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Walne Zgromadzenie
Członków Polskiej Izby Mleka
Polska Izba Mleka to najmłodsza organizacja branży mleczarskiej w kraju – funkcjonuje od niespełna
4 lat. Od początku istnienia realizuje szereg zadań z zakresu promocji spożycia mleka, dostarcza
podmiotom branży mleczarskiej i około mleczarskiej analizy i informacje rynkowe, wychodzi
z inicjatywą ustawodawczą, ściśle współpracuje z MRiRW, ARR oraz europejskimi organizacjami
branżowymi.

18 maja br. w Warszawie obradowało
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej
Izby Mleka. Zgromadzenie zatwierdziło
sprawozdanie finansowe z działalnow w w . r a p o r t r o l n y. p l

ści PIM za 2010 rok oraz jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi.
Członkowie przyjęli także budżet na rok
2011. Walne dokonało również uzupeł-

nienia składu Komisji Rewizyjnej oraz
Sądu Koleżeńskiego. Gośćmi Walnego
Zgromadzenia Członków Polskiej Izby
Mleka byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz wiceprezes
ARR Lucjan Zwolak.
Uczestnicy rozmawiali z Ministrem
Sawickim o bieżącej sytuacji mleczarstwa – m.in. wysokości skupu mleka,
suszy na zachodzie kraju, wielkości
przetwórstwa oraz o handlu i współpracy przetwórców mleka z sieciami
handlowymi. Tematem rozmów było
również dotowanie programu „Szklanka
Mleka”. Minister poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia PIM, iż
wszystko wskazuje na to, że w czasie
polskiej prezydencji będą trwały prace
nad zamknięciem pakietu mlecznego
(obecnie w Komisji Europejskiej trwa
dyskusja nad przyjęciem propozycji
zmian pakietu mlecznego).
Minister Sawicki podkreślił, że kierunek zmian jest taki, aby po roku 2014,
kwotowanie mleka zostało zniesione,
ale jednocześnie nastąpiło wzmocnienie wewnętrznej organizacji producentów mleka i przetwórców, łącznie
z handlem.
Podczas Walnego Zgromadzenia Minister Marek Sawicki przyjął z rąk Zarządu Polskiej Izby Mleka statuetką w
uznaniu za wkład w rozwój polskiego
mleczarstwa. Statuetka – w kształcie
kropli mleka ma być- jak to wyraził
Prezes Polskiej Izby Mleka Edmund
Borawski – tą pierwszą kroplą na drodze do dalszego umacniania polskiego
mleczarstwa.
Statuetkę trzymał również Prezes Jan
Dąbrowski z OSM Łowicz za aktywną
działalność w Zarządzie PIM.
Agnieszka Maliszewska – dyrektor biura Polskiej Izby Mleka
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Szeroki zasięg Condora
28 kwietnia 2011 roku w Steenwijk (Holandia), na zaproszenie firmy Agrifac, przedstawiciele
prasy z całej Europy uczestniczyli w prezentacji najnowszego, najbardziej zaawansowanego
technologicznie opryskiwacza samojezdnego z serii Condor – model 2011.

Poprzez tak prowadzoną strategię promocyjną Condora, firma Agrifac chce
zostać liderem w tej branży na rynkach
rolniczych Europy. I trzeba przyznać,
że ma ku temu wielkie szanse, ponieważ wprowadza na rynek niezwykłą
maszynę zbudowaną według zasady
4E, czyli efektywną, ekonomiczną, ergonomiczną i ekologiczną.
Ekonomiczne walory Condora, to
sterowanie GPS zapewniające precyzyjny oprysk.
Komputer zapamiętuje wprowadzone
parametry pola i automatycznie włącza
poszczególne sekcje opryskiwacza a
dzięki temu ciecz robocza trafia tam
gdzie powinna, dając w efekcie końcowym duże oszczędności środka
użytego do oprysku.
Następne E, to ekologia, która w
tym przypadku jest ściśle związana z
ekonomią. Zainstalowany w Condorze
system AirFlowPlus reguluje wielkość
podawanej kropli oraz minimalizuje
ilość wody użytej do oprysku. Działanie tego systemu polega na mieszaniu
podawanego środka z powietrzem tak,
że bez potrzeby zmiany dysz można
regulować wielkość kropli i w ten sposób zaaplikować roślinom wymaganą
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dawkę preparatu przy mniejszym zużyciu wody.
Ergonomia w Condorze, to maksymalne uproszczenie obsługi zapewniające komfort i bezpieczeństwo
pracy operatora. Kabina wypełniona
jest elektroniką ale opanowanie systemów i kierowanie ich pracą jest
proste i dostępne.
Efektywność maszyny jest wynikiem
sprawnego działania wszystkich systemów, ale wielkim atutem wydajności jest
niesamowicie długa bo aż 51 metrowa
belka robocza. Wzbudziła ona i system
ją zabezpieczający ogromne zainteresowanie zebranych. Zainstalowany specjalny system stabilizacyjny StabiloPlus
równomiernie rozkłada masę maszyny
na cztery koła i zapobiega przechyłom
belki. Dodatkowym stabilizatorem tak
niespotykanej dotąd długiej belki opryskowej jest system BalansPlus, który ma
za zadanie precyzyjnie dawkować ciecz
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

roboczą na całej długości, niezależnie od
ukształtowania podłoża i jednocześnie
zabezpieczyć belkę przed przeciążeniami podczas wykonywanego zabiegu.
Możliwość stosowania obniżonych
dawek cieczy na 1 hektar oraz prowadzenia zabiegów przy podwyższonej
prędkości jazdy, pozwala na to, że tą
maszyną można szybko, sprawnie i
precyzyjnie opryskać wiele hektarów

pola, oszczędzając czas i pieniądze,
a technika systemu Agrifac umożliwia
również oszczędności na środkach
ochrony roślin.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych
rozwiązań konstrukcyjnych Condor
jest skazany na sukces i coraz częściej będzie widoczny również na polach polskich rolników.
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X Żuławski Dzień Europejskiej
Techniki Rolniczej.
Roltop to znacząca i systematycznie rozwijająca się firma na Pomorzu z siedzibą w Cedrach
Małych koło Gdańska. Jest nie tylko generalnym przedstawicielem niemieckiego koncernu
Deutz Fahr w Polsce, ale w swojej ofercie posiada również maszyny i urządzenia takich
firm zagranicznych, jak: SAME, KVERNELAND, FARESIN HANDLERS, PICHON, STOLL,
SAUTER, a także większości liczących się na rynku producentów polskich, jak UNIA GROUP:
UNIA Grudziądz, KRAJ Kutno, PILMET i AGROMET Brzeg, FAMAROL Słupsk, METALTECH
Mirosławiec, EXPOM Krośniewice, SIPMA Lublin, SAMASZ Białystok, MEPROZET Kościan,
HYDRAMET Giżycko, ARAJ, czy FARMTRAC.

W Roltopie można zaopatrzyć się w
maszyny do wszystkich niemal prac w
rolnictwie, od uprawy, siewu i pielęgnacji upraw aż do zbioru zbóż i zielonek.
Niezmiennie jak co roku, już od 10
lat, Roltop, 6 maja tego roku, zorganizował Żuławski Dzień Europejskiej
Techniki Rolniczej. Po oficjalnym powitaniu gości przez prezesa firmy Marka
Kunce rozpoczęły się pokazy maszyn
pracujących na przyległych poletkach.
Pokaz pracy maszyny na poletku poprzedzony był prezentacją techniczną
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i każdy z uczestników tego spotkania
miał możliwość dokładnego zapoznania się z jej budową. Zainteresowanie
przybyłych na pokazy rolników było
oczywiste, bo rzadko jest okazja zobaczyć w jednym miejscu taką różnorodność maszyn.
Impreza nie ograniczyła się tylko do
pokazów maszyn na placu i w polu.
Z wielką przyjemnością , zaproszeni
goście i zwiedzający obejrzeli występy
młodzieży z pobliskich szkół oraz tańce w wykonaniu uroczych maluchów z

zespołu tanecznego samorządowego
przedszkola w Cedrach. Nie tylko przyjemności dla ducha były przewidziane
w programie. Tradycyjnie już organizatorzy pomyśleli też o potrzebach ciała.
W przygotowanym ogródku czekał na
wszystkich pyszny poczęstunek, gdzie
przy okazji konsumpcji można było
wymienić „na gorąco”, spostrzeżenia
i opinie. Jak co roku tak i tym razem
Żuławski Dzień Europejskiej Techniki
Rolniczej był zorganizowany z rozmachem i minął bardzo sympatycznie.
Organizatorom należą się słowa uznania za stworzenie dobrego klimatu
dla integracji pomorskich rolników, bo
każde takie spotkanie wyzwala poczucie tożsamości.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ambasador Polskiej
Gospodarki 2011
Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych z Brześcia Kujawskiego, w prestiżowym konkursie
organizowanym przez Business Centre Club, pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych,
zdobyła zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Eksporter. Nagrodę
, 16 maja br. na uroczystej gali w Warszawie, odebrał wiceprezes KFMR Seweryn Borkowski.
Jest to kolejna nagroda, która potwierdza silną pozycję firmy jako eksportera
maszyn rolniczych. Kujawska Fabryka
Maszyn Rolniczych jest obecna na
wielu rynkach Europy i ciągle zdobywa
nowe. Sukcesy, osiągane na niezwykle
wymagających rynkach Niemiec, czy

Francji, świadczą o światowym poziomie jakości produkowanych tu maszyn.
Uzyskanie takiego tytułu jest promocją nie tylko dla samej firmy ale również
całej gospodarki polskiej na arenie
międzynarodowej.

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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Zielona Gala w Szepietowie.
W słoneczny weekend 22 i 23 maja, na doświadczalnych poletkach Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie odbyły się Targi Zielona Gala, gdzie oglądać można było wystawę
oraz pokazy pracy maszyn zielonkawych i porównać najnowsze technologie producentów
maszyn z niemal całej Europy. Rolnicy mieli też okazję uczestniczyć w wykładach na temat
zbioru i produkcji pasz z zielonek oraz właściwego użytkowania łąk i pastwisk.

inż. Antonii Stolarski - właściciel firmy SaMASZ

Pośród wielu firm wystawiających
swoje maszyny zielonkawe, na dłużej
zatrzymała nas kosiarka tylna firmy
SaMASZ z całkowicie nową belką listwową PerfectCut.
Poprosiliśmy właściciela firmy inż.
Antoniego Stolarskiego - o przybliżenie naszym czytelnikom nowości
wprowadzonych na rynek.
– Naszym najnowszym produktem,
zwieńczeniem piętnastoletniej pracy badawczo rozwojowej, jest zaprojektowanie i wdrożenie nowej listwy dyskowej
PerfectCut w kosiarce tylnej typu TK.
Szczególną cechą listwy PerfectCut
jest konstrukcja pozwalająca na obniżenie koszenia w poziomie około 1,5
cm, co jest niezmiernie przydatne przy

na wszystkich targach rolniczych, tych
największych w Polsce i w Europie, jak
też pokazach organizowanych lokalnie
przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
W wolnej, chwili zdążyliśmy też odwiedzić firmę PRONAR, potentata na
polskim rynku w produkcji maszyn rolniczych i nie tylko rolniczych. Naszą
rozmówczynią była Irena Kotowicz.
Co firma Pronar prezentuje na
tych pokazach?
- Jak co roku jesteśmy tu w Szepietowie na Zielonej Gali. Na ponad
1500m² stoisku prezentujemy ciągniki, przyczepy oraz sprzęt do zielonek.
Jakie Państwa maszyny będą
brały udział w pokazach?
- Zaprezentujemy nasze ciągniki z
serii P ze sprzętem do zielonek, począwszy od kosiarek poprzez przetrząsacze, zgrabiarki, owijarki, prasy,
po ładowacze czołowe z chwytakami
do bel. Naszymi produktami zainteresowanych jest wielu rolników z Podlasia
i wszystkich zapraszamy do naszych
fabrycznych punktów sprzedaży na
terenie województwa.
Jak jest ze sprzedażą w tym roku?

8

„przekropnej” pogodzie oraz koszeniu
traw wyległych. Nasze nowe kosiarki
KT 940 i prawa KT 340 mają obniżony
punkt zawieszenia, co sprawia, że pomimo długiej i szerokiej listwy na 3,4 m, ich
minimalna wysokość transportowa mieści się w granicach 4 metrów wysokości
i największa z kosiarek może przejeżdżać
po drogach publicznych, wiaduktach, tunelach. Również na traktach leśnych nie
ma problemu z transportem, ponieważ
dzięki możliwości przechylenia kosiarki
pod kątem do tyłu można pokonać najtrudniejsze trakty leśne.
Jak zamierzacie Państwo promować to swoje niezwykłe osiągnięcie.
- Nasze kosiarki będziemy promować
wszędzie, gdzie się tylko da. W prasie

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Sprzedaż idzie, jak na razie, bardzo
dobrze, nie odczuwamy żadnego kryzysu, a największym powodzeniem,
ze względu na mało skomplikowaną
technicznie budowę oraz łatwą obsługę, a także niską cenę, cieszą się
ciągniki białoruskie Belarus. Dobrze
sprzedają się przyczepy no i teraz w
sezonie sprzęt do zbioru zielonek, na
który jest popyt ogromny dlatego na
realizację zamówienia trzeba poczekać do dwóch tygodni.
Także pan Dariusz Sobol z Agroserwisu w Zambrowie nie krył zadowolenia z osiągnięć w ostatnim sezonie.
W wywiadzie dla Raportu Rolnego
powiedział:
– W tym sezonie poszerzyliśmy zasięg naszej działalność o województwo
łódzkie (oprócz powiatów zachodnich) z główną siedzibą w Piotrkowie

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

Trybunalskim i filią w Łowiczu, dawne województwo radomskie i połowę
świętokrzyskiego. Na tych terenach
sprzedaż skoncentrowana jest tylko i
wyłącznie na maszynach Claas. Tu na
Zielonej Gali w pokazach zaprezentujemy około 10 maszyn zielonkowych
kompletnych łącznie z ciągnikami, a
szczególnej uwadze polecam pokazy
Jaguara - przyczepy z odpinanym podbieraczem, która może służyć jako przyczepa technologiczna jak i do zielonek.
Zielonej Gali towarzyszyły Podlaskie
Targi Budownictwa Wiejskiego pokazując rolnikom nowoczesne i ekonomiczne
technologie z zakresu budownictwa na
wsi. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć
różnorodność materiałów budowlanych,
instalacyjnych i wykończeniowych oraz
chemii budowlanej.

Pani Irena Kotowicz z Pronaru

Dariusz Sobol z Agroserwisu
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Doroczne show w Kąkolewie
Już po raz trzeci w Kąkolewie, gmina Grodzisk Wielkopolski, odbyła się X Międzynarodowa
Wystawa Rolnicza ZIELONE AGRO SHOW
Organizatorem wystawy jest oczywiście Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych ale w tym roku
szczególne podziękowanie za wkład
pracy w czynności związane z pokazami należą się firmie SaMASZ, SIPMA,
Metal-Fach, Agromix, Kuhn i Pöttinger.
Zielone Agro Show, to wystawa organizowana przede wszystkim z myślą
o nowoczesnej technice i technologii
produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych dla bydła. Taka impreza, to
niepowtarzalna okazja aby w jednym
miejscu zobaczyć i porównać najlepsze maszyny dostępne obecnie na
rynkach świata.
To tu rolnik ma możliwość skorzystania z pomocy oraz wiedzy wystawców
i wyboru najodpowiedniejszego rozwiązania dla swojego gospodarstwa.
W tym roku w Kąkolewie wystawia-

10

ło się 130 firm, zajmując 1,5 hektara z
30 hektarowej całkowitej powierzchni
wystawienniczej
Z roku na rok systematycznie poszerza się zakres wystawy. W tym roku
nowością był pokaz wypasu bydła z
zastosowaniem elektrycznych ogrodzeń oraz techniki wykorzystywanej w
tej technologii chowu równocześnie z
pokazem urządzeń do poskramiania
zwierząt niezbędnych, przy wykonywaniu różnych zabiegów pielęgnacyjnych.
„Nasze pokazy są niezwykle efektowne, można powiedzieć, że przypominają trochę Dziki Zachód. Ale oprócz
tego zainteresowani hodowcy mogą
na żywo zobaczyć jak spisuje się nasz
sprzęt i jak bardzo pomaga on w hodowli bydła.” – powiedział Feliks Borys, właściciel firmy BORYS.
Dużym zainteresowaniem rolników i

nie tylko, cieszyła się wystawa bydła
mięsnego, takich ras jak: Charolaise,
Limousine, Simental. Można było też
skorzystać z fachowej wiedzy na temat
PROW 2007-2013 - „Środki pomocowe i fundusze na rozwój mikroprzedsiębiorstw i agroturystyki na obszarach
wiejskich”, uczestnicząc w seminarium
zorganizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

POKAZY MASZYN
Jak zwykle na takich imprezach
ogromnym zainteresowaniem cieszył
się pokaz pracy maszyn, który obejmował koszenie i zbiór trawy przeznaczonej na zakiszanie. Chociaż w
tym roku, z powodu niesprzyjającacej
pogody, plon zielonki nie był najlepszy, pokaz maszyn odbył się na powierzchni 15 ha przy około12 tysiącach
obserwujących. Obejrzeć można było
pracę kosiarek, pras, owijarek do bel,
praso-owijarek, przyczep zbierających
i sieczkarni polowych.
Niezwykle widowiskowa okazała się
praca 14 kosiarek i zestawów kosiarek, pracujących razem na jednym
poletku tworząc niezapomniany „kosiarkowy show”.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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W pokazie uczestniczyło również
17 pras zwijających, w tym 11 zmiennokomorowych, 4 praso-owijarki, 2
samozaładowcze owijarki do bel, 6
przyczep zbierających i 3 sieczkarnie
samojezdne.
Z polskich firm nie mogło zabraknąć
w prezentacji kosiarek firmy SaMASZ,
która przy udziale firmy Toral pokazała
nową kosiarkę zawieszaną z tyłu ciągnika KT 300 SH z belką tnącą Perw w w . r a p o r t r o l n y. p l

fectCUT oraz zestaw trzech kosiarek
GigaCUT 860 S, a Unia-Famarol zaprezentowała zestaw dwóch kosiarek
Alka: czołowej i tylnej o szerokości 6
m. Wśród marek zagranicznych można
było podziwiać samojezdną kosiarkę
Krone BIG M 400 CV, zestaw trzech
kosiarek firmy Kuhn oraz zestaw dwóch
kosiarek firmy Lely i Pöttinger.
Duże zainteresowanie wzbudziły
ciągniki Valtra wyposażone w system

Twin Trac.
Firma pokazała cztery różne zestawy
koszące w jeździe „tyłem do przodu”
firm Elho, Pöttinger i Fella o szerokości od 3,7 do 9,3 m.
Zbiór skoszonej zielonki, to pokaz
wszystkich najważniejszych technologii.
Rolnicy z ogromną ciekawością przyglądali się pracy poszczególnych pras,
a później mogli sprawdzić stopień sprasowania bel i ocenić jakość obwiązania
ich siatką. Zainteresowaniem cieszyły
się nowe prasy Metal-Fach Z-589 oraz
Fendt 2250F i 5160V, a także Krone
V1500 MC, jak i nowe praso-owijarki typu Master firmy Unia-Famarol,
Lely Welger RPC 445 Tornado i Orkel
GP1260 Agronic Hit, w której zastosowano innowacyjny zespół Hit (High
Tension) do wiązania beli szeroką folią.
Nie sposób było obojętnie przejść
obok samozaładowawczych owijarek
i bel firm Metal Fach Z-593 i Sipma
Z-583, wyposażonych w czołowy chwytak, umożliwiający pracę owijarki w kierunku zbioru bel za prasą.
Niezwykłe emocje wzbudził pokaz
sześciu przyczep zbierających (Kverneland 10045 RD, Bergmann Shuttle
700 S, Krone MX 310 GD, Lely Tigo
70 RD Profi, Pöttinger Jumbo 7200,
Strautmann Giga Vitesse CFS) i trzech
samojezdnych sieczkarni polowych
(John Deere 7350, Krone Big X 650,
NEW HOLLAND FR9050).
X edycja Wystawy ZIELONE AGRO
SHOW była udaną wspaniałą imprezą, dostarczając zwiedzającym wiele
emocji i wrażeń, wystawcom możliwości prezentacji swoich produktów a organizatorom satysfakcji, że wszystko
przebiegło zgodnie z planem, bo nawet pogoda dopisała.
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Przygotowanie plantacji
rzepaku do zbioru
Problemem, z którym producenci rzepaku co roku się spotykają, to zbyt wysokie straty nasion.
Wykonanie zbioru w warunkach produkcyjnych bez jakichkolwiek strat nie jest niemożliwe.
Jednak ich wielkość można ograniczać, zwiększając tym samym opłacalność produkcji.

Straty nasion na plantacji rzepaku występują w końcowej fazie dojrzewania
oraz w czasie zbioru. Osypywanie się
nasion w końcowej fazie dojrzewania
jest naturalną skłonnością rzepaku i
przy normalnym przebiegu wegetacji
kształtuje się na poziomie około 1-3%
w zależności od odmiany. W przypadku
opóźniania terminu zbioru oraz porażenia plantacji chorobami, mogą sięgać
poziomu nawet 10%. Gdy nałoży się na
to jeszcze okres niekorzystnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr i
naprzemiennie deszcz i słoneczne dni,
to straty będą się dalej zwiększały. Dlatego też, ocena rzeczywistego stanu
plantacji powinna decydować o rodza-
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ju wykonywanych zabiegów mających
na celu zmniejszenie strat osypywania
się nasion. Podczas jej przeprowadzania należy zwracać uwagę na aktualną
dojrzałość łanu, zagęszczenie roślin w
łanie, stopień zachwaszczenia, pochylenie łanu oraz porażenie roślin przez
choroby i szkodniki. Dopiero po wykonaniu lustracji plantacji, będzie można
podjąć decyzję, co zrobić dalej, aby
zbiór przebiegał szybko i sprawnie przy
jak najmniejszych stratach. W związku
z powyższym, postępowanie producenta w kolejnych latach nie zawsze
może być takie same.
Aktualnie zbiór nasion rzepaku jest
realizowany najczęściej metodą jed-

Dr inż. Ireneusz Kowalik
UP w Poznaniu

noetapową polegającą na koszeniu
go i bezpośrednim omłocie zaadaptowanym kombajnem zbożowym. Do
zbioru z pnia nadają się plantacje niezachwaszczone, równomiernie dojrzewające oraz łany uprzednio poddane
desykacji. Rzadziej, ale stosowany jest
również zbiór dwuetapowy, przy którym w pierwszym etapie rośliny są koszone kosiarką pokosową i układane
w pokosy. W drugim etapie po procesie dosychania wykonuje się omłot z
pokosów kombajnem wyposażonym
w podbieracz palcowy. Zbiór metodą dwuetapową zaleca się wykonać
wtedy, gdy rośliny rzepaku dojrzewają
na plantacji nierównomiernie i celowo
rezygnujemy ze stosowania desykantów. Nierównomierne dojrzewanie łanu
może być spowodowane mozaikowatością gleb, występowaniem chorób i
szkodników, nierównomiernym rozsianiem nawozu azotowego na plantacji
w okresie wegetacji, czy też wystąpieniem wtórnego zachwaszczenia.
Określenie dojrzałości jest wówczas
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe i
celowym będzie zastosowanie metody dwuetapowej. Plantacje wylegnięte
oraz o mocno „pokręconych” (zwichrowanych) roślinach nie nadają się do
zbioru dwuetapowego, ponieważ skoszone rośliny ułożone zostaną na zbyt
niskim ściernisku. W takim przypadku
utrudnione będzie schnięcie pokosu,
a nasiona rzepaku w bezpośrednim
sąsiedztwie z podłożem mogą łatwo
skiełkować.

Przygotowanie plantacji do
zbioru dwuetapowego
Przy dwuetapowej metodzie zbioru
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Rzepak podwójnie doładowany

Kup min. 100 litrów preparatu BUTISAN STAR do 15.08.2011
Ułóż hasło reklamowe dla tego produktu i wyślij kupon
wraz z dowodem zakupu
Otrzymasz 5 litrów produktu CARYX!*
Uczestnicy, którzy dodatkowo dołączą własną wizualną interpretację hasła
„Rzepak podwójnie doładowany” (np. zdjęcie), mają szansę być nagrodzeni
w prawdziwie kosmiczny sposób – wizytą w Centrum Kosmicznym NASA
na Florydzie.
Szczegóły na www.agro.basf.pl, pod numerem infolinii
22 570 99 90 oraz u przedstawicieli BASF.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

* Nagrodzonych zostanie 500 najlepszych haseł
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rzepaku koszenie łanu należy rozpocząć w terminie dojrzałości technicznej
cyli w fazie, kiedy łan przybiera zielono-seledynową barwę, ponad połowa
łuszczyn zginanych w kształcie litery
„U” ulega lekkiemu pęknięciu, a na nasionach pojawiają się ciemne plamki
(przy słonecznej pogodzie jest to okres
około trzech dni dla danej plantacji).
Rośliny rzepaku należy ścinać poniżej pierwszego rozgałęzienia, nie niżej
jednak niż na wysokości 20 cm. Kierunek koszenia należy tak dobrać, aby
pokos był formowany „dachówkowo”,
knowiem do ścierniska, a łuszczynami do góry. Jeżeli koszenie na pokosy
zostanie wykonane za późno, to trzeba się liczyć z dużymi stratami nasion.

Przygotowanie plantacji do
zbioru jednoetapowego
Właściwe przygotowanie plantacji
rzepaku do zbioru jednoetapowego
polega na wspomaganiu naturalnego
dojrzewania rzepaku, zabezpieczeniu
łuszczyn przed nadmiernym pękaniem,
zniszczeniu chwastów w dojrzewają-
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cym łanie oraz wyrównaniu procesu
dojrzewania roślin na plantacji.
W celu przyspieszenia i wyrównania
dojrzewania roślin rzepaku na plantacjach nierównomiernie dojrzewających
można zastosować Harvade 250 EC,
środek z grupy regulatorów i rozwoju
roślin o działaniu wgłębnym. Opryskiwanie roślin należy wykonać na początku dojrzałości technicznej, gdy
rośliny zaczynają żółknąć i gdy około
30% nasion jest brunatna lub brunatniejąca. Zazwyczaj wykonanie zabiegu
wypada na 2-3 tygodnie przed zbiorem.
W wyższych temperaturach powietrza
działa on szybciej, więc okres może być
krótszy. Efektem wykonanego zabiegu
są również bardziej elastyczne łuszczyny o większej odporności na pękanie,
co ogranicza straty podczas zbioru, a
nasiona wybarwiają się równomierniej
i mają mniejszą wilgotność. Pestycyd
ten nie powinien być stosowany na
plantacjach zachwaszczonych i wylegniętych. Pełną skuteczność uzyskamy,
gdy opryskiwanie zostanie wykonane
na 6 godzin przed deszczem oraz ro-

śliny zostaną dokładnie pokryte cieczą
użytkową. Zakres zalecanych dawek
wynosi od 1,5 do 2 l/ha (300 do 600
l wody na hektar). Górne dawki należy stosować w przypadku wysokich
roślin oraz przy dużym zwarciu roślin.
Jak już wspomniano, rzepak wykazuje znaczną naturalną skłonność do
osypywania nasion na skutek pękania
łuszczyn w okresie dojrzewania. Do
czynników sprzyjających temu niekorzystnemu zjawisku należą częste i
szybkie zmiany wilgotności wywoływane opadami atmosferycznymi. Zabezpieczenie łuszczyn przed nadmiernym
otwieraniem się można dokonać poprzez opryskanie roślin preparatem
zwiększającym wytrzymałość łuszczyn na pękanie, np. Nu Film 96 EC w
dawce 0,7 l/ha (zalecana ilość wody:
300-600 l/ha). Zabieg ten należy przeprowadzić w późnej fazie dojrzałości
technicznej – gdy większość łuszczyn
ma kolor żółto-zielonkawy. Wówczas
na powierzchni roślin wytwarza się
wodoodporna warstewka, która utrudnia wnikanie wody do łuszczyn podczas opadów. Jednocześnie nie jest
utrudnione wydostawanie się wody
na zewnątrz, co zapobiega pękaniu i
osypywaniu się nasion. Rośliny mogą
nadal się rozwijać i tym samym proces dojrzewania jest dłuższy, co sprzyja uzyskaniu plonu o lepszej jakości.
Powyższych pestycydów nie należy
stosować, na plantacjach zachwaszczonych i porażonych przez choroby
lub szkodniki.
W przypadku plantacji zachwaszczonych perzem, jego zniszczenie
w dojrzewającym łanie możemy wykonać herbicydem zawierającym glifosad. Jest to dobry okres do jego
zniszczenia, ponieważ zazwyczaj jest
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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INSEKTYCYD

BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ!

MAVRIK
240 EW

Środek
ek owadobójczy w formie emulsji
(olej w wodzie) do sporządzania emulsji
ej, o działaniu żołądkowym i konwodnej,
taktowym
wym przeznaczony do zwalczania
zwa
szkodników
ników rzepaku ozimego i jabłoni.
j
Na roślinie
oślinie działa powierzchniow
powierzchniowo.
Zwalczane
czane szkodniki: chowacz brukwiabr
czek, słodyszek rzepakowy, chowacz
c
podobnik,
kapustnik.
bnik, pryszczarek kapustnik
Zalecana
0,2 l/
l/ha
ana dawka w rzepaku – 0,2

Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o.
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67
e-mail: mapol@mapol.it.pl

BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ!

Mavrik to preparat przedni
Na szkodniki odpowiedni!
Pszczółce wcale nie zaszkodzi
Piękny rzepak się urodzi!
Polskie pszczoły polecają Mavrik!

w w w. m a k h t e s him -agan .pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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on jeszcze wtedy w okresie intensywnego wzrostu, co czyni zabieg bardzo
skutecznym. Jeżeli występują równolegle inne chwasty, np. rumianowate,
przytulia czepna które w tym okresie
też są jeszcze zielone, to również zostaną zniszczone. Zabieg opryskiwania możemy wykonać, gdy wilgotność
nasion rzepaku wynosi poniżej 30%.
Wtedy większość łuszczyn na roślinach
ma kolor żółto-zielony oraz około 70%
nasion ma kolor brunatny. Opryskiwania herbicydami zawierającymi glifosad
nie należy wykonywać na plantacjach
nasiennych oraz stwierdzenia na roślinach kwitnących odrostów bocznych
lub uszkodzeń przez szkodniki.
Desykację plantacji przeprowadzamy
w przypadku silnego zachwaszczenia,
które utrudniałoby zbiór i powodowało wzrost strat zbieranego plonu. Do
tego celu możemy zastosować desykant Spotlight Plus 60 EO w dawce 1
l/ha. Zabieg tym preparatem zaleca
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się wykonać, gdy na pędach głównych
70% łuszczyn jest żółtych, a nasiona
w górnej części pędu są ciemnobrązowe, co wypada około 10 dni przed
zbiorem. W tym celu mogą być też
stosowane preparaty Basta 150 SL
lub Basta 200 SL w dawce 2,5 l/ha w
okresie, gdy w części wierzchołkowej
łuszczyny są zielone, a w dolnej części
zmieniają barwę z jasnożółtej do słomkowej. Wówczas około 90% nasion w
środkowej części plonującego pędu ma
barwę czerwonobrunatną. Przypada to
najczęściej około 7-10 dni przed zbiorem. Zastosowanie może mieć również
dobrze znany preparat Reglone 200 SL
w dawce 2-3 l/ha lub Reglone Turbo
200 SL w dawce 1,5-2 l/ha (zalecana
ilość wody: 400-600 l/ha) w okresie
gdy 70% łuszczyn nabiera barwy żółtawo-seledynowej, a nasiona w górnej
części pędu są ciemnobrązowe, a części środkowej i dolnej czarne. Termin
zabiegu wypada najczęściej na około

7-10 dni przed planowanym zbiorem.
Desykacji nie należy przeprowadzać
zbyt wcześnie, ponieważ zmniejszymy
plon i pogorszymy jego jakość (nasiona nie będą wtedy w pełni wykształcone). Desykacja będzie skuteczna, gdy
zabieg będzie wykonany starannie,
a rośliny zostaną dokładnie pokryte
cieczą roboczą. Wyższe temperatury
i silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie desykantów.
Podczas wykonywania zabiegów
opryskiwania w wysokim łanie rzepaku będą powstawały straty nasion w
wyniku przejazdu ciągnika i opryskiwacza. W celu ich ograniczenia należy z
przodu ciągnika zamontować pochylacz łanu, a przed kołami rozdzielacze
łanu. Pod ciągnikiem powinien być założony brezentowy ekran poślizgowy,
co ograniczy zaczepianie się roślin rzepaku o elementy konstrukcyjne ciągnika i opryskiwacza.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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W równym szeregu z konkurencją
Hodowla Roślin Strzelce jest krajowym liderem w hodowli twórczej, między innymi populacyjnych odmian rzepaku. Tworzy odmiany, produkuje
i sprzedaje nasiona o najwyższej gwarantowanej jakości.

Z odmian populacyjnych
w krajowym rejestrze znalazły się:
STARTER – najnowsza, wczesna odmiana ze strzeleckiej hodowli
wpisana do rejestru w tym roku. Odznacza się wysoką mrozoodpornością, wysoką zawartością tłuszczu
i niską glukozynolanów oraz dobrą
odpornością na choroby grzybowe
a w szczególności na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych
i czerń krzyżowych. Jest odporna na
wyleganie i tolerancyjna na słabsze
warunki glebowe.
BOGARD – w rejestrze od 2008 roku
daje wysoki plon nasion a wysoka zawartości tłuszczu i niska glukozynolanów, plasuje ją na 3 miejscu w Polsce
wśród odmian populacyjnych. Jest to
odmiana średnio-wczesna, wysoka ale
bardzo odporna na wyleganie. Odznacza się bardzo wysoką mrozoodpornością oraz wysoką odpornością na
choroby grzybowe, a szczególnie na
czerń krzyżowych.
MONOLIT – jest czołową odmianą
populacyjną w Polsce przeznaczoną
do uprawy na terenie całego kraju. Wyróżnia się bardzo wysoką zawartością
tłuszczu, niską glukozynolanów i wysokim potencjałem plonowania dzięki
temu jest idealna na potrzeby przemysłu
olejarskiego. Wykazuje się doskonałą odpornością na choroby grzybowe
a szczególnie na pałecznicę – zgniliznę rzepakową. Jest tolerancyjna na
słabsze warunki glebowe i z powodzeniem może być uprawiana na glebach
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

lżejszych i mozaikowatych.
BOJAN – w rejestrze od 2007 roku,
odmiana średnio-późna, równomiernie
dojrzewająca, dająca wysoki dobrej jakości plon a szczególną jej zaletą jest
bardzo wysoka zimotrwałość i odporność na zgniliznę twardzikową i suchą
zgniliznę kapustnych.
KANA – również odmiana o bardzo

wysokiej mrozoodporności, wydaje
dobry plon nawet w latach o ostrych
bezśnieżnych zimach.
BOSMAN – odmiana średnio-wczesna, dająca dobry plon, o wysokiej
zawartości tłuszczu i niskiej glukozynolanów i dobrej odporności na choroby grzybowe.
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Poprawić plon obniżyć koszty
Niska zawartość próchnicy w glebach prowadzi do pogarszania się ich właściwości
fizykochemicznych, zaburzeń w pobieraniu składników pokarmowych, osłabienia zdolności
gromadzenia wody z opadów, a w następstwie tego do ograniczenia wzrostu i plonowania
roślin uprawnych.

Aby zapobiec stratom azotu, potasu
i magnezu oraz dalszej degradacji gleb
i poprawić wzrost i plonowanie rzepaku
polecamy zastosować – Rosahumus
– organiczno-mineralny nawóz, poprawiający żyzność gleby, zawierający
kwasy humusowe (85%), potas (12%
K2O) i żelazo ( 0,6 %.). Rosahumus
działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych
i biostymulator rozwoju roślin. Jego stosowanie jest szczególnie efektywne
na polach o niskiej zawartości próchnicy, na których: nie stosuje się obornika, zbiera się słomę i resztki pożniwne,
stosuje monokulturę. Prowadzone w
Polsce badania wykazały, że stosowanie nawozu Rosahumus zdecydowanie
poprawia właściwości fizykochemiczne gleb, zwiększa wykorzystanie nawozów mineralnych i wpływa bardzo
korzystnie na wysokość plonu nasion
oraz jakość technologiczną rzepaku.
Rosahumus należy stosować w formie oprysku doglebowego w zespole uprawek przygotowujących glebę,
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przed siewem nasion w dawce 3-6 kg/
ha. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Na plantacjach rzepaku,
na których Rosahumusu nie zastosowano przed siewem nasion, nawóz ten
warto zastosować po siewie nasion lub
bardzo wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji, w dawce 3 kg/ha. Rosahumus można stosować dolistnie 1
raz jesienią w fazie 6-8 liści oraz wiosną 1-2 razy od ruszenia wegetacji do
kwitnienia, w dawce 250-300 g/ha.
Bardzo ważne w uprawie rzepaku,
już od momentu kiełkowania, jest zapewnienie dostępnego dla roślin
fosforu, niezbędnego do wytworzenia
odpowiedniego systemu korzeniowego a wiosną do prawidłowego wytworzenia kwiatów. Dlatego warto, wraz z
siewem nasion, zastosować nawożenie startowe nawozem Microstar PZ
który zawiera 10%N, 40%P2O, 5,2% Zn
oraz siarkę.
Nawóz ma postać mikro granulatu (1
kg nawozu = 1.000.000 granulek)całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Fosfor

Krzysztof Zachaj

w nawozie występuje w postaci połączeń
organicznych, dzięki czemu jest dostępny
dla roślin w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu
wraz z siewem nasion w dawce 20-30
kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o
40-60 kg/ha. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin
na mrozy, co poprawia przezimowanie
rzepaku oraz wykorzystanie fosforu z
gleby. Cynk stymuluje także podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu.
Bardzo korzystna jest także zawartość
siarki, która jest niezbędna do budowy
aminokwasów siarkowych i do właściwego wykorzystania nawozów azotowych.
Po zastosowaniu tego nawozu, rośliny
od początku, tj. od momentu kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są
mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne (susza, chłody, nadmiar wody), glebowe (kwaśny odczyn
gleby, złe stosunki wodno-powietrzne),
a dodatkowo lepiej zimują. W dalszym
etapie rozwoju rośliny korzystają już z
fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.
Od 2009 r. wielu producentów kukurydzy i buraków cukrowych doceniło już
zalety nawozu Microstar PZ. Coraz więcej plantacji rzepaku jest uprawianych
w szerokich rzędach, a ilość wysiewanych nasion wynosi ok.1 kg/ha, dlatego
w tej technologii uprawy, wprowadzenie
Rosahumusu i Microstaru PZ przyniesie największe korzyści. Korzystając z
tych nawozów każdy plantator rzepaku
w Polsce może poprawić plony i ich jakość oraz obniżyć koszty nawożenia, a
co za tym idzie zdecydowanie poprawić
opłacalność uprawy rzepaku.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nawadnianie i dokarmianie
plantacji ziemniaka
Troska o wysokie i stabilne plony oraz dobrą jakość bulw ziemniaka wymusza w ostatnich latach
konieczność wprowadzania do uprawy tej rośliny nowych efektywnych zabiegów agrotechnicznych.
Ziemniak należy do roślin charakteryzujących się dość dużymi potrzebami
wodnymi (optimum opadowe dla roślin
ziemniaka w okresie od maja do września wynosi około 350 mm i wzrasta
do około 450 mm w latach ciepłych,
o dużym nasłonecznieniu), a zmienne
warunki pogody w okresie wegetacji,
głównie ilość i nierównomierność rozkładu opadów w tym okresie przyczyniają się do dużych wahań wielkości
plonu i niewystarczająco dobrej jakości bulw. Wrażliwość roślin ziemniaka
na niedobór wody występuje w dość

szerokim przedziale czasowym.
Okres od zwarcia rzędów do początku kwitnienia roślin na ogół odpowiada
okresowi wiązania bulw (tuberyzacja)
i jest początkiem okresu dużych potrzeb
wodnych roślin i dużej ich wrażliwości
na suszę. Susza w okresie okołotuberyzacyjnym (od około 1 tygodnia przed
rozpoczęciem tuberyzacji przez okres
3-4 tygodni) skutkuje przede wszystkim zawiązaniem mniejszej liczby bulw
oraz wzrostem porażenia ich parchem
zwykłym.
Okres od początku kwitnienia do

Dr inż. Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Odział Jadwisin

żółknięcia roślin jest okresem, w którym rośliny ziemniaka gromadzą plon,
czyli bulwy powiększają swoją wielkość
i masę. Potrzeby wodne roślin ziemniaka są wtedy największe i największa
jest ich wrażliwość na suszę. Jeżeli
w tym czasie wystąpi okres suszy lub
opady są nierównomierne, wówczas
niekorzystnie odbija się to na wielkości
i jakości bulw. Skutkuje to niskim plonem ogólnym, a główną masę plonu
stanowią bulwy małe i średniej wielkości z wadami zewnętrznymi (deformacje, zazielenienia) oraz wewnętrznymi
(pustowatość, rdzawa plamistość, szklistość) a także o wysokim poziomie
azotanów, glikoalkaloidów czy cukrów.
Dzienne zapotrzebowanie na wodę
dla roślin ziemniaka w tych okresach
wynosi od 3 do 5 mm na dobę, czyli

Dolistne dokarmianie ziemniaków
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Nawadnianie plantacji ziemniaków przy wykorzystaniu belki rozlewającej (konsoli)

stanowi to 30-50 m3 na każdy hektar.
Obecnie w praktyce najczęściej stosuje się nawadnianie deszczujące. Na
plantacjach ziemniaków wykorzystuje
się deszczownie szpulowe z działkiem
wodnym o różnej wydajności, dostosowanej do wielkości pól nawadnianych,
deszczownie szpulowe z belką rozlewającą na mniejszych powierzchniach,
czy deszczownie mostowe na dużych
powierzchniach nawodnieniowych. Nawadnianie plantacji przy wykorzystaniu
systemu deszczującego najlepiej wykonać raz w tygodniu dawką około 20-30
mm wody. Intensywność nawadniania
nie powinna przekraczać 10 mm/godzinę. Zbyt intensywne deszczowanie jest
mniej efektywne, powoduje rozmywanie
redlin i silniejsze zaskorupienie gleby.
Poprawnie prowadzone nawadnianie przyczynia się bezpośrednio do
wzrostu plonu bulw, co jednoznacznie
wiąże się ze zwiększonym zapotrzebo-
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waniem na składniki pokarmowe. Stąd
na plantacjach nawadnianych nawożenie mineralne należy zwiększyć o około
20 % w porównaniu do plantacji bez
nawadniania. Efektywnym sposobem
uzupełniania składników pokarmowych
i podniesienia efektywności nawożenia
doglebowego organiczno-mineralnego
w warunkach nawadniania plantacji,
nawet w pełni okresu wegetacyjnego,
czy intensywnego wzrostu roślin ziemniaka może być dolistne dokarmianie.
Wystarczający poziom uzupełniania
nawożenia podstawowego poprzez
dolistne dokarmianie uzyskuje się po
2-4 opryskach. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń opracowano
warianty dolistnego dokarmiania plantacji ziemniaka azotem, magnezem i nawozami mikroelementowymi.

ka najlepiej nadaje się wodny roztwór
mocznika. Mocznik jest związkiem organicznym w całości rozpuszczalnym
w wodzie, który powoduje znacznie
mniejsze uszkadzanie roślin niż roztwory innych związków azotu, a przy
właściwym doborze stężenia roztworu
można w ogóle uniknąć oparzeń liści.
Dla ziemniaków optymalne stężenie
mocznika w roztworze wynosi 5-6 %,
tzn. że przy każdorazowym zużyciu
300 l/ha cieczy stosuje się 15-18 kg
mocznika. Zabiegi można wykonywać
od fazy zwarcia rzędów przez rośliny
ziemniaka, do fazy formowania jagód,
w odstępach około 2-tygodniowych.
Dolistne dokarmianie mocznikiem zaleca się wykonywać 2 - 4 razy w okresie wegetacji.

Dolistne dawkowanie azotu

Ziemniaki wykazują największe zapotrzebowanie na magnez w fazie za-

Do dolistnego dokarmiania ziemnia-

Dolistne stosowanie magnezu

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nawadnianie plantacji ziemniaków przy wykorzystaniu działka wodnego deszczowni szpulowej

wiązywania bulw i do fazy kwitnienia
magnez stosuje się 2-krotnie, w formie
siedmiowodnego siarczanu o stężeniu
5% lub w formie jednowodnego siarczanu o stężeniu 2-3%. Dodatkowo
siarczan magnezu wykazuje działanie
chroniące rośliny przed oparzeniem
mocznikiem w czasie suchej pogody.

Dolistne stosowanie nawozów
mikroelementowych
Obecnie na rynku dostępna jest
bardzo szeroka gama wieloskładnikowych nawozów dolistnych, a także z
jednoskładnikowymi pierwiastkami mikroelementowymi, w których główną
część stanowią schelatyzowane związki
zawierające dostępne dla roślin mikroelementy. Nawozy te zawierają również

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

dodatki obniżające napięcie powierzchniowe liści i ułatwiające wchłanianie oraz
substancje zwiększające przyleganie
kropli do liści i łodyg. W dokarmianiu
dolistnym nawozy te są dozowane w
niewielkich ilościach (po 1- 4 l/ha nawozu), co chroni glebę i wody gruntowe przed nadmiarem zawartych w
nich składników. Dolistne dokarmianie
nawozem wieloskładnikowym powinno
być zabiegiem uzupełniającym organiczno-mineralne nawożenie ziemniaka i zaleca się, tak jak i w przypadku
dokarmiania mocznikiem, wykonywać
je 2- 4 razy w okresie wegetacji, począwszy od zwarcia roślin w międzyrzędziach aż do formowania jagód.
Celowe jest również łączenie wyżej
wymienionych wariantów dolistne-

go dokarmiania, co staje się bardziej
efektywne ekonomicznie i technicznie.
Przygotowując mieszaninę nawozów
dolistnych najpierw trzeba sporządzić
roztwór mocznika i siarczanu magnezu
wsypując te nawozy do jednego zbiornika napełnionego odpowiednią ilością
wody, a następnie mieszając dodać
roztwór nawozu wieloskładnikowego.
Rodzaj i liczbę oprysków trzeba dostosować do warunków plantacji oraz długości
okresu wegetacji uprawianej odmiany. Nie
należy jednak zmieniać zalecanego stężenia roztworu mocznika czy siarczanu
magnezu oraz zaleceń producenta odnośnie dawek nawozu wieloskładnikowego.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że
aby uzyskać dobrą skuteczność nawadniania, czy dolistnego stosowania
składników trzeba stworzyć optymalne
warunki agrotechniczne. Należy zadbać
o prawidłowe nawożenie organiczne i
mineralne oraz pełną ochronę przed
chwastami, szkodnikami i chorobami.
Nawadnianie jest zabiegiem drogim
dlatego powinno stanowić ostatnie ogniwo poprawiające plon i jakość bulw
ziemniaka, a nawożenie dolistne nie
powinno stanowić zabiegu przeciwdziałającego skutkom wcześniej popełnionych błędów agrotechnicznych.
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Ziemniaki wymagają
szczególnej ochrony

Dr Barbara Lutomirska
Zakład Agronomii Ziemnaka IHAR-PIB
Oddział w Jadeisinie

Dla producenta ziemniaka aktualnie najistotniejsza jest ochrona przed organizmami szkodliwymi
atakującymi rośliny w okresie wzrostu. Najważniejsze z nich to: stonka ziemniaczana, grzyby
powodujące zarazę ziemniaka -Phytophthora infestans, alternariozę - Alternaria spp) i rizoktoniozę
-Rhizoctonia solani oraz bakterie Erwinia carotovora spp – sprawcy czarnej nóżki. Znacznym
problemem mogą być także gąsienice rolnic.

W przypadku czarnej nóżki i rizoktoniozy w okresie wegetacji możliwe
jest tylko eliminowanie roślin wykazujących objawy choroby i stanowiących
źródło infekcji dla kolejnych. Charakterystyczne dla porażenia przez bakte-

rie Erwinia spp objawy na ziemniaku
to czarno gnijące podstawy łodyg i
mokre gnicie bulw. We wczesnej fazie rozwoju roślin, plantacja wymaga
przeglądu i usunięcia roślin z objawami choroby czyli selekcji negatywnej.

Tab. 1 Insektycydy do ochrony roślin ziemniaka w sezonie 2011
Nazwa handlowa preparatu

Dawka l/kg na 1 ha

Karencja – dni

Peretroidy
Ammo Super 100 EW

0,15-0,2

14

Bulldock 025 EC8

0,2-0,3

7

Cyperkil Super 25 EC

0,1-0,12

14

Decis 2,5 EC

0,2-0,3

7

Fastac 100 EC

0,08- 0,1

7

Fury 100 EW

0,15-0,2

14

Karate Zeon 059 CS

0,12-0,16

7

Minuet 100EW

0,15-0,2

14

Patriot 100 EC

0,05-0,075

7

Ripid 060 SC

0,08

14

Sherpa 100 EC

0,25-0,3

14

Sumi-Alpha 050 EC

0,2-0,25l

14

0,15 – 0,2

14

Titan 100 EW

Neonikotynoidy
Actara 25 WG

0,04

14

Apacz 50 wg

0,04

7

Calypso 480 S.C.

0,075

3

Mospilan 20 SP

0,08

3

Nuprid 200 SC

0,125 -0,15

3

ProAgro 100 SL

0,1 -0,25

3

Inne, w tym dwuskładnikowe

24

Alverde 240 SDVC

0,2-0,25

14

Nomolt 150 S.C.

0,25 l

14

Novodor SC

3-5

Nie dotyczy

Protues 110 OD

0,3 -0,4

14

Podczas jej wykonywania usuwa się
także rośliny wykazujące silne objawy
rizoktoniozy. Szkodliwość gospodarcza
rizoktoniozy wyraża się obniżką plonu
oraz zdrobnieniem i deformacjami bulw.
Selekcja negatywna jest konieczna na
plantacjach nasiennych. W uprawach
ziemniaka przeznaczonych na cele
jadalne i przemysłowe ogranicza ona
udział bulw drobnych i o gorszym wyglądzie oraz sprzyja poprawie trwałości przechowalniczej.
W celu ochrony roślin przed zarazą
ziemniaka i stonką ziemniaczaną,
a także alternariozą i masowymi nalotami rolnic wykonuje się chemiczne
zabiegi interwencyjne. Dla uzyskania
wysokiej skuteczności takiego zabiegu
niezbędne jest uwzględnienie:
• stopnia zagrożenia przez chorobę
bądź szkodnika
• stanu zaawansowania rozwoju roślin
• aktualnego i prognozowanego
układ czynników meteorologicznych ważnych dla rozwoju organizmu szkodliwego
• odporności odmiany wysadzonej
na plantacji.
Najwcześniej wykonywanym zabiegiem interwencyjnym w celu ochrony
roślin ziemniaka jest zwalczanie stonki.
Często zachodzi potrzeba przeprowadzenia go w czasie wschodów, bowiem
jeśli zbiegną się one z masowym wylotem zimowych chrząszczy szkodnika,
straty mogą być duże. Do niszczenia
stonki w tym terminie można używać
większości zalecanych preparatów
(tab. 1). Nie mogą to być jednak inhibitory syntezy chityny (Nomolt) i prepaw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 2. Fungicydy zalecane do ochrony ziemniaka w sezonie wegetacyjnym 2011
Okres
w

Zalecana dawka l/kg na 1ha karencji dni

Ochrona przed Ochrona przed
alternariozą

zarazą ziemniaka

14

+

+

+

+

Układowe - powierzchniowe
Armetil M 72 WP

2,5; 2,0*

Ekonom 72 WP

2,0-2,5

14

Ekonom MM 72 WP

2,0-2,5

14

Fantic M WP

2,5

14

+
+

+

Galben M 73 WP

2,0

14

+

Mohican 73 WP

2,0

14

+

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

2,0-2,50 ; 2,0 *

14

+

+

Rywal 72 WP

2,0 2,5

14

+

+

Układowo - wgłębne
Infinito 687,5 SC

1,2-1,6

7

Pyton Consento 450 SC

1,5-2,0

7

+

+
+

+

+

Wgłębno - powierzchniowe
Acrobat MZ 69 WG

2,0

14

Curzate Cu 49,5 WP

3,0

14

+

Curzate M 72,5 WG

2,0

11

+

Curzate Top 72,5 WP

2,0

11

+

Ekonom MC 72,5 WP

2,0

11

+

Helm-Cymi 72,5 WP

2,0

11

+

Inter Optimum 72,5 WP

2,0

11

+

Revus 250 SC

0,6

3

Tanos 50 WG

0,5; 0,5-0,7*

11

Toska 72,5 WP

2,0

11

+

Valbon 72 WG

1,6

14

+

Drum 45 WG

0,2

11

+

+
+

+

Wgłębne

Powierzchniowe

26

Altima 500 SC

0,3-0,4

7

+

+

Antracol 70 WG

1,8

7

+

+

+

+

Bravo 500 SC

2,0; 2,0-3,0*

21

Captan 50 WP

3,0-3,5

7

+

Champion 50 WP

2,5-3,0

7

+

Cuproxat 345 SC

5,0

29

+

Cuproflow 375 SC

2,5-3,5

7

+

Dithane NeoTec 75 WG

2,0-3,0

14

+

Folpan 80 WG

1,5; 2,0*

23

+

+
+

Indofil 80 WP

2,0

14

+

+

Mag 50 WP

2,5

7

+

Merpan 500 SC

3

26

+

Miedzian 50 WP

2,5-3,0

7

Nando 500 SC

0,3-0,4

7

Polyram 70 WG

1,5-1,8

14

+

Ranman 400 SC Twipack

0,2 + 0,15

7

+

Sancozeb 80 WP

2,0-3,0

14

+

Unikat 75 WG

2,0

14

+

+

Zignal 500 SC

0,3-0,4

7

+

+

+
+

+

rat bakteryjny Novodor, gdyż działają
one na inne stadia rozwojowe owada.
Sytuacja zagrożenia plantacji ze strony chrząszczy (za próg ekonomicznej
szkodliwości w początkowej fazie rozwoju roślin, przyjmuje się 1-2 chrząszczy na 1 m2 plantacji), dotyczy głównie
plantacji ziemniaków wczesnych. Na
plantacjach odmian późniejszych, podstawowym terminem jej zwalczania jest
okres masowego występowania larw
L1 i L2 - najwrażliwszych na insektycydy. Opóźnienie zabiegu i wykonanie
go na larwy starsze (L3 -L4), tj. bardziej
żarłoczne i mniej wrażliwe na działanie
preparatów, może być znacznie mniej
efektywne. W sprzyjających dla owada warunkach (lato ciepłe i suche),
w późniejszym okresie (w sierpniu)
może wystąpić konieczność zwalczania
chrząszczy pokolenia letniego.
Dokonując doboru insektycydu należy sprawdzić, czy aktualnie panujące
temperatury nie wpłyną na jego działanie. Zabieg przeciwko stonce może
być skuteczny także w zwalczaniu rolnic. Najwyższą efektywność ich niszczenia daje zabieg przeciwko młodym
gąsienicom, żerującym na nadziemnych
częściach roślin. Uzyskanie podwójnego efektu jest możliwe gdy:
• termin wykonania zabiegu przeciwko stonce determinowany jej stadium
rozwojowym będzie odpowiedni także ze względu na stadium rozwojowe rolnic,
• zabieg odbędzie się wieczorem, gdyż
motyle rolnic i ich gąsienice prowadzą nocny tryb życia,
• do zabiegu zostanie użyty insektycyd z grupy perytroidów – spośród
zalecanych tylko preparaty z tej grupy są skuteczne w zwalczaniu rolnic.
Objawy alternariozy mogą wystąw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Larwy L3 i L4

pić bardzo wcześnie, zaraz po zakończeniu wschodów. Mają one postać
licznych, drobnych, plam barwy ciemnobrunatnej. W obrębie plamy wyraźnie
widoczne są koncentrycznie ułożone
kręgi (przypomina to przekrój przez
pień drzewa). W początkowym stadium choroby plamy występują tylko
na liściach dolnych, w miarę jej rozwoju powiększają się a porażeniu ulegają
też młodsze liście. Porażeniu sprzyjają:
gleba łatwo przesuszającą się i klimatyczna susza, przerywana drobnymi
opadami bądź występowanie obfitej
rosy. Ochroną przed chorobą stanowi zabieg ochronny wykonany czasie
pojawu pierwszych plam. Lista fungicydów zalecanych do ochrony przed
alternariozą obejmuje 9 preparatów
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o działaniu kontaktowym oraz 8 należących do innych grup (tab. 2).
Objawy zarazy ziemniaka na liściach mają postać oliwkowo-zielonych
plam z jaśniejszą obwódką. Z postępem choroby plamy powiększają się
i zmieniają barwę na brązową a na ich
obrzeżach, na dolnej stronie liścia, występuje biało-szary nalot zarodników.
Przy suchej i ciepłej pogodzie grzyb
nie zarodnikuje, plamy zasychają i brunatnieją, przypominając objawy alternariozy. Na łodygach, wierzchołkach
roślin, ogonkach liściowych sprawca
zarazy ziemniaka powoduje powstawanie wydłużonych, tłustych plam,
także zmieniających barwę na brązową. Z upływem czasu plamy te zajmują
coraz większe części łodygi, ciemnie-

ją i pojawia się biały kożuszek zarodników grzyba. W miejscu plam łodygi
łamią się i wkrótce giną. Ta, łodygowa, forma zarazy, wykazuje wysoką
patogeniczność w stosunku do bulw.
Wystąpieniu zarazy sprzyja wysoka wilgotność oraz umiarkowana temperatura (12 - 15°C). Dalszy rozwój grzyba
i porażanie kolejnych partii roślin jest
również zależne od pogody i następuje
intensywnie wtedy, gdy poza wysokim
nawilgoceniem powietrza występuje
temperatura 18 - 25°C. Temperatura
ok. 30°C i niska wilgotność powierza
nie sprzyjają rozwojowi P.infestans.
Jednak warunki te nie niszczą patogena, a tylko zdecydowanie hamują
jego rozwój.
Utrzymywanie się warunków sprzyw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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jających wystąpieniu infekcji zarazowej
przez okres ponad 18 godzin na ogół
stanowi sygnał, że niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu ochronnego na
odmianach o niskiej odporności na tę
chorobę. Jeśli korzystne dla rozwoju
patogena warunki utrzymują się przez
dłuższy okres, wzrasta presja infekcyjna
i prawdopodobieństwo porażenia odmian bardziej odpornych, zatem i one
wymagają ochrony.
Do pierwszych zabiegów ochronnych
przeciwko zarazie polecane są preparaty o działaniu powierzchniowym. Natomiast, gdy pogoda uniemożliwi terminowe
wykonanie następnego zabiegu, a tempo przyrostu roślin wpłynie na ograniczenie skuteczności preparatu, lepsze
jest użycie środka układowego. Ważną
zaletą fungicydów z tej grupy jest ich
efektywność w zwalczaniu łodygowej
formy zarazy. Niestety, niektóre z substancji aktywnych obecnych w preparatach układowych mogą powodować
wytwarzanie się odpornych na nie form
grzyba P. infestans. Dlatego poleca się,
by preparaty z tej grupy były aplikowane najwyżej dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym. Kolejne zabiegi zależą od
dalszego zagrożenia chorobą.

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

Pierwsze plamy alternariozy pojawiają się na liściach dolnych
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Ostatni zastrzyk
nawozowy dla zbóż
Faza strzelania w źdźbło oraz początek kłoszenia to najlepszy czas na dolistne nawożenie
zbóż nie tylko mikroelementami, ale także składnikami makro, które z różnych względów są
wcale lub mało dostępne dla roślin.

Największy wpływ zarówno na wysokość, jak i na jakość uzyskiwanych
plonów zbóż ma azot. Zboża, z toną
plonu głównego i odpowiednią ilością
plonu ubocznego, pobierają 25 kg azotu. Efektywność nawożenia tym składnikiem zależy od terminu nawożenia
i podziału na dawki. Jeśli uprawiamy
pszenicę tzw. konsumpcyjną, to najlepsze efekty uzyskamy stosując azot
w 3 dawkach. Trzecią, ostatnią dawkę
stosujemy zwykle na początku kłoszenia pszenicy, w ilości 20-25 kg N/ha.
Dawka ta ma za zadanie przedłużyć
aktywność aparatu asymilacyjnego
pszenicy, co przekłada się na zwiększenie masy 1000 ziaren, jak również
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jego jakośćci, a więc zawartość białka, glutenu i wskaźnik sedymentacji.
Pogłówne nawożenie azotem w formie
stałej u zbóż jarych i ozimych można zastąpić dolistnym dokarmianiem
mocznikiem, aplikowanym na krótko
(7-10 dni) przed fazą kłoszenia. Azot
zastosowany w tym czasie będzie dostępny dla rośliny podczas fazy kłoszenia, co bardzo korzystnie wpłynie
na jakość ziarna. Z badań wynika, że
azot aplikowany dolistnie w tej fazie jest
efektywniejszy od azotu zastosowanego w formie stałej. Należy pamiętać,
że zbóż nie można dokarmiać dolistnie w czasie kwitnienia.
W okresie strzelania w źdźbło i kło-

Dr Dorota Pikuła
IUNG –PIB Puławy

szenia zbóż bardzo dobre rezultaty daje
stosowanie dolistne mikroelementów.
Zboża najbardziej są wrażliwe na brak
miedzi i manganu. Ponieważ miedź
jest mało ruchliwa w roślinie, jej niedobór odczuwają najpierw młode liście, na których pojawia się chloroza.
W zaawansowanej fazie braku miedzi
pojawia się choroba nowin. Dobrym
i szybkim sposobem uzupełnienia miedzi u zbóż jest dolistna aplikacja Basfoliaru 36 Extra, Basfoliaru 34, czy
Ekolistu Standard.
Niedobory manganu, również obserwuje się najpierw na młodszych liściach, na których pojawia się chloroza
między żyłkami oraz nekrotyczne plamy.
Zbożem najbardziej wrażliwym na niedobór manganu jest owies. Zwykle braki manganu połączone są z odczynem
gleby. Na glebach kwaśnych dostępność manganu dla roślin jest większa
niż na glebach o pH wyższym dlatego
dokarmianie manganem jest niezbędne głównie na glebach alkalicznych lub
świeżo wapnowanych oraz podczas
suszy. Zaleca się takie nawozy płynne
jak: Ekolist Standard, Mangan EDTA
czy Basfoliar 34.
Okres strzelania w źdźbło, jest dobrym
czasem na dokarmianie zbóż magnezem. Często brak wody w glebie
w tym okresie ogranicza zasoby tego
pierwiastka dla zbóż, co przedkłada się
na słabsze wypełnienie ziarna. W celu
uzupełnienia niedoboru magnezu zaleca się zastosować dolistnie siedmiowodny siarczan magnezu w stężeniu
5% lub jednowodny w stężeniu 3%. Dokarmianie magnezem zaleca się także
jeśli obserwujemy u zbóż jasne i podw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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winięte do góry wierzchołki liści oraz zwiędły pokrój
całych roślin. Są to oczywiste symptomy wizualne,
świadczące o niedoborze magnezu. Zdarza się też,
że mogą wynikać z innych zaburzeń fizjologicznych
u zbóż i dlatego zaleca się nawożenie magnezem
stosować po analizie gleby na jej zasobność w ten
składnik oraz po zbadaniu aktualnego odczynu gleby. Jeśli analiza gleby wykaże, że dana gleba jest
kwaśna, to dolistne dokarmianie jest jak najbardziej
wskazane, ponieważ w warunkach kwaśnego odczynu gleby utrudnione jest pobieranie z gleby składników pokarmowych.
Do dolistnego nawożenia zbóż jarych i ozimych
magnezem można wykorzystać wieloskładnikowe
nawozy dolistne, które oprócz innych składników pokarmowych, zawierają magnez, na przykład: Ekolist
Standard, Basfoliar 36 Extra, Plonvit Z (w fazie
strzelania w źdźbło).
W okresie kłoszenia i dojrzewania zbóż mogą
pojawić się także problemy z pobraniem fosforu,
a szczególnie w dłużej utrzymujących się okresach
chłodnej pogody i braku wody. Tegoroczny atak zimy
w maju, niestety będzie miał niekorzystny wpływ na
dynamikę pobierania fosforu przez zboża. Charakterystycznym objawem niewłaściwego odżywiania
zbóż tym składnikiem jest ich karłowaty pokrój, a
w dłuższym okresie słabe wypełnienie kłosów. Z
kolei niedostateczne odżywienie zbóż, w okresie
strzelania w źdźbło i kwitnienia, potasem pociąga za
sobą wolniejsze pobieranie azotu, co prowadzi do
bardzo szybkiego zahamowania wzrostu, słabego
wypełnienia kłosów oraz zmniejszenia ziarniaków u
zbóż. Uzupełnienie braków potasu i fosforu dla zbóż
poprzez dolistne dokarmianie w fazie krytycznej,
niestety nie pokryją potrzeb pokarmowych, jakie by
zostały zaspokojone przy odżywianiu z gleby, ale
mogą być zastosowane doraźnie.
Okres strzelania w źdźbło, to dobry czas na dolistne dokarmianie zbóż siarką i wapniem. Niedobór
siarki w tym okresie wegetacji powoduje m.in. zakłócenie kwitnienia i zawiązywania ziarniaków. Zboża mają co prawda małe zapotrzebowanie na siarkę,
ale dziękiniej lepiej wykorzystują azot z nawozów
mineralnych, co wpływa korzystnie na zwiększenie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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plonu i jakość ziarna. Spośród zbóż,
największą wrażliwość na niedobory siarki ma pszenica konsumpcyjna.
Wszystkie zboża dobrze odżywione
siarką są mniej podatne na choroby,
dlatego też nawożenia tym składnikiem nie można pominąć. Najszybsze rezultaty daje oczywiście dolistna
aplikacja tego składnika.
Nawożenie zbóż siarką jest uzasadnione szczególnie w przypadku stwier-
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dzenia jej znacznego niedoboru w glebie
potwierdzonego aktualną analizą gleby. Jeśli nie dysponujemy aktualnymi
wynikami analizy gleby na jej zasobność w siarkę, a obserwujemy już w
czasie wegetacji objawy niedoboru
tego składnika (blednięcie młodych
liści, sztywnienie i kruszenie się liści,
oraz słabe kwitnienie) wówczas należy
sięgnąć po nawozy dolistne z siarką.
Dobrym, profilaktycznym rozwiąza-

niem jest stosowanie wczesną wiosną
saletr z siarką. Stosowanie takich nawozów jest szczególnie uzasadnione
na glebach o niskiej zawartości siarki,
gdzie może być mniejsza efektywność
nawożenia azotem oraz w okresie
wiosennym, zwłaszcza po obfitych w
opady zimach, gdyż wtedy starty siarki w glebie są większe. Do dolistnego
dokarmiania siarką stosuje się wieloskładnikowe nawozy z siarką, nawóz
dolistny Siarka 165 oraz siarczan
magnezu.
Wciąż mało doceniana jest rola wapnia w uprawie zbóż. Zwykle niedobór
tego składnika uzupełnia się przy okazji wapnowania i na tym sprawę się
ucina. Nic bardziej błędnego, ponieważ rola wapnia dla roślin jest bardzo
ważna. Roślina dobrze zaopatrzona w
wapń, zgodnie z jej potrzebami pokarmowymi, buduje zdrowy i prawidłowy
system korzeniowy. Poza tym dostępność wapnia pozwala roślinom łatwiej
pobrać składniki pokarmowe i lepiej je
wykorzystywać. Prawidłowe odżywienie
wapniem zmniejsza także stres zbóż
na susze, które ostatnio bardzo często
występują w Polsce. Dobrym doraźnym źródłem wapnia są nawozy wieloskładnikowe z wapniem, które można
stosować pogłównie w zbożach w formie oprysku, np. Ekolist wapniowy.
Nowoczesna technologia zbóż pozwala na przeprowadzanie kilku zabiegów agrotechnicznych jednocześnie.
W pełni strzelania w źdźbło i w okresie
kłoszenia dolistną aplikację składników
pokarmowych można połączyć z zabiegami, zwalczającymi choroby grzybowe oraz szkodniki, pod warunkiem,
że terminy dokarmiania i zwalczania
agrofagów są zbieżne.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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NAWOZY
DO UPRAW ROLNICZYCH

FoliQ Aminovigor i FoliQ Ascovigor
wzrost odporności, regeneracja uszkodzeń
i lepsze zawiązywanie owoców

FoliQ 36 azotowy
przyspieszenie wzrostu

FoliQ N uniwersalny

zasilenie makro i mikroelementami

FoliQ Bor

efektywne nawożenie borem

FoliQ Mikromax

precyzja w nawożeniu mikroelementami

FoliQ Kombimax

wysoka koncentracja składników pokarmowych

FoliQ K

precyzja w nawożeniu potasem

FoliQ P

skuteczne nawożenie fosforem upraw polowych

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wpływ manganu na życie
w glebie i wybarwianie się
owoców

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

Mangan jest niezbędnym dla życia roślin mikroelementem pokarmowym. Fizjologiczna funkcja
manganu polega na udziale tego składnika w szeregu reakcji enzymatycznych. Mangan wpływa
na podwyższenie intensywności oddychania, asymilacji dwutlenku węgla i syntezy węglowodanów.
Wpływa również na utlenianie żelaza dwuwartościowego w roślinie. Brak
manganu jest przyczyną powstawania
w roślinie nadmiaru niedotlenionego
żelaza, które wpływa niekorzystnie.
Przy zbyt dużym pobieraniu manganu nadmiar w roślinie nieaktywnego
żelaza utlenionego wywołuje oznaki
niedoboru żelaza. Wobec tego mangan w roślinie odgrywa rolę regulatora
między aktywną (Fe 2+), a nieaktywną
(Fe 3+) formą żelaza. Mangan wywiera
pewien wpływ na redukcję azotanów
do azotynów, a nawet do amoniaku
w roślinie. Ogromną rolę odgrywa we
wzroście mikroorganizmów. Od dawna znane jest dodatnie działanie soli
manganowych na wzrost roślin. Zawartość manganu w roślinach może się
wahać w szerokich granicach i zależy
od gatunku oraz części roślin, wieku,
zapasów manganu przyswajalnego
w glebie i innych czynników.
Niedobór manganu odbija się także
na wyglądzie roślin i powoduje występowanie charakterystycznych chorób.
Przede wszystkim występuje cętkowana chloroza, która się rozprzestrzenia
między żyłkami liści, zwłaszcza młodych, i w miarę nasilania przechodzi
w nekrotyczne plamy.
Zawartość manganu w glebie ulega
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wielkim wahaniom. Barak jest korelacji
pomiędzy składem mechanicznym gleby, a zawartością manganu. Największe
ilości manganu stwierdzono w niektórych rędzinach i madach, najmniejsze
na glebach piaszczystych. W glebach
mangan występuje w związkach mineralnych i organicznych, w minerałach
pierwotnych i wtórnych pod postacią
trudno rozpuszczalną, trudną przyswajalną dla roślin, w stanie zaadsorbowanym przez kompleks glebowy i w
roztworze glebowym.
Według Leepera mangan występuje w glebie w kilku postaciach:
• rozpuszczalnego w wodzie Mn 2+
• wymiennego Mn 2+
• łatwo ulegającego redukcji Mn02
• utlenionej – nieczynnej.
Za czynny, łatwo przyswajalny przez
rośliny uważa się mangan rozpuszczalny, wymienny i łatwo ulegający redukcji.
Zawartość przyswajalnych form manganu i jego dostępność dla roślin uzależniona jest od wielu czynników jak:
- odczyn gleby; im gleba jest bardziej kwaśna, tym związki manganu są bardziej rozpuszczalne i łatwiej
dostępne.
W glebach bardzo kwaśnych koncentracja przyswajalnego manganu może
być nawet toksyczna dla roślin. W ta-

kich warunkach mangan ulega łatwo
wymywaniu . Wapnowanie ogranicza
przyswajalność manganu oraz wymywanie go w głębsze warstwy gleby,
- uwilgotnienie gleby; w glebach dobrze uwodnionych zawartość manganu
przyswajalnego jest wysoka, a w lata
suche, bądź w glebach suchych występują częściej objawy niedoboru na
roślinach uprawnych. Objawy niedoboru manganu nasilają się także w czasie
wilgotnej, ale zimnej pogody.
- nawożenie organiczne oraz materia organiczna gleby ograniczają dostępność manganu dla roślin.
Rozpuszczalne związki manganu
występują w glebie przy pH poniżej 6.
Przeważnie gleby kwaśne nie potrzebują nawożenia manganem, dlatego nawozi się je nim tylko w tych wypadkach,
gdy jest ogólny brak tego pierwiastka.
Natomiast na glebach obojętnych i zasadowych mangan jest mocno związany i może zachodzić konieczność
stosowania nawozów manganowych.
Najczęściej brak przyswajalnego manganu występuje na alkalicznych torfach, wapiennych glebach mulistych,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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nadmiernie wapnowanych gleb starych i świeżo wapnowanych glebach
bielicowych.
Objawy niedoboru manganu występują więc najczęściej na glebach
podmokłych, gliniastych, słabo przepuszczalnych, o wysokim poziomie
wody gruntowej i pH gleby powyżej 6,6
oraz przy wysokiej zawartości wapnia
i substancji organicznych.
W przypadku objawów niedoborowych na liściach (skrajnego głodu)
nawozy manganowe należy stosować
natychmiast opryskując rośliny dolistnie
np. Chelatem manganu (Mikrovit Mn) lub
Chelatem manganu forte 14 w uprawach rolniczych i ogrodniczych.
Rośliny szczególnie wrażliwe na niedobór manganu to: owies, pszenica,
jęczmień, lucerna, koniczyna, ziemniaki,
kukurydza, buraki, groch, rzepak, rośliny kapustne, fasola, pomidor, papryka,
cebula, czosnek, oraz drzewa i krzewy owocowe, rośliny jagodowe i róże.
W uprawach rolniczych należy stosować natychmiast po wystąpieniu objawów niedoboru manganu na plantacji.
Chorobą roślin zbożowych spowodowaną głodem manganowym jest szara
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

plamistość, a najmniej na tą chorobę
jest odporny owies. Podobny przebieg
choroby można obserwować u pszenicy,
jęczmienia. Natomiast buraki, ziemniaki, pomidory, groch, konopie pobierają
znacznie więcej niż zboża bo do kilograma manganu z ha. Z powodu głogu manganowego i na tych roślinach
występują objawy niedoborowe jak:
żółta plamistość na buraku cukrowym,
pastewnym i ćwikłowym. Z warzyw np.
szpinak ulega często szarej plamistości.
Niedobór manganu w pomidorach objawia się stopniowym zanikiem zielonej
barwy liści, blaszka liścia zabarwia się
na żółto, a nerwy liści nadal pozostają
zielone. Takie same objawy niedoborowe można zaobserwować u kapusty,
papryki, ogórków i ziemniaków.
Gdy występują objawy niedoborowe
manganu na liściach roślin to już jest
stan chorobowy roślin i należy uzupełnić jego braki poprzez dokarmianie dolistne opryskując rośliny np. Chelatem
manganu (Mikrovit Mn) lub Chelatem
manganu forte 14, który może być zastosowany zarówno do doglebowego
jak i do dolistnego dokarmiania roślin
ogrodniczych i rolniczych.

We wszystkich uprawach ogrodniczych: czy to w uprawach warzywniczych czy w uprawach sadowniczych,
które to rośliny wytwarzają jako plon
główny owoce, mikroelementowy pierwiastek manganu jest dla nich bardzo
ważny. Spełnia on bardzo pozytywną
rolę, wpływa na zabarwienie owoców
dla podkreślenia typowego zabarwienia
dla danego gatunku i odmiany uprawianych roślin. Na przykład w sadach
jabłoniowych czy gruszowych należy
wykonać dokarmianie dolistne na 4 i 2
bądź na 6, 4 i 2 tygodnie przed planowanym zbiorem owoców. A jeśli są
już niedoborowe objawy manganu na
liściach to wówczas i po zakończeniu
kwitnienia roślin należy ten pierwiastek dostarczyć dolistnie stosując np.
Chelatem manganu (Mikrovit Mn) lub
Chelatem manganu forte 14. Jak poznać pytają mnie często sadownicy,
że zmuszony jestem podać dolistnie
mangan. Jeśli w Twoim sadzie jabłoniowym czy gruszowym są już objawy niedoborowe manganu na liściach
i owoce, które rok wcześniej zerwałeś
z drzew i po przechowaniu w chłodni
czy w przechowali widzisz, że owoce
np. odmiana Idared z jednej strony są
czerwone, a z drugiej powinna być zielona skórka a jest żółta. Czy np. gruszki po wyjęciu z chłodni zaraz żółkną
to świadczy o tym, że w owocach jest
niedobór manganu i dlatego w tych
przed zbiorczych terminach należy dokarmiać drzewa stosując w dokarmianiu dolistnym w/w mikroelementowe
nawozy manganu. Natomiast w uprawach warzyw liściastych, gdy nie zostaną, przy objawach niedoborowych
manganu dokarmione rośliny uprawne
dolistnie liście będą żółkły i dojdzie do
ich defoliacji.
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Probiotyki w rolnictwie
Rolnictwo nadal jest podstawowym działem gospodarki, który zapewnia nam bezpieczeństwo
żywnościowe i dobrostan środowiska.

– Probiotyki sprawdzają się w uprawach na polach i w sadach. Ich atutem jest m.in. to,
że nie wymagają okresu karencji i mogą być stosowane w uprawach ekologicznych. Coraz większa liczba rolników przekonuje się również do ich stosowania w hodowlach

Wraz z postępem, zmianom ulegają technologie i metody uprawy oraz
wytwarzania żywności. Zmiany te,
oparte na przemysłowym i eksploatacyjnym traktowaniu środowiska niosą
ze sobą ogromne zagrożenia – przede wszystkim degradację gruntów.
Szansę na ocalenie otaczającej nas
bioróżnorodności i odbudowę tego,
co w znacznym stopniu już zniszczyliśmy, daje probiotechnologia.

Postawmy na różnorodność
Chęć szybkiego zysku wypiera z otaczającej nas przyrody różnorodność
na rzecz jednorodności. Jednak wprowadzanie jednego gatunku na bardzo
duże obszary (szczególnie genetycznie
modyfikowanej rośliny), nie wzmacnia
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bezpieczeństwa żywnościowego, lecz
tworzy niebezpieczeństwo występowania klęsk agrarnych. Całe, ogromne
powierzchnie przemysłowych upraw
mogą w krótkim czasie zostać zniszczone przez najmniejszych przedstawicieli
mikroorganizmów - wirusy. Tymczasem
wiele światowych badań potwierdza,
że zaszczepianie roślin pożytecznymi
grzybami jest łatwiejsze, efektywne
i tańsze niż GMO, wokół których pojawia się coraz więcej niepewności
i zastrzeżeń. Stąd też, coraz większe
jest zainteresowanie wykorzystaniem
probiotycznych właściwości mikroorganizmów, które pozwalają na:
• stałe eliminowanie przyczyn złego
stanu gleby,
• przyspieszanie rozkładu masy or-

Opracowała: Bernadeta Dębowska

ganicznej i wspieranie procesów
próchnicznych,
• regulację stosunków powietrzno-wodnych zwiększających pojemność wodną gleby,
• rozkładanie - detoksykację trucizn,
łącznie z pestycydami (dezynfekcja gleby),
• eliminowanie gnicia materii organicznej na rzecz fermentacji,
• wypieranie z dominującej aktywności patogenów i szkodników,
• udostępnianie trudno dostępnych
dla roślin makro- i mikroelementów,
• obniżanie kosztów,
• przywracanie i potęgowanie
bioróżnorodności,
• wzmacnianie naturalnej odporność
roślin na patogeny oraz szkodniki, suszę oraz nadmiar wody i przymrozki,
• osiąganie wysokich i zdrowych
plonów.
Dla współczesnego rolnictwa kompozycje probiotycznych mikroorganizmów
to także wielka szansa na powszechne
wdrożenie rolnictwa zintegrowanego,
biodynamicznego czy ekologicznego - respektującego prawa Natury.
Polska jest ciągle jeszcze bogata w bioróżnorodność i tym większą ponosimy odpowiedzialność za jej ochronę
a także za odtwarzanie i utrzymywanie ładu oraz harmonii ewolucyjnie
ukształtowanych ogniw łańcucha pokarmowego. Pamiętajmy zatem, że to
my sami powodujemy zaburzenia tego
łańcucha, bowiem im szybciej i lepiej
to zrozumiemy, tym zdrowsze będzie
środowisko, a rolnictwo respektujące
prawa Natury będzie również wytwarzać pełnowartościową żywność, od
której zależy nasze zdrowie.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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- Pod Lublinem prowadzone są badania nad zastosowaniem ProBio Emów w zbiornikach wodnych

Próchnica, a jakość gleby
Gleba to podstawa rolnictwa na całym
świecie. Jej żyzność decyduje bowiem
o kondycji świata roślin a optymalna
jakość zależy od relacji pomiędzy znajdującymi się w niej częściami stałymi i
rozwijającymi się dzięki nim mikroflorze
i mezofaunie. W uprawie gleby nie chodzi tylko o nawożenie, nasłonecznienie,
powietrze, ilość opadów itd. Aktualnie
czynnikiem, który ogranicza żyzność
gleb i zdrowie roślin, jest brak umiejętności wykorzystania drobnoustrojów
w kształtowaniu warunków wzrostu
roślin. Rzeczywisty wpływ na wzrost
roślin mają drobnoustroje zdolne do
zasiedlania systemu korzeniowego,
ale tylko w określonych warunkach
glebowo – klimatycznych, bowiem to
korzenie są „jamą ustną” roślin, a nie
liście. Im większy i silniejszy jest system korzeniowy, tym więcej roślina
czerpie ze współpracy z mikroorganizmami. Roślina czerpie niezbędne
składniki do życia z ryzosfery (przestrzeni w najbliższym otoczeniu młow w w . r a p o r t r o l n y. p l

dych korzeni).
Rozwój intensywnego rolnictwa (opartego na nawozach i środkach ochrony roślin) powoduje, że gleba ma coraz
mniej azotu, węgla, wody oraz makro- i
mikroelementów. Swoistym paradoksem jest fakt, że choć rośliny zostały
stworzone po to, by pobierać z atmosfery CO2 i emitować do niej tlen, to
dzisiaj rolnictwo, per saldo, jest jednym
z największych producentów gazów
cieplarnianych, w tym CO2. Właściwe
gospodarowanie glebą opiera się na
utrzymaniu zrównoważonego bilansu
materii organicznej. System korzeniowy oraz inne pozostałości organiczne
przekształcane są przez pożyteczne
mikroorganizmy w próchnicę. Tworzy
to naturalny magazyn atomów węgla
pobieranych do budowy komórek w
procesach metabolizmu. Próchnica
decyduje o całokształcie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, a w szczególności o:
zdolności do gromadzenia składników
nawozowych i wody, właściwościach
powietrzno-wodnych gleb i ich podat-
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- ProBioEmy stosowano m.in. do higienizacji obiektów w miejscowościach, które ucierpiały w czasie ubiegłorocznych powodzi. Na zdjęciu – higienizacja kościoła w Wilkowie, dzięki której likwidowano nieprzyjemny zapach i siedliska pleśni.

ności na erozję, aktywności biologicznej
gleby i pośrednio - zdrowotności roślin.
Natomiast nawozy mineralne utleniają
atomy węgla tworzące próchnicę i w
wyniku tego procesu uwalniają gazową postać CO2. Niestety, zawartość
materii organicznej stale się zmniejsza,
a przez to atomy węgla, które tworzyły tą masę organiczną, przenoszą się
do atmosfery.
Rolnictwo oparte na naturalnych organizmach może być dla nas szansą
na zabezpieczenie się przed skutkami suszy i nadmiaru wody opadowej.
1% próchnicy na powierzchni 1 ha to
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magazyn nawet do ok. 150 ton wody!
Próchnica poprawia również zdolności
buforowe - filtrujące gleby. Jednym z
najistotniejszych zadań współczesnego
rolnictwa jest zahamowanie procesów
gnilnych, którym należy zapobiegać
już w obiektach inwentarskich. Do
tego celu należy stosować probiotyki
i prebiotyki. Dzięki nim proces gnicia
będzie powstrzymany, a wraz z nim
znikną uciążliwe zapachy.
Ważnym zagadnieniem jest również
głębokość orki. Przy zachowaniu zasady, że: orać powinno się tak płytko,
jak jest to możliwe, i tak głęboko, jak

wymagają tego rośliny. Orka powinna
sięgać kilkunastu centymetrów, bowiem
przy głębszych zabiegach naruszamy
warunki życia mikroflory, przemieszczając ją ze strefy tlenowej do strefy
beztlenowej.
Odbudowę naturalnej żyzności gleby
poprzez zwiększanie zawartości materii
organicznej i próchnicy umożliwia dominacja kultur probiotycznych mikroorganizmów, która zarazem przyspiesza
ożywianie gleby i zwiększa plony. Taka
odbudowa jest możliwa do osiągnięcia
nawet w ciągu kilku lat. Potwierdza to
już praktyka wielu polskich rolników.
Wszyscy oni podkreślają szczególnie
dwa pozytywne efekty: poprawę wyników ekonomicznych i ograniczanie, bądź
całkowitą likwidację, zanieczyszczania
środowiska. Należy jednak pamiętać,
że tworzenie próchnicy wymaga nawożenia organicznego. Nawozy zielone
(międzyplony), odpowiedni udział roślin
motylkowatych i innych strukturotwórczych, resztki pożniwne, słoma, obornik, gnojowica oraz odpady komunalne
(dobrze przefermentowane) uruchamiają
pożądane procesy przemiany materii.
Są one źródłem próchnicy – magazynu CO2 pożądanego w glebie, a nie w
atmosferze. Wraz ze wzrastającą żyznością gleby, wzrasta też odporność
roślin, zmniejsza się ich zapotrzebowanie na ochronę chemiczną.
Do tego, że niszcząc otaczający nas
świat niszczymy samych siebie – nikogo już chyba nie trzeba przekonywać.
Musimy zatem korzystać z wszelkich
możliwości zachowania tego, co jeszcze zostało i próbować odbudować to,
co już zniszczyliśmy. Taką szansę daje
nam właśnie ProBiotechnologia oraz
stosowanie w rolnictwie ProBio Emów.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Przygotowanie magazynów do
przechowywania rzepaku
Przed żnwami zawsze jest dylemat jak zagospodarować plon. Jeżeli decydujemy się odstawić
zebrane nasiona rzepaku do kontrahenta od razu z pola, to problem rozwiązany, ale jeżeli
musimy cały plon przechować, musimy mieć odpowiednie pomieszczenia.

Do magazynowania nasion rzepaku
mogą być wykorzystywane magazyny
do nasion zbóż pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania. należy
zwrócić szczególną uwagę na oczyszczenie magazynu, gdyż pozostałości
i brud tworzą idealne warunki do powstania ognisk rozwoju grzybów pleśniowych. Istotne jest również zwrócenie
uwagi na szczelność ścian, wszelkie
szpary należy dokładnie uszczelniać
np. folią. Szczeliny kanałów rozprowadzających powietrze należy przykryć workami lub płachtami jutowymi
– zmniejsza to istotnie opory przepływu powietrza przez warstwę rzepaku.
Należy pamiętać, że warstwa nasion
rzepaku stawia wielokrotnie większy
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opór przepływającemu powietrzu niż
ziarno zbóż, zatem grubość warstwy
rzepaku musi być dobrana do sprężu
używanego wentylatora, należy także każdorazowo po załadunku wyrównywać warstwę nasion. W czasie
przechowywania nasion czystych wystarczy utrzymać temperaturę 10-12°C
– natomiast powinna być ona niższa,
gdy nasiona są zanieczyszczone lub
zawierają dużo niedojrzałych ziaren.
Do głównych czynników warunkujących bezpieczne składowanie nasion
rzepaku w silosach zaliczamy: wilgotność nasion, ich temperaturę, kontakt
z powietrzem oraz ich stan (zawartość
tłuszczu, stopień uszkodzenia okrywy,
poziom zanieczyszczeń). Wilgotność

Dr inż. Lesław Janowicz
Członek Rady Ekspertów PRZ

„bezpieczna” do przechowywania,
uzależniona jest od temperatury i zawartości tłuszczu. Nasiona uszkodzone mechanicznie, zanieczyszczone
oraz ze zwiększoną obecnością wolnych kwasów tłuszczowych są bardziej
podatne na zmiany mikrobiologiczne.
Nasiona rzepaku, ze względu na swój
skład chemiczny, który może powodować powstanie niekontrolowanych
i niekorzystnych reakcji chemicznych
oraz rozwoju szkodliwej mikroflory, są
podatne na psucie się. Psucie się nasion, które ma duży wpływ na ilościowe i jakościowe wyniki przetwórstwa,
rozpoczyna się już w czasie zbioru.
Może mieć miejsce w czasie następnych zabiegów prowadzonych przed
magazynowaniem.
Ogólne zalecenia w tym zakresie
wskazują, że podczas przechowywania nasion rzepaku temperatura
powinna być utrzymana na poziomie
15°C. Podczas przechowywania nasion
przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy, temperatura powinna być obniżona do 10-12°C. Przy rocznym okresie
przechowywania powinna ona mieścić w przedziale 5-10°C. Utrzymanie
niskiego poziomu temperatury może
zapewnić wentylacja mechaniczna. Uruchomienie wentylacji podczas pierwszych przymrozków jesiennych pozwala
na obniżenie temperatury nasion do
5-8°C. Ilość powietrza wentylacyjnego niezbędnego do ochłodzenia 1m3
nasion o 5-8°C wynosi około 1000 m3.
Należy zwrócić uwagę, że usypane nasiona rzepaku charakteryzują się niewielką porowatością wynoszącą 0,34
powodującą duże opory przepływu
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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powietrza przez warstwę. Opory przepływu przez metrową warstwę nasion
rzepaku są prawie sześciokrotnie większe (przy przepływie powietrza równym
0,02-0,03 m/s) w porównaniu z oporami przez metrową warstwę nasion
pszenicy dla tych samych wartości
prędkości przepływu powietrza.
Rosnąca liczba magazynów nasion
opartych na silosach lub magazynach
płaskich powoduje, że rola i wpływ
podstawowych zjawisk zachodzących
w składowanej masie nasion powinna
być w większym stopniu kontrolowana
w celu zapewnienia jakości wymaganej
w procesach ich dalszego przerobu na
cele konsumpcyjne lub przemysłowe.
Podstawowe zasady, jakimi należy
kierować się w celu zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania nasion rzepaku to:
• dobierać odmiany nasion rzepaku

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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do warunków klimatycznych zapewniających niskie wilgotności w okresie zbiorów,
oczyszczać nasiona przed zasypem
do suszarni z zanieczyszczeń lekkich (dodatkowa niepotrzebna masa
i woda do odparowania),
stosować suszarnie o przeznaczeniu
i nastawach zalecanych dla nasion
rzepaku. Unikać tzw. uniwersalności
suszarni. Stosować podczas suszenia wymiennik ciepła,
utrzymywać wysoką czystość komory suszenia i kanałów zasilających w ciepłe powietrze. W razie
potrzeby stosować dodatkową izolację termiczną,
w suszarniach daszkowych przepływowych ograniczać do minimum
ilości cykli suszenia i schładzania,
przerywać suszenie przy poziomie
wilgotności 7-8% i stosować leżako-

•

•

•

•

•

wanie i efektywne schładzanie nasion
(suszarnie przewoźne). Stosować niskotemperaturowe dosuszanie.
w przypadku wysokich wilgotności
nasion zwiększyć moc nagrzewnicy
i wydatek wentylatora, nie podwyższać temperatury suszenia
nie przesuszać nasion ze względu
na wilgotność równowagową (kontrola wilgotności nasion w trakcie
suszenia) oraz na groźbę wzrostu
uszkodzeń
unikać suszenia nasion w bardzo
niekorzystnych warunkach pogodowych (wilgotność powyżej 80%),
przewietrzać masę nasion składowanych w silosie tak, aby ograniczyć
ich różnice temperaturowe.
stosować czujniki pomiaru temperatury nasion w silosie oraz okresowo
kontrolować ich wilgotność za pomocą przenośnych mierników.
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Problem obrotu podrobionymi
środkami ochrony roślin

Anna Rogowska

Od 10 lat w Polsce nasila się proceder sprzedaży podrabianych środków ochrony roślin.
Fałszowane produkty stanowią 10% wartości całego rynku. Tracą nie tylko firmy fitofarmaceutyczne,
ale także rolnicy, którzy kupują preparaty niespełniające swoich zadań, które mogą zagrażać
zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu środowiska.
Badania próbek produktów nieoryginalnych, wykonane w laboratoriach
producentów środków ochrony roślin,
wykazały wiele niezgodności w porównaniu ze składem oryginalnych produktów. Do najczęstszych należały znacznie
zaniżona ilość substancji aktywnej lub
jej całkowity brak oraz obecność różnych zanieczyszczeń. Substancje o nieznanym składzie i pochodzeniu mogą
doprowadzić do zniszczenia upraw, skażenia środowiska naturalnego, a przede
wszystkim są zagrożeniem dla zdrowia
konsumentów. Rolnicy korzystający
z dopłat bezpośrednich, w przypadku
stwierdzenia stosowania niezarejestrowanego środka ochrony roślin, tracą
prawo do ich pobierania.
Dokonywanie obrotu towarami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi stanowi cywilno-prawne
naruszenie przepisów prawa własności
przemysłowej i czyn nieuczciwej konkurencji i jest przestępstwem. Konfekcjonowanie oraz obrót środkami ochrony
roślin są w polskim porządku prawnym
poddane regulacjom rangi ustawowej
oraz ścisłej kontroli państwa dokonywanej przez wyspecjalizowane organy,
w szczególności GIORiN i inspektoraty
wojewódzkie ORiN. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie roślin PIORiN
dysponuje prawem nakładania na oso-
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by sprzedające środki ochrony roślin,
które nie są dopuszczone do obrotu bardzo wysokich kar pieniężnych.
Odpowiedzialności prawnej związanej z obrotem podrobionymi środkami
ochrony roślin podlegają nie tylko ich
producenci, importerzy i dystrybutorzy,
ale także w uzasadnionych wypadkach
osoby świadomie zakupujące i stosujące takie preparaty.
Z uwagi na stale rosnącą skalę zjawiska wprowadzania do obrotu preparatów z nielegalnych źródeł,
producenci rolni powinni zachować
niezwykłą ostrożność przy wyborze
i kupnie preparatu.:
• nie powinni kupować pestycydów
i innych środków produkcji od przygodnych sprzedawców,
• mieć ograniczone zaufanie do „ofert
specjalnych”,
• sprawdzać uprawnienia oferenta
sprzedaży internetowej,
• sprawdzać zabezpieczenia i oznakowania stosowane przez producenta,
• kupując produkt powinni żądać faktury, która jest podstawą przy wnoszeniu reklamacji,
• dokonywać zakupów w hurtowniach
i sklepach, które posiadają stosowne
zezwolenia oraz oferują odebranie
pustego opakowania po zużytym
preparacie,

• stosować pestycydy w opakowaniach
z trwale przymocowaną etykietą – instrukcją stosowania w polskim języku,
• w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności
produktu, skontaktować się z Inspektorem Ochrony Roślin.
Co powinno budzić podejrzenia
w przypadku opakowań środków ochrony roślin? /źródło: PIORIN/
• etykieta w obcym języku,
• brak numeru partii i daty produkcji,
• niechlujnie naklejona etykieta,
• błędy literowe na etykiecie,
• etykieta słabej jakości, np.: rozmazana, zamazana, nieostry druk,
• naruszony pierścień nakrętki,
• naruszona aluminiowa folia pod
nakrętką (w przypadku niektórych
produktów),
• pojemniki wykonane ze słabej jakości materiału np.: łatwo odkształcające się,
• uszkodzone pojemniki, np.: posiadające dodatkowe otwory,
• wszelkie zastrzeżenia co do jakości
produktu: barwy, zapachu efektu
stosowania,
• informacje na kartonie zbiorczym
niezgodne z informacjami na opakowaniu jednostkowym.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nadążyć za rozwojem techniki
W dniach 17 – 18 maja 2011 odbyło się w Skierniewicach dwudniowe szkolenie praktyczne
dotyczące „Kalibracji opryskiwaczy sadowniczych”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu
„Nie tylko plony potrzebują ochrony”.

Spotkanie zakończyło się prezentacją wyników przez poszczególne grupy
oraz informacją zwrotną od obserwatorów każdej z grup. Uczestnicy mieli
okazję do wymiany własnych obserwacji podczas dyskusji. Szkolenie zostało podsumowane przez dr. Grzegorza
Doruchowskiego wnioskami i porównaniem wyników uzyskanych przez
wszystkie 4 grupy. Każdy z uczestników poza wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami otrzymał
świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.
Imprezę zorganizowały wspólnie –
Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic i
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z Warszawy.
Pierwszy dzień był poświęcony kwestiom
teoretycznym – typom i rodzajom rozpylaczy, metodom doboru odpowiedniego
rozpylacza, sposobach wytwarzania kropel (ciśnieniowa, pneumatyczna lub rotacyjna). Omówiono parametry, które należy
uwzględnić przed zabiegiem podczas kalibracji opryskiwacza, czyli wielkość, rodzaj,
geometrię sadu, prędkość wykonywania
zabiegu i strumień powietrza. Omawiana
była także procedura kalibracji – założenia i obliczenia. Przygotowano zadania do
rozwiązania przez uczestników spotkania.
Uczestnicy pracowali w niewielkich
grupach, a po zakończeniu omówiono wyniki (był czas na dyskusję). Nie
zapomniano o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas kalibracji
i pracy z opryskiwaczem – czemu był
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

poświęcony następny punkt wystąpień.
Przedstawiono również jak będzie
przebiegać część praktyczna szkolenia
w sadzie, jakie maszyny, urządzenia i
narzędzia będą do dyspozycji uczestników. Jakie będą mieli oni zadania do
wykonania i jak opracować wyniki, a
także zasady współzawodnictwa.
Po pytaniach i dyskusji, zakończył
się pierwszy dzień szkolenia.
Drugiego dnia odbyła się praktyczna
kalibracja opryskiwaczy w sadzie pomologicznym Instytutu Ogrodnictwa. Uczestnicy szkolenia pracowali w 4 grupach,
każdej z nich towarzyszył obserwator.
Po zebraniu próbek z papieru wodnoczułego wszyscy pojechali do Zakładu
Agroinżynierii i tam w grupach zajęli się
podsumowaniem wyników kalibracji – od
oceny pokrycia próbek z papieru wodnoczułego wg skali bonitacyjnej poprzez
wprowadzenie danych do arkusza kalkulacyjnego do opracowania wyników.
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DZIENNIKARZE Z FRANCJI W
POLSKIM GOSPODARSTWIE
Polska Agencja Prasowa SA na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych była odpowiedzialna
za przygotowanie wizyty studyjnej dziennikarzy z Francji w Polsce. Jednym z celów wizyty była
m.in. wizytacja gospodarstwa rolnego specjalizującego się w uprawie kukurydzy. Na przyjęcie
tej grupy dziennikarzy wyrazili zgodę Ewa i Tadeusz Szymańczak ze Skrzelewa.

W trakcie wizyty w Skrzelewie Ewa
i Tadeusz zaprezentowali historie powstawania gospodarstwa od 1972 r. aż
do obecnej chwili. Obecnie gospodarstwo jest rodzinne Sylwii, Kamila, Ewy
i Tadeusza. Gospodarstwo rodzinne
prowadzone jest przez Ewę i Tadeusza natomiast Sylwia zajmuje się pracą
naukową robiąc doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu u prof. Tadeusz Michalskiego.
Kamil prowadzi działalność gospodarczą w zakresie Precyzyjnego Rolnictwa
wykorzystując najnowsze osiągnięcia
nauk rolniczych a także technik satelitarnych. Gościom zaprezentowano
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również poletka doświadczalne, które
są prowadzone - z odmianami kukurydzy, środkami ochrony roślin czy nawozami. Wyniki wszystkich doświadczeń
są przekazywane rolnikom podczas
Dni Kukurydzy jak również w różnych
publikacjach.
Tadeusz Szymańczak przedstawił,
że poza gospodarstwem zajmuje się
działalnością społeczną w różnych instytucjach i organizacjach. Wykonuje
analizy rynków rolnych na świecie, w
Europie i w Polsce, kalkulacje opłacalności, pisze opinie i stanowiska do
projektów rozporządzeń, projektów
ustaw dla Polskiego Związku Produ-

centów Roślin Zbożowych, pracuje w
Radzie Ekspertów. Z dużym zainteresowaniem goście z Francji wysłuchali
opinii dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej. Gospodarz położył olbrzymi nacisk
na fakt, aby w nowej WPR nie było
podziału na starych i nowych członków Unii Europejskiej, aby skończyć
z dwubiegunową Europą, a płatności
obszarowe powinny być jednakowe i
równe dla członków UE. Podkreślił, że
jeśli Europa chce być silnym partnerem na rynku światowym to tylko takie
warunki mogą przynieść nam sukces.
Omawiając wszystkie tematy podnoszone podczas spotkania goście
ocenili bardo dobre przygotowanie i
wiedzę gospodarza z tego zakresu,
zdeklarowali, że rzetelnie przekażą to
społeczeństwu francuskiemu ze szczególnym uwzględnieniem farmerów. Na
zakończenie Pani Joanna Stachowiak Radca Rolny z Ambasady RP w Paryżu
podziękowała za serdeczne przyjęcie
dziennikarzy francuskich w gospodarstwie tak dobrze prowadzonym, gdzie
zdobywana wiedza jest upowszechniana i przekazywana rolnikom. Tadeusz Szymańczak poprosił o wpisy do
księgi pamiątkowej, podziękował za
miłe słowa wręczając Pani Stachowiak
drobny upominek – album o Mazowszu a także zaprosił na Dni Kukurydzy
w październiku.
S. Radzyńska
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NOWOCZESNE KOMBAJNY
ZBOŻOWE
Niezbędnym wyposażeniem w każdym gospodarstwie rolnym są maszyny rolnicze, które w
znacznym stopniu odciążają każdego gospodarza. Jedną z nich jest kombajn zbożowy, który
w dzisiejszych czasach staje się maszyną tak nowoczesną, że wywołuje zdumienie wśród ludzi
nie związanych z rolnictwem.

Czym więc tak naprawdę
jest kombajn zbożowy?
Otóż jest to maszyna rolnicza, która
jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest do zbioru czterech podstawowych zbóż, a po odpowiednim
przystosowaniu może być użyta także
do zbioru roślin oleistych, strączkowych,
kukurydzy i innych. W Polsce produkuje się kombajny zbożowe samojezdne
z czołowo umieszczonym zespołem
żniwnym. Kombajny takie są zazwyczaj maszynami jednoetapowymi, co
oznacza, że wykonują jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn
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lub maszyny i „brygady roboczej”. Za
pomocą takiego kombajnu można jednocześnie wykonywać kilka czynności
jednocześnie. W przypadku kombajnu
zbożowego są to: koszenie, omłot, separacja oraz czyszczenie ziarna.

O czym zapominamy?
Najważniejsze zespoły kombajnu to:
zespół żniwny, zespół młócący i czyszczący oraz zespoły napędowy, jezdny
i sterowanie.
W pierwszym z nich wyróżnia się takie podzespoły jak nagarniacz, który
służy do nachylania źdźbeł zboża w
kierunku zespołu tnącego, a po ścięciu

Dr inż. Sylwester Borowski
Joanna Domdrowska
UPT w Bydgoszczy

następuje przesuwanie ich na podajnik
ślimakowo-palcowy. Ważny jest tutaj
odpowiedni dobór prędkości obrotowej
nagarniania, która zależy od warunków
zbioru i prędkości jazdy. Przyjmuje się,
że prędkość listew nagarniacza powinna być o ok. 20% wyższa od prędkości
poruszania się kombajnu. Przy zbiorze
zbóż prostych, nagarniacz powinien
być uniesiony tak, aby listwy uderzały
na 2/3 długości źdźbła. Natomiast przy
zborzu wyległym nagarniacz powinien
być opuszczony nisko i lekko wychylony do przodu. Regulacji pionowego
i poziomego ustawienia nagarniacza
dokonuje się za pomocą siłowników
hydraulicznych w zależności od występujących warunków. Jedną z regulacji
wykonywaną sporadycznie przez rolników jest regulacja pochylenia palców
nagarniacza. Ich odpowiednie ustawienie umożliwia skuteczne podbieranie wyległego łanu. Regulacja ta jest
wykonywana najczęściej przed wykonywaniem zbioru poprzez przestawienie krzywek. Regulacją powszechnie
stosowaną jest regulacja wysokości
koszenia, którą ustawiamy poprzez
opuszczanie lub podnoszenie zespołu
żniwnego. Wysokość ta zależy od sposobu zagospodarowywania słomy. Należy pamiętać, że zbyt niskie koszenie
wpływa na zwiększenie zużycia paliwa
poprzez zwiększenie masy słomy przechodzącej przez zespoły kombajnu, a
także wpływa negatywnie na wydajność
poprzez ograniczenie tempa separacji ziarna. Niedostosowanie wysokości
koszenia oraz prędkości kombajnu do
jego przepustowości może powodow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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wać występowanie zwiększonych strat.
Ścięte rośliny transportowane są do
środka zespołu żniwnego za pomocą
przenośnika ślimakowo-palcowego.
Jego odpowiednie wyregulowanie sprawia, że skoszona masa nie zapycha się
i jest skutecznie przenoszona ku środkowej jego części. Znajdujący się na
środku podajnik palcowy odpowiada
za skuteczne oczyszczanie przenośnika ślimakowo-palcowego i podawanie ściętych roślin do przenośnika
pochyłego. Regulacje występujące w
przenośniku ślimakowo-palcowym to
regulacja szczeliny roboczej oraz kąta
pochylenia palców.
Co pewien czas po pracy na polach o
zwiększonej ilości kamieni warto sprawdzić zawartość chwytacza kamieni.
Jego budowa umożliwia co prawda
pozbywanie się drobnych sztuk, ale
większe pozostają w środku, a pow w w . r a p o r t r o l n y. p l

chwycone przez zespół żniwny mogłyby dostać się do szczeliny roboczej
zespołu młócącego i spowodować
poważne zniszczenia klepiska lub cepów. Duże prędkości obrotowe bębna
młócącego i jego znaczna masa wymagają by był on starannie wyważony. Skrzywienie lub braki w cepach
mogą spowodować utratę wyrównoważenia co prowadzi do drgań, zniszczenia łożysk oraz konstrukcji nośnej
kombajnu. Prędkość obrotowa bębna młócącego w znacznym stopniu
decyduje o przepustowości maszyny.
Jest ona regulowana w zależności od
zbieranej rośliny i wilgotności. Bardzo
ważna jest też regulacja szczeliny roboczej zespołu młócącego. W miarę
zbliżania się klepiska do bębna polepsza się dokładność wymłacania ale za
to zwiększa się ilość uszkodzonych
nasion i następuje większe rozdrob-

nienie słomy.
Za separację ziarna od słomy odpowiedzialne są wytrząsacze. W układach klasycznych z wytrząsaczami
klawiszowymi reguluje się ich długość.
Wytrząsacze oraz zespół czyszczący
odpowiadają za przepustowość kombajnu. Zespół czyszczący składa się
z: podsiewacza, kosza z sitami i wentylatora. Podsiewacz wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne podając masę
omłotową na sita. Regulacji tego zespołu dokonuje się poprzez zmianę
prędkości obrotowej wentylatora oraz
kierunku strumienia powierza, który
umożliwia zwiększenie podnoszenia
ziarna lub usuwania zanieczyszczeń
na zewnątrz. Regulacja jego dokonywana jest poprzez zmianę ustawienia
kierownic. Intensywność przesuwania
się masy po sicie górnym można regulować poprzez zmianę kąta pochy-
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lenia sita kłosowego. W zależności od
rodzaju zbieranych roślin dokonuje się
ustawienia szczelin sit. Małe szczeliny zapewniają większą czystość ziarna. Dąży się do tego, aby taka sama
ilość przesiewanej masy pozostawała
zarówno na sicie górnym jak i dolnym.
Należy pamiętać, że kombajn zbożowy nie jest czyszczalnią i zwiększenie
czystości ziarna znajdującego się w
zbiorniku może być okupione spad-

48

kiem wydajności maszyny lub zwiększonymi stratami.

Niestandardowe rozwiązania
Znacznym udogodnieniem w pracy
kombajnem zwłaszcza przy szerokich
zespołach żniwnych jest jego automatyczne poziomowanie. Realizowane
jest to przez ruch wahadłowy zespołu
żniwnego na przenośniku pochyłym.
Urządzenie to umożliwia automatyczne

nadążanie tegoż zespołu za zmianami
ukształtowania terenu w zakresie do 8°.
System samopoziomującego kosza
sitowego neutralizuje skutki pracy na
pochyłościach. Wraz z wzdłużnym
ruchem sit, system ten wytwarza poprzeczny ruch sita wstępnego i górnego,
co zapobiega gromadzeniu się ziaren
tylko na obniżonej stronie. Zapewnia
to równomierny przepływ strumienia
powietrza na sitach. Ziarna przerzucane są w kierunku wyższej strony w
celu równomiernego rozłożenia na sitach. Poprzeczny ruch kosza sitowego
wywoływany jest poprzez połączenie
działania obrotowych ramion i dźwigni.
Dzięki temu rozwiązaniu ziarno na sitach i wytrząsaczu nie przesypuje się
przez co straty są mniejsze.
Dla najtrudniejszych terenów przeznaczony jest system autopoziomowania
kombajnu. Za pomocą regulacji poziomowania kombajn pozostaje przechylony na jedną ze stron nawet do 20°.
Dzięki temu nawet na pagórkowatych
terenach uzyskuje się maksymalna wydajność przy minimalnym poziomie strat.
Tylna oś kombajnu jest wychylna, a
solidnej konstrukcji siłowniki hydrauliczne reagują bezpośrednio na zmianę
warunków terenu. Przekładnie napędowe przedniej osi (zwolnice) obracają się wokół środka osi pod wpływem
działania siłowników. Przekładnie obracają się automatycznie w taki sposób,
aby utrzymać maszynę w pozycji poziomej. Zmiana kąta pochylenia jest
sygnalizowana przez czujniki.
Wzdłużny zespół młócąco-separujący
umożliwia całkowite oddzielenie ziaren
od słomy i wstępne ich oczyszczenie w
jednym zwartym zespole. Taki zespół
charakteryzuje się tym, że oś bębna
omłotowego i klepiska są ustawione w
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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pozycji pionowej. Ruszt klepiska jest
przedłużony cylindrycznym rusztem
siatkowym i ma odgięte zaczepy, a pod
bębnem obrotowym zainstalowany jest
wentylator. Systemy te umożliwiają łatwą obsługę, ale niestety zbierane rośliny muszą być dostatecznie suche.
Wysokowydajne wytrząsacze obrotowe oddzielają skutecznie resztę ziaren
od słomy. Powodują one równomierne rozłożenie warstwy słomy, a ziarno
oddzielane jest efektywnie poprzez
duże otwory. Kombajny posiadające
wytrząsacze obrotowe charakteryzują się zwartą konstrukcją i mniejszymi
drganiami.
Zespół rozdrabniania słomy montowany jest tuż przy wylocie kombajnu.
Jego najlepsze rozwiązania umożliwiają szybkie jego załączanie, a także
zdalne przestawianie kierownic sieczki. Umożliwia to reagowanie kombajnisty na boczny wiatr, który powoduje
znoszenie sieczki na nie skoszony
jeszcze łan.
Gąsienicowe układy jezdne można
zamontować w miejsce kół napędowych. Zestawy gąsienicowe ułatwiają
poruszanie się w terenach podmokłych,
gdzie wymagany jest mały nacisk na
jednostkę powierzchni. Niewielki nacisk
jednostkowy na podłoże sprawia, że
pojazdy takie nie zapadają się w glebie.
System GPS i LPS (lokalnego pozycjonowania) pozwala na prowadzenie

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

kombajnu po pasach równoległych bez
względu na to czy są ścieżki technologiczne, czy ich nie ma lub przy ograniczonej widoczności (mgły, praca
nocą). Rozwiązanie to umożliwia pracę w dokładnościach dopasowanych
do potrzeb. Operator kieruje pojazdem
na podstawie wskazań urządzeń, lub
też może zastosować systemy automatycznego prowadzenia. Wtedy gdy
system prowadzi maszynę, operator
skupia się na dokładnym i wydajnym
wykonaniu zabiegu oraz pracy sprzętu.
Systemy te są szczególnie przydatne
w przypadku prowadzenia szerokich
zespołów żniwnych, w celu optymalizacji szerokości ich pracy.
Udogodnieniem dla operatora kombajnu są także komputery pokładowe.
W skład zestawu wchodzi specjalnej
konstrukcji przetwornik pomiarowy do
pomiaru natężenia strumienia ziarna,
odbiornik GPS, mikrokomputer pokładowy oraz oprogramowanie obsługujące
proces pomiarowy i akwizycję danych,
a także oprogramowanie do statystycznej obróbki danych zebranych w czasie zbioru i graficznej prezentacji map
plonu. W efekcie działania programu
uzyskuje się macierz rozmieszczenia
plonu na siatce regularnej, która może
być prezentowana w różnych formach
graficznych na papierze lub ekranie
monitora (mapa plonu). Do systemu
można dodawać procedury generacji

map zabiegów, które można potem
przenosić do komputera pokładowego, sterującego maszyną aplikacyjną.
Podczas żniw operator spędza często wiele godzin w kombajnie, dlatego
niezbędnym rozwiązaniem jest komfortowa kabina, aby po wielu godzinach
pracy pozostać skoncentrowanym i
rozluźnionym. Nowoczesne kabiny wyposażone są w klimatyzację, ogrzewanie i elektrycznie ustawiane lusterka.
Pneumatycznie amortyzowany fotel
operatora także podnosi komfort, nawet podczas długiego dnia pracy. W
połączeniu z regulowaną kolumną kierownicy można przyjąć ergonomiczną
pozycję pracy.
Budowa kombajnu zbożowego, wbrew
pozorom nie jest taka skomplikowana
jakby się to mogło wydawać. Całą obsługę tej, na pozór skomplikowanej, maszyny wykonuje jeden człowiek, który
musi posiadać specjalne uprawnienia.
Obecnie kombajny są na tyle nowoczesne, że praca kombajnisty skupia
się na obsłudze komputera oraz każdorazowego przeglądu i oczyszczenia maszyny przed wyjazdem w pole.
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TRANSPORT WEWNĘTRZNY
W GOSPODARSTWIE

Dr inż Sylwester Borowski
Mateusz Brudecki
UPT w Bydgoszczy

Dobrze zorganizowany transport w obrębie gospodarstwa umożliwia zmniejszenie nakładów
pracy na wykonywanie określonych czynności. Szczególnie jest to wymierne podczas nasilonych
prac związanych z przewożeniem i magazynowaniem płodów rolnych.

Podstawowym środkiem kojarzącym się z pracami transportowymi są
przyczepy. Ze względu na ilość osi
wyróżniamy przyczepy jednoosiowe
i wieloosiowe. W celu zwiększenia
nośności stosować można także koła
bliźniacze lub następujące po sobie
(tandem, tridem). Standardowe przyczepy wyposażone są w skrzynie ładunkowe przeznaczone do przewozu
podstawowych materiałów w rolnictwie.
W przypadku przewożenia materiałów
objętościowych w celu wykorzystania
ładowności przyczepy należy wyposażyć ją w dodatkowe burty zwiększające objętość ładunkową. W przypadku
współpracy z odbiorcami płodów rolnych, przetwarzających żywność w
systemie HACCP nieodzownym staje
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się wyposażenie przyczep w plandekę.
Prawidłowo zamontowana plandeka
umożliwia także skuteczne zabezpieczenie zgromadzonych na przyczepie
płodów rolnych przed opadami atmosferycznymi. Bardzo pomocnym wyposażeniem przyczepy jest także okno
do rozładunku strumieniowego. Stosowane we współpracy z przenośnikami ślimakowymi lub pneumatycznymi
umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie
przyczepy w czasie żniw.
Szczególną wersją przyczep dotychczas niezbyt popularną wśród rolników
są przyczepy kontenerowe. Zastosowanie różnego typu kontenerów przeznaczonych do różnych celów czyni z takiej
przyczepy narzędzie wieloczynnościowe. Również stosowanie kilku kontene-

rów przy jednym podwoziu powoduje
zmniejszenie kosztów związanych z
posiadaniem dużej liczby przyczep
(opłaty stałe, przeglądy).
Najnowszym rozwiązaniem w konstrukcji przyczep jest przesuwna ściana. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie
wyładunku materiałów zgromadzonych
w skrzyni przyczepy w sposób kontrolowany. Po otwarciu tylnej ściany skrzyni
ładunkowej przyczepy, ściana przednia
napędzana siłownikiem hydraulicznym
przesuwa się do tyłu spychając materiał. Taki sposób wyładunku posiada
podobne zalety do przenośników podłogowych, ale przewyższa je pewnością działania.
Szczególną odmianą przyczep stosowaną do transportu wewnętrznego są
przyczepy przeładowcze. Ich powstanie
wiązało się z wykorzystaniem dużych
samochodów ciężarowych do drogowego transportu ziarna . Przyczepy te
wyposażone w ślimakowy przenośnik
wyładowczy odbierają ziarno od kombajnów i dowożą je do samochodów
parkujących na utwardzonym terenie. W ten sposób zwiększa się wydajność kombajnów, które nie muszą
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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pokonywać długich dystansów w celu
rozładunku.
Stosowanie w technologii zbioru siana
i słomy pras zwijających wielkogabarytowych spowodowało powstawanie
nowych konstrukcji przyczep do przewozu bel. Najprostsze w formie platform niskopodwoziowych wymiarami
dostosowanymi do wymiarów bel załadowywane są przy pomocy ładowaczy, natomiast bardziej skomplikowane
posiadają system samozaładowczy i
umożliwiają układanie stert.
W transporcie wewnętrznym nieocenione zasługi mają wszelkiego typu
skrzynie ładunkowe zawieszane na
TUZ ciągnika. Ich niezaprzeczalną zaletą jest mała masa, prosta konstrukcja i
możliwość agregowania z każdym ciągnikiem. Służą one do przewozu drobnych przedmiotów, przy czym nie ma
obowiązku ich formalnej rejestracji. W
drobnych pracach w obejściu sprawdzają się wszelkiego typu wózki i taczki
ręczne. Pojemne skrzynie ładunkowe,
małe gabaryty powodują, że są chętnie
wykorzystywane do wszelkiego typu
lekkich prac wymagających przewożenia materiałów.

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

Popularną kiedyś grupą maszyn wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym były ładowacze hydrauliczne. W
swojej podstawowej wersji zawierały
kompletny układ hydrauliczny napędzany od WOM ciągnika oraz własne
podwozie transportowe. W wyniku
wprowadzania uproszczonych i tanich
konstrukcji powstały ładowacze hydrauliczne zawieszane, wykorzystujące olej
z gniazd hydrauliki zewnętrznej ciągnika.
Podstawowym elementem roboczym
ładowacza są łupiny do materiałów
sypkich, obornika, okopowych. W niektórych rozwiązaniach ładowacze wyposażone zostały w łyżkę podsiębierną
umożliwiającą zastosowanie takiego ładowacza przy robotach budowlanych.
Niewątpliwą zaletą wszelkiego typu
ładowaczy jest możliwość pobierania
ładunku znacznie poniżej poziomu na
którym znajduje się podwozie maszyny.
Umożliwia to opróżnianie wszelkiego
typu zbiorników zagłębionych stosowanych np. do składowania obornika.
W każdym gospodarstwie rolnym szerokie zastosowanie znajdzie ładowacz
czołowy. Jego uniwersalność wynika z
szerokiej gamy osprzętu który można
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zamontować za pomocą szybkozłączy. Także ładowacze nowej generacji montowane są w podobny sposób
do podstawy przykręconej na stałe do
elementów ciągnika . Taki system montażu ładowacza na ciągniku umożliwia
szybki jego demontaż, w przypadku gdy
ciągnikiem wykonuje się prace w których pozostawienie na nim ładowacza
jest niekorzystne. Podstawowym wyposażeniem ładowacza czołowego jest
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łyżka do materiałów sypkich. Umożliwia
ona załadunek na środki transportu, ale
także może być stosowana do usuwania obornika z obór przejazdowych, czy
choćby odśnieżania obejścia, po załadunek magazynów płaskich. Drugim
osprzętem nad kupnem którego należy
się zastanowić to widły do palet połączone często z widłami do słomy. W
przypadku stosowania systemu palet i
skrzyniopalet szczególnie w produkcji

warzyw i owoców uzyskujemy w ten
sposób tani wózek widłowy, co prawda o mniejszej manewrowości, ale za
to potrafiący doskonale poruszać się
po terenie nieutwardzonym. Wśród hodowców bydła bardzo popularny jest
osprzęt do chwytania owiniętych bel.
Jego konstrukcja zabezpiecza cienką
folię przed zniszczeniem, a możliwość
manewrowania chwytakiem pozwala
na chwytanie i ustawianie bel w pozycji
pionowej i poziomej. W przypadku produkcji kiszonek w silosach przejazdowych nieodzowne staje się posiadanie
wybieraków kiszonek od najprostszych
tzw. „krokodyli” wyrywających kiszonkę
z pryzmy po skomplikowane odcinające kęsy kiszonki wyposażone w noże
bierne lub aktywne.
Wymieniony wyżej osprzęt można
zamontować także na ładowarkach
teleskopowych. Ich szczególną cechą
jest duża manewrowość wynikająca
ze stosowania napędu i sterowania na
wszystkie koła. Poprzez różnego typu
ustawienia kół można uzyskać tor jazdy
po łuku, psi chód, na skos. Wysuwane
teleskopowe ramię umożliwia wysokie
stertowanie przeładowywanych towarów, a stosunkowo niewielkie gabaryty
pozwalają na pracę w budynkach inwentarskich. Ze względu na swe zalety maszyna ta skutecznie konkuruje
z ładowaczami czołowymi.
Transport wewnętrzny w gospodarstwie to także wszelkiego rodzaju
przenośniki. Najszerzej stosowane są
przenośniki pneumatyczne, ślimakowe
oraz cięgnowe.
W przypadku przenośników pneumatycznych medium przenoszącym jest
strumień powietrza wytwarzany przez
wentylator promieniowy. Ze względu na
tę właśnie cechę przenośniki te mogą
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
Chwytak ych.
tn
prostoką

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.
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Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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posiadać kanały o skomplikowanych
kształtach i są szczególnie przydatne
do załadunku niskich silosów i trudnodostępnych magazynów. Niestety
osiągają one małą wydajność w stosunku do poobieranej mocy. Znacznie efektywniejszym energetycznie
rozwiązaniem jest stosowanie tanich
i mobilnych przenośników ślimakowych. Umożliwiają one szybki transport
ziarna nawet w pozycji pionowej lecz
niestety tylko w linii prostej. Pewnym
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sposobem na zniwelowanie tej wady
jest stosowanie rynienek zsypowych
kierujących materiał w wybrane miejsce. Wadą przenośników ślimakowych,
ze względu na zasadę ich pracy, jest
możliwość uszkadzania przenoszonych ziaren gdy dostaną się one między zwój ślimaka a jego obudowę. Jest
to zjawisko szczególnie niekorzystne w przypadku produkcji materiału
siewnego. Najlepszym rozwiązaniem
możliwym do zastosowania przy za-

ładunku magazynów jest stosowanie
przenośników kubełkowych. Jedynym
ich ograniczeniem jest zwiększenie ich
wysokości w stosunku do załadowywanych magazynów wynikające z odległości od magazynu i minimalnego
kąta pod jakim musi być umieszczona
rura zsypowa. Z zasady ich pracy wynika, że osiągają one najwyższe wydajności przy podobnej mocy silnika
napędowego w porównaniu z innymi
przenośnikami.
W produkcji owoców i warzyw szerokie zastosowanie do ich transportu znalazły przenośniki taśmowe. W
podstawowej wersji posiadają pas
gumowy płaski ułożony na jednym
rzędzie rolek, umożliwiający transport
większych przedmiotów (opakowań
zbiorczych), natomiast do transportu
masowego, przenośniki te posiadają
pas płaski lub z wypustkami ułożony
na dwóch rzędach rolek tworzących
koryto. Stosowanie taśmociągów pozwala na zmechanizowanie prac w
sortowniach i przechowalniach.
Przy organizacji prac transportowych
w gospodarstwie należy zastanowić
się, aby dokonać prawidłowego doboru niezbędnych środków technicznych.
Ich duża różnorodność powoduje, że
należy dokonać analizy opłacalności
zakupu i użytkowania poszczególnych
jego rodzajów. W rolnictwie ważna jest
opłacalność ekonomiczna ale także wygoda przy wykonywaniu prac związanych z transportem. Często w wyniku
nagromadzenia się transportowanego
materiału podczas sezonu należy pracować w pośpiechu. Dobór odpowiednich
środków transportu umożliwi wykonanie
tych samych prac w krótszym czasie
przy jednocześnie niższym nakładzie
roboczogodzin pracy fizycznej.
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