DRODZY ROLNICY!
Lato to dla Was czas wytężonej pracy. Niestety, to także okres,
w którym rolnicy częściej ulegają tragicznym wypadkom.

Te żniwa mogą być bezpieczne!
Apeluję do Was o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas prac żniwnych oraz
o stosowanie zasad bezpieczeństwa:
l korzystajcie tylko z maszyn i narzędzi
w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym,
l zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, zwłaszcza na wały przegubowo
-teleskopowe,
l pracujcie w przylegających do ciała ubraniach, bez luźnych elementów – aby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, a także w butach
chroniących przed poślizgnięciem,
l nie przewoźcie ludzi na załadowanych
przyczepach, na pomostach oraz dyszlach
i błotnikach maszyn,

l wyłączajcie napęd od WOM-u oraz silnik ciągnika przed rozpoczęciem naprawy,
czyszczenia i konserwacji maszyn; podpierajcie heder i tylną ramę prasy przed wejściem pod nie,
l bądźcie bardzo uważni podczas włączania się do ruchu po drogach publicznych.
Pamiętajcie również, że w czasie żniw dzieci mają wakacje. Najmłodsi często nie zdają
sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Zapewnijcie im odpowiednią opiekę i zorganizujcie bezpieczne miejsce zabaw, z dala
od pracujących maszyn rolniczych. Wakacje to dla dzieci czas odpoczynku i zabawy
– nie odbierajcie im tego!
Anna Tomczyk
Główny Inspektor Pracy

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Analiza sytuacji na rynku zbóż
– żniwa 2011
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych ocenia, że ze względu na bardzo duże opady
w miesiącu lipcu (w wielu rejonach spadło aż 200 i więcej mm wody) sytuacja producentów zbóż
jest bardzo trudna. Z tego powodu są już pierwsze objawy porastania zbóż a w szczególności
pszenżyta. Duża ilość opadów uniemożliwia rozpoczęcie żniw ze względu na bardzo dużą
wilgotność ziarna jak również trudności z wjazdem na nasiąknięte wodą pola. Taka sytuacja
jest praktycznie w całym kraju a lokalnie są nawet podtopienia. Opóźnienie rozpoczęcia żniw
zbóż spowoduje, że zagrożone będą terminy siewu rzepaku
W maju i czerwcu mieliśmy oznaki
suszy, co też spowodowało, że tegoroczne zbiory zbóż będą poniżej 26
mln ton. Duży wpływ na plon miały
również duże przymrozki wiosenne,
a w niektórych regionach Wielkopolski
i Kujawsko-Pomorskiego nie przymrozek a mróz dochodzący do minus 11
stopni, co szczególnie niekorzystnie

wpłynęło na zboża jare.
Producenci, którym udało się mimo
wszystko rozpocząć żniwa twierdzą, że
ziarno jest drobniejsze i będą problemy
z uzyskaniem odpowiedniej gęstości
oraz liczby opadania, a tym samym
będzie konieczność przeznaczenia
tego ziarna na paszę. Zbyt mała ilość
zbóż dobrej jakości może wpłynąć na

jego cenę. Jeśli chodzi o ceny wynikają one z ogólnej sytuacji na rynkach
światowych i dużej redukcji zapasów
wynikających z sytuacji w ubiegłym
roku. W ogóle ceny wszystkich zbóż
powinny zachować się na obecnym
poziomie, choć w żniwa możemy spodziewać się lekkich spadków, to w późniejszym okresie po żniwach ceny zbóż
powinny się odbudować
Dziś jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie określić ceny zbóż w dłuższym okresie czasu. Na to może mieć
duży wpływ sytuacja na rynkach w Rosji Kazachstanie i Ukrainie. Obawy
uczestników rynku o kondycję zbóż
w krajach UE w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi spowalniającymi tegoroczne żniwa wywołały
zwyżkę cen.
Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy PZPRZ

Spotkanie polowe z firmą
Bayer CropScience
Firma Bayer CropScience 08 lipca 2011 w Gościejewie koło Rogoźna, w gospodarstwie
pana Marka Banasiaka, który jest laureatem wielu nagród związanych z produkcją rolniczą,
zorganizowała polowe spotkanie pokazowe.
W pierwszej części spotkania, która odbyło się w hotelowej sali konferencyjnej w Poznaniu, dr Dariusz
Przeradzki przywitał wszystkich gości
i dokonał otwarcia imprezy natomiast
Bronisław Kwiatkowski zaprezentował zebranym nowy preparat do
ochrony buraków cukrowych Betanal Maxx® Pro.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Na drugą część spotkania wszyscy
uczestnicy przenieśli się do gościnnego
Gościejewa na pola pana Marka Banasiaka, gdzie firma Bajer CropScience,
w warunkach polowych, ocenia i testuje swoje produkty.
Jak zwykle, tak i tym razem, spotkanie z Bayerem obfitowało w atrakcje
i niespodzianki.

Niewątpliwie największą atrakcją było
uczestniczenie w warsztatach pieczenia
chleba, gdzie pod okiem wytrawnego
piekarza uczestnicy mogli własnoręcznie przygotować dla siebie chleb, natomiast największą niespodzianką był
ulewny deszcz, który nie pozwolił na
obejrzenie efektów, zastosowanych na
poletkach środków ochrony roślin. Po-
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Do walki ze szkodnikami, wykorzystano preparat Proteus 110 OD, który
skutecznie poradził sobie z m.in. chowaczem brukwiaczkiem i słodyszkiem
rzepakowym.

Herbicydy w kukurydzy

mimo ulewy program spotkania, poza
wyprawą na pole, przebiegał zgodnie
z planem.
Specjaliści Bayer CropScience: Małgorzata Gago, Dariusz Szymański
i Tomasz Kowal przedstawili zebranym gościom zastosowane programy
ochrony i ocenili ich rezultaty na polach
rzepaku, kukurydzy i pszenicy, w gospodarstwie pana Marka Banasiaka.

Ochrona rzepaku
Wysiewane jesienią nasiona rzepaku zaprawione były zaprawą nasienną
Modesto® 480 FS. Zwalczanie chorób
prowadzono z wykorzystaniem dwóch
fungicydów: Tilmor® 240 EC i Traper
250 EC. Jesienią rzepak potraktowano
w fazie 4–6 liści preparatem Tilmor®
240 EC (0,75 l/ha). Zabieg ten nie tylko
zabezpieczał rośliny przed chorobami,
lecz także wpłynął pozytywnie na pokrój rośliny, wzmocnił system korzeniowy rzepaku, przez co przyczynił się
do dobrego przezimowania plantacji.
Preparat ten zastosowano ponownie
wiosną w celu dalszej regulacji łanu
i zabepieczenia przed chorobami.
Dlatego w fazie opadania płatków zastosowano Traper 250 EC (1 l/ha) - w
jego skład wchodzi m.in. protiokonazol
- jedna z najskuteczniejszych substancji
do zwalczania zgnilizny twardzikowej.
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Na plantacji kukurydzy, na dwóch jej odmianach prezentowane były różne technologie zwalczania chwastów. W technologii
doglebowej w różnych terminach zastosowano Adengo® 315 SC (0,44 l/ha)
– przy odpowiedniej wilgotności gleby jest to najskuteczniejszy sposób
zwalczania chwastów.
Kombinacje z herbicydami powschodowymi zastosowano, aby pokazać jak
można zwalczyć chwasty, gdy panuje
susza i nie można wykonać zabiegów
preparatami doglebowymi. Taką technologię wybiera się również, gdy na
polu występuje perz, komosa, rdest
powojowy i inne chwasty.
Na polu zastosowano więc metodę
dawek dzielonych z zastosowaniem
opcji Maister PAK 310 WG – pierwszy
zabieg w fazie 3-4 liści kukurydzy preparatem Maister 310 WG (0,075 kg/ha)
+ Actirob®2 842 EC (1,0 l/ha), a drugi
w fazie 5–6 liści kukurydzy herbicydem Maister 310 WG (0,075 kg/ha) +
Actirob (1,0 l/ha) następnie preparatem
Zeagran 340 SE (1,0 l/ha). Stosowanie
tego produktu ma sens wtedy, gdy na polu
masowo pojawia się rdest powojowy. Jeśli
na polu nie występuje perz, a głównymi
chwastami jest chwastnica i komosa lub
kukurydza jest już duża można zastosować preparat Laudis® 44 OD (2,0 l/ha).

Kompletny program
ochrony dla pszenicy
Na polach doświadczalnych pszenicy zastosowano pięć technologii zwal-

czania chwastów i różne technologie
ochrony fungicydowej. Pole, na którym
posiana została pszenica jest tzw. polem chabrowym. Na tym tle prezentowane były 3 technologie jesiennego
zwalczania chwastów preparatami
Komplet® 560 SC (0,5 l/ha), Expert
Met® 56 WG (0,35 kg/ha) oraz Alister
Grande® 190 OD (1,0 l/ha).
Na kolejnych poletkach zastosowano wiosenne zwalczanie chwastów z
wykorzystaniem herbicydów: Huzar
Activ® 387 OD (1,0 l/ha), a także Atlantis® 12 OD (0,45 l/ha) + Sekator®
125 OD (0,15 l/ha).
Na tle kombinacji herbicydowych zaprezentowano różne rozwiązania ochrony przed chorobami. Były wśród nich
technologie dwuzabiegowe o najwyższym poziomie ochrony czyli:
• UNIVO® - Input® 460 EC na pierwszy
zabieg oraz Fandango® 200 EC na drugi
• FUSARO® - analogicznie Input® 460
EC oraz Prosaro® 250 EC
Prezentowana była także technologia trzyzabiegowa, gdzie oprócz Univo® zastosowano dodatkowy zabieg
preparatem Prosaro 200 EC w dawce
0,75 l/ha w fazie pszenicy – BBCH 61-65.
Na polach pokazano także standardową ekonomiczną ochronę przed
chorobami opartą na preparatach
Soligor® 425 EC oraz Falcon® 460 EC.
Specjaliści cały czas byli do dyspozycji
i nie unikali odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania zainteresowanych.
Pomimo niesprzyjającej aury, spotkanie było udane, gdyż organizatorzy
zapewnili dla gości pełny zakres informacji czysto praktycznych, rolniczych
a jednocześnie zadbali o dobrą atmosferę i zabawę.
Na podstawie materiałów Bayer CropScience
Jolanta Malinowska-Kłos
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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NOWOCZESNA LINIA
TECHNOLOGICZNA
Top Farms Agro jest dużym i renomowanym producentem kwalifikowanego materiału siewnego
na polskim rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników, firma uruchomiła nową
linię produkcyjną w gminie Głubczyce.

ków w Słowacji i Czechach. – „Z tymi
krajami związane są duże nadzieje – podkreśla prezes Leszek Lipski - zamierzamy wykorzystywać do
przerobu materiał nasienny z plantacji, z tych krajów, jak również chcemy sprzedawać materiał siewny,
który tutaj będziemy produkować”.
Na otwarciu nowej linii produkcyjnej,
gościli przedstawiciele obu tych krajów, ze Słowacji pani Lilian Soto oraz
z Czech pan Jaroslav Hampel.

Niemiecka precyzja

Uroczyste przecięcie wstęgi. (od prawej: prezes Top Farms Agro Leszek Lipski, prezes
gospodarstwa Top Farms Głubczyce Krzysztof Gawęcki, Burmistrz Głubczyc Jan Krówka)

Zakład produkcyjny
Oficjalne otwarcie nowej linii produkcyjnej odbyło się 29 lipca 2011 w miejscowości Widok,
należącej do gminy Głubczyce. Zakład produkcyjny jest największym
i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Należy do przedsiębiorstwa Top Farms Agro, którego prezesem
jest pan Leszek Lipski.
- „Jest to bardzo ważny moment
w działalności firmy – mówi pan Leszek
Lipski – Dzięki nowoczesnej technologii, linia przygotowywania ziarna, jest
bardziej wydajna, jej wydajność wynosi
26 ton/godzinę, co daje możliwość
uzyskania rocznej produkcji w wysow w w . r a p o r t r o l n y. p l

kości 25 tys. ton. Dla porównania cała
produkcja w Polsce wynosi ok. 130150 tys. ton”.
Obiekt powstał na terenie gospodarstwa Top Farms Głubczyce, której
prezesem jest pan Krzysztof Gawęcki.
Stąd firma uzyskuje surowiec, który
przetwarzany będzie w nowym zakładzie. Wysoka jakość tego surowca, zdecydowanie przyczynia się do
tego, że produkt czyli materiał siewny
sprzedawany pod markami Top Farms
Nasiona - Nasiona Premium, znalazły
duże uznanie na rynku.
Top Farms Głubczyce jest częścią
europejskiej organizacji farmerskiej
Spearhaed i ma swoich odpowiedni-

Nowoczesna linia technologiczna
do przygotowywania wysokiej jakości
materiału siewnego, została zaprojektowana przez pana Josefa Conradsa
z Hamburga, który wykorzystał technologię firmy Damas. Materiał siewny na linii technologicznej przechodzi
przez 7 etapów, podczas których ziarno poddawane jest wieloetapowemu
czyszczeniu, selekcjonowaniu, zaprawianiu i pakowaniu. Dzięki nowoczesnej linii pakowania, firma ma możliwość
przygotowania dużej ilości materiału
siewnego, w najbardziej optymalnym
terminie siewów.
Firma Top Farms Agro zdobywając
doświadczenie, w tego typu inwestycjach, planuje już kolejne. Prezes Leszek Lipski sądzi, że linia ta przyczyni
się do podniesienia kultury produkcji
nasiennej w Polsce.

Sukces Top Farms Agro
Prezes firmy Top Farms Agro podkreślał,
że otwarcie zakładu jest dużym sukcesem –
„Z roku na rok zwiększamy produkcję
kwalifikowanego materiału siewnego.
W tym roku, co piąty hektar obsiany
kwalifikowanym materiałem siewnym,
będzie pochodził z produkcji TFA. Suk-
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ces ten jest możliwy dlatego, że znaleźliśmy duże uznanie wśród rolników”.
Misją firmy Top Farms Nasiona jest dostarczać jak najlepszej jakości materiał
siewny, temu ma służyć powstała linia
produkcyjna.
Zdaniem Pana Leszka Lipskiego –
„W rozpowszechnianiu materiału siewnego są najistotniejsze trzy elementy:
pierwszy hodowcy, którzy kreują nowe
odmiany – tak jak firma Danko, drugim
ogniwem są firmy nasienne, takie jak
my, trzecim firmy handlowe, które doradzają i informują”.
Nowo powstały zakład to nie tylko
produkcja, to również rozwój dla ludzi, którzy znajdą tutaj zatrudnienie.
Firma proponuje szeroką współpracę,
daje możliwość kontraktowania plantacji pod potrzeby zakładu dla rolników,
oferuje kupowanie towarów, usług np.
serwisowych, transportowych.

Powstanie zakładu produkcyjnego
było możliwe dzięki pomocy miasta
Głubczyc, a w szczególności pana
burmistrza Jana Krówki.
Jak podkreślał pan burmistrz – „Dla
miasta i gminy Głubczyce zakład ten
jest wartością dodaną, zależy nam na
tym, żeby nasi rolnicy korzystali i obsiewali swoje pola kwalifikowanym materiałem siewnym, który pochodzi od
nas, od Top Farms Głubczyce.
Na otwarciu nowoczesnej linii produkcyjnej Top Farms Głubczyce gościli przedstawiciele firm hodowlanych:
prezes firmy Danko, pan Karol Marciniak i pan Uwe Diebel z firmy IG
Pflanzenzucht. Przedstawiciele agencji
rolniczych, firm doradczych i mediów rolniczych. Liczną grupę stanowili rolnicy,
zwłaszcza z województwa opolskiego.
Opracowano na podstawie materiałów
Martin&Jacob
Roman Barszcz

Nowy preparat do ochrony jabłek

pani Sylwia Krupiak dyrektor ds. nasiennictwa
przedstawia nowoczesne rozwiązania
technologiczne firmy Damas

dzięki nowoczesnej linii technologicznej
Top Farms Agro ma możliwość przygotowania dużej ilości materiału siewnego w najbardziej optymalnym terminie siewów.

Sposób na gorzkie problemy przechowalnicze

Firma BASF uzyskała rejestracje nowego produktu dla sadowników: Bellis 38 WG ( zezwolenie
MriRW Nr R-48/2011 z dnia 26 lipca 2011)
Bellis 48 WG zawiera dwie substancje
aktywne boskalid oraz piraklostrobinę i
jest przeznaczony do zwalczania gorzkiej zgnilizny jabłek. Produkt został zare-

jestrowany w dawce 0.8 kg/ha i będzie
dostępny w opakowaniach: 1 kg oraz 5 kg.
Bellis 48 WG w obrocie handlowym
pojawi się po 15 sierpnia 2011 roku.

Dwie nowoczesne substancje aktywne
Krótki okres karencji
Wysoka efektywność stosowania

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Bellis-ogl-205x295-2011.indd 1
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Z Niemiec do Polski
i z powrotem
Grupa REECO rośnie i rozwija się
Grupa REECO od lat z sukcesem
organizuje targi i konferencje na temat
energii ze źródeł odnawialnych w wielu
krajach europejskich.
Od 22 do 25.09.2011 po raz 12 odbędą się targi i konferencje RENEXPO® w Augsburgu, które informują
o wszystkich aspektach energii odnawialnej, inteligentnej dystrybucji energii
i jej efektywnego wykorzystania. W tym
roku RENEXPO® w Augsburgu ma
nowe targi partnerskie a mianowicie
RENEXPO® Poland w dniach od 26
do 28.10.2011 w Warszawie otwiera
swoje podwoje.
Ważnym wydarzeniem tegorocznych
targów w Augsburgu jest kogeneracja. Forum kogeneracji stało się jedną
z najbardziej renomowanych wystaw
w Europie.
Inne ważne tematy to biomasa i jej gazyfikacja, rośliny energetyczne, pompy
ciepła, mikro-sieci, sieci energetyczne
jak również zrównoważone budownictwo i remonty. Przedstawiony zostanie
również pełen zakres finansowania inwestycji w energie odnawialną, wspierania tych inwestycji i ich ubezpieczenia.
Blisko 350 wystawców przedstawi unikalny przegląd najnowszych technologii.
Organizatorzy RENEXPO® w Augsburgu ponownie oczekują około 14.000
zwiedzających i około 1000 uczestników konferencji. RENEXPO® to miejsce spotkań decydentów i inwestorów
z Europy.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

RENEXPO współpracuje z około 50
Partnerami, w tym z najważniejszymi
stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, współpraca z ponad 50 partnerami medialnymi zapewni obecność
grup docelowych targów.
Najmłodszym członkiem „rodziny”
RENEXPO® jest RENEXPO® Poland.
Polska to także kraj partnerski RENEXPO® w Augsburgu.
RENEXPO® Poland to nowa jakość
targów na rynku polskim, co też ma
swoje odzwierciedlenie w tym, że targi
te zostały objęte Patronatem Polskiej
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Organizator REECO Poland Sp. z o.o.
spodziewa się około 120 wystawców
ze wszystkich sektorów energii odnawialnej. Równolegle do wystawy będą
odbywać się wysokiej jakości konferencji i seminaria organizowane we
współpracy z wybitnymi specjalistami
z Polski i Europy. RENEXPO® Poland
będzie platformą wymiany doświadczeń i wiedzy na poziomie krajowym
i europejskim.
REECO Poland jest dumne z tego,
że może kontynuować historię sukcesu targów RENEXPO® w Europie,
podkreśla Marek Schinke Project Manager Poland.
Znana marka RENEXPO® w połączeniu z obiecującym rynkiem polskim
są gwarantem sukcesu RENEXPO®
Poland.
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Wilkowickie Święto Maszyn
Już 20-21 sierpnia w Wilkowicach w gminie Lipno odbędzie się prawdziwe Święto Maszyn.

Wystawa Rolnicza Roltechnika towarzysząca Ogólnopolskiemu Festiwalowi
Starych Ciągników im. Jerzego Samelczaka, to jedyne spotkanie branży rolniczej w Polsce oraz jedno z kilku na
skalę Europy, które przyciąga wielotysięczną widownię swoją wyjątkową
atmosferą i pokazami.
Festiwal Starych Ciągników i Roltechnika to wyjątkowa okazja do pokazania
ewolucji w budowie i działaniu maszyn,
jaka nastąpiła na przestrzeni ostatnich
stu lat. W ramach Festiwalu zaprezentowane zostaną egzemplarze najbardziej znanych marek traktorów m.in.
z Holandii, Niemiec, Polski i Słowacji.
Tegoroczna wystawa będzie wyjątkowa ze względu 5-te urodziny Wystawy
Rolniczej Roltechnika oraz na 10-te uro-
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dziny Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników im. Jerzego Samelczaka.
ROLTECHNIKA to ekspozycja najbardziej uznanych przez rolników maszyn
i urządzeń, niezbędnych do tego by
ekonomicznie i efektywnie prowadzić
gospodarstwo rolne. Wśród wystawców pojawią się znane marki i liderzy
rynku maszyn rolniczych. Zwiedzający
zapoznają się z najnowszej generacji
ciągnikami, ładowaczami, rozsiewaczami i opryskiwaczami. Możliwości najnowszych urządzeń rolniczych zostaną
zaprezentowane na specjalnie przygotowanym placu manewrowym. Wystawa
będzie również obejmować ekspozycję
chemii używanej w rolnictwie, pasze, a
także firmy zajmujące się doradztwem
i finansowaniem rolnictwa.

Organizatorzy zaplanowali wiele
atrakcji.
W programie obu spotkań znajdą się
konkurencje, pokazy i konkursy. Odwiedzający Wystawę będą mieli okazje
uczestniczyć w paradzie kilkudziesięcioletnich maszyn i traktorów, spotkać
się z kolekcjonerami, obejrzeć konkurs
siłowy – Ursusy 45 i Lanz Bulldogii.
Ponadto, podczas wydarzenia odbędzie się konkurs „Odpalanie bumbaja”
i „Odpalanie korbą”.
Szczegółowy program dostępny na
www.roltechnika.pl
Patronat nad wydarzeniami objął
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Jubileuszowe święto hodowców
Co łączy konkurs o tytuł championa z wyborami miss?

Czy kury grają w piłkę nożną lepiej
niż reprezentacja Polski? Ile czasu potrzebuje struś na wydostanie się ze
skorupki? Jaki jest najlepszy patent
na oszacowanie wagi świni? Jaką ilość
mleka można wydoić w 2 minuty i dlaczego nutrie mają pomarańczowe zęby?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań
będzie można poznać podczas XXV
Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 11-14 września 2011 r.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych to stały punkt w kalendarzu najbardziej liczących się wydarzeń branży
hodowlanej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji zwiedzający będą mogli
podziwiać aż 1500 okazów zwierząt
niemal wszystkich ras gospodarskich
i hodowlanych, zdobyć fachową wiedzę z zakresu hodowli i pielęgnacji
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

zwierząt, wziąć udział w oryginalnych
pokazach i konkursach.
Podczas jubileuszowej Wystawy będzie można podziwiać najlepsze okazy:
koni, bydła ras mięsnych i mlecznych,
trzody chlewnej, owiec, kóz, kaczek
i kur, strusi, zwierząt futerkowych (króliki, szynszyle i nutrie), pszczół, ślimaków oraz ryb. Po raz kolejny będzie
można obejrzeć także zwierzęta objęte programami ochrony w ramach wystawy Polskich Ras Zachowawczych
organizowanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.
Cechą wyróżniającą KWZH jest bogaty
i niezwykle zróżnicowany program, którego kluczowym elementem jest ocena
zwierząt konkurujących o prestiżowe tytuły czempionów i wiceczempionów. Nie
zawiodą się także miłośnicy konkursów,
ciekawostek i spotkań edukacyjnych, na
których czeka moc atrakcji.

W NIEDZIELĘ, 11 WRZEŚNIA –
WSTĘP WOLNY!
Na XXV Krajową Wystawę Zwierząt
Hodowlanych zapraszają:
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
• Dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
• Prezesi Związków Hodowców
Zwierząt
• oraz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
Więcej informacji: www.kwzh.pl
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Podsumowanie roku
kwotowego 2010/2011
Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004r.
– mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na
rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie dostawcom
zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny.
Wskutek przyjętych uregulowań prawnych, w roku kwotowym 2010/2011 przysługująca Polsce krajowa kwota mleczna
wynosiła 9 760 057 552 kg.
W tym:
• 9 602 696 317 kg krajowa kwota dostaw oraz
• 157 361 235 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.
Na ostatni dzień roku kwotowego
2010/2011 w kraju zarejestrowanych
było łącznie 183 tys. producentów mleka, w tym:
• 168 tys. dostawców hurtowych, którzy
dysponowali kwotą indywidualną w łącznej wysokości 9 589 189 tys. kg oraz
• 15 tys. dostawców bezpośrednich
z kwotą w wysokości 97 351 tys. kg.

Dostawy mleka do
podmiotów skupujących
Na podstawie miesięcznych informacji
przekazywanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR w okresie od kwietnia 2010 r.
do marca 2011 r. skupiono ok. 9,11 mld
kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych
zaczytanych do systemu informatycznego
ARR na dzień 10. 05. 2011 r.).
Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hur-
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towym po zakończeniu roku kwotowego
wyniósł ok. 95%.
Ilość mleka dostarczona do podmiotów
skupujących w okresie kwiecień 2010 r. –
marzec 2011 r. jest o ok. 0,2% większa niż
w porównywalnym okresie roku kwotowego 2009/2010. W pierwszej połowie roku
2010/2011 skup mleka był średnio o 2,5%
niższy niż skup odnotowany w pierwszej
połowie ubiegłego roku, wykazując jednak tendencję rosnącą. Od połowy roku
2010/2011 wysokość dostaw mleka zrealizowanych do podmiotów skupujących
powoli wzrastała.

Wsparcie finansowe
producentów mleka
Na mocy Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009
r. ustanawiającego szczególne środki
wspierania rynku na rynku mleczarskim,
Komisja Europejska przyznała wszystkim
Państwom Członkowskim pulę środków
finansowych w łącznej wysokości 300
mln euro, przeznaczonych na wsparcie
producentów mleka.
Wysokość środków pieniężnych przyznanych Polsce wyniosła 20,211209 mln euro.
Na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem
szczególnych środków wspierania rynku

mleczarskiego (Dz. U. Nr 57, poz. 360),
ARR została wyznaczona do realizacji
procesu udzielenia wsparcia producentom mleka. Wspomniane rozporządzenie ustanowiło ponadto zasady rozdziału
środków finansowych.
Ze wsparcia mogli skorzystać producenci, którzy:
• w dniu 31 marca 2009 roku posiadali
kwotę mleczną w wysokości nie niższej niż 20 000 kg i nie wyższej niż
200 000 kg oraz
• w dniu złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia posiadali kwotę w wysokości nie niższej niż 20 000 kg.
Wsparcie finansowe udzielane było do
każdego kilograma mleka lub przetworów
mlecznych przeliczonych na kilogramy
mleka, wprowadzonego do obrotu przez
producenta mleka w roku kwotowym
2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty indywidualnej przysługującej dostawcy w dniu 31 marca 2009 r.
Wysokość wsparcia jednostkowego przysługującego na 1 kg mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka
w roku kwotowym 2008/2009 określona
została na poziomie 0,01531527 PLN.
Pomoc finansową otrzymało 91,6 tys.
producentów mleka. Natomiast suma
kilogramów, do których udzielone zostało
wsparcie wyniosła blisko 5 412,4 mln kg.
Z tytułu przyznanego wsparcia Agencja
Rynku Rolnego do końca czerwca 2010
r. wypłaciła producentom mleka środki finansowe w wysokości ok. 82,9 mln zł, czyli ponad 20,0 mln euro, co stanowi 99%
przyznanych Polsce środków pieniężnych.

Rozdział krajowej rezerwy
kwoty krajowej
Warunkiem przyznania kwoty z krajowej
rezerwy w roku kwotowym 2010/2011 było
wykazanie przez producenta zwiększenia
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 8 sierpień 2011

sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym
rok 2010/2011 (zwiększenie nie mogło
być mniejsze niż 500 kg).
Wysokość kwoty indywidualnej należnej do przyznania z krajowej rezerwy nie
mogła być mniejsza niż 500 kg oraz nie
większa niż 30 000 kg.
Przepisami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 212, poz.
1392) określona została na rok kwotowy 2010/2011:
krajowa rezerwa kwoty krajowej w wysokości 299 238 097 kg, w tym:
krajowa rezerwa dla dostawców hurtowych wynosi 237 735 912 kg oraz
krajowa rezerwa dla dostawców bezpośrednich wynosi 61 502 185 kg.
W związku z tym, że zapotrzebowanie
na limity z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku
kwotowym 2010/2011, analogicznie do
lat poprzednich, okazało się wyższe od
krajowej rezerwy określonej na ten rok
(ponad 305 mln kg), określony został
współczynnik przydziału kwot z krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych
w wysokości 0,6989 (Rozporządzenie
MRiRW z dnia 24 listopada 2010 r. - Dz.
U. Nr 230, poz. 1517).
Po zastosowaniu współczynnika przydziału, Dyrektorzy OT ARR przyznali dodatkowe kwoty z krajowej rezerwy blisko
33 tys. dostawcom hurtowym w łącznej
ilości 228,7 mln kg.
Natomiast w przypadku rozdziału krajowej rezerwy sprzedaży bezpośredniej
wielkości kwot przyznane z krajowej rezerwy równe były wysokościom zapotrzebowanym, a mianowicie wydanych
zostało 22 decyzje na kwotę 295,7 tys. kg.
Krajowa rezerwa kwoty krajowej –
2011/2012 -do dnia 29 lipca 2011 r. w
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Oddziałach Terenowych zarejestrowano
28 765 wniosków o przyznanie KI z krajowej rezerwy.

Konwersje kwot indywidualnych
Konwersje stałe
W wyniku dokonanych konwersji stałych
kwot indywidualnych, w roku kwotowym
2010/2011 przekonwertowano kwotę:
• z bezpośredniej na hurtową (tzw.
konwersja BH) na łączną wysokość
3 966 267 kg oraz
• z hurtowej na bezpośrednią (tzw.
konwersja HB) na łączną wysokość
601 651 kg.
Konwersje tymczasowe
W wyniku dokonanych konwersji tymczasowych kwot indywidualnych, w roku
kwotowym 2010/2011 przekonwertowano kwotę:
• z bezpośredniej na hurtową (tzw.
konwersja BH) na łączną wysokość
782 895 kg oraz
• z hurtowej na bezpośrednią (tzw.
konwersja HB) na łączną wysokość
2 592 246 kg.

Transfery prawa do kwot
indywidualnych
W mechanizmie kwotowania produkcji mleka istnieją następujące możliwości transferu przyznanych kwot
indywidualnych:
• zbycie kwoty indywidualnej (sprzedaż,
darowizna),
• o ddanie w uż y wanie k wot y
indywidualnej,
• zbycie gospodarstwa rolnego (sprzedaż, darowizna, dzierżawa).
W wyniku zatwierdzonych transakcji
zbycia KI (wg stanu na 28. 06. 2011 r.),
do krajowej rezerwy dostaw przejdzie kwo-

ta w wysokości 6 728 206 kg, a do krajowej rezerwy sprzedaży bezpośredniej
– 82 131 kg (5% KI stanowiącej przedmiot
umowy przechodzi do krajowej rezerwy).

Podmioty skupujące
W RPSM zarejestrowanych jest łącznie 288 podmiotów skupujących (stan na
20.07.2011 r.). Wśród zarejestrowanych
podmiotów skupujących można wyróżnić:
• 155 spółdzielni mleczarskich (55%
wszystkich podmiotów),
• 84 spółek prawa handlowego (29%
wszystkich podmiotów),
• 45 osób fizycznych wykonujących działalność w zakresie skupu mleka (15%),
• 3 oddziały zagranicznych przedsiębiorców (1%) oraz
• 1 Rolnicze Zrzeszenie Branżowe (0,3%).
W Agencji Rynku Rolnego w chwili
obecnej trwają prace zmierzające do
ostatecznego rozliczenia roku kwotowego 2010/2011.
Do dnia 14 maja 2011 r. podmioty skupujące oraz dostawcy bezpośredni zobowiązani byli do złożenia do właściwych
miejscowo Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR informacji rocznych za rok
kwotowy 2010/2011.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
(WE) nr 72/2009 z 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej (...), limity krajowe przysługujące poszczególnym
państwom członkowskim są zwiększane o 1%
w kolejnych latach kwotowych, począwszy od
roku 2009/2010 aż do roku 2013/2014 (jedynie
w roku kwotowym 2008/2009 zwiększenie to
wyniosło 2% w stosunku do roku 2007/2008).
Wobec powyższego w roku kwotowym
2011/2012 kwota krajowa dla Polski wynosi 9 857 658 127 kg.
Rafał Hołubicki
Agencja Rynku Rolnego
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Dawkowanie nawozów przed
siewem rzepaku
Nawet 190 kg N, 85 kg fosforu P2O5, 185 kg potasu K2O pobiera rzepak z hektara z przeciętnym
plonem. Oprócz NPK do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje także stosunkowo dużych
ilości magnezu, wapnia, siarki i boru, odpowiednio 35 kg MgO, 220 kg CaO, 65 kg S i 0,5 kg
B z ha. Potrzeby te pokrywane są z zasobów naturalnych gleby oraz nawozów mineralnych i
naturalnych.

Mimo iż, potencjał plonotwórczy zarejestrowanych odmian rzepaku jest
duży, to w praktyce wciąż uzyskuje
się znacznie niższe plony. Głównym
powodem ograniczającym plonowanie tej rośliny, to nieodpowiednie dawkowanie nawozów mineralnych przed
siewem rzepaku oraz niska mrozoodporność tej rośliny.
Nawożenie rzepaku najlepiej ustalać
w oparciu o analizy zasobności gleby
w składniki pokarmowe. Wykonanie takiej analizy dostarcza informacji na temat jej aktualnej zasobności i pozwala
ustalić odpowiednią do gatunku i potrzeb pokarmowych, dawkę nawozu.
Dawki nawozów mineralnych
pod rzepak możemy ustalić również
wykorzystując gotowe zalecenia wydane przez IUNG-PIB. Trzeba jednak
pamiętać, że mają one charakter orientacyjny i zależą tylko od przewidywanej wielkości plonu. Natomiast dawki
nawozów mineralnych wyliczone w

oparciu o aktualne wyniki analiz próbek glebowych gwarantują racjonalne
nawożenie z uwzględnieniem poziomu
żyzności gleby oraz pozwalają efektywniej wykorzystać składniki pokarmowe
z wniesionych do gleby nawozów mineralnych. Nie mniej jednak, gdy mamy
rozeznanie, co do wysokości plonów
uzyskiwanych w naszym gospodarstwie
jak najbardziej z gotowych zaleceń możemy skorzystać. Poniżej zamieszczono
przykładowe dawki nawozów mineralnych w kg/ha w zależności od przewidywanego plonu rzepaku.
Intensywny rozwój rzepaku następuje
już jesienią. W tym okresie, w zależności od warunków termiczno-opadowych
rozwija się mniejsza lub większa część
zawiązków liści, która tworzy rozetę liściową, jak i liczba uśpionych zawiązków
rozgałęzień bocznych, które rozwiną się
wiosną. Równolegle rozwija się też system korzeniowy. Bardzo ważne jest,
aby jego rozwój był prawidłowy, ponie-

Zalecane dawki składników pokarmowych w kg/ha w zależnści
od prognozowanego plonu (wg IUNG, 2008)
dawki
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Roślina

Plon w t/ha

fosforu
P2O5

rzepak

2,5
3,5
4,0
5,0

50
70
90
100

azotu
N
100
120
160
200

Potasu
K2O

Magnezu
MgO

60
85
110
120

15
20
30
35

Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy

waż jego zadaniem jest pobranie jesienią jak największej ilości składników
pokarmowych ze strefy ukorzenienia,
pozwalających rzepakowi jak najlepiej
przetrwać okres zimy. To, w jaki sposób
rozwinie się rzepak jesienią, decyduje
o ostatecznym plonie tej rośliny. Dlatego też, jeśli rolnik chce zebrać wysoki
plon nasion, musi zadbać już jesienią o
dostarczenie rzepakowi odpowiednich
składników pokarmowych. Największą
rolę w tym zakresie pełnią dwa składniki pokarmowe, a mianowicie potas
i fosfor. Fosfor należy do ścisłej trójki niezbędnych makroelementów potrzebnych do wzrostu i rozwoju roślin.
Akumulowany jako fityna w nasionach
i korzeniach spichrzowych, stanowi
rezerwę fosforu dla kiełków i młodych
pędów roślin. Fosfor decyduje przede
wszystkim o prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego. Z tego względu,
fosfor pod rzepak należy stosować zawsze przedsiewnie, ponieważ rośliny
potrzebują najwięcej tego składnika na
starcie, tzn. w pierwszych tygodniach
wzrostu. Fosfor konieczny jest także w
późniejszych fazach do wytworzenia
tzw. ,,szkieletu” rośliny. Przedsiewne
nawożenie fosforem jest też ważne dla
prawidłowego przezimowania rzepaku
ozimego. Pogłówne zastosowanie tego
składnika nie wyrównuje już jesiennego niedoboru fosforu, co może skutkować znaczną obniżką plonu, również
z powodu słabego przezimowania.
Prawidłowe zaopatrzenie rzepaku w
fosfor pozwala też zminimalizować
skutki zastosowania zbyt dużej dawki azotu, czyli ograniczyć akumulację
szkodliwych azotanów oraz zwiększyć
odporność na niekorzystne warunki
atmosferyczne, tj. suszę, mróz oraz
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Rzepak ozimy
Odmiany mieszańcowe:
SPRAWNY ZBIÓR

VISBY F1

Lider potwierdza swoją klasę
NR 1 PDO 2010

PRIMUS F1

Niski, wczesny, opłacalny
Odmiany populacyjne:

BELLEVUE

Na polskie mozaiki glebowe

AROT

Krzepki i zdrowy

Odmiany mieszańcowe:

Odmiany populacyjne:

VISBY F1
PRIMUS F1
HERKULES F1
ELEKTRA F1

BELLEVUE
AROT
WINNER
DANTE
LISEK

www.agrobras.pl

AgroBras Sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec, tel.: 67 26 80 710, fax: 67 26 80 715, e-mail: agrobras@agrobras.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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porażenie chorobami. Aby nawożenie
fosforem dawało korzyści i glebie i roślinie, należy precyzyjnie wybrać formę
nawozu fosforowego i termin aplikacji
tak, aby roślina mogła jak najlepiej go
wykorzystać. Fosfor najlepiej jest przyswajalny dla roślin w glebach wilgotnych oraz zasobach w próchnicę. W
glebach długotrwale przesuszonych
jest niedostępny dla roślin. Największe jednak znaczenie dla dostępności fosforu dla roślin ma odczyn gleby.
Najwięcej przyswajalnego fosforu dla
roślin występuje w glebach o odczynie
lekko kwaśnym. Na glebach zarówno
zbyt kwaśnych, jak i nadmiernie wapnowanych, jest on niedostępny dla roślin.
Winne temu są powstałe w tych warunkach trudno rozpuszczalne związki
fosforu. W celu stworzenia optymalnej
dostępności fosforu dla roślin zaleca
się więc kontrolować odczyn gleby i
regularnie stosować nawozy fosforowe. Warto również przyorywać obornik. W nawożeniu fosforem niezmiernie
ważna jest forma nawozu. Rolnicy
mają do wyboru nawozy pojedyncze
i wieloskładnikowe, zawierające odpowiednio od 7,9% do 46,5 % fosforu
(P2O5). Nawozy wieloskładnikowe charakteryzują się znaczną koncentracją
czystego składnika i jednorodnością
każdej granuli, co pozwala przy jednokrotnym wysiewie równomierne wprowadzić do gleby komplet składników
pokarmowych.. Wadą natomiast jest
niewątpliwie wyższa cena nawozów
wieloskładnikowych oraz sztywne proporcje podstawowych składników pokarmowych, tj. N:P:K, co uniemożliwia
dopasowanie wielkości dawek fosforu
do aktualnej zawartości przyswajalnej
formy tego składnika w glebie, jak to
jest w przypadku stosowania nawo-
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zów jednoskładnikowych. Nawozy te
można jednak bezpiecznie i efektywnie
stosować na glebach żyźniejszych o
uregulowanym odczynie i co najmniej
średniej zasobności w fosfor. Na glebach o niskiej zasobności poleca się
nawozy fosforowe jednoskładnikowe.
Na glebach o średniej zasobności
dobre rezultaty daje stosowanie nawozów wieloskładnikowych tzw. typu
jesiennego, które nie zawierają azotu
lub małe jego ilości, a dużo potasu i
fosforu. Pozwala to zastosować pełną
dawkę fosforu i potasu wraz z innymi
składnikami pokarmowymi, tj. magnez,
siarka czy bor, nie powodując przenawożenia azotem.
Rzepak ozimy szczególnie korzystnie reaguje na nawożenie azotem. Już
jesienią pobiera do 50 kg tego składnika z hektara. Jesienna jednorazowa
dawka azotu pod rzepak nie powinna
jednak przekraczać 40 kg na hektar.
Zastosowanie dawki wyższej jest niewskazane, gdy może prowadzić do
nadmiernego wzrostu rzepaku jesienią, co może pogorszyć jego zimowanie. Jeśli jesień jest ciepła i wilgotna,
a gleba zasobna w azot, wówczas
następuje bardzo intensywny rozwój
rzepaku prowadzący do nadmiernego zagęszczenia i wzrostu roślin. Jest
to zjawisko niepożądane przed zimą,
ponieważ zmniejsza się odporność
roślin na przezimowanie. Jeśli siejemy
rzepak wcześniej niż przypada termin
optymalny siewu tej rośliny, wówczas
istnieje niebezpieczeństwo, że jesienne nawożenie azotem spowoduje jego
nadmierny rozwój, czyli przed zimą
widoczna będzie tendencja rzepaku
do tworzenia wątłych łodyg. Dlatego,
przy wczesnym siewie azotem nawozimy jedynie, gdy rzepak siejemy

w słabo uprawnioną glebę lub, gdy
uprawiamy rzepak po przedplonach
pozostawiających w glebie mało azotu, czyli mniej niż 30 kg N na hektar.
Na stanowiskach po przyoranej słomie
zbóż, niezależnie od zalecanej dawki
nawozów azotowych, trzeba dodatkowo zastosować do 30 kg azotu, w
celu przeciwdziałania unieruchomieniu
azotu przez drobnoustroje glebowe.
Potas z kolei decyduje o gospodarce wodnej roślin i pobraniu azotu przez
rośliny. Rzepak wykazuje duże zapotrzebowanie na ten składnik. Jesienią
pobiera do 70 kg potasu K2O z hektara. Potas poza odpowiedzialnością za
gospodarowanie wodą wpływa też na
zwiększanie zawartości tłuszczu w nasionach i dojrzewanie nasion. Najważniejszą jednak jego funkcją jest wpływ
potasu na zwiększenie mrozoodporności rzepaku. Potasem, podobnie jak fosforem nawozimy przedsiewnie. Bardzo
ważne jest prawidłowe zbilansowanie
nawożenie potasem. Zastosowany w
nadmiarze, nie przynosi korzyści roślinie.
Rośliny maja tendencję do pobierania
nadmiernych ilości tego składnika, co
powoduje, że odkłada się w częściach
zielonych i korzeniach. W efekcie pogarsza się jakość plonu. Nadmiar potasu
szkodzi także glebie szczególnie, gdy
stosujemy niskoprocentowe sole potasowe. Gleba ulega zasoleniu i staje
się bardziej zlewna. Ponadto w takiej
glebie występuje zmniejszone pobieranie magnezu i wapnia. Pod rzepak
dobre rezultaty daje stosowanie nawozów wieloskładnikowych. Podobnie jak
w przypadku fosforu, jesienią dajemy
całą dawkę potasu. Tylko w przypadku,
gdy jest zbyt wysoka dzielimy na dwie
mniejsze i drugą stosujemy wczesną
wiosną pogłównie. W przypadku gleb
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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o niskiej zasobności gleby w potas i
fosfor zaleca się stosować całą dawkę
potasu i fosforu jesienią.
Niezmiernie ważne jest uregulowanie odczynu, najlepiej pod przedplon
rzepaku. W zależności od kategorii
agronomicznej gleby stosujemy wapno węglanowe lub tlenkowe. Ponieważ
rzepak potrzebuje dużych ilości magnezu, jeśli aktualne analizy gleby wykażą niską zasobność w ten składnik
pokarmowy, zaleca się stosować wap-

no magnezowe. Rzepak jest również
wrażliwy na brak siarki i boru. W celu
pokrycia potrzeb pokarmach względem tych składników zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych
z siarką i borem.
Okres jesienny to także dobry czas
na stosowanie nawozów dolistnych.
Z praktyki wynika, ze nawożenie doglebowe nie zawsze zapewnia rzepakowi potrzebne składniki pokarmowe.
Nawet przy zastosowaniu optymal-

Siew rzepaku ozimego
O powodzeniu uprawy rzepaku ozimego, decyduje przede wszystkim poprawna i staranna
agrotechnika. Jednym z podstawowych czynników jest między innymi terminowe i dokładne
wykonanie siewu. Od staranności wykonania tego zabiegu, w znacznej mierze zależy wysokość
i jakość przyszłych plonów.

Termin siewu
Najwcześniej rzepak należy siać na
Lubelszczyźnie, Podlasiu, Suwalszczyźnie i wschodniej części Mazowsza – do
18 sierpnia. Na Pomorzu, Żuławach,
Warmii, Kujawach, zachodniej części
Mazowsza, w województwach łódzkim
i świętokrzyskim oraz na Podkarpaciu
siewy powinny być wykonane do 22
sierpnia. Natomiast do 28 sierpnia może
być siany rzepak w przymorskiej części
Pomorza, Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej
i nizinnych strefach Śląska. Dotrzymanie powyższych terminów gwarantuje
roślinom przeciętnie 12 tygodni wegetacji w okresie jesieni przed wejściem
w spoczynek zimowy. Rzepak przed
zimą zdąży wtedy wytworzyć rozetę
6-10 liści o zwartym pokroju i nisko
osadzonym stożku wzrostu, szyjkę korzeniową o średnicy 5 mm i długi korzeń palowy. Z tego właśnie powodu
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

tak ważny jest termin siewu, którego
nie da się zrekompensować większą
normą wysiewu czy wyższym poziomem nawożenia azotowego. Dlatego
też w przypadku wykonania siewów w
terminach późniejszych, należy liczyć
się z obniżką plonu oraz możliwością
przemarznięcia plantacji. W związku z
powyższym warto pamiętać, że termin
siewu jest beznakładowym elementem
agrotechniki, którego przestrzeganie w
znacznym stopniu decyduje o opłacalności uprawy tej rośliny.

Ile wysiewać?
O plonach rzepaku w znacznej mierze decyduje również obsada roślin.
Zatem jeżeli jest on wysiewany w optymalnym terminie, nie powinien być
gęsty. Dla odmian populacyjnych w
technologiach intensywnych zalecana
jest obsada około 70 roślin na 1 m2. W

nych dawek nawozów mineralnych
część składników z powodu okresowych susz, czy też jesiennych chłodów może być niedostępna dla roślin.
Wówczas należy sięgnąć po nawozy
dolistne. Na rynku dostępne są nawozy dolistne dostosowane do jesiennej
aplikacji, które korzystnie wpływają
na wielkość plonu, jak i jego jakość.
Jesienią w formie dolistnej aplikuje
się najczęściej siarkę, potas, oraz
mikroelementy.

Dr. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

technologiach oszczędnych w nawozy i środki ochrony roślin lepsze plony
uzyskuje się w łanach bardziej zwartych przy obsadzie 90-100 roślin na
1 m2. Odmiany mieszańcowe złożone
rzepaku ozimego wymagają rzadszego siewu od 45 do 70 roślin na 1 m2.
Podawanie normy wysiewu w kg/ha
jest mało precyzyjne ze względu na
różnice masy tysiąca nasion (MTN)
dochodzące do 30% dla poszczególnych odmian. Dokładnie ilość wysiewu
można wyznaczyć wg wzoru:
ilość wysiewu [kg/ha] = MTN [g] ·
obsada [szt./m2] / zdolność kiełkowania [%].

Szerokość międzyrzędzi
Szerokość międzyrzędzi przy uprawie
rzepaku jest mocno zróżnicowana i wg
Polskiej Normy może wynosić 25, 30
i 45 cm. W praktyce, rzepak jest wysiewany również w rozstawie rzędów
15-18 cm lub 18-25 cm zwłaszcza przy
założeniu zmniejszenia obsady roślin.
Praktykowany jest też siew wąskorzędowy przy szerokości międzyrzędzi
10-15 cm (jak dla zbóż), jednak pro-
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wadzi to do gorszego przewietrzania
łanu i sprzyja rozwojowi chorób, dlatego też powinno się z niego w miarę
możliwości rezygnować. Stosowanie
szerokiej rozstawy międzyrzędzi 35 i
45 cm umożliwia wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych w
międzyrzędziach i obecnie jest coraz
częściej praktykowane.

Siew nasion
Siew nasion rzepaku ozimego powinien być wykonany równomiernie
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i płytko na głębokość około 2 cm. W
warunkach posusznych głębokość siewu należy zwiększyć do około 3 cm,
pamiętając o jednoczesnym zwiększeniu normy wysiewu o około 20%. Stosowane siewniki powinny umożliwiać
dokładny wysiew małej ilości nasion w
przedziale od 2,5 do 4-5 kg/ha. Ponadto
siewniki powinny być również wyposażone w urządzenia do zakładania technologicznych ścieżek przejazdowych
ze znacznikiem przedwschodowym.
Prędkość robocza dla siewników uni-

wersalnych (zbożowych), którymi najczęściej sieje się rzepak wynosi od 6 do
8-10 km/h. Im gleba jest gorzej doprawiona, a powierzchnia mniej wyrównana, tym mniejsza powinna być prędkość
robocza, by zapewnić umieszczenie
nasion na żądanej głębokości i dobre
ich przykrycie. Siewnikami do siewu w
mulcz można pracować szybciej - do
16-18 km/h, co gwarantuje uzyskanie
dużej wydajności i czyni je szczególnie przydatnymi w gospodarstwach
wielkoobszarowych. Dodatkowym atuw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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tem jest pojemna skrzynia nasienna,
w którą można zasypać jednorazowo
nasiona na cały dzień pracy.
Natomiast dla siewników punktowych
zalecenia dotyczące prędkości roboczych są zróżnicowane. Wynikają one
przede wszystkim z konstrukcji siewnika oraz zaleceń producentów. Dla
siewników punktowych taśmowych
prędkości robocze wynoszą od 3 do
4 km/h. Dla siewników pneumatycznych
od 3 do 6 km/h. Natomiast dla siewników
mechanicznych od 4 do 6 km/h (maksymalnie do 8 km/h). Generalnie powinna
obowiązywać zasada, że im gęstszy
siew tym mniejsza prędkość robocza,
by uzyskać równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie, co jest podstawowym celem siewu punktowego.

Jakość siewu zależy też od
stanu elementów roboczych
Ważnymi elementami siewników
są redlice, których zadaniem jest
umieszczanie nasion na jednakowej
głębokości. Żądaną głębokość siewu
uzyskuje się zazwyczaj poprzez nacisk na redlice sprężynami ściskanymi lub rozciąganymi, a w starszych
siewnikach stosowane są obciążniki. W nowoczesnych konstrukcjach
siewników stosuje się też docisk hydrauliczny. Głębokość siewu zależy
bezpośrednio od nastawienia napinacza redlicy, stopnia jej zużycia oraz
rodzaju gleby. Ten parametr dotyczy
szczególnie redlic stopkowych, które
podczas użytkowania ścierają się i
tracą pierwotny kształt. Jeżeli będą
one mocno „stępione”, to tworzone
bruzdki będą zbyt szerokie. Będzie
to sprzyjało przetaczaniu się okrągłych nasion podczas siewu (w zakresie prędkości zalecanych) i w
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konsekwencji przyczyną bardziej
nierównomiernego rozmieszczenia
nasion w rzędzie. Problem ten można
ograniczyć przez pracę z mniejszą
prędkością, co jednak spowoduje spadek wydajności oraz nie do
końca da gwarancję poprawy rozmieszczenia nasion. Zatem, jeżeli
stopki redlic są już mocno zużyte,
to najkorzystniej jest je wymienić na
nowe. Na rzeczywistą głębokość pracy redlic wpływ będzie miała również prędkość robocza (głębokość
siewu zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości) oraz wyrównanie
powierzchni pola.
Podczas przygotowywania siewnika do pracy, dużej staranności należy dołożyć przy ustawianiu wielkości
szczelin pomiędzy dnami nastawnymi
a kółkami zespołów wysiewających.
Należy na to zwracać szczególną
uwagę wtedy, gdy w siewniku występuje centralne sterowanie położeniem den aparatów wysiewających.
Po przesunięciu dźwigni den, wszystkie szczeliny powinny być jednakowe. Jednak w niektórych siewnikach
występują problemy z prawidłowym
wykonaniem tej nastawy i wówczas
szczeliny między dnem a kółkiem
wysiewajacym są niejednakowe.
Przyczyną niejednakowych szczelin
jest blokowanie się den w obudowie
zespołu wysiewającego. Wówczas
występuje znaczna nierównomierność wysiewu poprzecznego, co w
przypadku dużej wielkości szczelin,
może wpływać na nadmierne zagęszczenie roślin w rzędzie. Sytuację taką można starać się poprawić
poprzez indywidualne skorygowanie
położenia blokujących się den w zespołach wysiewających.

Siew punktowy – tylko wtedy, gdy
gleba przygotowana idealnie
Znaczna część siewników punktowych do buraków cukrowych czy
kukurydzy, które są dostępne na
rynku, może być zaadaptowana do
siewu rzepaku. Najczęściej będzie
to związane z zakupieniem dodatkowego wyposażenia do wysiewu
nasion rzepaku oraz możliwością
zmiany rozstawienia sekcji wysiewających na belce ramy na szerokość
45 cm. Zastosowanie siewu punktowego rzepaku umożliwia obniżenie normy wysiewu do około 2,5-3
kg/ha oraz równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie, co sprzyja
optymalnemu rozwojowi pojedynczych roślin. Dzięki temu, zwłaszcza
podczas ciepłych jesieni rośliny nie
konkurują tak mocno między sobą i
nie mają skłonności do nadmiernego
wyrastania. Ponadto w porównaniu
do siewników uniwersalnych, siewnik punktowy lepiej dostosowuje się
do nierówności powierzchni oraz dokładniej utrzymuje głębokość siewu
ze względu na niezależne sekcje wysiewające. Należy jednak pamiętać,
by do wysiewu punktowego starać
się zakupić nasiona otoczkowane
lub o masie tysiąca powyżej 5g, ponieważ nasiona zbyt drobne, mogą
być wysiewane podwójnie, co wpłynie na zwiększenie normy wysiewu i
konkurencji między roślinami. Jeżeli
zatem w gospodarstwie jest na wyposażeniu siewnik punktowy, który można przystosować do siewu
rzepaku oraz okres czasu i środki
techniczne, które umożliwiają idealne przygotowanie pól do siewu, to
wybór takiego rozwiązania jest jak
najbardziej uzasadniony.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tilmor 240 EC
– klucz do Twojego sukcesu
®

Zbliża się okres stosowania zabiegów jesiennych w rzepaku. Prawidłowe dbanie o plantacje
już od jesieni będzie skutkowało wysokim plonem rzepaku w czasie zbioru. Należy pamiętać,
że właśnie w okresie jesiennym kształtuje się potencjał plonotwórczy, bo wtedy następuje
zawiązywanie organów generatywnych, tworzą się i formują zawiązki pędów bocznych
i kwiatostanów.

Warunkiem dobrego przezimowania rzepaku jest utrzymanie bardzo
dobrej kondycji plantacji przed nastaniem zimy. Taki efekt zostanie
osiągnięty dzięki zastosowaniu preparatu Tilmor 240 EC:
• rzepak będzie silniejszy ze znacznie lepiej wykształconym systemem
korzeniowym,
• nisko osadzona rozeta liści z dobrze
osłoniętym stożkiem wzrostu i szyjką
korzeniową małej średnicy, zapewni
lepsze przezimowanie
• rzepak będzie bardzo dobrze zabezpieczony przed chorobami, czernią
krzyżowych, szarą pleśnią, a w szczególności suchą zgnilizna kapustnych.
Sucha zgnilizna kapustnych to jedna z najważniejszych chorób rzepaku, straty z powodu tej choroby mogą
sięgnąć 50-60% plonu. Chorobę powodują dwa gatunki grzybów z rodzaju
Leptosphaeria (L. maculans, L. biglobosa). L. maculans poraża głównie
szyjkę korzeniową i podstawę łodygi
powodując zamieranie całej rośliny.
Natomiast L. biglobosa poraża roślinę powierzchniowo tworząc rozległe,
ale płytkie plamy na roślinie. Na wie-

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

lu polach i w wielu doświadczeniach
Timor 240 EC udowodnił, że jest jednym
z najskuteczniejszych i najdłużej działających fungicydów stosowanych w tym
czasie, bardzo skutecznie zapobiegając pojawieniu się chorób, a stosowany
w opóźnionych zabiegach wykazywał
najlepsze działanie lecznicze.
Tilmor to krok naprzód, doskonałe rozwinięcie technologii Horizonu
250 EW. Wprowadzony w latach
90-tych tebukonazol wykazuje silne właściwości regulujące i dobrą właściwości za-

pobiegania chorobom. Obecne na rynku
fungicydy, zawierające substancje z grupy regulatorów wzrostu, wykazują jeszcze
silniejsze właściwości skracające rzepak
(w tym także część podziemną roślin)
jednak w wielu wypadkach mają niewystarczającą skuteczność w zwalczaniu
chorób. W ostatnich latach obserwujemy narastające zagrożenie ze strony patogenów chorobotwórczych a tendencje
w hodowli wskazują na znaczny wzrost na
wyleganie najnowszych odmian rzepaku.
Zatem Tilmor 240 EC – bardzo skuteczny i długo działający fungicyd, nie
tak silnie skracający, ale wykazujący
bardzo dobry wpływ na szyjkę korzeniową, stożek wzrostu i system korzeniowy, jest najlepszym produktem do
stosowania w rzepaku jesienią .
Przypominamy jesienią 2011 trwa
promocja przy zakupie Tilmoru –
produkt Proteus gratis.
Małgorzata Gago
Zarządzanie uprawami rzepaku i kukurydzy
BAYER CropScience
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Jesienne stosowanie
herbicydów w rzepaku ozimym
Rolnicy dobrze wiedzą, że od jesiennej kondycji rzepaku, zależy jak będzie się on rozwijał
wiosną i jaki osiągnie poziom plonowania. Duży wpływ na rozwój rzepaku jesienią ma pogoda,
która w ostatnich latach nie była sprzyjająca. Jednak ze względu na wzrost cen skupu rzepaku
oraz duży popyt na surowce uzyskiwane do produkcji biopaliw zainteresowanie tą uprawą jest
nadal duże.

Długi okres wegetacji jesiennej rzepaku stwarza znakomite warunki dla
rozwoju chwastów, dlatego tak duże
znaczenie ma jesienne stosowanie
herbicydów, gdyż eliminuje ono kon-

kurencję chwastów i zapewnia lepszy
rozwój i mniejszą podatność na wymarzanie roślin rzepaku. Chwasty nie wyeliminowane z łanu jesienią, wiosną są
już zaawansowane w rozwoju i trudne

Tabela 1. Dobór herbicydów do przedwschodowego odchwaszczania rzepaku ozimego jesienią.
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Herbicyd

Dawka na ha

Termin zabiegu

Devrinol 450 SC

3,0

przed siewem wymieszać z glebą

Devrinol Top 375 CS

2,75 – 3,0

Command Top 375 CS

2,75 – 3,0

Butisan 400 SC

2,5

Butisan Duo 400 SC

2,5

Rapsan 500 SC

2,0

Helm-Rap 500 SC

2,0

Mashona 500 SC

2,0

Metaz 500 SC

2,0

Metazanex 500 SC

2,0

Butisan Star 416 SC

2,5 – 3,0

Rapsan Plus 500 SC

2,5 – 3,0

zabieg wykonać bezpośrednio po siewie

Pronap Extra 430 EC

2,5

najpóźniej następnego dnia po
siewie rzepaku ozimego

Teridox 500 EC

2,0

Command 360 CS

0,33

Reactor 360 CS

0,33

Command 480 EC

0,25

Reactor 480 EC

0,2 – 0,25

Kilof 480 EC

0,25

Command 480 EC lub Kilof 480 EC

0,2

+ Devrinol 450 SC

+ 2,0

Command 480 EC lub Kilof 480 EC

0,15 – 0,2

+ Butisan 400 SC

+ 2,0

Command 480 EC lub Kilof 480 EC

0,15 – 0,2

+ Teridox 500 EC

+ 2,0

Command 480 EC

0,2

+ Rapsan 500 SC lub Helm-Rap 500 SC

+ 1,5

Colzor Trio 405 EC

2,5 – 4,0

Nimbus 283 SE

2,5 – 3,0

Kalif Mega 283 SC

2,5 – 3,0

3 dni po siewie rzepaku )

Butisan Star 416 SC

2,0 – 2,5

wykonać 4 – 7 dni po siewie

zabieg wykonać bezpośrednio
po siewie rzepaku ozimego (do

Mgr Marek Badowski
IUNG Wrocław

do skutecznego zwalczenia.
Do głównych chwastów, wpływających na obniżkę plonu rzepaku należą przytulia czepna, rumianki, maruna
bezwonna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, komosa biała, tobołki
polne, fiołek polny i samosiewy zbóż
oraz perz właściwy.
Występujące na plantacji chwasty
utrudniają roślinom pobór wody, zacieniają siewki rzepaku, powodują osłabienie roślin i większą wrażliwość na
niskie temperatury. Właściwa rozeta
może rozwinąć się przed zakończeniem wegetacji jesiennej tylko w łanie
bez chwastów.
Na rynku jest wiele herbicydów przeznaczonych do jesiennego odchwaszczania rzepaku. Jaki środek wybrać,
by ochrona rzepaku była efektywna
i ekonomicznie uzasadniona?
Jesienią rolnicy mogą zwalczać chwasty w dwóch terminach:
• przed wschodami rzepaku (przed
siewem i po siewie rośliny uprawnej)
• po wschodach rzepaku, na rozwijające się chwasty
Zabiegi przedwschodowe wymagają
od rolników dobrej znajomości występujących na polu gatunków chwastów,
co pozwala określić tzw. „potencjalne
zachwaszczenie” związane zwykle
z uprawianymi przedplonami. Dużo
prościej jest dobrać właściwe herbicydy po wschodach chwastów, kiedy łatwo jest rozpoznać, jakie gatunki
faktycznie występują na polu.
Przed siewem z mieszaniem z glebą
możemy zastosować w rzepaku Devrinol 450 SC zwierający napropamid
polecany szczególnie do zwalczania
chwastów rumianowatych.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 8 sierpień 2011

Tabela 2. Dobór herbicydów do stosowania jesienią po wschodach rzepaku ozimego.
Herbicyd

Dawka na ha

Agro Metazachlor 500 SC

2,0

Bora 500 SC

2,0

Fuego 500 SC

2,0 l

Fuego Extra 500 SC

2,0

Fym 500 SC

2,0

Golden Metaz 500 SC

2,0

Metazanex 500 SC

2,5-3,0 l

Butisan Star 416 SC

3,0 l

Rapsan Plus 500 SC

3,0

Baron 334 SL

0,35

Galera 334 SL

0,35

Destroyer 334 SL

0,35

Golden Piccant 334 SL

0,35

Kecz 334 SL

0,35

Golden Clopyralid 300 SL

0,3-0,4 l

Lontrel 300 SL

0,3-0,4 l

Faworyt 300 SL

0,3-0,4 l

Fox 480 SC

0,6-1,0 l

Kerb 50 WP

1,0-1,5 kg

Pilar-Propyzamid 50 WP

1,0-1,5 kg

Termin zabiegu

powschodowo jesienią, gdy rośliny rzepaku
mają 1 parę liści, a chwasty są w fazie od liścieni
do 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni)

rzepak w fazie 3-4 liści a chwasty od liścieni do 4 liści

powschodowo jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku ozimego

Kerb 50 WP +
Lontrel 300 SL

1,0 + 0,3-0,4

Po siewie (przed wschodami rzepaku) możemy zwalczać wiele uciążliwych chwastów jak przytulia czepna
(w fazie liścieni), rumianowate, komosa biała, przetaczniki oraz maki, herbicydami zawierającymi metazachlor
(np. Butisan 400 SC, Rapsan 500 SC,
Metazanex 500 SC). W celu zwiększenia skuteczności niszczenia przytuli

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

powschodowo jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku ozimego

poleca się stosowanie mieszaniny
metazachloru z chlomazonem (np.
Butisan 400 SC + Command 480 EC
lub Nimbus 283 SE)
Do zwalczenia głównie przytuli
czepnej oraz gwiazdnicy pospolitej, jasnoty i tasznika pospolitego,
po siewie możemy zastosować
herbicydy zawierające chlomazon

(np. Command 480 EC, Kilof 480 EC,
Reaktor 480 EC). Chcąc poszerzyć
spektrum zwalczanych gatunków,
np. do niszczenia przytuli i chwastów
rumianowatych należy zastosować
mieszaninę herbicydów zwierających
chlomazon i metazachlor np.: Command 480 EC + Butisan 400 SC lub
środki zawierające w swoim składzie
gotowe mieszaniny substancji aktywnych jak np. Command Top 375 CS,
Pronap 400 SC, Colzor Trio 405 EC,
Nimbus 283 SE czy Butisan Star 416 SC.
Do preparatów zwalczających
większość popularnie występujących w uprawie rzepaku chwastów, dobrze działających również
na chwasty rumianowate zaliczamy
Colzor Trio 405 EC i ponownie dostępny na rynku Teridox 500 EC.
Jesienne zabiegi powschodowe należy wykonać, gdy rzepak wykształcił od 2 do 6 liści a chwasty znajdują
się w fazie od kiełkowania do dwóch
liści właściwych. Do preparatów zawierających metazachlor należą, np.:
Bora 500 SC, Fuego 500 SC, Fym 500 SC,
Metazanex 500 SC, natomiast Butisan
Star 416 SC i Rapsan Plus 500 SC
posiadają gotową mieszaninę metazachloru z chinomerakiem; zwalczają
one większość chwastów w rzepaku,
niszcząc także przytulię i maki.
Herbicydy zawierające chlopyralid jak np. Lontrel 300 SL i
Faworyt 300 SL bardzo skutecznie
niszczą chwasty rumianowate i ostrożeń polny nawet w wyższych stadiach
rozwojowych, oraz zwalczają chaber
bławatek i dymnicę pospolitą. Natomiast Kerb 50 WP jest typowym herbicydem powschodowym działającym
niskich temperaturach (poniżej 10° C),
zwalczającym szereg chwastów jed-
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Tabela 3. Dobór graminicydów do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym.
Dawka l/ha

Dawka l/ha

samosiewy zbóż,
Herbicyd

miotła zbożowa

perz właściwy

Agil 100 EC

0,5 – 0,8

1,25 – 1,5

Agro Gold Quizalofop 05 EC

0,75-1,0

2,0 – 3,0

Focus Ultra 100 EC

1,0 – 1.5

3,0

Fusilade Forte 150 EC

0,5 – 1,0

1,5 – 2,0

Galeon 100 EC

0,5 – 0,8

1,25 – 1,5

Grapan Extra 040 EC

1,0

2,0

Leopard 05 EC

0,7 – 1,0

2,0 – 3,0

Leopard Extra 05 EC

0,7 – 1,0

2,0 – 3,0

Pantera 040 EC

1,0

2,0

Targa 10 EC

0,35 – 0,5

1,0 – 1,5-

Targa Super 05 EC

0,75 – 1,0

2,0

noliściennych np. samosiewy zbóż.
Siew rzepaku jest coraz częściej wykonywany po zbożach, a uprawki pożniwne ograniczane są tylko do orki
przedsiewnej, następstwem tego jest
występowanie w rzepaku ozimym dużej ilości chwastów jednoliściennych,
takich jak samosiewy zbóż, miotła
zbożowa, perz zwyczajny i inne. Ze
względu na kombajnowy zbiór zbóż,
podczas którego następuje osypywanie się nasion do gleby, znajdują one
dogodne warunki do swojego rozwoju
już wczesną jesienią powodując ma-
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Termin zabiegu

Jesienią, gdy rzepak
wykształcił co najmniej
1 parę liści na chwasty
jednoliścienne w fazie od 2-4
liści do pełni krzewienia a w
przypadku perzu właściwego,
gdy wykształci 4-6 liści

sowe zachwaszczenie plantacji rzepaku ozimego. Do niszczenia chwastów
jednoliściennych doskonale nadają się
graminicydy. Jest to grupa preparatów
do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach roślin dwuliściennych charakteryzująca
się działaniem układowym. Samosiewy
zbóż jarych i ozimych, miotłę zbożową
oraz rzadziej występujące włośnice,
chwastnicę jednostronną czy owies
głuchy najlepiej zwalczać w rzepaku
ozimym już jesienią, gdy roślina uprawna wykształci, co najmniej jedną parę

liści a chwasty znajdują się w fazie
rozwojowej od 2-3 liści do krzewienia.
Na skuteczność walki z chwastami,
a tym samym na ekonomiczną efektywność zabiegu, decydujący wpływ
ma prawidłowy dobór preparatu. Nawet
najlepiej dobrany herbicyd nie spełni
oczekiwań rolników, jeżeli zostaną popełnione błędy w uprawie i agrotechnice
oraz źle zostanie dobrana dawka środka do faz rozwojowych chwastów. Przy
zakupie herbicydu należy kierować się
przede wszystkim zakresem zwalczanych
chwastów, nie tylko kosztem preparatu, zastosowanie niewłaściwego środka
może narazić nas na straty. Herbicydy
należy stosować w możliwie najmłodszych fazach rozwojowych chwastów.
Należy także bezwzględnie przestrzegać
zaleceń zawartych w etykiecie-instrukcji,
która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące stosowania danego herbicydu i ewentualnej wrażliwości odmian
na ten herbicyd oraz możliwości mieszania go z innymi preparatami.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Remigiusz Waligóra
COBORU Słupia Wielka

Odmiany ozimych form
pszenicy i jęczmienia
zarejestrowane w 2011 roku
Do krajowego rejestru na początku roku wpisano 7 odmian pszenicy ozimej. Pośród nich
jest pięć jakościowych (Arkadia, Linus, Meister, Oxal, Sailor) oraz po jednej z grupy B (KWS
Dacanto) i C (Elipsa). Z polskiej hodowli pochodzi tylko Arkadia. W chwili obecnej w rejestrze
dominują odmiany jakościowe (40) oraz duży udział stanowią chlebowe (26), natomiast mało
jest z przeznaczeniem na ciastka (2) oraz pozostałych, w tym pastewnych (9). Sześć odmian
zdało egzamin w jęczmieniu ozimym o kłosie wielorzędowym: Antonella, Henriette, Holmes,
KWS Meridian, Matilda i Wendy.

Nowe odmiany pszenicy ozimej
Arkadia. Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność średnia. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodporność dość
duża (5,5o). Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na
rdzę brunatną – dość duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści,
fuzariozę kłosów i choroby podstawy
źdźbła – średnia, na septoriozę liści
– dość mała, na mączniaka prawdzi-

wego – mała. Rośliny wysokie, o dość
małej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia wczesny, dojrzewania dość
wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża,
wyrównanie dobre, gęstość w stanie
zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość
glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna
mąki średnia.
Elipsa. Odmiana pastewna (grupa C).
Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-

nu na wysokim poziomie agrotechniki
średni. Mrozoodporność mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Odporność na rdzę brunatną – duża do
bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, fuzariozę kłosów
i choroby podstawy źdźbła – średnia,
na septoriozę plew i brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny niskie
do bardzo niskich, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
mała, wyrównanie przeciętne, gęstość
w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnie,
liczba opadania duża, zawartość białka średnia.
KWS Dacanto. Odmiana chlebowa
(grupa B). Plenność dobra. Przyrost
plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność
mała do bardzo małej. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość mała. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża,
na septoriozę liści – duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość

Plon ziarna a1
dt/ha

Plon ziar- na
a2
dt/ha

Mrozoodporność

Wysokość roślin
cm

Wyleganie

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Brunatna plamistość liści

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Choroby podst. źdźbła

Masa 1000 ziaren g

Porastanie w kłosie

Liczba opadania

Zawartość białka

Gęstość ziarna

Ilość glutenu

Wskaźnik SDS

Tab. 1. Ważniejsze cechy nowych odmian pszenicy ozimej

1

Arkadia

81,7

96,3

5,5

105

4

1

6

5

4

5

5

5

44,9

5

7

5

5

5

7

2

Linus

86,6

99,9

3

92

6

5

6

5

5

5

5

5

41,3

5

7

6

3

7

7

3

Meister

89,2

99,6

2

97

5

4

6

5

7

5

6

5

46,1

5

8

7

4

7

7

4

Oxal

85,5

99,7

2,5

99

5

5

8

6

7

6

7

6

44,4

5

6

5

5

4

8

5

Sailor

86,0

99,4

4,5

104

5

5

3

5

5

5

5

5

44,9

5

6

6

6

7

6

KWS Dacanto

86,7

97,6

2

96

5

6

9

6

7

5

4

5

45,6

5

8

4

5

4

8

Elipsa

90,0

103,2

2,5

85

5

5

8

4

5

4

5

5

40,9

5

7

5

Lp.

Odmiana

grupa A

grupa B
6
grupa C
7

plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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3,75

Mączniak
prawdziwy

Plamistość
siatkowa

Rdza jęczmienia

Ryncho-sporioza

Czarna
plamistość

Masa 1000
ziaren

Zawartość
białka

4

5

5

5

42,2

11,4

Odporność
na wyleganie

Rosita
Nickela*

5

Wysokość roślin

dt/ha
Maybrit

Plon ziarna a2

Odmiana

Plon ziarna a1

Syntetyczna
ocena wartości
browarnej

Tab. 2. Ważniejsze cechy nowych odmian jęczmienia ozimego

cm

skala 9o

g

%

74,7

86,2

103

3

74,3

86,4

107

4

5

4

6

5

75,9

86,1

86

7

7

6

6

5

4

44,7

11,8

6

48,8

11,7

wielorzędowe
pastewne
Antonella

82,2

94,9

99

6

8

7

6

7

8

48,2

11,5

Henriette

81,3

93,4

99

6

6

6

6

5

5

49,1

11,8

Holmes

80,3

93,2

95

6

5

5

5

5

4

47,8

11,2

KWS
Meridian

81,4

93,9

103

6

4

5

5

6

5

48,1

11,7

Matilda

81,1

93,9

102

6

2

6

6

6

6

49,3

11,7

Wendy

80,9

92,4

96

6

5

5

5

6

5

45,9

11,7

* - odmiana browarna; wzorzec – Rosita, Maybrit, Nickela. Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony), a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

liści – dość duża, na septoriozę plew
i choroby podstawy źdźbła – średnia,
na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa
1000 ziaren duża, wyrównanie średnie,
gęstość w stanie zsypnym przeciętna.
Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo
dużej. Zawartość białka i ilość glutenu
dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny
SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża.
Linus. Odmiana jakościowa (grupa
A). Plenność dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki średni.
Mrozoodporność mała. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość mała. Odporność na ważniejsze choroby średnia,
jedynie na rdzę brunatną – dość duża.
Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
dość późny, dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren dość mała, wyrównanie
dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie
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w kłosie średnia, liczba opadania duża.
Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny
SDS duży. Wydajność ogólna mąki
dość dobra.
Meister. Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost
plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność
mała do bardzo małej. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość mała.Odporność na septoriozę liści – duża, na rdzę
brunatną i fuzariozę kłosów – dość duża,
na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła
– średnia, na mączniaka prawdziwego
– dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny,
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
duża, wyrównanie dobre do bardzo
dobrego, gęstość w stanie zsypnym
dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania
duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność

ogólna mąki średnia.
Oxal. Odmiana jakościowa (grupa A).
Plenność dość dobra. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodporność mała.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość
mała. Odporność na rdzę brunatną
– duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – duża, na
septoriozę plew, brunatną plamistość
liści i choroby podstawy źdźbła – dość
duża, na mączniaka prawdziwego –
średnia. Rośliny średniej wysokości,
o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren
dość duża, wyrównanie i gęstość w
stanie zsypnym średnie. Odporność
na porastanie w kłosie średnia, liczba
opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała.
Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży
do bardzo dużego. Wydajność ogólna
mąki dość dobra.
Sailor. Odmiana jakościowa (grupa
A). Plenność dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki poniw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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żej średniej. Mrozoodporność prawie
średnia (możliwość uprawy bez większego ryzyka wymarzania w całym
kraju). Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę
brunatną – mała. Rośliny wysokie, o
przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym
dość duża. Odporność na porastanie
w kłosie średnia, liczba opadania dość
duża. Zawartość białka dość duża, ilość
glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna
mąki dość mała.

Nowe odmiany jęczmienia ozimego
Antonella. Odmiana wielorzędowa,
typu pastewnego. Mrozoodporność
średnia. Odporność na mączniaka
prawdziwego i czarną plamistość –
duża do bardzo dużej, na plamistość
siatkową i rynchosporiozę – duża, na
rdzę jęczmienia – dość duża. Rośliny
średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
średni, dojrzewania dość późny. Masa
1000 ziaren dość duża, wyrównanie
ziarna dość dobre, gęstość ziarna w
stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność
bardzo dobra.
Henriette. Odmiana wielorzędowa,
typu pastewnego. Mrozoodporność
średnia. Odporność na mączniak prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę
i czarną plamistość – średnia. Rośliny
średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa
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1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna
dość dobre, gęstość ziarna w stanie
zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność
bardzo dobra.
Holmes. Odmiana wielorzędowa,
typu pastewnego. Mrozoodporność
średnia. Odporność na mączniaka
prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę
jęczmienia i rynchosporiozę – średnia,
na czarną plamistość – dość mała. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
dość wczesny, dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w
stanie zsypnym przeciętna. Zawartość
białka w ziarnie dość mała. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej.
KWS Meridian. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność
średnia. Odporność na rynchosporiozę
– dość duża, na plamistość siatkową,
rdzę jęczmienia i czarną plamistość –
średnia, na mączniaka prawdziwego –
dość mała. Rośliny średniej wysokości
i dość dużej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna
w stanie zsypnym dość mała. Zawar-

tość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Plenność bardzo dobra.
Matilda. Odmiana wielorzędowa,
typu pastewnego. Mrozoodporność
średnia. Odporność na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża,
na mączniaka prawdziwego mała do
bardzo małej. Rośliny średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny,
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość
mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna. Plenność bardzo dobra.
Wendy. Odmiana wielorzędowa, typu
pastewnego. Mrozoodporność średnia.
Odporność na rynchosporiozę – dość
duża, na mączniaka prawdziwego,
plamistość siatkową, rdzę jęczmienia
i czarną plamistość – średnia. Rośliny
dość niskie o dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa
1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym
dość mała. Zawartość białka w ziarnie
średnia. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna. Plenność dobra do
bardzo dobrej.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ekonomia do czubka nosa
Ekonomia to nuda. Zanim unicestwią mnie oburzeni rolnicy, zdążę powiedzieć, dlaczego tak myślę.
Zacznijmy od anegdotki. Ech, sąsiad
miał w tym roku ładny łan najnowszej
odmiany, wezmę od niego i będzie tanio. Po co mi drogi kwalifikat. Prawie
nikt go nie kupuje. No, może z wyjątkiem sąsiada. Ale jego stać: ma
kasę, najnowsze maszyny i terenówkę. A swoją drogą: ciekawe, jak on to
robi. Wciąż jakieś dopłaty dostaje. Ma
mniej hektarów niż ja, a stać go na
to wszystko. Z mieszalni pasz to do
niego przyjeżdżają po zboże, cenę
dostaje najwyższą w okolicy, a ja doprosić się nie mogę, żeby w ogóle ode
mnie kupili. Nie chcą, bo nie spełnia
wymogów. No, to lecę do sąsiada po
nasiona. Muszę tylko mu powiedzieć,
że chcę do koryta, a nie do siewu, bo
inaczej mi nie sprzeda. Podobno nie
wolno, bo to odmiana jakaś chroniona jest. Tak robią wszyscy. Czy oni się
mylą? No, może z wyjątkiem sąsiada.
Ale jego stać.
Żyjemy kalkulacjami i najbardziej przekonują te opierające się na cenach dzisiejszego dnia. Ale produkcja rolnicza
to nie dzień dzisiejszy. To pewne określone sezony lub cykle produkcyjne. Tu
decyzja dziś podjęta efekty przynosi
za pół roku, za rok lub jeszcze później.
Jesteśmy tak skonstruowani, że nad
przyszłe zyski przedkładamy niechęć
do strat dzisiaj. A kwalifikowany materiał siewny, który kosztuje 2- lub nawet
3-krotnie więcej niż własny, to dzisiaj
czysta strata. Interesuje nas zysk natychmiastowy. Zysk odległy w czasie
jest interesujący, ale wewnętrzny księgowy w naszej głowie to materialista,
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który nie bierze nic na wiarę. Dziś nie
płacisz, dziś zyskałeś.
Korzyści z kwalifikatu wydają się
takie nieuchwytne. Zdrowsze rośliny
i oszczędność na pestycydach? A,
może to wpływ korzystnego układu
pogodowego. Wyższy plon? Postęp
odmianowy? A, może to tylko wpływ
łagodnej zimy i wyższych opadów
w czerwcu. Tu efekty są widoczne
dopiero po zamknięciu cyklu produkcyjnego. Dlaczego nie dajemy wiary
doniesieniom nauki, że w obecnych
czasach do zwiększenia zbiorów i poprawy ich jakości w 50% przyczynia
się postęp odmianowy? Już nie wystarczy, jak kiedyś, sypnąć więcej nawozu lub wykonać dodatkowy oprysk.
Trzeba dbać o plantację, ale od siewu
sukces się zaczyna.
Mówimy o kryzysie, że naszemu rolnictwu grozi bieda… (nawiasem mówiąc
bieda w rolnictwie była zawsze; teraz to
ona tylko jakoś inaczej wygląda) Ciekawe, ale tak jesteśmy skonstruowani,

że jeśli w sytuacji zagrożenia mamy do
dyspozycji kilka zabezpieczeń, to wybieramy jedno, góra dwa, i czujemy
się bezpiecznie. Tak, jak grupa rolników w Argentynie, których plantacjom
zagrażała powódź. Mieli możliwość
zabezpieczenia się przed jej skutkami na kilka sposobów: ubezpieczenie
zbiorów, drenaż pól, lepsze magazyny.
Prawie we wszystkich gospodarstwach
skończyło się na wybraniu tylko jednego z zabezpieczeń. Dlaczego? Może
zgodnie z maksymą: Dziś nie płacisz,
dziś zyskałeś.
Dlaczego większość rolników w Polsce tak mało sieje kwalifikatu? Za drogi? Wystarczy, że jeżeli dzięki lepszemu
materiałowi siewnemu nastąpi wzrost
plonu o 5%, to wyższy koszt nasion już
się zwróci. No tak, ale to dopiero po
żniwach, za kilka miesięcy, a nasiona
trzeba wysiać teraz. Wysieję od sąsiada, bo on ma pierwszy rok po kwalifikacie. Po co przepłacać. Tak robią
wszyscy. Czy oni się mylą? A może
sąsiad ma rację, że sieje kwalifikat.
Zapytam go najpierw, jak to jest z tą
ekonomią, że go stać.
Paweł Kochański

Rolniku! Pamiętaj, że:
- najlepsza opcja to materiał kwalifikowany; otrzymujesz wysoką jakość bez
dodatkowych opłat!
- jeśli wysiejesz materiał z własnego zbioru odmian chronionych, musisz uiścić
opłatę dla hodowcy za odstępstwo rolne!
- nie wolno siać odmiany chronionej „z targu” lub od sąsiada! to nielegalne! nie
łam prawa!
- nie wolno oferować do sprzedaży, sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób
zbywać materiału siewnego z własnego zbioru odmiany chronionej bez licencji od
hodowcy!
- odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji, otrzymany od Agencji Nasiennej,
jest obowiązkowa, nawet jeśli korzystałeś wyłącznie z materiału kwalifikowanego!
Ochronę prawną odmian roślin oraz obrót materiałem siewnym regulują:
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2003r.,
nr 137, poz. 1300 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2003 r., nr 137 poz.
1299 z późn. zm.)
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zaprawiamy zboża ozime
Corocznie plantatorzy zastanawiają się, co zrobić w następnym sezonie wegetacyjnym, aby
osiągnąć jak najwyższe zyski przy minimalnych nakładach oraz aby wyeliminować błędy
popełnione w uprawie bądź ochronie zbóż. Taki bilans z pewnością pomoże i wskaże lepsze
rozwiązania dla danego gospodarstwa. Często będzie to dotyczyć zastosowanych środków
ochrony roślin lub uprawianych odmian.

Jeśli jest już zaplanowany płodozmian
to prawidłowy dobór odmiany odpowiedniej do nakładów gospodarstwa
oraz zalecanej do uprawy w danym rejonie, to dobry początek do sukcesu.
Ubiegłoroczna mroźna i śnieżna zima

Tabela 1. Przykłady zapraw do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej
Zaprawa

Pleśń
śniegowa

Zgorzel
siewek

Śnieć
cuchnąca

Śnieć
gładka

Głownia
pyląca

Zgorzel
podstawy
źdźbła

Septorioza

Rdza brunatna

Astep 225 FS *

-

+

+

+

-

-

-

-

Baytan Universal 094 FS **

+

+

+

-

+

-

-

-

Dithane NeoTec 75 WG

-

+

-

-

-

-

-

-

Dividend 030 FS

-

+

+

+

-

-

-

Funaben Plus 02 WS

-

+

+

+

+

-

-

-

Galmano 201 FS

+

+

+

-

-

+

+

+

Gizmo 060 FS

-

+

+

+

-

-

-

-

Jockey 201 FS

+

+

+

+

+

+

+

+

Jockey New 113 FS ***

+

+

+

+

-

+

+

-

Karbosar K 400 FS

+

+

+

+

+

-

-

-

Kinto Duo 080 FS

+

+

+

-

-

-

-

-

Lamardor 400 FS

+

+

+

+

-

-

-

-

Mac-Mankozeb 75% WG

-

+

-

-

-

-

-

-

Maxim 025 FS

+

+

+

+

-

-

-

-

Motto 25 FS

+

+

+

+

-

-

-

-

Nuprid Max 222 FS*

-

+

+

+

-

-

-

-

Panoctine 350 LS

+

+

+

+

-

-

-

-

Premis 025 FS

-

+

+

+

+

-

-

-

Premis Pro 080 FS

+

+

+

-

-

-

-

-

Raxil 060 FS

-

+

+

+

-

-

-

-

Raxil Extra 515 FS

-

-

+

-

-

-

-

-

Raxil Gel 206 GF

-

+

+

-

+

-

-

-

Real Super 080 FS

+

+

+

-

-

-

-

-

Sancozeb 80 WP

-

+

-

-

-

-

-

-

Sarfun T 450 FS ****

+

+

+

+

-

-

-

-

Sarfun T 65 DS

+

+

+

-

-

-

-

-

Sarox T 500 FS

+

+

+

+

-

-

-

-

Scenic 080 FS

+

+

+

+

-

-

-

-

Tarcza 060 FS

-

+

+

+

-

-

-

-

Vitavax 200 FS

-

+

+

-

-

-

-

-

Vitavax 2000 FS

+

+

+

+

+

-

-

-

Zaprawa Domnic 060 FS

-

+

+

+

-

-

-

-

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS

-

+

+

+

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS

-

+

+

-

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS

-

+

+

-

-

-

-

-

* Zaprawy Astep 225 FS i Nuprid Max 222 FS to zaprawy fungicydowo-insektycydowe - dodatkowo zwalczają mszyce – wektory chorób wirusowych
** Zaprawa Baytan Universal 094 FS zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło
*** Zaprawa Jockey New 113 FS zapobiega również występowaniu mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło
**** Zaprawa Sarfun T 450 FS zapobiega również występowaniu śnieci karłowej

30

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

nr 8 sierpień 2011

Tabela 2. Przykłady zapraw do zaprawiania ziarna pszenżyta ozimego
Zaprawa

Zgorzel
Pleśń
Zgorzel Śnieć
podstawy
śniegowa siewek cuchnąca
źdźbła

Septorioza

Rdza brunatna

Baytan Universal 094 FS *

+

+

-

-

-

-

Dithane NeoTec 75 WG

-

+

-

-

-

-

Funaben Plus 02 WS

-

+

-

-

-

-

Galmano 201 FS

+

+

-

+

+

+

Jockey 201 FS

+

+

-

+

+

+

Jockey New 113 FS **

+

+

-

+

+

-

Karbosar K 400 FS

+

+

-

-

-

-

Kinto Duo 080 FS

+

+

+

-

-

-

Lamardor 400 FS

+

+

-

-

-

-

Mac-Mankozeb 75% WG

-

+

-

-

-

-

Maxim 025 FS

+

+

-

-

-

-

Motto 025 FS

+

+

-

-

-

-

Panoctine 350 LS

+

+

-

-

-

-

Premis 025 FS

-

+

-

-

-

-

Premis Pro 080 FS

+

+

+

-

-

-

Raxil 060 FS

-

+

-

-

-

-

Raxil Gel 206 GF

-

+

-

-

-

-

Real Super 080 FS

+

+

+

-

-

-

Sarfun T 450 FS

+

+

-

-

-

-

Sarfun T 65 DS

+

+

-

-

-

-

Sarox T 500 FS

+

+

-

-

-

-

Scenic 080 FS

+

+

-

-

-

-

Tarcza 060 FS

-

+

-

-

-

-

Vitavax 2000 FS

+

+

-

-

-

-

Zaprawa Domnic 060 FS

-

+

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS

-

+

-

-

-

-

* Zaprawa Baytan Universal 094 FS zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło
** Zaprawa Jockey New 113 FS zapobiega również występowaniu mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło

zweryfikowała wiele upraw. Część plantacji pszenicy, jęczmienia i pszenżyta
uprawianych często niezgodnie z rejonizacją zostały zaorane.
Istotną rolę w ochronie zbóż w trakcie
wegetacji odgrywa także podatność
odmian na poszczególne choroby.
Charakterystyki dostępnych na rynku
odmian są dość szerokie i z pewnością
ułatwiają podejmowanie decyzji o zabiegach przeciwko grzybom chorobotwórczym. Z odmian pszenicy ozimej,
które w skali 9 stopniowej (COBORU)
mają ocenę 8 i powyżej dla kilku chorób wymienić można m.in.: Alcazar,
Kranich, Ostroga, Skagen, Tonacja,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Jenga, Meteor, Bagou, Slade i Rapsodia. Wśród odmian pszenżyta ozimego wyróżnić można przykładowo
odmiany: Moderato, Pizzaro, Trigold,
Tulus, Alekto, Borwo, Fidelio, Gniewko,
Grenado i Pigmej. Przykładami mniej
podatnych na choroby odmian jęczmienia ozimego są: Amarena, Epoque,
Laverda, Merle i Merlot.
Jeżeli wybraliśmy już odmianę, to trzeba dobrać odpowiednią zaprawę, aby
zabezpieczyć kiełkujące ziarno przed
grzybami chorobotwórczymi występującymi na powierzchni lub wewnątrz
ziarniaka oraz w glebie. Gdy zaprawione ziarno znajdzie się w wilgotnej gle-

Głownia zwarta jęczmienia

bie zaprawa zaczyna działać i zwalcza
grzyby znajdujące się na powierzchni
ziarna, które mogą uszkodzić wschodzący kiełek. Zaprawy o działaniu kontaktowym niszczą grzyby znajdujące
się na powierzchni ziarniaka, natomiast
zaprawy o działaniu systemicznym wnikają do soku komórkowego kiełków.
Dzięki przemieszczaniu się substancji
aktywnej niszczone są patogeny przenoszone wewnątrz nasion i przerastające do kiełków, np. sprawcy głowni
pylących. Dodatkowo substancja aktywna zawarta w zaprawie wytwarza
w glebie tzw. strefę ochronną, która
zabezpiecza wyrastające kiełki przed
grzybami znajdującymi się w glebie
mogącymi powodować m.in. zgorzele
siewek. Rozróżniamy dwa typy zgorzeli: przedwschodową i powschodową.
W przypadku zgorzeli przedwschodowej w wyniku porażenia kiełków
i korzonków zarodkowych rośliny nie
wschodzą, ponieważ zamierają jeszcze pod powierzchnią gleby. Rośliny
z objawami zgorzeli powschodowej
kiełkują i wschodzą, ale widoczne jest
zahamowanie porażonych roślin we
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Tabela 3. Przykłady zapraw do zaprawiania ziarna jęczmienia ozimego
Zaprawa

Pleśń
śniegowa

Zgorzel
siewek

Głownia
pyląca

Głownia
zwarta

Pasiastość
liści

Plamistość
siatkowa

Rynchosporioza

Astep 225 FS *

-

+

+

-

-

-

-

Baytan Universal 094 FS **

+

+

+

-

-

-

-

Funaben Plus 02 WS

-

+

+

+

-

-

-

Karbosar K 400 FS

+

+

+

-

+

+

+

Kinto Duo 080 FS

-

+

-

-

-

-

-

Lamardor 400 FS

-

+

-

-

-

-

-

Maxim Star 025 FS

+

+

+

+

+

+

-

Premis 025 FS

-

+

+

+

-

-

-

Premis Pro 080 FS

-

+

-

-

-

-

-

Raxil 060 FS

-

+

-

-

-

-

-

Raxil Gel 206 GF

-

+

+

-

-

-

-

Real Super 080 FS

-

+

-

-

-

-

-

Sarfun T 65 DS

+

+

-

-

-

-

-

Sarfun T 450 FS

+

+

-

-

-

-

-

Sarox T 500 FS

+

+

+

-

-

-

-

Tarcza 060 FS

-

+

+

-

-

-

-

Vitavax 2000 FS

+

+

+

+

+

-

-

Zaprawa Domnic 060 FS

-

+

-

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS

-

+

-

-

-

-

-

* Zaprawa Astep 225 FS dodatkowo zwalcza mszyce – wektory chorób wirusowych
** Zaprawa Baytan Universal 094 FS zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło

wzroście. Niesprzyjające do połowy
lipca warunki pogodowe, zwłaszcza
na tych terenach kraju, gdzie zboża są
dojrzałe, stwarzają dogodne warunki
do rozwoju grzybów czerniowych oraz
fuzaryjnych. Grzyby rodzaju Fusarium
są sprawcami m.in. zgorzeli siewek.
Wysiew zaprawionego ziarna pozwa-

Pasiastość liści jęczmienia
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la na zwalczanie, oprócz wspominanej
powyżej zgorzeli siewek, także innych
chorób i w tych przypadkach tylko tą
metodą można zatrzymać rozwój patogenów. Wszystkie zboża ozime w latach
z długo zalegającą pokrywą śnieżną
narażone są na porażenie przez pleśń
śniegową. Dla pszenicy zagrożenie sta-

nowią: śnieć cuchnąca, głownia pyląca,
śnieć gładka oraz zgorzel podstawy
źdźbła. W jęczmieniu niebezpieczne
ze względu na zmniejszenie plonu, a
zarazem zanieczyszczenie zebranego
plonu jest wystąpienie głowni pylącej
i głowni zwartej oraz pasiastości liści.
W pszenżycie nie występuje śnieć
cuchnąca oraz głownia, a ze względu
na specjalizację grzyba nie ma problemu ze zgorzelą podstawy źdźbła.
Kłopotliwa jest, jak wspomniano powyżej, zgorzel siewek. Natomiast w życie
niebezpieczne jest wystąpienie głowni
źdźbłowej. Liczba wymienionych powyżej chorób jest długa, a dzięki prostemu i stosunkowo niedrogiemu w
porównaniu do nakładów ponoszonych
na produkcję zabiegowi zaprawiania
zostaje wyeliminowana.
Część z dostępnych zapraw, dzięki pobraniu przez kiełkującą roślinę
środka aktywnego w odpowiednich
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ADOB® Nasiona
mikroskładnikowy nawóz płynny do zaprawiania
materiału siewnego zbóż
Nawóz zawiera najważniejsze dla zbóż mikroskładniki całkowicie schelatowane biorozkładalnym IDHA: mangan, miedź, cynk
i żelazo, które obniżają wrażliwość zbóż na przymrozki i podnoszą ich odporność na choroby grzybowe. Zawartość azotu,
magnezu i mikroskładników zapewnia pełną dostępność tych
pierwiastków dla wschodzących roślin.

Skład nawozu ADOB® Nasiona (g/l)
Azot (N)
Magnez (MgO)
Miedź (Cu)
Mangan (Mn)
Cynk (Zn)
Żelazo (Fe)

19,5
6,5
5,0
26,0
7,8
1,3

ADOB® Nasiona zalecany jest do
zaprawiania materiału siewnego
wszystkich gatunków zbóz. Zalecana
dawka na 100 kg ziarna 250 ml.

Informacje o produktach:
Dział Handlowo–Produkcyjny
tel. 61 878 04 01

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 4. Przykłady zapraw do zaprawiania ziarna żyta
Zgorzel
siewek

Zgorzel
podstawy
źdźbła

Rdza brunatna

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaprawa

Pleśń
śniegowa

Głownia
źdźbłowa

Baytan Universal 094 FS *

+

+

Dithane NeoTec 75 WG

-

+

Funaben Plus 02 WS

-

+

+

Galmano 201 FS

+

+

-

+

+

Jockey 201 FS

+

+

+

+

+

Jockey New 113 FS **

+

+

+

+

-

Karbosar K 400 FS

+

+

+

-

-

Kinto Duo 080 FS

+

+

-

-

-

Lamardor 400 FS

+

+

-

-

-

Mac-Mankozeb 75% WG

-

+

-

-

-

Maxim 025 FS

+

+

+

-

-

Motto 025 FS

+

+

+

-

-

Panoctine 350 LS

+

+

-

-

-

Premis 025 FS

-

+

+

-

-

Premis Pro 080 FS

+

+

-

-

-

Raxil 060 FS

-

+

+

-

-

Raxil Gel 206 GF

-

+

-

-

-

Śnieć cuchnąca pszenicy

Real Super 080 FS

+

+

-

-

-

Sarfun T 450 FS

+

+

+

-

-

to takie m.in. substancje aktywne jak:
triadimenol i fluchinkonazol (triazole)
oraz imazalil i prochloraz (imidazole).
W tabelach 1-4 zestawiono zaprawy
zalecane do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta wraz z zakresem
zwalczanych chorób.
W ostatnim okresie część specjalistycznych zapraw przeznaczonych
do zaprawiania tylko ziarna jęczmienia
została wykreślona z rejestru środków
ochrony roślin. Zaprawy te miały bardzo
szerokie spektrum działania, ponieważ
zwalczały także do fazy początku strzelania w źdźbło choroby liści.
Sądzimy, że do wykonywania zabiegu
zaprawiania nie trzeba nikogo namawiać. Prawidłowe wykonanie zabiegu
zaprawiania jest pierwszym etapem
drogi w osiągnięciu zdrowych i wysokich plonów zbóż. Mamy nadzieję, że
artykuł ten pomoże Państwu w doborze zaprawy, gdy zabieg zaprawiania
wykonywany jest w gospodarstwie
oraz w sytuacji, gdy kupowany jest już
zaprawiony materiał siewny.

Sarfun T 65 DS

-

+

+

-

-

Sarox T 500 FS

+

+

+

-

-

Scenic 080 FS

+

+

+

-

-

Tarcza 060 FS

-

+

-

-

-

Vitavax 2000 FS

+

+

+

-

-

Zaprawa Domnic 060 FS

-

+

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS

-

+

-

-

-

* Zaprawa Baytan Universal 094 FS zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło
** Zaprawa Jockey New 113 FS zapobiega również występowaniu mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło

ilościach, pozwala niekiedy dodatkowo ograniczyć występowania chorób
liści. W sprzyjających warunkach okres
ten może trwać do początku strzelania
w źdźbło. Ponieważ zdarzało się, gdy
jesień była długa i ciepła, że niektóre
uprawy zbóż, zwłaszcza jęczmienia,
były silnie porażone przez rdzę jęczmienia lub mączniaka prawdziwego.
Plantacje te jeszcze jesienią wymagały zastosowania fungicydów. Zastosowanie zapraw, które ograniczają
również sprawców chorób liści uchroniłoby nas od takiej sytuacji. Również z
ekonomicznego punktu takie działanie
byłoby opłacalne ze względu na niż-

34

szą cenę zaprawy w porównaniu do
wykonania zabiegu opryskiwania przy
użyciu fungicydu. Ich stosowanie pozwala uniknąć porażenia przez takich
sprawców jak: w pszenicy i pszenżycie: rdzy brunatnej, mączniaka prawdziwego oraz septoriozy. W uprawie
jęczmienia zaprawa chroni rośliny w
początkowych fazach rozwojowych
przed: plamistością siatkową jęczmienia oraz rynchosporiozą, natomiast żyto
przed rdzą brunatną. Większość z zapraw, w których spektrum zwalczania
znajdują się choroby liści składają się
z substancji należących do grup chemicznych triazole oraz imidazole. Są

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Technologia produkcji nowych
odmian żyta
Żyto jest w Polsce gatunkiem, któremu w technologii produkcji poświęca się zwykle mniej
uwagi, niż na przykład pszenicy, chociaż potencjał produkcyjny rejestrowanych odmian tego
gatunku jest bardzo wysoki.
Obecnie w Polsce jest wpisanych do
rejestru 34 odmiany żyta do uprawy
na ziarno, w tym 19 populacyjnych 13
mieszańcowych i dwie odmiany syntetyczne. Jak można zauważyć w tabeli
1, większość w rejestrze stanowią odmiany stosunkowo nowe, bowiem tylko 6 z nich to odmiany zarejestrowane
przed rokiem 2000.
Zalecenia agrotechniczne dla uprawy
poszczególnych odmian żyta są bardzo
podobne, ale też w niektórych przypadkach są spore różnice. Największe
z nich dotyczą odmian populacyjnych
i mieszańcowych.
Jedna z najważniejszych różnic dotyczy wymienialności materiału siewnego.
W przypadku odmian mieszańcowych
jest ona konieczna corocznie. Wynika
to z faktu, że efekt heterozji ujawnia

się u tych odmian tylko w 1-szym pokoleniu (F1). W drugim pokoleniu (F2)
poziom plonowania odmiany mieszańcowej oscyluje na poziomie odmian
populacyjnych. Trzeba jednak dodać,
że normy wysiewu odmian żyta mieszańcowego powinny być mniejsze niż
populacyjnego o 15 - 20 %, co wynika
ze zwiększonej ich krzewistości, dzięki czemu dobrą zwartość łanu można
uzyskać nawet przy bardzo małych
normach wysiewu.
Jak wykazały badania odmiany mieszańcowe utrzymują swoją przewagę
w plenności nad odmianami populacyjnymi także na słabych stanowiskach.
Jednak takich stanowisk nie należy
raczej przeznaczać do ich uprawy, bo
z jednej strony normy wysiewu na tych
stanowiskach muszą być większe - co

Dr hab. prof. Nadzw. Jerzy Grabiński
IUNG PIB Puławy

zwiększa i tak wysoki koszt zakupu
nasion - a z drugiej, relatywna zwyżka plonu przy niskim poziomie plonowania może być niewystarczająca do
osiągnięcia odpowiedniej nadwyżki
bezpośredniej.
W praktyce przy wyborze odmian
najważniejszą cechą braną pod uwagę jest plenność. Cecha ta oceniana jest w COBORU w stosunku do
wzorca, którym są wybrane odmiany
populacyjne i mieszańcowe. Jak wynika z informacji upowszechnianych
przez tę jednostkę badawczą, plenność obecnie zarejestrowanych odmian
populacyjnych mieści się najczęściej
w zakresie 90-95% wzorca, choć zdarzają się przypadki, że jest ona wyższa.
Na przykład w roku 2009 odmiana
Stanko plonowała na poziomie 99%
wzorca. Plenność odmian mieszańcowych jest bardziej zróżnicowana. Przy
czym wszystkie odmiany tego typu,
rejestrowane w ostatnich kilku latach
są w stosunku do wzorca plenniejsze
o 10-15%. Chociaż zdarzały się lata,
w których odmiany mieszańcowe plonowały nawet na poziomie 120-121%

Wykaz odmian żyta ozimego wpisanych do rejestru odmian uprawnych w Polsce (http://www.coboru.pl)
Nr

Odmiany populacyjne

Rok wpisu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Agrikolo
Amilo
Arant
Armand
Bosmo
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Dańkowskie Nowe
Dańkowskie Złote
Daran
Domir
Horyzo
Kier
Matador
Rostockie
Słowiańskie
Stanko
Walet
Włodko

2003
1989
1993
2011
2001
2010
2005
1976
1968
2005
2008
2011
1999
2003
2002
2004
2007
1999
2002

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

Nr

Odmiany mieszańcowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Balistic
Bellami
Brazetto
Gonello
Gradan
Konto
Minello
Palazzo
Placido
Stach
SU Drive
SU Skaltio
Visello

Rok wpisu

Nr

Odmiany syntetyczne

Rok wpisu

2007
2008
2009
2009
2003
2003
2008
2009
2007
2002
2011
2010
2007

1
2

Caroass
Herakles

2003
2007
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wzorca (np. w roku 2007 odmiany –
Balistic, Brasetto, Gonello, Placido). Zarejestrowana w roku 2007
odmiana syntetyczna Herakles jest
nieco plenniejsza od najlepszych odmian populacyjnych (średnio za lata
2007-2009 – 95% wzorca.
Większa plenność odmian mieszańcowych w stosunku do populacyjnych
musi znaleźć swoje odzwierciedlenie
w większych dawkach nawożenia podstawowego: azotem, fosforem i potasem. Po prostu pobranie składników
pokarmowych przy wyższym plonie
jest większe. Można założyć, że dawki
te powinny być wyższe pod żyto mieszańcowe niż pod formy populacyjne o około 10-15 %. Trzeba przy tym
zaznaczyć, że dobrze zbilansowane
nawożenie wpływa pozytywnie na odporność na choroby, w szczególności
na rdzę brunatną, na którą niektóre starsze odmiany mieszańcowe są trochę
mniej odporne niż odmiany populacyjne. Choć trzeba zaznaczyć, że wiele
nowych odmian mieszańcowych np.
Visello, Mirello czy Placido charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem
odporności na tę chorobę, większym
nawet od wielu odmian populacyjnych.
W związku ze stosowaniem niższych
norm wysiewu należy ze szczególną
uwagą podchodzić do wszelkich zabiegów mogących wpłynąć na krzewistość produkcyjną żyta mieszańcowego.
W szczególności prawidłowego wykonania siewu - nie za głębokiego oraz
możliwie wczesnego stosowania pierwszej wiosennej dawki azotu. Na opóźnienie tej dawki bardziej reagują formy
mieszańcowe niż populacyjne. Ważne
znaczenie dla żyta mieszańcowego ma
także terminowe zastosowanie drugiej
dawki azotu, na początku fazy strzela-
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nia w źdźbło, która decyduje o prawidłowym wzroście pędów wytworzonych
wskutek krzewienia.
Żyto mieszańcowe jest wyraźnie niższe niż populacyjne. Jest to cecha, która w połączeniu z opisanymi wcześniej
rzadszymi siewami może decydować,
o nieco silniejszej podatności łanów tej
formy na zachwaszczenie. Dlatego też
ochronie chemicznej przed chwastami łanów obsianych odmianami żyta
mieszańcowego należy poświęcić nieco więcej uwagi. Istotne znaczenie ma
przy tym zastosowanie odchwaszczania już jesienią, gdyż rosnące w małym zagęszczeniu rośliny żyta stanowią
słabą barierę dla chwastów zwłaszcza
przy długiej i ciepłej jesieni.
Również ochrona przed chorobami
ma w przypadku mieszańcowych form
większe znaczenie niż w przypadku
form populacyjnych. Głównym tego
powodem jest większa zwartość wysoko-produktywnych łanów z odmian

mieszańcowych.
Żyto mieszańcowe charakteryzuje się
podobną do populacyjnego odpornością na wyleganie. Zatem teoretycznie
niebezpieczeństwo wystąpienia strat z
tego tytułu jest podobne u obu form.
Biorąc pod uwagę fakt wyższej plenności mieszańców, a więc także prawdopodobieństwa wystąpienia wyższych
strat, ochrona mieszańcowych form
powinna być nieco intensywniejsza.
Reasumując należy stwierdzić, że
wszystkie nowe odmiany żyta ozimego są godne polecenia do uprawy,
bo charakteryzuje je wysoki potencjał
plonowania oraz dobra odporność na
zagrożenia, w szczególności związane z występowaniem chorób. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że przy
realizacji poszczególnych elementów
technologii produkcji, trzeba brać pod
uwagę różnice między poszczególnymi odmianami.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wymagania jakości dla
ziemniaków jadalnych
Statystyczny mieszkaniec naszego kraju spożywa rocznie ok.123kg ziemniaków (ilość ta
obejmuje tzw. ziemniaki nieprzetworzone, czyli te, które trafiają do kuchni w stanie świeżym
oraz ziemniaki przetworzone tj. te, z których produkty konsumpcyjne sporządzono w zakładach
przemysłu spożywczego (np. chipsy).
Ziemniaki świeże, nabywane w punkcie sprzedaży, tak jak inne produkty
spożywcze, muszą odpowiadać określonym kryteriom jakości handlowej.
Podlegające ocenie jakości handlowej cechy ziemniaków oraz ich wartości określa Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
jakości handlowej ziemniaków (Dziennik Ustaw z dnia 29 października 2003
roku, nr 194, poz. 1899, 1900, 1901).
Rozporządzenie to wyróżnia ziemniaki
wczesne oraz ziemniaki jadalne. Ziemniaki wczesne to bulwy niedojrzałe
o łuszczącej się skórce, trafiające do
obrotu bezpośrednio po zbiorze. Bulwy dojrzałe, o skorkowaciałej skórce
to ziemniaki jadalne. Wymagania, jakie
stawia przeznaczonym do sprzedaży
ziemniakom Rozporządzenie MRiRW są
podobne do obowiązujących w innych
krajach, z tym, że pominięte zostały
w nim wymagania, co do opakowań,
w jakich ziemniaki powinny być sprzedawane oraz ich oznakowań.
Poza wymaganiami jakości handlowej
dla ziemniaków, zawartymi we wspomnianym Rozporządzeniu…, w Polsce funkcjonuje także tzw. standard
dobrowolny dla ziemniaków- opracowany w ramach projektu unijnego
Transition Facility, zatwierdzony i opubw w w . r a p o r t r o l n y. p l

likowany przez GIORIN (2006r). Jest
to dokument, w którym określone zostały wymagania jakości handlowej dla
ziemniaków oraz wymagania, co do
jakości handlowej opakowań, w jakich
ziemniaki te mogą być sprzedawane
a także ich oznakowania. Wymagania
dla ziemniaków jadalnych przygotowanych wg. standardu dobrowolnego są
wyższe w porównaniu do określonych
w Rozporządzeniu z 29.X.2003.
Celem opracowania standardu było
przygotowanie warunków formalnych do
wprowadzanie do obrotu ziemniaków
spełniających podwyższone wymagania jakości handlowej. Odpowiadając
na wyższe wymagania konsumentów podmioty gospodarcze oferujące
ziemniaki przygotowane wg. standardu dobrowolnego zwiększają swoją
konkurencyjność na rynku. Porównanie wymagań jakości dla zbieranych
po dojrzeniu ziemniaków jadalnych
przygotowanych do sprzedaży zgodnie z omówionymi wyżej dokumentami
przedstawia tabela 1.
Zapisy standardu dobrowolnego odnośnie wymagań dla jakości handlowej
opakowań dla ziemniaków przewidują,
że opakowania muszą być nowe, wykonane z materiału dopuszczonego do
pakowania żywności. Ponadto opakowanie ma chronić je przed zmianą

Dr inż. Barbara Lutomirska
Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin -PIB
Oddział w Jadwisinie

jakości w trakcie obrotu. W tym celu
zaleca się, by opakowania z papieru lub
folii polietylenowej były perforowane,
a opakowania z folii PE były stosowane
tylko do ziemniaków mytych. Zgodnie
z wymaganiami standardu zawartość
każdego opakowania musi zawierać
bulwy jednolite pod względem odmiany, pochodzenia, jakości i wielkości.
Jednocześnie różnica średnicy pomiędzy największą i najmniejszą bulwą
w jednym opakowaniu jednostkowym
nie powinna być większa niż 10mm.
Opakowanie handlowe ziemniaków jadalnych niemytych powinno zawierać
od 0,5 kg do 25 kg bulw, natomiast
bulw mytych od 0,5 do 5kg.
Oznakowanie opakowania jednostkowego powinno, zgodnie z powyższym
zapisem, informować o podwyższonej
jakości handlowej (co z kolei powinno
być potwierdzone odpowiednim dokumentem stwierdzającym podwyższoną jakość). Wszystkie niezbędne na
oznakowaniu informacje muszą być
umieszczone na opakowaniu w sposób czytelny i widoczny z zewnątrz
(wszystkie dane zawarte na 1 stronie).
Jak zatem wynika z powyższych zestawień jakość handlowa ziemniaków
zezwala na występowanie w ich partii (opakowaniu) określonego udziału
bulw, których stan (głównie wygląd
zewnętrzny) odbiega od typowego dla
danej odmiany (pomińmy w tym miejscu kwestię wielkości bulw, która stanowi kryterium podstawowe).
Nieprawidłowości wyglądu i stanu
bulw są następstwem czynników oddziałujących w okresie ich rozwoju
i wzrost, bądź są efektem nieodpo-
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Tabela 1. Szczegółowe wymagania jakości handlowej ziemniaków jadalnych
Wymagania określone w
Rozporządzeniu z 29.X 2003

Cechy jakości

Wymagania standardu dobrowolnego Wymagania w zakresie
wysokiej jakości handlowej ziemniaków wczesnych i jadalnych

I Wielkość bulw:
1) minimalna średnica bulw okrągłych i
okrągłoowalnych

poprzeczna 35 mm

2) minimalna średnica bulw podłużnych

poprzeczna 40–70 mm

poprzeczna 30 mm, a
podłużna 2 razy większa
od poprzecznej

poprzeczna 30–50 mm, a podłużna 2 razy
większa od poprzeczne

łącznie do 2 %

nie dopuszcza się

II Maksymalny udział wagowy bulw:
1) zazieleniałych1)

do 1 %

2) z wadami wewnętrznymi2)
3) porażonych zgnilizną3)
4) zanieczyszczonych mineralnie4)
i organicznie5)
niemyte

do 1 %

do 1 %

do 1 %
(nie rozróżnia się wymagań dla
bulw mytych i niemytych)

do 1 %

myte

nie dotyczy

5) o mniejszej średnicy niż określono w lp. 1

do 2 %
(nie mniejszej jednak niż 28 mm)

6) porażonych parchem zwykłym6)

do 3 %

7) uszkodzonych , w tym:

do 2 % (nie mniejszej jednak niż 30 mm)
do 3 %

7)

do 3 %( nie rozróżnia się
przyczyny uszkodzeń)

mechanicznie
przez szkodniki

do 2 %
do 1 %

8) niekształtnych8)

do 3 %

do 3%

9) niedojrzałych9)

do 2 %

do 2 %

10) innych odmian10)

do 2 %

do 0,5 %

11) porażonych ospowatością

(nie określono)

do 3%

Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o
których mowa w pkt II : zakres: 1-7

do 6 %

Maksymalny łączny udział wagowy bulw, o których mowa w pkt II. 2

do 8 %

do 6 %

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

3) zaparzone

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

4) zapleśniałe

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

5) zmarznięte11)

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

6) zanieczyszczone środkami ochrony roślin

nie dopuszcza się

nie dopuszcza się

nie określono

III Bulwy:
1) porośnięte kiełkami powyżej 3mm
2) nadmiernie zawilgocone na powierzchni

Objaśnienia do tabeli 1 (opis skrócony)
1) bulwy o zielonej barwie występującej na
powierzchni większej niż 1/8 bulwy, sięgającej
w głąb miąższu powyżej 5 mm,
2) bulwy z rdzawą, czarną plamistością
miąższu oraz z pustowatością,
3) bulwy porażone zarazą ziemniaka,
suchą zgnilizną, gangreną, mokrą zgnilizną,
4) zanieczyszczenie grudkami ziemi, kamieniami,
5) zanieczyszczone częściami łętów, słomy,
chwastów, obłamanych kiełków,
6) pokryte zmianami chorobowymi spo-
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wodowanymi rozwojem Streptomyces ssp.
których łączna powierzchnia jest większa niż
1/4 powierzchni bulwy,
7) uszkodzone mechanicznie lub przez
szkodniki na głębokość większą niż 5 mm lub
bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy,
8) bulwy:
a) zdeformowane – wyraźnie różniące się
od typu odmianowego,
b) dzieciuchowate – z wtórnymi naroślami,
c) wrzecionowate – zakończone stożkowe

przy stolonie,
9) o łuszczącej się, nieskorkowaciałej
skórce, która złuszcza się na skutek lekkiego
potarcia palcem
10) określonej odmiany, których jednolitość
określa się organoleptycznie na podstawie
kształtu, głębokości oczek, barwy skórki i
barwy miąższu na przekroju
11) pokryte zmianami chorobowymi spowodowanymi rozwojem R. solani, których
łączna powierzchnia jest większa niż 1/4
powierzchni bulwy.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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wiednio przeprowadzonego zbioru lub
przechowywania. Niestety znaczna ilość
wad bulw powstaje podczas przygotowania do obrotu oraz już w miejscu
sprzedaży. Przyczyną wady powstałej u producenta ziemniaka może być
porażenie chorobą, uszkodzenie przez
szkodniki a także niesprzyjające prawidłowemu rozwojowi warunki klimatyczne i glebowe. Trudniej zgodzić się
z tym, że ziemniaki spełniające wymagania jakości handlowej w momencie
odbioru od producenta nie są czasem
już tak atrakcyjne w miejscu sprzedaży. Obecność niektórych z najczęściej notowanych defektów w plonach
ziemniaków można ograniczyć poprzez
zastosowanie odpowiednich zabiegów ochronnych i agrotechnicznych.
Jednak całkowite ich wyeliminowanie
bywa z powodu zmienności warunków
pogody, wręcz niemożliwe, chociaż
producent ziemniaka dokłada wszelkich starań. Obserwując zachowania
klientów nabywających ziemniaki czasem odnosi się wrażenie, że niektórzy
poszukują produktu idealnego a za
mniej atrakcyjny wygląd ziemniaków
w sklepach są skłonni składać winę
wyłącznie na producentów. Bywa też,
że po prostu rezygnują z zakupu, szko-

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

Ziemniaczana oferta w dużym sklepie na Mazowszu

da, bo także bulwy wyglądające nieco
gorzej są na ogół pełnowartościowe
pod względem wartości konsumpcyjnej. Większość z notowanych wad
ziemniaków to przecież głównie defekty
estetyczne, nie mające znaczenia dla
walorów dietetycznych i kulinarnych
bulwiastego „króla naszych stołów”.

Ziemniaki przygotowane do sprzedaży w opakowaniach papierowych

39

URODZAJ

Grzyby zagrażające kukurydzy w okresie
przedzbiorczym i w czasie przechowywania
plonu ziarna

Mgr inż. Agnieszka Cwynar, dr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin–PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Grzyby patogeniczne i choroby przez nie powodowane towarzyszą uprawom wszystkich gatunków roślin, w tym także kukurydzy. Mikroorganizmy
te mogą stanowić bardzo duży problem na plantacjach ze względu na powodowane straty zarówno w wysokości jak i jakości plonu. W uprawie
kukurydzy dodatkowa szkodliwość patogenów wynika ze zdolności kilku gatunków grzybów do produkowania mikotoksyn, które są groźne
dla zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych.

Grzyby zagrażające kukurydzy
w okresie wegetacji, nie
wytwarzające mikotoksyn.
Głownia guzowata - w ostatnich
latach choroba ta wykazuje dość dużą
aktywność na plantacjach kukurydzy.
Typowym objawem głowni guzowatej
są widoczne na niemal wszystkich
nadziemnych częściach rośliny narośla. Są one początkowo białe, później
ciemnieją, a po osiągnięciu dojrzałości pękają uwalniając masę czarnych
zarodników.
Patogen zimuje w postaci zarodników
w glebie, w resztkach pożniwnych pozostających na polu lub na zainfekowanym materiale siewnym. W większym
stopniu na infekcje głownią narażone
są rośliny uszkodzone podczas prac
pielęgnacyjnych, przez szkodniki, a nawet czynniki atmosferyczne (grad, silny
wiatr, susza). Patogen rozwija trzy generacje w ciągu roku, przy czym najgroźniejsze są dwie pierwsze. Jeżeli
głownia guzowata silnie opanuje kolby,
wówczas nie wytwarzają one ziarniaków, co prowadzi do spadku plonu.
Grzyb odpowiedzialny za rozwój głowni guzowatej nie posiada zdolności wytwarzania mikotoksyn, jednak pasza
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otrzymywana z porażonych roślin ma
mniejszą wartość pokarmową (straty
energii i białka).
Drobna plamistość liści kukurydzy -pierwsze objawy aktywności
grzyba na roślinie można zaobserwować w lipcu w postaci drobnych plamek
dobrze widocznych pod światło. Plamy
powiększają się maksymalnie do 4 mm
średnicy, stają się oleiste, brunatnieją
oraz otaczają się charakterystycznym
ciemnobrunatnym pierścieniem z prześwitującą jasną obwódką.
Rozwojowi choroby sprzyjają uszkodzenia powodowane przez szkodniki,
długotrwałe opady deszczu i długo
utrzymujące się rosy przy stosunkowo
niskich temperaturach. Silnie porażone
rośliny pokrywają się plamami, które
wpierw pojawiają się na powierzchni
blaszek liściowych, a później także na
pochwach i liściach okrywowych kolb,
co skutkuje znacznym ograniczeniem
powierzchni asymilacyjnej roślin i spadkiem plonu.
Rdza kukurydzy - grzyb wywołujący tą chorobę szczególnie intensywnie
rozwija się w lata ciepłe i umiarkowanie
wilgotne. Na porażonych organach pojawiają się wydłużone, rdzawe poduszeczki (zarodnie), z których uwalniane

Głownia guzowata (fot.P.Bereś)

są zarodniki letnie dokonujące licznych
infekcji sąsiednich roślin. Jesienią z kolei tworzą się brunatnoczarne zarodnie
zawierające zarodniki przetrwalnikowe
pozwalające patogenowi przetrwać
niekorzystne warunki zimowe. Rośliny
silnie porażone przez rdzę wytwarzają mniejszą masę zieloną, a ich kolby
często są słabiej zaziarnione.
Szalone wiechy - jest to nowa choroba, gdyż po raz pierwszy w epidemicznym nasileniu wystąpiła w ubiegłym
roku. Sprawca tej choroby – Sclerophthora macrospora jest organizmem
grzybopodobnym wymagającym do
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Fuzarioza kolb (fot.P.Bereś)

Drobna plamistość liści (fot.P. Bereś)

swojego rozwoju obecności wody.
Z tego też powodu choroba szalonych
wiech masowo występuje na polach
okresowo podtapianych. Rośliny zainfekowane ulegają deformacjom: wiechy
i kolby zmieniają się w pióropusze wiechokształtnych tworów, a liście zwężają się i skręcają. Zniekształcone kolby
pozbawione są ziarniaków. Patogen
zimuje w resztkach pożniwnych, na zainfekowanym materiale siewnym oraz
roślinach dziko rosnących i oziminach.
Roślinami żywicielskimi oprócz kukurydzy jest wiele gatunków zbóż i chwastów, które są potencjalnym źródłem
infekcji dla plantacji kukurydzianych.
Głownia pyląca - sprawca głowni
pylącej kukurydzy występuje w Polsce
stosunkowo rzadko w nasileniu epidemicznym. Zagrożenie pojawia się natomiast w przypadku uprawy kukurydzy
w wieloletniej monokulturze, gdy następuje kumulacja w glebie zarodników
przetrwalnikowych, które zachowują
zdolność do infekcji nawet do 10 lat.
Grzyb poraża rośliny podczas kiełkow w w . r a p o r t r o l n y. p l

wania, a następnie rozrasta się systemicznie wewnątrz rośliny. Początkowo
trudno jest jednoznacznie stwierdzić
obecności sprawcy na plantacji. Możliwe jest to dopiero w czasie kwitnienia.
Wtedy choroba ujawnia się w postaci
sczerniałych wiech i kolb. Organy te
w całości zostają zmienione w masę
zarodników głowni pylącej. W rezultacie
porażone rośliny nie tworzą ziarniaków,
a duży udział takich roślin na plantacji powoduje znaczne straty w plonie.
Żółta plamistość liści kukurydzy
- choroba objawia się w postaci owalnych, lekko wydłużonych, szarobrunatnych plam z bordową obwódką. Jako
pierwsze porażeniu ulegają dolne liście,
potem stopniowo górne, a następnie
liście okrywowe kolb. Jeśli porażeniu
ulegną znaczne powierzchnie blaszek
liściowych wówczas osłabione rośliny
gorzej plonują.

Grzyby wytwarzające mikotoksyny
zagrażające kukurydzy w okresie
przedzbiorczym i w czasie
przechowywania plonu

Fusarium spp - grzyby z rodzaju
Fusarium są szczególnie ważną grupą
patogenów kukurydzy ze względu na
straty wynikające z ich obecności na
plantacji w czasie sezonu wegetacyjnego, jak i później w chwili magazynowania ziarna lub paszy. Innym ważnym
aspektem stanowiącym o wadze zagrożenia ze strony tych grzybów jest
ich zdolność do tworzenia mikotoksyn
– substancji o właściwościach toksycznych dla ludzi i zwierząt.
Źródłem choroby może być grzybnia lub zarodniki pochodzące z gleby
oraz zarodniki nawiewane z sąsiednich
plantacji. Infekcji mogą ulegać rośliny
we wszystkich stadiach rozwojowych,
a patogen rozwija się systemicznie wewnątrz zainfekowanej rośliny. W zależności od fazy rozwojowej kukurydzy
i rodzaju objawów chorobowych wyróżniono następujące jednostki chorobowe: zgorzel siewek, zgniliznę korzeni
i zgorzel podstawy łodygi oraz fuzariozę kolb.
Na epidemiczne występowanie fuzarioz szczególnie narażone są plantacje, na których uprawa prowadzona
jest w monokulturze, bez prawidłowego
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zmianowania i niedostatecznie chronione przed szkodnikami. Silniejsza presja
patogena obserwowana jest także na
polach, gdzie stosowane są oszczędnościowe systemy uprawy. Rozwojowi
chorób fuzaryjnych sprzyja wilgotna
i umiarkowanie ciepła pogoda.
Silnie zainfekowane rośliny we wczesnych stadiach rozwojowych ulegają
osłabieniu lub całkowicie zamierają.
Ziarniaki pochodzące z zainfekowanych kłosów i kolb są lekkie, miękkie,
pomarszczone i mniejsze, pokryte białą
lub różową grzybnią. Jeśli zachowają
żywotność, wówczas cechują się osłabioną zdolnością i energią kiełkowania,
a w przyszłym sezonie dają początek
nowej generacji porażonych roślin.
W Polsce zidentyfikowano 19 mikotoksyn na ziarnie roślin zbożowych
produkowanych przez grzyby rodzaju
Fusarium. Najważniejszymi pod względem ekonomicznym i toksykologicznym mikotoksynami fuzaryjnymi są:
deoksyniwalenol, zearalenon i fumonizyny. W naszym klimacie jednymi
z najbardziej agresywnych gatunków
w stosunku do kukurydzy i innych zbóż
są F. graminearum i F. culmorum, które jednocześnie produkują najwięcej
toksycznych substancji. Problem zanieczyszczenia ziarna mikotoksynami
dotyczy przede wszystkim upraw kukurydzy na ziarno lub CCM, gdy podczas zbiorów zawartość wody w ziarnie
przekracza 18 %.
Mikotoksyny będące produktem
metabolizmu grzybów Fusarium charakteryzują się szerokim zakresem aktywności biologicznej, co przejawia się
występowaniem różnorodnych zatruć
i chorób powodowanych przez te patogeny. Metabolity wtórne tych grzybów wykazują działanie rakotwórcze,
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cytotoksyczne, embriotoksyczne, teratogeniczne i mutageniczne.

Grzyby produkujące mikotoksyny,
zagrażające kukurydzy w okresie
przechowywania ziarna
Aspergillus spp. i Penicillium
spp - po zbiorze, w czasie przechowywania kukurydzy i produktów jej przetwarzania, zagrożenie stanowią grzyby
pleśniowe z rodzaju Aspergillus oraz Penicillium. Grzyby te należą do typowych
saprofitów i w warunkach nadmiernej
wilgotności infekują ziarniaki powodując ich gnicie. Nadmierny rozwój grzybów w magazynowanych produktach
roślinnych powoduje spadek ich masy
a przede wszystkim jakości za sprawą
produkowanych przez te grzyby mikotoksyn. Gatunki z rodzaju Aspergillus
i Penicillium odpowiedzialne są za zanieczyszczanie ziarna przede wszystkim ochratoksyną A i aflatoksynami.

Tworzeniu mikotoksyn przez grzyby
saprofityczne sprzyja jednorazowy zbiór
dużych mas ziarna, szczególnie, gdy
ziarniaki nie są wystarczająco wysuszone. Zawartość wody w ziarniakach
podczas przechowywania powinna
wynosić, poniżej 14 %, co uniemożliwia rozwój grzybów toksynotwórczych
W klimacie umiarkowanym najgroźniejszą mikotoksyną jest ochratoksyna A.
Jej obecność stwierdzano we wszystkich zbożach: kukurydzy, jęczmieniu,
pszenicy, życie, czy owsie. Wykazuje
szkodliwe działanie dla organizmu ludzkiego i zwierząt hodowlanych przyczyniając się do uszkodzenia wątroby oraz
powstawania nowotworów. Aflatoksyny nie są przyczyną zanieczyszczenia
zbóż uprawianych na terenie naszego
kraju, występują natomiast w nasionach
i produktach roślin oleistych oraz ziarnie kukurydzy pochodzących z krajów
strefy subtropikalnej.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dobra kiszonka z kukurydzy
Obszar uprawy kukurydzy na kiszonkę z całych roślin w Polsce obejmuje obecnie ponad 400
tysięcy hektarów. Jeszcze kilka lat temu 1/3 krajowej kukurydzy na kiszonkę była uprawiana
w Wielkopolsce. Obecnie obok tradycyjnych obszarów uprawy pojawiły się nowe.

Uprawa kukurydzy na kiszonkę rozwija się bardzo dynamicznie w wielu
rejonach, w szczególności w województwach północnych i wschodnich,
podlaskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Wielką rolę w propagowaniu uprawy kukurydzy na kiszonkę,
obok Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Polskiego Związku Producentów
Kukurydzy, Izb Rolniczych, odgrywają
Spółdzielnie Mleczarskie.
Kiszonka z kukurydzy jest, obok sianokiszonek, podstawową paszą objętościową i energetyczną do żywienia
bydła mlecznego i opasowego, a także innych zwierząt przeżuwających,
jak owce i kozy. Dobrze przygotowana
kiszonka z kukurydzy, jako pasza stosowana całorocznie, a nie sezonowo,
sprzyja dobrej wydajności i stabilizaw w w . r a p o r t r o l n y. p l

cji produkcji mleka i mięsa wołowego.
W naszych warunkach żadna inna roślina uprawna nie może konkurować
z kukurydzą pod względem ilości jednostek pokarmowych z hektara. Koszty
produkcji paszy z kukurydzy na kiszonkę
należą do najniższych. Wysoka zawartość energii w kiszonce z kukurydzy jest
związana przede wszystkim z wysoką
zawartością skrobi i tłuszczu w ziarnie.
Ziarno stanowi najcenniejszy składnik
kiszonki, dlatego tak bardzo, w nowoczesnej technologii uprawy kukurydzy
na kiszonkę, zwraca się uwagę na dobre wykształcenie kolby.
Dobrze wykształcone kolby uzyskuje się w uprawach kukurydzy w plonie
głównym, w zasiewach wykonanych
w terminie agrotechnicznym tj. w zależności od warunków termicznych

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

w danym rejonie kraju, od początku trzeciej dekady kwietnia do końca pierwszej dekady maja. Zbytnie
przyśpieszenie terminu siewu naraża
plantację na uszkodzenie przez wiosenne przymrozki. Opóźnienie siewu
natomiast wiąże się ze słabszym wykorzystaniem zapasów wody zwłaszcza na glebach lżejszych. W obydwu
przypadkach następuje obniżenie plonu i słabsze wykształcenie kolb. Także
przy nadmiernym zagęszczeniu roślin,
przekraczającym 100 tysięcy roślin na
hektar, w warunkach niedoboru wilgoci, występuje stres kolby polegający na jej zmniejszeniu. Przy uprawie
kukurydzy na kiszonkę jak i na ziarno
bardzo ważne jest zatrzymywanie wilgoci w glebie. Konieczne jest przede
wszystkim wykonanie orki zimowej,
gdyż orka wiosenna powoduje przesuszenie gleby. W celu zahamowania
parowania wczesną wiosną wykonuje się bronowanie. Zabiegi uprawowe
ogranicza się do niezbędnego minimum,
głównie do uprawy przedsiewnej agregatem na głębokość siewu połączonej
z przykryciem nawozów mineralnych.
W uprawie kukurydzy na kiszonkę
bardzo często jest stosowane nawożenie organiczne w postaci obornika lub
gnojowicy, które obok makroskładników
wnosi do gleby także niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin
mikroelementy. Nawożenie mineralne
ma na ogół charakter uzupełniający.
Podstawowe znaczenie ma również
walka z chwastami dwuliściennymi
i jednoliściennymi, w tym z perzem,
które stanowią duże zagrożenie dla początkowo wolno rosnących roślin kukurydzy. W warunkach zachwaszczenia
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następuje słabe wykształcenie kolby.
Spełnienie wyżej wymienionych warunków agrotechnicznych sprzyja uzyskaniu wysokich plonów kukurydzy na
kiszonkę z wysokim udziałem ziarna.
Podstawowe znaczenie ma także dobór odpowiedniej odmiany mieszańcowej. Przyjmuje się, że właściwy dobór
mieszańca aż w 30% wpływa na końcowy sukces w uprawie kukurydzy.
Wśród 175 odmian kukurydzy w krajowym rejestrze (stan na 2010 rok),
55 odmian jest zarejestrowanych do
uprawy na kiszonkę z całych roślin,
a 15 odmian ogólnoużytkowych, do
uprawy na ziarno i kiszonkę. Hodowcy rekomendują również większość
swoich mieszańców ziarnowych, typu
generatywnego, do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę.
Bardzo ważny jest wybór mieszańca
o odpowiedniej wczesności do danego rejonu. W rejestrze odmian najwcześniejszy mieszaniec ma liczbę
FAO 170, a najpóźniejszy liczbę FAO
300. Mieszańce średnio-późne, (FAO
260-300), powinny być rejonizowane do uprawy na kiszonkę wyłącznie
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w najbardziej korzystnych warunkach
klimatycznych, w Polsce Południowo-Zachodniej i Południowo-Wschodniej
(rejon I). W Polsce Północno-Wschodniej (rejon III), gdzie występują najmniej korzystne warunki termiczne,
na kiszonkę powinny być uprawiane
mieszańce wczesne, o liczbie FAO do
230. W rejonie środkowym kraju (rejon II) obejmującym znaczny obszar
kraju, rekomendowana jest uprawa
na kiszonkę mieszańców wczesnych
i średnio-wczesnych o liczbie FAO od
220-250. Mieszańce o wyższej liczbie FAO, 240 i 250 powinny być rejonizowane w południowych strefach
tego rejonu. Jest sprawą oczywistą, że
przy uprawie kukurydzy na kiszonkę
na większych powierzchniach należy
wysiewać kilka odmian o zróżnicowanej wczesności, co ma duże znaczenie
przy organizacji zbiorów.
Dobrą kiszonkę można wyprodukować z kukurydzy, która spełnia następujące parametry:
• charakteryzuje się odpowiednią
wczesnością do danego rejonu
uprawy,

• wytwarza wysokie plony ogólne suchej masy, na które składają się plony
suchej masy kolb łodyg i liści,
• charakteryzuje się wysoką zwartością suchej masy przy zbiorze roślin,
• charakteryzuje się wysokim udziałem
plonu suchej masy kolb w ogólnym
plonie suchej masy.
Obecnie w warunkach doświadczalnych uzyskuje się ogólne plony suchej
masy nawet ponad 25 ton, a warunkach produkcyjnych za wysokie plony
uważa się 18-20 ton z hektara.
Zwartość suchej masy w całych roślinach przy zbiorze powinna wynosić od 28-32 % (średnio około 30%).
Oznacza to, że wówczas zawartość
suchej masy w liściach i łodygach wynosi około 20%, a kolbach 40-50%).
Taką zwartość suchej masy osiąga
kukurydza na kiszonkę w stadium dojrzałości późno-woskowej ziarna, które
to stadium jest najbardziej odpowiednie do zbioru, ziarniaki kukurydzy dają
się jeszcze zarysować paznokciem.
Udział kolby w ogólnym plonie suchej
masy powinien wynosić ponad połowę całego plonu (nawet ponad 55%).
Wysoki udział kolb w ogólnym plonie
suchej masy jest bardzo ważny gdyż
ziarno jest głównym nośnikiem najbardziej strawnej, a więc dostępnej
dla zwierząt energii. Ziarno jest strawne w ponad 90%, podczas gdy liście
w 65-67%, rdzeń w 56-66%, łodyga
tylko w 52-63%. Strawność całych
roślin wynosi 75-78%. Niektóre firmy
hodowlane, w swoich programach
uwzględniają podniesienie strawności
łodyg, które stanowią 23-30% udziału
całej masy rośliny.
W celu podniesienia koncentracji
energii i strawności kiszonki stosuje się
wyższe cięcie roślin. Wówczas dolne
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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części łodyg (najbardziej niestrawne)
pozostają w polu. W ten sposób produkuje się kiszonkę wysokoenergetyczną, której stosowanie w żywieniu
zwierząt przekłada się w istotny sposób na zwiększenie produkcji mleka
i mięsa. Skrajnym przykładem jest
produkcja kiszonki wyłącznie z kolb
z liśćmi okrywowymi. Taka pasza w literaturze niemieckiej nosi nazwę LKS
(Liesch-Kolben-Schrot).
W Polsce produkuje się przede
wszystkim kiszonkę standartową, a więc
z całych roślin kukurydzy. Zbyt wczesny zbiór kukurydzy na kiszonkę, o zawartości suchej masy poniżej 28% jest
niekorzystny, gdyż z takiego surowca
uzyskuję się kiszonkę kwaśną, o nadmiernej zawartości kwasu octowego.
Z takiej kiszonki wycieka sok i jest
ona gorzej pobierana przez zwierzęta.
Wyższa niż zalecana zawartość suchej
masy, związana z nadmiernym przesuszeniem roślin, powoduje natomiast
trudności z rozdrobnieniem roślin i prawidłowym ubiciem zakiszanej masy
w silosie. Tylko odpowiednie maszyny
do zbioru, są w stanie rozdrobnić pow w w . r a p o r t r o l n y. p l

deschnięty surowiec. W normalnych
warunkach kukurydza zakisza się dość
dobrze samoistnie. Obecnie w procesie
zakiszania pomocne mogą być różne
inokulanty. Inokulant zapewnia także
wydłużoną trwałość kiszonki, gdyż
ułatwia rozwój bakterii kwasu mlekowego. Innym „domowym” sposobem
stosowanym w praktyce jest dodawanie serwatki do zakiszanego surowca.
Nowsze odmiany kukurydzy na kiszonkę, polskie i zagraniczne, reprezentują tzw. typ „stay green”. W takich
odmianach jest wydłużony okres pozostawania w stadium zielonym. Dzięki
wydłużonemu pozostawaniu aparatu
asymilacyjnego w aktywności, ziarno
kukurydzy osiąga zawartość suchej
masy około 60%, podczas gdy wegetatywnych częściach roślin zawartość
suchej masy wynosi około 25%. W plonie ogólnym zawartość suchej masy
wzrasta do 34-36%. Przy uprawie odmian typu „stay green” jest możliwość
wydłużonego zbioru, bez obawy podeschnięcia roślin i ryzyka niedostatecznego ubicia pryzmy. Konieczne jest
jednak stosowanie maszyn do zbioru

z urządzeniami do rozgniatania ziarna,
które osiąga prawie pełną dojrzałość.
Należy pamiętać, że fermentację
w pryzmie kukurydzy wywołują bakterie kwasu mlekowego. Jest to fermentacja przebiegająca w warunkach
beztlenowych, dlatego bardzo ważne
jest staranne ubicie pryzmy. Wyparcie
powietrza zapewnia lepszą fermentację i zapobiega stratom suchej masy.
W warunkach dostępu tlenu, występuje
wtórna fermentacja i zamiast pożądanego kwasu mlekowego, powstaje kwas
masłowy. Wówczas kiszonka ulega zepsuciu, posiada nieprzyjemny zapach.
Warunkiem dobrego ubicia pryzmy jest
dobre pocięcie i rozdrobnienie zakiszanej masy, na cząstki o długości 0.5-1.5
cm. Przy takim pocięciu pozostaje przy
skarmianiu również mało niedojadów.
Także każde ziarno powinno być uszkodzone, gdyż tylko takie ziarno jest trawione. Ziarno nienaruszone przechodzi
w całości przez przewód pokarmowy
zwierząt i trafia do obornika.
Podstawową zasadą zakiszania kukurydzy jest, aby proces napełniania
i ubijania silosu lub pryzmy był zamknięty w ciągu 48 godzin. Ubijanie
powinno przebiegać równomiernie
w warstwach nie grubszych niż 15 cm.
Dokładne przykrycie silosu zapewnia
dobrą jakość kiszonki. Do przykrycia
stosuje się folię, najlepiej obustronnie
czarną, która przysypuje się mokrą
sieczką, a następnie dociska cienką
warstwą ziemi i ewentualnie zużytymi
oponami. Folia zabezpiecza kiszonkę przed dostępem tlenu, opadami
deszczu i zanieczyszczeniem ziemią.
Proces fermentacji przebiega dosyć
szybko. Stabilizacja kiszonki następuje
po upływie 4-6 tygodni, wówczas jest
ona gotowa do skarmiania.
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Japońska precyzja
Sformułowanie „japońska precyzja” od wielu lat funkcjonuje nie tylko w językach wielu narodów,
ale i w świadomości ich społeczeństw. Oznacza ono uznanie dla jakości japońskich produktów
oraz rzetelności, innowacyjności i solidności samych Japończyków.

Produkty większości japońskich marek uznawane są za lepsze i bardziej
niezawodne niż marek europejskich
czy amerykańskich. Taki status Japonia osiągnęła po drugiej wojnie światowej, wcześniej wytwory jej przemysłu
uznane były w krajach zachodnich za
niegodne uwagi.
Co sprawiło, że w ciągu zaledwie
kilkudziesięciu lat przemysł tego kraju osiągnął tak spektakularny sukces?
Podłożem tego sukcesu było wprowadzenie do praktyki filozofii Kaizen,
wywodzącej się z japońskiej kultury
i historii, polegającej na widzeniu świata
przez pryzmat ciągłego doskonalenia.
Filozofia ta wywodzi się bezpośrednio
z japońskiego kodeksu etycznego Samurajów. Przenikał on wszystkie aspekty życia i obejmował w świadomości
Japończyków nie tylko wykonywaną
pracę i obowiązki, ale też doskonalenie kultury i sztuki narodowej. Po drugiej wojnie światowej utrzymywaniem
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i pielęgnacją tego kodeksu zajęły się
japońskie korporacje i urzędy administracji publicznej. Podstawowe zasady
kodeksu powstały i dalej są stosowane
przez Japończyków dla utrzymywania
równowagi świata fizycznego i duchowego. Harmonijne rozwijanie umiejętności i utrzymywanie samodyscypliny
są dla obywateli tego kraju niezbędne
do odnoszenia życiowych sukcesów.
Można więc powiedzieć, że współczesne osiągnięcia Japończyków, dążenie
do najwyższych umiejętności zawodowych oraz doskonalenie się w sztuce
zaspokajania potrzeb i wymagań klientów wywodzi się wprost z tradycji doskonalenia się Samurajów w służbie
ich zwierzchnikowi.
Dzięki japońskim cechom narodowym – wytrzymałości, ciężkiej pracy,
poświęceniu oraz praktycznemu wykorzystaniu filozofii Kaizen, japońskie
fabryki zaczęły przodować na ogólnoświatowym rynku wyrobów elektronicz-

nych, maszynowych i motoryzacyjnych.
Jednocześnie w tym czasie nie importowano produktów zagranicznych,
ponieważ japońscy odbiorcy nie akceptowali wyrobów ustępujących swoją
jakością i walorami użytkowymi produktom krajowym.
Dążenie do perfekcji jest w dalszym
ciągu naczelną zasadą filozofii życia
i pracy w Japonii. W Polsce bez mała
każdy jest w stanie wymienić, co najmniej kilka japońskich brandów motoryzacyjnych i elektronicznych. Nazwy:
Lexus, Honda, Sony czy Canon funkcjonują w powszechnej świadomości.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że równym
uznaniem wśród światowych specjalistów cieszą się produkty i technologie
przeznaczone dla rolnictwa.
Jednym z takich produktów jest niewątpliwie Yamato – znakomity fungicyd,
który kompleksowo zwalcza choroby
w trzech kluczowych uprawach: zbożach, rzepaku i burakach. Sama jego
nazwa jest niejako synonimem Japonii
i wszystkiego, co japońskie, oznacza
bowiem poczucie narodowej godności
i ducha narodowego. Nazwa Yamato
przewija się wielokrotnie, zarówno w mitologii japońskiej, jak i historii, a nawet
geografii tego kraju. Fungicyd Yamato
ma szeroki zakres stosowania, dobrą
klasyfikację ekotoksykologiczną, brak
prewencji dla pszczół oraz dwie substancje aktywne wykazujące synergizm
działania. Preparat precyzyjnie zwalcza
kompleks chorób w 3 najważniejszych
uprawach – zbożach, rzepaku ozimym
i buraku cukrowym. Podobnie, jak inne
japońskie produkty i ten powstał w oparciu o powszechnie stosowane zasady
filozofii Kaizen, co daje gwarancję jego
najwyższej jakości i skuteczności.
Anna Rogowska
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Anna Skomska

Zabezpieczenia przed
podrabianiem środków ochrony roślin

Obrót podrobionymi środkami ochrony roślin to bardzo poważny problem, a oszacowanie tego zjawiska w liczbach jest bardzo trudne, gdyż
sprzedaż tych produktów odbywa się poza oficjalną siecią dystrybucji. Jednak eksperci oceniają, że podróbki stanowią ponad 10% stosowanych
przez producentów rolnych pestycydów.
Z uwagi na stale rosnącą skalę zjawiska
wprowadzania do obrotu preparatów z nielegalnych źródeł, należy zwracać szczególną
uwagę nie tylko na samą ofertę cenową, ale
też na system dystrybucji i zasady sprzedaży oferowanych preparatów chemicznych,
służących ochronie roślin. Rozpoznanie
podrobionego środka ochrony roślin jest
często bardzo trudne, dlatego ważne jest
dokonywanie zakupu wyłącznie u pewnych
i sprawdzonych sprzedawców w hurtowniach i sklepach, które posiadają stosowne
zezwolenia i które oferują odebranie pustego opakowania po zużytym preparacie
oraz wystawienie faktury bądź rachunku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących autentyczności produktu, producenci rolni powinni bezzwłocznie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Roślin.
Cechy produktu, które mogą świadczyć o
fałszerstwie to m.in. atrakcyjna – obniżona cena, słaba jakość opakowania, np. łatwo odkształcające się, etykieta-instrukcja
stosowania słabej jakości – mało czytelny
lub rozmazany nadruk, etykieta-instrukcja
stosowania tylko w języku obcym, brak
daty produkcji i numeru partii na opakowaniu, brak hologramów, w przypadku
firm stosujących takie zabezpieczenia.
Koncerny chemiczne bronią się przed podrabianiem swoich produktów. Przede wszystkim zmieniają opakowania produktów na
trudniejsze do skopiowania. Jedna z firm
fitofarmaceutycznych, w trosce o bezpiew w w . r a p o r t r o l n y. p l

czeństwo swoich produktów zdecydowała
się całkowicie zmienić szatę graficzną oferowanych przez nią środków ochrony roślin.
Zabieg ten ma dać kupującemu większą
pewność, że ma do czynienia ze środkami
oryginalnymi. Zastosowane zabezpieczenia
stanowią element utrudniający ich ewentualne podrabianie. Grafika etykiet spełnia
wszystkie obowiązujące wymagania prawne, dotyczące wielkości znaków ostrzegawczych czy niskiej atrakcyjności wizualnej dla
dzieci. Etykiety mają również kody kreskowe
ułatwiające logistykę produktów. Dodatkowo
każde opakowanie jednostkowe opatrzone
jest hologramem, czyli znakiem zmienno-optycznym o średnicy 2 cm. Wzór hologramu jest zastrzeżony. Hologram znajduje
się w stałym, centralnym miejscu etykiety w
pobliżu nazwy środka. Odklejenie hologramu z etykiety jest niemożliwe, gdyż ulega
on wtedy rozwarstwieniu i zniszczeniu. Dodatkowym zabezpieczeniem oryginalności

produktów jest system kontroli nad etykietami. Wszystkie etykiety traktowane są jak
druki ścisłego zarachowania. Są dokładnie
przeliczone, ponumerowane i dostarczone
do konfekcjonera towaru w ilości odpowiadającej zamówieniu. Etykiety mają dodatkowe, ukryte zabezpieczenie znane tylko
producentowi. Taki system zabezpieczeń
pozwala z całą pewnością stwierdzić czy
etykieta, która budzi jakieś wątpliwości pochodzi z oryginalnego źródła.
Przykładem zastosowania tak restrykcyjnych kryteriów bezpieczeństwa jest załączona etykieta.
Niezależnie od wyglądu etykiety przed
zakupem pestycydów należy upewnić się
czy opakowanie nie było otwierane tzn. czy
posiada nienaruszoną plombę. Następnie
należy sprawdzić czy produkt ma nadrukowany numer partii i ważną datę produkcji.
Są to podstawowe zasady ostrożności przy
zakupie środków ochrony roślin.
Identyfikacja firmy
Hologram
Nazwa w stałej typografii

Informacje o produkcie zgodnie
z wymogami ustawy
Pole przeznaczone, m.in. na
logo właściwe, logo producenta,
informacje dodatkowe (pojemność,
kod kreskowy itp.)

Znaki ostrzegawcze
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Ekologiczna energia
Dotychczasowe źródła wytwarzania energii na świecie budzą wiele kontrowersji ekologicznych
i ekonomicznych.

W Polsce, a szczególnie w województwie pomorskim, jest coraz większe
zainteresowanie rolników, samorządowców i wszystkich mieszkańców,
zagadnieniem pozyskiwania energii
z biomasy. W związku z tym, aby zwiększyć zakres wiedzy na temat produkcji
i energetycznego wykorzystania biogazu w Polsce, Pomorska Izba Rolnicza wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Starym Polu
zorganizowała 11 lipca 2011 roku konferencję na temat odnawialnych źródeł
energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni.
Konferencję otworzył i prowadził pan
Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby
Rolniczej a udział w niej wzięli, między
innymi, dyrektor PODR Józef Sarnowski, poseł Jan Kulas, przedstawiciel
MRiRW Paweł Sulima, reprezentant
Departamentu Rozwoju Gospodarczego przy Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim pan Jarosław Kumięga,
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a także Rajmund Reichel dyrektor z
firmy Wolf System.
Z decyzji podjętej przez Radę Europejską w 2007 roku wynika, że do
2020 r. Polska:
• zmniejszy o 20 % emisję gazów
cieplarnianych (względem poziomu
z 1990r.)
• zwiększy o 15 % udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii
• osiągnie 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliw transportowych
Perspektywy rozwoju OZE do 2020
roku nakreślił Paweł Sulima z Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw
w MRiRW.
Polityka MRiRW w zakresie produkcji
żywności i bioenergii ukierunkowana
jest na wspieranie budowy biogazowni
rolniczych, produkcji biokomponentów
i biopaliw oraz rozwoju upraw roślin
energetycznych na gruntach odłogowanych oraz mało przydatnych dla
produkcji żywności. Prognozuje się,

że docelowo będzie wykorzystane
2 miliony hektarów gruntów ornych
pod uprawę roślin z przeznaczeniem
na cele energetyczne. Poza uprawami specjalnie przeznaczonymi na biomasę można ją również pozyskiwać
z nadwyżek słomy, trwałych użytków
zielonych, łętów ziemniaczanych, liści
buraków cukrowych, czy pozostałości
upraw warzywnych.
Resort promuje biogazownie rolnicze
o niewielkiej mocy, ponieważ biogazownie przy małych gospodarstwach,
szczególnie tych z rozwiniętą produkcją zwierzęcą, mogą spełniać swoje
działania jako instalacja utylizacyjna,
łatwiejsze jest również zabezpieczenie surowców do produkcji biogazu,
a substrat pofermentacyjny może być
wykorzystany na terenie gospodarstwa.
Paweł Sulima przedstawił również korzyści finansowe uzyskiwane z produkcji biogazu a mianowicie: przychody ze
sprzedaży energii, przychody ze świadectwa pochodzenia, uniknięcie kosztów składowania produktów ubocznych
i pozostałości produkcji rolnej, zwolnienie z podatku akcyzowego energii
elektrycznej na podstawie dokumentu
potwierdzającego umorzenia świadectwa pochodzenia (docelowo stawka podatku akcyzowego dla biogazu
będzie zerowa). Środki na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu można uzyskać w ramach PROW
2007-2013, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Krajowego Programu Restrukturyzacji, Regionalnych
Programów Operacyjnych oraz w Banku Ochrony Środowiska.
Strategię rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na Pomorzu
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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są 133 gospodarstwa rolne zajmujące
się produkcją zwierzęcą, a to predysponuje do budowy biogazowni rolniczych w ich obrębie.
Po prelekcji dotyczącej inwestycji
w biogaz na Pomorzu, Zenon Bistram
Prezes Zarządu PIR przekazał zebranym informacje i wrażenia z wyjazdu
studyjnego do biogazowni w Brandenburgii. Ostatni z zaproszonych prelegentów dyrektor Rajmund Reichel z Wolf
System przedstawił ofertę firmy w zakresie budowy biogazowni w Polsce.
Spotkanie zakończyło się po długiej
i burzliwej dyskusji. Wielu uczestników
konferencji z aprobatą wypowiadało się
o wartościach merytorycznych spotkania oraz wyrażało chęć uczestnictwa
w kolejnych tego typu wydarzeniach.
Jolanta Malinowska-Kłos

przedstawił Jarosław Kumięga. Jako
przedstawiciel Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego, regionu najlepiej
wykorzystującego środki inwestycje związane bioenergią powiedział,
że „Regionalna Strategia Energetyki
z uwzględnieniem źródeł odnawialnych
do 2025r.” zakłada powstanie do roku
2025 ok. 150 biogazowni, a uzyskany
biogaz mógłby zabezpieczyć pracę
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

bloków energetycznych o łącznej mocy
elektrycznej w granicach 80-85 MWe.
Podkreślił również, że „Województwo pomorskie posiada duży potencjał
produkcji biogazu na tle kraju, głównie
pochodzenia rolniczego, szacowany
na ok. 217 mln m3/rok, co odpowiada ok. 4500-4800 TJ energii rocznie.
Wynika to z tego, że na obszarze województwa pomorskiego zlokalizowane
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Energetyka wodna - sektor
OZE wołający o wsparcie
Energetyka wodna jest ważnym odnawialnym źródłem energii. Jej wykorzystanie ma w Polsce
długą tradycję.

W ciągu ostatnich 30 lat rozwój tzw.
dużej energetyki wodnej został zatrzymany, a budowa małych elektrowni
wodnych napotyka wciąż na rozliczne
trudności. Zmianie tego stanu rzeczy
służą wspólne działania podmiotów
przekonanych, że ta gałąź energetyki
ma przed sobą przyszłość, a jej pozytywne znaczenie dla dalszego rozwoju
kraju wykracza daleko poza produkcję
„zielonej” energii elektrycznej.
W Polsce w takowe działania angażują się głównie organizacje pozarządowe - Towarzystwo Elektrowni Wodnych
i Towarzystwo Małych Elektrowni Wodnych. Na poziomie europejskim czyni
to Europejskie Stowarzyszenie Małych
Elektrowni Wodnych (ESHA Europe-
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an Small Hydropower Association).
Członkami ESHA są przede wszystkim krajowe stowarzyszenia skupiające
właścicieli małych elektrowni wodnych,
ale również inne organizacje pozarządowe, instytucje badawczo-rozwojowe,
firmy, osoby prywatne zainteresowane
rozwojem energetyki wodnej. Polskimi
członkami ESHA są TRMEW i Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP
PAN). Od szeregu lat ESHA współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Energetyki Wodnej (International
Hydropower Association, IHA). Jej
efektem jest rosnące zainteresowanie
ESHA całym sektorem energetyki wodnej. Dużą część zadań statutowych,
a zwłaszcza gromadzenie informacji

o sektorze oraz działalność edukacyjną i promocyjną, ESHA realizuje w ramach projektów współfinansowanych
przez Komisję Europejską.
Jednym z najważniejszych projektów ESHA jest SHP STREAMMAP
(Mapa Strumieni rozwoju MEW w Unii
Europejskiej), który bezpośrednio odnosi się do Krajowych Planów Działania w zakresie Odnawialnych Źródeł
Energii. Cel to zebranie informacji dotyczących całego sektora energetyki
wodnej i wypracowanie na tej bazie
„mapy strumieni” - dokumentu strategicznego zawierającego zalecenia dotyczące rozwoju tej energetyki w Unii
Europejskiej
Podstawowa część zgromadzonych
informacji umieszczana jest w komputerowej bazie danych HYDI. Od połowy lutego br. baza ta jest dostępna
bezpłatnie pod adresem internetowym
http://www.streammap.esha.be. Pozyskiwaniem informacji z terenu Polski,
Czech i Słowacji zajmuje się Towarzystwo Elektrowni Wodnych, występujące
w roli jednego z 11 członków konsorcjum realizującego projekt. Mimo wielu
luk, HYDI stanowi już dziś bogate źródło
wiedzy o warunkach funkcjonowania
europejskiej hydroenergetyki.
Projekt wspomnianego wcześniej
dokumentu strategicznego stanie się
przedmiotem dyskusji podczas cyklu
Warsztatów Walidacyjnych organizowanych w 10 państwach członkowskich
Unii. Oczekuje się, że w dyskusjach panelowych wezmą udział przedstawiciele
agencji energetycznych i statystycznych, władz lokalnych, stowarzyszeń
hydroenergetycznych, operatorzy sieci
i elektrowni wodnych, ministerstw, kręgów opiniotwórczych, przedsiębiorstw
związanych z energetyką wodną.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Warsztaty Walidacyjne w Polsce odbędą się w dniu 27 października br. na
terenie Warszawskiego Centrum EXPO
XXI przy ul. Gen. I. Prądzyńskiego 12/14
w Warszawie. Będzie to jedno z wydarzeń towarzyszących I Międzynarodowym Targom Energetycznych RENEXPO
Poland (www.renexpo-warsaw.com)
organizowanym przez spółkę REECO
Poland Sp. z o.o. Warsztaty stanowić
będą wydarzenie otwarte i bezpłatne
- udział w nich wymaga tylko przesłania zgłoszenia na adres biura TEW (ul.
Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel./faks
58 67 87 951, e-mail: biuro@tew.pl).
Zaproszenia imienne będą kierowane
do wybranych uczestników w Polsce,
w Czechach i na Słowacji. Formularze
rejestracyjne Warsztatów oraz dalsze
informacje można uzyskać ze strony
internetowej TEW www.tew.pl oraz
w Punkcie Konsultacyjnym Energew w w . r a p o r t r o l n y. p l

tyki Wodnej (IMP PAN, ul. Fiszera 14,
80-231 Gdańsk, tel. 58 6995 130,
e-mail: pkew@imp.gda.pl). Debata będzie rejestrowana, a raport z niej zostanie przekazany zespołowi redakcyjnemu
„mapy strumieni”.
RENEXPO® i Konferencja „Dziś
i jutro energetyki wodnej w Polsce
i w Unii Europejskiej”
Tego samego dnia przewiduje się
konferencję programową na temat perspektyw rozwoju energetyki wodnej
w trzech ww. krajach. Zaproszenia do
przedstawienia swojej opinii w formie
wystąpienia konferencyjnego kierowane są do przedstawicieli urzędów centralnych, wybranych inwestorów i biur
projektowych oraz konsultacyjnych,
a także stowarzyszeń działających na
rzecz energetyki wodnej.
Konferencję organizują wspólnie
TEW i REECO Poland przy wspar-

ciu ze strony IMP PAN. Organizatorzy oczekują, że przedstawiciele
urzędów centralnych zachęcą, by
wykorzystać oba wydarzenia w celu
konsultacji swojej polityki, a w szczególności wprowadzanych aktów prawnych, z przedstawicielami środowiska
hydroenergetyków.
Polska wykorzystuje tylko niewielką
część (około 17 %) swojego technicznego potencjału hydroenergetycznego. Duże zainteresowanie inwestorów
budzi jego dalsze zagospodarowanie.
Z uwagi na narzucone uwarunkowania
prawno-administracyjne rozwój polskiej energetyki wodnej ogranicza się
jednak do modernizacji istniejących
obiektów oraz budowy małych elektrowni wodnych – głównie przy istniejących piętrzeniach.
Na podstawie materiałów REECO POLAND
opacował Roman Barszcz
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PILMET w Bednarach
z nowym opryskiwaczem
Nowy model opryskiwacza Pilmet 6036 swoją premierę będzie miał na tegorocznej wystawie
w Bednarach. Jest to zupełnie nowa maszyna, zaczepiana, o pojemności zbiornika głównego
6000 litrów i belce pakietowej o szerokości 36 metrów, składanej do boku opryskiwacza.

Ważniejsze rozwiązania
nowego opryskiwacza:
Do zasilania układu zostały zastosowane pompy nowej generacji ZETA.
Układ składa się z dwóch pomp zespolonych, zapewniający właściwe
parametry oprysku oraz mieszania
tak dużego zbiornika. Napęd pomp
poprzez wałek WOM lub opcjonalnie
poprzez hydraulikę ciągnika.
Nowa konstrukcja ramy oraz dyszla
umożliwia stosowanie jako standard
amortyzacji zaczepu zmniejszającej
przenoszenie drgań między ramą a zaczepem. Zaczep wykonany jest z profili
giętych i przeznaczony do agregatowania z dolnym zaczepem ciągnika.
Zbiornik poliestrowy o zupełnie nowej konstrukcji i kształcie, zapewnia
niski środek ciężkości oraz właściwe
rozłożenie masy a gładkie ścianki wewnętrzne, łatwe utrzymanie w czystości. Zbiornik jest kontynuacją idei:
prostsza konstrukcja, większa niezawodność bez zbędnych zakamarków
i układów przewodów prowadzonych
wewnątrz zbiornika. Zbiorniki posiadają system wewnętrznych falochronów,
zwiększających sztywność konstrukcji oraz eliminowanie przemieszczania
się cieczy podczas przejazdów. Charakterystycznym elementem nowego
zbiornika jest również umieszczenie
zbiorników wody czystej do płukania
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opryskiwacza na zewnątrz w dolnej,
bocznej części ramy jako dwa, niezależne zbiorniki. Zbiornik standardowo
wyposażony jest również w układ głowic płuczących dla szybkiego spłukania zbiornika.
Nowy opryskiwacz wyposażony jest
również w oś hamowaną i amortyzowaną pneumatycznie a na życzenie
klienta, dostępna będzie również wersja z kołami skrętnymi na zwrotnicach
z systemem automatycznego kopiowania śladów ciągnika, poprzez elektroniczny układ żyroskopowy.
Cała konstrukcja belki wykonana jest
w technice giętych profili, zapewniających niezwykłą sztywność konstrukcji oraz precyzję naniesienia oprysku.
Ostatnie skrzydła belki wykonane zostały z profili aluminiowych dla zmniejszenia masy i wyposażone w system
uchylnego skrzydła, zabezpieczającego
przed uszkodzeniem mechanicznym.
System wynoszenia belki na równoległoboku zapewnia wysokie wynoszenie belki polowej w zakresie 0,5 - 2,5
m i możliwość wykonywania zabiegów
w najwyższych uprawach.

Sterowanie komputerowe
Za właściwe sterowanie wszystkimi
funkcjami hydrauliki i oprysku odpowiada komputer montowany jako wyposażenie standardowe. Do dyspozycji

klienta przewidziany jest komputer
UNIA Spray oraz jako opcja UNIA
Terminal System z obsługą sygnału GPS i automatycznym sterowaniem
podnoszenia i pochylenia belki. Terminal
wykonany jest w technologii ISOBUS
i umożliwia bezproblemowe agregatowanie z ciągnikami wyposażonymi
w tego rodzaju elektronikę.
UNIA Terminal System to połączenie nowoczesnego wielofunkcyjnego
komputera sterującego, montowanego na maszynie i czytelnego terminala
obsługowego. Zapewnia operatorowi
komfortowe nadzorowanie i sterowanie funkcjami wielu maszyn, takich jak:
opryskiwacz, rozsiewacz, prasa czy
siewnik. ISOBUS, jest systemem komunikacji pomiędzy ciągnikiem a maszyną towarzyszącą, obniżającym koszty,
ułatwiającym obsługę sprzętu, a standaryzowane przyłącze minimalizuje
wysiłek przy agregatowaniu maszyn.
Ponadto system, umożliwia użytkownikowi obsługę wielu maszyn z wykorzystaniem tylko jednego terminala
z logicznie i przejrzyście ułożonymi
klawiszami obsługi. Proces sterowania
dla wszystkich maszyn jest czytelny
i analogiczny. Dodatkowym elementem zapewniającym komfort obsługi
oraz szybką zmianę podstawowych
parametrów w trakcie pracy, jest programowalny, wielofunkcyjny joystick
montowany „pod ręką” operatora.
Wyposażenie podstawowe:
• kolorowy wyświetlacz
• sterowanie dawką oprysku
• włączanie sekcji oprysku
• elektroniczny wskaźnik ciśnienia
roboczego
• wskazania prędkości
• ilość wypryskanej cieczy
• port USB
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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• wielofunkcyjny joystick - sterowanie hydrauliką belki i oprysku
Wyposażenie opcjonalne:
• funkcja automatycznego kopiowania śladów ciągnika – Trail – Control
• funkcja automatycznego podnoszenia i pochylania
belki polowej – Dystance – Control
• jazda równoległa oraz automatyczne włączanie sekcji
oprysku przez sygnał GPS - Section – Control
• sterowanie znacznikiem pionowym
• SBOX
Opracowano w oparciu o materiały firmy AGROMET PILMET sp. z o.o.
Jolanta Malinowska-Kłos

XIII Międzynarodowa
Wystawa Rolnicza

AGRO SHOW
23 - 26 września 2011 r.
Bednary koło Poznania,

gmina Pobiedziska

- największa wystawa rolnicza
w Europie
- pokazy maszyn w pracy
- indywidualne poletka pokazowe
- dzień Młodego Rolnika
- wstęp wolny
- bezpłatny parking
- darmowy katalog wystawy
- dofinansowanie dojazdów
grupowych
Wystawa czynna:
23-25.09 w godz. 9 00 - 17 00
26.09 w godz. 9 00 - 14 00

www.agroshow.pl
ORGANIZATOR WYSTAWY
POLSKA IZBA GOSPODARCZA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. + 48 (56) 651 47 40, (56) 623 31 25,
fax + 48 (56) 651 47 44
e-mail: biuro@pigmiur.pl

Organizator wystawy

Patronat medialny

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

Honorowy patronat

53

TRAKTOR

Kockerling wdraża
i upowszechnia uproszczenia
w uprawie gleby
Wciąż trwają dyskusje zwolenników i przeciwników uprawy bezorkowej. Tajniki uproszczonej
technologii uprawy gleby przedstawił pan Henryk Kozub generalny przedstawiciel firmy
Kockerling na Polskę.

Uprawa bezorkowa
System uprawy bezorkowej jest wciąż
tematem dyskusji wśród praktyków
i naukowców. Korzyści nie wynikają
z zastosowanego systemu uprawy,
tylko od prawidłowego jej wykonania.
Uprawę uproszczoną możemy wykonać na kilka sposobów:
• Siew bezpośredni zbóż i rzepaku
w ściernisko, po burakach, po ziemniakach lub na wiosnę w przemarzniętą gorczycę
• Siew bezpośredni szczelinowy buraków i kukurydzy (trzy zabiegi za
jednym przejazdem)
• Siew w mulcz w uprawie płytkiej lub
głębszej (pogłębionej) na podstawie
zasady: spulchnianie gleby powinno być tak głębokie, jak to
jest konieczne i tak płytkie, jak
to jest możliwe.
Uprawa w mulcz polega na zastosowaniu maszyn do spulchnienia i dokładnego wymieszania resztek pożniwnych
z glebą w jej górnej warstwie, gdzie są
idealne warunki do humifikacji części
organicznych przez mikroorganizmy glebowe. Przy wyborze tej metody uprawy
bardzo istotne są korzyści ekonomiczne, gdyż przy jednym przejeździe pole
jest przygotowane do siewu, a to jest
równoznaczne z oszczędnością paliwa
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i czasu, natomiast korzyści biologiczne,
to zatrzymanie wody w glebie i poprawa życia biologicznego. Siew bezpośredni szczelinowy jest nową metodą
również jednoprzejazdową i polega na
głębszym spulchnieniu pasa (szczeliny),
wprowadzeniu nawozu na głębokość
około 20 cm, zagęszczeniu wtórnym
gleby i siewie punktowym w uprawione
pasy. Wszystkie te zabiegi wykonane
są za jednym przejazdem. Zastosowanie tej metody uprawy do minimum
redukuje ingerencję w strukturę gleby
a tym samym przyczynia się do rozwoju organizmów glebowych wpływających na zwiększenie próchnicy
i przyswajalnych dla roślin składników
mineralnych.
Uprawa bezorkowa może być zastosowana na wszystkich glebach, ale ze
względów ekonomicznych preferowana jest na gleby średnie i ciężkie, na
których tradycyjna uprawa generuje ogromne nakłady energii i czasu.
Również ze względów ekonomicznych
lepiej tę metodę stosować w gospodarstwach o dużych powierzchniach
gdyż szybciej maszyny amortyzują się.
Firma KOCKERLING swoją technologię uprawy bezpłużnej opiera wyłącznie
na maszynach o działaniu biernym, które przy zastosowaniu wymagają mniej

paliwa a osiągają dobre wydajności.
Z maszyn uprawowych polecenia
godne są agregaty uprawowe i agregaty uprawowo-siewne. W zależności
od wielkości gospodarstwa, rodzaju posiadanej gleby i mocy ciągnika, firma
oferuje do wyboru następujące grubery:
3-belkowy TRIO, 4-belkowy QUADRO
i VECTOR oraz 8-belkowy Exaktgrubber VARIO, z agregatów uprawowo-siewnych to JOCKEY lub ULTIMA.
Natomiast do siewu bezpośredniego,
szczelinowego, buraków lub kukurydzy,
tylko jeden agregat MASTER..
VECTOR, to 4-belkowy gruber z przeznaczeniem do płytkiej uprawy pożniwnej oraz głębokiego spulchniania gleby,
ponieważ posiada urządzenie EasyShift
dające możliwość hydraulicznej, bezstopniowej regulacji głębokości pracy.
Jest uniwersalnym agregatem, bo dokładnie miesza słomę z glebą równocześnie przewietrzając ją i spulchniając
na głębokość od 0 do 35 cm., bardzo
dobrze wyrównuje glebę pozostawiając odpowiednią jej strukturę do siewu
w mulcz, a zainstalowany podwójny wał
STS powoduje optymalne zagęszczenie
uprawianej gleby. Natomiast przy bardzo płytkiej pracy pożniwnej, powoduje
szybkie kiełkowanie ziarna utraconego
po kombajnie i nasion chwastów, dając
lepsze warunki startu kiełkującym roślinom uprawnym. Niewątpliwą zaletą
VECTORA są niskie koszty eksploatacji, gdyż podczas pracy nim zużywa
się 10-12 l paliwa na hektar.
ULTIMA, to agregat uprawowo-siewny, który z powodu swojej wyjątkowej
konstrukcji jest prawdziwie uniwersalną maszyną. Może być zastosowany
do siewu po orce, do siewu w mulcz
lub do siewu bezpośredniego, co pozwala na wybranie, odpowiedniej do
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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warunków, technologii uprawy.
Podstawowymi elementami konstrukcji tej maszyny są
sprężyste łapy zakończone redlicami zębowymi o szerokości roboczej 6 cm, które rozwierają glebę i rozsuwają słomę
przygotowując miejsce pod pneumatyczny wysiew nasion.
Wyjątkowość tej maszyny zaznacza się tym, że redlice dokładnie prowadzone przez koła kopiujące precyzyjnie umieszczają ziarno w glebie, a ustawienie głębokości
następuje szybko i centralnie z kabiny ciągnika przez system hydrauliczny jednostek siewnych. Wałowanie, siew,
wyrównanie po siewie i na koniec zagęszczenie gleby na
zasianym paśmie wałem typu STS daje szybkie oraz równomierne wschody.

Specjalista od uprawy i siewu.

... jeśli uprawa pługiem jest za kosztowna!
Agregat uprawowy VECTOR

Całkowicie zastępujący pług. Wystarczy jeden przejazd aby
przygotować pole do siewu zużywając ok. 10-12 l paliwa na hektar

Złoty Meda - Polagra 2010
PREMIERY

Korzyści
Końcowym efektem stosowania uproszczonej uprawy
roli jest:
• oszczędność czasu w okresach spiętrzenia prac, co pozwala na terminowe wykonanie zasiewów
• oszczędność energii, gdyż przy jednym przejeździe pole
jest uprawione pod zasiew lub zasiane w przypadku wyboru technologii siewu bezpośredniego szczelinowego
• zatrzymanie wody w glebie, co wpływa na poprawienie
struktury gleby oraz zwiększenie jej życia biologicznego, a w końcowym efekcie podniesienie żyzności gleby
i osiągnięcia zwyżki plonów.
Do osiągnięcia wymiernych korzyści z zastosowania
uproszczonych metod uprawy gleby, w znaczącym stopniu
przyczynia się firma KOCKERLING oferując bardzo dobre,
maszyny rolnicze.

ULTIMA- uniwersalny agregat uprawowo-siewny

Precyzyjny, tani w eksploatacji i niezawodny w działaniu. Wyrównane
wschody, dzięki utrzymaniu dokładnej głębokości siewu.
Zużcie paliwa 7-8 l/ha.

Złoty Medal - Polagra 2007
PREMIERY

Złoty Medal
Agrotech Kielce 2006

Jolanta Malinowska-Kłos

Maszyna Rolnicza
Roku Agrotech 2007

www.koeckerling.com
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Marketing i Sprzedaż w Polsce mgr. inż. Henryk Kozub
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PRZYCZEPY ROLNICZE

Dr inż. Sylwester Borowski
Patryk Dąbrowiecki
UP Bydgoszcz

Jedna z najpotrzebniejszych maszyn w gospodarstwie rolnym, kiedyś uniwersalna i przeznaczona
do przewozu wielu płodów rolnych i innych materiałów stosowanych w gospodarstwach rolnych
– przyczepa rolnicza. Dziś dzięki nowoczesnym fabrykom, także polskim zmienia swoje oblicze.
Staje się nowoczesna i dopasowana do konkretnych potrzeb rolników.

Podwozia
W praktyce rolniczej podstawowym
typem podwozia wykorzystywanym
w przyczepach jest układ dwuosiowy.
Ze względu na swoją uniwersalność
posiada wielu zwolenników. Możliwość
łatwego agregowania ciągników rolniczych, nawet, gdy przyczepa jest załadowana, czynią taki układ atrakcyjnym.
Jednak korzystniejszym rozwiązaniem
jest układ jednoosiowy. W mniejszych
przyczepach występuje w układzie pojedynczym, przy większych w układzie
podwojonym (tandem) lub potrojonym
(tridem). W przypadku tych ostatnich,
ze względu zmniejszenie promienia
skrętu stosuje się jedną lub dwie osie
skrętne (WARFAMA TB 20000). Opierając część ciężaru na zaczepie ciągnika
przyczepa taka zwiększa jego uciąg.
Przyczepy rolnicze wyposażone są
w hamulce postojowe najczęściej uruchamiane ręcznie oraz hamulce pneumatyczne. Standardowo, zwłaszcza
w starszych typach przyczep występuje układ hamulca pneumatycznego
jednoobwodowego. Zasada działania
tego hamulca jest prosta i polega na
uruchomieniu hamulców przyczep po
odcięciu zasilania przyczepy powietrzem. Jednak taki układ nie zapewni
regulacji siły hamowania. Drugim typem układów hamulcowych jest układ
dwuobwodowy. Zasada działania polega na tym, że posiada on dwa przewody przyłączeniowe. Pierwszy z nich
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stale doprowadza powietrze do instalacji przyczepy, natomiast drugi tylko
w momencie hamowania. W układzie
tym można regulować siłę hamowania. Układy takie montowane są przez
wielu producentów przyczep seryjnie
lub na życzenie (PRONAR, WIELTON,
METALTECH, POLMOT WARFAMA,
METALFACH). Szeroka gama opcji
wiąże się także z zaczepami przyczep. Standardowe zaczepy sztywne z okiem w wybranych modelach
przyczep mogą zostać zastąpione
zaczepem obrotowym z okiem (PRONAR T654/1), zaczep przedni kulowy
(WIELTON PRC-2HP/W18R).

Skrzynia ładunkowa
Do przewozu ciężkich ładunków stosuje się burty pojedyncze, których wysokość jest tak dobrana by w objętości
skrzyni zmieścił się ładunek odpowiadający ładowności przyczepy. W rolnictwie wiele materiałów przewożonych to
materiały objętościowe, czyli o mniejszej
masie objętościowej. W takim przypadku na standardowe burty można założyć drugi, a nawet trzeci komplet burt.
Tak zabudowana przyczepa staje się
przyczepą objętościową. Bardzo przydatnym wyposażeniem, które można
zamówić do przyczepy jest rolowana
plandeka ze stelażem (PRONAR T680).
Plandeka oprócz zabezpieczenia przed
deszczem może być także wymagana
przez niektórych odbiorców płodów
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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rolnych pracujących zgodnie z systemem HACCP. W przypadku stosowania przyczep do przewozu nasion
i ziaren zbóż bardzo przydatnym jest
szyber zsypowy ułatwiający rozładunek. Większość obecnie produkowanych przyczep uniwersalnych posiada
dwa systemy ryglowania burt. Górny
system przydatny zwłaszcza przy załadunku przyczep oraz dolny ryglowany
centralnie, jest szczególnie przydatny
przy rozładunku przyczep przez unoszenie ich skrzyni ładunkowej. Niweluje
on niebezpieczeństwa związane z otwieraniem burt za pomocą górnych rygli, a zgromadzony w skrzyni ładunek
może swobodnie spływać. Inną przydatną rzeczą zwiększającą bezpieczeństwo jest stosowanie wszelkiego typu
drabinek i balkonów. Jak wynika ze
statystyk publikowanych przez KRUS
znaczna ilość wypadków w pracy rolniczej spowodowana jest przez zdarzenia związane ze środkami transportu
oraz upadkami z wysokości.

Skorupy
Szczególną grupą przyczep rolniczych
są przyczepy skorupowe. Ich masywna
skrzynia ładunkowa, z otwieraną tylną
burtą czynią je niezwykle szczelnymi
i odpornymi na ciężkie warunki. Rolnicze przyczepy skorupowe podobnie
jak te stosowane w transporcie samochodowym posiadają zasadniczą
wadę, wyładunek tylko do tyłu. Jednostronny wywrót skrzyni ładunkowej
umożliwił zastosowanie hydraulicznie
otwieranej tylnej klapy z opcją jej automatycznego zamykania. Wychylanie
skrzyni ładunkowej do tyłu (kąt 55°
dla PRONAR T700) skutkuje brakiem
możliwości rozładunku takiej przyczepy
w magazynach niskich, lub usypaniem
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dużej ilości materiału w jednym miejscu. Wady tej nie posiadają przyczepy z przesuwną ścianą. Zastosowanie
takiej ściany w przyczepie PRONAR
T900 umożliwia rozładunek wszelkiego
typu towarów bez podnoszenia skrzyni ładunkowej, co jest także istotne
w trudnych warunkach terenowych,
gdzie przesunięcie środka ciężkości
przyczepy w wyniku uniesienia skrzyni
ładunkowej, mogłoby spowodować jej
wywrócenie. Dodatkowo, w przypadku
współpracy takiej przyczepy z sieczkarniami zbierającymi istnieje możliwość
wstępnego sprasowania sieczki, dzięki
czemu jednorazowo można transportować więcej towaru.

Specjalne
Wzrost wydajności kombajnów zbożowych i stosowanie w rolnictwie samochodowych środków transportu
spowodował wśród rolników zainteresowanie przyczepami przeładunkowymi. Charakter ich pracy polega na
odbieraniu plonów zbieranych za pomocą kombajnów zbożowych w miejscu napełnienia zbiornika na postoju
lub w czasie pracy i dostarczaniu go
na środki transportu pozostawione
na skraju pola bądź utwardzonej drodze. Przeładunek odbywa się za pomocą wbudowanych przenośników
ślimakowych. Stosowanie tych przyczep zapobiega stratom czasu związanym z przejazdami kombajnów do
miejsc, w których pozostawione są
środki transportu, co ma szczególnie
znaczenie w przypadku wilgotnego
podłoża. Dodatkowo, tak jak ma to
miejsce w przyczepie T734 Pronaru,
istnieje możliwość wyposażenia takiej
przyczepy w wagę.
Powszechne stosowanie tanich i wyw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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dajnych pras zwijających skutkowało także koniecznością opracowania
i wdrożenia do produkcji przyczep
do przewozu bel. Stosowanie przyczep uniwersalnych wiąże się z wieloma niedogodnościami. Po pierwsze
przyczepy te wyposażone są w burty
ograniczające obszar skrzyni ładunkowej oraz dość wysoko usytuowaną
podłogę. Brak dostosowania wymiarów
podłogi skutkował tym, że często bele
transportowane były z otwartą burtą,
bowiem nie mieściły się w obrębie
podłogi. Także długość takiej skrzni
ładunkowej nie była optymalna. Stosowanie przyczep o prawidłowo dobranych wymiarach niskousytowanej

podłogi umożliwia znaczne skrócenie
czasu potrzebnego do załadunku takiej
przyczepy, a maksymalne naładowanie przestrzeni ładunkowej optymalizuje transport. W tym celu w przyczepie
METALTECH PB16 zastosowano nawet regulowaną tylną ścianę, umożliwiającą jej dostosowanie do wielkości
bel. Także problem zabezpieczenia ładunku w przyczepie PRONAR TO32M
rozwiązano poprzez fabryczne umiejscowienie otworów na haki pasów spinających ładunek. Zastosowanie tych
pasów pozwala na bezpieczne mocowanie sprężystych bel.
Przyczepy specjalne to także grupa
przyczep objętościowych. Stosowane

SIEWNIKI I AGREGATY
UPRAWOWO SIEWNE
Prawidłowe wykonanie siewu jest podstawą stworzenia wschodzącym roślinom dobrych
warunków. Jednak powodzenie na tym etapie uprawy roślin zależy od prawidłowo przygotowanej
gleby. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów i zwiększyć wydajność w dzisiejszym
rolnictwie szeroko stosuje się agregaty uprawowo-siewne.

Agregaty uprawowe bierne
Zasada działania agregatu uprawowego biernego polega na tym, że oddziaływuje on tylko z taką prędkością,
z jaką porusza się ciągnik. Z tego powodu uprawa gleby w trudnych warunkach może wymagać kilku przejazdów.
W grupie agregatów uprawowych biernych buduje się narzędzia zawieszane
i półzawieszane. W przypadku agregatów zawieszanych ze względu na
ograniczenie ich masy wynikające z siły
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

udźwigu podnośnika hydraulicznego
ciągnika odległości pomiędzy elementami roboczymi są zmniejszone lub
rezygnuje się z nich. Agregaty bierne
budowane są według pewnych schematów. Pierwszy z nich to elementy robocze znajdujące się pomiędzy
dwoma walcami. Do tej grupy należy
EXPOM Wicher. Zasada jego działania polega na wykonywaniu następujących czynności: spulchnianie śladów
spulchniaczami, kruszenie przy pomocy
dziewięciostrunowych wałków przed-

powszechnie w gospodarstwach formujących silosy przejazdowe. Ich zadania mogą być przejęte przez przyczepy
uniwersalne lub rozrzutniki obornika
z nadstawkami. Prawidłowe formowanie warstwy sieczki w silosie przejazdowym oznacza jej równomierne ułożenie.
W przypadku przyczepy PRONAR T400
jest to realizowane poprzez zastosowanie przenośnika podłogowego. Jeśli równomierność uzyskanej warstwy
nie będzie wystarczająca, lub przewożona biomasa będzie miała tendencje
do zbytniego skupiania się, możliwe
jest zastosowanie w tym modelu dodatkowych walców rozdrabniających.

Dr inż. Sylwester Borowski
Mgr inż. Roksana Rama
UP Bydgoszcz

nich (wałki strunowe przednie i tylne
podpierają cały agregat i są osadzone
na zespołach łożyskowych), spulchnienie gleby – zęby typu kultywator,
rozdrobnienie i wyrównanie – wał strunowy oraz umieszczona bezpośrednio
przed nim listwa równająca, zagęszczenie – wał zagęszczający. W zależności
od posiadanej gleby można zakupić
odpowiednie zespoły robocze, jak:
zestawy zębów sprężystych kultywatorowych z redlicami typu dłutowego
lub brony ciężkie oraz różnego typu
wały ugniatające.
Do intensywniejszej uprawy producenci polecają agregaty powstałe na
bazie kompaktowych bron talerzowych.
Zastosowanie pojedynczych uchwytów do talerzy uprawowych pozwoliło
na skrócenie bron. Do tej grupy należy
agregat UNIA Mars T XXL. Posiada on
dwa rzędy talerzy uzębionych z zabez-
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pieczeniem amortyzatorami gumowymi i kątem natarcia 18°. Przeznaczony
jest on do przedsiewnej i pościerniskowej uprawy gleby, a także do uprawy
uproszczonej.
Osobnym zagadnieniem z zakresu uprawy gleby i siewu są agregaty
uprawowe do siewu uproszczonego
lub bezpośredniego. Agregaty te, ze
względu na charakter pracy, wyróżniają
się znaczną masą, która konieczna jest
do dociskania elementów roboczych
do powierzchni gleby. Aby skutecznie
wprowadzić nasiona w glebę w tak
trudnych warunkach agregaty te posiadają zwartą konstrukcję podzieloną na sekcje. W agregacie KRAJ Viva
Premium pierwszą sekcję stanowi włóka wyrównująca. W dalszej kolejności
umieszczone są talerze rozcinające.
Zadaniem maszyny jest pocięcie i wymieszanie z glebą resztek pożniwnych,
oraz spulchnienie gleby. W przypadku
tego agregatu, w następnej kolejności, wysiewany jest nawóz za pomocą
redlic talerzowych współpracujących
z częścią nawozową nabudowanego
siewnika. W dalszej części następuje
wysiew nasion za pomocą redlic talerzowych odpornych na zapychanie się.
Tak umieszczone w glebie nasiona są
ugniatane za pomocą wału oponowego
służącego także do kontroli głębokości.

Agregaty uprawowe czynne
Agregaty czynne swą nazwę zawdzięczają tym, iż ich ruchome części napędzane od WOM ciągnika intensywnie
oddziaływają na glebę. Ich prędkość
sumuje się z prędkością postępową
ciągnika. Jednak zbyt intensywna uprawa może doprowadzić do zniszczenia
struktury guzełkowatej gleby. Obecnie
produkowane są dwa rodzaje agrega-
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tów uprawowych czynnych. Pierwszy
z nich to brona wirnikowa z pionowymi wirnikami, do których zamocowane
są zęby (2 sztuki). Do tej grupy należy brona VOGEL&NOOT Arterra MS.
W ramie maszyny znajdują się koła
zębate walcowe, które osadzone są
na wałach. Wały te łożyskowane są
w obudowie, a ich część wystająca
poza obudowę stanowi uchwyty dla
dwóch zębów. W wyniku współpracy
kół zębatych wały obracają się w taki
sposób, że zęby częściowo pokrywają swoje ślady. Za broną umieszczony jest wał ugniatający poprzedzony
zderzakiem. Kompaktowa budowa
bron pozwala na stosowanie ciągników o mniejszej sile udźwigu, jednak
znaczna część mocy ciągnika przekazywana jest poprzez WOM na elementy robocze. Istotnym elementem
pozwalającym na nabudowywanie na
tej bronie siewników wymagających
do swojej pracy WOM jest wałek wyjściowy umieszczony w głównej skrzyni
przekładniowej.
Drugą grupę bron aktywnych stanowią brony z poziomym wirnikiem.
Swą zasadą działania przypominają
pracę glebogryzarki. Na poziomym
wale przymocowane są zęby, które
rozkruszają glebę. Zęby te mogą mieć
kształt prosty lub złożony w zależności od wymaganej intensywności pracy. Przykładem takiej brony jest brona
HOWARD Rotavator R800X. Należy
zawsze pamiętać, że w przypadku
agregatów aktywnych w przeciwieństwie do biernych intensywność ich
działania wzrasta w miarę zmniejszania prędkości poruszania się ciągnika.

Wały.
W każdym z omawianych agregatów
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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uprawowych ostatnim doprawiającym
elementem był wał ugniatający. Do gleb
lekkich przeznaczony jest strunowy wał
rurowy. Na cięższe gleby w zależności
od wymagań producenci mogą wyposażyć swoje agregaty w następujące
typy wałów: zębaty, Cambridge, Crosskill, klinowo-pierścieniowy, łamiący, gumowy. Przed wyborem odpowiedniego
zestawienia najlepiej jest przeprowadzić
próby z konkretnymi zestawieniami wałów lub, jeżeli nie ma takiej możliwości
przeanalizować prace poszczególnych
typów wałów ugniatających w podobnych warunkach glebowych.

Sprzęg
Aby przekształcić agregat uprawowy w uprawowo – siewny konieczne
jest zamocowanie na nim siewnika.
W agregatach uprawowo – siewnych
występują dwa podstawowe systemy
mocowania. Pierwszy sposób to mocowanie klasycznego siewnika wyposażonego w koła podporowe za pomocą
sprzęgu. Drugi sposób to nabudowanie
siewnika, który nie posiada własnego
podwozia jezdnego, a napęd mechanizmów wysiewających realizowany
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

jest poprzez koło zgrzebłowe. Pierwszy sposób umożliwia łatwy demontaż i pracę siewnikiem bez agregatu.
Drugi natomiast jest korzystniejszy, jeśli
chodzi o rozłożenie masy. Skrzynia ładunkowa takiego siewnika jest nabudowana nad agregatem uprawowym,
co powoduje, że podnośnik hydrauliczny ciągnika współpracującego jest
mniej obciążony. W przypadku sprzęgów najczęściej oferowane są sprzęgi
hydrauliczne umożliwiające uniesienie
siewnika ponad agregatem i pracę bez
siewnika. Także niebagatelne znaczenie ma przesuniecie środka masy agregatu w stronę siewnika ze względu na
udźwig podnośnika, ale także bezpieczeństwo podczas transportu.

Siewniki
Przykładem zastosowania siewnika nabudowanego są agregaty
KRAJ Plus 700. Wyposażone są one
w siewniki z klasycznym kołeczkowym
zespołem wysiewającym. Wprowadzenie materiału siewnego do gleby może
w tym przypadku być realizowane za
pomocą redlic stopkowych lub talerzowych. Natomiast agregat Eco Active tej

samej firmy posiada sprzęg hydrauliczny i w ofercie producenta oferowany
jest z własnym siewnikiem Polonez.
Firma AMAZONE w swojej ofercie
posiada szereg siewników. Dla agregatów uprawowo – siewnych dostępne są
między innymi siewniki pneumatyczne
AD-P. Zasada działania takiego siewnika
polega na tym, że materiał siewny, który dozowany jest ze skrzyni nasiennej
siewnika trafia do specjalnego rozdzielacza pneumatycznego. Tam rozdzielane jest do wszystkich przewodów
nasiennych, a jego transport wspomagany jest strumieniem powietrza. Taki
rodzaj transportu umożliwia zastosowanie długich przewodów nasiennych
nawet o niskich kątach. Szczególnie
przydatny ten typ siewnika jest w zestawieniu o handlowej nazwie Avant
Profi. W siewniku tym skrzynia nasienna montowana jest na przednim TUZ
ciągnika, a materiał siewny transportowany rurociągiem wzdłuż ciągnika
i dociera do rozdzielacza pneumatycznego znajdującego się nad agregatem.
Rozwiązanie to umożliwia dociążenie
przedniej osi i poprawia własności trakcyjne ciągnika.
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Innowacje w przetrząsaczach
karuzelowych Lely Lotus
Konstruktorzy Lely stawiają sobie jasny, wyrazisty cel - uzyskanie lepszych efektów, przy
jednoczesnym uproszczeniu konstrukcji i zmniejszeniu liczby jej elementów. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu niezwykle prostych rozwiązań.
Zastosowanie właściwych materiałów,
w tym wysokiej jakości stali chromowych i sprężynowych, pozwala na wykonanie lżejszych elementów o lepszych
parametrach. Dzięki temu maszyny Lely
cechują się mniejszą wagą, niskim zapotrzebowaniem mocy przy wysokiej
wydajności i jakości wykonywanych
zabiegów. Nawet duże maszyny, jak
na przykład Lely Lotus 1500 o szerokości roboczej 15m wymaga ciągnika
o mocy zaledwie 100 KM.
Prostota konstrukcji i jakość wykonania, powodują, że serwis tych maszyn
jest łatwy, szybki i tani.
Wszystkie przetrząsacze Lely Lotus
w pozycji transportowej mają niewielkie wymiary, pozwalające z łatwością
przemieszczać się po wąskich drogach i mieścić w wąskich przejazdach.
Właściwa ochrona powierzchni jest
szczególnie ważna w przypadku maszyn rolniczych. Lely stosuje w tym
celu malowanie proszkowe, skutecznie chroniące przed korozją i gwarantujące piękny kolor.

Wyjątkowe cechy
przetrząsaczy Lely Lotus.
Podwójne palce sprężyste w kształcie haków
Unikatowe palce Lely w kształcie
haków, dzięki dużej elastyczności i
pozycji pracy, łatwo dostosowują się
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do nierówności gruntu i są zdolne do
przetrząsania dużych ilości zielonki.
Haczykowaty kształt niższego palca
podnosi całą trawę. Dzięki możliwości
lekkiego nacisku na ziemię, zasięg
roboczy palców jest większy. Nawet
wielkie wirniki mogą wtedy pracować
pochylone pod dużym kątem, bez pozostawiania nieprzetrząśniętych obszarów pomiędzy wirnikami.
Ustawienie podwójnych palców sprężystych i odpowiedni kąt ich zgięcia,
mają wielki wpływ na prędkość przetrząsania. W połączeniu z pochylonym
ustawieniem wirników, duża prędkość
obrotowa powoduje dalekie odrzucanie trawy. Im większa odległość, na
którą odrzucany jest zbiór, tym szybsze schnięcie.
Mokra trawa, jako cięższa, odrzucana jest nieco dalej niż sucha, tak więc
układa się ona na wierzchu, co przyspiesza proces wysychania. Konstrukcja
podwójnych zębów wzmaga jeszcze
to zjawisko – górny palec, zgarniający wierzchnią, a więc bardziej suchą
trawę, jest krótszy. Prędkość liniowa
jego zakończenia w kształcie haka jest
niższa, a więc trawa odrzucana jest z
mniejszą prędkością, dolny, dłuższy
palec zgarnia bardziej wilgotną trawę i odrzuca ją z większą prędkością.
Specjalna metoda mocowania palców Lely, chroni je przed osłabieniem

w wyniku zmęczenia materiału, ponieważ eliminuje naprężenia. Specjalny
uchwyt ustawia palec w poprawnej
pozycji, a dwie tuleje wewnątrz zwojów utrzymują go mocno na miejscu.
Dzięki tej konstrukcji palce uginając się
wykorzystują sprężystość wszystkich
pięciu zwojów. Zabezpieczanie palców sworzniami, stosowane w innych
przetrząsaczach, powoduje dodatkowe naprężenia i prowadzi do częstego łamania palców, które muszą być
grubsze, a przez to mniej elastyczne.
Palce Lotus są bardzo elastyczne,
dzięki odpowiedniemu zgięciu w górnej części oraz zastosowaniu wysokiej
jakości stali sprężynowej. W porównaniu z prostymi palcami, wymagają
dużo mniejszych sił do ich wygięcia,
a dodatkowo, ich kształt powoduje, że
te same nierówności gruntu wymagają
mniejszego kąta wygięcia niż w przypadku prostych palców.
Ustawienie palców, w połączeniu z
ich prędkością i dużą elastycznością,
zapobiega uszkodzeniu trawy i zanieczyszczeniu paszy.

Duża prędkość + niskie obroty
= małe zużycie paliwa
Dzięki dużej wydajności palców, wirniki pracują na względnie niskich obrotach. Przekładnia napędowa została
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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się w solidnej obudowie. Jest to szczególnie ważne w przypadku konieczności unoszenia wirników na klinach
lub uwrociach pól, bez konieczności
wyłączania napędu.

Dwie funkcje osłon

dobrana tak, aby idealny zakres obrotów wirnika odpowiadał 400-450 obrotom na minutę na wałku napędowym,
co odpowiada względnie niskim obrotom silnika. Prędkość jazdy wynosi od
8 do 15 km/h. Oznacza to oszczędność paliwa.

Przetrząsanie na granicy pola
Podwójne palce są przymocowane do
elastycznego zaciskowego bloku, który
pozwala na ustawienie ich w dwóch pozycjach. Do przetrząsania wzdłuż granic pola i rowów, palce zewnętrznego
wirnika ustawiamy w kierunku środka.
Tak ustawione palce wirnika odrzucają
trawę w kierunku od krawędzi obszaru
roboczego do jego środka. Oznacza to,
że granice pola zostają czyste.

System AWS
System AWS zabezpiecza przed
wkręcaniem się zielonki w osie i jest
stosowany we wszystkich modelach
Lotus. Zielonka spada na specjalnie
ukształtowany element na osi koła, z
której opada na ziemię.

Stabilo
Zawieszane przetrząsacze są stabilne i gwarantują ciągłą pracę, gdyż
są precyzyjnie kierowane przez syw w w . r a p o r t r o l n y. p l

stem sterujący Stabilo. Zamiast jednego punktu obrotu, przetrząsacze
firmy Lely wyposażone są aż w cztery punkty obrotu i dwie belki łączące.
Dzięki tej trójkątnej konstrukcji w połowie ciągnika powstaje teoretyczny
punkt obrotu. Długość pozornego ramienia urządzenia sterującego Stabilo
jest więc większa i zawsze kontroluje
ono przetrząsacz. Cztery punkty obrotu i dwie belki łączące zapewniają,
że przetrząsacz doskonale podąża za
traktorem na zakrętach i przy zawracaniu na końcu pola, nie powodując
uszkodzeń darni.
W przypadku przetrząsaczy ciąganych o większych szerokościach roboczych (od 7,70m) funkcję systemu
Stabilo pełni długi dyszel.

Podwójne przekładnie
między wirnikami
Wyjątkowe palce wymagają wyjątkowych napędów. Zarówno przetrząsacze zawieszane jak i przyczepiane
wyposażone są w solidne układy napędowe, wymagające niewielkich zabiegów konserwacyjnych poprzez łatwo
dostępne punkty smarownicze. Napęd
między poszczególnymi wirnikami przekazywany jest za pomocą podwójnego
przegubu kardanowego znajdującego

Osłony wirników oprócz funkcji zabezpieczającej przed dostaniem się
niepożądanych przedmiotów w pole
działania palców stanowią również dodatkowe wzmocnienie belki wirnikowej.
Wszystkie wsporniki połączone są ze
sobą w jednej linii z układem napędowym tworząc dodatkową kratownicę
wzmacniającą i stabilizującą maszynę.

Koła i kółka podporowe
Każdy z wirników posiada własne
kółko podporowe z 5 regulacjami wysokości roboczej. Kółko umieszczone
pod wirnikiem zapewnia doskonałe kopiowanie terenu i dopasowanie
do nierówności. W przetrząsaczach
przyczepianych rama główna opiera
się na kołach. Koła te w czasie pracy
na polu, podobnie jak podczas transportu jeżdżą po gruncie unosząc cały
ciężar ramy głównej i nie obciążają kółek kopiujących wirników.

Lotus to nie tylko przetrząsacze
W ofercie firmy Lely oprócz przetrząsaczy o szerokościach roboczych od
5,20m-15,00m znajdują się również
przetrząsaczo-zgrabiarki Lely Lotus
Combi. Maszyny te występują w dwóch
wersjach: mniejszy 2 wirnikowy Lotus
300 Combi o szerokości roboczej 3,00m
oraz 4 wirnikowy Lotus 600 Stabilo
Combi o szerokości roboczej 6,00m.
Opracowano na podstawie
materiałów Lely Polska
Roman Barszc

63

TRAKTOR

Jak ugasić pożar
w samochodzie, czyli kilka rad
dla każdego kierowcy
Samoistne zapalenie się samochodu, wbrew pozorom, nie jest zjawiskiem rzadkim.
Mimo iż dzisiejsze auta są nowoczesne i coraz bardziej bezpieczne, czasem nawet
one stają w płomieniach z powodu wewnętrznej awarii.
Przemysław Knura - specjalista z firmy
D+H radzi wszystkim kierowcom, w jaki
sposób przygotować się do ewentualnego pożaru i jak, w razie potrzeby,
postępować w takiej sytuacji.

Podstawa to odpowiednie
przygotowanie
Według kodeksu drogowego, w każdym samochodzie powinna znajdować się specjalna gaśnica proszkowa,
przeznaczona do gaszenia cieczy
i gazów palnych. Większość aut wyposażona jest w niewielkie gaśnice
– zawierające kilogram środka gaśniczego. Trzeba zdać sobie sprawę,
że takie urządzenie może działać tylko przez kilka sekund i jest w stanie
ugasić pożar jedynie w jego początkowej fazie. Z tego powodu, radzimy
wszystkim kierowcom zaopatrzyć
się w większe gaśnice, dzięki którym łatwiej i skuteczniej zapanują nad
płomieniami. Należy pamiętać także
o tym, iż sprzęt ten posiada termin
ważności, po upływie którego może
być niezdatny do użycia. Dodatkowo,
jesteśmy zobowiązani raz do roku
poddać go okresowej kontroli w wyspecjalizowanych punkach. Istotną
kwestią jest także odpowiednie umiej-
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scowienie gaśnicy w samochodzie.
Ważne jest, żeby była ona łatwo dostępna, a najlepiej, żeby znajdowała
się w zasięgu kierowcy. Warto także
zapoznać się wcześniej z jej instrukcją obsługi. Dzięki temu, w sytuacji
zagrożenia, będziemy wiedzieć, jak
właściwie jej użyć. W każdym pojeździe powinny znajdować się również
rękawiczki lub gruba szmatka, dzięki
której będziemy mogli, w razie potrzeby, otworzyć nawet bardzo rozgrzaną
klapę samochodu.

Skuteczna walka z ogniem
Jeśli podczas jazdy poczujemy zapach spalenizny lub zobaczymy dym
wydobywający się spod maski samochodu, powinniśmy jak najszybciej
zatrzymać pojazd. Nie można lekceważyć żadnych oznak wystąpienia pożaru, gdyż im dłużej będziemy zwlekać
z podjęciem działań, tym ciężej będzie
nam go ugasić. Należy pamiętać także o tym, by starać się zaparkować
auto w bezpiecznym miejscu, np. na
poboczu lub chodniku. Dzięki temu
unikniemy ryzykownych sytuacji, które mogą zagrażać nam oraz innym
uczestnikom ruchu. Po zatrzymaniu
samochodu musimy wyłączyć silnik

i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, co
spowoduje odcięcie dopływu prądu.
Następnie należy niezwłocznie ewakuować z samochodu wszystkich pasażerów oraz wyznaczyć jedną osobę do
wezwania straży pożarnej. Jeśli pożar
jest niewielki i nie zagraża naszemu
zdrowiu lub życiu, możemy spróbować
podjąć samodzielną akcję. Na początku ostrożnie podejdźmy z gaśnicą do
przodu auta. Pamiętajmy, aby przed jej
użyciem wstrząsnąć ją, najlepiej lekko
uderzając jej podstawą o ziemię oraz
ruchem obrotowym ściągnąć zawleczkę. Sprawdźmy maskę samochodu,
czy nie jest zbyt mocno rozgrzana.
Jeśli temperatura jest wysoka, wykorzystajmy rękawiczki lub szmatkę do jej
uchylenia. Ważne jest, żeby pokrywę
jedynie delikatnie podnieść, nie można
otwierać jej na całą szerokość, gdyż
nagły dopływ tlenu mógłby spowodować gwałtowny wzrost płomieni. Kolejną
czynnością jest kilkukrotne wpuszczenie przez szczelinę środka gaśniczego.
Zwróćmy uwagę na to, żeby używając
gaśnicy trzymać ją zawsze w pozycji
pionowej, tak żeby na samej górze
znajdowała się jej dysza. Następnie
należy zamknąć maskę samochodu,
co spowoduje odcięcie źródła powietrza oraz w konsekwencji przygaszenie ognia. Po krótkiej chwili możemy
ponownie ją otworzyć i ostatecznie
ugasić pożar. Tym razem starajmy się
kierować proszek nie wprost na ogień,
lecz lekko ponad, aby opadał on na
źródło pożaru, nierozprzestrzeniając
jednocześnie płomieni. Gdy stwierdzimy, że zagrożenie zostało zażegnane,
trzeba na koniec ostrożnie odłączyć
akumulator oraz poczekać na przyjazd straży pożarnej.
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