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RAPORT

Najchętniej odwiedzana
wystawa w historii Targów
Kielce.
Liczba gości zwiedzających targi AGROTECH i LAS-EXPO po raz pierwszy przekroczyła 50 000!
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej oraz Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi są
najchętniej odwiedzanymi wystawami
w Targach Kielce i tej branży w Polsce.
Pod względem liczby gości, targi AGROTECH i LAS-EXPO uplasowały się na trzecim miejscu w Polsce. - W porównaniu
do 2010 roku zanotowaliśmy aż o ponad
9 tysięcy więcej zwiedzających – powiedziała z dumą wiceprezes Zarządu Targów Kielce, Bożena Staniak. – W ogóle,
jeśli chodzi o targi rolnicze i leśne to ten
rok był wyjątkowy. Rekordowa była nie
tylko liczba zwiedzających, ale również
liczba wystawców. Swoje stoiska miało 550 firm z 16 krajów. Powierzchnia
przeznaczona pod targi po raz pierwszy
przekroczyła 50 000 metrów kwadratowych. Ponadto wystawy otworzyli wyjątkowi goście: komisarz UE ds. rolnictwa
i rozwoju wsi Dacian Cioloş oraz minister
rolnictwa i rozwoju Wsi Marek Sawicki –
podsumowała wiceprezes.
Drugiego i trzeciego dnia targów (12 i 13
marca) stoiska wystawiennicze odwiedziła grupa delegatów z sektora rolnictwa
Bośni i Hercegowiny. Wizyta studyjna
zorganizowana została przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa
FAPA w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej pt. „Wzmocnienie
zdolności programowania rolnictwa i obszarów wiejskich”.
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Imprezy odbyły się we wszystkich 7
pawilonach oraz specjalnie przygotowanych 4 halach namiotowych. Wiele
z około 2 tysięcy prezentowanych eksponatów, to światowe premiery na rynku
polskim, często będące świadectwem
niezwykłego postępu technologicznego,
jaki w ciągu kilku ostatnich lat dokonał
się w polskim rolnictwie. Najlepiej można zaobserwować to właśnie na targach
AGROTECH.
Wystawie AGROTECH towarzyszyło
wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń.
Wśród nich był między innymi Krajowy
Finał Olimpiady Młodych Producentów
Rolnych, w którym udział wzięło 80 najlepszych zawodników z całej Polski,
wyłonionych spośród aż 1200 przystępujących do pierwszego etapu zmagań.
Uroczysta gala rozdania nagród zgromadziła tłumy wystawców, którzy z napięciem czekali na ogłoszenie wyników.
Wieczór wzbudził wiele emocji, ponieważ
prestiżowe nagrody wręczało aż 9 instytucji. Zwycięzcom na scenie gratulował
m.in. wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Tadeusz Nalewajk.
Wśród wyróżnień znalazły się: Puchar
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki
Maszyna Rolnicza Roku 2011, wyróżnienia
redakcji AGRO oraz AGRO Biznes Klubu,
tytuły „Zasłużony dla Rolnictwa”, które
otrzymali pracownicy Stacji Chemiczno
Rolniczej w Kielcach, nagrody Stowa-

rzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, statuetki
Instytutu Technologiczno Przyrodniczego
oddz. w Warszawie, znaki promocyjne
„Wyrób na medal” przyznawane przez
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
z Poznania oraz Znaki Bezpieczeństwa
KRUS wraz ze statuetkami Dobrosław.
Swoje nagrody wręczył również europoseł Czesław Siekierski. Targi Kielce
przyznały złote medale i wyróżnienia
za produkty prezentowane na targach
AGROTECH i LAS-EXPO oraz za oryginalność prezentacji stoisk.
Wystawa LAS-EXPO gościła wielu
specjalistów obróbki i wykorzystania
drewna nie tylko z Polski, ale również
innych zakątków świata. Ta wystawa
była doskonałą okazją do zapoznania
się z najnowocześniejszymi narzędziami
i maszynami do pozyskiwania, transportu
i obróbki drewna oraz nowymi koncepcjami skutecznej ochrony środowiska
leśnego. LAS-EXPO to nie tylko wystawa
biznesowa, ale tradycyjnie już znakomita
okazja do różnego rodzaju profesjonalnych pokazów. Rok 2011 był także okazją do obchodów ustanowionego przez
ONZ Międzynarodowego Roku Lasów.
Patronat honorowy nad targami AGROTECH objął Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi pan Marek Sawicki, natomiast wystawie LAS-EXPO patronowała Generalna
Dyrekcja Lasów Państwowych. Patronatem medialnym targi objęła pierwsza
w Polsce telewizja rolnicza TVR.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Czas na kwiaty
i drzewka
owocowe
Wiosna to czas na upiększanie balkonów, ogrodów,
altanek i innych zakątków odpoczynkowych.
To już po raz trzeci Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 16 i17 kwietnia ( trzeci
weekend kwietnia) będzie organizował Targi Ogrodnicze w Lubaniu k/Kościerzyny.
W targach zapowiedziało swój udział
około 150 firm ogrodniczych i wyposażenia ogrodów. Można będzie nabyć drzewa i krzewy owocowe, ozdobne, sadzonki
kwiatów, warzyw, nasiona, cebulki oraz
nawozy, ale również urządzenia i akcesoria ułatwiające prace w ogrodzie. Jak wynika ze zgłoszonych ofert nie zabraknie
też kwiatów balkonowych i rabatowych.
Wielka różnorodność kwiatów już kwitnących przyciągnie tłumy miłośników piękna
wiosennego.
Specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego świadczyć będą usługi
doradcze dla rolników. Czyli krótko mówiąc
każdy, kto odwiedzi targi, znajdzie coś dla
siebie, a gastronomia zadba o to, by nikt
nie odjechał głodny.
Ponieważ targi te odbędą się tydzień
przed świętami wielkanocnymi, twórcy
ludowi będą mieli pole do popisu w zakresie ozdóbek, stroików i innych akcesoriów podkreślających tradycje świąteczne.
Serdecznie zapraszamy, targi zwiedzić
warto, każdy znajdzie coś dla siebie.
Organizatorzy III Targów Ogrodniczych
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wysokie oceny dla
Polagra-Premiery
Mimo, że do kolejnej odsłony Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa PolagraPremiery został prawie rok, liderzy już zgłaszają swój udział w targach. Wystawcy bardzo
wysoko ocenili ostatnią edycję, która – przypomnijmy – zajęła prawie cały teren wystawienniczy
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do Poznania zawitało wtedy prawie 300 wystawców
i firm reprezentowanych z 11 krajów. Z ofertą firm zapoznało się 42.000 osób.

Podczas czwartej już edycji Polagra-Premiery (16-19 lutego 2012 r., Poznań),
zaraz po wystawie w Hanowerze, będzie można oglądać najwyższej klasy
park maszynowy. To doskonała okazja dla producentów rolnych, którzy
jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
polowego, chcą poznać najnowszą
ofertę polskich i światowych marek
urządzeń mechanicznych. W jednym
miejscu i czasie można porównać kilkaset modeli ciągników, kombajnów,
siewników, sadzarek, przyczep, ładowarek, pras, maszyn silosujących
i kompostujących, bron, agregatów
i pługów, owijarek oraz opryskiwaczy.
Tak szeroki zakres oferty - mającej uła-
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twić pracę w obrębie gospodarstwa to niewątpliwie atut lutowych Premier.
- Jeśli mielibyśmy wskazać targi, które są doskonale zorganizowane i mają
najlepszą atmosferę, to bez chwili zastanowienia można stwierdzić – Polagra-Premiery. Każda kolejna impreza
utwierdza nas w przekonaniu, że warto
brać udział w tych targach – powiedział
w rozmowie z organizatorem Mariusz
Pracki, dyrektor marketingu firmy KRUKOWIAK. - Nie ma takiej drugiej imprezy w kraju, na którą z niecierpliwością
czekają i rolnicy, i wystawcy. Takie targi
miło się wspomina i czeka na każdą
kolejną edycję, inne wystawy w naszym
kraju zostają daleko w tyle.

Do 2013 r., według ARiMR, z Unii Europejskiej do polskich rolników trafi 13,2
mld euro dopłat ukierunkowanych na
modernizację. Przewiduje się, że część
z tych pieniędzy rolnicy zainwestują
w maszyny i urządzenia rolnicze, aby
poprawić wydajność pracy w gospodarstwie. Stąd targi Polagra-Premiery
przyciągają tysiące profesjonalistów.
- Kierunek jaki obrano tworząc Polagrę-Premiery w 2010 przyniósł nadspodziewanie duże efekty w postaci
liczby zwiedzających, i to co dla nas
najistotniejsze, odwiedzili nas klienci,
z którymi podjęto konkretne rozmowy
i wiele z nich zaowocowało konkretnymi transakcjami – oceniał po targach
Paweł Bawolski, przedstawiciel firmy
Korbanek Sp. z o.o.
Więcej informacji na
www.polagra-premiery.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Modrze szykuje się na targi
Rozwiązania maszynowe oraz poletka pokazowe dla sektora roślin okopowych, prezentacja
opryskiwaczy, sadzarek, kombajnów do zbioru, maszyn do załadunku i przeładunku, ekspozycja
najnowszych rozwiązań technologii z zakresu suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania
zbóż, uprawy testowe zbóż i rzepaku - to zapowiedź tegorocznych targów Polskie Zboża.

Przygotowania do trzeciej edycji targów Polskie Zboża, które odbędą
się 3-4 czerwca w Modrzu koło
Poznania, w pełni. Na kilkudziesięciu
poletkach doświadczalnych rosną już
rośliny oleiste, okopowe i zboża. Swoje
poletka w tym roku zaprezentują m.in.
HR Smolice, KFPZ, KWS Polska, Limagrain, Osadkowski, Pionieer, Poznańska Hodowla Roślin Tulce, PRP,
Syngenta, Top Farms Agro, Agencja
Nasienna, JSC Belarusian Company,
Ekoplon, Euralis, Hurtownia Rolnik.
Prezentacje nowych odmian i nowoczesnych technologii wzbogacone są
fachowym doradztwem ekspertów.
Targi Polskie Zboża to nie tylko profew w w . r a p o r t r o l n y. p l

sjonalna prezentacja testowych upraw,
to także demonstracja w warunkach
polowych najnowszego sprzętu rolniczego światowych marek oraz najlepiej
przygotowana Arena Opryskiwaczy w
Polsce. Nie braknie również oferty z
zakresu suszenia i czyszczenia ziarna, składowania zbóż (sektor technologii pożniwnej), oraz pozyskiwania
energii odnawialnej, biopaliw i upraw
roślin energetycznych (sektor energii
odnawialnej).
Nowością na tegorocznych targach
będzie sektor roślin okopowych, w
ramach którego na poletkach pokazowych będzie można zasięgnąć informacji na temat nawożenia i sposobów

ochrony przed chorobami i szkodnikami. W ramach sektora odbędą się także prezentacje sadzarek, kombajnów
do zbioru roślin okopowych, maszyn
do załadunku i przeładunku.
Targom towarzyszyć będą nie tylko
wykłady, ale także praktyczna prezentacja „know how” firm uprawowych,
nasiennych i producentów środków
ochrony roślin.
Polskie Zboża 2011, których sponsorem strategicznym jest Syngenta,
po raz pierwszy współorganizowane
są przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Montgomery Polska.
Główny patronat medialny objął Top
Agrar Polska.
Więcej informacji o targach na
www.polskiezboza.pl
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Czy zapłaciłeś już hodowcy?...
Większość rolników wybrała już gatunek, odmianę, źródło pochodzenia oraz stopień odsiewu
materiału, jaki wysieje tej wiosny. Inni zdecydują po ocenie przezimowania plantacji.

Kwestia wyłącznego prawa hodowcy
do odmiany jest szeroko dyskutowana; rolnicy nie są pewni, czy mogą siać
własne nasiona. Od kilkunastu lat większość odmian roślin rolniczych objęta
jest bowiem ochroną z racji posiadania wyłącznego prawa przez hodowców (właścicieli odmian). Aby móc je
rozmnażać, siejąc ponownie uzyskany przez siebie zbiór nasion lub bulw,
konieczna jest więc pisemna licencja
od hodowcy.
Istnieje jednak wyjątek - odstępstwo
rolne, pozwalające na siew materiału z własnej produkcji bez tej licencji.
Dotyczy ono jednak tylko niektórych
gatunków (pszenicy zwyczajnej, żyta,
jęczmienia, pszenżyta, owsa, kukurydzy,
rzepaku ozimego, ziemniaka) w przypadku odmian chronionych na terenie
Polski. Być może w przyszłym roku lista ta zostanie poszerzona np. o rośli-
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ny strączkowe, ponieważ 15.02.2010
r. Rada Ministrów zatwierdziła takie
wytyczne do przeprowadzenia zmian
w Ustawie o ochronie prawnej odmian roślin.
Czym jest odstępstwo rolne? Każdy
rolnik, posiadający 10 ha lub więcej
gruntów rolnych, który wysiał materiał
z własnego zbioru odmiany chronionej, musi uiścić opłatę dla hodowcy
tej odmiany. W myśl Ustawy z dnia
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr
137, poz. 1300 ze zm.), tę opłatę należy uregulować w ciągu 30 dni od daty
siewu. Jako, że rolnik korzysta z odstępstwa rolnego bez wiedzy hodowcy,
powstaje ustawowy obowiązek wpłaty
bez osobnego wezwania. Kto tego nie
zrobi, łamie prawo i okrada hodowcę.
Siejąc nasiona lub bulwy z własnego
zbioru, musimy znać nazwę odmiany;

Paweł Kochański

ponieważ od tego zależy, czy sytuacja
odstępstwa rolnego oraz obowiązek
opłaty dla hodowcy będą miały miejsce, czy nie. Tej wiedzy wymagają od
rolnika przepisy Ustawy o ochronie
prawnej odmian roślin. Nieznajomość
nazwy nie zwalnia rolnika z obowiązku opłaty za odstępstwo rolne, a niedopełnienie tego, może spowodować
kłopoty podczas kontroli.
W imieniu hodowców legalne korzystanie z chronionych odmian roślin
kontroluje Agencja Nasienna Sp. z o.o.
Może ona sprawdzić tożsamość odmianową i prawdomówność rolnika, np.
badając DNA roślin. Warto więc znać
nazwy wysianych przez siebie odmian.
Jeśli okaże się, że dana odmiana jest
chroniona i wysiano ją wbrew przepisom, rolnika czekają konsekwencje finansowe, a nawet karne. Siew odmian
chronionych w nasionach i bulwach kupionych jako paszowych, konsumpcyjnych lub innych niezakwalifikowanych
urzędowo jako kwalifikowany materiał
siewny, jest nielegalny!
Unikajmy więc wysiewania materiału
siewnego nieznanej odmiany, nabytego
okazyjnie „na targu”, z ogłoszenia lub
w ramach wymiany sąsiedzkiej. Najlepiej siać materiał kwalifikowany z firmy
nasiennej, zwłaszcza, że nie trzeba
wówczas uiszczać dodatkowych opłat.
Skorzystanie z odstępstwa rolnego
rolnik może zgłosić organizacji hodowców- Agencji Nasiennej a Agencja te
informacje przekazuje właściwemu
hodowcy, który wystawia fakturę z numerem konta do uiszczenia opłaty. Do
złożenia informacji najlepiej wykorzystać gotowe druki AGNAS, dostępne
pod adresem www.agencjanasienna.pl.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Stosowanie środków ochrony
roślin z zachowaniem
bezpieczeństwa dla zapylaczy

Grzegorz Pruszyński
I O R – P I B w Poznaniu

Podejmując próbę zrozumienia potrzeby ochrony zapylaczy i innych owadów pożytecznych w
trakcie zabiegów ochrony roślin należy najpierw poznać rolę, jaką pełnią te owady w rolnictwie,
a także mieć świadomość, jakie zagrożenia dla tych owadów może stwarzać chemiczna
ochrona roślin.
Zapylacze to w zdecydowanej większości pszczoły. Dla wielu z nas termin
pszczoły kojarzy się z pszczołą miodną,
podczas gdy jest to tylko jeden gatunek
wśród około 20-25 tys. innych, występujących na świecie. W Polsce obok
pszczoły miodnej występuje ponad 450
innych gatunków pszczół określanych
jako pszczoły dziko żyjące. Do najbardziej znanych należą tu trzmiele często
spotykane na kwitnących roślinach w
przydomowych ogrodach.
Obecność zapylaczy w uprawach rolniczych jest jedną z gwarancji podwyższenia ilości i jakości plonu. W Polsce
około 60 gatunków roślin uprawnych
pozytywnie reaguje na odwiedzanie
przez owady zapylające. Wśród nich
jest grupa roślin, dla których obecność
zapylaczy jest bardzo korzystna, chociaż
w pewnym stopniu są one samopylne.
Do takich roślin należą: rzepak, rzepik,
proso, gorczyca, mak, len, łubin żółty,
wyka ozima, groch siewny, peluszka,
seradela czy soja. Drugą grupę gatunków roślin stanowią takie, których plon
jest uzależniony wyłącznie, lub prawie
wyłącznie od owadów. Należą tu: gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, sady,
owoce jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa, kapusta na
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nasiona i inne.
Plon nasion koniczyny jest niemal w
100% uzależniony od zapylaczy a plon
malin czy truskawek uprawianych bez
dostępu owadów zapylających jest plonem niehandlowym. Zatem w Polskim
rolnictwie i ogrodnictwie plon wszystkich upraw roślin oleistych, pastewnych,
owoców i warzyw a także roślin strączkowych zależy całkowicie lub w dużym
stopniu od owadów zapylających. Zapylanie roślin przez owady wpływa korzystnie, nie tylko na cechy ilościowe, lecz
również jakościowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi agrotechniczne i ochrona
chemiczna nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów, jeżeli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających.
Również wśród roślin ogrodowych około 140 gatunków, w tym 15 gatunków
drzew owocowych i krzewów, około 60
gatunków warzyw i ponad 60 gatunków
uprawnych roślin leczniczych jest owadopylna. Ponadto zapylenia wymagają
rośliny ozdobne: 50 gatunków drzew, 90
gatunków krzewów i ponad 120 innych
gatunków roślin.
Zapewnienie pełnego zapylania przez
pszczoły powoduje wzrost plonu, w
porównaniu z plonem przeciętnym, w
następującej wysokości: roślin sadow-

niczo-jagodowych o 30-60%, koniczyny czerwonej o 50-80%, lucerny o 65%,
esparcety o 60%, ogórków o 75-90%,
gorczycy o 60%, słonecznika i rzepaku
do 30%, lnu oraz dyniowatych o 20-25%.
Niestety jednym z najpoważniejszych
czynników ograniczających liczebność
pszczoły miodnej i innych, dziko żyjących zapylaczy są zatrucia środkami
ochrony roślin. Środki ochrony roślin
charakteryzują się toksycznością żołądkową, kontaktową oraz fumigacyjną
dla pszczół. Toksyczność żołądkowa a
więc zatrucia pokarmowe występują, gdy
pszczoła pobierze skażony pyłek, nektar, spadź czy wodę. Ten rodzaj zatrucia
jest szczególnie niebezpieczny w okresie suszy oraz gdy pszczoły przynoszą
skażony pokarm do ula, co przyczynia
się do zatrucia całej rodziny jak również
miodu. Toksyczność kontaktowa jest
najpowszechniejszą przyczyną zatruć
pszczół w warunkach polowych. Natomiast toksyczność fumigacyjna a więc
zatrucia poprzez układ oddechowy są
najrzadsze. Przeważnie poszczególne
środki ochrony roślin wykazują jednocześnie więcej niż jeden rodzaj toksyczności dla pszczół.
Jakkolwiek postęp w doborze środków
ochrony roślin i technice ich stosowania
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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a także przepisy prawne znacznie ograniczyły takie zagrożenie, to jednak błędy oraz często niedostateczna wiedza i
przygotowanie zawodowe plantatorów,
czy wykonawców zabiegów ochrony roślin są nadal przyczyną zatruć pszczół.
Do podstawowych i najczęściej popełnianych błędów należą:
• nieprzestrzeganie zapisów etykiety – instrukcji stosowania środków
ochrony roślin
• nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin i dawki,
• nieprawidłowy dobór terminu zabiegu
chemicznej ochrony,
• nieprawidłowa technika zbiegu,
• stosowanie niedozwolonych na danej uprawie środków ochrony roślin,
• brak przygotowania wykonawców
zabiegów,
• stosowanie nie zalecanych mieszanin
środków ochrony roślin.
Z wymienionych błędów zdecydowana
większość była wielokrotnie omawiana
w prasie rolniczej, natomiast znacznie
rzadziej podnoszony jest problem zagrożeń, jakie wynikają ze stosowania nie
zalecanych mieszanin środków ochrony
roślin. Należy podkreślić, że producenci
rolni i ogrodniczy od dawna są zainteresowani łącznym stosowaniem dwu a
nawet większej liczby środków ochrony
roślin, a także środków ochrony roślin z
nawozami płynnymi. Tak wykonany zabieg pozwala nie tylko na zmniejszenie
wjazdów w pole i zredukowanie kosztów, ale także daje możliwość zwalczania jednym zabiegiem większej grupy
agrofagów. W zaleceniach ochrony roślin wydawanych przez Instytut Ochrony
Roślin – PIB w Poznaniu można znaleźć
wiele przypadków dotyczących łącznego
stosowania dwu herbicydów o różnym
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

spektrum działania. Należy jednak dodać, że niezależnie od zaleceń producenci sami starają się dobierać środki i
łączyć je w wykonywanych zabiegach.
Jest to nie tylko niezgodne z aktualnym
prawem, ale również może nie przynieść
pożądanego efektu a wręcz spowodować straty w chronionej uprawie.
Zalecenie łącznego stosowania środków ochrony roślin musi być zawsze poprzedzone badaniami fizykochemicznymi,
które pozwalają stwierdzić czy substancje aktywne nie reagują między sobą
oraz oceną skuteczności biologicznej
czy połączenie środków nie wpływa na
obniżenie ich skuteczności. O ile problem ten jest częściej i szerzej badany w
odniesieniu do skuteczności mieszanin
środków ochrony roślin w zwalczaniu
organizmów szkodliwych o tyle do niedawna był prawie całkowicie pomijany
w odniesieniu do pszczoły miodnej i innych gatunków zapylaczy. Mając to na
uwadze w Instytucie Ochrony Roślin –
PIB w Poznaniu podjęto badania, których celem jest określenie toksyczności
wybranych środków ochrony roślin dla
pszczoły miodnej, trzmiela ziemnego oraz
murarki ogrodowej a także toksyczności
mieszanin insektycydów z fungicydami
dla wymienionych gatunków. Wstępne
wyniki tych badań zostały przedstawione
na 51 Sesji Naukowej IOR-PIB i wskazują na wzrost toksyczności niektórych
mieszanin dla zapylaczy w porównaniu
do środków stosowanych pojedynczo.
Uzyskane wyniki powinny stanowić nie
tylko ostrzeżenie dla plantatorów podejmujących decyzję o łącznym stosowaniu
środków ochrony roślin, ale także powinny stać się bodźcem dla producentów i
dystrybutorów środków ochrony roślin
do wcześniejszego prowadzenia badań
i przygotowania zaleceń stosowania

bezpiecznych dla zapylaczy mieszanin.
Dobrym przykładem takiej aktywności są wykonane w Oddziale Instytutu
Przemysłu Organicznego w Pszczynie,
na zlecenie Sumi-Agro Poland Sp. z o. o.,
badania nad toksycznością kontaktową
i pokarmową środków ochrony roślin tej
firmy i ich mieszanin. Fakt ten jest dodatkowo godny podkreślenia, ponieważ
firma jest producentem insektycydu
Mospilan 20 SP – bezpiecznego środka dla pszczół.
W przeprowadzonych badaniach
uwzględniono środki: Mospilan 20 SP,
Topsin M 500 SC, Toledo 250 EW, adjuwant Slippa oraz ich mieszaniny. Uzyskane wyniki wskazują, iż badane środki
wykazały większą aktywność przy podaniu drogą pokarmową niż kontaktową. Łączne stosowanie insektycydu z
innymi środkami w testach kontaktowych
nie powodowało wyraźnych interakcji
tj. zmian wskaźników apitoksyczności.
Podobne wyniki uzyskano przy testach
toksyczności pokarmowej.
Przedstawione wyniki zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych i nie
są jeszcze zaleceniami do stosowania
w praktyce. Są jednak bardzo dobrym
przykładem rzetelnego podejścia producenta środków ochrony roślin do
problemu ochrony zapylaczy i należy
oczekiwać takiej aktywności ze strony
jednostek naukowych i producentów
środków ochrony roślin.
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WYGRAĆ ZE SŁODYSZKIEM
W okresie wiosennej wegetacji rzepaku ozimego, najgroźniejszym szkodnikiem był i nadal jest
słodyszek rzepakowy, który powoduje największe wymierne straty w plonie.
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Inż. Wachowiak Henryk
I O R –PIB w Poznaniu

Uszkodzenia spowodowane przez słodyszka

Słodyszek rzepakowy na pąkach

Słodyszek swój cykl biologiczny
odbywa wyłącznie na roślinach krzyżowych dziko rosnących i uprawnych
np.: rzepak, rzepik, gorczyca, kapusta
pastewna i lnianka.
Słodyszek rzepakowy (Meligethes
aeneus F.) to chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych wielkości od 1,5 do 2,5
mm, podłużnie owalny z zielono niebieskawym połyskiem na grzbiecie.
Przegryza pąki kwiatowe chcąc dostać
się do pyłku, powstałe w ten sposób
uszkodzenia powodują ich usychanie
i odpadanie. Jaja składa do wnętrza
pąków, larwy odżywiające się pyłkiem
kwiatowym nie czynią roślinom większych szkód. Larwa długości od 3,5
do 4 mm, żółto-biała, na górnej stronie 2 do 3 ciemne plamy na każdym
segmencie ciała pokrytego rzadkimi
włoskami, trzy krótkie pary odnóży.
Larwy przepoczwarczają się w glebie,
postacie dorosłe pojawiają się w lipcu,

Prof. dr hab. Mrówczyński Marek

żerują do sierpnia i schodzą do ziemi
na przezimowanie.
Jest to owad o letnim cyklu rozwojowym z długą zimową diapauzą w postaci chrząszcza. Chrząszcze słodyszka
rzepakowego wydostają się z ziemi,
gdy temperatura powietrza wiosną na
plantacji wzrośnie do + 9°C, w przypadku powracających chłodów słodyszek
kryje się z powrotem do ziemi. Zimuje
głównie na brzegach lasów, pasach zadrzewień, pod którymi znajduje glebę
dostatecznie pulchną, wilgotną i przewiewną, pokrytą kilkucentymetrową
warstwą resztek roślinnych.
Obserwuje się różny termin nalotu
słodyszka rzepakowego na plantacje
rzepaku w zależności od warunków agroklimatycznych (marzec, kwiecień, maj).
Do uchwycenia pierwszych nalotów
chrząszczy słodyszka rzepakowego
stosuje się „żółte naczynia”, w których
prowadzi się obserwacje nad nalotami

wcześniej występujących na plantacjach
rzepaku szkodników łodygowych. Żółte
naczynia sygnalizują nam pojawienie
się szkodników na plantacji rzepaku.
Zwalczanie słodyszka rzepakowego
przeprowadza się zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na
pąkujących roślinach rzepaku. Zabieg
należy powtórzyć, gdy przedłuża się
nalot szkodnika. Próg ekonomicznej szkodliwości w fazie zwartego
kwiatostanu wynosi – 1 chrząszcz
na 1 roślinie, natomiast w fazie luźnego kwiatostanu wynosi od 3 do
5 chrząszczy średnio na 1 roślinę.
Główny nalot słodyszka poprzedzony jest lotem mniejszej liczby chrząszczy, które początkowo gromadzą się
na brzegach pól. Nalot słodyszka trwa
od kilku do kilkunastu tygodni.
Słodyszek rzepakowy zasiedla uprawy rzepaku ozimego, gdy rośliny znajdują się w różnym stanie rozwoju – od
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Insektycydy zarejestrowane do zwalczania słodyszka rzepakowego
Optymalna temperatura

Dawka na

Grupa chemiczna

Insektycyd

działania (oC)

1 ha

chloronikotynyle

Acetamip 20 SP

obojętna

0,08-0,012 kg

Mospilan 20 SP

obojętna

0,08-0,012 kg

Sumitox 20 SP

obojętna

0,08-0,012 kg

Nurelle Max 515 EC

15 - 25

0,6 l

Ammo Super 100 EW

poniżej 20

0,1 l

Alfazot Extra 100 EC

poniżej 20

0,1 l

Alpha Gold 100 EC

poniżej 20

0,1 l

Bulldock 025 EC

poniżej 20

0,25 l

Cyperkill Super 25 EC

poniżej 20

0,1 l

Decis 2,5 EC

poniżej 20

0,2 l

Fastac 100 EC

poniżej 20

0,1 l

fosforoorganiczne
+ pyretroidy
pyretroidy

Fury 100 EW

poniżej 20

0,1 l

Karate Zeon 050 CS

poniżej 20

0,12 l

Kung-fu 050 CS

poniżej 20

0,12 l

LambdaCe Z 050 CS

poniżej 20

0,12 l

Mavrik 240 EW

poniżej 20

0,2 l

Minuet 100 EW

poniżej 20

0,1 l

Patriot 100 EC

poniżej 20

0,05 l

Pilar-lambda-cyhalotryna 050 CS

poniżej 20

0,12 l

Proteus 110 OD

poniżej 20

0,5-0,6 l

Rage 100 EW

poniżej 20

0,1 l

Rapid 060 CS

poniżej 20

0,06-0,08 l

Ripcord Super 050 EC

poniżej 20

0,2 l

Roztoczol Extra 050 CS

poniżej 20

0,12 l

Sherpa 100 EC

poniżej 20

0,25 l

Sumi-Alpha 050 EC

poniżej 20

0,2-0,25 l

Talstar 100 EC

poniżej 20

0,1 l

Titan 100 EW

poniżej 20

0,1 l

Trebon 30 EC

poniżej 20

0,2-0,3 l

stadium rozety do pełni kwitnienia.
Nalot zależy przede wszystkim od
temperatury w okresie wczesnowiosennym, gdy pąki rzepaku są jeszcze
bardzo małe, słodyszek rzepakowy dostając się do pylników uszkadza pąki
niszcząc je zupełnie.
W okresie rozwoju pąków kwiatowych rzepaku obserwuje się największą szkodliwość chrząszczy słodyszka
rzepakowego. Z punktu widzenia strat
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

w plonie, najbardziej istotne uszkodzenia
powodowane przez słodyszka są we
wczesnych fazach rozwojowych pąków.
Kwitnący rzepak jest mniej narażony
na szkody powodowane żerowaniem
chrząszczy słodyszka. Rzepak jest rośliną o dużej zdolności regeneracyjnej,
dzięki której w korzystnych warunkach
uprawy potrafi uzupełnić uszkodzenia
spowodowane przez słodyszka rzepakowego. Rośliny rzepaku silnie opa-

nowane przez słodyszka opóźniają
kwitnienie spowodowane zniszczeniem
najwcześniej rozwijających się pąków
na gronach wierzchołkowych.
Zapewniając roślinom rzepaku bardzo
dobre warunki agrotechniczne i wysokie nawożenie, zwiększa się zdolność
do regeneracji uszkodzeń pąków kwiatowych. Prawidłowe stanowisko w płodozmianie, uprawa rzepaku na tym
samym polu nie częściej, niż co 4 lata
oraz zachowanie izolacji przestrzennej
od jarych upraw krzyżowych, a także
od zachwaszczonych roślinami należącymi do tej rodziny, ogranicza rozwój
i szkodliwość słodyszka rzepakowego.
Ważnym zagadnieniem w zwalczaniu słodyszka rzepakowego jest zaobserwowana odporność na pyretroidy,
występująca w niektórych rejonach
Polski. Podejmując decyzję o zwalczaniu, szczególną uwagę należy zwrócić
na dobór środków ochrony roślin. Wykonując zabiegi chemicznego zwalczania preparatami należącymi do
różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania, zapobiegamy wykształcaniu się odporności na
stosowane insektycydy.
Słodyszek rzepakowy często zwalczany jest w okresie początku kwitnienia rzepaku, gdy na uprawie występują
pszczoły i inne owady pożyteczne.
Dlatego środki ochrony roślin należy
tak dobierać, aby nie zatruwać zapylaczy, natomiast zabiegi zwalczania wykonywać wieczorem po zakończeniu
dziennego lotu pszczół. Do zwalczania
słodyszka rzepakowego, należy stosować insektycydy zgodnie z aktualnymi
zaleceniami IOR-PIB, przestrzegając
informacji zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.
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Skuteczna ochrona
strączkowych przed
chorobami i szkodnikami
Ochrona roślin strączkowych przed patogenami powinna obejmować zarówno metody
agrotechniczne, jak i chemiczne zwalczanie chorób i szkodników. Przestrzeganie podstawowych
zaleceń agrotechnicznych zwiększa skuteczność ochrony i obniża koszty zabiegów chemicznych.

Nasiona bobiku porażone ascochytozą

Rośliny strączkowe ze względu na
dużą zawartość białka są znakomitą
pożywką dla grzybów chorobotwórczych i szkodników. Szacuje się, że
straty spowodowane występowaniem
chorób wynoszą średnio 15%, ale zdarzają się plantacje zniszczone w 80%.
Również jakość uzyskanych nasion i
zielonej masy może być niska.
Podobnie jest z uszkodzeniami spowodowanymi przez szkodniki. Znane
są plantacje bobiku, gdzie masowe wystąpienie mszyc spowodowało przedwczesne zaschnięcie roślin, które w
ogóle nie zawiązały nasion. Często się
zdarza, że plon nasion jest zadowalający, ale nasiona są uszkodzone przez
strąkowce lub pachówkę strąkóweczkę.
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Strączkowe na tym samym polu,
lub w stanowisku po innych strączkowych, można uprawiać co 4 lata. Nie
powinno się ich wysiewać w bliskim
sąsiedztwie innych strączkowych i
motylkowych drobnonasiennych. Siew
wiosenny powinien być wykonany jak
najwcześniej, przy optymalnej wilgotności i temperaturze gleby. Zapewni
to szybki i prawidłowy rozwój roślin, a
tym samym zwiększy możliwość obrony
przed patogenami. Trzeba też pamiętać
o właściwej obsadzie roślin. Zbyt gęsty
siew sprzyja rozwojowi chorób i wyleganiu. Nasiona przeznaczone do siewu powinny być zdrowe i zaprawione.
Zaprawianie nasion zabezpiecza
siewki przed zgorzelą oraz zmniejsza

mgr inż. Piotr Stopyra

możliwość przenoszenia chorób przez
nasiona. Do zaprawiania grochu, bobiku i soi przeciw chorobom grzybowym
zarejestrowane są zaprawy Vitavax 200
FS i Sarox T 500 FS, dla łubinów Vitavax
200 FS. Przeciw oprzędzikom i pchełkom można stosować zaprawę owadobójczą Mesurol 500 FS, przy czym
w bobiku i grochu można ją stosować
łącznie z zaprawami grzybobójczymi.
Szczególną cechą roślin strączkowych jest zdolność współżycia z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot
z powietrza. Jeżeli na danym polu nie
uprawiano odpowiedniego gatunku
tych roślin od 4-5 lat, zaleca się szczepienie nasion preparatem bakteryjnym
nitragina zawierającym żywe bakterie
Rhizobium. Nasiona najpierw należy
zaprawić zaprawą grzybobójczą przynajmniej dzień wcześniej. Nitraginę
miesza się z nasionami bezpośrednio
przed siewem.
Zwalczanie chorób i szkodników roślin strączkowych w czasie wegetacji
wymaga stosowania środków chemicznych. Skuteczność oprysków zależy m.in. od stopnia porażenia roślin,
właściwego doboru pestycydów, temperatury powietrza i precyzji wykonania zabiegu. Nie należy wykonywać
oprysków przy dużym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze z uwagi
na szybkie odparowanie cieczy roboczej i możliwość poparzenia roślin.
Fungicydy należy stosować z chwilą
pojawienia się pierwszych objawów
choroby. Następny zabieg wykonać
po 2-3 tygodniach stosując preparat z
innej grupy chemicznej. Dodatek środków zwiększających przyczepność poprawia skuteczność zabiegu.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nasiona bobiku uszkodzone przez strąkowca

Przy środkach owadobójczych szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę działania zoocydów. Popularne
i tanie pyretroidy są skuteczne do 1820°C. W wyższych temperaturach trzeba stosować inne preparaty. W czasie
kwitnienia roślin można stosować tylko
środki o krótkim okresie prewencji dla
pszczół. Opryski wykonuje się wieczo-

rem po oblocie pszczół. Najłatwiej zwalcza się mszyce a najtrudniej strąkowce,
gdyż skuteczne jest tylko zwalczanie
chrząszczy, które składają jaja na młodych strąkach. Pierwszy oprysk trzeba
wykonać przed kwitnieniem, drugi w
okresie zasychania pierwszych kwiatów, następne, co 10 dni.
Do najgroźniejszych chorób łubinu
zalicza się antraknozę łubinu oraz fuzaryjną zgorzel i więdnięcie fuzaryjne
łubinu. Na antraknozę najbardziej podatny jest łubin żółty, a na fuzaryjne
więdnięcie wąskolistny. Ponadto na
łubinie może wystąpić brunatna plamistość łubinu, opadzina liści łubinu i
mączniak prawdziwy. Do zwalczania
chorób w łubinie zarejestrowany jest
Amistar 250 SC. Mączniaka prawdzi-

wego w łubinie i innych strączkowych
zwalcza się preparatem Tiotar 800 SC.
W bobiku najgroźniejsza jest askochytoza bobiku i czekoladowa plamistość.
Rdza bobiku jest groźna dla odmian
później dojrzewających. Zalecanym
preparatem jest Alert 375 SC.
Groźnymi chorobami grochu jest
askochytoza i fuzarioza. Występuje
też rdza, mączniak rzekomy i prawdziwy. Stosować Amistar 250 SC lub
Swith 62.5 WG.
Przemiennie i zapobiegawczo w grochu i bobiku można również stosować
Bloth 500 SC, Bravo 500 SC, Dithane
Neo Tec 75 WG, Mac-Mankozeb 75%
WG, Pilar-Chlorotalonil 500 SC, Rovral
FLO 255 SC i Sancozeb 80 WP.

Cedry Ma³e k/Gdañska, ul. Wiœlana 4,
83-020 Cedry Wielkie
tel. /58/ 683-61-15,
www.roltop.pl

Roltop - solidnym partnerem ka¿dego gospodarstwa
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Prawidłowe nawożenie zbóż jarych
Zboża jare należą do tzw. roślin wczesnego siewu, ponieważ kiełkują już w temperaturze kilku
stopni powyżej zera (owies – 2-5°C) i doskonale radzą sobie z wiosennymi przymrozkami.
Długotrwałe utrzymywanie się wczesną
wiosną zmarzniętej jeszcze gleby sprawia,
że czas na właściwe przygotowanie gleby
do siewu tych roślin jest krótki. Na szczególną uwagę zasługuje staranne przygotowanie gleby pod zasiew zbóż jarych,
zwłaszcza lżejszej, która ze względu na
swoje właściwości, szybko traci wodę
zgromadzoną po wiosennych roztopach.
Dlatego zaleca się, na glebach lekkich wykonywać uprawki wiosenne możliwie jak
najwcześniej, kiedy istnieje realna możliwość wjechanie w pole i ograniczyć je
do niezbędnego minimum. Takie postępowanie pozwala nam zgromadzić jak
najwięcej wody.
Optymalnie spulchniona warstwa gleby
pod uprawę zbóż jarych powinna mieć
grubość zbliżoną do głębokości siewu,
w przypadku zbóż 3-4 cm. Nieprawidłowo spulchniona gleba skutkuje nie tylko
brakiem wschodów, lub słabymi wschodami, ale i gorszą jakością zebranego ziarna
oraz niższymi plonami.
Spośród zbóż jarych, jęczmień ma największe wymagania, co do przygotowania
gleby pod zasiew. Szybko kiełkuje i rozwija
system korzeniowy tylko w glebie pulchnej,
sprawnej i nie przesuszonej.
Zdarza się, że z różnych przyczyn nie
wykonano w gospodarstwie orki przedzimowej, a zdarza się, że i podorywki.
W tym przypadku pierwszym zabiegiem
uprawowym wiosną powinna być orka
na średnią głębokość, najlepiej z przedpłużkiem. Umożliwia to zrzucenie ścierniska i nasion chwastów na dno bruzdy.
Po orce pole należy szybko zabronować,
a w przypadku gleby ciężkiej zastoso-
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wać wał kruszący, bronę i wykonać siew.
W warunkach nadmiernie wilgotnej gleby,
po roztopach należy jednak unikać zbyt
wczesnego ,,wchodzenia” w pole, jak i zbyt
głębokiego spulchnienia oraz nadmiernego
ugniatania gleby. Zasada ta dotyczy także wykorzystywania aktywnych narzędzi
uprawowych na glebach lekkich.
Fosfor, potas i magnez
Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem w postaci nawozów pojedynczych powinno wykonywać się jesienią przed orką
zimową. Można też wysiewać je wczesną
wiosną. Decydując się natomiast na nawozy wieloskładnikowe należy zwracać
uwagę na zawartość w nich potasu i fosforu oraz stosunek obu składników do
siebie tak, aby uwzględniały one potrzeby pokarmowe uprawianych gatunków
zbóż jarych, jak również zasobność gleby
w te składniki. W sytuacji stwierdzenia na
danym polu aktualnie niskiej zasobności
gleby w fosfor, czy potas należy stosować
nawozy wieloskładnikowe z wyraźną przewagą tych składników.
W nawożeniu zbóż jarych bardzo ważne
jest uwzględnienie magnezu. Na glebach
ubogich w magnez można uzupełnić braki tego składnika stosując jesienią wapno
magnezowe lub wiosną nawozy wieloskładnikowe z magnezem. Mając na uwadze
szukanie oszczędności w gospodarstwie
należy nawożenie mineralne poprzedzać
zawsze aktualnymi analizami zasobności
gleby w składniki pokarmowe.
W warunkach bardzo wysokiej zawar-

Dr Dorota Pikuła
IUNG PIB-Puławy

tości fosforu i potasu w glebie zalecane
dawki nawozów można zmniejszyć max.
o 40 kg P2O5 i K2O. Na glebach charakteryzujących się wysoką zawartością
fosforu i potasu dawki nawozów mineralnych zawierających te składniki, zaleca się
zmniejszyć o ok. 20 kg. Natomiast przy
niskiej zasobności gleby w potas i fosfor
dawki nawozów fosforowych i potasowych
należy zwiększyć odpowiednio o ok. 30
kg P2O5 i K2O.
Analogicznie postępujemy, ale zwiększając dawki nawozów mineralnych, gdy
w naszym gospodarstwie zawsze zabiera się produkty uboczne z pola. W tym
przypadku dawki nawozów fosforowych
zwiększamy o ok. 20%, a dawki nawozów
potasowych o nawet 80% w stosunku do
wartości podanych w tabeli 1. Z nawożenia
fosforem i potasem, zarówno w nawozach
mineralnych, jak i naturalnych można zrezygnować tylko wtedy jeśli aktualne analizy
gleby wykażą ponad 40 mg P2O5/100g
oraz 40 mg K2O w glebach lekkich
i 50 P2O5/100 g w glebach średnich.
Poza tym, bardzo ważne jest określenie
potrzeb pokarmowych gatunków zbóż jarych, oraz potencjału ich plonowania na
określonym stanowisku. W sytuacji, jeśli nie
dysponujemy aktualnymi analizami zasobności gleby, należy posłużyć się gotowymi
zaleceniami, opracowanymi na podstawie
wieloletnich badań nad nawożeniem roślin
uprawnych (tab. 1).
Zapobiegawczo, aby zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie okresowych susz
na plon zbóż jarych i większą ich wrażliwość na brak wody, należy stosować profilaktycznie dawki fosforu i potasu nawet
w stanowiskach zasobnych w te składniki,
a więc na stanowiskach odpowiadających
klasie zasobności średniej.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Zalecane dawki nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu wg IUNG,
przedstawiono w tabeli poniżej.
Roślina

Plon w t/ha

Azot (N)

Potas (K2O)

Fosfor (P2O5)

Magnez (MgO)

Jęczmień jary

6
7
8

80
100
120

65
75
85

55
60
70

20
20
25

Owies

4
5
7
8

40
60
120
140

45
60
80
95

40
50
65
75

10
10
15
20

Mieszanki zbożowe
na ziarno

4
5
7
8

55
75
110
145

55
65
95
110

40
50
75
85

15
15
20
25

Tabela 2. Ocena zawartości N min w kg/ha w glebie do 60 cm wczesną wiosną wg IUNG.
Zawartość N min

Kategoria
agronomiczna
gleby

Bardzo niska

Niska

bardzo lekka

do 30

31-50

51-70

71-90

pow. 90

lekka

do 40

41-60

61-80

81-100

pow.100

średnia i ciężka

do 50

51-70

71-90

91-100

pow. 100

Z praktyki wynika, że najczęściej stosowanymi formami nawozów fosforowych
są superfosfaty, a nawozów potasowych
- sole potasowe. Dobre rezultaty daje również wysiewanie nawozów wieloskładnikowych. Nawozy te mogą zawierać różne
sumy składników NPK oraz Mg i S, a także mikroelementy.
Plonotwórczy azot
W nawożeniu zbóż jarych dokładne
określenie potrzeb nawożenia azotem
jest bardzo ważne nie tylko ze względu
na możliwość przenawożenia roślin tym
składnikiem, co niekorzystnie wpływa na
jakość ziarna, ale również ze względów
środowiskowych. Poza tym, w nawożeniu
azotowym zbóż jarych ważne jest nie tylko
określenie wielkości optymalnej dawki, ale
też konkretny termin jej aplikacji.
Pierwszą dawkę azotu zaleca się stosować bezpośrednio przed siewem zbóż
jarych, i zwykle powinna ona stanowić 60
proc. całej wyliczonej dawki, a pozostałe
ilości aplikować pogłównie na początku
fazy strzelania w źdźbło oraz na początku kłoszenia.

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

średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Podobnie, jak przy nawożeniu azotem
zbóż ozimych, również przed nawożeniem zbóż jarych zaleca się wykonać test
glebowy N min i dokonać na tej podstawie korekty potrzeb nawożenia azotem.
Jeśli wynik testu N min wykazuje wysoką lub bardzo wysoką zawartość azotu
w glebie do głębokości 60 cm, to dawkę
nawozów mineralnych azotowych należy
zmniejszyć o różnicę pomiędzy zawartością N min stwierdzoną w glebie pobranej
z pola i górną granicą zawartości średniej
dla takiej gleby (tab.2). W przypadku zaś
stwierdzenia bardzo niskiej lub niskiej zawartości, zalecaną dawkę azotu należy
zwiększyć o różnicę pomiędzy dolną granicą zawartości średniej i oznaczoną ilością N min w glebie. Korekta dawki azotu
nie obowiązuje jedynie, jeśli oznaczona
zawartość azotu mineralnego mieści się
w przedziale zawartości średniej.
W nawożeniu zbóż jarych azotem, ważny jest także termin stosowania nawozów.
Wczesny wysiew nawozów sprzyja równomiernemu pobieraniu azotu z gleby i lepszej
gospodarce węglowodanowej w roślinie,
co wpływa na zwiększenie plonu. Dawki

azotu do 50 kg N/ha stosuje się zawsze
jednorazowo przed siewem zbóż, natomiast
dawki większe należy dzielić na części
i około 60% dawki rozsiać przed siewem
zboża, a pozostałą podać pogłównie. Efekt
dzielenia dawek jest szczególnie korzystny
przy uprawie zbóż jarych przeznaczonych
na cele konsumpcyjne.
Azot stały lub płynny
Azot do nawożenia zbóż jarych może
być stosowany w formie nawozów stałych
lub płynnych. Zazwyczaj pierwszą dawkę stosuje się w formie nawozów stałych,
a pozostałe w formie stałej lub płynnej
w zależności od warunków pogodowych
i możliwości technicznych gospodarstwa.
Bardzo korzystnie na jakość ziarna zbóż
oraz zwyżkę plonu ziarna wpływa stosowanie RSM, nawozu, który w ostatnich
latach zdobywa coraz większą popularność wśród rolników. RSM – roztwór
saletrzano-mocznikowy zawiera saletrę
amonową i mocznik o stężeniu N-28% 32%. W zbożach ten nawóz stosuje się
jedynie techniką grubo kroplistego oprysku. Oprysk wykonujemy, gdy liście i łodygi są suche. Na wilgotnych roślinach
nawet grube krople RSM łatwo przywierają, co może spowodować poparzenie
roślin. Z tego powodu stosowanie RSM
późnym wieczorem lub rano na liście pokryte rosą, a także po opadach deszczu
jest zabronione. RSM można także stosować międzyrzędowo za pomocą specjalnych węży rozlewowych montowanych
na belce opryskiwacza polowego.
Inną metodą dokarmiania roślin jarych
jest stosowanie mocznika o stężeniu dobranym do faz rozwojowych danego gatunku zboża. Warto mieć na uwadze, że
roztwór mocznika możemy dodatkowo
łączyć z innymi środkami chemicznymi,
co znacznie zmniejsza koszty, niż gdyby
każdy środek stosować osobno.
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– ﬁzjoaktywator plonowania zbóż
Plon ziarna zbóż zależy bezpośrednio od wysokiej aktywności fotosyntetycznej liścia ﬂagowego
i podﬂagowego – fabryki asymilatów dla kłosa.
Jednym z czynników warunkujących wysoką wydajność fotosyntezy jest właściwe odżywienie mineralne, szczególnie zaopatrzenie w azot, fosfor
i magnez a także niektóre mikroelementy szczególnie mangan i miedź. Właściwe odżywienie mineralne wpływa bezpośrednio na kluczowe elementy struktury plonu – liczbę kłosów z jednostki
powierzchni, liczbę ziarniaków w kłosie (optymalne zapylenie i zapłodnienie) i masę 1000 ziarniaków (optymalne wypełnienie ziarna).
W wielu przypadkach pomimo zastosowania odpowiednich dawek nawozów posypowych część
zawartych w nich składników pokarmowych nie
jest w dostatecznym stopniu pobierana przez rośliny np. na skutek niewłaściwego odczynu gleby,
antagonistycznego oddziaływania jednych składników mineralnych w stosunku do innych, niewłaściwej wilgotności gleby ale również z powodu
niedostatecznego rozwoju i aktywności systemu
korzeniowego.
Nie zawsze łatwo jest dostarczyć potrzebne składniki dolistnie dlatego idealnym rozwiązaniem jest
produkt , który nie tylko dostarcza zbożom składników mineralnych, ale jednocześnie aktywuje
ich pobieranie z gleby przez roślinę. Takim produktem jest FORTHIAL – produkowany w oparciu o technologię PhysioActivator™ zapewniającą
optymalne wykorzystanie składników aktywnych
pozyskiwanych z Ascophyllum nodosum. Algi te
są niezwykle bogatym źródłem substancji czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, ﬁtohormonów i witamin. Ta unikatowa i opatentowana
technologia została opracowana przez francuską
ﬁrmę Goëmar od ponad trzydziestu lat specjalizującą się w produkcji preparatów poprawiających
odżywienie mineralne roślin.
FORTHIAL to o wiele więcej niż nawóz. Dzięki
niezależnym badaniom naukowym wiadomo, że
ﬁltrat z Ascophyllum nodosum – główny składnik
ﬁzjoaktywatora FORTHIAL aktywuje szereg pro-

cesów odgrywających kluczową rolę w uzyskaniu
wysokiego plonu:
pobieranie składników pokarmowych poprzez
zwiększenie aktywności odpowiedzialnych za
nie enzymów np. reduktazy azotanowej, fosfataz
syntezę chloroﬁlu i fotosyntezę
syntezę poliamin – związków biorących udział
w regulacji kwitnienia, zapłodnienia i tworzenia
ziarniaków
Właściwe odżywienie mineralne i wydajna fotosynteza to dwa silniki napędzające plonowanie zbóż.
Podstawowym składnikiem aktywatora FORTHIAL
jest ﬁltrat z alg Ascophyllum nodosum wzbogacony
z myślą o potrzebach mineralnych zbóż dodatkowo
w azot (N) 83 g/l i magnez (MgO) 120 g/l – makroelementy kluczowe dla plonowania zbóż. Warto
też jeszcze raz podkreślić, że FORTHIAL aktywuje
pobieranie przez rośliny składników pokarmowych
z gleby. Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny pszenicy
opryskiwane ﬁzjoaktywatorem FORTHIAL zawierają więcej składników mineralnych w suchej masie
w porównaniu z roślinami kontrolnymi – uprawianymi w standardowej technologii. Dzięki tym badaniom wiemy, że FORTHIAL zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie zastosowanych nawozów.
Poniższa tabela obrazuje wzrost zawartości wybranych składników mineralnych w suchej masie
pszenicy 15 dni po zastosowaniu ﬁzjoaktywatora
FORTHIAL. Dane te to uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.
Azot

Fosfor

Siarka

Magnez

Mangan

+ 11%

+13%

+7%

+10%

+10%

W doświadczeniach prowadzonych w warunkach polowych potwierdzono również pozytywny
wpływ ﬁzjoaktywatora FORTHIAL na zawartość
chloroﬁlu w liściach zbóż.
Wzrost względnej zawartości chloroﬁlu (SPAD)
w liściu ﬂagowym pszenicy 15 dni po zastosowaniu ﬁzjoaktywatora FORTHIAL prezentują
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poniższe wyniki. Dane te to uśrednione wyniki
z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych. Pomiary wykonano za pomocą N-testera.
Względna zawartość
chloroﬁlu (SPAD)

Rok

Liczba
doświadczeń

kontrola

FORTHIAL

2006

15

560

603

2007

17

627

674

2008

14

611

648

Ogółem

46

599

642

Co odróżnia FORTHIAL od innych produktów
opartych na różnego typu ekstraktach z alg?
dogłębne przebadanie oddziaływania produktu
na zboża, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych zamiast ogólnych i podręcznikowych informacji o wpływie ﬁtohormonów na wzrost i rozwój roślin
udowodniony wpływ na odżywienie mineralne roślin w tym również aktywację pobierania
składników mineralnych z gleby
dokładnie i w wieloletnich doświadczeniach
przebadany wpływ na plonowanie zbóż zamiast ogólnikowych informacji lub prezentacji
efektów całego programu nawozowego obejmującego również nawozy doglebowe
Wysoka wydajność fotosyntetyczna liścia ﬂagowego i optymalne odżywienie mineralne zbóż to
więcej ziarniaków w kłosie i ich lepsze wypełnienie.
Pozytywny wpływ ﬁzjoaktywatora FORTHIAL na
plonowanie zbóż został udowodniony w licznych
doświadczeniach przeprowadzonych w warunkach
produkcyjnych w ciągu ostatnich 5 lat. Pozwala to
nam mieć pewność, że oddajemy w Państwa ręce
produkt naprawdę unikatowy i gwarantujący uzyskanie wysokich plonów zbóż i poprawę cech jakościowych ziarna.
Przyrost plonu pszenicy po zastosowaniu ﬁzjoaktywatora FORTHIAL. Dane te to uśrednione wy-

niki z doświadczeń prowadzonych w warunkach
produkcyjnych.
Rok

Liczba
doświadczeń

Przyrost plonu
(q/ha)

2006

14

+ 4,1 q/ha

2007

14

+ 3,2 q/ha

2008

8

+ 2,1 q/ha

2009

7

+3,0 q/ha

2010

15

+3,5 q/ha

Podsumowanie

58

+ 3,4 q/ha

Przyrost plonu jęczmienia po zastosowaniu ﬁzjoaktywatora FORTHIAL. Dane te to uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach
produkcyjnych.
Rok

Liczba
doświadczeń

Przyrost plonu
(q/ha)

2006

6

+ 5,4 q/ha

2007

2

+ 3,7 q/ha

2008

1

+ 3,7 q/ha

2010

6

+2,4 q/ha

Podsumowanie

15

+ 3,8 q/ha

FORTHIAL zalecany jest do jednorazowego stosowania w dawce 1 l/ha w terminie:
pszenica: od stadium 2-go kolanka do początku kłoszenia
jęczmień: od stadium 1-go kolanka do stadium
liścia ﬂagowego
FORTHIAL może być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin fungicydami i insektycydami,
a także z nawozami dolistnymi. W przypadku stosowania w mieszaninie FORTHIAL powinien być
dodawany do mieszaniny jako ostatni przy włączonym mieszadle.

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, www.arystalifescience.pl
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Racjonalne zwalczanie chorób
grzybowych w pszenicy
Nie jest łatwo utrzymać kontrolę nad stanem zdrowotnym roślin. Pszenica jest najchętniej chroniona
przed skutkami występowania chorób wywoływanych przez grzyby. Z różnych powodów nie
udaje się uzyskać zadowalającej skuteczności działania stosowanych fungicydów. Po części są
one zależne od producentów w pszenicy, ale nie zawsze tak jest, bo na skuteczność działania
mają też wpływ czynniki niezależne od człowieka..

Kłosy pszenicy ozimej porażone przez grzyby rodzaju fusarium

Plantatorzy planujący chemiczną
ochronę roślin mogą już na wtępie przy
zakupie materiału siewnego uprościć
zadanie wybierając do siewu odmianę odporną na jedną lub najlepiej kilka
chorób, które występują w pszenicy.
W czasie wegetacji taką odmianę łatwiej się chroni, bo grzyby, które porażają rośliny, natrafiają na ich genetyczne
„mechanizmy” obronne i nasilenie choroby nie jest takie wysokie.
Wybór zaprawy, która chroni zboża
w początkowych fazach rozwojowych
też może decydować o tym, że pierwszy zabieg opryskiwania może być zbyteczny. Gdy zaprawa w swym składzie
ma substancje aktywne (s.a), które są
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zarejestrowane do walki z takimi chorobami jak mączniak prawdziwy, rdze
itp. to przy odmianach o dużej odporności na te grzyby nie ma konieczności wykonywania zabiegu przy użyciu
fungicydu. Ma to znaczenie w latach,
w których już na samym początku
wiosny panują dogodne warunki do
rozwoju chorób. Wydaje się, że obecny sezon właśnie jest takim, w którym
walkę z grzybami podejmować się będzie wcześnie.
Wybór odpowiedniego fungicydu, powinien być opary na rozpoznaniu patogenu i określeniu stopnia jego nasilenia
na plantacji. Zagadnienie poprawnego
rozpoznania zagrożeń wymaga wiedzy

Prof. nadzw. dr hab. Marek Korbas
IOR–PIB w Poznaniu

o objawach, jakie powodują sprawcy
chorób. Chemiczna ochrona plantacji
jest opłacalna wtedy, gdy pozwala uratować taką ilość ziarna przed stratą, że
jego wartość w pełni pokrywa koszty
związane z zakupem i zastosowaniem
fungicydu. O racjonalnej, skutecznej
i efektywnej ochronie pszenicy decyduje też wykonanie zabiegów chemicznych w oparciu o istniejące progi
szkodliwości (tab.1).
Są to wartości orientacyjne i zależą
od przewidywanego plonu. Przy założeniach, że z plantacji osiągniemy plon
rzędu 80-100 dt/ha progi te będą zaostrzone (niższe wartości porażenia,
wskazujące na konieczność wykonania oprysku fungicydem), a gdy plon
ma wynosić 30 dt/ha to wartości te
mogą być wyższe.
Pogoda to czynnik, na który producent nie ma wpływu, ale w pewnych
sytuacjach można pomóc roślinie przetrwać niekorzystne warunki związane
z np. brakiem wody. Zaprawiając ziarno umożliwia się roślinom wytworzenie dużej masy korzeni, chroniąc liście
i kłosy w czasie wegetacji utrzymuje
się te części rośliny w zdrowiu, co wyraża się wysokim indeksem zielonej
powierzchni. Zielone zdrowe liście,
pochwy liściowe w warunkach stresu nie tracą wody i utrzymują kontrolę nad otwieraniem oraz zamykaniem
aparatów szparkowych. Gdy na liściach widoczne są objawy porażenia przez rdzę brunatną czy DTR albo
paskowaną septoriozę liści to woda
uwalnia się w niekontrolowany sposób
i w czasie upalnych dni bez opadów
chory liść zasycha. Aby nie dopuścić
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tab.1.Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla pszenicy

Choroba

Mączniak prawdziwy zbóż i traw
(Blumeria graminis)

Rdza brunatna pszenicy
(Puccinia recondita)

Rdza żółta zbóż i traw
(Puccinia striiformis)

Septorioza paskowana liści pszenicy
(Mycosphaerella graminicola)

Septorioza plew pszenicy
(Phaeosphaeria nodorum)

Brunatna plamistość liści zbóż
(Pyrenophora tritici – repentis)

Termin obserwacji

Próg ekonomicznej szkodliwości

w fazie strzelania w źdźbło

10% roślin z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia

pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym lub na kłosie

w fazie strzelania w źdźbło

10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia

pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

w fazie strzelania w źdźbło

10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

w fazie kłoszenia

pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

w fazie strzelania w źdźbło

10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami

w fazie kłoszenia

5–10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami

w fazie strzelania w źdźbło

20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami

w fazie początku kłoszenia

10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami

w fazie pełni kłoszenia

1% porażonej powierzchni liścia flagowego

w fazie strzelania w źdźbło

5% liści z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia

5% liści z pierwszymi objawami porażenia

Brunatna plamistość liści DTR

do takiej sytuacji powinna być prowadzona racjonalna ochrona przeciwko
patogenom. Chcąc skutecznie ochronić
plantację przed chorobami grzybowymi
konieczne jest wykonanie, co najmniej
dwóch zabiegów w czasie wegetacji,
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a gdy zagrożeniem jest też fuzarioza
kłosów, to trzeba wykonać nawet trzy
zabiegi z użyciem fungicydu.
System ochrony pszenicy przed
chorobami grzybowymi
Zabieg T-1 – zwalczanie w fazie

pierwszego –drugiego kolanka (BBCH
31-32) chorób podstawy źdźbła i chorób
liści obecnych w tym czasie (łamliwość
źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni, na liściach mączniak
prawdziwy, rdze, paskowana septorioza liści, DTR.
Zabieg T-2 – zwalczanie chorób
w terminie BBCH 49 (widoczne pierwsze ości lub BBCH 51-59 (początek
kłoszenia do pełni kłoszenia)
Gdy jest zagrożenie przez grzyby rodzaju Fusarium powodujące fuzariozę
kłosów, to wykonuje się obowiązkowo
Zabieg T-3 – najczęściej w fazie pełni kwitnienia BBCH 65. Asortyment
dostępnych na rynku środków zwalczających choroby w pszenicy jest
w pełni wystarczający, aby skutecznie zwalczać choroby w zalecanych
terminach.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zwalczanie miotły zbożowej
Miotła zbożowa wschodzi, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura powietrza przekracza 0°C. Jej
wschodów można się spodziewać już jesienią. Po przezimowaniu jest zdecydowanie groźiejsza
od roślin miotły pochodzących ze wschodów wiosennych.
Zahartowana podczas zimy jest bardziej odporna i wymaga wyższych dawek herbicydów z przedziałów, w jakich
są one zarejestrowane. Zabieg powinien
być wykonany tak szybko jak to jest
możliwe, czyli najlepiej bezpośrednio
po ruszeniu wegetacji. Często utrudniają to długo trwające roztopy. Wjazd
sprzętem opryskowym na zbyt wilgotną
glebę grozi zniszczeniem jej struktury,
należy wybrać optymalny moment i

wykonać zabieg w bezpiecznych warunkach. Jeżeli miotłę (i inne chwasty)
zwalczano jesienią może ona w mniejszym nasileniu wschodzić wiosną, na
polu mogą wystąpić także „naturalne”
wschody miotły bez względu na to czy
była zwalczana wcześniej, czy nie. Do
zwalczania miotły wschodzącej wiosną, na ogół wystarczają niższe dawki
herbicydów, a z zabiegiem, ze względu na późniejsze jej wschody, można

inż. Adam Paradowski

nieco poczekać i wykonać go również
w późniejszym terminie.
Termin to jeden czynnik ochrony, a kolejny, to zakres zwalczanych chwastów.
Miotłę można niszczyć samą oraz w
towarzystwie chwastów dwuliściennych.
Jeżeli zwalczamy samą miotłę mamy
cztery podstawowe zabiegi. Pierwszy to
zabieg substancją aktywną fenoksaprop-etyl (Agria Fenoksaprop, Puma Uniwersal,
Foxtrot, Fantom). Preparaty zalecane są
bezpośrednio po ruszeniu wegetacji, ale
w praktyce stosowane są wiele później,
(co najmniej do końca krzewienia) bez
ujemnego wpływu na zboża, w których
jest zarejestrowana. Tylko chwasty jed-

Tabela. Program zwalczania miotły zbożowej podczas wiosny
Kombinacje herbicydowe

Pszenica

Jęczmień

Pszenżyto

Żyto

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji
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Agria Fenoksaprop 069 EW, Fantom 069 EW lub Puma Uniwersal 069 EW

1,0-1,2 l

-

-

-

Foxtrot 069 EW

1,0-1,2 l

-

+

+

Foxtrot 069 EW*

0,5 l

-

+

+

Fantom 069 EW lub Puma Uniwersal 069 EW + Granstar 75 WG

1,2 l + 20 g

-

-

-

Puma Uniwersal 069 EW + Sekator 6,25 WG

1,0 l + 0,2-0,3 kg

-

+

+

Fantom 069 EW lub Puma Uniwersal 069 EW + Sekator 125 OD

1,2 l + 0,15 l

-

-

-

Atlantis 04 WG*

0,15-0,4 kg

-

+

+

Atlantis 12 OD

0,45-1,2 l

-

+

+

Atlantis 04 WG + Grodyl 75 WG*

0,3 kg + 40 g

-

+

+

Atlantis 04 WG + Sekator 6,25 WG*

0,3 + 0,2-0,3 kg

-

+

+

Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD

0,45 + 0,15 l

-

+

+

Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG

0,45 l + 40 g

-

+

+

Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG

0,45 l + 25 g

-

+

+

Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE

0,45 + 0,6 l

-

+

+

Attribut 70 SG* lub Attribut 70 WG*

60-100 g

-

+

-

Attribut 70 WG + Chwastox Extra 300 SL

60 g + 3 l

-

+

-

Attribut 70 WG + Granstar 75 WG

60 g + 20 g

-

+

Attribut 70 WG + Mustang 306 SE

60 g + 0,4 l

-

+

-

Glean 75 WG + Lentipur Flo 500 SC

-

-

-

10 g + 1,5 l

Legato Plus 600 SC

1,5 l

-

-

-

Pelikan Plus 600 SC

1,5-2,0 l

-

+

-

Lentipur Flo 500 SC lub Tolurex 500 SC

3,0 l

-

+

-

Tolurex 80 WP

2,0 kg

-

+

-

Zeus 208 WG + Nuance 75 WG

dwupak/6 ha

-

-

-

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia
Grasp 400 SC

0,6-0,9 l

-

-

-

2,0-2,5 l

-

-

-

2,0-2,5 l

-

+

-

Chisel 75 WG*

60 g

+

+

+

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy końca krzewienia
Golden IPU 500 SC
IPU Gold 500 SC, IPUherb 500 SC, Isoguard 500 SC,
Izofarm 500 SC, Izoherb 500 SC, Protugan 500 SC

Huzar 05 WG

0,15-0,2 kg

-

+

+

Huzar 100 OD

75-100 ml

-

+

+

Huzar Activ 387 OD

0,75-1,0 l

-

+

+

Starane 250 EC + Puma Uniwersal 069 EW

0,6-0,8 + 1,0-1,2 l

-

+

+

Starane Super 101 SE + Apyros 75 WG

1,0 l + 13-20 g

-

+

-

Starane Super 101 SE + Atlantis 04 WG

1,0 l + 0,15 kg

-

+

+

Starane Super 101 SE + Attribut 70 WG

1,0 l + 60 g

-

+

-

Zeus 208 WG

0,3 kg

-

-

-

-

+

-

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka
Apyros 75 WG* lub Nylon 75 WG*

13,3-26,5 g

Apyros 75 WG + Kantor 050 SC*

13,3-20,0 g + 0,075 l

-

-

-

Apyros 75 WG + Starane 250 EC

13,3-20,0 g + 0,4 l

-

-

-

Kantor 050 + Attribut 70 WG

0,08 l + 0,06 kg

-

+

-

120-150 g

-

+

+

0,25 kg

-

-

-

4,5 l

-

-

-

0,3-0,6 l

+

-

-

-

-

-

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy początku liścia flagowego
Rubin SX 50 SG*
od 3 liści do pełni krzewienia
Caliban 178 WG

od 3 liści do fazy końca krzewienia
Bifenix N 499 SC
od 3 liści do fazy liścia flagowego
Axial 100 EC*

od początku krzewienia do pierwszego kolanka
Dragon 450 WG + Apyros 75 WG*

33,3 + 13,3-20 g

Dragon 450 WG + Atlantis 0,4 WG*

33,3 + 150-200 g

-

-

-

Dragon 450 WG + Attribut 70 WG

33,3 g + 60 g

-

-

-

0,2 kg

-

+

+

0,1 + 2,0 l

-

-

-

Lancet Plus 125 WG
w fazie pełni krzewienia
Agro Diflufenikan 500 SC, Golden Fenikan 500 SC, Legato 500 SC, Komandos
500 SC lub Mac diflufenikan 500 SC + Chwastox Turbo 340 SL

w fazie od pełni do końca krzewienia
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Apyros 75 WG lub Nylon 75 WG + Chwastox Extra 300 SL

13,3-20 g + 1,5 l

-

-

-

Apyros 75 WG lub Nylon 75 WG + Mustang 306 SE

13,3 g + 0,4-0,6 l

-

-

-

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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noliścienne zwalcza Grasp 400 SC, który zastąpił starszą formulację Grasp 250
SC. Preparat jest również zalecany zaraz
po ruszeniu wegetacji i do pełni krzewienia, chociaż podobnie jak poprzedni, nie
niszczy zbóż do fazy końca krzewienia.
Axial 100 EC wykazuje wysoką skuteczność tylko, podczas łącznych zabiegów
z adiuwantem Adigor 440 EC. Dawka
adiuwanta musi być trzykrotnie wyższa
od dawki preparatu. Zniszczenie miotły
zbożowej oraz po zastosowaniu wyższych dawek także perzu właściwego,
można uzyskać po zastosowaniu środka
Attribut 70 WG (Attribut 70 SG). Preparat
ten w mniejszym stopniu hamuje rozwój
chwastów dwuliściennych. W celu równoczesnego zniszczenia tej grupy chwastów
należy wykorzystać zalecane mieszaniny wymienionych środków z typowymi
herbicydami przeznaczonymi do walki
z gatunkami dwuliściennymi.
Pozostałe środki to cała gama preparatów uniwersalnych przeznaczonych do zwalczania miotły zbożowej
i bardzo różnorodnego zachwaszczenia gatunkami dwuliściennymi. Ich wybór jest głównie skorelowany właśnie
z składem botanicznym chwastów
dwuliściennych.
Drugim czynnikiem jest termin stosowania związany z fazą rozwojową zbóż.
Należy pamiętać także, że chwasty
większą wrażliwość wykazują w młodych fazach rozwojowych.
Kolejnym czynnikiem decydującym
o wyborze preparatu jest jego selektywność w stosunku do zbóż. Pod
tym względem w najgorszej sytuacji
znajduje się jęczmień ozimy. Oficjalnie
miotłę zbożowa w okresie wiosennym
można zwalczać jedynie preparatem
Chisel 75 WG i Axial 100 EC. Mało
w tym przypadku są wykorzystane prew w w . r a p o r t r o l n y. p l

paraty zawierające IPU (np. Isoguard,
Protugan) i CTU (np. Lentipur, Tolurex).
Zdecydowanie więcej jest możliwości
zwalczania miotły zbożowej w życie
i pszenżycie. Najszerzej opracowany program posiada pszenica ozima.
Wśród nowości warto zwrócić uwagę na produkty wieloskładnikowe. Ze
względu na skład są one nieomal uniwersalne, chociaż podany w etykietach
zakres chwastów wrażliwych często jest
znacznie zawężony. Można tu wymienić Lancet Plus 125 WG, Zeus 208 WG
sprzedawany pojedynczo oraz w dwupaku z Nuance 75 WG (odpowiednik Granstaru). Huzar zawierający jodosulfuron
został wzbogacony o dikambę i znajduje
się na rynku jako Huzar Activ 387 OD.
„Nowością” opartą na znanych substancjach aktywnych jest Caliban 178 WG.
Ciekawym rozwiązaniem jest Rubin SX
50 SG, który jest jednym z pierwszych
reprezentantów nowej technologii (SX),
w której produkowane granule są jednorodne, łatwo rozpuszczalne, a utworzona
z nich ciecz robocza łatwo wymywa się
z opryskiwaczy. Herbicyd Dragon 450WG,
co prawda zwalcza tylko chwasty dwuliścienne, ale jest dobrym komponentem
dla niektórych herbicydów zwalczających miotłę zbożową.
Z wiosennym zwalczaniem miotły zbożowej nie należy zwlekać. Jest
wrażliwa w fazie od trzech liści do
końca krzewienia. Warto wziąć pod
uwagę, że im później przystąpimy do
jej niszczenia tym zabiegi są droższe.
Cena specyficznych herbicydów na
ogół jest wyższa, a starsza miotła jest
bardziej odporna i wymaga stosowania wyższych, czyli droższych dawek.
Zabiegi korekcyjne, czyli wykonane
po jesiennych też z pewnością będą
znacznie tańsze.
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Zwalczanie chwastów
w kukurydzy

dr inż. Roman Warzecha
Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
IHiARPIB Radzików

Wybór terminu stosowania herbicydów jest podyktowany względami organizacyjnymi,
ekonomicznymi, a przede wszystkim względami środowiskowymi.
Wyróżnia się dwie grupy herbicydów:
do stosowania doglebowego (przed
wschodami roślin) i do stosowania nalistnego (po wschodach roślin).
Większość herbicydów doglebowych
może być stosowana w warunkach dobrego uwilgotnienia i starannej uprawy
gleby, co umożliwia ich przeniknięcie
do gleby.
Herbicydy doglebowe działają na
chwasty kiełkujące w glebie. W warunkach suszy skuteczność ich działania jest ograniczona. W przypadku
niektórych herbicydów, w warunkach
suszy, zaleca się stosowanie ich przed
siewem kukurydzy i wymieszanie z glebą przy zastosowaniu lekkiej brony, na
głębokość do 5cm.
Herbicydy stosowane do zwalczania
chwastów w kukurydzy muszą spełniać
szereg ważnych kryteriów. Poza oczywistym kryterium bezpieczeństwa dla
środowiska, człowieka, pszczół, organizmów wodnych, muszą być skuteczne
w zwalczaniu chwastów i wykazywać
pełną selektywność dla odmian kukurydzy. Bardzo ważnym czynnikiem jest
też ekonomika zwalczania chwastów,
wynikająca z ceny herbicydów i ich
skuteczności.
Niezmiernie istotnym zagadnieniem
przy wyborze herbicydów jest znajomość ich substancji aktywnych i spektrum zwalczanych przez nie chwastów.
Szereg herbicydów ma tę samą, lub
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te same, substancje aktywne. Często
różnica między herbicydami sprowadza
się do sposobu ich formulacji.
Problemem w zwalczaniu chwastów
przy wykorzystaniu herbicydów powschodowych może być ich selektywność w stosunku do chronionych
odmian kukurydzy. W krajowym rejestrze jest obecnie 178 odmian mieszańcowych kukurydzy. Na rynku ponadto
jest bardzo duża liczba odmian zarejestrowanych w innych krajach Unii
Europejskiej (z tzw. katalogu wspólnotowego odmian). Wyniki dotyczące
selektywności odmian w stosunku do
wybranych herbicydów są bardzo często publikowane z dużym opóźnieniem.
Zdarza się dość często, że w chwili publikacji, określonych odmian kukurydzy
od dawna nie ma na rynku.
Według danych pochodzących od
dystrybutorów herbicydów, około 30%
upraw kukurydzy jest chronione przed
wschodami roślin (doglebowo), a około
70% po wschodach roślin (nalistnie).
Niektóre herbicydy doglebowe, w mieszankach z herbicydami zawierającymi
substancję aktywną glifosat są stosowane już po wschodach chwastów, ale
przed wschodami kukurydzy. Herbicydy lub ich mieszanki zbiornikowe są
przeznaczone do zwalczania: chwastów dwuliściennych, chwastów jednorocznych jednoliściennych, w tym
prosowatych oraz perzu. Właściwa

ochrona kukurydzy przed chwastami
wymaga od producentów kukurydzy
wiedzy na temat określonych herbicydów, między innymi korzystania z materiałów firm chemicznych, z Zaleceń
Ochrony Roślin IOR. Podstawowym
źródłem informacji są etykiety rejestrowe herbicydów. Te informacje pomagają w wypracowaniu własnego
modelu zwalczania chwastów w kukurydzy. Niektórzy producenci korzystają
z kompleksowych rozwiązań ochrony kukurydzy proponowanych przez
poszczególne firmy chemiczne. Takie
kompleksowe rozwiązania, w odniesieniu do zwalczania chwastów w kukurydzy, proponują miedzy innymi firmy:
Syngenta, BASF, Bayer CropScience,
DuPont, Monsanto, Dow AgroSciences
(załączona tabela).
W sezonie 2010/2011 pojawiło się
szereg nowych herbicydów, które zawierają używane dotychczas substancje aktywne. Herbicydy: Narval 040SC,
Victus 040 SC, Agria-Nikosulfuron 040
SC, Agria-sulfonylomocznik 040 SC,
Golden Nico 040 SC, Pilar-Nikosulfuron
040 SC oraz Inovate 240 SC, zawierają substancję aktywną nikosulfuron,
która należy do grupy sulfynomoczników. Herbicydy: Agria-Rimsulfuron 25
WG, Mac-Rimsulfuron 25 WG, Amon
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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kontratakuje!

Nie czekaj, aż atak chwastów zniweczy
plon kukurydzy. Kontratakuj!
Zastosuj Kelvin® Pack
– kompletne rozwiązanie przeznaczone
do powschodowego zwalczania chwastów.
Kosmicznie wysoka skuteczność
Najprostsze w galaktyce stosowanie
Niszczyciel imperialny wobec
1- i 2-liściennych agresorów
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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Herbicydy do zwalczania chwastów w kukurydzy
Herbicyd (substancja
Firma

aktywna)

Herbicyd (substancja
Firma

aktywna)
Adengo 315 SC

BASF

Kelvin 040 S.C. (nikosulfuron)

(tienkarbazon + izoksaflutol)

Mocarz 75 WG

Boreal 58 WG (flufenacet

(tritosulfuron + dikamba)

+izoksaflutol)

Focus Ultra 100 EC
(cykloksydym)*

Laudis 44 OD (tembotrion)
Maister 31 OD (jodosulfuron

Callisto 100SC

metylosodowy +

(mezotrion)

foramsulfuron)
Maister 310 WG

Dual Gold 960 EC
(S-metolachlor)

(jodosulfuron metylosodowy
BAYER CROPSCIENCE

+ foramsulfuron)

Elumis 105 OD (mezotrion
+ nikosulfuron)

Emblem 20 WP (bromoksynil)

Lumax 537 SE (mezotrion
+ S-metolachlor +
terbutyloazyna)
SYNGENTA CROP

Milagro Extra 6 OD

PROTECTION

(nikosulfuron)

Zeagran 340 SE (bromoksynil
F&N AGRO

+ terbutyloazyna)

Guardian 840 EC (acetochlor)
Gardian Complete Mix
664 SE (acetochlor

Accent 75 WG (nikosulfuron)

+ terbutyloazyna)

Harmony 75 WG

Roundup TransEnergy

(tifensulfuron metylowy)

MONSANTO

450 SL (glifosat)

Hector 53,6 WG

Mustang 306 SE

(nikosulfuron +rimsulfuron)

(florasulam + 2,4 D)

Hector Max 66,5
WG (nikosulfuron +
rimsulfuron +dikamba)

Trophy 840 EC (acetochlor)
Starane 250 EC

Titus 25 WG (rimsulfuron)

DOW AGROSCIENCES

(fluroksypyr)
Shado 300 SC

CHEMINOVA

(sulkotrion)
Sukcesor T 550

Refine 75 WG
DUPONT

(tifensulfuron metylowy)

SE (petoksamid +
STAHLER

terbotyloazyna)

* Focus Ultra 100 EC stosować wyłącznie w odmianach z tolerancją na cykloksydym

25 WG zawierają substancję aktywną
rimsulfuron, również z grupy sulfonylomoczników. Rimsulfuron jest substancją aktywną znanego na polskim rynku
herbicydu Titus 25 WG. W herbicydzie
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Raper 31 OD występują, podobnie jak
w stosowanym od dawna herbicydzie
Maister 310 WG, substancje aktywne
foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy. Herbicydy sulfonylomocznikowe

służą do zwalczania perzu, chwastów
jednorocznych jednoliściennych, głównie
prosowatych i chwastów dwuliściennych.
Herbicyd Pendigan 330 EC zawiera
substancje aktywna pendimetalinę, która
występuje w stosowanym do niedawna w kukurydzy herbicydzie Stomp, do zwalczania
chwastów prosowatych i dwuliściennych.
Bromotril 250 SC zawiera substancję aktywna bromoksynil, która występuje w herbicydach Emblem 20 WP i Zeagran 340 SE.
Należy tez wymienić herbicydy, które
zawierają substancje aktywne z grupy regulatorów wzrostu: Esteron 600
EC, Dicopur 600 SL, zawierają 2,4D,
a Chwastox Turbo 340 SL zawiera
MPCA i dikambę. 2,4D jest jedną z substancji aktywnych herbicydu Mustang
306 SE. Dikamba występuje w herbicydach Hector Max 66, 5 WG i Mocarz 75 WG oraz Cambio 410 SL. Przy
stosowaniu herbicydów zawierających
substancje aktywne z grupy regulatorów wzrostu należy szczególnie przestrzegać fazy rozwojowej kukurydzy.
W przypadku opóźnienia zabiegu z reguły pojawiają się deformacje roślin.
Niektóre firmy proponują gotowe rozwiązania do kompleksowego zwalczania chwastów w kukurydzy w formie
gotowych zestawów. Jako przykłady
można podać Kelvin Pak – zestaw
handlowy firmy BASF, który zawiera herbicydy Kelvin 040 SC, Mocarz
75 WG i adiuwant Olbras 88 EC. Zestaw handlowy firmy DuPont zawiera
herbicydy Hector 53, 6 WG, Zeagran
340 SE i adiuwant Trend 90 EC. Zestaw firmy Bayer CropScience, Maister Pak, zawiera herbicydy Maister
310 WG, Zeagran 340 SE i adiuwant
Actirob, a zestaw Laudis Pak herbicydy Laudis 44 OD, Zeagran 340 SE
i adiuwant Actirob.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Mieszańce z Osevy
dla najbardziej wymagających hodowców

PYROXENIA (FAO 130) – najwcześniejsza kiszonka w Polsce
CODIMI (FAO 190) – na ziarno i kiszonkę na północy Polski na wszystkich typach gleb
ALOMBO (FAO 230) – rekordowe plony ziarna (na grysy) i kiszonki
CESKOR (FAO 240) NOWOŚĆ – plon ziarna 105,8 % wzorca w doświadczeniu na północy Polski
CELIVE (FAO 245) – wyjątkowy plon skoncentrowanej energii
TIARA (FAO 260) – plastyczność i odporność na suszę
CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235
ALOMBO | CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN
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Ziemniak w PDO

Remigiusz Waligóra
COBORU Słupia Wielka

Uprawa i hodowla ziemniaka w Polsce ma długą tradycję. Znaczenie tej rośliny okopowej
na przestrzeni lat było bardzo duże i wielokrotnie miało wpływ na sytuację demograficzną
i ludnościową wielu krajów. W ciągu kilkudziesięciu lat, intensyfikacja produkcji roślinnej i
zwierzęcej, wpłynęły na stopniowe ograniczenie powierzchni uprawy. Ziemniak coraz częściej,
nazywany jest warzywem, a jego znaczenie w płodozmianie staje się coraz mniejsze.

W 2010 roku wg GUS powierzchnia
plantacji ziemniaków wyniosła około
0,5 mln. ha. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2001–2010) obszar uprawy
tej rośliny zmalał o prawie 700 tys. ha.
Zmniejszenie areału uprawy ziemniaka
jest spowodowane przede wszystkim
zmianą wykorzystania (zaniechania
użytkowania jako paszy). Jednak spożycie jako warzywa jest w Polsce nadal wysokie.
Dla rolnika jednym z ważniejszych
elementów uprawy jest wybór właściwej odmiany. W przypadku uprawy
ziemniaka ma to szczególne znaczenie, gdyż mamy do czynienia z dużą

liczbą odmian zróżnicowanych pod
względem długości okresu wegetacji,
cech użytkowych oraz jakościowych.
Dużą pomocą w podjęciu decyzji przy
wyborze odmiany mogą być wyniki doświadczeń porejestrowych (PDO) oraz
„Listy odmian zalecanych do uprawy na
obszarze województw”(LZO – tab.9).
Listy te zawierają od kilku do kilkunastu odmian najbardziej dostosowanych
do lokalnych warunków uprawy. Zestawy zalecanych odmian dostępne
są na stronie COBORU w zakładce
Doradztwo Odmianowe oraz licznych
regionalnych opracowaniach PDO.
W tabelach przedstawiono wyniki od-

mian jadalnych badanych oddzielnie w
czterech grupach wczesności (bardzo
wczesne, wczesne, średniowczesne,
średniopóźne i późne) oraz skrobiowych
(grupy wczesności badane wspólnie).
Wzorzec stanowiły wszystkie odmiany zarejestrowane, oceniane w danej
grupie. Wyniki pochodzą z lat ostatnich dwóch lat z doświadczeń przeprowadzonych w ponad 40 różnych
lokalizacjach w kraju.
W doświadczeniach stosowano nawożenie mineralne średnio na poziomie 335 kg NPK
przy zachowaniu proporcji 1:1:1,5. We
wszystkich doświadczeniach zwalczano chwasty i stonkę oraz wykonywano
zabiegi ochrony przed zarazą ziemniaka. Doświadczenia zakładano w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia, przy
wystarczającym uwilgotnieniu gleby.
Niskie temperatury na początku maja

Tabela 1. Odmiany bardzo wczesne jadalne. Plon bulw, zawartość skrobi i plon skrobi
Zbiór po zakończeniu
Wczesny zbiór*
plon ogólny

wegetacji

plon handlowy**

plon ogólny

% wzorca
Lp.

Odmiana

2010

1
Wzorzec, dt z ha, %

2009

2010

2

2009

2010

3

2009

Zawartość

Plon handlowy

skrobi (%)

(% wzorca)

2010

4

2009

2010

5

183

239

160

217

383

485

12,3

2009
6

11,6

357

459

1

Denar

102

109

104

112

113

117

11,1

10,6

115

120

2

Flaming

91

89

85

81

89

94

14,0

13,2

84

89

3

Impala

103

-

106

-

110

-

11,2

-

112

4

Justa

86

81

86

80

86

84

12,2

11,7

86

84

5

Lord

103

105

104

108

109

116

11,4

10,7

111

118
103

6

Miłek

110

121

109

125

98

103

13,8

12,8

97

7

Viviana

106

-

107

-

95

-

12,3

-

96

Kol.1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
Kol. 6: bulwy o średnicy powyżej 35 mm
* – zbiór po 40 dniach od wschodów
** – bulwy o średnicy powyżej 30 mm
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spowodowały opóźnienie wschodów
i brak ich wyrównania. Chłody, w połączeniu z bardzo obfitymi opadami
trwającymi do początku czerwca, spowolniły dalszy rozwój roślin. Lokalnie
wystąpiły okresowe podtopienia doświadczeń, szczególnie na południu
kraju. Trzecia dekada czerwca oraz
pierwsza i druga dekada lipca były
upalne i bez opadów. W tym okresie
notowano więdnięcie roślin z powodu
niedoboru wody. Deszcze w sierpniu i
wrześniu wydłużyły okres dojrzewania
bulw oraz opóźniły i wydłużyły okres
zbioru doświadczeń.
Wśród odmian bardzo wczesnych,
w I terminie zbioru (po 40 dniach od
wschodów), znacznie powyżej wzorca plonowała krajowa odmiana Miłek.
Natomiast po zakończeniu wegetacji,
najwyższy poziom plonowania osiągnęły dwie popularne krajowe odmiany
Denar i Lord. Z odmian zagranicznych
dobrym plonem zarówno we wczes-

nym terminie jak i po zakończeniu wegetacji, cechowała się Impala.
Spośród dziesięciu odmian testowanych w grupie wczesnej najwyższym
plonem wykazały się rodzime odmiany Cyprian oraz Michalina, którą zarejestrowano w roku 2010. Wysokim i
stabilnym plonem w dwóch latach badań wykazała się również niemiecka
odmiana Bellarosa.
W licznej grupie średniowczesnej,
odmianami, które w roku 2010 niezbyt
sprzyjającym dla ziemniaka osiągnęły
średni plon powyżej 500 dt/ha, były
Bartek i Stasia, a także odmiana Satina, która nadal cieszy się sporym zainteresowaniem rolników (potwierdza
to duży udział w powierzchni plantacji
nasiennych tej odmiany – 3,9%).
W grupie odmian o najdłuższym okresie wegetacji (średniopóźnych i późnych), najlepiej pod względem plonu
zaprezentowały się krajowe odmiany
takie jak Soplica i Zagłoba. Niestety,

zakup sadzeniaków tych odmian może
być utrudniony, ze względu na niewielką powierzchnię kwalifikowanych plantacji w roku 2010.
W doświadczeniach z odmianami
skrobiowymi przebadano 14 odmian.
Wśród odmian skrobiowych najwyższym plonem skrobi cechowały się
krajowe odmiany średniopóźne i późne Skawa, Ślęza i Inwestor oraz holenderska odmiana Kuras.
Należy pamiętać, że optymalny przebieg warunków pogodowych w czasie
wegetacji oraz zdrowy kwalifikowany
materiał sadzeniakowy stanowią podstawę uzyskania plonu o pożądanych
parametrach jakościowych i ilościowych.

Tabela 2. Odmiany wczesne jadalne. Plon bulw, zawartość skrobi i plon skrobi

Lp.

Odmiana

Plon ogólny

zawartość skrobi

Plon skrobi

Plon handlowy

(% wzorca)

(%)

(% wzorca)

(% wzorca)

2010

1

2009

2010

2

2009

2010

3

2009

2010

4

2009
5

Wzorzec, dt z ha, %

436

503

12,4

12,2

53,2

61,7

401

481

1

Altesse

97

87

12,4

11,9

98

85

92

85

2

Aruba

93

-

14,6

-

110

-

93

-

3

Bellarosa

101

103

11,8

12,2

96

103

105

106

4

Cyprian

119

111

13,1

13,5

126

122

118

110

5

Eugenia

93

93

11

11,5

82

87

91

92

6

Korona

105

104

10,4

10,8

89

92

106

104

7

Michalina

108

-

10,9

-

96

-

110

-

8

Oman

88

-

14,2

-

102

-

87

-

9

Owacja

101

109

12,5

13,3

102

118

101

109

10

Vineta

96

104

12,7

12,6

100

106

98

105

Kol. 1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
Kol. 5: bulwy o wielkości powyżej 35 mm
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Tab 3.Odmiany średniowczesne jadalne. Plon bulw. zawartość skrobi i plon skrobi.
Plon ogólny

zawartość skrobi

(% wzorca)
Lp.

Odmiana

2010

(%)

2009

1

Plon skrobi

2010

2

Plon handlowy

(% wzorca)
2009

2010

3

(% wzorca)
2009

2010

2009

4

5

Wzorzec, dt z ha, %

481

462

13,0

14,3

61,7

67,0

455

434

1

Almera

96

-

10,0

-

74

-

98

-

2

Ametyst

110

-

12,9

-

111

-

105

-

3

Bartek

115

120

13,4

15,8

120

132

116

122

4

Benek

90

78

13,5

14,1

93

76

89

77

5

Cekin

105

98

13,9

14,8

113

101

106

99

6

Elanda

100

93

10,8

11,7

82

75

97

91

7

Finezja

101

115

14,0

16,7

110

133

103

118

8

Gawin

98

-

15,6

-

118

-

97

-

9

Jutrzenka

98

-

13,3

-

100

-

99

-

10

Roxana

87

86

10,8

12,9

72

86

87

97

11

Satina

112

98

12,4

12,9

106

88

114

98

12

Stasia

110

-

13,0

-

108

-

111

-

13

Tajfun

108

119

15,0

16,1

124

133

109

123

14

Wiarus

68*

100

13,4

15,4

71

107

69*

102

Kol. 1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
*zła jakość materiału sadzeniakowego (niepełna obsada)
Kol. 5: bulwy o wielkości powyżej 35 mm

Tab. 4. Odmiany średniopóźne i późne jadalne. Plon bulw, zawartość skrobi i plon skrobi
Plon ogólny

zawartość skrobi

(% wzorca)
Odmiana
Lp.

2010

Wzorzec, dt z ha, %

(%)

2009

1

Plon skrobi

2010

2

Plon handlowy

(% wzorca)
2009

2010

3

(%wzorca)
2009

2010

2009

4

5

499

530

12,5

14,4

61,6

76,3

465

503

1

Jelly

99

97

13,2

14,0

105

95

102

98

2

Medea

85

92

12,3

14,0

83

89

83

91

3

Soplica

116

114

12,5

15,1

118

119

118

116

4

Syrena

100

99

13,2

14,7

106

101

101

100

5

Zagłoba

100

110

10,6

12,6

84

97

102

111

6

Zenia

96

-

12,3

-

94

-

95

-

7

Zeus

104

104

13,3

15,9

110

115

99

102

Kol. 1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
Kol. 5: bulwy o wielkości powyżej 35 mm

Tab 5. Odmiany bardzo wczesne jadalne uprawiane w warunkach standardowych oraz nawadniania z podwyższonym
nawożeniem. Zbiór po 40 dniach od wschodów. Plon ogólny i handlowy
Doświadczenia standardowe
plon ogólny

Doświadczenia nawadniane

plon handlowy*

plon ogólny

plon handlowy*

% wzorca
Lp.

Odmiana

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

191

248

165

230

253

282

224

265

103

103

106

105

103

107

103

109

1
Wzorzec, dt z ha, %
1

32

Denar

2
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2

Flaming

96

87

90

81

95

91

88

86

3

Impala

100

98

101

99

4

Justa

82

83

82

81

102

93

105

94

81

83

83

81

5

Lord

104

103

105

104

99

106

99

108

6

Miłek

116

124

115

128

115

122

117

125

7

Viviana

100

-

102

-

106

-

106

-

Kol.1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
* – bulwy o średnicy powyżej 30 mm

Tab. 6. Odmiany bardzo wczesne jadalne uprawiane w warunkach standardowych oraz nawadniania z podwyższonym
nawożeniem. Zbiór po zakończeniu wegetacji. Plon ogólny i handlowy.
Doświadczenia standardowe
plon ogólny

Doświadczenia nawadniane

plon handlowy*

plon ogólny

plon handlowy*

% wzorca
Lp.

2010

Odmiana

2009

2010

2009

1

2010

2009

2010

2009

2
446

566

413

545

577

633

550

614

1

Wzorzec, dt z ha, %
Denar

110

120

111

122

114

115

115

117

2

Flaming

87

94

80

92

90

94

86

94

3

Impala

113

80

115

79

110

110

110

111

4

Justa

83

113

82

115

79

80

79

79

5

Lord

111

100

113

99

108

116

107

118

6

Miłek

100

92

99

91

99

98

98

97

7

Viviana

97

-

99

-

101

-

103

-

Kol.1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach

Tab 7. Odmiany wczesne jadalne uprawiane w warunkach standardowych oraz nawadniania z podwyższonym
nawożeniem. Plon ogólny i handlowy bulw. Rok zbioru 2010
Plon ogólny
doświadczenia
Odmiana
Lp.

standardowe

1
Wzorzec, dt z ha

1

Altesse

Plon handlowy
doświadczenia

doświadczenia

nawadniane

standardowe

2

doświadczenia
nawadniane
3

440

591

407

567

97

97

91

94

2

Aruba

92

92

90

91

3

Bellarosa

104

94

109

96

4

Cyprian

115

114

116

113

5

Eugenia

85

94

83

93

6

Korona

104

103

107

104

7

Michalina

104

101

107

103

8

Oman

92

89

90

89

9

Owacja

100

108

98

107

10

Vineta

107

108

110

110

Kol.1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
Kol. 3: bulwy o średnicy powyżej 35 mm
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tab 8. Odmiany wczesne, średniowczesne i średniopóźne i późne skrobiowe.
Plon bulw, zawartość skrobi i plon skrobi.

Odmiany
Lp.

zawartość skrobi

Plon skrobi

(% wzorca)

(%)

(% wzorca)

2010

1
Wzorzec, dt z ha, %

Plon ogólny

2009

2010

2
403

2009

2010

3
449

18,2

2009
4

20,6

73,8

92,3

88

wczesne i średniowczesne skrobiowe
1

Adam

93

94

16,6

19,2

86

2

Cedron

72

-

17,8

-

71

-

3

Glada

103

102

17,2

20,5

99

108

4

Pasat

99

98

17,2

21,1

96

100

5

Zuzanna

98

91

17,6

19,0

96

84

93

20,0

23,2

102

104
105

średniopóźne i późne skrobiowe
1

Hinga

93

2

Inwestor

103

99

19,5

21,8

110

3

Jasia

114

101

17,5

19,3

109

95

4

Kuras

119

107

16,7

20,5

110

106

5

Pokusa

123

95

16,2

18,2

109

84

6

Rudawa

94

90

20,8

22,8

107

99

7

Skawa

103

106

20,2

23,0

113

118

8

Sonda

94

110

17,9

21,4

91

114

9

Ślęza

94

104

19,8

22,6

102

114

Kol. 1: wzorzec tworzy średnia z wszystkich odmian badanych w poszczególnych latach
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2010

2010

2009 2009** 2009

2009

2009

2011

2010

2009

11

Impala

2009

2007

2010

2007

2010

6

Viviana

2011

2011R 2011**R 2011R

Kujawsko-

RAZEM

2010

pomorskie

11

Miłek

Zachodnio-

11

2009

Wielkopolskie

2009

2008

mazurskie

Świętokrzyskie
2008

2007

Warmińsko-

Śląskie
2007

2008

Podlaskie

2008

2007

Podkarpackie

2007

2007

Opolskie

2007

2008

Lp.

Mazowieckie

2008

2009*

Małopolskie

2009*

2010

Łódzkie

2010

2008

Lubuskie

2008

2009

Lubelskie

2009

Lord

pomorskie

Denar

Odmiana

Dolnośląskie

Pomorskie

Ziemniak. Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw na rok 2011

odmiany jadalne bardzo wczesne

2011

4

Arielle

2011

1

Odmiany jadalne wczesne
Owacja

2009

Vineta

2009

Bellarosa

2011

Cyprian

2008

2011

2010

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2010

2009

11

2010

2007

2008

2007

2007

2008

2007

2010

2009

10

2010

2010

2010

2011

2011

2010

2010

2011

9

2010

2010

2010

2010

2009

2010

2009

2011

2011R

2010

Michalina

2011R

Korona

2008

2011R

9
4

2010

2
Odmiany jadalne średniowczesne

Tajfun

2009

Satina

2009

Bartek

2008

2008

2010

2007

2009

2007

2007

2008

2007

2008

2009

11

2010

2007

2008

2007

2007

2008

2007

2008

2009

10

2007

2008

2009

2008

2008

2011

2008

Elanda

2010

Stasia

2011

Roxana

2009

2011R

2011R 2011R

2011R

2009

Cekin

3

2011

2011

2

2010

2

Almera

2011

Asterix

5
5

2008

2008

Finezja

5
2009

1

2008

1

Odmiany jadalne średniopóźne i późne
Jelly

2011

2010

2010

Soplica

2011

2011

2011

Syrena

2009

2008

Zagłoba

2011

2010

Zeus

2009

2011

2009

2009

2009

2009

2009

10

2010

2011

2011

2011

2009

2011r

2011

8

2008

2007

2007

2008

2009

7

2010

4

2009

2008

2009

3

Glada

2010

1

Inwestor

2011

1

Jasia

2011

1

Kuras

2010

1

Pasat

2010

1

Skawa

2010

1

Odmiany Skrobiowe

Razem

16

14

12

16

18

17

15

15

15

14

21

* - odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów 2009 oraz po zakończeniu wegetacji 2007;
** - odmiana zalecana tylko na bardzo wczesny zbiór;
2011R – odmiana wstępnie rekomendowana
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dokarmianie dolistne
ziemniaków
Powszechnie wiadomo, że rośliny mają zdolność pobierania składników pokarmowych przez
liście i zielone części nadziemne. Dlatego też dla uzyskania dobrych efektów w produkcji
ziemniaków zaleca się stosowanie dokarmiania dolistnego jedno i wieloskładnikowymi nawozami
zawierającymi makro-i mikroelementy np. Mikrokomplex lub Siarczan magnezowy, Siarczan
magnezowy z wit. C, Mikrovit 1, 2, 3 lub 4 bądź Plonochron fosforowy.

Dotychczas najbardziej rozpowszechnione było dokarmianie dolistne mocznikiem, dlatego, że zasila w azot wtedy,
gdy nie mogą go swobodnie pobierać
korzenie w okresie suszy wiosennej itp.
Na glebach lekkich, ubogich w magnez obserwuje się nekrozy, charakterystyczne objawy niedoboru tego
składnika między głównymi nerwami
liści. Plantacje ziemniaków należy opryskiwać np. Siarczanem magnezowym
lub Mikrokomplexem, bądź Plonochronem fosforowym. Magnez jest stałym
składnikiem chlorofilu, a także bierze
udział w procesach energetycznych,
w syntezie białek i węglowodanów.
Natomiast objawy niedoboru np. żelaza występują na glebach o wysokim
odczynie gleby, przewapnowanych,
a także o wysokiej zawartości fosforu.
Przy dużym deficycie żelaza objawy
chorobowe stopniowo przenoszą się
na liście starsze. Wzrost pędów zostaje zahamowany. Należy wówczas
zastosować dokarmianie dolistne stosując np. Chelat żelaza (Mikrovit Fe)
lub Chelat żelaza forte.

Dokarmianie dolistne
poprawia jakość i wydajność
plonu bulw ziemniaka.
W fazie – przed zakryciem międzyrzę-

36

dzi i po kwitnieniu opryskiwać stosując
potas np. Alkalin KB+Si bądź Alkalin
K+Si lub Alkalin PK 5:25 bądź Alkalin PK
10:20 względnie Plonochron zasadowy
lub Plonochron fosforowy (przed zakryciem międzyrzędzi i po 10-14 dniach
powtórzyć oprysk), które zapobiegają
w ten sposób rozwojowi wszelkich patogenów chorobotwórczych.
Krzem tworzy na powierzchni organów roślinnych warstwę ochronną
ograniczającą rozwój chorób grzybowych, wzmacnia strukturę ścian komórkowych oraz wzmacnia syntezę
chlorofilu.
Fosfor natomiast należy zastosować dolistnie, od momentu tworzenia
pierwszych pędów bocznych i w pełni kwitnienia w postaci np. Fostaru
bądź Univitu Acid PK 30:5 lub Plonochronu fosforowego zaś Foscalvit stosować przed zwarciem międzyrzędzi
i po kwitnieniu.
Magnez aplikujemy w kilku powtórzeniach, co 7-14 dni z chwilą pierwszych objawów niedoborowych na
liściach stosując np. Mikrokomplex lub
Siarczan magnezowy bądź Plonochron
magnezowy.
Wapń stosujemy w postaci np. Wapnovitu lub Stopitu bądź Plonochronu
wapniowego, czy Foscalvitu albo Se-

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

niphosu w celu prawidłowego wzrostu
roślin, a także Mikrovitu 1, 2, 3 lub 4
po 2-3 tygodniach od wzejścia roślin,
powtarzając dawkę po 10-14 dniach.
Azot dostarczamy stosując mocznik, który jest najbardziej przydatny
do nawożenia doglebowego i dokarmiania dolistnego. Azot w tym nawozie jest w formie amidowej, która jest
formą długo działającą, co umożliwia
dostęp do tego składnika przez cały
okres wegetacji. W niesprzyjających
warunkach glebowo-klimatycznych (niskie pH gleby, susza) na plantacjach
ziemniaków bardzo dobre efekty daje
dolistne stosowanie mocznika wraz
z nawozami makro- i mikroelementowymi, ponieważ azot ułatwia wnikanie
innych składników mineralnych do wewnątrz liści i pędów roślin.
Bardzo pozytywny jest wpływ Tytanitu na wielkość plonów bulw ziemniaka.
Tytanit jako aktywizator procesów fizjologicznych w roślinie jest pierwiastkiem
pobudzającym ziemniaki do intensywnego wzrostu. Najbardziej korzystne
jest opryskiwanie ziemniaków dwa
razy, przy czym pierwszy wykonujemy
po wytworzeniu przez rośliny pędów
bocznych, a drugi w czasie pełni kwitnienia. W takim systemie oprysków dolistnych, uzyskano dużą zwyżkę plonu,
najlepszą dorodność bulw i najwyższą
zawartość w nich skrobi.
Zwiększenie liczby oprysków do 4 i 6
pobudziło rośliny również do silnego
wzrostu, jednak w większym stopniu
łęt, a w mniejszym wzrost bulw, przy
czym nie uzyskano tak korzystnych
cech jakościowych bulw jak po opryw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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sku dwukrotnym (badania sp. Prof. dr
hab. Romana Czuby).
W przypadku dużego deficytu potasowego w glebie (określonego na
podstawie chemicznej analizy gleby),
należy koniecznie zastosować dokarmianie dolistne potasem stosując
z nawozów dolistnych typu „U” np. Alkalin K+Si bądź Alkalin KB+Si lub Plonochron zasadowy, czy Plonochron
potasowy albo Chrońplon KP w kilku
powtórzeniach, co 7-10 dni. Poprzez
stworzenie środowiska zasadowego
(na liściach, pędach), nawozy typu „U”
niszczą wszelkie stare grzybnie oraz
uniemożliwiają rozwój nowych grzybni
chorobotwórczych.
Na skutek nadmiernej eksploatacji gleby (monokultura, wysokie nawożenie sztuczne), następuje w niej
zachwianie procesów biologicznych
i zaczynają przeważać procesy degeneracyjne nad regeneracyjnymi. Degeneracja, czyli siła niszczenia wspiera
rozpad, infekcje, powoduje choroby
roślin oraz gleby.
Jeżeli życie biologiczne w glebie jest
na wysokim poziomie, pozytywna mikroflora o właściwościach regenerujących występuje w przewadze wówczas
gleba jest zdrowa, wolna od patogenów
chorobotwórczych, wydaje zdrowe plony o wysokiej wartości biologicznej. Zatem kontrola nad procesami regeneracji
i degeneracji należy w całości do mikroorganizmów. Obecnie około 90 procent
gleb na świecie ma zachwianą naturalną
równowagę biologiczną. Znaczna część
gleb znajduje się w stadium wyczerpania
na skutek nadmiernej eksploatacji. Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących w glebie, istnieje możliwość ich
zregenerowania za pomocą Efektywnych
Mikroorganizmów. Bakterie fotosyntetyczw w w . r a p o r t r o l n y. p l

ne, drożdże i bakterie kwasu mlekowego
stanowią część szczepów należących
do EM i jeśli w glebie znajduje się ten
zespół drobnoustrojów oraz mają one
możliwość namnażania się w dostatecznym stopniu, to powodują wysoki poziom
antyutlenienia wzmacniając koncentrację
energii. Ich aktywność stymuluje procesy regeneracji i intensyfikuje wzrost roślin. Wydzieliny tychże mikroorganizmów
zawierają duże ilości składników odżywczych (aminokwasów, witamin, kwasów
organicznych), które bardzo korzystnie
wpływają na zdrowotność roślin. Dzięki
takim właściwościom tych mikroorganizmów, technologia EM umożliwia nie
tylko całkowitą rezygnację ze stosowania środków chemicznych i ograniczenia
nawozów sztucznych w rolnictwie, czy
ogrodnictwie, ale też powoduje lepsze
wyniki w plonowaniu roślin.
Jak wiadomo, gleby różnią się, co do
stanu i właściwości, mogą być piaszczyste, gliniaste, bardzo ciężkie lub
bardzo lekkie, ale niezależnie od tego,
jakie składniki przeważają w glebie,
Efektywne Mikroorganizmy, dzięki możliwościom antyutleniającym, mogą skorygować te nierówności i każdy rodzaj
gleby przekształcić w dobrą glebę,
przynoszącą obfite plony.
Efektywne Mikroorganizmy stymulują procesy tworzenia antyutleniaczy
przy korzeniach roślin, przez co wzrasta ich odporność a korzenie nie gniją
i nie obumierają tak łatwo. Dzięki silnym
korzeniom rośliny łatwo i skutecznie
pobierają wodę i substancje odżywcze z gleby. Zdrowy system korzeniowy jest również barierą dla patogenów
chorobotwórczych powodujących odglebowe choroby roślin. Technologia
Efektywnych Mikroorganizmów prowadzi do daleko idących korzystnych

zmian w rolnictwie i ogrodnictwie, ale
jednocześnie w środowisku naturalnym.
Dzięki zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów rolnictwo i ogrodnictwo
ma szansę na zdrowe wysokie plony
o wysokiej wartości biologicznej i konsumpcyjnej. Technologia ta prowadzi
do daleko idących korzystnych zmian
w rolnictwie i środowisku naturalnym.
Dzięki zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów rolnictwo ma szansę na
zdrowe obfite plony o wysokiej wartości biologicznej. W Polsce Efektywne
Mikroorganizmy są produkowane przez
licencjonowaną firmę Greenland Technologia EM w Trzciance oraz Krajowym
Centrum Mikroorganizmów Probiotics
Polska w Bratuszynie. Efektywne Mikroorganizmy są również zalecane do
stosowania w hodowli zwierząt i pszczół
oraz przeznaczone do spożywania,
jako napój dla ludzi.
Informuję Państwa, że na prośbę redakcji Raportu Rolnego postanowiłem
podzielić się z Państwem własnymi
spostrzeżeniami, uwagami po obserwacjach i badaniach z dokarmianiem
dolistnym makro- i mikroelementami
oraz Efektywnymi Mikroorganizmami
wraz z nawozami typu „U” utrudniającymi rozwój patogenów chorobotwórczych na plantacjach ziemniaków.
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Rośliny motylkowate w
mieszankach z trawami
Rośliny motylkowate drobnonasienne (lucerna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, seradela,
koniczyna perska) w mieszankach z trawami należą do podstawowych źródeł paszy dla
przeżuwaczy oraz trzody chlewnej, drobiu i koni. Rośliny te bogate w białko, związki mineralne,
aminokwasy (szczególnie ważne w żywieniu zwierząt jedno żołądkowych) i witaminy przeznacza
się na zielonkę do bezpośredniego skarmiania przez cały okres wegetacyjny, na pastwisko, do
produkcji suszu, na siano, sianokiszonkę i kiszonkę.

Wykorzystanie paszy w żywieniu różnych gatunków zwierząt zależy od jej
wartości pokarmowej, a szczególnie
od zawartości białka i włókna. Koniczyna perska o niskiej zawartości włókna bardzo ceniona przez hodowców
trzody chlewnej i wieloletnie motylkowate drobnonasienne -lucerna (o dobrej wartości użytkowej ocenionej na
podstawie wartości żywieniowej i trwałości LWU=7) oraz koniczyna czerwona o bardzo dobrej wartości użytkowej
(LWU=9) zbierane we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzują się
niską zawartością włókna i stosowane
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są w żywieniu trzody chlewnej a także
drobiu. Mieszanki koniczyny i lucerny
z trawami zbierane w początku pąkowania do początku kwitnienia stosuje
się w żywieniu bydła i owiec. Starsze
rośliny nadają się do żywienia koni,
owiec i kóz.
Rolnicy nastawieni na produkcję mleka i żywca wołowego decydują się na
uprawę mieszanek motylkowato-trawiastych na gruntach ornych, zwłaszcza, że trwałe użytki zielone plonują z
reguły słabo, a jakość pozyskanej z
nich paszy jest niska. Wprowadzenie
do gospodarstwa uprawy mieszanek

Dr Eliza Gaweł
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

motylkowato-trawiastych zmniejsza
koszty produkcji mleka i mięsa wołowego oraz zużycie pasz treściwych.
Szczególnie korzystne ze względów
ekonomicznych i zdrowotnych zwierząt jest pastwiskowe wykorzystanie
tych zasiewów.
Na wartość pokarmową paszy z mieszanek motylkowato-trawiastych wpływają różne czynniki agrotechniczne:
warunki siedliskowe uprawy, dobór
odmiany, intensywność użytkowania
i faza rozwojowa, a także sposób wykorzystania zasiewu: wypas zwierząt
i koszenie zielonki.
Koniczyna czerwona i biała (najwyższa wartość użytkowaLWU=10) najlepiej udaje się w stanowisku optymalnie
wilgotnym, umiarkowanie chłodnym i
obfitującym w częste i równomiernie
rozłożone w okresie wegetacyjnym
opady. Gatunki te są mało odporne na
suszę w przeciwieństwie do lucerny.
Pod uprawę tych gatunków nadają się
gleby o odczynie obojętnym (koniczyna
czerwona) lub lekko kwaśnym (koniczyna biała) albo alkalicznym (lucerna),
w związku z tym wprowadzenie tych
gatunków w warunkach siedliskowych
mniej przydatnych do ich uprawy spowoduje obniżenie poziomu plonowania.
Motylkowate drobnonasienne powinny być uprawiane po dobrych przedplonach najlepiej po okopowych na
oborniku lub po zbożach ozimych lub
trawach. Nie zaleca się ich uprawy po
innych motylkowatych i strączkowych,
głównie z powodu nagromadzenia bakteriofagów niszczących bakterie brodawkowe wiążące azot atmosferyczny
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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w drodze symbiozy.
Wsiewanie mieszanek z trawami w
zbożową roślinę ochronną może ograniczyć plonowanie, gdyż siewki roślin
motylkowatych konkurują z rośliną
ochronną o wodę, składniki pokarmowe i światło, przez co rozwijają się słabiej i słabiej plonują w roku siewu, ale
zachwaszczenie plantacji jest ograniczone. Ponadto, zbiór rośliny ochronnej

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

ciężkimi maszynami uszkadza młode
siewki wrażliwe na ugniatanie i prowadzi do rozwoju chorób grzybowych w
miejscach uszkodzeń, a nawet do zamierania siewek. Dla pozyskania większego plonu korzystniejszy jest siew
wiosenny mieszanek niż siew letni.
Do zakładania plantacji wskazane
jest stosowanie nowych odmian, które
dobrze plonują i są trwałe. W doborze

koniczyny czerwonej dostępne są odmiany tetraploidalne, które lepiej plonują,
szybciej odrastają wiosną i po koszeniu,
są trwalsze oraz bardziej konkurencyjne dla traw, a więc bardziej przydatne
do uprawy w mieszankach niż diploidalne. Tetraploidy koniczyny czerwonej
cechuje większa zawartość białka niż
diploidy. Ich wadą jest podatność na
porażanie mączniakiem prawdziwym.
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W doborze lucerny przeważają odmiany
z zagranicy. Krajowe odmiany lucerny
Radius i Kometa plonują podobnie jak
zagraniczne. Wielolistkowe odmiany
lucerny dostępne od niedawna na naszym rynku nasiennym jak np. Legend
i Legendairy posiadają oprócz liści trójlistkowych typowych dla gatunku liście
wielolistkowe, cztero-, pięciolistkowe.
Ponadto odmiany Radius i Legend w
mieszankach z trawami nadają się na
pastwisko dla bydła. Wielkolistne odmiany koniczyny białej są przydatne
do intensywnej produkcji pasz objętościowych zwłaszcza w mieszankach z
trawami. Pozostałe odmiany koniczyny
białej służą do ekstensywnego użytkowania pastwiskowego i mogą być
wykorzystywane w gospodarstwach
ekologicznych.
Optymalna ilość wysiewu w siewie
czystym diploidalnych odmian koniczyny czerwonej wynosi 12 kg nasion/ha,
a dla tetraploidalnych – 15 kg nasion/
ha. Lucernę na glebach przewiewnych,
starannie doprawionych wysiewa się w
ilości 15-18 kg nasion/ha, natomiast w
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gorszych warunkach polowych, na glebach zaskorupiających się 18-20 kg/ha.
Podane wyżej normy wysiewu dotyczą
siewu czystego roślin motylkowatych. W
mieszankach motylkowato-trawiastych
bierze się pod uwagę udział poszczególnych gatunków roślin w mieszance.
Uprawa roślin motylkowatych z trawami ma na celu uzyskanie surowca
paszowego bardziej odpowiedniego dla
zwierząt niż pasza z zasiewów jednogatunkowych lub pozyskana z trwałych
zbiorowisk łąkowych, na których wartościowe rośliny motylkowate występują w niewielkiej ilości. Zainteresowanie
mieszankami motylkowato-trawiastymi
wzrasta z uwagi na wysoki poziom plonowania i nadproduktywność w stosunku do komponentów mieszanek
wysianych w siewie jednogatunkowym, małe nakłady na uprawę oraz
wysoką wartość pokarmową i smakowitość paszy.
Mieszanki motylkowatych z trawami
mają mniejsze wymagania glebowe niż
koniczyna czerwona i lucerna uprawiane
w siewie czystym i można je uprawiać

na terenie całego kraju. Zróżnicowana
budowa systemu korzeniowego roślin
w mieszankach: głęboki – roślin motylkowatych (koniczyny czerwonej i lucerny), płytki – traw powoduje znaczne
ograniczenie oddziaływania konkurencji
o wodę i składniki pokarmowe, a różny
pokrój tych roślin osłabia konkurencję
także o światło. Ponadto, nie mniej ważne
jest wydłużenie okresu użytkowania z 1
roku czystej koniczyny do 2 lat jej mieszanek z trawami oraz z 2 lat w przypadku
zasiewu lucerny do 3-4 lat w zasiewie
mieszanym z trawami, co znacznie obniża koszt zakładania plantacji.
W uprawie mieszanek dwugatunkowych stosuje się najczęściej połowę
ilości nasion każdego z komponentów
w stosunku do ilości zalecanej w siewie czystym. Jeżeli w skład mieszanki
wchodzą bardziej agresywne gatunki
trawy można zastosować 25%-30%
ilości wysiewu tych gatunków w stosunku do wysiewu w czystym siewie,
a wysiew motylkowatych (koniczyny
czerwonej lub lucerny) zwiększyć do
75%. Proporcje wysiewu komponentów
mieszanek zależą od warunków glebowych oraz klimatycznych. W warunkach
suchszych wskazane jest zwiększenie
udziału lucerny w mieszance do 75%,
natomiast w wilgotniejszych korzystny
będzie wysiew 75% traw a 25% lucerny. Podobna zasada dotyczy koniczyny czerwonej.
Mieszanki motylkowatych z trawami wysiewa się najczęściej nasionami
zmieszanymi, ale można też stosować
oddzielny siew komponentów. Jednak
ze względów organizacyjnych i finansowych najczęściej wykonuje się siew
nasionami zmieszanymi, po uprzednim ewentualnym wysiewie rośliny
ochronnej.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Odpowiedni skład gatunkowy mieszanek ma odzwierciedlenie w plonowaniu i trwałości runi, a także
wpływa na zadarnienie i wartość
pokarmową uzyskanej paszy. Mieszanki powinny być tak sporządzone,
aby przy niedoborze wilgoci w glebie
rośliny mogły się prawidłowo rozwijać. Trzeba więc pamiętać o różnych wymaganiach wodnych traw.
Głębiej sięga system korzeniowy
kostrzewy trzcinowej, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, których
bardziej rozwinięty system korzeniowy może pobierać wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw
gleby, można więc je wykorzystać
do mieszanek uprawianych w warunkach niedoboru wilgoci w glebie.
Większe wymagania wilgotnościowe posiadają np. kostrzewa owcza,
życica trwała, kostrzewa czerwona,
festulolium i tymotka łąkowa. Niektóre firmy nasienne wprowadzają do mieszanek z motylkowatymi
kilka gatunków traw różniących się
wymaganiami wilgotnościowymi, co
ich zdaniem zapewnia stabilność
plonowania.
Do mieszanek z koniczyną białą najczęściej stosuje się życicę
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

trwałą, kostrzewę łąkową, kupkówkę pospolitą i tymotkę łąkową. Do
dwugatunkowych mieszanek z lucerną odpowiednie są: kupkówka
pospolita, kostrzewa łąkowa, rajgras
wyniosły, stokłosa obiedkowata i festulolium. Natomiast z koniczyną
czerwoną najczęściej wysiewa się
życicę trwałą, kostrzewę łąkową,
tymotkę łąkową i festulolium. Wielogatunkowe mieszanki z koniczyną
białą plonują lepiej niż dwugatunkowe, a ich porost charakteryzuje się
lepszą trwałością. W przypadku niektórych wielogatunkowych mieszanek z koniczyną czerwoną i lucerną
plony są podobne jak dwugatunkowych. Udział roślin motylkowatych na pastwisku przy zmiennym
użytkowaniu zasiewu nie powinien
przekraczać 20-30%. Trwałość roślin motylkowatych w runi pastwiska
zależy od intensywności użytkowania i wrażliwości roślin na przygryzanie i udeptywanie przez zwierzęta.
Trzeba zawsze pamiętać o łącznym
skarmianiu mieszanek motylkowato-trawiastych z paszami energetycznymi, aby zbilansować nadmiar
białka w paszy.
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Stymulując rzepak stymulujesz
swój dochód
Rzepak na świecie
Produkcja rzepaku na świecie charakteryzuje się długofalowym trendem
wzrostowym, co wynika głównie z faktu wyhodowania odmian podwójnie
ulepszonych tzw. „00” (o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów), zawierających w nasionach
40-49% tłuszczu oraz 19-22% białka,
a to z kolei spowodowało, że uzyskany z nich olej i śruta rzepakowa stały
się pełnowartościowymi produktami
spożywczymi, paszowymi, a także surowcem dla różnych gałęzi przemysłu.
Obecnie olej rzepakowy znajduje szerokie zastosowanie w żywieniu ludzi, a
śruta lub wytłoki z nasion są wartościową paszą wysokobiałkową w żywieniu wielu grup zwierząt gospodarskich.
Obserwowany wzrost zainteresowania
rzepakiem na świecie wiąże się także
z możliwością szerokiego wykorzystania oleju rzepakowego w przemyśle
chemicznym i biopaliwowym. Szacuje
się, że ponad 80% światowej produkcji
rzepaku uzyskuje się w oparciu o kraje
Unii Europejskiej [27] oraz Chiny, Kanadę i Indie z tym, że największą powierzchnią uprawy charakteryzują się
Chiny, a najwyższymi plonami kraje
członkowskie UE.
Przewiduje się, że w samej Unii Europejskiej [27] zbiory rzepaku w sezonie
2010/2011 będą niższe w porównaniu z
bardzo wysokimi w sezonie 2009/2010.
Wstępnie szacowane są one na poziomie 20,1 mln t, o 7,2% niższym, niż

42

dr hab. Marcin Kozak prof. nadzw.
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

przed rokiem. Niższe zbiory spodziewane są w Niemczech (ok. 7-8%), we
Francji (ok. 8-9%) i w Polsce (ok. 6-10%).

Rzepak w Polsce
Polska, po akcesji do struktur unijnych,
jest jednym z największych producentów rzepaku w Europie, a w obecnym
sezonie wegetacyjnym 2010/2011 zasiano około 769 tys. ha tego gatunku.
Niesprzyjające warunki pogodowe
podczas siewów i wschodów formy
ozimej rzepaku w 2010 roku spowodowały słabszy rozwój rozety liściowej
oraz systemu korzeniowego roślin, co
w konsekwencji może skutkować słabszym przezimowaniem roślin i stratami
na przedwiośniu powodującymi konieczność zaorania części plantacji.
Należy się liczyć z koniecznością zastąpienia przynajmniej części wymarzniętego rzepaku ozimego jego formą
jarą. Taki scenariusz wydarzeń może
powodować zwiększenie zasiewów rzepaku jarego z poziomu 20-40 tys.ha z
lat ubiegłych do nawet 70-80 tys. ha w
2011 roku.
Rolnicy oprócz tradycyjnych rozwiązań agrotechnicznych stale poszukują
możliwości efektywnego wspomagania
osłabionego podczas rozwoju jesiennego i spoczynku zimowego rzepaku.

Biostymulatory w rzepaku
ozimym i jarym
Biostymulatory należą do grupy środków ochrony roślin. Ich działanie sprowadza się do zwiększenia natężenia

naturalnych procesów fizjologicznych
ułatwiających roślinom radzenie sobie
w warunkach stresowych, a w warunkach optymalnych lub do nich zbliżonych lepszego wykorzystania ich
potencjału plonotwórczego.
Na polskim rynku, od kilku już sezonów wegetacyjnych, stosowany jest
przez rolników z powodzeniem w uprawie zarówno rzepaku ozimego jak i jarego biostymulator Asahi SL, nad którym
prowadzono szczegółowe badania w
wielu ośrodkach zagranicznych jak i
polskich. Na szczególną uwagę zasługują cenne z naukowego oraz praktycznego punktu widzenia badania o
charakterze genetyczno-fizjologicznym
tego preparatu prowadzone przez dr.
inż. Arkadiusza Przybysza pod kierownictwem prof. dr hab. Heleny Gawrońskiej z Samodzielnego Zakładu
Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
SGGW w Warszawie. Wykazały one,
że rośliny opryskane biostymulatorem
w większym stopniu radziły sobie ze
stresem wodnym, czyli niedoborem
wody oraz lepiej znosiły wpływ wiosennych przymrozków.
Mechanizm oddziaływania preparatu
na rośliny związany jest m.in. ze zwiększeniem intensywności fotosyntezy,
wzrostem zawartości chlorofilu w liśw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ciach, szybszym obiegiem związków w
komórkach roślin, co w dalszym etapie
wspomaga ich wzrost i rozwój.
Obecnie po długiej, mroźnej zimie,
rzepak ozimy wkrótce rozpocznie wegetację wiosenną. Start jednak nie będzie
łatwy, gdyż rośliny są w nienajlepszej
kondycji, o czym świadczą zszarzałe
liście rozetowe i ubytki masy roślin. Warunkiem uzyskania wysokich plonów
rzepaku jest szybki start i efektywna
regeneracja roślin osłabionych w czasie
spoczynku zimowego. Nie zawsze będzie to możliwe tradycyjnymi metodami
agrotechnicznymi, dlatego niezbędnym
wydaje się obecnie zastosowanie w tym
celu preparatu o charakterze biostymulatora. Biorąc pod uwagę specyficzny
przebieg wegetacji rzepaku w sezonie 2010/2011 najlepszym terminem
stosowania biostymulatora Asahi SL
będzie wiosenne ruszenie wegetacji,
gdy rzepak wytworzy pierwsze nowe
liście. Najczęściej termin ten zbiega
się z wykonaniem zabiegu zwalczania
chowaczy łodygowych. Standardowa
dawka preparatu Asahi SL wynosi
0,6 dm3·ha-1, a koszt zabiegu to około
50 zł na 1 hektar plantacji.
Efektywniejsza regeneracja uszkodzeń zimowych i bujniejszy wzrost
wiosną prowadzi do wytworzenia przez
rośliny rzepaku większej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I
rzędu oraz wzrostu liczby wykształconych łuszczyn. Ponadto wzmocnienie
powstających w tym czasie komórek
zalążni i pylników doprowadza do wyższej liczby nasion w łuszczynie a także
wzrostu masy 1000 nasion, czyli tzw.
cech struktury plonu.
Po zastosowaniu Asahi SL rośliny
rzepaku są także mniej narażone na
suszę dzięki silniejszemu systemowi
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korzeniowemu, co znacząco wpływa
na poziom uzyskanego plonu.
W zależności od przebiegu warunków
wilgotnościowo-termicznych w 2011
roku podczas tworzenia pąków kwiatowych i na początku kwitnienia rzepaku
może wystąpić konieczność powtórnego aplikowania biostymulatora w celu
minimalizacji niekorzystnego wpływu
przymrozków jako czynnika stresowego dla roślin. Zastosowana wówczas
dawka biostymulatora nie tylko przyspiesza regenerację rzepaku po wystąpieniu przymrozków, ale także zwiększa
„efekt zieloności” przyczyniając się do
zwiększenia intensywności fotosyntezy
całych roślin, aż do fazy dojrzewania,
pod warunkiem przeprowadzenia prawidłowej ochrony fungicydowej.
Obecna sytuacja dotycząca niepewnego przezimowania rzepaku ozimego skłania producentów w niektórych
rejonach Polski do intensywnego poszukiwania materiału siewnego odmian
rzepaku jarego. Mimo mniejszego o
około 40% potencjału plonotwórczego formy jarej, w stosunku do ozimej,
aplikacja Asahi SL w fazie 5-6 liści lub
pełni pąkowania również wpływa korzystnie na wzrost plonu. Ze względu
na przewidywane wysokie zapotrzebowanie na surowiec olejarski dla przemysłu spożywczego i biopaliwowego
oraz przewidywaną zwyżkę cen za 1
tonę nasion, uprawa formy jarej rzepaku, może przynieść korzystny efekt
finansowy producentowi, pomimo niższego jego potencjału plonotwórczego.

Podsumowanie
Przewiduje się, że w najbliższej perspektywie czasowej koniunktura na rynku rzepaku będzie dobra. Ceny rzepaku
na krajowym i europejskim rynku będą

wysokie, przede wszystkim z uwagi na
dynamicznie rosnący popyt na olej rzepakowy zużywany w produkcji biopaliw.. W perspektywie 2013 roku rozwój
sektora biopaliw będzie głównym motorem napędowym wzrostu krajowego
popytu na nasiona rzepaku.
Narodowe Cele Wskaźnikowe w
najbliższych latach będą rosnąć z 3,45%
wartości energetycznej paliw w 2008
r. do 7,10% w 2013 roku. Biorąc pod
uwagę te wielkości oraz rosnący popyt
na olej napędowy, zużycie i produkcja
estrów w tym okresie powinna wrosnąć
z około 300 tys. ton w 2008 r. do blisko
800 tys. ton w 2013 roku. Oczekiwane
zwiększenie produkcji estrów oznacza
wzrost krajowego popytu na około 300800 tys. ton oleju rzepakowego lub około 800-2000 tys. ton nasion rzepaku.
Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych i klimatycznych,
konkurującą o stanowisko w płodozmianie z uprawą buraków, pszenicy
i innych zbóż o wysokiej wydajności z
jednostki powierzchni (kukurydzy, jęczmienia). Jednak z drugiej strony cena
rzepaku od kilku lat stopniowo rośnie
i można oczekiwać, że ze względu na
stale zwiększający się popyt, trend ten
nadal będzie się utrzymywał. W obecnej sytuacji gospodarczej Polski analiza
ekonomiczna kosztów bezpośrednich
poniesionych na prowadzenie 1 hektara rzepaku wskazuje na możliwość
uzyskania najwyższej nadwyżki bezpośredniej, biorąc pod uwagę wszystkie
gatunki towarowe w ramach krajowej
produkcji roślinnej. Fakt ten może mieć
istotne znaczenie w niedalekiej przyszłości przy prognozowaniu wzajemnych
relacji areału uprawy roślin zbożowych
(pszenica) w stosunku do roślin oleistych (rzepak).
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Amistar Opti 480 SC nowy
fungicyd dla roślin
warzywnych
Do ochrony roślin warzywnych przed chorobami przybył nam nowy, doskonały fungicyd o
nazwie Amistar Opti 480 SC zawierające w swoim składzie 400g w litrze chlorotalonilu i 80 g
w litrze azoksystrobiny. Praktycznie ujmując jest to połączenie dwóch substancji znajdujących
się w dobrze nam znanym środkom Bravo 500 SC i Amistar 250 SC.
Amistar Opti 480 SC jest środkiem
grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym (powierzchniowym)
i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu alternariozy i antraknozy cebuli,
mączniaka rzekomego, zgnilizny szyjki
(szarej pleśni) cebuli w uprawie z siewu
wiosennego i ozimego, antraknozy fasoli,
szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej w
uprawie fasoli szparagowej, askochytozy
i mączniaka rzekomego grochu, szarej
pleśni, zarazy ziemniaka w uprawie pomidora pod osłonami i w polu.
Pamiętamy z przeszłości, że zwykły
Amistar 250 SC stosowany w ochronie

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

pomidorów pod osłonami powodował w
szczególnych przypadkach poparzenia
najmłodszych części roślin pomidora
a nawet owoców. Zdarzały się także
przypadki uszkodzeń roślin pomidorów uprawianych w polu, jeśli rośliny
w trakcie zabiegu były zbyt wilgotne i
dlatego środek ten został szybko wycofany z ochrony pomidorów uprawianych w szklarniach i tunelach foliowych.
Amistar Opti 480 SC jest absolutnie
bezpiecznym środkiem nie powodującym żadnych, nawet najmniejszych
uszkodzeń roślin pomidora w uprawach pod osłonami i w polu. Dowiodły
o tym nasze dwuletnie doświadczenia
z tym środkiem. Według przeprowa-

Opracował: Prof. dr hab. Józef Robak

dzonych na zlecenie producenta badań, skuteczność tego środka była
wyższa w zwalczaniu chorób, badanych roślinach, od każdego z zawartych składników aktywnych; w Bravo
500 SC (chlorotalonilu) i w Amistarze
250 SC (azoksystrobinie).
Ta wysoka skuteczność Amistaru Opti 480 SC jest spowodowana
synergizmem zawartych w nim substancji aktywnych oraz substancji
wspomagających.
Zalecana dawka środka dla upraw
polowych (cebuli, fasoli i grochu) to
2-2,5 l/ha i 700 l/ha wody oraz dla upraw
pomidorów pod osłonami w stężeniu
0,2-0,25% i dawki cieczy 100l/1000 m2
jest zupełnie wystarczająca.
Amistar Opti 480 SC może być stosowany do 2-3 zabiegów w sezonie
wegetacyjnym w odstępach 10-14 dni.
Okres karencji dla warzyw w uprawie
polowej wynosi 14 dni zaś dla upraw
pomidorów pod osłonami 3 dni. Środek jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt
i pszczół, zatem możemy go zalecać
do ochrony integrowanej.
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T4 PowerStar marki New
Holland
Mały traktor, z cechami
charakterystycznymi dla
dużych ciągników
Całkowicie nowa gama traktorów
New Holland T4 Power Star została
zaprojektowana jako seria zmieniająca definicję komfortu pracy operatora i oferuje trzy modele: T4.55, T4.65
i T4.75, a ich silniki generują moc od
55 do 75 KM.
Nowy podstawowy model T4.55, wraz
z pozostałymi maszynami wchodzącymi w skład linii, poszerza ofertę produktową, dla rolników, przedsiębiorstw
komunalnych oraz wszystkich, którzy
poszukują wszechstronnego ciągnika,
zapewniającego doskonałą zwrotność,
ergonomię, komfort i oszczędność paliwa. Cała seria idealnie nadaje się do
szerokiej gamy prac rolnych i nie tylko,
włącznie z pracami wykonywanymi przy
użyciu ładowacza czołowego, szybkim
transportem i zastosowania WOM-u.
Cała seria T4 PowerStar wyróżnia się
doskonałą ergonomią i cieszącą się
uznaniem, stylistyką charakterystyczną dla marki New Holland.

Doskonały komfort
pracy operatora
Dla New Holland komfort pracy operatora jest podstawowym wymogiem.
Kabina została zaprojektowana przy
użyciu zaawansowanych technik, a
główne elementy sterowania rozmieszczone zostały po prawej stronie operatora, w obrębie ergonomicznego „łuku
sterowania”.
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obowiązujących norm emisji spalin.
Całkowita wydajność pojazdu ulega
dodatkowej poprawie dzięki opcji ekonomicznego zakresu obrotów wałka
WOM t.j. 540 ECO. Pozwala to silnikowi
pracować z niższą prędkością roboczą
w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Oferta przekładni napędowych
dostosowanych do
indywidualnych wymogów
W gamie T4 PowerStar zastosowano
całkowicie płaską podłogę, znacznie
zwiększającą komfort podczas długich dni roboczych oraz podwieszone
pedały, które zostały wygodnie pogrupowane pod kątem zmniejszenia zmęczenia operatora.
Szeroko otwierające się szklane drzwi
poprawiają widoczność boczną, jak i
umożliwiają szybki i łatwy dostęp do
kabiny podczas prac, które wymagają częstego opuszczania kabiny przez
operatora. Dwustrefowy system klimatyzacji gwarantuje wysoki komfort
pracy, niezależnie od temperatury na
zewnątrz. Nowa kabina gwarantuje bardzo dobrą widoczność podczas prac
wykonywanych przy użyciu ładowacza czołowego. Dodatkową poprawę
widoczności uzyskano dzięki obszernym, przeszklonym powierzchniom,
zapewniającym nieograniczony widok
zamontowanych narzędzi.

Ekonomiczne silniki zapewniające
doskonałe osiągi i precyzję
Modele: T4.55, T4.65 i T4.75 wyposażone są w silniki z mechanicznym
wtryskiem do zastosowań przemysłowych F5C firmy FPT.
W silniku zastosowano technologię
Tier 3 spełniającą wymogi aktualnie

Tradycyjna, standardowa przekładnia napędowa 12 x 12 jest dostępna
w całej gamie i może zostać uzupełniona poprzez dodanie opcjonalnego,
hydraulicznego przełączania kierunku
jazdy. Dźwignię zamontowaną w kolumnie kierownicy można obsługiwać
bez zdejmowania ręki z kierownicy.
Opcjonalny wariant 20 x 20 z biegami
pełzającymi jest dostępny we wszystkich modelach, a dzięki wyjątkowo niskim prędkościom idealnie nadaje się
do prac specjalistycznych i zastosowań
wymagających dużej precyzji.

Rama bezpieczeństwa ROPS
Nowa gama T4 PowerStar dostępna jest zarówno w wariancie z kabiną,
jak i z ramą bezpieczeństwa ROPS.
Rama ROPS charakteryzuje się takim samym ergonomicznym układem
elementów sterowniczych, jak wersja
z kabiną, jednak ten model został zaprojektowany ze specyficznymi wykończeniami, błotnikami i ochroną przed
hałasem, aby poprawić komfort operatora. Wersja ROPS może być również wyposażona w system FOPS (Fall
On Protection System), dzięki któremu
użytkownicy mogą spokojnie pracować
z ładowaczem w otoczeniu zamkniętym, w którym istnieje ryzyko spadających przedmiotów.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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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

Ć
NOWOŚ
i do bel
k
a
t
y
w
h
C
tnych.
prostoką

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

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

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

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Prasa zmiennokomorowa Z589
z METAL-FACHU
Nowym produktem firmy Metal-Fach z Sokółki
jest prasa belująca zmiennokomorowa Z589.
do zbierania i zwijania materiału roślinnego
(siana, podsuszonej trawy oraz słomy) w bele
o kształcie cylindrycznym o szerokości 1.200 mm
i średnicy od 500 mm do 1.600 mm. Wyposażona
jest w podajnik widłowy (Z589/3) lub rotor
z nożami (Z589/2), w którym noże można
wyłączyć w dowolnej chwili. Noże posiadają
indywidualne zabezpieczenia sprężynowe
a teoretyczna długość cięcia wynosi ok. 77 mm.
Prasę z Metal-Techu, od innych dostępnych na rynku, wyróżnia to, że posiada możliwość płynnego ustawiania
stopnia zgniotu zbieranego materiału,
który regulowany jest ręcznie na rozdzielaczu w maszynie i można wybrać
zwijanie bel o dużym zagęszczeniu od
samego początku zwijania (twardy
rdzeń) oraz bele z rdzeniem o mniejszej gęstości a warstwę zewnętrzną
o większym zagęszczeniu, jak w prasach stałokomorowych.

Prasa zmiennokomorowa Z589 standardowo wyposażona jest w:
1. panel sterowania
2. rampę wyładowczą
3. ogumienie 400/60 -15,5
4. gumowe koła podbieracza
5. regulowany zaczep
6. szerokokątny wałek przekaźnika mocy ze sprzęgłem ciernym
7. obwiązywacz siatką
8. obwiązywacz podwójnym sznurkiem
9. centralne smarowanie łańcuchów
Panel sterowania umożliwia operatorowi ustawianie i śledzenie poszczególnych etapów pracy maszyny, od
poprawnego ładowania komory i zwięk-
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szanie średnicy beli do etapu wiązania, wypuszczenia beli i zamknięcia
maszyny w celu rozpoczęcia nowego
cyklu pracy.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nagrody dla najlepszych maszyn
Wiele z nagrodzonych na targach AGROTECH 2011 eksponatów, to premiery na rynku polskim, ale znaczna część maszyn, to już sprawdzone
i cenione wśród producentów rolnych. Na uroczystej gali zostały rozdane nagrody i wyróżnienia będące potwierdzeniem niezwykłego postępu
technologicznego, jaki w ciągu kilku ostatnich lat dokonał się w polskim rolnictwie.

Niekwestionowany sukces firmy SaMASZ.
Podczas tegorocznych XVII
Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2011,
firma SaMASZ otrzymała dwa
prestiżowe wyróżnienia:
- Puchar Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi za całokształt
działań na rzecz postępu
technicznego w zakresie
produkcji maszyn do zbioru i
konserwacji zielonek oraz

- Wyróżnienie przyznane przez
redakcję „AGRO” za zgrabiarkę
2-karuzelową Z 2-780 w
Konkursie Maszyna
Rolnicza Roku 2011.
W maszynie tej każda z dwóch
karuzel posiada 11 ramion z 4
sprężystymi palcami grabiącymi.
Zgrabiarka 2-karuzelowa Z 2-780
jest wyposażona w mechanizm
kopiowania wzdłużny (patent

SaMASZ) i poprzeczny, który
pozwala na bardzo dobre
odwzorowanie terenu. Efektem
tego jest czysty zbiór zielonki,
czy siana oraz ochrona darni.
Model zgrabiarki - Z 2-780 może
zgarniać ściętą zielonkę z pasa
łąki o szerokości od 7,20 do 7,80 m.
i podczas pracy tworzy wałek o
szerokości od 1,50 do 2,00 m.

FARMTRAC 675DT - MASZYNĄ ROLNICZĄ
ROKU w kategorii Maszyna Krajowa
Nagrodę odebrał Prezes Zarządu
firmy Farmtrac Pan Sanjay Kapote
wraz z Dyrektorem Handlowym
Panem Piotrem Kalinowskim.
Komisja konkursu złożona
z przedstawicieli polskich
instytucji badawczonaukowych uhonorowała
ciągnik FARMTRAC 675DT
za oryginalność konstrukcji,

funkcjonalność, bezpieczeństwo
obsługi oraz jakość pracy
popartą licznymi, pozytywnymi
opiniami użytkowników.
FARMTRAC 675DT to
sztandarowy produkt Farmtrac
Tractors Europe, sprzedawany na
rynku polskim oraz na rynkach
zagranicznych od 6 lat. Ciągnik
z silnikiem o mocy 75 KM typu

Perkins1104D - 44T i układem
napędowym CARRARO z
mechaniczną skrzynią biegów,
a komfortowa, z ogrzewaniem
i wentylacją, dwudrzwiowa
ochronna kabina zapewnia
bezpieczną pracę operatora.
Ciągnik FARMTRAC 675DT
występuje w wersji rolniczej,
komunalnej oraz leśnej.

KUHN HR 303D+Venta LC Seedflex jako Maszyna
Rolnicza Roku 2011 w kategorii Maszyny z Importu.
Zestaw uprawowosiewny KUHN HR
303D+Venta LC
Seedflex produkowany
przez KUHN S.A.
posiada optymalny
stosunek masy
do szerokości
roboczej - średnie
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zapotrzebowanie mocy
na każdy metr maszyny
wynosi 30-40 KM.
Poza tym zapewnia
łatwą obsługę i
oszczędność czasu,
a precyzyjny wysiew
lepsze wykorzystanie
materiału siewnego.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Kompaktowa brona talerzowa Kongskilde Terra D
z Kongskilde Polska Sp. z o.o. otrzymała
wyróżnienie w konkursie Maszyna Rolnicza Roku 2011.
Brona talerzowa Terra D składa
się z dwóch rzędów talerzy
docinających, podzielonych
na sekcje. Kąt pracy talerzy
ustawiany jest hydraulicznie,
co ułatwia regulację maszyny
w zależności od warunków
glebowych i prędkości pracy.
Terra D pozwala obniżyć koszty
przez redukcję ilości przejazdów
na polu. Dostępna jest w
szerokościach roboczych 3,4 i 6
m. Modele powyżej 3 m składane
są hydraulicznie do szerokości
transportowej 3m, co zapewnia
bezpieczny transport drogowy.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ładowacz czołowy
Ładowacz czołowy Ł-106 (T202/1)
z AGROMASZ-u w Mrągowie na
AGROTECH w Kielcach został
nagrodzony Złotym Medalem.
Maszyna charakteryzuje
się wysokimi walorami
eksploatacyjno-użytkowymi.
Ładowacz o udźwigu 1650
kg i wysokości podnoszenia
3,4 m, przystosowany jest do
współpracy ze zdecydowaną
większością oferowanych na
rynku ciągników o mocy od 80
do 100 KM. Jego wyposażenie
pozwala na zaspokojenie

wszystkich potrzeb w każdym
gospodarstwie rolnym.

Ciągnik rolniczy John Deere
Ciągnik rolniczy John Deere
8285R nagrodzony Medalem
Targów Kielce – AGROTECH 2011
Ciągnik kołowy z nowej serii
8R, wyposażony w system
ACS – elektroniczny układ
kierowniczy, produkowany przez
John Deere WaterlooWorks
USA a zgłoszony przez John
Deere Polska z Jelonka /
Poznania. Charakteryzuje się
niskim zużyciem paliwa przy
zastosowaniu 6-cio cylindrowego
silnika PowerTech PSX o
pojemności 9-litrów, zapewniając

wysoką moc oraz moment
obrotowy wykorzystywane
podczas ciężkich prac polowych
i transportowych. Nowy układ
kierowniczy ActiveCommand
Steering montowany opcjonalnie
znacznie poprawia komfort
jazdy oraz kontrolę nad
ciągnikiem, szczególnie
podczas jazdy po drogach.

Wóz asenizacyjny
Wóz asenizacyjny T513 z
POMOT Sp. z o.o. w Chojnie
wyróżniony Medalem Targów
Kielce – AGROTECH.
Wóz asenizacyjny typ T 513
o pojemności 13000 litrów,
wyposażony w elektroniczny
system do mierzenia zawartości
azotu i substancji odżywczych
w gnojowicy typu Fertimeter
NPK2 firma POMOT Chojna
wyprodukowała z myślą o
rolnikach obsługujących swoje jak
również inne gospodarstwa rolne.
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Dzięki bogatemu wyposażeniu, z
powodzeniem może być również
wykorzystywany do opróżnianie
przydomowych oczyszczalni oraz
czyszczenia kanalizacji ciekowej.
Z powodzeniem nadaje się do
pracy w przedsiębiorstwach
komunalnych.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dwuwersyjny agregat podorywkowy
Firma BOMET za dwuwersyjny
agregat podorywkowy i
obsypnik do ziemniaków z
przystawką profilującą redliny
otrzymała Wyróżnienie Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego
Agregat podorywkowy
przeznaczony jest do uprawy
pól po zbiorach w celu
przygotowania ich do uprawy
podstawowej, którą może być
orka lub uprawa bezorkowa.
Obsypnik przeznaczony jest do
formowania redlin na plantacjach
ziemniaków uprawianych w
rozstawie 75cm. Może być
stosowany samodzielnie lub
z przystawką, która profiluje
i zagęszcza redliny.
Innowacyjność maszyny polega
na przystosowaniu jej do uprawy
pożniwnej oraz obsypywania

ziemniaków. Takie rozwiązanie
upraszcza proces produkcji
maszyny oraz rozszerza zakres
jej zastosowania w różnych
terminach agrotechnicznych.

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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Rozrzutnik obornika
Rozrzutnik obornika N-270 z
firmy Pol-Mot Warfama otrzymał
Wyróżnienie Stowarzyszenia
AGRO BIZNES KLUB.
Jest to rozrzutnik o ekologicznej,
trwałej, drewnianej konstrukcji
i ładowności 14 ton.
Wyposażony w pionowy
czterobębnowy adapter
oraz przenośnik podłogowy
napędzany hydraulicznie.
Przeznaczony do roztrząsania
obornika, torfu i kompostu,
współpracujący z ciągnikami
wyposażonymi w dolny zaczep

transportowy typu „hitach”.
Zastosowane szerokie ogumienie
poprawia właściwości jezdne
maszyny, a pneumatyczna
instalacja hamulcowa, instalacja
elektryczna oraz osłony
bębnów adaptera sprawiają,
że Rozrzutnik obornika N-270
jest przystosowany do jazdy
po drogach publicznych.

Suszarnia Sm1
DOZAMECH - Odolanów za
suszarnię przewoźną Sm1,
otrzymał nagrodę WYRÓB
NA MEDAL ufundowaną
przez Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych
Suszarnia Sm1, wyprodukowana
przez firmę DOZAMECH,
jest urządzeniem mobilnym
przygotowanym do jazdy
na własnym podwoziu
przyczepionym do ciągnika.
Przeznaczona jest do suszenia
ziaren zbóż, kukurydzy, a
także nasion roślin oleistych:

rzepaku, słonecznika oraz
nasion strączkowych.
Suszarnia może pracować
samodzielnie lub w
linii technologicznej z
wanną załadowczą.
Wyróżnia się prostą
budową, łatwą i bezpieczną
obsługą a także dużą
wydajnością efektywną.

Mieszalnik pasz poziomy
Mieszalnik pasz poziomy MPW
1000 z firmy ZUPTOR wyjechał
z nagrodą WYRÓB NA MEDAL,
przyznaną przez Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych.
Mieszalnik pasz poziomy
przeznaczony jest do
przygotowania pasz treściwych
suchych. Jego budowa pozwala
osiągnąć doskonały stopień
wymieszania komponentów,
który wynosi 1:100 000, dlatego
mieszalnik może być stosowany
do produkcji premiksów. Czas
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mieszania wynosi od 4 do
6 minut. Urządzenie może
pracować z rozdrabniaczem
ssąco-tłoczącym, bijakowym,
tarczowym i gniotownikiem,
a także w zestawie
technologicznym w pełni
zautomatyzowanym.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Technika opryskiwania roślin
Stosowanie środków ochrony roślin w praktyce rolniczej wiąże się z dużą ingerencją człowieka
w istniejący ekosystem. Ich nieprawidłowe użycie może doprowadzić do nadmiernego
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i naruszenia tego ekosystemu. Niezaprzeczalnym
argumentem przemawiającym za stosowaniem właściwych zasad w trakcie zabiegów jest także
wysoka cena środków ochrony roślin.

Wykonywanie oprysków należy zawsze dokładnie zaplanować. Wiąże się
to między innymi z montażem odpowiednich końcówek rozpylających, dokonaniem regulacji ciśnienia roboczego
czy chociażby przeglądem opryskiwacza. Bardzo ważnym zagadnieniem jest
także dostosowanie się do mogących
wystąpić opadów deszczu lub zmiany
siły wiatru. Szczególną uwagę należy
także poświęcić nowym preparatom
chemicznym, dotychczas nie stosowanym w obrębie naszego gospodarstwa.
Dokładne zaznajomienie się z etykietą
preparatu i wskazówkami dotyczącymi
jego stosowania pozwoli na uniknięcie
poważnych błędów.

Sprawdzanie i kalibrowanie
Opryskiwacze stosowane w chemicznej ochronie roślin powinny spełw w w . r a p o r t r o l n y. p l

niać wymogi techniczne potwierdzone
poprzez aktualne badanie techniczne.
Jeśli opryskiwacz nie był używany
przez dłuższy czas należy sprawdzić
poprawność jego działania. Elementy,
które mogą powodować nieprawidłowe działanie należy bezwzględnie
wymienić na sprawne. Opryskiwacz
powinien być wyposażony w rozpylacze z zaworami przeciwkroplowymi,
a strumień cieczy nie może padać na
elementy konstrukcyjne opryskiwacza.
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do opryskiwania jest kalibracja opryskiwacza. Polega ona na
ustaleniu wszystkich parametrów roboczych, które gwarantują równomierne naniesienie założonej ilości środków
ochrony roślin. Dokładna kalibracja zapewni nam wykonanie skutecznego
zabiegu. Podczas kalibracji ustala się

Dr inż. Sylwester Borowski
Joanna Dombrowska
UPT w Bydgoszczy

wielkość rozpylaczy i ciśnienie cieczy
dla założonej prędkości opryskiwacza
w celu uzyskania zaplanowanej dawki
i wielkości kropel.
Dawka cieczy roboczej uzależniona
jest od zaleceń podanych przez producenta na etykiecie pestycydu lub w
zaleceniach ochrony roślin. Nieuzasadnione zwiększenie ilości wypryskanej
cieczy może powodować jej ociekanie
z roślin, natomiast zbyt niskie utrudniają
równomierne nanoszenie pestycydów.
Prędkość robocza opryskiwacza nie
powinna przekraczać 8 km/h (10-12
km/h dla opryskiwaczy z pomocniczym
strumieniem powietrza). Prędkość należy korygować w zależności od wielkości i gęstości chronionych upraw, ale
także ze względu na wiatr. Zbyt duża
prędkość robocza może prowadzić
do nierównomiernego pokrycia opryskiwanych roślin oraz zwiększonego
znoszenia cieczy.
Rozpylacze powinny być tak dobrane,
aby zapewnić równomierne nanoszenie
cieczy roboczej przy jak najmniejszych
stratach. Dobierając rozpylacze należy zwrócić uwagę na wielkość kropel,
która jest uzależniona od rodzaju oprysku. Zaleca się, aby zabiegi przeciwko
chorobom i szkodnikom wykonywać
opryskiem drobnokroplistym. Przy

55

TRAKTOR
zmniejszonej wilgotności powietrza oraz
przy stosowaniu herbicydów, zwłaszcza doglebowych należy stosować
rozpylacze średnio lub grubokropliste.
Istotnym ograniczeniem występującym
w stosowaniu rozpylaczy jest występowanie zwiększonego wiatru. W czasie
występowania wietrznej pogody przy
wykonywaniu oprysków, gdy nie ma
możliwości przesunięcia terminu jego
wykonania, należy zastosować rozpylacze niskoznoszeniowe lub inżektorowe. Wytwarzane przez te rozpylacze
krople są w stanie pokonać zwiększoną siłę wiatru nie ulegając znoszeniu.
Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem
w takich warunkach jest stosowanie
opryskiwaczy wyposażonych w belkę
polową z pomocniczym strumieniem
powietrza. Jednak ceny tych maszyn
są zdecydowanie większe.
Kalibracja opryskiwacza powinna być
wykonana na początku sezonu. Należy także pamiętać o jej dokonaniu po
ingerencjach w układ cieczowy (szczególnie po wymianie rozpylaczy) a także
wprowadzonych zmianach mogących
mieć wpływ na prędkość poruszania
się opryskiwacza. Kalibrację przeprowadza się wykorzystując wodę czystą. Należy jednak pamiętać, że ciecz
robocza posiada inne właściwości niż
woda i należy korygować ustawienia w
przypadku wystąpienia różnic. W efekcie prawidłowo przeprowadzonej kalibracji jesteśmy w stanie przygotować
odpowiednią ilość cieczy roboczej do
planowanego oprysku.

Przygotowanie cieczy roboczej
Przygotowanie cieczy roboczej jest
czynnością wymagającą szczególnej
staranności. Należy pamiętać, że w
miejscu przygotowywania cieczy robo-
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czej pracujemy ze skoncentrowanymi
pestycydami. W obrębie gospodarstwa
czynność tę należy przeprowadzać na
nieprzepuszczalnym podłożu umożliwiającym zebranie skażonych wycieków. Brak takiego podłoża wymaga
zastosowania pod opryskiwaczem folii
ochronnej odpornej na uszkodzenia.
Po napełnieniu zbiornika opryskiwacza połową potrzebnej ilości wody, przy
włączonym mieszadle wprowadzamy
preparat. Podczas napełniania zbiornika cały czas kontrolujemy poziom
cieczy, nie dopuszczając do przepełnienia lub wypływu piany. W czasie napełniania zbiornika puste opakowania
należy kilkakrotnie przepłukać wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Opakowania zawierające niewykorzystane środki ochrony roślin należy
natychmiast zamknąć i zabezpieczyć
przed dostępem osób niepowołanych.
Najlepszym sposobem przygotowywania cieczy roboczej jest stosowanie
rozwadniaczy pestycydów. Opryskiwacz
wyposażony w to urządzenie pozwoli
na przygotowanie cieczy roboczej bezpośrednio przed wykonaniem oprysku.
W celu uniknięcia miejscowego skażenia, przygotowywanie cieczy powinno
odbywać się w różnych miejscach na
polu z zachowaniem, co najmniej 20
metrowej odległości od wód.
Środki ochrony roślin należy stosować do poszczególnych upraw zgodnie
z przeznaczeniem. Zaleca się stosowanie agrochemikaliów i ich mieszanin
(obniżenie kosztów zabiegu, poprawa
skuteczności) tylko zgodnie z zaleceniami. Niestosowanie się do tych zasad
może powodować uszkodzenia upraw,
ale także stanowi naruszenie prawa!

Opryskiwanie

Najważniejszą zasadą, jaką należy się
kierować wykonując zabiegi ochrony roślin jest precyzyjne wykonywanie tej czynności. Przed rozpoczęciem opryskiwania
należy przeprowadzić regulację wysokości
belki. Najczęściej przyjmuje się, że belka
polowa powinna znajdować się ok. 50
cm ponad opryskiwaną powierzchnią
(gleby, łanu). Zbyt niskie położenie belki
powoduje powstawanie nie opryskanych
pasów, natomiast zbyt wysokie sprzyja
znoszeniu kropel. Należy unikać opryskiwania poza wyznaczoną strefą, na skraju
pola o ile jest to konieczne należy używać rozpylaczy asymetrycznych. Należy
unikać nakładania się oprysków poprzez
wyłączanie poszczególnych nakładających się sekcji belki polowej.
Włączanie rozpylaczy powinno odbywać się płynnie, w czasie ruchu.
Opryskiwanie w czasie postoju może
wywoływać miejscowe przedawkowania środków ochrony roślin. W celu
ograniczenia kosztów zabiegu i skażenia środowiska należy dążyć do tego,
aby, jeśli to możliwe, wykonywać zabiegi tylko w miejscach występowania
zagrożenia (np. nalot owadów).
Dobrze wykalibrowany opryskiwacz
sporadycznie może posiadać w zbiorniku pozostałość cieczy użytkowej.
W takim przypadku należy pozostałą
ciecz wypryskać na chronioną plantację zmniejszając jej dawkę. Nie należy
wylewać cieczy roboczej bezpośrednio
do gruntu! Mycie opryskiwacza należy
ograniczyć do niezbędnego minimum
(np. przed zmianą plantacji), a do mycia
stosować jak najmniejszą ilość wody.
Przepłukiwanie instalacji należy przeprowadzać kilkukrotnie, małą ilością
wody. Mycie i płukanie najlepiej jest
przeprowadzać na polu, a uzyskane popłuczyny zużyć na chronionej plantacji.
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