”, najlepiej po zbiorach, gdy gleba jest przesuszona, a na zgłęboszowanym polu nie należy zbyt wcześnie
wykonywać kolejnych zabiegów, aby
ograniczyć ponowne ugniatanie gleby.
Pług zębowo-talerzowy jest lżejszy
i krótszy od klasycznych, lemieszowych pługów obracalnych i rozbudowanych agregatów do uprawy bezorkowej,
a dzięki uporządkowanemu rozmieszczeniu elementów roboczych i możliwości zróżnicowania ich zagłębienia
zapewnia dobrą jakość uprawy przy

traktor
obniżonych oporach roboczych. Pług
zębowo-talerzowy składa się z zębów
głębosza spulchniających glebę na pełną
głębokość uprawy, zębów kultywatora
spulchniających górną warstwę gleby
pomiędzy śladami pracy zębów głębosza oraz talerzy odwracających glebę
wypiętrzoną pomiędzy zębami głębosza i kultywatora. Pług może pracować
samodzielnie lub we współpracy z wałem. Głębokość robocza ustalana jest
kołami kopiującymi z ostrogami wspomagającymi przenoszenie sił bocznych
pochodzących od talerzy, w szerokim
zakresie obejmującym spulchnianie tylko
warstwy ornej lub jednoczesne głębsze
spulchnianie gleby zębami.
W wyniku modyfikacji pługa zębowo-talerzowego powstał pług talerzowy.
Maszyna składa się z talerzy, które odwracają glebę na głębokość ustalaną
wałem pierścieniowo-rurowym. Wał
niweluje przenoszenie sił bocznych

pochodzących od talerzy.
Głębosz pracuje samodzielnie lub we
współpracy ze zgrzebłem, które zapewnia rozgrabienie resztek pożniwnych
oraz płytkie wzruszenie powierzchni
gleby, wypiętrzonej i popękanej po
przejściu samych zębów. Takie jednoczesne doprawienie powierzchni zgłęboszowanego pola hamuje parowanie
wody z gleby i przyspiesza wschody
nasion osypanych podczas zbioru.
Głębosz ze zgrzebłem przeznaczony
jest do głębokiego spulchniania gleby
zapewniającego zerwanie podeszwy
płużnej i w odróżnieniu od pługa zębowo-talerzowego pozostawia resztki
pożniwne na powierzchni pola.
Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż
proponowane maszyny poszerzają
ofertę producenta w zakresie maszyn
do bezorkowego spulchniania gleby
a unifikacja zespołów upraszcza proces produkcji.
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TRIO firmy KOCKERLING

Firma KOECKERLING specjalizuje
się w produkcji maszyn do uprawy
bezorkowej a jedną z nich jest TRIO:
kompaktowy, 3-belkowy agregat uprawowy. Nazwa TRIO obejmuje serię
trzech kompaktowych, 3-belkowych
agregatów uprawowych do uprawy
w mulcz, które mogą być eksploatowane z zawieszeniem trzypunktowym.

Zaletą tych maszyn jest: - wysoki
prześwit pod ramą (85 cm) pozwalający na pracę również przy dużych
ilościach słomy bez zapychania maszyny, - 30 cm odstęp między łapami

TERRADISC
firmy POTTINGER
Na uwagę zasługuje brona talerzowa TERRADISC firmy POTTINGER, nadaje się znakomicie do

52
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przemieszania górnych warstw gleby
z resztkami pożniwnymi a również
do przygotowania roli pod wysiew.
Wyposażona jest w stabilną, dwubelkową ramę podstawową z konsolą
do nabudowy urządzeń towarzyszących. Krótka konstrukcja maszyny
jest cechą wyróżniającą, ponieważ
całkowita długość wraz z urządzeniem towarzyszącym wynosi 2,25 m
a 4 wymiary ( 3, 4, 5 i 6m) szerokości
roboczej pozwala na zastosowanie
w każdej wielkości gospodarstwa.
Brona jest lekka w uciągu dzięki aktywności talerzy podczas jazdy a
możliwość osiągnięcia dużej pręd-
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również zapobiega zapychaniu maszyny a jednocześnie jest wystarczający
do podcięcia ścierniska i dobrego wymieszania z glebą, - zabezpieczenie
przed kamieniami chroni łapy i ramę
maszyny podczas głębokiej uprawy
kamienistych gleb, - dobre niwelowanie
dzięki sprężystym niwelatorom,- doskonałe wtórne zagęszczenie gleby,
spowodowane zastosowanym wałem
STS, - optymalne rozłożenie słomy
dzięki tylnej bronie oraz duży wybór
lemieszy do płytkiej i głębokiej uprawy. TRIO mają uniwersalne zastosowanie: - spulchnianie i napowietrzanie
gleby przy uprawie głębokiej do 30 cm,
- uprawa pożniwna po zbiorze zbóż
kombajnem na 5-10 cm, - uprawa pożniwna przed siewem w mulcz na 1020 cm, mieszanie z glebą gnojowicy i
obornika jak również siew poplonów.

kości zwiększa wydajność. Belka z
krojami talerzowymi jest przestawiana mechanicznie a ich łożyskowanie umieszczone w kąpieli olejowej
nie wymaga konserwacji i zapewnia
absolutną szczelność bez punktów
smarowania. Bardzo ważne, przy
uprawie gleb zakamienionych, jest
zabezpieczenie przeciwkamieniowe
Non-stop w postaci 4 gumowych
elementów, na każdy talerz, umieszczonych w ramie. Dołączony wał
pierścieniowy, z rozmieszczonymi
między pierścieniami nożami, ugniata
glebę a noże pełnią rolę czyszczącą,
jak również dodatkowo rozdrabniają
glebę i poprawiają jej strukturę. Jako
wyposażenie dodatkowe dostępny
jest zagrabiacz niwelujący, ze sprężynowymi palcami, regulowany w
pionie i poziomie.
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POM Ltd Brodnica
POM Ltd Brodnica od wielu już lat produkuje i rozwija konstrukcje
maszyn stosowanych w technologiach uprawy. Wprowadza coraz
wydajniejsze i nowocześniejsze wersje. Ze względu na przeznaczenie
maszyny zostały podzielone generalnie na pięć grup: Brodnica 1;
Brodnica 2: Brodnica 3; Brodnica 4; Brodnica 5.
Akcja kultywacja
W stosowanych technologiach i technice upraw ozimych – zbóż i rzepaku
rolnicy na pewno znajdą coś dla siebie
z prezentowanych maszyn w szczególności do uprawy przedsiewnej na
bazie kultywatora, brony redlicowej
i sprężynowej (Brodnica 2 i 2W) (Fot. 1).
Głównym elementem roboczym
agregatów w tej grupie są kultywatory (U444) z zębami sprężynowymi
lekkimi wyposażone w koło podporowe lub przedni wał strunowy uzębiony służący do wstępnego kruszenia
zbrylonych grud ziemi. Kultywatory
uzbrajane są w dwurzędowe wały
strunowe uzębione. Produkowane są
w szerokościach roboczych: od 1,8m

do 3.0m (U755) jako stałe nieskładane do transportu oraz jako składane
hydrauliczne od 3,7m do 4,2m – U709
i od 4,6m do 5,6m – U651.
Oferowane są również agregaty ze
sprzęgiem do siewnika (Brodnica 3)
(Fot. 2). Jest to grupa maszyn służących do różnego rodzaju upraw od
ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej uprawy różnego rodzaju gleb
z jednoczesnym wysiewem nasion.
Należą do nich agregaty ze sprzęgiem
do siewnika, z zębami sprężynowymi.
Produkowane są o szerokościach roboczych – 2,7m; 3,0m; 4,0m jako stałe, zawieszane (U644). Posiadają one
w standardzie dwucylindrowy sprzęg
umożliwiający agregowanie siewnika.
Oferowane są również w tej grupie ma-

szyn agregaty półzawieszane (U643)
składane hydraulicznie do transportu
o szerokościach 4,5m; 5,0m; 6,0m.
Agregaty doskonale skomponowane
POMLtd oferuje również agregaty talerzowe (U644T) (Fot. 3) występujące w dwóch wersjach – TR i TS.
Wersja TR – to agregaty talerzowe
o regulowanym bezstopniowo kącie
natarcia i pochylenia talerzy oraz TS
– posiadające stały kąt natarcia i pochylenia, inny dla wersji podorywkowej
i dla uprawowej. Szerokości robocze
agregatów talerzowych zawieszanych
nieskładanych wynoszą – 2,7m; 3,0m;
4,0m. Natomiast agregaty o szerokościach 4,0m; 4,5m; 5,0m i 6,0m występują też jako zawieszane ale już
składane hydraulicznie do transportu
oraz jako półzawieszane i składane
hydraulicznie.
Wszystkie te agregaty w zależności od
rodzaju gleby mogą być wyposażone
w różne rodzaje wałów krusząco- niwelująco- zagęszczających. Mogą to być
wały strunowe rurowe, pierścieniowe typu
T-ring lub W-falisty, pierścieniowe
Crosskill oraz Packer.

Fot. 1
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wały uprawowe
Dla przygotowania gleb ciężkich
zwłaszcza pod rzepak firma oferuje różnego rodzaju wały uprawowe
(Brodnica 4). Produkowane są w wersjach zarówno jako zawieszane (Fot.
4) o stałych szerokościach oraz jako
przyczepiane składane hydraulicznie.
Dla wspomagania pracy agregatów
uprawowych i uprawowo-siewnych
oferowane są wersje montowane na
przedni TUZ ciągnika (U583). Elementami roboczymi są specjalne pierścienie stopkowe, rozgarniacze klinowe,
tarcze tnące czy grabie dwupalcowe.
Innym wałem montowanym na przednim TUZ jest wał wahadłowy (U610/0)
przeznaczony do współpracy z obracalnymi 4-skibowymi pługami o szerokości roboczej 1,8m. Wyposażony
jest w uniwersalny wał młoteczkowy.
Wśród wałów zawieszanych oferowanych przez firmę są wały o szerokości 2,7m i 3,0m (nieskładane) oraz
zawieszane składane hydraulicznie –
3,6m i 4,0m. Firma produkuje i oferuje
również wały uprawowe przyczepiane
składane hydraulicznie o szerokościach
roboczych 4,5m; 5,3m; 6,2m i 7,4m.
Głównymi elementami roboczymi wałów w zależności od potrzeb rolników
są pierścienie żeliwne typu Crosskill
lub Cambridge.

Fot. 2

Rewolucja na ściernisku

Fot. 3

Fot. 4
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Dla przygotowania ściernisk oprócz
wspomnianych bron talerzowych oferowane są agregaty podorywkowe
zaliczane do grupy Brodnica 1. Produkowane są o szerokościach roboczych
od 2,1m do 5,3m (od 3,7 maszyny są
składane hydraulicznie). Ze względu
na zabezpieczenie elementu roboczego przeciw kamieniom występują
w dwóch wersjach – wersja ze ścinaną śrubą (kołkowy) lub automatyczny
,,non stop” (sprężynowy).
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Podstawową wersją jest agregat
U753 (zdjęcie obok) w którym elementy robocze rozmieszczane są na
dwóch belkach ramy, na trzeciej zamontowane są talerze niwelujące a następnie na ramionach mocowany jest
wał rurowy służący jednocześnie do
ustawiania głębokości pracy.
Firma oferuje także wersję ,,A” i ,,B”.
Różnią się one innymi ilościami elementów roboczych dla danej szerokości,
sposobem regulacji głębokości pracy,
ilością tylnych wałów rurowych oraz
miejscem mocowania i sposobem regulacji talerzy niwelujących. Wyposaża się je w zgrzebła do słomy (opcja).
Nowością w tej grupie maszyn jest
przeznaczony do szerokiego zakresu
upraw od ścierniskowej, pościerniskowej pośrednich aż do uprawy przedsiewnej agregat uniwersalny ,,Meteor”
(Fot. 5). Występuje w dwóch wersjach
– zawieszany (U581) i półzawieszany (U580).
Podstawowy zespół roboczy stanowi
4-belkowy kultywator z mocnymi zębami
sprężynowymi zakończonymi dwustronną
redliczką prostą lub gęsiostópką. W wersji do uprawy ścierniskowej, oprócz wału
tylnego (rurowy, Packer, pierścieniowy
typu T lub W) maszyna posiada zgrzebło
do słomy, natomiast w wersji do uprawy
przedsiewnej wyposażona jest w przednią
włókę niwelującą. Produkowane są jako
stałe o szerokości roboczej 3,0 i 4,0 m
oraz hydraulicznie składane o szerokości
4,0m, 5,0m, -i 6,0m, które mogą być również jako zawieszane lub półzawieszane.

Fot. 5
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Lemken prezentuje nową
generację gruberów Kristall.
Lepsza jakość pracy oraz kompaktowa budowa to cechy nowej generacji
kultywatora, który po raz pierwszy został zaprezentowany na Agritechnice
2009 przez firmę Lemken, specjalistę
w dziedzinie uprawy gleby. Kristall łączy w sobie cechy kompaktowego grubera dwubelkowego z efektem pracy
jaki mamy w gruberach trzy i więcej
belkowych. Mniesza ilość zębów, zapewniających lepszy efekt podcięcia,
znacznie obniża zapotrzebowanie mocy
podczas pracy.
Lemekn wprowadził nowe zęby TriMix
z 47 cm odkładniczkami, które idealnie
podcinają powierzchnię w efekcie dając
idealne rezultaty. Wygięte odkładniczki
prowadzące zamontowane na końcu
skrzydełek podcinających zapewniają
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intensywne mieszanie resztek pożniwnych. Na pierwszej belce odkładniczki
prowadzące zamontowane są na zewnątrz skrzydełek podcinających. Na
drugiej belce przesunięte odrobinę do
wewnątrz. Taki układ gwarantuje optymalne podcięcie oraz rozkład resztek
co zostało potwierdzone w licznych testach prowadzonych przez profesjonalnych rolników. Specjalny kształt oraz
odpowiednie rozmieszczenie zębów
sprawia, że Kristall osiąga porównywalne mieszanie z maszynami wielo
belkowymi, które posiadają znacznie
więcej zębów. Głębokość pracy sięga do 15 cm. Ściernisko oraz gleba
jest intensywnie wymieszana oraz
równomiernie rozrzucona na pełnej
szerokości roboczej.
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Dwubelkowy Kristall jest znacząco
krótszy oraz bardziej kompaktowy niż
wielobelkowe kultywatory. Dzięki temu
znacznie można zredukować zapotrzebowanie na udźwig przez co mniejszy
traktor może pracować z większymi
szerokościami roboczymi.
Traktor o mocy 100 KM jest wystarczający do maszyny 3 metrowej. Nowej generacji kultywator wyposażony
jest również w talerze wyrównujące,
dzięki czemu ziemia zostaje idealnie
rozdrobniona i wyrównana.
Kolejnym plusem nowego grubera
Kristall jest szybka wymiana elementów
roboczych montowana jako standard.
Oba elementy ząb oraz odkładniczki
prowadzące mogą być szybko wymienione bez użycia dodatkowych narzędzi.
Nowy gruber ścierniskowy znacząco redukuje koszty uprawy. Optymalna liczba zębów znacznie zmniejsza
koszty wymiany elementów roboczych
oraz oszczędza czas.
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Przygotowanie
opryskiwacza do zabiegów
chemizacyjnych
Niedługo ponownie rozpocznie się
sezon przeprowadzania zabiegów
ochrony roślin. Każde opóźnienie w
ich wykonaniu, może skutkować niższą skutecznością, dlatego posiadany
w gospodarstwie opryskiwacz, powinien być odpowiednio wcześniej przygotowany do oprysków.
W trakcie przygotowania opryskiwacza do prac polowych powinniśmy
zadbać o sprawność i czystość jego
podzespołów. W głównej mierze zależy to od stanu w jakim pozostawiliśmy
go na okres postoju. Dobrze chroniony
opryskiwacz powinien być m.in. przepłukany odpowiednim płynem, mieć
zdemontowane wkłady filtrów, manometr i rozpylacze a przede wszystkim
odkręcone śruby spustowe w pompie,
zwłaszcza iż w wielu gospodarstwach

przechowuje się go pod gołym niebem. Usunięte wcześniej elementy
czyścimy, płuczemy i montujemy z powrotem. Części z widocznymi uszkodzeniami wymieniamy. Sprawdzamy
także sprawność osłon elementów
ruchomych oraz kontrolujemy stan
węży oraz innych elementów gumowych np. czy nie są one załamane?
Przy ponownym montażu manometru
należy uzupełnić ewentualny ubytek
oleju, w zbiorniczku oddzielającym
manometr od cieczy roboczej. Gdy o
to nie zadbamy, urządzenie przestanie wskazywać właściwie ciśnienie w
układzie cieczowym.
Jeszcze przed uruchomieniem warto
dokładnie obejrzeć rozpylacze. Jeżeli
musimy je wyczyścić to pamiętajmy,
o używaniu miękkiej szczoteczki. Nie

wolno stosować twardych, metalowych
narzędzi, które bardzo łatwo uszkadzają
szczelinę dyszy, niezależnie z jakiego
materiału została ona wykonana. Można je również przedmuchać sprężonym
powietrzem. Jeśli część dysz kwalifikuje się do wymiany, najlepiej wymienić je całym kompletem. Zaopatrując
się w nowe rozpylacze, starajmy się
wybierać znanych, markowych producentów. Co prawda płacimy za nie
drożej, gwarantują jednak one lepszą
precyzję zabiegu ochrony roślin.
Po wstępnych oględzinach i ponownym montażu wszystkich części, doczepiamy opryskiwacz do ciągnika,
wlewamy do niego czystą wodę, włączamy pompę i płuczemy cały układ
cieczowy. Po 2-3 minutach pracy, należy wyłączyć pompę oraz wymienić
w niej stary olej. Dodatkowo kontrolujemy również ciśnienie w powietrzniku
pompy, sprawdzając obecność w nim
wody co może sugerować pęknięcie
membrany. Ciśnienie to powinno wynosić od 1/3 do 2/3 ciśnienia roboczego.
Po wymianie oleju, ponownie włącza-
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my opryskiwacz. Przy działającym,
sprawdzamy stan i szczelność układu cieczowego, prawidłowość pracy
zaworu sterującego, zaworków przeciwkroplowych, oraz działanie innych
podzespołów
Bezwzględnie należy skontrolować
stan mieszadła. W wielu opryskiwaczach jest ono połączone z filtrem
zaworowym, dlatego często ulega
zatkaniu. W tym wypadku należy go
wykręcić oraz wyczyścić.
Po wypryskaniu wody i zakończeniu
pracy opryskiwacza, ponownie kontrolujemy olej w pompie, sprawdzając czy nie nastąpiło jego zmętnienie,
sugerujące przecieki cieczy roboczej.
Kontrolę opryskiwacza możemy połączyć z kalibracją, czyli ustaleniem
podstawowych parametrów jego pracy,
warunkujących właściwy wydatek cieczy roboczej podczas zabiegu. Jeżeli
nie chcemy jej robić, to warto przynajmniej skontrolować zużycie samych
58
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rozpylaczy. Posiadając jakiekolwiek
naczynko miarowe, możemy zmierzyć,
przy określonym ciśnieniu, objętość
wypływającej z dyszy wody, a wynik
porównać z nominalnym wydatkiem
odczytanym z tabel producentów rozpylaczy. Przy dużych rozbieżnościach
rozpylacze wymieniamy.
Niedocenianą przez użytkowników
usterką, jest stan powłoki lakierniczej
ramy opryskiwacza. Większość środków chemicznych jest bardzo agresywna dla metalu, dlatego wszystkie
zauważone ubytki powinny być zamalowane farbą antykorozyjną. Pamiętajmy o dokładnym oczyszczeniu miejsca
malowania z rdzy, brudu, pozostałości starej farby i starannym jego odtłuszczeniu. Pomalowanie uszkodzeń
przedłuży na pewno czas użytkowania
opryskiwacza.
Przy okazji przygotowań do zabiegów,
pamiętajmy również o obowiązkowych
badaniach okresowych opryskiwaczy.
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Przed rozpoczęciem oprysków warto
zajrzeć do zaświadczenia i sprawdzić czy
jest ono nadal ważne. W naszym kraju
kontrolę obowiązkową przeprowadza się
co 3 lata. Samo badanie opryskiwacza w
stacji nie jest skomplikowane, jakkolwiek
wymagane jest od rolnika przygotowanie
sprzętu, min. dokładne wymycie opryskiwacza na zewnątrz i wewnątrz. O ile
będziemy stosować się do powyższych
wskazówek oraz dopilnujemy podstawowych czynności obsługowych w toku
użytkowania opryskiwacza, to sprzęt
przed atestacją nie będzie wymagał
kosztownych napraw a samo badanie
będzie miało wynik pozytywny. My natomiast, będziemy posiadać odpowiednio przygotowany sprzęt, dzięki któremu,
sprawnie przeprowadzimy oprysk, nie
tracąc niepotrzebnie czasu, w okresie
nagromadzenia prac polowych.
Jarosław Cichocki
Stacja Kontroli Opryskiwaczy Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
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Nowa kabina dla ładowarek
teleskopowych Bobcata

Dzięki wszechstronności i nowo c ze s n e j ko n s t r u kc j i ł a d o warki teleskopowe są obecnie
niezastąpione w trudnych warunkach
rolniczych. Swoją innowacyjnością
i funkcjonalnością wypierają różnego typu maszyny rolnicze, które konstruowano dawniej. Bobcat, członek
niedawno powstałej światowej grupy
Infracore Construction Equipment

Group wprowadził nową, ulepszoną kabinę operatora w ładowarkach
teleskopowych.
Zaletami ładowarki teleskopowej są przede wszystkim duży
wysięg i lepsza niż w ciągniku
z ładowaczem zwrotność. Dodatkowo
taka maszyna ma dwie osie skrętne,
dzięki którym zwrotność jest lepsza.
Do atrybutów ładowarki należą także
większa ładowność i lepsza precyzja
załadunku, a co więcej można poruszać się nią na różne sposoby. “Moim
zdaniem nie ma innej maszyny, która
tak dobrze radzi sobie w warunkach
rolniczych.” – mówi Wojciech Bagan
z firmy EFEKT Białystok - dealera
marki Bobcat.
Marka Bobcat oferuje kilka znaczących zmian w kabinie operatora w ładowarkach teleskopowych. Środowisko
pracy operatora zostało ulepszone
poprzez modernizację następujących
elementów wyposażenia: tablica rozdzielcza, w pełni zintegrowany system
klimatyzacji oraz kierownica o mocnej
budowie, która jest łatwiejsza w obsłudze i kontroli.
Tablica rozdzielcza została przekonstruowana tak, aby umożliwić operatorowi uzyskanie szybszego przeglądu
warunków pracy i konfiguracji. Wszyst-

kie dane są dogodnie umiejscowione
naprzeciwko operatora, dzięki czemu
można je łatwo przeczytać. Obejmuje
to wszystkie sposoby działania wskaźników, które są pokazane w górnej części wyświetlacza. Przełączniki kontrolne
na wyświetlaczu zostały ulepszone, aby
poprawić widoczność i łatwość użycia.
Podświetlane przełączniki oświetlają
każdą funkcję, a światła aktywacyjne
sygnalizują czy funkcja jest w użyciu.
Dzięki temu operator może z łatwością monitorować wszystkie funkcje,
które są aktywne.
Klimatyzacja jest w pełni zintegrowana z tablicą rozdzielczą. Nawiewy
zostały lepiej rozmieszczone w kabinie zapewniając większy przepływ
powietrza o 40%, do 500 m3 na godzinę. Liczba kierunkowych otworów
powietrznych została zwiększona, zapewniając równomierną dystrybucję
powietrza wokół operatora. Ulepszona
cyrkulacja powietrza zapewnia ujednoliconą temperaturę wokół operatora.
Nowa osłona przeciwsłoneczna (przymocowana nad przednią szybą pojazdu) zapewnia znakomitą ochronę dla
operatora. Stały system pull-down
umożliwia operatorowi lepszą widoczność środowiska pracy i przyrządów
nawet w warunkach słonecznych. Zewnętrzne światła zostały zmodernizowane w taki sposób, aby dostarczyć
ostrzejszy strumień światła. Dzięki
temu została polepszona widoczność
środowiska pracy operatora.
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Okręt flagowy

CR znacznie zwiększają wartość zebranych plonów.

Okręt flagowy firmy New Holland, model CR9090 Twin Rotor, jest
kombajnem o największej wydajności na świecie, oferującym swoim
użytkownikom niezrównaną produktywność i wydajność.
Najwyższa wydajność
Połączenie hedera Varifeed™ o szerokości 10,7 metra (35 stóp), wiodącego
na rynku silnika 591 hp/435 kW z technologią Turbo Compound, największej
powierzchnii czyszczenia oraz największego zbiornika na ziarno na rynku czynią z kombajnu CR9090 idealny wybór
dla profesjonalistów w dziedzinie zbioru plonów. Model CR9090 potwierdził
swoją doskonałą pozycję w roku 2008,
gdy pobił rekord Guinessa po zebraniu imponującej ilości 551,6 ton pszenicy w zaledwie osiem godzin – wynik
ten pozostaje rekordem po dziś dzień.

Doskonała jakość ziarna
Kombajn CR9090 oferuje również
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niezrównaną jakość ziarna. W przypadku upraw zbóż drobnoziarnistych
system Grain Cam™, który zdobył
złoty medal na wystawie Agritechnica w roku 2007, wykorzystuje kamerę
rozpoznającą zanieczyszczenie plew
i uszkodzenie ziarna w próbce. Umożliwia to operatorom bieżący dostęp do
danych podczas pracy – informacje te
mogą być wykorzystywane do modyfikacji ustawień kombajnu w celu zagwarantowania optymalnej jakości ziarna.
W przypadku upraw przeznaczonych
do celów spożywczych lub na ziarno,
takich jak zboża i kukurydza, wyjątkowo niskie uszkodzenie ziarna uzyskiwane dzięki delikatnie działającemu
systemowi młócenia w kombajnach

W ocenie eksperta
Niezależnie od skali upraw, seria
CR9000 stanowi najlepszy wybór, pozwalający uzyskać niezrównaną jakość
plonów, potwierdzoną przez firmę J&H
Sementes, będącą jednym z wiodących
producentów ziarna w Brazylii, która
ostatnio zakupiła aż 20 kombajnów
CR9060. Za tą znaczną inwestycją
kryje się ważny powód, a mianowicie
doskonałość techniczna CR9060 zawarta w technologii Twin Rotor. „Ten
kombajn gwarantuje doskonałą jakość
młócenia. Przeprowadziliśmy badania
rynkowe i odkryliśmy, iż żadna inna
maszyna nie pozwala uzyskać tak dobrych rezultatów młócenia”, wyjaśnił
John Kudiess, współwłaściciel firmy
J&H Sementes. Ta imponująca flota
przyczyni się do znacznego, sięgającego 50% wzrostu produkcji w stosunku do poprzedniego roku.

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

traktor

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

61

traktor

Rynek opon rolniczych
w Polsce
Rynek opon rolniczych zaczął się odbudowywać po nieznacznym spadku
w 2009 roku. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich związanych z branżą
rolniczą, bo pozwala to optymistycznie spojrzeć na rozwój rolnictwa w
najbliższej przyszłości. Warto zaznaczyć, że około 60% gruntów Polski
to tereny rolnicze, a na dodatek rolnictwo w naszym kraju to gałąź
gospodarki, która cały czas przeżywa wzrost, między innymi dzięki
funduszom z Unii Europejskiej.
Jesteśmy także świadkami zmian zachodzących w oczekiwaniach klientów
na rynku opon rolniczych oraz przemysłowych. Jest to przede wszystkim konsekwencja wymiany taboru
gospodarstw na nowocześniejszy, a
co za tym idzie bardziej wymagający
dla producentów ogumienia.
„Moce użytkowanych w nowoczesnych gospodarstwach ciągników i
kombajnów powodują, że również
opony muszą sprostać coraz większym wymaganiom. Stąd rosnące
oczekiwania związane z wyższymi
indeksami prędkości oraz nośności
ogumienia. Nie należy również zapo-
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minać o innowacjach prowadzących
do zmniejszania kosztów użytkowania pojazdów rolnicz ych. Nowa budowa opony,
czy wykorzystywanie innowacyjnych
mieszanek w produkcji, przyczyniają
się do oszczędności w zużyciu paliwa,
generalnie przyczynia się do spadku
kosztów eksploatacji maszyn rolniczych” – powiedział Janusz Krupa,
menedżer opon ciężarowych, rolniczych i przemysłowych Grupy Goodyear Polska.
Najważniejsze trendy dotyczące opon
rolniczych i przemysłowych to:
• wyższe prędkości pracy osiągane
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na drogach i w polu,
• wyższe przebiegi na szosie przy
obniżonym ciśnieniu,
• ograniczenia w średnicy zewnętrznej opony, wynikające z limitów wymiarów traktorów,
• większa siła urządzenia powodująca poprawę trakcji opony,
• wymaganie wyższej wydajności od
opon, co wynika ze wzrostu kosztów
paliwa i kosztów pracy,
• ograniczanie wpływu opon na środowisko naturalne, tj. m.in. glebę, plony, itp.
Odpowiedzią firmy Goodyear na
powyższe trendy jest szeroka paleta
produktowa i rozmiarowa marek: Goodyear, Dunlop, Dębica oraz wprowadzonych w tym roku opon marki Fulda.
Marka Goodyear od lat dostarcza
rolnictwu produkty najwyższej jakości.
Innowacje stosowane przy budowie
tych opon są jednymi z najbardziej zaawansowanych na tym rynku. Dzięki
temu opony te doskonale odpowiadają
na potrzeby współczesnego rolnictwa.
Wysokie indeksy prędkości oraz nośności jak też elastyczne dobieranie
ciśnienia do obciążenia. Opony marki Goodyear Optitrac R+ montowane
są także jako pierwsze wyposażenie
ciągników wiodących światowych marek, takich jak John Deere, czy Fendt.
Goodyear jest jednym z największych
producentów opon na świecie, z centralą w Akron, w stanie Ohio, USA. Firma wytwarza opony, wyroby gumowe
oraz środki chemiczne w ponad 57
zakładach w 23 krajach. Swoją działalność prowadzi w większości krajów
świata. Goodyear zatrudnia ponad
69.000 pracowników. W Polsce firma
oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica.
Jest także głównym akcjonariuszem
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
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Opony rolnicze od Fuldy
Niemiecka marka wchodzi do Polski z szeroką gamą
opon do maszyn rolniczych i ciągników
Goodyear, największy na świecie producent opon, wprowadza na rynek nowoczesną linię opon rolniczych marki
Fulda. Ta dobrze znana na rynku opon
osobowych marka charakteryzuje się
wysokimi osiągami, dużą wytrzymałością oraz zaawansowaną technologią i jakością w konkurencyjnej cenie.
W gamie produktów Fulda znajduje
się bogata oferta opon rolniczych do
maszyn, ciągników i kombajnów. Fulda
posiada właściwe opony do standardowych ciągników, ciągników z napędem 4x4, pojazdów transportowych,
czy maszyn rolniczych:
• AS Pionier – opona napędowa
radialna
Opona napędowa do ciągników pracujących w różnych warunkach glebowych
i pod dużym obciążeniem. AS Pionier
Radial jest oponą, którą na pierwszym
miejscu wybiera się do ciągników średnio-ciężkich. Jej dobry stosunek ceny
do jakości jest doceniany przez wielu
użytkowników.
• AS Pionier – opona napędowa do
ciężkich ciągników
O p o n a k l a s y h i g h - p e r f o rmance w segmencie opon rolniczych. Opona napędowa
do ciężkich ciągników rolniczych, do
jazdy w każdych warunkach glebowych,
zapewniająca wysoki komfort także na
szosie. Dzięki swojej wyjątkowej trwałości charakteryzuje się bardzo dobrą
relacją ceny do czasu użytkowania.
• AS Pionier – opona diagonalna
Opona o znakomitych osiągach, która
przekazuje siłę napędową maszyny do
ziemi pomimo zmieniających się warunków. Ta niezwykle mocna i wytrzymała

opona napędowa jest idealna jest do
ciągników z obciążeniem 5 ton na oś.
Goodyear od lat dostarcza rolnictwu
produkty najwyższej jakości. Innowacje stosowane przy budowie tych opon
są jednymi z najbardziej zaawansowanych na tym rynku. Dzięki temu opony
doskonale odpowiadają na potrzeby
współczesnego rolnictwa. Wysokie
indeksy prędkości oraz nośności, jak
też elastyczne dobieranie ciśnienia do
obciążenia. Opony marki Goodyear
Optitrac R+ montowane są także jako
pierwsze wyposażenie ciągników wiodących światowych marek, takich jak
John Deere czy Fendt.
Fulda jest jednym z wiodących niemieckich producentów opon. typu high
performance. Wytwarza opony do samochodów osobowych, z napędem 4x4,
ciężarowych, pojazdów użytkowych oraz
maszyn i urządzeń rolniczych. Założona
w 1900 r. Fulda jest teraz marką należącą do Grupy Goodyear. W Europie
Fulda sprzedaje ponad osiem milionów
opon rocznie i zatrudnia ok. 1600 osób.
Więcej o firmie i jej produktach można
znaleźć w internecie: www.fulda.com.
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