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Rok dużych zmian dla Izb
Rolniczych

Magdalena Wichrowska
Klub Poselski PSL

Rok 2011 może okazać się przełomowym dla Izb Rolniczych. Czeka je wiele zmian, nie tylko za
sprawą zbliżających się kwietniowych wyborów. Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
złożył u Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych, który wprowadza
szereg nowych rozwiązań dla samorządu rolniczego.
Pomysłodawcą nowelizacji jest poseł
PSL Piotr Walkowski, który w Sejmie pracuje między innymi w Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Zaproponowany przez
niego projekt ustawy poparli członkowie
klubu PSL oraz dwóch posłów z klubu
SLD. Poseł Walkowski ukończył studia
na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zajmuje się
działalnością rolniczą. Jako prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zna doskonale
funkcjonowanie oraz problemy samorządu rolniczego.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest
umocnienie pozycji samorządu rolniczego. Obowiązujące przepisy regulujące
działalność izb rolniczych w wielu pozycjach zdezaktualizowały się w zderzeniu
z szybko zmieniającymi się warunkami
społeczno-gospodarczymi funkcjonowania rolnictwa. Szczególnie po akcesji
Polski do Unii Europejskiej mamy dzisiaj
zupełnie inne, dużo bardziej nowoczesne
rolnictwo niż 15 lat temu. W opinii samych
Izb Rolniczych nowelizacja jest konieczna do ich właściwego i sprawnego funkcjonowania a także dla dobra i na rzecz
polskich rolników. Dużą część przepisów zweryfikowała praktyka, a dotyczy
to przede wszystkim procedur wyborczych oraz funkcjonowania (organizacji
działania) rad powiatowych izb rolniczych.
Wobec tego zaproponowane zmiany
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządowców. Krajowa Rada Izb Rolniw w w . r a p o r t r o l n y. p l

czych utworzyła nawet w ramach swoich
struktur specjalny Zespół ds. nowelizacji
ustawy o izbach rolniczych. Postulaty zespołu zostały uwzględnione przez klub
PSL w projekcie.
Jedną z najważniejszych zaproponowanych w projekcie zmian jest wprowadzenie zasady, aby członkami samorządu
rolniczego były osoby fizyczne i prawne,
które są posiadaczami gospodarstwa
rolnego o powierzchni, co najmniej 1
ha fizycznego. Ta sama zmiana dotyczy
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Zmiana ta podyktowana jest
włączenia z mocy prawa jako członków
samorządu rolniczego posiadaczy gospodarstw rolnych (a nie podatników
płacących podatek rolny będących posiadaczami działek np. rekreacyjnych).
Samorząd rolniczy nie jest w naszym
kraju instytucją nową. Nie można pominąć
faktu, że izby rolnicze działały w naszym
kraju już w okresie międzywojennym.
Działacze samorządowi w swojej działalności często sięgają do bogatych tradycji i doświadczeń izb rolniczych. Dlatego
w projekcie ustawy zdecydowano się na
wprowadzenie stosownego przepisu, który ma podkreślić ciągłość historyczną izb
rolniczych. Dawniej podstawę działania
samorządu stanowiły przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych, uchylonego z dniem 1 stycznia
1949 r. Przepisy te zostały częściowo

reaktywowane ustawą z dnia 14 grudnia
1995 r. Nowelą wprowadza się kolejne
zmiany, jak zniesienie ograniczenia terytorialnego w zakresie zawierania porozumień pomiędzy izbami – po wejściu
Polski do Unii Europejskiej nie ma podstaw do zawężania terytorialnego porozumień, tym bardziej, że nie ma definicji
prawnej regionu. Wprowadza się także
zmiany polegające na doprecyzowaniu
zadań izb. Rozszerza i precyzuje krąg
osób, które mogą być objęte działaniami w zakresie podnoszenia kwalifikacji.
Sformułowanie „rolników i ich rodzin”,
które obok osób zatrudnionych w rolnictwie mogą być podmiotami działań
izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
odpowiada sformułowaniom używanym
w unijnych programach wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich i przez to zwiększa
możliwości izby w zakresie pozyskiwania
środków pomocowych na działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji.
Projekt ustawy rozszerza obszar działań izb w zakresie kształtowania i upowszechniania zasad etyki i rzetelnego
postępowania o działalność rolniczą, obok
działalności gospodarczej. Konieczność
wprowadzenia tej zmiany wynika z odmienności znaczenia pojęć „działalność
gospodarcza” i „działalność rolnicza”
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w naszym prawodawstwie, w stosunku
do prawodawstwa unijnego, gdzie nie
ma rozróżnienia działalności gospodarczej i działalności rolniczej. Wprowadza
także pojęcie „grupy producentów rolnych”, które to pojęcie nie istniało formalnie w momencie tworzenia izb rolniczych,
a obecnie jest pojęciem umocowanym
w prawodawstwie unijnym i krajowym.
Bardzo istotną zmianą zaproponowanym w projekcie ustawy jest wydłużenie
kadencji walnych zgromadzeń izb rolniczych z 4 do 6 lat. Doświadczenia ubiegłych kadencji wskazują na celowość
wydłużenia kadencji, głównie ze względu na wysokie, w stosunku do obecnych
dochodów izb, koszty przeprowadzania
wyborów oraz ze względu na obiektywnie wolniejszy przebieg zjawisk ekonomicznych i gospodarczych w naszym
rolnictwie. Również rozwiązania, co do
długości kadencji izb rolniczych w innych
krajach Unii Europejskiej wskazują na
celowość wydłużenia kadencji walnych
zgromadzeń izb rolniczych.
Ponadto projekt otwiera Izbom Rolniczym możliwości występowania z wnioskami aplikacyjnymi o wsparcie unijne na
realizację powyższych zadań. Dostosowuje się przepisy ustawy o izbach rolniczych, na wzór przepisów art. 4 ust.4
ustawy z dnia 22 października 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.
U. Nr 251, poz. 2507,) przez co umożliwia
się izbom rolniczym prowadzenie działal-
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ności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług w zakresie:
a) prowadzenia:
- ksiąg rachunkowych i dokumentacji
niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
- działalności promocyjnej gospodarstw
rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych,
- kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach
przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
- działalności wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej niezwiązanej
z realizacją zadań, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 8,
b) udostępniania pomieszczeń i innych
składników majątkowych;
c) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć
upowszechniających wiedzę rolniczą,
nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa
rolno-spożywczego;
d) sporządzania:
- opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
- analiz i opracowań ekonomicznych,
finansowych i technologicznych,
- oceny użyteczności maszyn rolniczych,
- planów nawozowych lub planów
przechowalnictwa nawozów naturalnych,
- planów rolno-środowiskowych,

- planów przestawienia gospodarstwa
rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
e) wypełniania wniosków lub innych
dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych
i zagranicznych.
Nowelizacja ta służy umożliwieniu izbom rolniczym świadczenia odpłatnych
usług dla rolników w zakresie doradztwa
odnośnie spełniania przez gospodarstwa
wymogów cross-compliance.
Ponadto, projektowany art. 7 ust. 1 pkt
2 lit. d) ustawy zmienia (rozszerza) zakres dopuszczalnych form uczestnictwa
(członkostwa) izb w zbiorowych podmiotach prawnych. Wprowadza się możliwość członkostwa izb w spółdzielniach,
co jest uzasadnione rozwojem różnych
form spółdzielczości na terenach wiejskich, np. grup producentów rolnych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych otwiera przed samorządom rolniczym wiele nowych możliwości
i szans. Zmiany są odpowiedzią na zupełnie nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz na oczekiwania
samorządowców. Stwarza to warunki
ku temu, aby już w 2011 roku Izby Rolnicze zrobiły duży krok do przodu, nie
tylko w Polsce, ale i w Europie.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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AGROTECH bije kolejne
rekordy
Wszystkie miejsca w halach i namiotach są zajęte! Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
– najchętniej odwiedzana wystawa rolnicza w Polsce.
AGROTECH już w 2010 roku przebiegł pod znakiem rekordów. Liczba
zwiedzających przekroczyła 40 000,
a powierzchnia wystawy 40 000 metrów kwadratowych. Targi zgromadziły ponad 500 wystawców z 18 krajów
z całego świata. Wystawę otworzył
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
AGROTECH to jedna z największych w Europie, a z pewnością
największa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona technice
rolniczej. Klasyfikowana na bardzo
wysokiej 4 pozycji w kraju wśród
wystaw o największej liczbie zwiedzających, ustępuje miejsca jedynie poznańskiej BUDMIE I FARMIE
oraz pokazom lotniczym Air Show.
Odwiedzają ją rolnicy z całego kra-
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ju i państw ościennych, kontrahenci, eksperci zajmujący się techniką
rolniczą, attache rolni akredytowani
w Polsce oraz studenci i uczniowie
szkół rolniczych. Na targach AGROTECH, jak co roku, można obejrzeć
nowoczesny sprzęt i wyposażenie
dla rolnictwa, m.in. wszystkie marki
ciągników rolniczych dostępne na
polskim rynku oraz szeroką gamę
sprzętu rolniczego, prezentowane
przez polskich producentów i dealerów zagranicznych koncernów.
Wystawie AGROTECH towarzyszy
wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń. Wśród nich są między innymi:
wręczenie prestiżowej nagrody Maszyna Rolnicza Roku, Puchar Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nagrody Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

oraz Krajowy Finał Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych, gdzie wyłania
się najlepszego spośród kilku tysięcy
zawodników czy Środkowoeuropejskie
Forum Młodzieży.
Tradycyjnie równolegle do AGROTECHU (11 – 13 marca 2011 roku)
odbędą się Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, na których wystawcy
zaprezentują nie tylko narzędzia i maszyny wykorzystywane w transporcie
i obróbce drewna, ale i środki ochrony
lasu przed szkodnikami, mapy oraz zaawansowane systemy informatyczne.
Targi LAS-EXPO to miejsce spotkań
pracowników przemysłu drzewnego
i leśników, branż współpracujących
ze sobą przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu surowca drzewnego. Wystawie
towarzyszą liczne pokazy maszyn
i spotkania branżowe.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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* - szczegóły u najbliższego dealera.
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DuPont partnerem na dziś i na jutro
Już po raz XII firma DuPont organizowała Konferencje dla producentów rolnych.
Celem tych spotkań jest przekazanie informacji o najnowszych osiągnięciach i technologiach uprawy roślin a
szczególnie związanych z działaniem
środków ochrony.
W dziedzinie ochrony roślin nadrzędnym celem działalności firmy jest wykorzystanie naukowych osiągnięć do
zwiększenia wydajności i rentowności produkcji rolnej z jednoczesnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
Zgodnie z tą dewizą DuPont wchodzi
na rynek z nowymi formulacjami preparatów do ochrony upraw, co przedstawił rolnikom na Konferencji w Elblągu
3 lutego 2011 roku.

Dominują herbicydy
Preparaty chwastobójcze DuPont są
znane i uznane przez producentów rolnych ze względu na ich skuteczność.
Na szczególną uwagę zasługują wprowadzone na rynek w sezonie 2009/2010
herbicydy klasy SX do stosowania w
zbożach: Rubin SX i Granstar Ultra SX.
Wyróżniają się skutecznością działania
w szerokim zakresie stadiów rozwojowych zbóż i chwastów. Praktycznie,
skuteczne i bezpieczne dla roślin uprawnych, zabiegi tymi środkami można
wykonywać już w temperaturze 5°C,
czego nie można dokonać środkami z
grupy regulatorów wzrostu. Chwasty,
na które zastosowano herbicydy SX
przestają rosnąć już po 6 godzinach a
giną najpóźniej po 3 tygodniach. Dzieje się tak dlatego, że formulacja tych
środków pozwala na lepsze łączenie
się z wodą i dzięki temu herbicydy rów-
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nomiernie rozprowadzają się na całej
powierzchni liści, szybciej wnikają w
głąb tkanki i szybciej działają.
Rubin SX przeznaczony jest do
wiosennego zwalczania szerokiego
spektrum chwastów, łącznie z miotłą
zbożową, w zbożach ozimych i stosuje
się go w dawce 120-150 g/ha.
Granstar Ultra SX – przeznaczony do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych w zbożach
ozimych w dawce 50-60 g/ha i jarych
w dawce 40-50 g/ha. Największą skuteczność tego środka uzyskuje się przy
zastosowaniu na chwasty w stadium
2-4 liści, niezależnie od stadium rozwojowego zbóż.
Pragma SX 50 SG jest również
nowym herbicydem o działaniu systemicznym do wiosennego stosowania
we wszystkich gatunkach zbóż poza
owsem. W zbożach ozimych środek
stosujemy wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH
37) w dawce 48-60 g/ha środka + adiuwant Trend 90, natomiast w jarych
stosujemy od fazy 3 liści zbóż do fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 13-37) w
dawce 36-48 g/ha środka + adiuwant.
Substancje aktywne, pobierane głównie przez liście i częściowo przez korzenie, szybko przemieszczają się w
roślinie wstrzymując wzrost i rozwój
chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka.
Wspomagacz Trend 90 EC dodany
do roztworu w stężeniu 0,05% zwiększa
skuteczność stosowanych herbicydów.
Hector Max 66,5 WG, to nowy

herbicyd do stosowania w kukurydzy.
Selektywny, systemiczny środek o nowej formulacji, do powschodowego
stosowania w fazie od 2 do 6 liścia
kukurydzy, w dawce 330-440 g/ha z
dodatkiem Trendu 90 EC, skutecznie
niszczy szerokie spektrum chwastów
jedno i dwuliściennych już po 10-25
dniach od zastosowania.
Accent 75 WG – selektywny preparat o działaniu układowym do powschodowego zwalczania chwastów
jednoliściennych ( perz, chwastnica) jak
również szerokiej gamy dwuliściennych.
Accent stosuje się łącznie z Trendem,
gdy kukurydza ma rozwinięte od 2 do
8 liści w dawce 60-80 g/ha jednorazowo lub dzielimy dawkę na dwa zabiegi,
ale ostatni nie później niż do stadium
8 liści kukurydzy.

Najnowsza technologia Wirtuoz
520 EC – Reveller 280 S.C.
Choroby grzybowe są poważnym
zagrożeniem dla plonu, dlatego tak
ważne w ochronie zbóż są fungicydy.
Firma DuPont opracowała specjalnie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Spółka ORLEN OIL to czołowy producent i dystrybutor środków smarnych dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa.
Produkty PLATINUM ORLEN OIL charakteryzują się doskonałymi własnościami smarnymi, przeciwzużyciowymi i przeciwkorozyjnymi wymaganymi podczas intensywnej eksploatacji nowoczesnych maszyn stosowanych
w rolnictwie.
Wysokiej jakości oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz wielofunkcyjne spełniają wymagania czołowych producentów maszyn takich jak: John
Deere, Massey Ferguson, Case New Holland, Same, Deutz-Fahr, Claas, Fendt,
Zetor i Ursus.

ORLEN OIL SP. Z O.O.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. (+48) 12 66 55 500, fax (+48) 12 66 55 501
infolinia: 0 801 102 103, centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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dla polskich warunków program ochrony zbóż oparty na nowej technologii
Wirtuoz 520EC – Reveller 280 SC.
Wirtuoz jest produktem kompletnym, zawiera trzy aktywne substancje
i nie wymaga uzupełnienia czy też dodawania innych środków. Skutecznie
zwalcza pełne spektrum chorób podsuszkowych i jest doskonale dostosowany do pierwszego wiosennego
zabiegu, który w technologii ochrony
zbóż przed chorobami jest najważniejszy. Wirtuoz zastosowany w okresie
początku strzelania w źdźbło (T1), w
dawce od 0,75 do 1,25 l/ha, zwalcza
rozwijające się choroby, jak również
zabezpiecza rośliny przed następnymi aż do stadium początku kłoszenia.
Drugi etap ochrony przypada na fazę
tworzenia liścia flagowego oraz kłosa i
na ten okres firma DuPont oferuje fungicyd Reveller 280 SC – nowy, najwyższej klasy środek dwuskładnikowy
o systemicznym działaniu. Zastosowany w fazie liscia flagowego, w dawce 1 l/ha, zapewnia długie działanie
(przez 5 – 6 tygodni) i bardzo szeroki
wachlarz zwalczanych chorób. Jest
aktywnie rozprowadzany po roślinie,
dlatego nawet w gęstych łanach chroni nie tylko powierzchne pokryte środkiem, ale również dolną stronę blaszki
liściowej i nowe przyrosty.
Credo 600 SC, to również nowy,
wprowadzony na rynek w tym roku,
fungicyd firmy DuPont do zastosowania w zbożach. Można go stosować
w szerokim zakresie stadiów rozwojowych roślin natomiast ze względu na
szczególną skuteczność w zwalczaniu
septoriozy, polecany jest do drugiego
zabiegu a najlepiej działa zastosowany na rozwijający się liść flagowy (T2)
w dawce 1,6 – 2 l/ha.
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Alert 375 SC do zwalczania chorób
w rzepaku w okresie opadania płatków (T4) odzyskał cofniętą rejestrację
i to jest dobra wiadomość dla plantatorów rzepaku, ponieważ środek ten
jest bezpieczny dla pszczół.
Acanto 250 SC, stosowany do tej
pory w zbożach został zarejestrowany
jako środek przeciwko zgniliźnie twardzikowej w rzepaku, do zastosowania
w dawce 0,8 – 1 l/ha w okresie opadania płatków (T4).
Capitan 250 EW, również został
oficjalnie zarejestrowany jako fungicyd do zastosowania w rzepaku. Jest
zalecany do zwalczania szerokiego
spektrum chorób, ale jest szczególnie
skuteczny przeciwko suchej zgniliźnie
kapustnych.
Firma DuPont, dzięki wieloletnim badaniom i prowadzonym doświadczeniom
polowym, zapowiada wprowadzenie
w najbliższym czasie na polski rynek
nowych produktów.
Do ochrony rzepaku DuPont zapowiada rewelacyjny herbicyd SALSA
do jesiennego zwalczania trudnych
chwastów z rodziny krzyżowych jak:
gorczyca, bodziszki, tobołki, ale też
rdesty i fiołki, przy zastosowaniu bardzo małej dawki, bo tylko 15-25 g/ha.
Z herbicydów zbożowych zapowiadany jest Finisz i Granstar Power.
Do zwalczania chorób, dotychczasowa oferta powiększy się o fungicydy
zbożowe - Credo, Treoris i Acanto
Prima, fungicydy rzepakowe - Alert
Solo oraz fungicyd do stosowania w
ziemniaku – Clip Superkontakt, natomiast z insektycydów zapowiadany
jest do ochrony kukurydzy – Steward,
do ochrony rzepaku – Avaunt, a do
ziemniaka – Coragen.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Czy można siać własne
nasiona?
Zbliża się sezon siewu jarych gatunków roślin. Większość rolników prawdopodobnie już podjęła
decyzję, jakie nasiona trafią do gleby w tym roku: gatunek, odmiana, źródło pochodzenia nasion,
stopień odsiewu.
Większość gruntów w Polsce, w przeciwieństwie do pozostałych krajów Wspólnoty Europejskiej, zostanie ponownie
obsiana niekwalifikowanym materiałem
zbóż, rzepaku, strączkowych, ziemniaka,
pochodzącym z własnego gospodarstwa. Ponieważ coraz głośniej słychać
o wyłącznym prawie hodowcy do odmiany, nareszcie nasi rolnicy zaczynają zastanawiać się, czy wolno im siać
własne nasiona. Słusznie! Pamiętajmy,
że prawie wszystkie odmiany większości
gatunków roślin rolniczych są chronione wyłącznym prawem hodowcy i od
kilkunastu lat, aby je rozmnażać, czyli
ponownie siać uzyskany przez siebie
zbiór nasion (bulw), konieczne jest posiadanie pisemnej licencji od hodowcy
(właściciela odmiany). Zasada ta dotyczy również nasion uzyskanych z własnego zbioru. Jest jednak wyjątek od tej
zasady nazywany odstępstwem rolnym.
Każdorazowe skorzystanie z przywileju odstępstwa rolnego powoduje powstanie zobowiązania do uiszczenia
opłaty dla hodowcy, który jest właścicielem danej odmiany. Zgodnie z Ustawą
z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie
prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 137, poz. 1300 ze zm.) uiszczenie tej
opłaty powinno nastąpić w terminie 30
dni od daty siewu. Rolnik korzysta z odstępstwa rolnego bez wiedzy hodowcy,
logiczny jest zatem ustawowy obowiązek uiszczenia opłaty bez wezwania ze
strony hodowcy. Jeśli rolnik nie uiszcza
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opłaty, to najzwyczajniej okrada hodowcę. Rolnik, siejąc nasiona z własnego
zbioru, musi wiedzieć, czy skorzystał
z ustawowego przywileju, czy też nie;
czy powstało jego zobowiązanie do
uiszczenia opłaty, czy też nie. Jest to
możliwe tylko wówczas, gdy rolnik wie,
jakie odmiany roślin uprawnych sieje na
posiadanych gruntach rolnych. Takiej
wiedzy wymagają od rolnika przepisy
regulujące zagadnienia ochrony prawnej odmian roślin.
Rolnik również musi wiedzieć, że:
- „odstępstwo rolne” dotyczy tylko
niektórych gatunków roślin (pszenicy
zwyczajnej, żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa, kukurydzy, rzepaku ozimego,
ziemniaka – w przypadku odmian chronionych na poziomie Polski), a więc,
póki co, łubiny, grochy i wyki można
siać wyłącznie jako kwalifikowany materiał siewny,
- „odstępstwo rolne” dotyczy wyłącznie materiału z własnego zbioru – nie
wolno siać odmian chronionych, które
zebrał inny rolnik, kupionych „na targu”,
nabytych w ramach tzw. „wymiany sąsiedzkiej” itp.,
- „odstępstwo rolne” dotyczy tylko
odmian populacyjnych – nie wolno siać
zbioru odmian syntetycznych i mieszańcowych (F1), takie odmiany można siać
wyłącznie jako kwalifikowany materiał
siewny,
- opłatę uiszcza się bez wezwania ze
strony hodowcy,

Paweł Kochański

- opłaty nie trzeba płacić za siew kwalifikowanego materiału siewnego (C1).
Najwygodniejszym rozwiązaniem dla
każdego, kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dla hodowcy za skorzystanie z odstępstwa rolnego, jest zgłoszenie
do organizacji hodowców faktu skorzystania z odstępstwa rolnego. Taką organizacją uprawnioną przez hodowców
do zbierania informacji w ich imieniu jest
Agencja Nasienna Sp. z o.o. w Lesznie.
Agencja Nasienna informacje o wykorzystaniu poszczególnych odmian roślin
uprawnych i przekazuje odpowiednim
hodowcom. Hodowca na podstawie informacji otrzymanej od Agencji Nasiennej wystawia fakturę i wskazuje numer
konta, na które należy uiścić należną
opłatę. Informacja przekazywana do
Agencji Nasiennej powinna zawierać:
• imię, nazwisko (nazwę firmy) i dokładny adres;
• powierzchnię posiadanych gruntów rolnych;
• nazwy odmian które wykorzystano
w ramach odstępstwa rolnego w danym sezonie siewu;
• powierzchnię obsianą daną odmianą;
• i lość wysianych kilogramów nasion
(bulw) danej odmiany;
• numer NIP i oświadczenie, jeżeli
składający informację jest płatnikiem
podatku VAT;
• datę sporządzenia i podpis.
Do złożenia informacji można wykorzystać gotowe druki do pobrania
AGNAS (w formacie pdf lub excel),
umieszczone na stronie internetowej
www.agencjanasienna.pl. Informację
należy przesłać na adres: Agencja Nasienna Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul.
Jana Dekana 6e.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nowe odmiany zbóż jarych
wpisane do krajowego rejestru
Nowe odmiany owsa

Nowe odmiany pszenicy jarej

W roku bieżącym, decyzją dyrektora
COBORU do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę owsa nagiego
– Nagus. Nowo zarejestrowana kreacja pochodzi z Danko Hodowli Roślin.
W ostatnim roku z rejestru skreślono
pięć odmian owsa zwyczajnego Bohun, Cekin, Flämingsstern, Kwant i Sam.
Obecnie krajowy rejestr liczy 26 odmian
owsa zwyczajnego i 5 odmian owsa
nagiego. Wszystkie odmiany owsa nagiego i 22 odmiany owsa zwyczajnego
przydatne są do uprawy w całym kraju,
z wyjątkiem wyżej położonych terenów
górskich oraz cztery oplewione (wczesne) przeznaczone do uprawy na wyżej
położonych terenach górskich. Odmiana
Gniady wyróżniania brązowym zabarwieniem plewki, Flämingsprofi – białym.
Nagus. Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego
kraju, z wyjątkiem wyżej położonych
terenów górskich. Plon ziarna na poziomie odmiany Siwek. Odporność na
rdzę wieńcową i źdźbłową – dość mała,
na mączniaka prawdziwego, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia.
Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. W stosunku
do odmiany Siwek charakteryzuje się
mniejszym udziałem ziaren oplewionych,
podobną masą 1000 nasion, wyrównaniem i gęstością ziarna w stanie zsypnym oraz większą zawartością białka
i tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie
gleby dość duża. Hodowca: DANKO
Hodowla Roślin.

Do krajowego rejestru wpisano również dwie nowe odmiany pszenicy
zwyczajnej jarej: Radocha (C) i Arabeska (A) oraz po raz pierwszy, jedną
odmianę pszenicy twardej – SMH87.
Wszystkie nowo zarejestrowane odmiany pochodzą z krajowej hodowli.
Na wniosek hodowcy, skreślono natomiast sześć odmian pszenicy zwyczajnej: Hezja, Histra, Jasna, Radunia
(A), Zebra (E) oraz Helia (B). Po zarejestrowaniu tych trzech nowości krajowy rejestr liczy obecnie 26 odmian
pszenicy zwyczajnej i jedną odmianę
pszenicy twardej. Wśród odmian pszenicy zwyczajnej nadal najliczniej reprezentowaną jest grupa technologiczna
A –18 odmian, znacznie mniej odmian
jest w grupie pszenic chlebowych B
(4) i w grupie elitarnej E (2). W grupie
pszenic pozostałych, w tym pastewnych C są już dwie odmiany – Pasteur
oraz nowo zarejestrowana Radocha.
Odmiany pszenicy zwyczajnej w większości pochodzą z krajowej hodowli.
Z hodowli zagranicznych (niemieckiej,
szwedzkiej i holenderskiej) pochodzi
sześć odmian.
Radocha. Odmiana pastewna (C).
Odporność na rdzę żółtą – duża, na
rdzę brunatną, septoriozę liści, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka,
septoriozę plew, fuzariozę kłosów –
dość mała. Rośliny średniej wysokości,
o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie
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Remigiusz Waligóra
COBORU Słupia Wielka

dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie
w kłosie średnia, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka duża, ilość
glutenu bardzo duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna. Hodowca: Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy.
Arabeska. Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę
żółtą – duża, na rdzę brunatną – dość
duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość
liści – średnia, na choroby podstawy
źdźbła – dość mała. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa
1000 ziaren dość mała, wyrównanie
przeciętne, gęstość w stanie zsypnym
duża do bardzo dużej. Odporność na
porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka
duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży.
Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca:
DANKO Hodowla Roślin.
SMH87. Pierwsza odmiana pszenicy twardej jarej w krajowym rejestrze,
przeznaczona do produkcji makaronu i innych przetworów zbożowych.
Odmiana oścista. Odporność na rdzę
brunatną i rdzę żółtą – duża, na mączniaka – dość duża, na septoriozę plew,
fuzariozę kłosów, choroby podstawy
źdźbła oraz brunatną plamistość liści
– średnia, na septoriozę liści – dość
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wyleganie

Wyrównanie

cm

skala 9o

%

Krezus

62,7

28,8

36,3

11,6

4,9

Zuch

62,5

26,2

37,6

12,3

4,1

Bingo

65,7

24,3

43,8

11,7

4,9

Septorioza liści

Wysokość

s. m.

Helmintosporioza

Zawartość tłuszczu

% s.m.

8,2

8,0

7,4

7,7

7,2

7,6

8,0

7,6

7,9

7,9

7,8

8,0

7,4

7,7

l. dni od.

Rdza źdźbłowa

Zawartość białka

g

Rdza wieńcowa

Masa 1000 ziaren

%

Mączniak

Udział łuski

dt z ha

Odmiany

Dojrzałość woskowa

Plon ziarna

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian owsa (wg COBORU)

skala 9o

1.01.

Owies zwyczajny
92

6,9

86

202

7,5

99

6,4

83

202

100

6,2

89

201

Owies nagi
Siwek

45,7

3,1

29,1

14,7

7,2

93

6,4

25

201

8,2

7,0

7,7

7,7

7,9

Nagus

44,4

2,8

27,8

15,1

7,6

99

6,1

22

201

7,8

7,1

7,6

7,5

8,0

skala 9o: 9o – stan najlepszy, 1 – stan najgorszy

Fuzarioza kłosów

Choroby pod-stawy źdźbła

Masa 1000 ziaren

%

69,9

82

8,3

8,3

8,3

9,0

6,9

7,2

7,6

8,4

42,9

351

14,3

26,8

Hewilla

A

58,4

69,1

97

7,4

7,2

6,8

8,8

6,3

6,7

7,6

8,1

43,0

267

14,1

dt z ha

cm

skala 9o

Parabola

A

57,0

67,2

91

8,0

7,6

6,9

8,7

6,4

6,9

7,4

8,1

47,6

279

14,6

Trappe

B

58,6

68,9

89

8,5

7,4

7,4

7,2

6,9

7,3

7,6

8,1

37,8

322

13,4

Radocha

C

59,3

70,6

89

7,9

7,2

Arabeska

A

61,1

69,1

92

8,1

8,3

Ilość glutenu

Septorioza plew

%

60,9

Zawartość białka

Rdza żółta

s

A

Liczba opadania

Rdza brunatna

g

Tybalt

a2

Septorioza liści

Odporność na wyleganie

Mączniak

a1

Odmiana

Plon ziarna

Wysokość roślin

Grupa jakościowa

Tab. 2. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy jarej (wg COBORU)

27,6

Pszenica zwyczajna
7,0

8,7

6,7

6,7

7,2

8,1

44,2

253

14,5

31,7

7,4

8,8

6,7

7,1

7,6

7,7

40,1

318

14,2

24,1

350

14,0

26,2

6,3

6,9

7,5

8,0

42,6

241

15,9

32,0

Pszenica twarda
Tybalt
SMH87*

43,8

51,7

81

6,8

7,9

7,8

8,8

*
– odmiana oścista; wzorzec – Tybalt, Hewilla, Parabola, Trappe. Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Skala 9o: 9o – stan najlepszy, 1 – stan najgorszy.

mała. Rośliny niskie do bardzo niskich,
o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania
dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość
duża, wyrównanie dość słabe, gęstość
w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia,
liczba opadania w niesprzyjających warunkach często poniżej 150 s. Zawarw w w . r a p o r t r o l n y. p l

tość białka duża do bardzo dużej, ilość
glutenu duża. Plenność na poziomie
70–79% wzorcowych odmian pszenicy
zwyczajnej. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna. Hodowca: „Hodowla
Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”.

Nowe odmiany jęczmienia jarego
Goodluck. Odmiana typu browarne-

go, o dobrej wartości technologicznej.
Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia
– dość duża, na plamistość siatkową,
rynchosporiozę i czarną plamistość –
średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren duża do bar-
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dzo dużej, wyrównanie ziarna dobre,
gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz
zawartość białka w ziarnie – średnia.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość
mała. Pełnomocnik hodowca: RAGT
Semences Polska sp. z o.o.
Basic. Odmiana typu pastewnego.
Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego,
plamistość siatkową i rynchosporiozę
– dość duża, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia. Rośliny dość
niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny,
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
duża, wyrównanie ziarna dość dobre,
gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz
zawartość białka w ziarnie – średnia
Tolerancja na zakwaszenie gleby prze-

ciętna. Pełnomocnik hodowca: DANKO
Hodowla Roślin sp. z o.o.
Iron. Odmiana typu pastewnego.
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie
agrotechniki przeciętny. Odporność na
rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, na mączniaka
prawdziwego – dość mała. Rośliny
dość niskie, o dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
dość mała, wyrównanie ziarna średnie,
gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz
zawartość białka w ziarnie dość mała.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość
mała. Pełnomocnik hodowca: DANKO
Hodowla Roślin sp. z o.o.

Uprawa gleby
pod zasiewy jare

Dr Ireneusz Kowalik

Minimalizacja zabiegów uprawowych wiosną zapobiega nadmiernemu rozpyleniu roli oraz jej
zagęszczeniu, co ogranicza zaskorupianie się gleby podczas wschodów.

Natasia. Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej.
Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.
Odporność na rdzę jęczmienia – dość
duża, na mączniaka prawdziwego,
plamistość siatkową, rynchosporiozę
i czarną plamistość – średnia. Rośliny
niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren dość duża,
wyrównanie ziarna średnie, gęstość
ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja
na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowca: DANKO Hodowla
Roślin sp. z o.o.

Przy tradycyjnej uprawie wiosennej ok.
70% powierzchni gleby jest zagęszczone przez ślady kół ciągnika. W związku z powyższym, świadome działanie
rolnika powinno polegać na takim sterowaniu uprawą (liczbą i jakością zabiegów agrotechnicznych) by osiągnąć
trwałą gruzełkowatą strukturę górnej
warstwy gleby oraz nie doprowadzić
do jej nadmiernego przesuszenia. Dlatego wskazane jest ograniczenie uprawy wiosennej do jednego lub dwóch
przejazdów oraz wykonanie jej na głębokość siewu, by nie przerwać systemu kapilar, którymi woda podsiąka z
głębszych warstw zapewniając wilgoć
dla kiełkujących nasion.

Prace najlepiej wykonać
terminowo

Uprawa Sipma - glebę do siewu można doprawić w jednym przejeździe agregatu uprawowego.
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Niezbędnym zabiegiem przygotowującym rolę do siewu roślin jarych jest
orka przedzimowa. Zwiększa ona pojemność gleby, miesza nawozy i pow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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prawia strukturę, a tym samym stwarza
dobre warunki do uprawy wiosennej i
wczesnego siewu. Jeśli nie wykonano
ziębli, ze względu na zbyt mokrą jesień,
ponieważ nie udało się w terminie zebrać wszystkich plonów (np. kukurydzy na ziarno w 2010 roku), wówczas
jak tylko warunki na to pozwolą, należy zaorać pole w okresie zimowym
lub na przedwiośniu. Gorzej jest, jeśli
przebieg pogody jest niekorzystny i
trzeba wykonać orkę wiosenną, która
dla wszystkich roślin jarych jest niewskazana (wyjątkiem są ziemniaki).
Wiosenna orka powinna być wykonana
możliwie wcześnie, tak by między nią,
a siewem upłynęło przynajmniej 3-4
tygodnie. Oznacza to, że pod zboża
jare ostatecznym terminem jest połowa marca. Jeśli się to nie uda, trzeba
liczyć się ze znaczącą obniżką plonu, chyba, że po siewie przyjdą obfite
opady i będzie ciepło. Orka wiosenna
zawsze powinna być stosunkowo płytka i uzupełniona wałem działającym
wgłębnie (Campbella) lub wyjątkowo
(w przypadku jego braku) broną kolczatką, ale tylko na glebach lekkich.
W przypadku, gdy na polu pozostało
ściernisko z dużą ilością rozdrobnionej słomy np. kukurydzianej, to lepsze rezultaty da poprzedzenie pługa
agregatem ścierniskowym. Na polach
czystych i niezachwaszczonych np. po
burakach, ziemniakach lub poplonie
ścierniskowym pozostawiającym delikatne i kruche resztki roślinne (gorczyca), najlepiej uprawę i siew wykonać
w jednym przejeździe – aktywnym
agregatem uprawowo-siewnym lub
agregatem do siewu bezpośredniego
lub w mulcz.
Wykonana w terminie i dokładna
wiosenna uprawa roli wywiera decyw w w . r a p o r t r o l n y. p l

dujący wpływ na wschody roślin i ich
rozwój. Jej zasadniczym celem jest zatrzymanie jak największej części wody
nagromadzonej w okresie zimowym,
przyspieszenie ogrzania się roli oraz
stworzenie gruzełkowatej struktury w
powierzchniowej warstwie. Dla szybkich i równomiernych wschodów ważna jest też głębokość uprawy, tak by
elementy robocze maszyn i narzędzi
nie pracowały głębiej niż planowana
głębokość siewu. Właściwe przygotowanie roli do siewu ma ogromne znaczenie w warunkach suchej wiosny.
Obserwacje ostatnich 20 lat wskazu-

ją, że praktycznie co drugi rok wiosna w naszych warunkach jest sucha.
Wówczas błędy popełnione w uprawie wiosennej (np. późne rozpoczęcie
prac, brak włókowania, zbyt głęboka
uprawa) powodują, że nasiona długo
gromadzą wodę oraz kiełkują późno i
nierównomiernie.

Zróżnicowane wymagania
Zboża jare i motylkowe należą do roślin tzw. wczesnego siewu, natomiast
kukurydza, soja i fasola są zaliczane
do roślin tzw. późnego siewu. Poszczególne gatunki różnią się dość znacznie
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Uprawa i siew bezpośredni aktywnym agregatem uprawowo-siewnym można pracować bezpośrednio na orce lub ściernisku.

wymaganiami odnośnie jakości doprawienia roli i terminu siewu (tabela 1).
Owies wymaga bardzo wczesnego
siewu, nawet w zbyt wilgotną i niezbyt doprawioną rolę. W jego przypadku korzystniejsze jest ograniczenie
zabiegów uprawowych do minimum
(szczególnie przy późnej wiośnie) niż
opóźniony siew po wykonaniu pełnego
zespołu uprawek. Pszenicę, pszenżyto
i strączkowe należy zasiać wcześnie,
lecz w dobrze przygotowaną rolę przy
optymalnej wilgotności. Łubiny, fasolę
i soję siejemy dość płytko ze względu
na epigeiczny sposób kiełkowania tj.
wydobywanie liścieni z nasiona i wyciąganie ich nad powierzchnię gleby.
Rośliny ciepłolubne (koniczyna perska, soja, kukurydza i fasola), należy
siać później, a fasolę tak, by uniknąć
przymrozków.

Nie rezygnować z włókowania
Wiosną pierwszym zabiegiem powinno być włókowanie, które zapobiega
stratom wilgoci i wstępnie przygotowuje
pole. Zabieg ten należy przeprowadzić
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jak najwcześniej, jak tylko idzie wjechać
w pole. Stosowanie brony zamiast włóki, ze względu na głębsze działanie
narzędzia sprzyja ucieczce wody oraz
pogarsza strukturę. Wykorzystując w
tym okresie brony, należy je odwrócić
(zębami do góry), by ich działanie było
płytsze – podobne do włóki. Oszczędności z tytułu rezygnacji z włókowania
są pozorne, bowiem koszt zabiegu jest
mały, a dużo większe są straty z powodu przesuszenia roli. Wzruszenie i
osuszenie wierzchniej warstwy gleby
pozwala bez problemów rozsiać nawozy azotowe lub wieloskładnikowe.
Głębsze spulchnianie poprzez kultywatorowanie na głębokość 10-14 cm
jest wskazane tylko na glebach po
zastoiskach wodnych lub na glebach
ciężkich i zwięzłych po długotrwałych
deszczach wczesnowiosennych. Jednak zbyt wczesne rozpoczęcie prac
uprawowych, przy nadmiernej wilgotności gleby prowadzi do tworzenia na
powierzchni pola głębokich kolein po
kołach ciągników i niszczenia struktury
gleby. W celu uniknięcia nadmiernego

ugniatania gleby, jej doprawienie powinno się wykonać w jak najmniejszej
liczbie przejazdów – najlepiej w jednym
przejeździe roboczym. Trzeba również
pamiętać o konieczności wyposażenia
ciągnika do prac uprawowych w koła
bliźniacze lub koła z szerokimi, niskociśnieniowymi oponami.

Uprawę dostosowywać do
warunków polowych
Bezpośrednie przygotowanie roli do
siewu można wykonać tradycyjnie bronami zębatymi, albo dobrze dobranym
do warunków polowych agregatem
uprawowym. Bronowanie jest zabiegiem powszechnie stosowanym, wydajnym i tanim, ponieważ brony są
jednym z najtańszych narzędzi uprawowych. Na glebach lżejszych wystarczy brona lekka lub średnia, o nacisku
11-13 lub 16-18 N/ząb (1 kG  10 N).
Na glebach średnich wskazane jest
użycie brony średniej lub też ciężkiej
o nacisku 24-30 N/ząb. W ofercie rynkowej są dostępne również brony bardzo ciężkie (o nacisku 39-54 N/ząb), ale
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Kolejność i terminy siewu zbóż jarych i roślin motylkowych
Lp.

Wymagania w przygotowaniu roli

Głębokość siewu

Gatunek

Optymalny termin siewu

1

Owies

Możliwie najwcześniej 10.03 – 05.04

+

2

Groch, peluszka, bobik

Możliwie najwcześniej 20.03 – 10.04

++

6-8

3

Pszenica, pszenżyto, mieszanki zbożowe

Możliwie najwcześniej 20.03 – 10.94

++

3-4

4

Łubiny

25.03 – 15.04

++

3-5

5

Jęczmień

20.03 – 15.04

+++

3-4

6

Zboża z wsiewką motylkowych

25.03 – 15.04

+++

2-4

7

Lucerna, koniczyna czerwona

01.04 – 15.04

+++

1 – 1,5

[cm]
3–4

8

Kukurydza

15.04 – 05.05

++

4-6

9

Soja

20.04 – 05.05

++

3-8

10

Koniczyna perska

20.04 – 01.05

+++

1 – 1,5

11

Fasola

05.05 – 15.05

++

3-5

+ - niskie; ++ - średnie; +++ - wysokie;

ich zastosowanie ogranicza się tylko do
uprawy pod rośliny głębokiego siewu
(np. groch). Dobre przygotowanie roli
do siewu bronami, jest możliwe przy
dwukrotnym przejeździe. Pomimo dużej szerokości roboczej tych narzędzi,
przy dwukrotnym przejeździe gleba ulega ugnieceniu, zwłaszcza na uwrociach.
Tą samą pracę można wykonać dobrze
dobranym agregatem uprawowym, najczęściej za jednym przejazdem roboczym
(o ile pozwalają na to warunki, tj. rodzaj
gleby, jej wilgotność budowa agregatu
uprawowego).
Na większości gleb, gdzie jesienią dobrze wykonano orkę, bierny agregat uprawowy przygotuje równie dobrze glebę,
jak agregat aktywny. Obecnie bierne
agregaty uprawowe z zębami sprężynowymi zakończonymi redliczkami są
najczęściej wykorzystywane do uprawy
przedsiewnej. Aby narzędzie to dobrze
przygotowywało rolę do siewu, musi
spełniać kilka warunków:
• zęby zakończone redliczkami powinny być umieszczone stosunkowo gęsto,
tak aby odstęp pomiędzy ich śladami
mieścił się w przedziale 5-10 cm. Ich
zagęszczenie powinno być uzależnione
od głębokości uprawy - im płycej, tym
gęściej, np. pod motylkowe drobnonaw w w . r a p o r t r o l n y. p l

sienne lub łubiny. Jeśli w narzędziu nie
można zagęścić zębów, to warto na nich
zamontować gęsiostopki,
• trzeba pamiętać, że na zbyt wilgotnych glebach sprężyste zęby podczas
pracy przyczyniają się do pogorszenia
struktury gleby,
• dla utrzymania stałej głębokości pracy,
wskazane jest, aby agregat był wyposażony w dwa wały - z przodu i z tyłu, na
których opiera się podczas pracy. Zwykle
są to dwa wały strunowe, ale na glebach
cięższych sekcję tylnych wałów można
rozbudować o wał zębaty lub kruszący.
Najlepsze efekty pracy w przedsiewnym przygotowaniu gleby daje stosowanie
agregatów, w których narzędzie uprawowe
stanowi kultywator ze sztywnymi zębami
zakończonymi gęsiostopkami, podcinającymi całą powierzchnię pola na żądanej
głębokości. Utrzymanie jednakowej głębokości pracy zapewnia prowadzenie agregatu na dwóch wałach - przednim i tylnym.
Dla wyrównywania powierzchni pola stosowane są włóki o regulowanej głębokości
pracy umieszczone za przednim wałem
strunowym (w niektórych agregatach jako
pierwszy element roboczy). Prędkości robocze agregatów powinny wynosić od 8
do 12 km/h, w zależności od warunków
polowych. Przy prędkościach mniejszych

pogorszeniu ulega jakość pracy, natomiast
stosowanie większych prędkości może
prowadzić do nadmiernego zniszczenia
struktury oraz rozpylenia gleby.

Agregat aktywny na
ciężkie warunki
Użycie agregatu aktywnego jest uzasadnione na przesuszonych glebach ciężkich
(gliniastych) lub po niedbale wykonanej
orce z pozostającymi na powierzchni pola
resztkami roślinnymi. W tym przypadku
najlepiej będzie połączyć maszynę uprawową z siewnikiem aby przygotowanie
roli i siew wykonać za jednym przejazdem. Agregaty aktywne mają zwykle
mniejszą szerokość roboczą, większe
zapotrzebowanie mocy na każdy metr
szerokości roboczej oraz praca nimi jest
wykonywana z mniejszą prędkością od
4 do 6 km/h. Zaletą maszyn aktywnych
jest szeroka możliwość regulacji efektu
uprawy np. przez zmianę prędkości roboczej agregatu, czy zmianę przełożenia
w skrzyni przekładniowej maszyny. W tym
przypadku każdorazowo w zależności od
warunków panujących na polu należy tak
dobrać prędkość obrotową elementów
roboczych maszyny oraz prędkość roboczą agregatu, by nie doprowadzić do
rozpylenia gleby.
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Gęstości siewu zbóż jarych
w zróżnicowanych warunkach
Poprzez gęstość siewu kształtujemy optymalną liczbę kłosów w łanie
odpowiednio do różnych czynników
siedliskowo-agrotechnicznych. Liczba
kłosów jest bowiem tym elementem
struktury plonu ziarna, który jest najsilniej dodatnio powiązany z wielkością plonu. Jednak przy nadmiernym
zagęszczeniu pędów produkcyjnych
zbóż występują zjawiska ujemne, jak
wyleganie roślin, porażenie ich przez
choroby, zmniejszenie liczby ziaren
w kłosie i masy 1000 ziaren. Możemy
na to wpływać poprzez zastosowanie
właściwej ilości wysiewu nasion przy
uwzględnieniu zdolności roślin do rozkrzewienia produkcyjnego, która zależy
od odmiany oraz od wielu czynników
agrotechnicznych.
W słabszych warunkach glebowych

(gorsza żyzność, luźniejszy skład granulometryczny gleby, kwaśny odczyn) powinno się siać zboża gęściej niż na lepszych
glebach. Jest to spowodowane gorszym
rozkrzewieniem roślin rosnących na glebach o mniejszej zasobności w składniki
pokarmowe i wodę. Duża gęstość siewu
na glebach bardzo słabych (przepuszczalnych) może być nieefektywna w latach suchych wskutek niedostatecznego
zaopatrzenia w wodę zwiększonej liczby
roślin w łanie. W warunkach kwaśnego
odczynu gleby uaktywnia się toksyczne
oddziaływanie jonów glinu, manganu
i wanadu na system korzeniowy zbóż. Im
mniejszy system korzeniowy, tym słabsze
krzewienie się roślin skutkujące niedostateczną liczbą kłosów w łanie i dlatego
bardziej efektywne stają się zwiększone
ilości wysiewu (tabela 1).

Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
I U N i G – PIB w Puławach

Na glebach żyznych występuje silniejsze krzewienie roślin i bujniejszy
ich wzrost w efekcie dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe i wodę,
co potęguje stopień wylegania (szczególnie najwrażliwszego na to jęczmienia) w przypadku dużej obsady roślin.
Nadmierne zagęszczenie łanu i słabe
jego przewietrzenie sprzyjają nasileniu
się porażenia zbóż przez choroby, które wraz z wyleganiem przyczyniają się
do znacznych strat plonu ziarna. Uzasadnia to potrzebę rzadszego siewu
zbóż na lepszych glebach.
Przy uprawie zbóż po sobie, racjonalne
jest zwiększenie ilości wysiewu. Przy uprawie zbóż w stanowisku po motylkowych
podnoszących zasobność gleby w azot,
który wzmaga rozkrzewienie roślin, zaleca się zmniejszenie normy wysiewu.

Tabela 1. Normy wysiewu zbóż jarych zależnie od jakości gleby w kg ziarna/ha (górne granice przedziałów stosować przy wysokiej masie 1000 ziaren i słabszej zdolności kiełkowania)*
Kompleksy glebowe

Pszenica

Jęczmień

Owies

Pszenżyto

Pszenny bardzo dobry, pszenny dobry

190 – 210

115 – 125

165 – 180

180 – 195

Żytni bardzo dobry, zbożowopastewny mocny

208 – 232

120 – 130

175 – 190

195 – 215

Żytni dobry, pszenny wadliwy

230 – 255

126 – 138

190 – 205

215 – 232

Żytni słaby, zbożowo-pastewny słaby

-

130 – 142

200 – 215

230 – 250

*W przypadku wysokiej kultury gleby i starannej uprawy roli można zmniejszyć normy wysiewu o 8-12 %.
Tabela 2. Zakres zwiększania (+ %) lub zmniejszania (- %) normy wysiewu zbóż jarych w zależności od różnych warunków i czynników
Warunki siedliskowe
i agrotechniczne
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Pszenica

Jęczmień

Owies

Pszenżyto

Kwaśny odczyn gleby

+ (4-5 %)

+ (6-7 %)

+ (1-2 %)

+ (3-4 %)

Opóźniony termin siewu

+ (5-12 %)

+ (3-8 %)

+ (6-14 %)

+ (5-13 %)

Mało staranna uprawa roli

+ (4-5 %)

+ (6-7 %)

+ (1-2 %)

+ (3-4 %)

Duże zachwaszczenie pola

+ (5-6 %)

+ (4-5 %)

+ (1-2 %)

+ (4-5 %)

Duże nasilenie chorób w rejonie

- (5-6 %)

- (3-5 %)

- (1-2 %)

- (2-4 %)

Rejon o klimacie sprzyjającym wyleganiu roślin

- (1-3 %)

- (4-6 %)

- (3-4 %)

- (3-4 %)

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Odmiany różnią się wymaganiami,
co do normy wysiewu, z powodu niejednakowej tolerancji na wzajemnie
zacienianie się roślin, zdolności do
krzewienia się i różnej odporności
na wyleganie roślin. Gęściej należy
wysiewać odmiany słabiej krzewiące się, o mniejszych wymaganiach
świetlnych i odporniejsze na wyleganie i choroby. Jęczmień browarny
sieje się trochę gęściej niż pastewny, aby ograniczyć nadmierne rozkrzewienie osłabiające wyrównanie
ziarna, gdyż kłosy głównego i pierwszego bocznego pędu zawierają
dorodniejsze i celniejsze ziarno niż
później wyrosłe niższe pędy.
Zarówno przy nawożeniu niskimi
dawkami azotu, jak i przy opóźnieniu
terminu siewu obserwuje się słabe
rozkrzewienie roślin i niedostateczną liczbę kłosów w łanie, co można
zrekompensować w pewnym stopniu większą gęstością siewu. Większe podwyższenie normy wysiewu
stosuje się przy dużym opóźnieniu
siewu (15-20 kwietnia) i na słabszych glebach. Dalsze zwiększenie
ilości wysiewu przy bardzo dużym
opóźnieniu terminu siewu (po 20
kwietnia), zwłaszcza w warunkach
suszy, nie jest jednak efektywne
z powodu słabych wschodów, dużego wypadania roślin i zmniejszenia
liczby ziaren w kłosie. Słabe wschody jęczmienia są też skutkiem mało
starannej uprawy roli (nierównomierna głębokość umieszczenia nasion)
i w takich warunkach racjonalne jest
zwiększenie ilości wysiewu (tab.2).
W miarę podwyższania poziomu
nawożenia azotem, słabnie efektywność dużej gęstości siewu, gdyż
wysokie dawki N potęgują rozkrzew w w . r a p o r t r o l n y. p l

wienie zbóż. Nadmierne zwarcie łanu
sprzyja ponadto rozprzestrzenianiu się chorób (wskutek gorszego
przewietrzenia łanu) oraz nasileniu
wylegania roślin. W takich warunkach obniża się dorodność ziarna
i zwiększają się straty podczas zbioru. W warunkach niedoboru azotu
rośliny słabo się krzewią i występuje niedostateczna liczba kłosów
na jednostce powierzchni będąca
przyczyną niskiego plonowania zbóż
i sprzyjająca rozwojowi chwastów
napotykających na słabszą konkurencję zbóż w rzadszym ich łanie.
W takich warunkach skuteczne jest
zagęszczenie łanu poprzez stosowanie większej ilości wysiewu.
Zboża konkurują z chwastami o
światło, składniki pokarmowe i wodę,
dlatego na polach silnie zachwaszczonych zaleca się stosowanie większej gęstości siewu, aby umożliwić
przewagę zboża nad chwastami w
łanie w celu ograniczenia rozwoju
chwastów poprzez zmniejszenie ich
przestrzeni życiowej (w konkurencji
ze zbożem).
W rejonach o nasilonym występowaniu chorób zbóż zaleca się
zmniejszenie normy wysiewu, gdyż
nadmierne zwarcie łanu skutkuje
pogorszeniem jego przewiewności
i sprzyja wyleganiu. Takie warunki
ujemnie wpływają na mikroklimat
łanu zbóż, gdyż podnosi się wilgotność powietrza i temperatura w
obrębie łanu, co sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą
znacznie ograniczyć plon ziarna. Jeśli planujemy chemiczne zwalczanie
chorób, to możemy wysiewać zboża
trochę gęściej.
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Nawożenie wiosenne upraw
ozimych
Kondycja ozimin na przedwiośniu, a w efekcie dobrej jakości wysoki plon zależą przede
wszystkim od nawożenia azotem. Azot to najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy roślin.
Źródłem większości glebowego azotu jest próchnica, z której azot jest
dostępny dla roślin dopiero po jej przetworzeniu przez mikroorganizmy glebowe - najpierw do formy amonowej,
a następnie azotanowej. Zależnie od
żyzności gleby oraz temperatury i wilgotności gleby wiosną mineralizuje się
ok. 40 kg azotu z gleb lżejszych do 60
kg azotu na hektar z gleb cięższych.
W optymalnych warunkach przebiegu procesu mineralizacji próchnicy
rośliny mogą wykorzystać nawet do
90 kg N/ha. Poza próchnicą głównym
źródłem azotu są nawozy naturalne
i mineralne.
W nawożeniu wiosennym upraw ozimych ważnych jest kilka elementów. Po
pierwsze dobre rozpoznanie właściwości stanowiska, na którym uprawiamy rośliny. Chodzi tu m.in. o odczyn,
zasobność w składniki pokarmowe
oraz stosowanie nawozów naturalnych
i uprawianych przedplonów. Wszystko
to ma duże znaczenie dla wyliczenia
pierwszej wiosennej dawki azotu. Dlatego bardzo ważną wartością, którą powinniśmy oszacować przed wysiewem
nawozów mineralnych jest zawartość
azotu mineralnego. W tym celu wykonujemy wczesną wiosną test azotu mineralnego( Nmin.) Niska wartość Nmin
oznacza konieczność uzupełnienia azotu glebowego, poprzez zastosowanie
odpowiedniej dawki mineralnych nawozów azotowych. Natomiast wysoka
wartość mineralnego azotu w glebie
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sugeruje opóźnienie wysiewu i zmniejszenie wielkości dawki azotu, aby nie
zwiększać strat azotanów z gleby do
wód gruntowych i powierzchniowych,
spowodowanych wymywaniem tego
składnika. Następnie należy zwrócić
uwagę na kondycje roślin po długim
okresie zimowym oraz określić poziom
przewidywanego plonu.
Dawkę azotu mineralnego zawsze
rozpatrujemy indywidualnie, w zależności od stanowiska i gatunku oraz
kondycji roślin. W przypadku, gdy uprawiamy zboża w monokulturze, dobrze
jest stosować 25-30 kg/ha azotu już
przedsiewnie, w celu optymalnego zaopatrzenia roślin w azot w początkowych fazach rozwoju. Jeśli z różnych
względów tego nie zrobiliśmy, trzeba
to uwzględnić w wiosennej dawce azotu. Można tego zaniechać, jeśli stosowaliśmy nawozy naturalne. Wówczas
o ilości azotu wniesione z obornikiem
lub gnojowicą skorygować dawkę azotu mineralnego.
Ponadto przy ustalaniu wielkość
pierwszej, pogłównej dawki azotu pod
oziminy zawsze trzeba uwzględniać
ilości opadów śniegu. W przypadku
wystąpienia dużych opadów śniegu
w czasie zimy potrzeby azotowe roślin będą zawsze większe. Dlaczego?
Ponieważ, w warunkach śnieżnej zimy
i umiarkowanej temperatury powietrza,
w glebie znajduje się mało azotu mineralnego. Natomiast po zimach suchych,
ale mroźnych, zapasy tego składnika

Dr Dorota Pikuła
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w glebie są duże. Jeśli opady śniegu
przekroczyły normę, a więc w glebie
będzie niska zawartość azotu mineralnego, to w pierwszej dawce pogłównej można orientacyjnie zastosować
90 kg N/ha. W przypadku zaś, jeśli opady były niższe od normy wysiewamy 40
kg N/ha w pierwszej dawce pogłównej. W przypadku ustalenia wielkości
drugiej dawki pogłównej pod oziminy
należy z kolei uwzględnić ilość azotu
uwalnianego z mineralizacji próchnicy. Dawkę azotu zwiększamy również
w przypadku, gdy wiosenna pogoda nie
sprzyja mineralizacji próchnicy, a więc
przy niskich temperaturach powietrza
i małych opadach, natomiast, gdy opady są obfite, a temperatura powietrza
wysoka, dawkę azotu zmniejszamy.
W warunkach niesprzyjających mineralizacji materii organicznej druga
dawka pogłówna azotu powinna wynosić 60 kg N/ha, a w sprzyjających
do 30 kg N/ha

Bez testu Nmin
Jeśli z różnych względów nie zdecydujemy się na wykonanie testu Nmin
wówczas należy przyjąć, że wymagania pokarmowe roślin są takie same jak
potrzeby nawozowe roślin. Uwzględniamy też wartość stanowiska i tak,
jeśli rośliny uprawiamy na glebie o niskiej zawartości próchnicy, dawkę
azotu mineralnego należy zwiększyć
o 20% w stosunku do zakładanej. Natomiast, jeśli na danym stanowisku był
przyorywany obornik, dawkę nawozów mineralnych analogicznie zmniejszamy. Obornik przeciętnie zawiera
0,5% azotu, więc z przyoraną dawką
30 t/ha tego nawozu wnosimy do gleby
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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150 kg azotu. Z tej ilości w pierwszym
roku rośliny wykorzystują do 40% składnika, a w następnym do 20% i o tyle
można z powodzeniem zmniejszyć
dawkę azotu nawozów mineralnych.
Azot wiosną stosujemy albo tuż przed
lub podczas ruszenia wegetacji wiosennej. Wszystko zależy od kondycji
naszych upraw po zimnie. Przed ruszeniem wegetacji stosowanie azotu zaleca się na tych plantacjach, które nie
były nawożone przedsiewnie azotem
oraz były zasiane później niż wynosi
optymalny termin dla danego rejonu
oraz gdy plantacja jest bardzo osłabiona po zimie. W takiej sytuacji nawozy
azotowe najlepiej jest wysiać wcześnie
w dawce ok. 30 kg N/ha. Następnie za
kilka lub kilkanaście dni, w zależności
od przebiegu pogody, należy zastosować pozostała część azotu wyliczoną
do zastosowania w pierwszym terminie. W wypadku plantacji zasianych
w terminie optymalnym azot stosujemy
podczas ruszenia wegetacji.
Kolejnym elementem, który należy
wziąć pod uwagę jest wybór nawozu
z właściwą formą dostosowaną do
wiosennego terminu stosowania. Do
wiosennego nawożenia zbóż ozimych
zalecane są saletrzak, saletra amonowa
oraz Salmag. Forma amonowa w saletrze amonowej znakomicie regeneruje rośliny po zimie, poprawiając ich
kondycję i krzewienie. Ponadto azot
w formie amonowej jest dobrze zatrzymywany w glebie, a więc wolniej
pobierany przez rośliny, co zapobiega
stratom azotu.

Wiosną możemy z powodzeniem
wysiewać także mocznik- nawóz uniwersalny, zawierającym azot w formie
amidowej. Mocznik jest nawozem wolnodziałającym, ale zwykle działa szybciej na glebach żyźniejszych i przy
wyższych temperaturach powietrza,
niż w temperaturach niższych. Zaletą
mocznika jest także małe zasolenie
gleby i mała akumulacja azotanów
w roślinie. Jest to także nawóz dobrze sprawdzający się na glebach lżejszych, gdzie ryzyko strat azotu z gleby
jest większe.
Nawet, jeśli nasza plantacja jest zbyt
osłabiona po zimie nie należy jednorazowo stosować zbyt dużej dawki
azotu wiosną. Takie postępowanie nie
przynosi korzyści, a skutkuje przede
wszystkim nadmiernym krzewieniem
się roślin i wydłużaniem pierwszego
i drugiego międzywęźla, co zwiększa
u zbóż podatność na wyleganie.
Ze względu na to i na fakt, że azot
zastosowany w nawozach mineralnych
może nie zostać pobrany przez rośliny,
ale ulec stratom wskutek wymywania,
zaleca się przestrzegania terminu stosowania azotu i dzielenia dawki na kilka mniejszych tak, aby rośliny mogły
pobrać optymalną ilość azotu w okresie ich największego zapotrzebowania
na ten składnik.
Przykładowe terminy stosowania nawozów azotowych w zamieszczono
w tabeli poniżej.
W nawożeniu azotem należy także
uwzględnić odmianę. Pamiętajmy, że
odmiany paszowe zbóż mają mniej-

sze zapotrzebowanie na azot, niż odmiany jakościowe. Odmiany paszowe
pszenicy na wytworzenie tony ziarna
z odpowiednią ilością słomy pobierają do 25 kg N, a odmiany jakościowe
potrzebują ok. 30 kg azotu na tonę
oczekiwanego plonu.
Tegoroczna zima obfitowała w opady śniegu, więc należy spodziewać się
na przedwiośniu nasilonego zjawiska
wypłukiwania części azotu z zasięgu
systemu korzeniowego, a więc wiosenne dawki azotu stosowane pod oziminy
trzeba będzie odpowiednio zwiększyć.
Spośród upraw ozimych na szczególną uwagę zasługuje rzepak ozimy.
Wczesnowiosenna lustracja tej rośliny jest bardzo ważna, by nie stracić
plonu i jakości ziarna. W przypadku
rzepaku ozimego pierwszą wiosenną
dawkę azotu możemy zmniejszyć nawet o połowę, jeśli plantacja po zimie
jest dobrze rozwinięta i nie ma strat.
Wówczas stosujemy 80-90 kg N/ha.
Natomiast w sytuacji, gdy plantacja
rzepaku ozimego bardzo słabo przezimowała należy zwiększyć pierwszą
dawkę od 30 do nawet 50%. Podobnie
postępujemy, gdy wiosna jest sucha.
Do wczesnowiosennego nawożenia
rzepaku zaleca się saletrę amonową.
Drugą dawkę możemy zastosować
w postaci mocznika.

Inne składniki pokarmowe
też ważne
Wiosna to także okres, w którym
należy uzupełnić pozostałe składniki
pokarmowe, tj. magnez, siarkę i mi-

Terminy stosowania nawozów azotowych w zależności od gatunku rośliny (zalecenia IUNG, 2008).
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Gatunek rośliny

I dawka

II dawka

III dawka

zboża ozime

przed ruszeniem wegetacji wiosną

faza strzelania w źdźbło

początek kłoszenia

Rzepak ozimy

przed ruszeniem wegetacji wiosną

faza rozety

początek pąkowania
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kroelementy. Pierwszy składnik powinien być wniesiony do gleby jesienią,
z nawozami wapniowo-magnezowymi,
podczas regulacji odczynu gleby. Na
niedobory siarki spośród roślin uprawnych jest najbardziej narażony rzepak
ozimy. Zboża ozime także dobrze reagują na nawożenie siarki. Z badań
wynika, że optymalne zaopatrzenie
ozimin w siarkę gwarantuje także dobre wykorzystanie azotu oraz znaczną
poprawę jakości ziarna.
Dobrym źródłem siarki dla roślin są:
siarczan amonu, kizeryt oraz dostępne
na rynku saletry z siarką. W wiosennym nawożeniu ozimin należy także
uwzględnić nawożenie mikroelementami, zwłaszcza, że nasze gleby nie
należą niestety do zasobnych pod tym
względem. Najczęstszą formą dostarczenia mikroskładników jest dolistne
dokarmianie w fazie największego zapotrzebowania roślin na dany składnik.
Zboża potrzebują ok., 50 g/ha boru,
250 g/ha manganu, 150 g/ha cynku
oraz do 80 g/ha miedzi. Rzepak ozimy ma natomiast dużo większe zapotrzebowanie na wymienione składniki
i potrzebuje nawet 1 kg/ha boru, do
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400 g/ha manganu, 400 g/ha cynku i
60 g/ha miedzi.
Spośród mikroelementów dla rzepaku
najważniejszy jest bor. Bor stosujemy
dolistnie, gdy gleba jest zbyt przesuszona, a więc jest utrudnione pobieranie boru z gleby, oraz gdy wiosenne
analizy gleby stwierdzają niską jego
zawartość oraz gdy pH gleby wiosną
jest niskie. Jeśli nie wykonujemy analiz wówczas należy zwrócić szczególną uwagę na wizualny stan plantacji.
Jeśli następuje obumieranie stożków
wzrostu oraz zawijanie i usychanie liści
to sygnał, że nasze rośliny należy dokarmić borem. Optymalnym terminem
stosowania boru jest okres od ruszenia wegetacji do fazy zielonego pąka.
Zabieg można połączyć ze stosowaniem środków ochrony roślin. Natomiast zboża są wrażliwe na niedobór
miedzi. Miedzi brakuje zazwyczaj na
glebach lżejszych. Pomocne jest tu
także wiosenne wykonanie analiz na
zwartość tego mikroelementu. Jeśli ich
nie wykonujemy, pozostaje obserwacja
plantacji zbóż. Jeśli końcówki liści są
odbarwione na biało i do tego więdną to znak, że zbożom brakuje miedzi.

Optymalnym terminem dolistnego dokarmiania miedzią jest okres od fazy
krzewienia do początku fazy kłoszenia.
Oczywiście nawozy dolistne zawiewają nie tylko wymienione składniki, ale i
pozostałe mikroelementy: cynk, mangan, molibden, które korzystnie wpływają na wielkość i jakość plonu ozimin.
Natomiast rozpatrując kwestię wiosennego nawożenia potasem i fosforem, to można je wykonać tylko w
wyjątkowych sytuacjach. Pamiętajmy,
że wiosenne nawożenie tymi składnikami nigdy już nie wyrówna głodu jesiennego. Fosfor i potas ozimy powinny
dostać na starcie, czyli przedsiewnie.
Jeśli jednak z różnych względów nie
stosowaliśmy nawozów potasowych
i fosforowych jesienią, należy wiosną wysiać nawozy wieloskładnikowe
PK w terminie stosowania pierwszej
wiosennej dawki azotu. Nawozy te
powinny charakteryzować się bardzo
dobrą rozpuszczalnością potasu i fosforu w wodzie. Na rynku znajdziemy
bez problemu takie właśnie nawozy
dostosowanego do wiosennego nawożenia potasem i fosforem.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wczesne zabiegi fungicydowe
w zbożach
Zboża mogą być porażone przez wiele grzybów powodujących choroby. Wiele z tych chorób
występować też może w innych uprawianych zbożach ozimych i jarych.
Na przykładzie pszenicy, która chroniona jest w czasie wegetacji najbardziej intensywnie omówione zostaną
zagadnienia obejmujące występowanie objawów sprawców chorób.
Najbardziej szkodliwe i stanowiące
największe zagrożenie choroby mogą
i powinny być zwalczane przez jednoczesne zastosowanie dostępnych
metod ograniczających pojaw chorób
wywoływanych przez grzyby. Taki sposób walki pozwala na zlikwidowanie lub
silne ograniczanie obecności chorób
w zbożach. Metoda agrotechniczna
uwzględniająca warunki środowiska,
płodozmian, rozmieszczenie kultur
w gospodarstwie, stosowanie dobrej
jakości kwalifikowanego materiału do
siewu, odpowiedni termin siewu, nawożenie zgodne z potrzebami roślin,
uprawę orkową gleby, wybór odmiany
odpornej lub o zwiększonej odporności
pomaga w ograniczeniu występowania
chorób potęgując naturalne cechy odporności na choroby i pomaga zwalczać sprawców wielu chorób zbóż.
W uprawie zbóż tą metodą nie można
całkowicie pozbyć się chorób, dlatego
dodatkowo stosuje się chemiczną metodę do zwalczania sprawców chorób.
Metoda chemiczna jest obecnie najskuteczniejsza i powszechnie używana
w walce z chorobami. Pierwszym etapem chemicznej ochrony w zbożach
jest zaprawianie materiału siewnego. Ale
w tym artykule zagadnienia związane
z zaprawianiem ziarna nie będą poru-
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szone. Zabieg opryskiwania przeciwko
sprawcom takich chorób jak: mączniak
prawdziwy, septorioza paskowana liści
czy rdza brunatna, przeprowadza się
wcześniej, kiedy widoczne są pierwsze
objawy choroby na roślinie. Zwalczanie chemiczne jest ostateczną metodę
dzięki której można całkowicie zapobiec lub zwalczyć sprawców chorób
przez wykonanie jednego lub dwóch
zabiegów opryskiwania w czasie wegetacji. Standardem w uprawie zbóż
jest wykonanie jednego w zbożach jarych i dwóch zabiegów opryskiwania
w zbożach ozimych.
Zabieg, który będzie trzeba wykonać
gdy zboża będą w fazie pierwszego
– drugiego kolanka (BBCH 31-32) ma
za zadanie walkę ze sprawcami chorób podstawy źdźbła i chorób liści. Pierwsze symptomy choroby są
widoczne już w fazie krzewienia zbóż
w postaci niewielkich, podłużnych brunatnych plam na powierzchni koleoptylu
oraz pochwach liściowych. W późniejszych fazach na pochwach liściowych
oraz dolnych międzywęźlach można obserwować medalionowe plamy
o barwie bursztynowobrązowej, zwykle
z szarym środkiem. Pojedyncze plamy często zlewają się ze sobą przybierając nieregularne kształty. Może
następować zamieranie pochew liściowych, żółknięcie i zamieranie liści.
W wyniku silnego porażenia źdźbło
ulega zmurszeniu i może łatwo się łamać. Rozwijająca się wewnątrz źdźbła
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grzybnia prowadzi do zniszczenia tkanek przewodzących, w efekcie czego
uniemożliwiają przewodzenie składników mineralnych i wody. Wynikiem
tego jest bielenie źdźbła i kłosa oraz
obniżenie ilości i jakości wykształcanego ziarna. Porażeniu przez grzyb
mogą ulegać wszystkie gatunki zbóż,
ale największe znaczenie choroba
ma w uprawie pszenicy i jęczmienia.
W jęczmieniu zabieg wykonać należy
wcześniej, gdy kończy się faza krzewienia, a rozpoczyna się faza strzelania w źdźbło.
Chorobą podstawy źdźbła, która może
występować na wszystkich oziminach
jest fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni, powodowana przez
grzyby z rodzaju Fusarium. Niebezpieczeństwo z występowania grzybów
z tego rodzaju wynika z możliwości
porażenia wszystkich organów zbóż
w trakcie wegetacji. Grzyby te poza
fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła
i korzeni mogą powodować: przedi powschodową zgorzel siewek, pleśń
śniegową, fuzariozę liści i kolanek oraz
fuzariozę kłosów. Zboża ulegają porażeniu przez sprawców fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni na jesień
i (lub) wczesną wiosną. Na dolnych częściach źdźbeł – pochwach liściowych
i podstawie źdźbła patogen powoduje nekrozy o różnorodnych kształtach
(smugi, kreski, nieregularne plamy)
i barwach (brązowych lub brunatnych).
Korzenie mogą być brązowe lub kasztanowe, kolanka barwy brązowej. Gdy
panują dogodne warunki do rozwoju
grzyba obserwować można porażone
liście zbóż. Na porażonych częściach
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Objawy mączniaka prawdziwego na młodych liściach pszenicy ozimej

Plamistość siatkowa na młodych liścich jęczmienia

roślin pojawiać się mogą oznaki grzyba w postaci białej lub różowej grzybni, także wewnątrz źdźbeł. Wynikiem
silnego porażenia jest gnicie pochwy
liściowej i źdźbła, słabe rozkrzewienie
lub niekiedy obumieranie źdźbła. Plamy
na liściach mają najczęściej barwę beżową lub beżowopomarańczową z brunatną obwódką, obejmującą odcinki na
szerokości porażonych liści.
W tym sezonie wiele wskazuje na
zwiększone zagrożenie porażenia przez
fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła
i korzeni. Podstawą tego stwierdzenia
jest zmienny przebieg pogody z zaleganiem pokrywy śnieżnej, pod którą
znajduje się niezamarznięta gleba. Są
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to doskonałe warunki do rozwoju wielu gatunków rodzaju Fusarium, którzy
wywołują fuzaryjną zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni i inne choroby powodowane przez te grzyby. Ważną chorobą
po stopnieniu śniegu i ruszeniu wegetacji okazać się może pleśń śniegowa
powodowana przez Microdochium nivale (dawniej Fusarium nivale).
W uprawie pszenicy poza opisanymi powyżej chorobami podstawy
źdźbła niebezpieczeństwo na początku wegetacji stanowić mogą sprawcy:
mączniaka prawdziwego, septoriozy
paskowanej liści, rdzy brunatnej i brunatnej plamistości liści. Z kolei jęczmień zagrożony jest przez sprawców

takich chorób jak: mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, plamistość
siatkowa i rdza jęczmienia. Zasiewom
pszenżyta zagrażają na starcie przede
wszystkim sprawcy: mączniaka prawdziwego i rdzy brunatnej. Natomiast na
życie, zwłaszcza odmianach mieszańcowych zwrócić trzeba uwagę na występowanie mączniaka prawdziwego,
rdzy brunatnej i rynchosporiozy zbóż.
Wszystkie z wymienionych powyżej
„jednostek chorobowych” można ograniczyć przy zastosowaniu fungicydów
w tzw. terminie T1, który powinien być
wykonany w fazie pierwszego lub drugiego kolanka.
Asortyment środków do chemicznego zwalczania omówionych sprawców
chorób jest dość szeroki i podany został w tabelach.
Częsta lustracja zdrowotności roślin
oraz odpowiednio dobrany i zastosowany we właściwym terminie fungicyd
pozwalają dobrze ograniczyć sprawców chorób podstawy źdźbła i występujących w tym okresie chorób liści.
Zabieg ten jest przygotowaniem do
wykonania następnych działań przewidywanych w późniejszym okresie
wegetacji.
Sprawców chorób zbóż można zlikwidować lub silnie ograniczyć dzięki wykorzystaniu szerokiej wiedzy o ich biologii
i symptomach występowania, przez
zastosowanie skutecznych, o szerokim
zakresie zwalczanych grzybów środków
chemicznych. Podsumowując można
stwierdzić, że racjonalne stosowanie
środków chemicznych z równoczesnym wykorzystaniem innych metod
(np. agrotechnicznej) pozwala na bardzo skuteczne ograniczenie występowania chorób w zbożach.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 2. Przykłady fungicydów zarejestrowane w pszenicy ozimej do stosowania od początku strzelania w źdźbło
(BBCH 30) do fazy 1-ego kolanka (BBCH 31), a niekiedy nawet 2-ego kolanka (BBCH 32) – termin T-1
Fuzaryjna zgorzel
Łamliwość
Fungicyd

Brunatna plamistość
podstawy źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Septorioza liści

1,0 l
1,0 kg
0,5 l
1,0 l 2
1,0 l
0,81,0 l (lub 0,6 l 3)
0,8-1,0 l 4
0,5 l (lub 0,4 l 5)
1,0 l
0,20,3 l
0,5 l
1,5 l 6
1,5 l
0,5 l
1,0 l
1,42,0 l
0,650,8 l
1,251,5 l
1,01,5 l
0,8 l
1,5 l
1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,0 l

0,5 l
1,0 l
1,0 l
0,81,0 l (lub 0,6 l 3)
0,8-1,0 l 4
0,5 l (lub 0,4 l 5)

0,5 l
1,0 l
0,71,0 l
0,81,0 l (lub 0,6 l 3)
0,8-1,0 l 4
0,5 l
1,0 l

1,0 l
0,81,0 l (lub 0,6 l 3)
0,8-1,0 l 4
0,5 l (lub 0,4 l 5)
1,0 l

0,5 l

0,5 l
1,0 l
1,42,0 l
0,650,8 l
1,251,5 l
1,01,5 l
0,8 l
1,5 l
1,0 l
2,0 kg
0,6 l
1,0 l
2,0 l
0,8 l
0,6 l
1,0 l

0,5 l
2,0 l (lub 1,5 l 6)
2,0 l (lub 1,5 l )
0,5 l 7
1,0 l
1,42,0 l
0,650,8 l
1,251,5 l
1,01,5 l
0,8 l
1,5 l
1,0 l
2,0 kg
0,6 l
1,0 l
2,0 l
0,8 l
0,6 l
1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,0 l
1,01,25 l
1,0 l
1,0 l

1,0 l
1,01,25 l
1,0 l
1,0 l

1,0 l

1,21,5 l

1,21,5 l

0,751,0 l
0,81,0 l
1,0 l
1,0 l (lub 0,75–1,0 l13)
2,0 kg

1,21,5 l
0,5 l 11
1,0 l
2,0 kg
1,51,75 l
1,0 l
1,51,75 l
1,0 l
1,0 l
2,02,5 l
2,0 l
1,01,25 l
2,0 l (lub 1,5 l12)
1,5 l
1,0 l
0,751,0 l
0,81,0 l
1,0 l
1,0 l (lub 0,75–1,0 l13)
2,0 kg

2,0 l
0,81,0 l

2,0 l
0,81,0 l

0,7-1,0 l

0,7-1,0 l
1,0 l
1,0 l
1,0 l
1,01,25 l

0,7-1,0 l

1,0 l
1,01,25 l
1,0 l

1,0 l
1,01,25 l
1,0 l

1,0 l
1,01,25 l
1,0 l

1,0 l

1,0 l
1,4 l

1,0 l

1,8 l
0,751,25 l
1,51,75 l
1,0 l
1,0 l

1,8 l
0,751,25 l
1,51,75 l
1,0 l
1,0 l

podstawy źdźbła
Acanto 250 SC 1
Agro Cypronil 75 WG
Agro-Propikonazol 250 EC
Alert 375 SC 2
Allegro 250 SC
Amistar 250 SC 3
Arastar 250 SC4
Artea 330 EC 5
Atak 450 EC
Atlas 500 SC
Bayfidan 250 EC
Blotch 500 SC 6
Bravo 500 SC 7
Bumper 250 EC
Bumper Super 490 EC
Capalo 337,5 SE 8
Capitan 250 EW
Caramba 60 SL
Ceando 183 SC
Cerelux Plus 535 EC
Charisma 207 EC
Corbel 750 EC
Dithane NeoTec 75 WG
Duett Ultra 497 SC 9
Eminent 125 SL
Eminent Star 312 SE
Escudo Forte 375 CS
Falcon 460 EC
Fandango 200 EC
Flexity 300 SC
Funaben 500 SC
Funaben Extra 375 SE
Helben 500 SC
Helicur 250 EW
Impact 125 SC
Impuls 500 EC
Input 460 EC
Instinct 750 EC 10
Juwel TT 483 SE
Leander 750 EC 11
Mac-prochloraz Plus 490 EC
Manconex 80 WP
Matador 303 SE
Mirage 450 EC
Moderator 303 SE
Mondatak 450 EC
Mystic 250 EC
Olympus 480 EC
Opera Max 147,5 SE 8
Orius 250 EW
PILAR-Chlorotalonil 500 SC 12
Prokarb 380 EC
ProRok 450 EC
Prosaro 250 EC
Reveller 280 SC
Riza 250 EW
Rubric 125 SC 13
Sancozeb 80 WP
Sarfun 500 SC
Sarfun Pro 187,5 SC
Sfera 267,5 EC
Siarkol K 1000 SC
Siarkol K 85 WP
Soligor 425 EC
Soprano 125 SC
Sparta 250 EW
Stratego 250 EC
Syrius 250 EW
Talius 200 EC 14
Tango Star 334 SE
Tarcza Łan 250 EW
Tebu 250 EW
Tern 750 EC 15
Tilt Turbo 575 EC
Topsin M 500 SC
Unix 75 WG
Vista 228 SE
Wirtuoz 520 EC
Yamato 303 SE
Zamir 400 EW
Zenit 575 EC

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

0,60,8 l 1
1,0 kg

liści (DTR)
i korzeni

1,0 l
1,0 l

1,0 l
1,0 l

–

–

1,0 l

1,0 l
1,42,0 l

1,42,0 l 8

1,01,5 l
1,5 l

1,5 l

0,6 l 9

0,6 l

0,8 l

0,8 l

0,4 l
1,0 l
0,4 l

0,75 l

0,75 l

1,21,5 l

1,21,5 l

1,0 l

–

1,51,75 l
1,0 l
1,51,75 l
1,0 l

1,51,75 l
1,51,75 l

1,52,0 l

1,52,0 l 8

1,5 l
1,0 l

1,5 l

0,4 l
2,0 l
2,5 l
3,0 kg
–

1,4 l
1,0 kg
1,8 l
0,751,25 l
1,51,75 l

0,4 l
2,0 l

–

1,4 l
1,8 l
0,751,25 l
1,51,75 l

0,6 l
1,0 l
2,0 l
0,8 l
0,6 l
1,0 l
0,5 l
0,4 l
1,0 l
0,4 l
1,0 l
1,01,25 l
1,0 l
0,75 l
1,0 l (lub 0,75 l do 1 l)
1,21,5 l
0,75 l (lub 0,5 l 11)
1,0 l
1,51,75 l
1,0 l
1,51,75 l
1,0 l
1,0 l
2,02,5 l
1,52,0 l
1,01,25 l
1,5 l 12
1,5 l
1,0 l
0,751,0 l
0,81,0 l
1,0 l
1,0 l (lub 0,75–1,0 l13)
0,4 l
2,0 l
0,81,0 l
2,5 l
3,0 kg
0,7-1,0 l
1,0 l
1,0 l
1,0 l
1,01,25 l
0,150,25 l
1,0 l
1,01,25 l
1,0 l
1,0 l (lub 0,5 l 17)
1,0 l
1,4 l
1,0 kg
1,8 l
0,751,25 l
1,51,75 l
1,0 l
1,0 l

1,0 l
2,0 kg
1,51,75 l
1,51,75 l

2,0 l

1,5 l

1,0 l
1,0 l

0,751,25 l
1,51,75 l
1,0 l
1,0 l

1,5 l 6
1,5 l

1,5 l

0,6 l

0,6 l
1,0 l

1,0 l

–
1,51,75 l
1,51,75 l
1,0 l
2,02,5 l
2,0 l
1,5 l 12

0,751,0 l
0,81,0 l
1,0 l
1,0 l (lub 0,75–1,0 l13)

1,0 l

1,0 l
1,0 l
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1. Acanto 250 SC w zwalczaniu
sprawcy łamliwości źdźbła stosować wyłącznie w mieszaninie ze
środkiem Unix 75 WG. Zalecane
dawki: Acanto 250 SC – 0,6–0,8
l/ha + Unix 75 WG – 0,7 kg/ha
2. Alert 375 SC do interwencyjnego
zwalczania sprawcy mączniaka
prawdziwego można stosować
w mieszaninie ze środkiem Cerelux Plus 535 EC. Zalecane
dawki: Alert 375 SC – 0,8 l/ha +
Cerelux Plus 535 EC – 0,4 l/ha
3. Amistar 250 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem
Artea 330 EC. Zalecane dawki:
Amistar 250 SC 0,6 l/ha + Artea 330 EC 0,4 l/ha.
4. Arastar 250 SC w zwalczaniu
sprawców mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, brunatnej
plamistości liści oraz septoriozy
liści można stosować w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC.
Zalecane dawki: Arastar 250 SC –
0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha
5. Artea 330 EC w zwalczaniu
sprawców mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, brunantej
plamistości liści można stosować
w mieszaninie ze środkiem Olympus 480 SC. Zalecane dawki: Ar-

6.

7.

8.

9.
10.

tea 330 EC 0,4 l/ha + Olympus
480 SC 1,75–2,0 l/ha
Blotch 500 SC w zwalczaniu
sprawców mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości liści
stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC.
Zalecane dawki: Blotch 500 SC
– 1,5 l/ha + Amistar 250 SC –
0,8 l/ha (septoriozy liści w dawce
2,0 l/ha i w mieszaninie)
Bravo 500 SC w zwalczaniu
sprawców septoriozy liści, mączniaka prawdziwego, brunatnej
plamistości liści można stosować
w mieszaninie z Amistar 250 SC.
Zalecane dawki: Bravo 500 SC
1,5 l/ha + Amistar 250 SC – 0,8
l/ha (septoriozy liści w dawce 2,0
l/ha i w mieszaninie)
Capalo 337,5 SE i Opera Max
147,5 SE ograniczają występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni
Duett Ultra 497 SC ogranicza
występowanie sprawcy łamliwości źdźbła
Instinct 750 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem
Amistar 250 SC. Zalecane dawki: Instinct 750 EC – 0,5 l/ha +
Amistar 250 SC – 0,6 l/ha

Wiosenne zagrożenie upraw
rzepaku ze strony grzybów
chorobotwórczych
Ruszenie wegetacji rzepaku jest ważnym etapem rozwoju, niestety w tym samym czasie rozwijają
się też grzyby obecne na rzepaku, które są przyczyną strat w plonie. W artykule, wskazane
zostaną najważniejsze patogeny, które wczesną wiosną wpływają na stan fitosanitarny plantacji.
Do patogenów o dużej szkodliwości
w wielu rejonach uprawy rzepaku należą sprawcy suchej zgnilizny kapustnych, których duże nasilenie (niekiedy
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nawet do 40-50% porażonych roślin)
notowano już jesienią. Sprawcami suchej zgnilizny kapustnych są grzyby
należące do dwóch gatunków: Lepto-

11. Leander 750 EC w zwalczaniu
sprawców mączniaka prawdziwego i septoriozy liści można stosować w mieszaninie ze środkiem
Orius 250 EW. Zalecane dawki:
Leander 750 EC – 0,5 l/ha +
Orius 250 EW – 1,0 l/ha
12. PILAR-Chlorotalonil 500 SC w
zwalczaniu sprawców mączniaka
prawdziwego, brunatnej plamistości liści stosować wyłącznie
w mieszaninie z Amistar 250 SC.
Zalecane dawki: PILAR-Chlorotalonil 500 SC – 1,5 l/ha + Amistar
250 SC – 0,8 l/ha (septoriozy liści
w dawce 2,0 l/ha i w mieszaninie)
13. Rubric 125 SC w zwalczaniu
sprawców septoriozy liści, mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej,
brunatnej plamistości liści można
stosować w mieszaninie ze środkami Sparta 250 EW lub Riza 250
EW. Zalecane dawki: Rubric 125
SC – 0,75–1,0 l/ha + Sparta 250
EW lub Riza 250 EW – 0,5 l/ha
14. Talius 200 EC w trakcie procedury rerejestracyjnej
15. Tern 750 EC można stosować w
mieszaninie ze środkiem Amistar
250 SC. Zalecane dawki: Tern
750 EC – 0,5 l/ha + Amistar 250
SC – 0,6 l/ha

Prof. nadzw. dr hab. Marek Korbas
dr Ewa Jajor
Zakład Mikologii, IOR PIB Poznań

sphaeria maculans i L. biglobosa (st.
konidialne Phoma lingam). Pierwszy,
uważany za bardziej agresywny, zasiedla głównie podstawę łodygi i jest
sprawcą zgnilizny szyjki. Drugi poraża wyższe partie łodygi powodując
rozległe, zazwyczaj powierzchniowe
plamy. W miejscu zakażenia na liściach powstaje jasna, sucha plama z
ciemnymi skupiskami zarodników. Po
skiełkowaniu zarodnika grzybnia stopniowo przerasta tkanki liścia, ogonek
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Kiła kapusty na korzeniach rzepaku

liściowy, a następnie szyjkę korzeniową. Wiosną u podstawy łodygi obserwujemy brunatną i murszejącą, coraz
głębszą plamę.
Sprawcami strat w plonie mogą być
również grzyby z rodzaju Alternaria i
Botryotinia fuckeliana (st kon. Botrytis cinerea). Czerń krzyżowych, której
sprawcami są Alternaria brassicae oraz
A. brassicicola i A. alternata charakteryzuje się brązowymi lub czarnymi,
koncentrycznymi lub rzadziej nieregularnymi plamami na wszystkich organach rośliny, wczesną wiosną dotyczy
to liści. Szara pleśń objawia się jasnymi,
rozległymi plamami i szarym nalotem
struktur grzyba na liściach oraz rosnącym pędzie. Porażeniu ulegają szczególnie rośliny osłabione i uszkodzone
np. przez mróz lub szkodniki. Cały czas
istnieją bramy wejścia dla infekcji, potęgują je uszkodzenia np. związane
z wahaniami temperatur, grubością i
czasem zalegania okrywy śnieżnej,
mroźnymi wiatrami, zastoiskami wody.
Zarodniki konidialne wszystkich omówionych sprawców chorób rozprzestrzeniają się przez wiatr oraz krople
deszczu i wiosną są zagrożeniem dla
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

zdrowych organów roślin. Porażone
rośliny wydają wtedy mniejszy plon, o
gorszej jakości. Niezbędna jest więc
często interwencja z użyciem środków
grzybobójczych.
Wiosną podczas lustracji pól, w niektórych rejonach kraju, można będzie
zaobserwować rośliny o zahamowanym
wzroście i przebarwionych na czerwono liściach. Jeżeli na korzeniach tych
roślin po ich wydobyciu z ziemi widoczne będą nieregularne, brunatne, gnijące guzy, to takie objawy wskazują na
porażenie przez sprawcę kiły kapusty
(Plasmodiophora brassicae). W przypadku tego patogena można jedynie
zalecać zabiegi agrotechniczne takie,
jak: kilkuletnia przerwa w uprawie rzepaku, zwalczanie chwastów z rodziny
kapustowatych podczas tej przerwy,
uregulowanie stosunków wodnych
w glebie, wapnowanie dopiero przed
kolejnym siewem rzepaku. W tej chorobie ważne jest unikanie rozprzestrzeniania się tego sprawcy na inne,
niezakażone pola na częściach maszyn i kołach ciągników.
W przypadku kiły kapusty, nie ma
obecnie zarejestrowanych środków
chemicznych do stosowania w rzepaku, natomiast w ograniczaniu pozostałych sprawców chorób, jeśli zajdzie
konieczność, pomocne mogą być zabiegi przy użyciu fungicydów.
Decyzję o zastosowaniu wczesnowiosennego zabiegu zwalczania należy
podjąć w oparciu o dokładną wiedzę
na temat danej plantacji. Nie powinno
brać się pod uwagę zaleceń ogólnych,
tylko odnieść je do konkretnego pola.
Ważna jest tu ocena porażenia przez
sprawców chorób, choć nie łatwo je
wiosną precyzyjnie zidentyfikować.
Poza tym istotny jest także stopień

uszkodzeń plantacji po zimie, odporność odmiany na porażenie przez patogeny, udział rzepaku w płodozmianie
a także panujące temperatury oraz ilość
i rozkład opadów. Najlepszym terminem
wczesnowiosennego zabiegu, jeśli tylko
warunki pozwolą na wjechanie w pole,
jest ruszenie wegetacji rzepaku, czyli
faza formowania łodygi.. Rzepak w tym
okresie bardzo szybko rośnie i dlatego
nie należy zbyt długo zwlekać z zabiegiem fumgicydowym, aby nie przekroczyć optymalnego terminu. Wszystkie
zarejestrowane środki przeznaczone do
zwalczania sprawców suchej zgnilizny
w większości zahamują też rozwój innych sprawców chorób (tabela). Dużą
zaletą jest możliwość zastosowania
środków grzybobójczych o działaniu
regulatorów wzrostu (triazole). Zabieg
ten może spowolnić wzrost pędów
głównych, powodując ich usztywnienie,
co może zapobiec w przyszłości wyleganiu łanu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku odmian wysokich.
Poważnym, bezpośrednim niebezpieczeństwem dla plonowania roślin w tym
okresie są również szkodniki. Pośrednio ich uszkodzenia mogą powodować
wzrost zagrożenia ze strony grzybów
chorobotwórczych, ponieważ otwierają
dla nich „bramy” do infekcji. Stosując
fungicydy w rzepaku zwrócić uwagę
trzeba na przemienność stosowania
zarejestrowanych fungicydów. Jeżeli
jest planowany jeszcze jeden zabieg,
to nie jest wskazane, aby stosować
substancję taką samą. Jest to związane z możliwością uodpornienia się
zwalczanego grzyba chorobotwórczego
na fungicydy z jednej grupy chemicznej i takie działanie pozwala oddalić
niebezpieczeństwo tego typu
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Przykłady fungicydów zalecanych do zwalczania chorób rzepaku w fazie wzrostu pędu głównego
Zakres rejestracji
Nazwa środka

Dawka

Substancja

sucha

aktywna

zgnilizna
kapustnych

34

czerń

szara

cylindro-

krzyżowych

pleśń

sporioza

Alert 375 SC

0,6-1,2 l

flusilazol 125g karbendazym 250g

+

–

–

–

Brasifun 250 EC

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

–

–

Caramba 60 SL

1,0 –1,25 l

metkonazol 60g

+

+

+

+

Caryx 240 SL

1,0-1,4 l

+

+

+

–

Domnic 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

-

-

-

Golden Teb 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

-

-

-

Helicur 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

–

Horizon 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

-

Kasir 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

–

Mystic 250 EC

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

-

–

Orius 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

+

Orius Extra 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

-

-

Riza 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

–

Sarfun 500 SC

0,4 l

karbendazym 500g

+

+

+

+

Siarkol K 85 WP

4,0 kg

siarka 80% karbendazym 5%

+

+

+

-

Siarkol K 1000 SC

3,0 l

siarka 920g karbendazym 80g

+

–

–

–

Sparta 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

–

Starpro 430 SC

0,9 l

tebukonazol 430g

+

-

-

–

Syrius 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

+

Tarcza Łan 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

-

-

–

Tebu 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

–

Tilmor 240 EC

1,0 l

protiokonazol 80g tebukonazol 160g

+

+

+

–

Toledo 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

–

–

–

Toprex 375 SC

0,5 l

difenkonazol 250g paklobutrazol 125g

+

+

+

–

Traper 250 EC

1,0 l

protiokonazol 125g tebukonazol 125g

+

+

+

–

Troja 250 EW

1,0 l

tebukonazol 250g

+

+

+

–

Zamir 400 EW

1,0-2,0 l

prochloraz 267g tebukonazol 133g

+

+

+

–

metkonazol 30g chlorek
mepikwatu 210g
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ENERGIA
przetrwania rozwoju plonowania
ENERGIA CARYXU – wszędzie tam, gdzie jest
potrzebna rzepakowi:
+ do osiągnięcia najwyższych plonów rzepaku
+ do regulowania wzrostu jesienią i wiosną
+ do zwalczania chorób
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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Odchwaszczanie rzepaku
ozimego i zbóż na wiosnę.
Stosowanie herbicydów wiosną
w uprawach rzepaku ozimego
Uprawy rzepaku ozimego są narażone na silne zachwaszczenie, między
innymi ze względu na długi okres wegetacji oraz przerzedzenia łanu spowodowane uszkodzeniami mrozowymi.
Uproszczenia w uprawie roli oraz brak
odpowiedniego zmianowania również
mogą przyczynić się do wzrostu zachwaszczenia plantacji. Wiosną najbardziej konkurencyjne wobec roślin
rzepaku ozimego są chwasty zimujące,
które już jesienią silnie się ukorzeniły
i wraz z ruszeniem wegetacji zaczną
bujnie się rozrastać. Chwasty, których
wschody rozpoczną się wiosną, stanowią mniejsze zagrożenie.
W celu ochrony rzepaku ozimego
przed zachwaszczeniem, najlepiej stosować herbicydy jesienią. Zabiegi wiosenne są na ogół mniej skuteczne,
ponieważ chwasty będące w bardziej
zaawansowanych fazach rozwojowych
są mniej wrażliwe na substancje aktywne herbicydów. Jeżeli jednak z różnych
względów zabieg jesienny nie został
wykonany lub jeśli nie dał on zadowalających efektów, istnieje możliwość redukcji zachwaszczenia wiosną. W takim
wypadku zabieg należy wykonać jak
najwcześniej, kiedy tylko warunki pogo-

dowe umożliwią wjazd na pole, a temperatura będzie odpowiednio wysoka,
by zastosowany środek mógł zacząć
działać. Im później zostanie wykonany zabieg, tym będzie mniej skuteczny. Poza tym, herbicydy nie mogą być
stosowane w zbyt zaawansowanych
fazach rozwojowych rzepaku, ponieważ mogą spowodować jego uszkodzenia i związany z tym spadek plonu.
Wiosną możliwości redukcji chwastów
dwuliściennych są bardzo ograniczone,
ze względu na małą liczbę zarejestrowanych substancji aktywnych. Cliophar
300 SL i Lontrel 300 SL zawierają tą
samą substancję aktywną – chlopyralid,
która skutecznie zwalcza głównie chabra, marunę, ostrożenia, rumianki i rumiany. Galera 334 SL zawiera oprócz
chlopyralidu także pikloram, dlatego
zwalcza dodatkowo przytulię w fazie
do 8 cm wysokości ( tab. 1).
Chwastami jednoliściennymi występującymi wiosną najczęściej, są samosiewy zbóż ozimych oraz perz, rzadziej
miotła zbożowa. Zalecenia ich zwalczania przedstawione zostały w tabeli 2.
Chcąc jednocześnie zredukować
chwasty jednoliścienne i niektóre dwuliścienne (bodziszki, gwiazdnica, przetaczniki, rdesty) można zastosować
herbicyd Kerb 50 WP. Zabieg wykona-

Danuta Wyrzykowska, Ewa Bączkowska
I O R – P I B w Puławach

ny wiosną ma jednak słabsze działanie chwastobójcze niż zabieg jesienny.
Zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych można poszerzyć stosując mieszaninę z herbicydem Lontrel
300 SL.

Stosowanie herbicydów
wiosną w zbożach
Niesprzyjająca pogoda podczas
zeszłorocznej jesieni znacznie ograniczyła możliwość wykonania zabiegów herbicydowych w oziminach.
Zima przyszła wcześnie, przymrozki
w październiku i opady śniegu już od
listopada uniemożliwiły wielu rolnikom
wykonanie zabiegów jesiennych w zbożach zwłaszcza w pszenicy i pszenżycie. Cała nadzieja jest więc w zabiegu
wiosennym, im wcześniej tym lepiej, o
ile pozwoli na to pogoda. Możliwie jak
najwcześniej wiosną konieczna jest
lustracja pól, w celu określenia składu gatunkowego oraz faz rozwojowych chwastów. Taka wstępna ocena
sytuacji ułatwi dokonanie właściwego wyboru zarówno herbicydu jak i
jego dawki. Należy wziąć pod uwagę, że chwasty, które wzeszły jesienią
i przezimowały, są zdecydowanie
bardziej odporne na herbicydy niż
chwasty, których wschody nastąpiły
wiosną. Z zabiegami wiosennymi zazwyczaj należy się spieszyć zwłaszcza na polach nieodchwaszczonych
jesienią, ponieważ większość herbi-

Tab. 1. Zwalczanie chwastów dwuliściennych w rzepaku
Nazwa środka

Dawka na ha

Cliophar 300 SL

0,3-0,4 l

Lontrel 300 SL

0,3-0,4 l

Galera 334 SL

0,35 l

Kerb 50 WP*

1-1,5 kg

Kerb 50 WP* + Lontrel 300 SL

1 kg +0,3-0,4 l

Termin stosowania

W momencie ruszenia wegetacji wiosennej

* herbicyd Kerb 50 WP zwalcza również jednoliścienne
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Tab. 2. Zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku
Nazwa środka

Dawka na ha - jednoroczne

Dawka na ha – perz właściwy i jednoroczne

Agil 100 EC

0,5-0,8 l

1,25-1,5 l

Agro Gold Quizalofop 05 EC

0,75-1,5 l

2-3 l

Arrow 240EC + Atpolan 80EC

0,4 + 1,5 l

1 + 1,5 l

Arrow 240EC + Olbras 88 EC

0,4 + 1,5 l

1 + 1,5 l

Focus Ultra 100 EC

1-1,5 l

3l

Fusilade Forte 150 EC

0,5-1 l

2-2,5 l

Graman 050 EC

0,75-1 l

2-3 l

Labrador 05 EC

1,5 l

3l

Leopard 05 EC

1-1,5 l

2-3 l

Mefisto Pro 05 EC

1-1,5 l

2-3 l

Pantera 040 EC

1-1,5 l

2-3 l

Targa Super 05 EC

1-1,5 l

2-3 l

Termin stosowania:

Wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do

W fazie 4-5 liści perzu

początku fazy strzelania rzepaku w pędy

Tab.3. Wykaz herbicydów zalecanych do wiosennego zwalczania chwastów jednoliściennych
oraz jedno i dwuliściennych w zbożach
Chwasty jednoliścienne
Herbicydy

Dawka na ha

pszenica

pszenżyto

żyto

jęczmień

Fantom 069 EW

1-1,2 L

+

-

-

-

Foxtrot 069 EW

1-1,2 L

+

+

+

-

Puma Uniwersal 069 EW

1-1,2 L

+

-

-

-

Attribut 70 SG

60-100 g

+

+

-

-

Attribut 70 WG

60-100 g

+

+

-

-

Agria Fenoksaprop 069 EW

1-1,2 L

+

-

-

-

Grasp 400 SC

0,6-0,9 L

+

-

-

-

Axial 100 EC

0,3-0,6 L

+

-

-

+

Chwasty jedno i dwuliścienne
Legato Plus 600 SC

1,5 L

+

-

-

-

Pelican Plus 550 SC

1,5 -2,0 L

+

+

-

-

Izofarm 500 SC

2-2,5 L

+

+

-

-

Izoherb 500 SC

2-2,5 L

+

+

-

-

Isoguard 500 SC

2-2,5 L

+

-

-

-

Protugan 500 SC

2-2,5 (3) L

+

+

-

-

Huzar 05 WG

150-200 g

+

+

+

-

Huzar 100 OD

75-100 ml

+

+

+

-

Huzar Active 387 OD

0,75-1,0 L

+

+

+

-

Zeus 208 WG

0,3 kg

+

-

-

-

Apyros 75 WG

13,3-26,5 g

+

+

-

-

Aneks SX 50 SG

120-150 g

+

+

+

Rubin SX 50 SG

120-150 g

+

+

+

-

Chisel 75 WG

60 g

+

+

+

+

Tolurex 500 SC

3,0 L

+

+

-

-

Tolurex 80 WP

2,0 kg

+

+

-

-

Lentipur Flo 500 SC

2,5*-3,0 L

+

-

+

-

Atlantis 04 WG

0,15*- 0,4 kg

+

+

+

-

Atlantis 12 OD

0,45*- 1,2 L

+

+

+

-

Bifenix N 499 SC

4,5 L

+

-

-

-

* niższą dawkę stosować w uprawie żyta
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Tab.4. Wykaz herbicydów zalecanych do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach
Chwasty dwuliścienne
Herbicydy

Dawka na ha

pszenica

Granstar 75 WG

20-25 g

+

+

+

+

Grodyl 75 WG

20-40 g

+

+

+

+

Fox 480 SC

1,5 L

+

+

+

+

Sekator 6,25 WG

0,3 kg

+

+

+

-

żyto

jęczmień

Sekator 125 OD

0,15 L

+

+

+

-

Starane 250 EC

0,5-0,8 L

+

+

+

+

Starane Super 101 SE

1,0-1,25 L

+

+

+

+

Aurora 40 WG

50 g

+

-

-

+

Tomigan 250 EC

0,6-0,8 L

+

+

+

+

Mustang 306 SE

0,4-0,6 L

+

+

+

+

Factor 365 SE

1,0-1,25 L

+

+

+

+

Granstar Ultra SX 50 SG

48-60 g

+

+

+

+

Triben Gold 750 WG

20-25 g

+

+

+

Golden Triben 750 WG

20-25 g

+

+

+

+

Pilar - Tribenuron 75 WG

20-25 g

+

+

+

+

Calibre SX 50 SG

48-60 g

+

+

+

-

Pragma SX 50 SG

48-60 g

+

+

+

-

Picaro SX 50 SG

48-60 g

+

+

+

-

Kantor 050 SC

0,08-0,1 L

+

+

-

+
+

Lintur 70 WG

150+180 g

+

+

+

Mocarz 75 WG

0,2 kg

+

+

+

+

Agritox 500 SL

1,5 L

+

-

-

+

Chwastox 500 SL

1,5 L

+

+

+

+

Chwastox 750 SL

1,0 L

+

+

-

+

Chwastox Extra 300 SL

3,0-3,5 L

+

+

+

+

Chwastox D 179 SL

5,0 L

+

+

+

+

Chwastox Turbo 340 SL

2,5 L

+

+

+

+

Chwastox Trio 540 SL

2,5 L

+

+

+

+

cydów stosowanych do wiosennego
odchwaszczania zalecanych jest do
stosowania zaraz po ruszeniu wegetacji.
W celu równoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie miotły zbożowej)
i dwuliściennych ( tab. 3) zaleca się
m.in. herbicydy: Atlantis 12 OD, Atlantis 04 WG, Zeus 208 WG, Chisel 75
WG, Huzar 100 OD, Huzar Active 387
OD, Protugan 500 SC, Izoherb 500 SC,
Apyros 75 WG, a także Aneks SX 50
SG i Rubin SX 50 SG.
Znaczna część środków stosowanych
wiosną przeznaczona jest do zwalczania
tylko chwastów dwuliściennych (tab.4)
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pszenżyto

m.in. Granstar 75 WG, Golden Triben
750 WG, Calibre SX 50 SG, Pragma
SX 50 SG, Granstar Ultra SX 50 SG,
Picaro SX 50 SG (zalecane z adiuwantem), Kantor 050 SC.
Natomiast do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych (tab. 3) głównie
miotły zbożowej zalecane są środki: Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW,
Puma Uniwersal 069 EW, Attribut 70
SG, Attribut 70 WG, Axial 100 EC, Agria
Fenoksaprop 069 EW oraz Grasp 400
EC (tab.1). Ogólnie można stwierdzić,
że wraz ze wzrostem chwastów maleje ich wrażliwość na herbicydy. Gdy
chwasty są zbyt wyrośnięte należy się

spodziewać znacznie słabszej efektywności działania herbicydów. Zabieg wiosenny najlepiej potraktować
jako korektę zabiegu jesiennego. Taka
ewentualna poprawka nie będzie wtedy zbyt kosztowna, ponieważ można
będzie zastosować tańsze preparaty
czy też niższe dawki. W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów
stosować można mieszaniny środków,
których nie uwzględniono w tabelach.
Po szczegółowe informacje odsyłamy
do instrukcji stosowania poszczególnych
środków ochrony roślin oraz Zaleceń
Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin.
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Czy trudno jest uprawiać
kukurydzę?
Można przyjąć, na podstawie danych GUS, że w ostatnim pięcioleciu 2006-2010, powierzchnia
uprawy kukurydzy w Polsce wynosiła około 700 tysięcy hektarów. Kukurydzę na ziarno
uprawiano na powierzchni około 300 tysięcy hektarów, a na kiszonkę na powierzchni około
400 tysięcy hektarów. W obydwu tych kierunkach uprawy są jeszcze bardzo duże możliwości
zwiększenia produkcji.
Ziarno kukurydzy ma wszechstronne zastosowanie w żywieniu zwierząt
gospodarskich, szczególnie monogastrycznych – drobiu i trzody chlewnej.
Wynika to głównie z wysokiej wartości
energetycznej, idealnego bilansu tłuszczu
(zawartość około 4%) i włókna surowego (zawartość około 3%) oraz braku jakichkolwiek substancji antyżywieniwych.
Ziarno kukurydzy to również idealny
surowiec do produkcji skrobi, wysokiej
jakości oleju, a w przemiale na sucho
również grysu i mąki kukurydzianej.
Skrobia może być wykorzystywana do
produkcji bio-etanolu (około 4 tysięcy
litrów z hektara) lub do produkcji izoglukozy znajdującej zastosowanie w
wielu gałęziach przemysłu spożywczego i innych gałęziach przemysłu.
Kiszonka z całych roślin kukurydzy
jest obecnie podstawową paszą wysokoenergetyczną i objętościową w żywieniu bydła mlecznego i opasowego
oraz innych zwierząt przeżuwających.
Kiszonka z kukurydzy jest również podstawowym surowcem do produkcji bio-metanu w biogazowniach rolniczych.
Bio-metan to „zielona” energia do wytwarzania prądu elektrycznego i ciepła.
Pytanie brzmi: czy trudno jest uprawiać kukurydzę? Na prawidłową odpowiedź składa się wiedza dotycząca
szeregu elementów technologii uprawy tej rośliny.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Warunki środowiskowe i
miejsce w zmianowaniu.
Zaletą uprawy kukurydzy jest możliwość jej uprawy na znacznie szerszym
zakresie gleb niż pszenicy, nawet na
glebach lekko kwaśnych (od pH 5, 5)
i nawet na kompleksie IVb. Na analogicznych stanowiskach uzyskuje się
plony dwukrotnie wyższe niż pszenicy
i innych zbóż. Niektórzy producenci
traktują kukurydzę jako „pszenicę gleb
lekkich” i uprawiają ją z powodzeniem
nawet na glebach klasy V. Trzeba jednak
pamiętać o wysokim zapotrzebowaniu
kukurydzy na wodę, nie ze względu na
nadzwyczajne wymagania tej rośliny,
ale na wysoką produkcję suchej masy
na określonej jednostce powierzchni.
Wymagania termiczne, szczególnie w
warunkach Polski Północno-Wschodniej i dostęp wody (na obszarze całego kraju) są głównymi czynnikami
decydującymi o powodzeniu w uprawie kukurydzy.
Kukurydza stosunkowo słabo reaguje
na miejsce w zmianowaniu. Jeżeli nie
uprawia się kukurydzy bezpośrednio
na oborniku, wówczas najlepszym
przedplonem są okopowe na oborniku. Bardzo dobrym przedplonem są
rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, następnie mieszanki strączkowo-zbożowe. Uprawiana po zbożach,

Dr inż. Roman Warzecha
I H i A R - P I B w Radzikowie

stanowi bardzo korzystny „przerywnik”
w monokulturze roślin zbożowych.
Kukurydza w uprawie na ziarno może
być przez wiele lat uprawiana po sobie,
w monokulturze. W żadnym przypadku nie jest zalecana uprawa kukurydzy
na kiszonkę jako poplonu po życie
na spasanie, lecz wyłącznie w plonie
głównym. Tylko taka uprawa gwarantuje uzyskanie paszy o odpowiedniej
wartości.

Uprawa gleby.
Uprawa gleby pod kukurydzę rozpoczyna się już w poprzednim roku, wiąże się z dokładnym rozdrobnieniem i
przykryciem resztek pożniwnych lub
obornika. Obornik pod kukurydzę stosujemy wyłącznie jesienią. W każdym
przypadku konieczne jest wykonanie
orki zimowej. Stosowanie orki wiosennej jest niewskazane, gdyż wiąże się
z przesuszeniem gleby.
Uprawa gleby wiosną ogranicza się
na glebach ciężkich do włókowania
lub bronowania (gleby lekkie). Ma to
na celu wyrównanie gleby i retencję
wody. Przygotowanie roli do siewu polega na jej spulchnieniu na głębokość
siewu tj. 4-6 na glebach cięższych i
6-8 cm na glebach lekkich. Zwykle
stosuje się agregat uprawowy – kultywator o wąskich zębach i wał strunowy, a na glebach lżejszych ciężką
bronę. Na glebach cięższych niekiedy
w celu ogrzania gleby trzeba zastosować kultywator o sztywnych łapach.
Na ogół uprawa przedsiewna wiąże się
z przykryciem nawozów mineralnych.

41

URODZAJ

Nawożenie.
Nawożenie kukurydzy jest uzależnione od naturalnej zasobności gleby,
przedplonu i wysokości oczekiwanego plonu ziarna lub zielonej masy do
zakiszania oraz od odległości stosowania obornika lub gnojowicy w płodozmianie. Obornik i gnojowica obok
makroskładników wnoszą również mikroskładniki. W przypadku stosowania
nawozów organicznych nawożenie mineralne ma charakter uzupełniający i
może być zredukowane do połowy
wymaganych dawek.
Obornik bydlęcy zawiera dużo potasu, a obornik od trzody chlewnej dużo
fosforu. W przypadku stosowania dużych dawek obornika bydlęcego można
zrezygnować ze stosowania potasu i
ograniczyć zastosowanie azotu do 60
kg N i fosforu do 50 kg P2O5. Słoma
kukurydziana pozostała po zbiorach
kukurydzy na ziarno ma około 40%
wartości nawozowej obornika. Wyniki
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badań gleb na zawartość makroelementów na terenie całego kraju wykazały, że wapnowania wymagało 45%
gleb, dodatkowo na 16% gleb było
ono wskazane. Na 13% gleb potrzeba wapnowania była ograniczona, a na
26% zbędna. Prawie połowa gleb wykazała odczyn od lekko kwaśnego do
zasadowego. Aż 31% gleb wykazało
odczyn kwaśny, a 21% bardzo kwaśny.
Potrzeba wapnowania wielu gleb jest
więc ewidentna. Wapno jest nie tylko
składnikiem budulcowym każdej komórki roślinnej, ale jest niezbędne do
prawidłowego pobierania innych makro
i mikroskładników. Niedobór magnezu
występujący w około 1/3 gleb w Polsce, szczególnie na glebach lekkich,
może bardzo niekorzystnie wpłynąć
na plon kukurydzy. Przy wapnowaniu
gleb ubogich w magnez zaleca się stosowanie wapna węglanowo-magnezowego w ilości 2-4 t/ha, w zależności
od odczynu gleby 35% gleb wykaza-

ło wysoką lub bardzo wysoką, a 27%
średnią zawartość fosforu, podczas
gdy 37% niską lub bardzo niską zawartość tego składnika. Mniej niż 25%
gleb miało wysoką lub bardzo wysoką, 28% średnią i 57% niską i bardzo
niską zawartość potasu.
Znajomość zawartości składników
pokarmowych w własnych glebach
jest niezbędna do określenia prawidłowych dawek nawożenia mineralnego.
Wytworzenie 1 tony ziarna z odpowiednią ilością słomy wymaga 25 kg N, 12
kg P2O5, 30 kg K20, 10 kg MgO, 4 kg
S (siarki). Wytworzenie 10 ton kiszonki
wymaga 30 kg N, 18 kg P2O5, 35 kg
K20, 5 kg S. W zależności od zasobności gleby zaleca się następujący poziom nawożenia: 120-160 kg N, przed
siewem w formie mocznika, 80-120 kg
P2O5 i 140-180 kg K2O.
Fosfor i potas w formie superfosfatu i soli potasowej można stosować
jesienią przed orką zimową. Często
stosuje się te składniki przedsiewnie
w formie wieloskładnikowych nawozów np., polifoska „6” (6% N, 20 %
K20, 30% P2O5) lub innych nawozów
o podobnym składzie, które ponadto
zawierają mikroelementy. Obecnie jest
szeroki wybór takich nawozów.
W nowoczesnej technologii uprawy
kukurydzy często fosfor wysiewa się
„pod korzeń”, jeśli siewnik do nasion
jest wyposażony w aplikator nawozu.
Stosuje się najczęściej fosforan amonu. Można wówczas dawkę fosforu
obniżyć o 1/3 dawki.
Azot stosuje się najczęściej jednorazowo, przedsiewnie w formie nawozów
wolnodziałających, przeważnie w formie
mocznika. Azot pobierany jest przez
kukurydzę przez cały okres wegetacji,
przy czym najintensywniej w okresie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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od początku kwitnienia do dojrzałości
mlecznej. Stosowanie azotu pogłównie,
w formie saletry amonowej, wiąże się z
ryzykiem trwałego uszkodzenia roślin.
Uzasadnione jest stosowanie nawożenia w formie RSM, jeśli są dostępne
urządzenia do rzędowego rozlewania
tego nawozu.
Bardzo często w okresie chłodów
wiosennych uwidacznia się na roślinach brak fosforu. Pomimo obecności
fosforu w glebie nie jest on pobierany
przez korzenie roślin. „Głód fosforowy”
roślin likwiduje się poprzez stosowanie
nawozów dolistnych, które zawierają
fosfor, inne makroskładniki a ponadto
mikroelementy. Bardzo dobre efekty
powoduje również stosowanie nawozów dolistnych zawierających cynk,
gdyż polskie gleby wykazują deficyt
tego pierwiastka.

Siew kukurydzy.
Termin siewu kukurydzy jest uzależniony od temperatury gleby w warstwie
ornej: powinna ona wynosić 6-8 °C.
Wskaźnikiem fenologicznym rozpoczęcia
siewu kukurydzy jest kwitnienie tarniny, porzeczki czarnej, czereśni i mniszka. Na południu i zachodzie termin ten
przypada w 3 dekadzie kwietnia, na
wschodzie i północy między 1 i 5 maja.
Opóźnienie terminu siewu zarówno
na ziarno jak i na kiszonkę, a zwłaszcza na ziarno, wiąże się z obniżeniem
plonu. Ma to związek z optymalnym
wykorzystaniem wody. Skróceniu ulega także okres wegetacji i występuje
ryzyko niepełnego dojrzenia roślin jesienią. Przyśpieszenie siewów sprawia,
że nasiona w glebie są narażone na
zbyt powolne kiełkowanie i są opanowywane przez bakterie i grzyby. Jest
też wówczas ryzyko uszkodzenia roślin
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przez przymrozki wiosenne.
Optymalna gęstość siewu powinna
zapewnić około 80 tys. roślin na ha
przy uprawie na ziarno i około 100 tys.
przy uprawie na kiszonkę. Bardzo często popełnianym błędem, zwłaszcza
przy uprawie kukurydzy na kiszonkę,
jest nadmierne zagęszczenie roślin.
Prawidłową obsadę roślin zapewnia
wyłącznie wysiew nasion siewnikiem
punktowym. Równomierne rozmieszczenie nasion w rzędach jest uzależnione od prędkości jazdy – nie powinna
ona przekraczać 6 km/godz. Średnia
głębokość siewu wynosi 6 cm (4-6
cm na glebach zwięzłych i 6-8 cm na
glebach lekkich).
Nasiona powinny być precyzyjnie
umieszczone na twardym podłożu i
mieć kontakt z podsiąkającą wodą.
Zbyt głęboka uprawa przedsiewna powoduje brak takiego kontaktu i wówczas rośliny kiełkują nierównomiernie.

Ochrona kukurydzy.
Wolny początkowy wzrost kukurydzy
powoduje duże zagrożenie ze strony
chwastów. Konieczne jest stosowanie
selektywnych herbicydów. Chwasty
można zwalczać zarówno herbicydami
stosowanymi przedwschodowo (doglebowo) jak powschodowo (nalistnie).
Herbicydy powinny być ekonomiczne
w stosowaniu i skuteczne w zwalczaniu chwastów. Ponadto muszą być selektywne w stosunku do uprawianych
odmian kukurydzy. Dotyczy to wszystkich herbicydów, a w szczególności
środków z grupy sulfonylo mocznikowych (Titus 25 WG, Milagro 040 SC i
Maister 310 WG) i szeregu nowszych
herbicydów z tej grupy.
W niektórych rejonach kraju kiełkujące rośliny są narażone na atak ze

strony much ploniarki zbożówki, które
nakłuwają rośliny i znoszą jaja. Wylęgłe
larwy niszczą stożki wzrostu i zawiązki
liści, powodując nadmierne krzewienie
roślin oraz żółknięcie i skręcanie się
środkowych liści i zniekształcenie pozostałych liści. Uszkodzenie liści jest
przyczyną zahamowania wzrostu, silniejszego opanowania roślin przez
głownię guzowatą. W konsekwencji
następuje spadek plonu i pogarsza
się jego jakość. Ploniarkę zwalcza się
poprzez oprysk insektycydem w fazie
szpilkowania roślin.
Bardzo groźnym szkodnikiem w cieplejszych rejonach kraju jest omacnica prosowianka. Jej larwy uszkadzają
łodygi i kolby żerując w tkankach roślinnych. Wtórnym efektem jest porażenie miejsc żerowania przez grzyby
fuzaryjne wytwarzające bardzo groźne dla zdrowia zwierząt i ludzi związki chemiczne - mikotoksyny. Rośliny
wskutek żerowania omacnicy ulegają
złamaniu, a kolby bardzo często opadają na ziemię. Stosowanie chemicznych zabiegów przeciwko omacnicy
jest bardzo utrudnione, gdyż motyle
składają jaja w okresie poprzedzającym wytwarzanie męskich kwiatostanów (wiech), gdy łan kukurydzy osiąga
ponad 2 m wysokości.
Innym groźnym szkodnikiem kukurydzy, który zadomowił się w ostatnich
latach jest zachodnia kukurydziana
stonka korzeniowa. Jej larwy niszczą
korzenie, a dorosłe chrząszcze ziarno
w kolbach. Stonka kukurydziana jest w
Polsce szkodnikiem kwarantannowym;
podlega obowiązkowemu zwalczaniu.
Bardzo ważnymi czynnikami decydującymi o sukcesie w uprawie kukurydzy
są ponadto: dobór odmian, prawidłowy zbiór i zagospodarowanie plonów.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Rosahumus i Microstar PZ – nowe rozwiązania
w nawożeniu buraków cukrowych
Krzysztof Zachaj, Agrosimex Sp. z o. o.

Prawidłowy odczyn gleby, wysoka zawartość próchnicy i właściwa struktura gleby
to podstawowe czynniki zapewniające
optymalny wzrost i plonowanie buraków
cukrowych.
Aby zapobiec stratom azotu, potasu i
magnezu oraz dalszej degradacji gleb i
poprawić wzrost i plonowanie buraków
polecamy zastosować Rosahumus.

Rosahumus nawóz organiczno-mineralny
Rosahumus, produkowany przez belgijską
firmę Rosier, jest nawozem organicznomineralnym, zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo. Otrzymuje się go w
procesie alkalicznej ekstrakcji leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią
między torfem, a węglem brunatnym.
Są one końcowym efektem trwającego
kilkadziesiąt milionów lat procesu humifikacji materii organicznej. Rosahumus
zawiera 85 % kwasów humusowych, 12 %
K2O oraz 0,6 % żelaza. Kwasy humusowe
z Rosahumusu swoją szczególną bioaktywnością przewyższają 5-krotnie kwasy
humusowe z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta
w oborniku czy kompoście w większości
ulega mineralizacji, w mniejszej części
humifikacji prowadzącej do powstania
próchnicy, w tym kwasów humusowych.
Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów
glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe
co potwierdzają prowadzone badania.
Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie
efektywne w gospodarstwach o niskiej
zawartości próchnicy, w których nie stosuje się obornika.
Kwasy humusowe zawarte w nawozie
pozytywnie wpływają na żyzność gleb
oraz wzrost roślin ze względu na wysoką
sorpcję wymienną kationów, zawartość
tlenu i dużą pojemność wodną:
– poprawiają strukturę gleb i stosunki
wodno-powietrzne, a na glebach ciężkich i zlewnych zapewniają lepsze ich
przewietrzanie i retencję wody,

– zwiększają pojemność wodną gleb
lekkich, zmniejszają zagrożenie suszą,
zapobiegają erozji i powierzchniowym
spływom wody,
– aktywizują rozwój mikroorganizmów
glebowych,
– zwiększają dostępność składników pokarmowych,
– zatrzymują rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej,
– zmniejszają ich wypłukiwanie,
– działają jak naturalny chelat jonów
metali (wapń, żelazo, magnez, potas,
mangan) dzięki temu ułatwione jest ich
pobieranie przez rośliny,
– stymulują rozwój systemu korzeniowego,
– stymulują rozwój i rozprzestrzenianie
się pożytecznych mikroorganizmów
glebowych np. Azotobacter, Nitrosomonas,
Stosowanie Rosahumusu zwiększa wykorzystanie nawozów mineralnych i wpływa
bardzo korzystnie na plon i jakość buraków. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych gospodarstwa korzystnie
jest zastosować Rosahumus z połową
dawki nawozów NPK. W ten sposób można zapobiec drastycznemu spadkowi plonów oraz zaoszczędzić ok. 340 zł/ha przy
cenach nawozów z grudnia 2010 r.

Microstar PZ – w formie granulatu
Fosfor w uprawie buraków cukrowych
jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla
roślin od momentu kiełkowania. Często
jednak w okresie wschodów i początko-

wego wzrostu buraków jest zimno, występują wiosenne przymrozki co ogranicza dostępność fosforu w wyniku czego
następuje zahamowanie wzrostu roślin.
Z tego powodu plantatorom buraków
cukrowych proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar
PZ wraz z siewem nasion. Microstar PZ zawiera 10 % N, 40 % P2O5, 2 % Zn oraz siarkę.
Nawóz ma postać mikrogranulatu, całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Fosfor
w nawozie występuje w postaci połączeń
organicznych, dzięki czemu jest dostępny
dla roślin w 100 % niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu
wraz z siewem nasion w dawce 20–30
kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o
40–60 kg/ha. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na
wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu z gleby. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo,
są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. susza, chłody nadmiar
wody oraz glebowe tj. kwaśny odczyn
gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W
dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają
już z fosforu podanego rzutowo na całą
powierzchnię pola.
Przy zakupie nawozu Microstar istnieje
możliwość bezpłatnego wypożyczenia
dozownika do nawozu.
Stosowanie nawozów Rosahumus i Microstar jest bardzo efektywne, zdecydowanie zwiększa wysokość i jakość uzyskanych plonów buraków cukrowych.
Wprowadzenie tych nawozów do programów nawożenia buraków zwiększy
wydajność plantacji oraz zdecydowanie
poprawi opłacalność uprawy.

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ na wysokość i jakość plonu buraków, IHAR O. Bydgoszcz 2010 r.
Nawożenie/Dawka

PZW
w%

KOB
w tys./
ha

Plon w t/ha
korzeni

Plon
w%

cukru
technol.

Plon
w%

liści

Zawartość
cukru
w%

Kontrola NPKMg

89,5

93,3

51,0

100,0

7,40

100,0

33,7

16,66

Microstar PZ 20 kg/ha, NPKMg

88,8

92,0

57,2

112,1

8,39

113,4

38,9

16,71

Microstar PZ 30 kg/ha, NPKMg

88,6

92,8

61,3

120,2

9,16

123,8

41,1

16,95

Microstar PZ 20 kg/ha NKMg, –30 % P

89,0

92,4

56,7

111,2

8,34

112,7

38,0

16,72

Microstar PZ 30 kg/ha, NKMg, -50 % P

88,5

91,8

60,4

118,4

8,97

121,2

40,5

16,89

NIR ( 0.05)

n.i.

n.i.

1,1

0,9

0,10

0,14

Szczegółowych informacji nt. technologii nawożenia buraków cukrowych w/w nawozami udzielają: Agrosimex Sp. z o. o,
2
/ 2 0 1 1 Dębiński
B U R A K C–
UK
ROWY
Marcin
509/165-927,
Piotr Murat – 502/352-750, Mariusz Kaliszewski – 695/946-196
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Nowe odmiany ziemniaków
Corocznie w COBORU odbywają się komisje rejestrowe, podczas których przedstawiane
są wyniki doświadczeń rejestrowych, z co najmniej dwóch lat badań.
W tym roku do krajowego rejestru
zostało wpisane 5 nowych odmian
ziemniaka, w tym jedna zagraniczna.
Pośród nich znajdowały się dwie odmiany jadalne oraz po jednej do produkcji frytek, czipsów i skrobi.
W ubiegłym roku z krajowego rejestru skreślono łącznie 6 odmian: Bard
(HZ Zamarte), Gloria (Europlant), Orlik
(HZ Zamarte), Kolia, Wiking (PMHZ
Strzekęcin) oraz Panda (Solana).
Skutkiem tych zmian krajowy rejestr
liczy obecnie 137 odmian ziemniaka,
w tym 75 krajowych i 62 zagraniczne.
W grupie bardzo wczesnej znajduje
się 18 odmian, a w grupie wczesnej
– 31 odmian. Najliczniej reprezentowana jest grupa średniowczesna (56),
natomiast w grupie średniopóźnej
znajduje się 14 odmian, a późnych
– 18. Wśród tych 137 odmian znajduje się 29 odmian skrobiowych i 24
odmiany przeznaczone głównie do
przetwórstwa, pozostałe to odmiany
jadalne (84).
O szerszej ich wartości przekonamy
się po włączeniu ich do doświadczeń
PDO i sprawdzeniu w warunkach
klimatyczno-glebowych na terenie
poszczególnych województw. W tabelach przedstawiono uśrednione
wyniki dwuletnich doświadczeń rejestrowych dotyczących najważniejszych
cech użytkowych i odpornościowych,
określających wartość gospodarczą.
Gwiazda. Odmiana jadalna wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy
bardzo duże, okrągłoowalne o regu-
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larnym kształcie i płytkich oczkach,
żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej
barwie miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika
ziemniaczanego, odporna na wirusa
Y i liściozwoju, podatna na porażenie
zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.
Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR.
Hubal. Odmiana jadalna wczesna,
wstępnie rekomendowana do produkcji frytek, w typie konsumpcyjny-sałatkowy do ogólnoużytkowego,
o dobrym smaku. Bulwy duże, owalne
o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej barwie miąższu. Odporna na mątwika
ziemniaczanego, odporna na wirus Y,
średnio odporna na wirus liściozwoju,
dość podatna na porażenie zarazą
ziemniaka. Przydatna do uprawy na
terenie całego kraju. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o.
– Grupa IHAR.
Etiuda. Odmiana średniowczesna,
jakościowa przeznaczona do produkcji
czipsów, w typie konsumpcyjnym mączystym do bardzo mączystego. Bulwy
bardzo duże, o regularnym kształcie,
średnio płytkich oczkach, jasnobeżowej skórce i kremowej barwie miąższu. Posiada względnie bardzo niską
zawartość cukrów redukujących. Odporna na mątwika ziemniaczanego,
wysoko odporna na wirus Y, średnio
odporna na wirus liściozwoju i podatna na porażenie zarazą ziemnia-

Remigiusz Waligóra
COBORU Słupia Wielka

ka. Przydatna do uprawy na terenie
całego kraju.
Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR.
Jurata. Odmiana średniowczesna,
jakościowa przeznaczona głównie do
produkcji frytek, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do ogólnoużytkowego lekko mączystego. Bulwy
średniej wielkości, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach,
żółtej skórce i kremowej barwie miąższu. Posiada względnie niską zawartość cukrów redukujących. Odporna
na mątwika ziemniaczanego, wysoko
odporna na wirus Y, średnio odporna
na wirus liściozwoju, dość podatna
na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego
kraju. Pełnomocnik hodowcy: Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o.
o/Laski Koszalińskie.
Jubilat. Odmiana skrobiowa średniowczesna, w typie konsumpcyjnym
mączystym do bardzo mączystego.
Bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, jasnobeżowej skórce
i kremowej barwie miąższu. Odmiana
średnio plenna, o dużym udziale frakcji
handlowej w plonie i dużych plonach
skrobi. Wysoka zawartość skrobi. Odporna na mątwika ziemniaczanego,
odporna na wirus Y, średnio odporna
na wirus liściozwoju i średnio odporna
na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego
kraju. Bulwy gromadzą stosunkowo
wysoką zawartość glikoalkaloidów.
Hodowca: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą
w Strzekęcinie.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ocena cech konsumpcyjnych i odpornościowych. (doświadczenia COBORU, 2009–2010)
Odporność
Regularność Głębokość
Grupa
wczesności

Odmiana

Barwa

Barwa

Kształt

skórki

miąższu

bulw

kształtu

oczek

Smak

wirusy*

zaraza

Typ
konsumpcyjny

ziemniaka

mątwik
Y

ziemniaczany
skala 9o

liściozwój

liście

skala 9o

Gwiazda

ż

jż-ż

oow

7,2

6,8

6,8

B

Ro1

7

7

3

Hubal

ż

jż

ow

7,0

7,2

6,6

AB-B

Ro1

7

5-6

3,5

Etiuda

jbeż

kr

o

6,8

6,0

6,5

C-CD

Ro1

8

5-6

3

Jurata

ż

kr

oow/ow

7,1

7,3

6,3

B-BC

Ro1, Ro4

8

5-6

4

Jubilat

jbeż

kr

oow

6,9

6,9

5,7

C-CD

Ro1

7

5-6

5

wczesna

średniowczesna

ż – żółta, jbeż – jasnobeżowa; jż – jasnożółta, ż – żółta, kr – kremowa; o – okrągły, ow – owalny, oow – okrągłoowalny;
skala 9o: 9o – stan najlepszy, 1 – stan najgorszy

Plon bulw, zawartość skrobi i plon skrobi (doświadczenia rejestrowe COBORU, 2009–2010)
Plon
Grupa
wczesności

Odmiana

Użytkowanie

bulw
ogólny
(% wzorca)

Wzorzec dt/ha; %
wczesna

Zawartość

Plon

skrobi

skrobi

(%)

(% wzorca)

Plon bulw handlowy

Wielkość
bulw

% wzorca

522

12,1

62,2

504

% plonu

(skala 9o)

ogólnego

Gwiazda

jadalna

103

11,2

96

103

96

9

Hubal

jadalna/wstępnie rekomendowana do produkcji frytek

98

13,5

109

96

95

8

514

14,6

76,2

494

Wzorzec dt/ha; %

średniowczesna

Etiuda

przeznaczona do produkcji czipsów

82

15,5

86

84

98

9

Jurata

przeznaczona do produkcji frytek

91

14,7

91

90

95

7

Wzorzec dt/ha; %

454

16,7

76,3

427

19,4

112

95

93

7

Jubilat
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Nawożenie doglebowe
plantacji ziemniaków
Mając głównie na względzie zdrowie konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego
wprowadza się w szerszym niż dotychczas zakresie Integrowaną Produkcję Ziemniaka, która
ma na celu minimalizację zużywanych środków ochrony roślin oraz biologicznego zwalczania
szkodników i ograniczenia doglebowego wysiewania nawozów NPK.
W produkcji ziemniaków należy zwracać uwagę na nawożenie, ponieważ rośliny mają przy optymalnym nawożeniu
doglebowym bardzo wysokie wymagania, co do fosforu, wysokie wymagania, co do azotu, potasu, magnezu,
wapnia i manganu.
Wapnowanie i nawożenie doglebowe powinno być poprzedzone o analizę gleby. Rodzaj nawozów i dawki
dostosowywać należy do odczynu
gleby na podstawie otrzymanych zaleceń z wykonanych analiz chemicznych prób gleby.
Postęp w produkcji ziemniaków wymaga ciągłego doskonalenia sposobów
i metod fachowego doradztwa nawozowego. Tylko w wypadku poznania
odczynu gleby, zawartości materii organicznej oraz zasobności gleby w makro- i mikroelementy, a także poznanie
przemian tych składników w glebie, a
następnie pobierania ich przez rośliny,
możemy w miarę precyzyjnie określić
zalecenia nawozowe.
By temu zadaniu sprostać, doradztwo technologiczne musi szeroko upowszechniać wśród rolników metodę
kontrolowanego (racjonalnego) nawożenia w celu uzyskania wysokich
jakościowo plonów.
Należy podkreślić, że duża część
rolników nawozi już swoje plantacje
ziemniaków na podstawie zaleceń nawozowych otrzymanych z laboratoriów
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po chemicznych analizach prób gleby
na zawartość makro- i mikroelementów. Ale jest też pewna grupa, której
jest jeszcze trudno zmienić swoją mentalność na ten temat i w dalszym ciągu większość plantacji nawożona jest
w ciemno (na oko). Takie nawożenie
wcześniej czy później prowadzi do sytuacji skrajnych, a więc występowania
objawów deficytu bądź, co gorsze, do
nadmiaru niektórych składników. Efektem tego jest pogorszenie się jakości
bulw, spadek plonu bulw, wzrost kosztów produkcji oraz degradacja środowiska naturalnego.

Odczyn (pH) gleby
Większość polskich gleb wykazuje
odczyn kwaśny (pH 4,6-5,5) i bardzo
kwaśny (pH < 4,5). Niewłaściwe nawożenie gleb wapnem doprowadzi do
złego przygotowania pól, a to z kolei
przyczyni się do słabszego wykorzystania składników pokarmowych z gleby przez korzenie uprawianych roślin.
„Optymalna wartość pH gleby dla
ziemniaków powinna być w przedziale
między 5,6 a 6,5 (odczyn gleby słabo
kwaśny). W żadnym przypadku poniżej pH 5,5” (Czuba,1996)).
Jednym z najważniejszych zadań,
które stoi przed rolnikiem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb poprzez
stosowanie wapna i optymalnego nawożenia doglebowego (na podstawie

Dr Bogdan Z. Jarociński Spec.
I i II MODR w Warszawie
Oddział w Radomiu

otrzymanych zaleceń nawozowych z
pobranych prób gleb do analiz chemicznych na określenie odczynu gleby, materii organicznej oraz zawartości
makro- i mikroelementów).
Należy podkreślić, że wapń jest składnikiem pokarmowym i przy jego niedoborze następuje słaby wzrost roślin,
plon bulw jak i jego jakość jest niższa.
Brak wapnia łączy się z zakwaszeniem
gleby. Występują wówczas łącznie objawy niedoboru wapnia i magnezu oraz
nadmiaru glinu i manganu. W miarę
podwyższenia wartości pH gleby, te
niekorzystne właściwości gleb kwaśnych ulegają poprawie. Natomiast przy
nadmiernej alkalizacji środowiska mogą
jednak wystąpić inne niekorzystne zjawiska, takie jak obniżenie rozpuszczalności niektórych mikroelementów np.
żelaza, manganu, cynku, miedzi.
W kontekście zakwaszenia gleb bardzo ważne jest umiejętne stosowanie
na plantacji ziemniaka nawożenia azotowego. Należy podkreślić, że od odczynu gleby zależy pobieranie z gleby
składników pokarmowych przez korzenie roślin oraz ma wpływ na prawidłowy wzrost, rozwój i plonowanie
ziemniaków.

Niezbędny fosfor
W organizmie roślinnym fosfor pełni
bardzo ważną rolę. Reguluje procesy oddychania i procesy fotosyntezy,
a więc procesy związane z produkcją cukrów (glukozy skrobi i celulozy)
oraz tłuszczy, intensyfikuje wzrost systemu korzeniowego, doprowadzając
do lepszego wykorzystania składników
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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pokarmowych z roztworu glebowego. Nadmiar
fosforu nie jest bezpośrednio szkodliwy dla roślin, jednak nadmierne doglebowe nawożenie
niezależnie od odczynu gleby znacznie utrudnia
pobieranie potasu, żelaza, miedzi, cynku. Niedobór fosforu hamuje fosforylację, a tym samym
tworzenie się fosfatydów, kwasów nukleinowych
i białek, w wyniku czego następuje zahamowanie wzrostu i zaburzenie w przemianie materii.
Skutki głodu fosforowego występują na glebach
ubogich, kwaśnych, nie wapnowanych, nawożonych niskimi dawkami fosforu i w przypadku
jednostronnego nawożenia azotem.

Dawkowanie azotu
Straty azotu stosowanego w nawożeniu doglebowym są bardzo duże, dlatego azot jest pierwiastkiem, który musi być stosowany najlepiej
w małych dawkach, w tych fazach rozwojowych
roślin, w których zostanie stosunkowo szybko
pobrany i dobrze wykorzystany.
Większość używanych nawozów azotowych
jest fizjologicznie kwaśna, a nieliczne tylko nie
działają zakwaszająco na gleby np. saletra wapniowa. Autorzy wielu prac są zgodni, że siarczan
amonowy, saletra amonowa oraz sól potasowa
najbardziej zakwaszają gleby. Należy ograniczyć
w nawożeniu tych upraw nawozy azotowe szczególnie zawierające azot w formie amonowej, by
nie pogłębiać jeszcze bardziej zakwaszenia gleb
o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym.
Spadkowi wartości pH i wzrostowi zakwaszenia gleb towarzyszy często większe wymywanie
i przemieszczanie kationów zasadowych, szczególnie wapnia i magnezu.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym wymywanie i przemieszczanie z gleby wapnia, magnezu i potasu może być również nawadnianie
plantacji ziemniaków.

Umiarkowanie z potasem
Zbyt wysokie nawożenie potasem prowadzi do
występowania na liściach charakterystycznych
objawów braku magnezu. Potas jest silnym antagonistycznym pierwiastkiem w stosunku do
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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magnezu i dlatego blokuje zarówno
pobieranie magnezu, jak i jego przemieszczanie się w roślinie. Przenawożenie gleb potasem jest bardzo
niebezpieczne, gdyż stymuluje występowanie niedoboru magnezu, żelaza,
boru i wapnia. Przy wyższej zasobności potasu szybciej zanika skrobia.
Nadmiar potasu w glebie powoduje zmniejszenie zawartości wapnia w
roślinie i odwrotnie - przy nadmiarze
wapnia w glebie zawartość potasu w
roślinie się zmniejsza.
Niedobór potasu w roślinie powoduje:
• ograniczenie transformacji azotu
mineralnego do białek
• zagłodzenie korzeni, co wywołuje niedobór wody w częściach nadziemnych, gdyż rozmieszczenie go w
epidermie wiąże się z otwieraniem i
zamykaniem szparek
• deficyt wody, który pogłębia się
przez wzrost transpiracji powodowanej
zaburzeniami w funkcjonowaniu szparek
• bulwy są drobniejsze.
Największy wpływ na pozytywne
działanie wysokich dawek potasu na
plonowanie oraz skład mineralny roślin
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wywiera wystarczające zapotrzebowanie ich w azot i magnez.
Analizy chemiczne prób glebowych
są niezastąpione przy określaniu potrzeb
nawożenia ziemniaka. Określenie odczynu gleby (pH), materii organicznej i jej
zasobność w makro- i mikroelementy
w tym czasie umożliwia wprowadzenie
(w razie potrzeby) wapnia oraz potasu
bądź nie przemieszczającego się w glebie fosforu do głębszych warstw gleby.
Rolnik musi również zwracać uwagę na
to, co się dzieje pod powierzchnią gleby
w strefie tworzenia i wzrostu bulw, a nie
tylko nad powierzchnią gleby. Należy
również uwzględnić w czasie wegetacji
roślin ocenę wizualną przy określaniu
stanu odżywienia roślin makro- i mikroelementami, ponieważ chorobowe objawy niedoborowe na liściach są dość
charakterystyczne i występują wcześnie, bo już w pierwszej fazie wzrostu
roślin, dlatego można na ich podstawie
w porę podjąć skuteczną interwencję.

Wielofunkcyjny wpływ manganu
Mangan wpływa na podwyższenie
intensywności oddychania, asymila-

cji dwutlenku węgla i syntezy węglowodanów oraz uczestniczy w redukcji
azotanów do azotynów. Na glebach
kwaśnych związki manganu są szybciej
rozpuszczane i łatwiej dostępne, dlatego wapnowanie ogranicza jego pobieranie. Niedobór manganu powoduje
przede wszystkim cętkowaną chlorozę,
która rozprzestrzenia się między żyłkami, zwłaszcza młodych liści i w miarę
nasilania przechodzi w nekrotyczne
plamy. Po wystąpieniu objawów niedoboru manganu należy rośliny opryskiwać nawozami manganowymi np.
Chelat manganu forte 14 lub Chelat
manganu (Mikrovit Mn) bądź Mantrac.
Działanie nawozów mineralnych na
glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych
jest niekorzystne i przynosi wręcz odwrotne skutki. Tym bardziej należy
przestrzegać przed stosowaniem nadmiernego nawożenia doglebowego
NPK i powinno być prowadzone pod
kontrolą. Takie nawożenie i prawidłowa
ochrona roślin w optymalnych warunkach glebowo klimatycznych prowadzi
do proekologicznej produkcji ziemniaków w naszym kraju.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Trudne warunki użytkowania
znakomicie weryfikują maszynę,
a bystre oko rolnika szybko
wychwytuje niedociągnięcia.
Nasze testy udostępniamy
każdemu zainteresowanemu.

www.poettinger.pl

Punktem ciężkości naszej współpracy w tym przypadku jest
technologia siewu uproszczonego z wykorzystaniem siewnika
TERRASEM i krótkiej brony talerzowej TERRADISC.

GR Wiesław Gryn jako pierwsze otrzymało status
Gospodarstwa Partnerskiego Poettinger.

Przedstawicielstwo w Polsce: 601 424 223; Sprzedaż: 0609 203 132; Serwis: 603 803 213; Magazyn centralny: 605 262 709

Testowanie nowych rozwiązań technicznych, wdrażanie nowych
technologii oraz wymiana doświadczeń stanowią trzon tej współpracy

Na bazie wielu lat wspolnych doświadczeń z udziałem wiodących
gospodarstw z rożnych regionow Polski powstał projekt pod nazwą
Gospodarstwo Partnerskie Poettinger.

Partnerski dialog pozwala nam lepiej poznać ich potrzeby i oczekiwania.
Szczegolną formą tego dialogu jest współpraca z Gospodarstwami
Partnerskimi Poettinger.

Jako firma rodzinna szczególną wagę przykładamy do relacji z klientami.
Naszym najważniejszym celem jest i zawsze będzie bezpośredni kontakt
z użytkownikami naszych produktow.

GOSPODARSTWO PARTNERSKIE POETTINGER

Poettinger blisko klienta
nr 3 marzec 2011
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”Z dużej chmury mały deszcz”
- FARMA 2011
Tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt FARMA, mamy już za sobą.
Impreza zapowiadała się na wielką, ale pomieściła się bez tłoku w dwóch pawilonach.

Chociaż odwiedzający wystawę nie
kryli rozczarowania mieli okazję zobaczyć i podziwiać nowoczesne rozwiązania dotyczące hodowli zwierząt.
Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się najnowsze rozwiązania technologiczne w hodowli trzody
chlewnej, bydła i drobiu, gdzie zainteresowani mogli obejrzeć elementy
wyposażenia pomieszczeń inwentarskich, urządzenia usprawniające pracę
i poprawiające opłacalność produkcji
oraz zapoznać się z nowymi trendami w leczeniu i żywieniu zwierząt, jak
chociażby, zaprezentowane przez firmę Polnet, żywienie trzody chlewnej
metodą „na mokro”.
W Salonie Zielonek można było
podziwiać innowacyjne rozwiązania
prezentowanych na targach maszyn
zielonkawych, poczynając od kosiarek
po przetrząsacze, zgrabiarki, owijarki, paszowozy, wozy samozbierające,
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sieczkarnie, suszarnie i silosy.
Największym zainteresowaniem cieszył się temat Salon Agroenergii, gdzie
przedstawiona została oferta z zakresu
odnawialnych źródeł energii.
Firma DGA Energia wspólnie z paroma innymi firmami, zajmującymi się
budową biogazowni lub elementów do
ich wyposażenia przedstawiła ofertę
z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Zainteresowani, tymi technologiami
pozyskiwania energii, mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat produkcji
energii powstającej podczas procesu
fermentacji metanowej oraz zobaczyć
urządzenia obrazujące funkcjonowanie
biogazowi rolniczej, takie jak: pompy,
mieszadła, czy system sterowania i automatyki a także zapoznać się z technologią przygotowania biomasy.
Tradycyjnie już, Międzynarodowe Targi Poznańskie przyznały Złoty Medal
MTP, najlepszym produktom prezen-

towanym na targach. Trofeum to cieszy się dużym uznaniem wystawców
krajowych i zagranicznych a do rodziny
jego zdobywców w tym roku dołączyły
kolejne 3 produkty:
NATURA STEP – woliera dla kur niosek do chowu podłogowego i z wolnym
wybiegiem z firmy BIG DUTCHMAN
POLSKA z Tarnowa Podgórnego
NATURA 70 – woliera dla kur niosek do chowu podłogowego i z wolnym wybiegiem również z firmy BIG
DUTCHMAN Polska z Tarnowa
Podgórnego
Ładowacze czołowe serii AT z firmy
HYDROMETAL Tomasz Kowalewski
z miejscowości Ostrów Mazowiecka
W konkursie Acanthus Ureus za najlepiej zaprojektowane i przygotowane
do realizacji strategii marketingowej firmy laureatami zostały:
DGA Energia Sp. z o.o. z Poznania
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.
z Tarnowa Podgórnego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe POLNET Sp. z o.o. z Poznania
W oczekiwaniu na następną edycję Targów FARMA miejmy nadzieję,
że wzbudzi większe zainteresowanie
wystawiających jak i zwiedzających.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 3 marzec 2011

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

www.hydramet.pl

ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki
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Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

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

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

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Nawożenie naturalne użytków
zielonych
Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. z nawozami naturalnymi
możemy wyjechać w pole 1 marca. Wczesną wiosną lub na początku okresu wegetacji użytki
zielone możemy nawozić gnojowicą i gnojówką. Należy przy tym pamiętać, że przy wiosennym
stosowaniu gnojówki azot jest wykorzystywany w 70 proc., a przy jesiennym tylko w 50 proc.
Z kalkulacji przeprowadzonych
w IUNG wynika, że całkowita roczna
produkcja gnojówki w Polsce wynosi
ok. 13 mln m3, a gnojowicy ok. 7,5 mln
m3. Najwięcej gnojówki i gnojowicy
produkuje się wciąż w województwach:
wielkopolskim, podlaskim i mazowieckim. Natomiast najczęściej stosowa
nym płynnym nawozem naturalnym
jest gnojowica bydlęca, której wartość
nawozowa uzależniona jest od zawartości suchej masy. W małych gospodarstwach natomiast gromadzi się
i rozlewa nadal gnojowicę mieszaną:
z obory i chlewni.
Najpierw kilka słów o nawozach zalecanych do wiosennego stosowania
na użytkach zielonych. Gnojowica to
mieszanina moczu, kału oraz wody,
którą spłukuje się stanowiska w bezściołowym chowie zwierząt. Skład chemiczny tego nawozu zależy od gatunku
i żywienia zwierząt, a także stopnia
rozcieńczenia wodą. I tak przeciętnie
w 1 m ³ gnojowicy znajduje się 3–4 kg
azotu, 2–3 kg fosforu, 3–4 kg potasu
oraz 2–3 kg wapnia i 1 kg magnezu.
Oprócz makroelementów w gnojowicy występują również mikroelementy
oraz substancja organiczna.
Gnojówką nazywamy przefermentowany mocz zwierząt, który zawiera przeciętnie do 0,3 proc. azotu i 0,7
proc. potasu oraz znikomą ilość fosforu. Z 1 m3 gnojówki wnosimy więc do

56

gleby odpowiednio 3 kg azotu i do 7
kg potasu. Praktycznie rzecz biorąc
gnojówka to nawóz potasowo-azotowy, którego skład chemiczny zależy od
gatunku zwierząt. Gnojówka bydlęca
jest zwykle zasobniejsza w potas od
gnojówki pochodzącej od trzody chlewnej. Oba nawozy naturalne: gnojowica
i gnojówka, poza wniesieniem do gleby cennych składników pokarmowych:
makro i mikroelementów, poprawiają
żyzność gleby. Dzieje się to za sprawą
wzbogacania jej w materię organiczną
i pobudzenie jej aktywności biologicznej. Gnojowica i gnojówka stosowane na użytkach zielonych wydłużają
okres wegetacji, korzystnie wpływają
na zadarnienie, a dzięki zwiększeniu
udziału wartościowych traw oraz roślin motylkowatych poprawiają skład
botaniczny runi.
Należy jednak pamiętać, że stosowanie tak dobre rezultaty daje stosowanie optymalnych dawek tych nawozów.
Nadmiar gnojowicy i gnojówki na użytkach zielonych, bez nawożenia fosforem może pogarszać jakość runi oraz
niekorzystnie wpływać na życie biologiczne gleby wskutek zmniejszenia się
populacji dżdżownic w glebie. Dlaczego? Gnojowica zawiera spore ilości
wody, po wylaniu na glebę zaczyna
wypierać powietrze z gleby, co może
prowadzić do powstania warunków
beztlenowych, a w efekcie elimina-
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cji dobroczynnych mikroorganizmów
i szlachetnych gatunków traw i motylkowatych. Z tego też względu nie
należy wylewać gnojowicy i gnojówki
na gleby słabo przepuszczalne, zbyt
wilgotne, oraz ciężkie. Gleby lżejsze są
zdecydowanie odporniejsze na nawet
większe dawki gnojowicy, i nawet obite
deszcze po wylaniu gnojowicy nie pogorszą warunków tlenowych w glebie.
Stosując gnojowicę i gnojówkę zaleca
się również bezwzględnie przestrzegać
zalecanych dawek, które muszą być
zgodne z wymogami ochrony środowiska oraz wymaganiami pokarmowymi
roślin. Warto przed każdorazowym wylaniem tych nawozów na pole pobrać
próbki w celu oznaczenia podstawowych składników pokarmowych oraz
suchej masy w przypadku gnojowicy,
co pozwala precyzyjnie oszacować
wielkość optymalnej dawki. Szczególnie istotna jest obok azotu, zawartość
potasu i fosforu w nawozach naturalnych.. Trzeba pamiętać, że nadmiar
potasu w paszy dla zwierząt jest szkodliwy. Z kolei w przypadku gnojówki nie
można zapomnieć o uzupełnieniu gleby fosforem. Na hektar trzeba wysiać
co najmniej 50 kg P2O5. W przypadku
stosowania płynnych nawozów naturalnych na pastwiskach należy także
pamiętać o nawożenia wapniem.
Na użytkach zielonych najczęściej
stosuje się 25-40 m3 gnojowicy i gnojówki na ha rocznie. Oznacza, to, że
w okresie wegetacji jednorazowa dawka gnojowicy i gnojówki nie powinna
być większa niż 15 m3/ha. Stosując te
nawozy nie można zapominać o rozw w w . r a p o r t r o l n y. p l

python
Twoja maszyna do
czyszczenia drenów!
Python, marki Agrifac, to efektywna i ekonomiczna
maszyna o dużej trwałości i solidnej konstrukcji z
możliwością obsługi z kabiny ciągnika.
Wystarczy jedna osoba!

Maszyna usuwa z drenów błoto, osad żelazny, korzenie i
trafiające się niekiedy zwierzęta tj. żaby.
Jesteś ciekaw?
Zadzwoń i zapytaj gdzie odbędzie się kolejny pokaz!

Agata Michalak
duża Wydajność oczyszczania
t: 0031 653134883
e: a.michalak@agrifac.com
Inne oferowane maszyny firmy Agrifac Machinery B.V. to:
Wąski bęben do naWijania Węża

agrifac Python!
Python_PL_203x276_FC.indd 1

Python: Efektywność,
Ekonomiczność, Ergonomiczność i
Ekologiczność

Opryskiwacze przyczepiane
od 2800 – 7200 litrów, do 51 metrów
Opryskiwacze samojezdne
od 2700 – 4000 litrów, do 51 metrów
Kombajny do zbioru buraków cukrowych
6 – 12 rzędowe, 12 – 33 tony
Kombajny do zbioru ziemniaków
2 – 4 rzędowe, z i bez zbiornika
Nowy model opryskiwacza samojezdnego
Condor jest jeszcze bardziej efektywny,
ekonomiczny, ergonomiczny i ekologiczny

www.agrifac.pl
28-2-2011 15:32:05
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cieńczeniu wodą, w stosunku 1:0,5-1,0.
Takie postępowanie nie tylko zapobiega
poparzeniom roślin, ale też zmniejsza
straty azotu i poprawia jego wykorzystanie. A straty azotu z gnojówki są duże.
Z tego też względu należy przechowywać ją w szczelnie zamkniętych zbiornikach, bez dostępu powietrza i chronić
przed nagrzewaniem. Gnojówkę zaleca
się wylewać tylko w bezwietrzne dni
i następnie szybko wymieszać z glebą. Obecnie stosowanie metody aplikacji płynnych nawozów naturalnych,
dzięki użyciu nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu pozwalają równomiernie rozlać je na całej powierzchni
pola i przykryć, co znacznie ogranicza
straty azotu z gnojowicy i gnojówki.
Gnojowicę i gnojówkę można stosować na użytkach zielonych w terminie
późniejszym, ok. 2 tygodni po pierwszym pokosie. Natomiast na pastwiskach po drugim i trzecim wypasie.
Na pastwiskach najlepiej jest stosować
gnojowicę w marcu, najlepiej jednorazowo całą dawkę.
Nawozowe działanie gnojowicy i gnojówki jest znacznie szybsze niż obornika, ponieważ większość substancji
nawozowych znajduje się w formie mineralnej, a więc ich działanie jest bardziej zbliżone do działania nawozów
mineralnych azotowych niż do obornika.
Do oceny wartości nawozowej gnojowicy i gnojówki oraz dla ułatwienia
dawkowania tych nawozów wykorzystuje się równoważniki nawozowe.
Określają one działanie składnika pokarmowego zawartego w tych nawozach w porównaniu z powszechnie
stosowanymi w optymalnym terminie nawozami mineralnymi i dotyczą
trzech składników: azotu, fosforu i potasu. Mniejsza wartość równoważni-
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ka oznacza zawsze słabsze działanie
składnika w nawozie. Dla azotu gnojowicy równoważnik wynosi 30-70,
a gnojówki 50-80. Pozostałe składniki
pokarmowe w przypadku gnojowicy:
fosfor i potas, a w przypadku gnojówki
potas, wykazują takie same działanie
plonotwórcze, jak z nawozów mineralnych, czyli odpowiednio ich równoważniki nawozowe dla fosforu i potasu
wynoszą 100. Tak też jest w przypadku
potasu gnojówki. W praktyce oznacza
to, że jeśli równoważnik nawozowy dla
azotu gnojowicy wynosi 60, znaczy to,
100 kg N azotu w gnojowicy daje identyczny efekt plonotwórczy jak 60 kg N
w nawozach mineralnych. W przypadku fosforu i potasu 100 kg każdego
z tych składników w gnojowicy zastępuje działanie, bez wpływu na wielkość
plonu, identycznej ilości fosforu i potasu
w nawozach mineralnych. W związku
z tym te składniki pokarmowe w całości odejmujemy od planowanej dawki
nawozów mineralnych na użytki zielone w roku stosowania tych nawozów.
Można więc sporo zaoszczędzić na
zakupie nawozów mineralnych. Jeśli
regularnie stosujemy nawozy naturalne do nawożenia użytków zielonych, to
nawozy mineralne powinny uzupełniać
brakujące ilości składników pokarmowych na zasadzie bilansu składników
z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych roślin.
Gdy planujemy stosować gnojowicą corocznie konieczna jest kontrola zasobności gleby w fosfor i potas.
Składnik, którego zawartość w glebie
przewyższa poziom średni, powinien
być punktem wyjścia przy sporządzaniu planu nawożenia. Na glebach o zawartości fosforu powyżej 40 mg P2O5
na 100 g należy całkowicie zaniechać

stosowania gnojowicy. Gnojówka natomiast nie powinna być stosowana na
glebach o bardzo wysokiej zawartości
potasu- powyżej 40 mg K2O na 100 g gleby
lekkiej, 50 mg K2O na 100 g gleby średniej i 60 mg K2O na 100 g gleby ciężkiej.
Zasady przechowywania i stosowania
nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy i gnojówki) regulują odpowiednio
Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia
10 lipca 2007 r. oraz art. 47 Ustawy
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001
z późniejszymi zmianami. Natomiast
wielkości dawek nawozów naturalnych
określają przepisy Dyrektywy Azotanowej. Zgodnie z jej wytycznymi ilość
azotu stosowanego w nawozach naturalnych nie może przekraczać rocznie
170 kg na hektar, w więc w przypadku
gnojowicy maksymalna wielkość dawki
nie może przekraczać 45 m3 na hektar. Przy aplikacji gnojowicy i gnojówki
należy bezwzględnie przestrzegać zasady zakazu stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej na glebach
bez okrywy roślinnej, położonych na
stoku o nachyleniu większym niż 10%.
Nawozów naturalnych nie można też
stosować w odległości mniejszej niż
20 m od stref ochronnych źródeł i ujęć
wody, brzegu zbiorników.
Efektywność działania płynnych nawozów naturalnych jest większa na glebach
o optymalnym dla roślin uprawnych odczynie oraz terminie stosowania, pozwalającym jak najlepiej wykorzystać
składniki pokarmowe z tych nawozów.
Na łąkach i pastwiskach gnojowicę
i gnojówkę można wylewać nie częściej
niż co 2-3 lata. Częstsze stosowanie
tych nawozów prowadzi do wzrostu
zachwaszczenia baldaszkowatymi, co
pogarsza jakość runi.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wapnowanie użytków
zielonych
Poszczególne gatunki roślin łąkowych i pastwisk osiągają pełnię swojego wzrostu i rozwoju
w ściśle określonych warunkach siedliskowych. Znajduje to odniesienie do zasobności gleby
w azot, fosfor, potas a przede wszystkim jej odczynu.
W przypadku nawożenia wapniem
użytków zielonych istnieje sytuacja
szczególna, będąca rezultatem obecności w runi wielu gatunków różniących
się wymaganiami wobec odczynu. Najbardziej odpowiednim odczynem dla
traw są gleby o pH od kwaśnego do
lekko kwaśnego. Tylko niektóre gatunki
traw (kostrzewa łąkowa, kostrzewa bezostna, rajgras wyniosły) i rośliny motylkowe, wymagają odczynu obojętnego.

Cel wapnowania
Zasadniczym celem wapnowania użytków zielonych jest usunięcie
nadmiaru niepożądanej kwasowości
w wierzchniej warstwie gleby. Najważniejsze korzyści produkcyjne wynikające z racjonalnego wapnowania gleb
pod użytkami zielonymi to:
• uzyskanie optymalnego dla wzrostu
i rozwoju roślin łąkowych odczynu gleby,
• wstrzymanie procesu zakwaszenia,

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

• zwiększanie przyswajalności składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu,
• zmniejszenie zawartości w glebie szkodliwych dla roślin jonów glinu
i manganu, poprawa żyzności i właściwości fizycznych gleby.
Najlepszy poziom pH, z punktu widzenia kształtowania się korzystnego
składu botanicznego runi i jej wartości
pokarmowej, odpowiednio uwilgotnionych gleb mineralnych wynosi około 6,0.
W tego typu siedliskach odpowiednie
warunki do wzrostu i rozwoju znajdują
najbardziej produktywne trawy pastewne oraz rośliny motylkowate, szczególnie koniczyna biała. Optymalny dla
roślin łąkowych odczyn gleby reguluje
jej fizyczne i chemiczne właściwości,
ułatwia dostępność składników pokarmowych i przez to zwiększa plon runi.
Optymalnym poziomem wapnia w paszy dla przeżuwaczy jest 0,7% w suchej
masie. Niekorzystny dla zwierząt jest

mgr inż. Piotr Ochal
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zarówno niedobór wapnia w paszy, jak
i jego nadmiar. Większa koncentracja
wapnia jest charakterystyczna dla roślin dwuliściennych (średnio 1,3% s.m.)
niż w traw (0,5% s.m.).
Stosowanie wapnia na użytkach zielonych zlokalizowanych na kwaśnych
glebach zwiększa populację dżdżownic. Większa aktywność fauny glebowej
stymuluje procesy przemiany materii
organicznej oraz przyspiesza obieg
azotu i fosforu. Ponadto dżdżownice
odgrywają istotną rolę we wprowadzaniu wapnia do gleb użytków zielonych,
na których wapnowanie jest stosowane na powierzchnię darni.
Dużym problemem w zakwaszonych glebach łąkowych jest zagrożenie toksycznością wolnych jonów glinu.
Zwiększenie wartości pH powyżej 4,5
niweluje szkodliwe działanie tego jonu.

Podstawowe zasady wapnowania
Nawozy wapniowe należy stosować
w ilościach gwarantujących utrzymanie
ich odczynu w optymalnym przedziale
pHKCl 5,5-6,0 na glebach mineralnych
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Tabela 1. Zalecane dawki CaO (t/ha) na trwałe użytki zielone – gleby mineralne (Jadczyszyn i in. 2008)
Metoda oznaczenia

pH w KCl
< 4,6

zawartość węgla %

4,6 – 5,0

gęstość próbki (g/cm3)

5,1 – 5,5

5,6 – 6,0

potrzeby wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

do 2,5

ponad 1,20

1,5

1,0

0,5

-

2,6 – 5,0

1,20 – 0,96

2,0

1,5

1,0

0,5

5,1 – 10,0

0,96 – 0,46

3,0

2,5

-

-

Tabela 2. Zalecane dawki CaO (t/ha) na trwałe użytki zielone – gleby organiczne (Jadczyszyn i in. 2008)
pH w KCl
<4,1

4,1 – 4,5

4,6 – 5,0

>5,0

potrzebne

wskazane

zbędne

3,0

2,5

-

potrzeby wapnowania
konieczne
dawka ustalona przez stację
chemiczno rolniczą

i pHKCl 4,5-5,0 na glebach organicznych. Szczególnej uwagi wymagają
użytki zielone z dużym udziałem roślin
motylkowatych w runi. W takiej sytuacji gleby mineralne powinny odznaczać
się pH = 6,0, a organiczne pH = 5,5.
W przeciwnym razie trwałość roślin
motylkowatych, zwłaszcza koniczyn,
ulega znacznemu zmniejszeniu.
Dawka wapnia zależy od:
wrażliwości roślin na zakwaszenie,
kwasowości torfu w warstwie górnej
oraz w całym profilu,
zawartości substancji organicznej
Zalecane dawki wapna (CaO) dla
gleb mineralnych i organicznych podano w tabeli 1 i 2.
W wapnowaniu użytków zielonych
należy zwrócić szczególną uwagę na
dobór optymalnej dawki nawozu zależnej od pH gleby i zawartości próchnicy.
Najczęściej kształtuje się ona na poziomie 1-1,5 t CaO ha-1 w odstępach,
co 4 - 6 lat. W zakresie częstotliwości
stosowania wapnia podstawową rolę
odgrywa skład granulometryczny gleb,
im lżejsza jest gleba, tym należy ją częściej wapnować mniejszymi dawkami.
Najlepszą formą nawozu wapniowego
jest węglan wapniowy, kreda. W przy-
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padku niskiej zawartości magnezu w
glebie polecane jest wapno w postaci
wapna węglanowego magnezowego
np. dolomitu, który dodatnio wpływa
na jakość runi, zwiększa udział roślin
motylkowatych, poprawia skład chemiczny pasz a przez to poprawia kondycję zdrowotną zwierząt.
Wraz z dobrym zaopatrzeniem roślin
w wapń, w runi wzrasta także zawartość innych składników mineralnych,
m.in. fosforu i magnezu, niezbędnych
do prawidłowego rozwoju układu kostnego i mięśniowego zwierząt, a niedostępnych dla roślin rosnących na
glebach o niskim pH. Pod wpływem
wapnia wzrasta strawność hemicelulozy i zwiększa się poziom pobierania
paszy przez zwierzęta. Należy jednak
pamiętać, że niekorzystny dla zwierząt
jest zarówno niedobór wapnia w paszy, jak i jego nadmiar.
Zalecanym terminem stosowania
wapnowania na użytki zielone jest
okres pozawegetacyjny, późna jesień
lub wczesna wiosna, przed ruszeniem
wegetacji roślin. Nawóz wapniowy jest
stosowany na darń i nie może być wymieszany z glebą. Z tego względu należy wykorzystać możliwość połączenia

tego zabiegu z renowacją użytków zielonych, zwłaszcza z wykorzystaniem
pełnej uprawy, w ramach której można
wymieszać nawóz wapniowy z glebą.
Użytki zielone na glebach kwaśnych
słabo plonują, gdyż z runi wypierane
są szlachetne gatunki traw i rośliny motylkowate. Natomiast, uzyskana pasza
ma mierną wartość żywieniową, gdyż
zawiera mało białka i składników mineralnych. Stosowanie wapna na użytki zielone zapobiega temu zjawisku,
szczególnie w przypadku stosowania
w mieszankach nasiennych wartościowych gatunków traw pastewnych oraz
roślin motylkowatych. Z tego względu
użytki zielone wymagają systematycznej kontroli odczynu.
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Obszar i Struktura Powierzchni
Paszowej w Polsce
Powierzchnię paszową w Polsce, na której produkuje się podstawowe pasze objętościowe soczyste
i suche, stanowią łąki i pastwiska oraz areał polowy roślin pastewnych. Około 75% powierzchni łąk
i pastwisk nadaje się do normalnego gospodarowania, to jest stosowania nawożenia i produkowania
wartościowej pod względem pokarmowym masy roślinnej.
Większy udział użytków zielonych
w strukturze użytków rolnych występuje na obrzeżu kraju. Należy podkreślić,
że w latach 90-tych silnie ujawniły się
tendencje do zmniejszania powierzchni
użytków trwałych w niektórych rejonach
kraju, głównie na Pomorzu Zachodnim
oraz w południowo—zachodniej części
Polski, co wiązało się z upadkiem ekonomicznym byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wyraźnie spadła na
tych terenach obsada bydła, a zarazem
produkcja mleka. Z punktu widzenia po-

tencjalnej produkcji pasz jest to znaczący obszar, stanowiący w skali kraju około
15% powierzchni produkcyjnej.
Gospodarka paszowa stanowi ważne
ogniwo produkcji rolniczej, określa bowiem
organizację produkcji roślinnej, a także
wpływa na efektywność żywienia zwierząt. Ma również znaczący wpływ na wyniki ekonomiczne całego gospodarstwa.
Celem gospodarki paszowej jest zapewnienie pokrycia bytowego i produkcyjnego
zapotrzebowania zwierząt na niezbędne
składniki pokarmowe w ciągu całego roku

Tabela 1. Powierzchnia paszowa
Wyszczególnienie
Rok 2009
Ogółem
4104,4
Trwałe użytki zielone
3179,7
Polowe uprawy pastewne
924,7
Udział polowych upraw pastewnych
8,0
w powierzchni zasiewów ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

2008=100
99,8
9,9
99,5
-

Tabela 2. Zbiory roślin pastewnych przeznaczonych na paszę (tys. ton)
Wyszczególnienie
Rok 2009
2008=100
Okopowe pastewne
123,1
94,2
Strączkowe pastewne
192,0
127,9
Motylkowate drobnonasienne
10854,9
100,8
Kukurydza na zielonkę
18833,0
110,0
Trwałe użytki zielone
15050,2
104,5
Łąki trwałe
12127,7
102,4
Pastwiska trwałe
2922,5
114,4
Poplony i wsiewki
1019,8
107,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
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gospodarczego. Jej znaczenie wynika
z faktu, iż około 60-70% produkcji roślinnej
jest przetwarzane przez zwierzęta, a udział
ten systematycznie wzrasta. W praktyce
gospodarstwa rolnego występuje szereg
trudności w zorganizowaniu racjonalnej
gospodarki paszowej, które wiążą się
z narzuconą przez czynniki przyrodnicze, głównie glebowo-klimatyczne strukturą produkowanych pasz, występującą
w gospodarstwie różnorodnością pasz,
zmiennością plonów roślin pastewnych,
wpływem konserwacji i magazynowania
pasz na ich masę i zawartość składników
pokarmowych. Zasadą racjonalnie prowadzonej gospodarki paszowej jest wykorzystanie w pierwszej kolejności tych
pasz, które nie konkurują z towarową produkcją roślinną. Powinny być to pasze pochodzące z trwałych użytków zielonych
oraz produkty uboczne, powstające przy
uprawie roślin towarowych. Produkcja pasz
na gruntach ornych powinna mieć miejsce tylko wówczas, gdy dochód osiągany
z 1 ha działalności zespolonej (produkcja pasz – produkcja mleka) jest większy
niż z 1 ha towarowej produkcji roślinnej.
Podstawowym wskaźnikiem gospodarki paszowej jest powierzchnia paszowa.
W roku 2009 obszar powierzchni paszowej w Polsce wynosił 4104,4 tys. ha,
z czego trwałe użytki zielone zajęły 3179,7
tys. ha, co stanowi 77,5%. Polowe uprawy pastewne zajęły 924,7 tys. ha (22,5%),
których udział w powierzchni zasiewów
ogółem stanowił 8%. Ogólna powierzchnia
paszowa roślin pastewnych w porównaniu
do roku 2008 była mniejsza o około 9,5
tys. ha (o 0,2%). Powierzchnia polowych
upraw roślin pastewnych przeznaczonych

61

FARMA
na paszę zmniejszyła się o ok. 4,8 tys.
ha (o 0,5%), zmniejszyła się również powierzchnia trwałych użytków zielonych
o ok. 4,7 tys. ha (o 0,1%). Powierzchnia
uprawy roślin strączkowych pastewnych
na zielonkę zwiększyła się o ok. 2,1 tys.
ha (o 24,4%), natomiast zmniejszyła się
powierzchnia uprawy roślin motylkowatych
drobnonasiennych i innych pastewnych
łącznie z trawami i pastwiskami polowymi
na zielonkę o 7,3 tys. ha (o 1,5%). Udział
powierzchni uprawy roślin pastewnych na
gruntach ornych w ogólnej powierzchni
zasiewów w porównaniu do roku 2008
pozostał na niezmienionym poziomie.
Powierzchnia uprawy kukurydzy na zielonkę wyniosła 419,7 tys. ha i w porównaniu do 2008 roku zwiększyła się o blisko
4,0 tys. ha (o 1,0%). Przy plonach zielonej
masy wyższych od uzyskanych w 2008 r.
o 37 dt/ha (o 9,0%) i wynoszących 449 dt/
ha, zbiory zielonej masy wyniosły około
18,8 mln t i były o blisko 1,7 mln t (o 10%)
wyższe od uzyskanych w 2008 r. Najwyższe zbiory kukurydzy na zielonkę uzyskały województwa: wielkopolskie (3602,7 tys.
t), mazowieckie (3571,4 tys. t) i podlaskie
(3070,0 tys. t), natomiast najmniejsze zanotowano w województwach: podkarpackim (123,6 tys. t), małopolskim (187,1 tys. t)
i świętokrzyskim (250,0 tys. t).
Powierzchnia strączkowych pastewnych
na zielonkę zwiększyła się w porównaniu
do 2008 r. o około 2,1 tys. ha tj. o 24,4%
do około 10,6 tys. ha. Przy plonach wynoszących 182 dt/ha, tj. o 5 dt/ha (o 2,8%)
wyższych niż w ubiegłym roku, zbiory
zielonej masy były większe o 41,8 tys. t
(o 27,9%) i wyniosły około 192,0 tys. t.
Największe zbiory zielonki roślin strączkowych pastewnych uzyskały województwa: mazowieckie (47,7 tys. t) oraz lubelskie
(26,5 tys. t), natomiast najmniejsze uzyskano w województwach: zachodniopo-
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morskim (2,7 tys. t), śląskim i małopolskim
(po 2,8 tys. t).
Zielonkę z roślin motylkowatych drobnonasiennych, innych pastewnych i traw
łącznie z pastwiskami (w uprawie polowej) zebrano z powierzchni 465,0 tys.
ha, tj. o 7,3 tys. ha (o 1,5%) mniejszej niż
w 2008 r. Przy zmniejszonej powierzchni
uprawy i plonach wynoszących 233 dt/
ha, a więc wyższych o 5 dt/ha (o 2,2%),
zbiory zielonki motylkowatych drobnonasiennych, innych pastewnych i traw
oraz pastwisk polowych były o około 89,6
tys. t (o 0,8%) wyższe od uzyskanych
w 2008 r. i wyniosły około 10,9 mln t.
W łącznej powierzchni uprawy na zielonkę motylkowatych drobnonasiennych,
innych pastewnych i traw oraz pastwisk
polowych udział powierzchni koniczyny
na zielonkę wyniósł 7,9%, tj. o 1,4 % mniej
niż w 2008 r. Powierzchnia uprawy koniczyny na zielonkę wyniosła ok. 36,6 tys.
ha i była niższa niż w roku 2008 o około 7,5 tys. ha (o 17%). Plony koniczyny
na zielonkę osiągnęły poziom 263 dt/
ha, a więc wyżej niż w roku 2008 o 12
dt/ha (o 4,8%), natomiast zbiory zielonki koniczyny wyniosły 962,1 tys. t i były
niższe o 144,6 tys. t (o 13,1%) od zbiorów
uzyskanych w 2008 r. Największe zbiory
koniczyny na zielonkę uzyskano w województwach: małopolskim (198,6 tys. t),
lubelskim (95,7 tys. t) i warmińsko-mazurskim (85,9 tys. t), natomiast najniższe
w województwach: lubuskim (7,8 tys. t),
pomorskim (20,0 tys. t), opolskim (21,2
tys. t) i dolnośląskim (21,7 tys. t). Udział
zbiorów koniczyny na zielonkę w ogólnych
zbiorach motylkowych drobnonasiennych,
innych pastewnych i traw oraz pastwisk
polowych na zielonkę wyniósł 8,9%.
Powierzchnia trwałych użytków zielonych
w gospodarstwach rolnych w 2009 r. wyniosła blisko 3,2 mln ha i w porównaniu

do 2008 roku zmniejszyła się o ok. 4,7
tys. ha (o 0,1%). Łącznie plony z trwałych
użytków zielonych w przeliczeniu na siano
wyniosły 47,3 dt/ha i były wyższe od uzyskanych w roku wcześniejszym o 2,1 dt/
ha (o 4,7%). Wyższe plonowanie trwałych
użytków zielonych spowodowało wzrost
produkcji (w przeliczeniu) na siano) do
ok. 15 mln t o blisko 0,7 mln ton (o 4,5%).
Powierzchnia łąk trwałych w gospodarstwach rolnych wyniosła blisko 2,5 mln
ha i w porównaniu do 2008 r. zwiększyła
się o 12,8 tys. ha (o 0,5%). Łączne plony
z łąk trwałych (I, II i III pokos) w przeliczeniu na siano wyniosły 49,2 dt/ha i były
wyższe od uzyskanych w 2008 r. o 0,9
dt/ha (o 1,9%). Należy nadmienić jednocześnie, iż szacuje się, że powierzchnia
łąk trwałych nie wykorzystywanych gospodarczo, tj. nie eksploatowanych oraz
skoszonych, lecz nie zebranych, łącznie
w I pokosie wyniosła ok. 403,3 tys. ha,
tj. 16,4% ogólnej powierzchni łąk trwałych (w 2008 r. – 10,2 %), w II pokosie
ok. 418,4 tys. ha, tj. 17,0% (w 2008 r. –
18,1%), a w III pokosie około 701,9 tys.
ha, tj. 28,5% (w 2008 r. – 28,2%).
Plony I pokosu z łąk trwałych wyniosły
23,8 dt/ha i były niższe od uzyskanych
w 2008 r. o 2,4 dt/ha (o 9,2%), plony II
pokosu wyniosły 17,2 dt/ha i były wyższe
o 2,6 dt/ha (o 17,8%), a plony III pokosu
wyniosły 8,3 dt/ha i były wyższe o 0,7
dt/ha (o 9,2%).
Produkcja siana z łąk trwałych łącznie
z trzech pokosów wyniosła ponad 12,1
mln t i była większa od produkcji z 2008 r.
o ok. 0,3 mln t (o 2,4%). Jakość zebranego
siana oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego (w 5-cio stopniowej skali), a więc
niżej o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego niż
w roku 2008.
Powierzchnia pastwisk trwałych w gospodarstwach rolnych wyniosła około
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716,6 tys. ha i w porównaniu do 2008 r.
zmniejszyła się o ok. 17,5 tys. ha (o 2,4%).
Przy plonie wynoszącym 204 dt/ha zielonki tj. o 3 dt/ha (o 17,2%) wyższym od
uzyskanego w 2008 r. produkcja w przeliczeniu na siano wyniosła blisko 2,9 mln t
i była wyższa od produkcji z roku 2008
o ok. 0,4 mln t (o 14,4%).
Powierzchnia uprawy poplonów i wsie-
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wek poplonowych na paszę wyniosła ok.
85,8 tys. ha i w porównaniu do 2008 r.
była mniejsza o 4,8 tys. ha (o 5,3%). Przy
plonach zielonej masy wynoszących 119
dt/ha, tj. wyższych o 14 dt/ha (o 13,3%)
w porównaniu do roku ubiegłego, zbiory poplonów i wsiewek na paszę wyniosły około 1019,8 tys. t i były o 68,6 tys. t
(o 7,2%) wyższe od uzyskanych w 2008 r.

Najwięcej poplonów i wsiewek uprawiano w województwach: mazowieckim
(16,7 tys. ha), wielkopolskim (16,0 tys. ha)
i łódzkim (15,9 tys. ha), a najwyższe zbiory
uzyskano w województwach: wielkopolskim (206,3 tys. t), łódzkim (184,3 tys. t)
i mazowieckim (163,4 tys. t).
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Potargować każdy może - SIMA 2011
Dla pasjonatów rolnictwa nieobecność w paryskim centrum wystawowym Paris Nord Villepinte Exhibition
Center, na 73 już edycji targów SIMA,
jest prawdziwym grzechem. Francuskie
targi są bowiem obowiązkową pozycją dla każdego, kto nie może przejść
obojętnie obok najświeższych nowinek ze świata maszyn i urządzeń rolniczych. Sima to od lat także cenione
forum wymiany myśli i koncepcji z zakresu genetyki czy energii odnawialnej.
W tym roku targi miały jeszcze jeden
atut. Podobnie jak przed sześcioma
laty zorganizowany został Dzień Polski, czyli kilkugodzinny panel poświęcony „naszemu” rolnictwu. Dyskusję
otworzył i moderował Andrzej Bereda z Promosalons Polska. W trakcie
konferencji zwrócono, między innymi,
uwagę na krzywdzącą niektóre kraje
unijną politykę w zakresie dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Temat ten
podjął prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktor Szmulewicz. W jego
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ocenie rażące dysproporcje w kwesti niesprawiedliwego systemu dopłat
zaobserwować można na przykładzie
Grecji i Łotwy. W tej pierwszej do jednego hektara dopłata wynosi około 500
euro. Nasi wschodni sąsiedzi mogą
zaś liczyć jedynie na równowartość 80

euro. W tej sytuacji budowanie unijnego, w pełni konkurencyjnego rynku jest
mało realne podkreślał Szmulewicz.
W trakcie konferencji wiele celnych
uwag padło także z ust Leszka Weremczuka z Expomu Krośniewice. Omówił
on obecny stan krajowej techniki rolniczej. W sposób szczególny podkreślił znaczące dysproporcje pomiędzy
polskim a europejskim rolnictwem, jakich na początku lat 90-tych nie sposób było ukryć. Zdaniem prelegenta
wynikały one głównie z uwarunkowań
historycznych. Jednak teraz, w 20 lat
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po odzyskaniu niepodległości, polscy
rolnicy szybko odrabiają straty i dziś
mogą się pochwalić wysokim poziomem technicznym swoich gospodarstw.
Trzecią osobą, która zabrała głos w trakcie Dnia Polskiego był Marek Baryłko
wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Właścicieli i Dzierżawców Dużych
Nieruchomości Rolnych. Tematem
jego wystąpienia był podział gospodarstw rolnych oraz ich prywatyzacja.
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Równolegle z Dniem Polskim w trakcie
paryskiej imprezy odbywały się także
inne panele. Swoją konferencję zorganizował, między innymi, CNH oraz KUHN.
W obu przypadkach tematem wiodącym
był opis bieżącej oferty, a także plany,
jakie firmy chcą zrealizować w tym roku.
Miłym, polskim akcentem na SIMIE
były także stoiska naszych rodzimych
firm. Swoją ofertę w Paryżu prezentował Krukowiak, Farmtrac, Stomil,

Genes, Unia Grudziądz oraz Defalin.
Do Polaków dołączyło jeszcze 1342
wystawców z 37 krajów świata. Choć
na większości stoisk dominowały ciężkie maszyny rolnicze, to w Paryżu znalazło się także miejsce dla hodowców
bydła oraz firm oferujących wszelkiego
rodzaju urządzenia rolnicze przydatne
w hodowli i w gospodarstwie. Na targach w Paryżu każdy z zainteresowanych znalazł coś dla siebie.
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Ciągnik koncepcyjny Valtra
ANTS — spojrzenie
w przyszłość
Na swojej 60-tej rocznicy firma Valtra przedstawiła wizję swojej przyszłości prezentując ciągnik
koncepcyjny ANTS. Nazwa ANTS jest grą słów— litery A, N, T i S pochodzą od produkowanych
obecnie Serii ciągników Valtra, ale „ants” to również po angielsku „mrówki”. Mrówka jest owadem
społecznym, a w dodatku jest bardzo silna jak na swoje wymiary. Cechy pracowitej mrówki są
dobrze widoczne w modelu koncepcyjnym ANTS.
W 2050 r. liczba ludności na naszej
planecie będzie wynosić około dziewięciu miliardów, jednak gruntów rolnych
będzie mniej niż dziś. Rolnicy będą
potrzebować zaawansowanych technologii, aby wykarmić coraz liczniejszą
populację a poza żywnością będą też
wytwarzać energię. Koncepcja ANTS
pozwoli stawić czoła wyzwaniom przyszłości, szanując jednocześnie tradycje
firmy Valtra. Będzie to ciągnik dynamiczny, przyjazny, łatwo przystosowywany
do potrzeb, inteligentny, zwrotny i lekki
jak na swoją moc.
ANTS to rozwiązanie modularne, na
które składają się dwa moduły podstawowe: „żołnierz” o mocy ok. 100 kW i
„robotnica” o mocy 200 kW. Oba mogą
pracować razem lub indywidualnie. Gdy
wykonywana praca wymaga nadzoru
człowieka, do każdego modułu można
zamontować kabinę. Do ciężkich prac
wymagających udziału operatora moduły można złączyć w jedną całość,
co polega na zmniejszeniu rozstawu
tylnych kół jednego modułu, wsunięciu ich między koła przednie drugiego
modułu i połączenie przegubem. Tak
utworzony pojazd to „królowa”, o łącznej mocy 400 kW.
Kabinę stanowi kapsuła, którą można montować na każdym module. Ka-

66

bina jest obrotowa i można ją ustawić
z przodu, z tyłu lub na górze modułu
podstawowego. Kabina jest opuszczana na ziemię, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę podczas najbardziej
niebezpiecznej czynności dla operatora ciągnika, czyli wsiadania do kabiny
lub wysiadania z niej.
Obsługa maszyny przez operatora
jest maksymalnie uproszczona. Większość poleceń jest wydawana głosowo.
Informacje istotne dla wykonywanego
zadania są wyświetlane na szybach kabiny, służących wtedy za wyświetlacz
przezierny. Maszyna jest wyposażona
w zaawansowane funkcje komunikacyjne. Kompozytowa konstrukcja kabiny
zapewnia bezpieczeństwo, a operator
ma nieograniczoną widoczność we
wszystkich kierunkach. Znany z ciągników Valtra układ TwinTrac został rozwinięty do maksimum, ponieważ za
sprawą ruchomej kabiny ciągnik koncepcyjny ANTS tak naprawdę nie ma
ustalonego przodu ani tyłu.

Silnik i paliwo dostosowane
do potrzeb
W kolejnych dekadach nastąpi
ogromny postęp w technikach energetycznych. Pojazd będzie napędzany silnikami elektrycznymi, a zasilający

go prąd będzie można dostarczać
z różnych źródeł, na przykład wydajnych akumulatorów, ogniw paliwowych,
turbogeneratorów lub wysokiej klasy
silników spalinowych, zdolnych maksymalnie wykorzystać produkowany
w gospodarstwie biogaz i biopaliwa.
Źródło zasilania będzie można modułowo wymieniać zależnie od potrzeb.
Konstrukcja podstawowej maszyny
będzie lekka. Koła są osadzone na półosiach, które pełnią funkcję aktywnego
zawieszenia, umożliwiają regulowanie
prześwitu oraz pozwalają opuszczać
i podnosić pojazd. Prześwit minimalny
jest używany podczas jazdy po drogach i zapewnia maksymalną stabilność. Z kolei duży prześwit przydaje się
podczas jazdy w terenie. Inteligentne
koła mają możliwość zmiany szerokości (a tym samym powierzchni styku
z podłożem), aby zapobiec ugniataniu
gleby. System ANTS będzie na bieżąco analizować strukturę i skład podłoża
i na tej podstawie dobierać optymalną
powierzchnię styku. W miarę poszerzania kół ustawienia zawieszenia będą
coraz bardziej agresywne, natomiast
podczas jazdy po drogach koła będą
zwężane dla najlepszego prowadzenia.

Samodzielna mrówka- robotnica
Moduł „robotnicy” ma moc 200 kW
i jest zdolny do samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań.
Typowy moduł „żołnierza” ma zamontowaną kabinę i służy do wykonywania
najróżniejszych zadań w gospodarstwie
i wokół niego. Z tego względu wyposażono go w podwójny wysięgnik teleskopowy, umożliwiający montaż różnego
rodzaju akcesoriów osprzętu. Pojazd
potrafi „klękać”, co bardzo ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Przeważająca część mechanizmów
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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jest sterowana elektrycznymi silnikami
i serwomotorami. W zastosowaniach
wymagających podłączenia tradycyjnej
hydrauliki wykorzystywany jest wodny
układ hydrauliczny.
Ramę nośną stanowi centralna szyna,
biegnąca przez całą długość pojazdu.
Na szynie można montować kabinę i
różnego rodzaju maszyny.
Ciągnik koncepcyjny ANTS został wykonany w skali 1:5 przez firmę Lighthaus
z Gothenburga we współpracy z działem projektowym Valtra. Model zaprezentowano podczas obchodów 60-tej
rocznicy firmy Valtra. Traktor koncepcyjny będzie pokazywany na licznych
targach rolnych i wystawach maszyn
rolniczych w 2011 r., takich jak AGROTECH, Agritechnica i SIMA.

POTRZEBUJESZ BUDYNKU ROLNICZEGO?

Budynki Frisomat to doskonały wybór dla rolnictwa - magazyny, garaże,
przechowalnie, chlewnie i kurniki to tylko niektóre z możliwych zastosowań.
Gwarantujemy szybką dostawę i montaż tak by sprostać każdym wymaganiom.
Frisomat Sp. z o.o.
Al. Krakowska 80a Stefanowo
05-552 Wólka Kosowska
biuro@frisomat.pl
www.frisomat.pl
tel. 022 736 29 03

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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60 lat ciągników Valtra w Finlandii

Valtra jest czołowym producentem
ciągników w krajach skandynawskich i
drugą pod względem popularności marką w Ameryce Łacińskiej. W ubiegłym
roku całkowita produkcja w Finlandii i
Brazylii wyniosła 21 000 ciągników.
Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.
Produkcję ciągników Valtra (wówczas
pod nazwą Valmet) rozpoczęto po II
Wojnie Światowej. Fabryki karabinów,
moździerzy i silników lotniczych przestawiono na produkcję pilnie potrzebnych ciągników rolniczych. Pierwsze
ciągniki Valmet 15 opuściły linię produkcyjną w 1951 r.
Niespełna dziesięć lat później powstała fabryka ciągników Valmet w Mogi
das Cruzes w Brazylii. Pierwszych pięć
traktorów Valmet 360 D ukończono w
grudniu 1960 r. Czas pokazał, że od-
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ważna i ryzykowna decyzja, by założyć fabrykę na drugim końcu świata,
była jak najbardziej trafiona — dzisiaj
spółka Valmet do Brasil stanowi drugi
filar firmy Valtra.
W 1978 r. firma Valmet kupiła zakłady
produkcji ciągników od szwedzkiego
Volvo BM. Korzenie firmy Volvo BM
oraz jej poprzedników, firm Bolinder i
Munktell, sięgają głęboko w przeszłość
szwedzkiego przemysłu. Theofron
Munktell założył warsztat mechaniczny w miejscowości Eskilstuna już w
1832 r., natomiast pierwszy ciągnik
opuścił zakłady przyszłej szwedzkiej
filii Valtra w roku 1913. Firmy Valmet
i Volvo BM połączyły siły w 1978 r.,
a pierwsza wspólnie zaprojektowana
Seria ciągników Volvo BM Valmet 05
została zaprezentowana w roku 1982.
Ściśle powiązana z historią firmy Val-

tra jest również fabryka silników AGCO
Sisu Power w Linnavuori. Ciągniki Valtra z zakładów w Suolahti zawsze były
wyposażane w silniki AGCO Sisu Power lub jej poprzedników- Sisu Diesel
i Valmet Diesel. Obecnie silniki AGCO
Sisu Power są produkowane w wielu
zakładach na całym świecie i można
je znaleźć nie tylko pod maską ciągników Valtra, ale również wielu innych
maszyn terenowych.
Choć Valtra ma 60 lat, jest firmą świadomą swoich korzeni i z entuzjazmem
patrzącą w przyszłość. Przeszła długą
drogę od małego, lokalnego producenta
w Finlandii do ogólnoświatowej marki
ciągników, a stając się częścią AGCO
Corporation zyskała wsparcie jednego
z największych na świecie koncernów
branży maszyn rolniczych.
www.valtra.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Väderstad wprowadza na polski rynek wał
Rollex o szer. 4,5 m
Z dniem 01 lutego 2011 Väderstad
Sp. z o.o. wprowadził do oferty maszyn wał Rollex RX 450, o szerokości
roboczej 4,5m.
Dotychczas maszyna była oferowana wyłącznie w szerokości 6,2 m co
ograniczało możliwość zastosowania
z mniejszymi ciągnikami.
Rollex 450 może z powodzeniem
współpracować z ciągnikami o mocy
od 70 KM.
Poniżej podstawowe informacje na
temat maszyny.
Wyposażenie dodatkowe wału Rollex RX 450:
- włóka Crossboard
- zbiorniki na kamienie
- noże pojedyncze
- noże podwójne
Dane techniczne:
Szer. transportowa: 2,3m
Waga z włóką: 2000kg,
Waga bez włóki: 1650kg
Zapotrzebowanie mocy: 55-80KM
Wymiary kół: 10,0/75-15,3”
Osoby zainteresowane materiałem zdjęciowym oraz szerszymi informacjami zaprasza do kontaktu:
maciej.matuszewski@vaderstad.com

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nowość SaMASZ na Agrotech 2011
Dzięki ciągłemu inwestowaniu w nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską
firma SaMASZ osiągnęła pozycję największego w Polsce i jednego z czołowych europejskich producentów
maszyn rolniczych do zielonek.
Na targach Agrotech w Kielcach
firma zaprezentuje swoje nowe produkty - kosiarki dyskowe z serii KT
wyposażone w listwę PerfectCUT® i
kosiarki 4-bębnowe tylne z centralnym
zawieszeniem
Firma SaMASZ wprowadziła do produkcji serię kosiarek wyposażonych
w nową listwę tnącą PerfectCUT i
jednocześnie opracowała nową serię
kosiarek dyskowych tylnych KT o szerokooeciach roboczych 2,60 m, 3,00
m i 3,40 m, które zastępują dotychczasowe modele kosiarek z centralnym zawieszeniem - KDTC.
Listwy PerfectCUT charakteryzują
się jeszcze dokładniejszą jakością cięcia nawet na bardzo niskich trawach.
Precyzyjne cięcie, wysoka trwałość
użytych materiałów, zabezpieczenie
przed przeszkodami (ścinany wpust),
szybka i łatwa wymiana modułu, dzięki zmodernizowanej piaście górnej, to
główne atuty listew PerfectCUT.
Listwa ta będzie montowana we
wszystkich kosiarkach SaMASZ z wyjątkiem modelu KDF 390 oraz serii KDL
z listwą Comer. Listwy HEAVY DUTY
- na wysokie koszenie - przeznaczone
np. na łąki zakamienione lub torfowe,
dostępne są na zamówienie.
Nową listwę tnącą cechuje także obniżona wysokść koszenia (przy pochyleniu listwy o 5° - 44 mm, dzięki czemu
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uzyskujemy lepszą jakość oraz większą ilość skoszonej zielonki (polecane szczególnie przy niskich trawach).
Również seria kosiarek bębnowych
tylnych K4BTC o szerokościach roboczych 2,65 m i 3,00 m, jest nowym
produktem SaMASZ-u na ten sezon i
zastępuje produkowany dotychczas
model kosiarki Z 154.
Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zmodernizowana piasta talerza ślizgowego - typ IV – dwa łożyska
dwurzędowe, regulowana pierścieniami wysokość koszenia, hydraulika
w standardzie to główne zalety tej serii kosiarek.
Kosiarki KT oraz 4-bębnowe K4BTC
posiadają centralne zawieszenie, które
umożliwia doskonałe kopiowanie terenu
a także duży zakres pochylenia, umożliwiający pracę na nierównym terenie
oraz standardowo wyposażone są w
sprężynowe odciążenie listwy tnącej.
Za dopłatą (2 000,00 PLN netto) można wyposażyć kosiarkę w odciążenie
hydro-pneumatyczne. Takie rozwiązanie zastępuje tradycyjne sprężyny i poprawia komfort pracy kosiarką.
Operator za pomocą hydrauliki ciągni-

ka może w szybki sposób ustawić siłę
nacisku elementu tnącego na podłoże,
dzięki czemu uzyskujemy optymalną
ochronę darni, czysty pokos, a w konsekwencji lepszą jakościowo paszę.
Układ jest zintegrowany z bezpiecznikiem hydraulicznym, który chroni
zespół tnący przed najazdem na niewysokie przeszkody.
Podczas napotkania przeszkody zespół tnący odchyla się do tyłu, jednocześnie unosząc się. Po ominięciu
przeszkody zespół tnący samoczynnie
wraca do pozycji roboczej.
Modele KT 26 i KT 30 posiadają dodatkowo możliwość wyposażenia w
spulchniacze lub walce pokosu, dzięki
czemu uzyskujemy szybszy efekt przysychania skoszonej zielonki. Bardzo
ważnym atutem kosiarek z serii KT jest
możliwość transportu z tyłu ciągnika
w jego osi - pionowo lub w pozycji leżącej, co w znacznym stopniu odciąża ciągnik, a także poprawia komfort
przejazdu z kosiarką w utrudnionych
warunkach (wąskie drogi, przejazd pod
mostem, czy w lesie).
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Ładowarki teleskopowe
pomocne w branży rolniczej
Firma Bobcat oferuje szeroką gamę ładowarek teleskopowych. Wśród nich T3571 oraz T2250,
które wraz z odpowiednim osprzętem stają się niezawodnym pomocnikiem podczas prac
rolniczych. Moc, wszechstronność i wytrzymałość pozwoli wykonać te prace łatwiej i szybciej.

Bobcat T3571
Ładowarka teleskopowa Bobcat
T3571, należy do najmniejszych modeli,
który doskonale sprawdza w rolnictwie.
7-metrowa ładowarka charakteryzuje
się maksymalnym udźwigiem wynoszącym 3,5 tony i maksymalną wysokością podnoszenia 7,1 m. Udźwig przy
zasięgu 4,06 m wynosi 1350 kg. Model ten jest doskonały do zastosowań,
w których wymagany jest zwiększony
zasięg, jak układanie dużych snopków siana lub bel słomy. Model T3571
w wersji HD (wersja o podwyższonej
wytrzymałości) został zaprojektowany
do pracy w trudnych warunkach związanych z kopaniem i ładowaniem. Pracę
ładowarki usprawnia napęd turbodoładowanego silnika wysokoprężnego
Perkins o mocy 74 kW.
Praca z ładowarką T3571 to komfort, łatwość obsługi i bezpieczeństwo
operatora. Duża i ergonomiczna kabina z wygodnym wejściem zapewnia
doskonałą widoczność we wszystkich
kierunkach. Dźwignie z przełącznikami
tarczowymi do sterowania proporcjonalnego pracą osprzętu i wysięgnika
umożliwiają precyzyjne i płynne ruchy.
Warto podkreślić, że model T3571 przy
mocnych parametrach roboczych zachowuje kompaktowe wymiary, gdyż
szerokość ładowarki wynosi tylko 2216
mm, a wysokość bez żółtego światła
ostrzegawczego to zaledwie 2295 mm.
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Zatem jest to jedna z najmocniejszych
ładowarek wśród kompaktów na rynku.
Osprzęt dostępny dla ładowarki teleskopowej T3571 obejmuje widły
i chwytaki, łyżki i chwytaki, ostrza do
nabijania snopków i urządzenia do
ściskania snopków, widły paletowe,
łyżki o dużej ładowności, zamiatarki
oraz świdry ziemne.

Bobcat T2250
Ładowarka teleskopowa T2250 znajduje szerokie zastosowanie w gospodarstwach zajmujących się hodowlą
zwierząt. Wystarczy założyć łyżkę lub
widły z chwytakiem, aby móc przenosić paszę w dużych ilościach z silosu
bezpośrednio do zagrody.
Dzięki systemowi kontroli prędkości
można ustawić stałą prędkość pracy,
co jest szczególnie przydatne podczas
pracy z łyżką. System kontroli przepły-

wu zapewnia płynne i regularne ruchy
osprzętu, zwiększając w ten sposób
wydajność pracy.
Zamiatanie, sprzątanie, wiercenie otworów, napełnianie silosu, przenoszenie
bel przestaje być uciążliwe przy pomocy ładowarki teleskopowej Bobcat.
Dzięki wytrzymałemu systemowi montażu Quick-Tach oraz oszczędnemu systemowi montażu Bob-Tach wymiana
osprzętu odbywa się błyskawicznie.
Ładowarki teleskopowe Bobcat,
w tym model T3571 i T2250, dysponują trzema trybami ustawienia kół.
W wybieraniu materiałów przy ścianach
bądź w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie najlepiej sprawdzi się
układ gdzie koła przedniej osi skręcają
się w przeciwną stronę w stosunku do
kół tylnej osi. Tryb ten nazywany jest
chodem kraba. Podczas prac załadunkowych na ograniczonej przestrzeni,
– układ gdzie wszystkie koła skręcają się w tę samą stronę pozwoli uzyskać fantastyczny promień skrętu. Dla
bezpieczeństwa użytkownika podczas
jazdy po drodze ładowarki Bobcat dysponują również standardowo trzecim
układem, w którym skręcają się tylko
koła przedniej osi.
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