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Dopłaty do materiału
siewnego w 2012 roku
Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter
pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka,
mieszanek zbożowych i pastewnych).

Przedmiot dopłaty
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis
w rolnictwie dotyczą materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca
2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Wnioski
o przyznanie tej dopłaty można składać
w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
W 2012 r. obowiązuje nowy wzór
wniosku o przyznanie dopłaty.
Dopłaty są udzielane do powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków
roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłaty
zostaną przyznane, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany zużyta do obsiania lub
obsadzenia tych powierzchni jest nie
mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej
ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dopłatami nie są objęte uprawy
przeznaczone na przedplon lub
poplon.
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Stawki dopłat do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą
odpowiednio:
• 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
• 160 zł – w przypadku roślin
strączkowych
• 500 zł – w przypadku ziemniaków.
Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de
minimis w rolnictwie, w okresie trzech
lat podatkowych, tj. w roku, w którym
złożony został wniosek oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć
7 500 euro. W kwotę tę wliczone są dopłaty, które producent rolny otrzyma
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany.
Dopłaty realizowane są do materiału siewnego:
• zbóż – pszenicy zwyczajnej,
żyta (populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia,
pszenżyta, owsa
• roślin strączkowych – łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej
ziemniaka.

Minimalne ilości wysiewu
Minimalna ilość materiału siewnego
gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów
ornych, wynosi w przypadku: pszenicy zwyczajnej – 150 kg, pszenicy
mieszańcowej – 80 kg, żyta populacyjnego – 130 kg, żyta syntetycznego
– 80 kg, żyta mieszańcowego – 60 kg
albo 1,7 jednostki siewnej, jęczmienia
– 130 kg, pszenżyta – 150 kg, owsa
– 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg, grochu
siewnego – 200 kg, wyki siewnej –
80 kg, bobiku – 270 kg, ziemniaka –
2 000 kg, oraz 140 kg – w przypadku
mieszanek zbożowych lub mieszanek
pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków
lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych (z wyłączeniem ziemniaka).

Złożenie wniosku
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać
się na podstawie wniosku złożonego
we właściwym, ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR.
Należy pamiętać, aby do wniosku
o przyznanie dopłaty dołączyć:
a) oryginały albo potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego
OT ARR kopie:
– faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od 15 lipca 2011 r.
do 15 czerwca 2012 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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w tym okresie do siewu lub sadzenia,
– dokumentów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionych
w roku, w którym materiał ten został
zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca
2012 r., jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem
siewnym lub podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał siewny
do siewu lub sadzenia w posiadanym
przez siebie gospodarstwie rolnym.
b) Formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę stanowiący załącznik do „Warunków uzyskania dopłaty”.
Informacje zawarte w tym formularzu
dotyczą pomocy innej niż pomoc de

minimis w rolnictwie, którą producent
rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w terminie
od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.
i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.
Ponadto producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de
minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku,
w którym złożył wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo złożyć oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.
Jeżeli producent rolny w złożonym
wniosku ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha, powinien
dodatkowo złożyć oświadczenie o po-

Program „Owoce w szkole”
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 23 stycznia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych
z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”. Zgodnie
z ww. rozporządzeniem dzieci uczestniczące w programie „Owoce w szkole” w II semestrze
roku szkolnego 2011/2012 będą mogły otrzymywać porcje owocowo - warzywne przez 10, a nie
9 wybranych tygodni w I semestrze.
W II semestrze roku szkolnego
2011/2012 umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw ze 102 zatwierdzonymi dostawcami zawarło 9 727 szkół
podstawowych (tj. o ponad 5 % więcej
niż w I semestrze), a 6 zatwierdzonych
szkół samodzielnie będzie pozyskiwało
i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. W II semestrze
roku szkolnego 2011/2012 owoce i wa-
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rzywa będzie spożywało 891 670 dzieci klas I-III, co stanowi 72,22 % liczby
dzieci z grupy docelowej obejmującej
1 234 689 (tj. o ok. 4 % więcej niż w I semestrze). Przez okres 10 wybranych
tygodni semestru dzieci otrzymają łącznie 20 porcji owoców i warzyw, tj.
2 razy w tygodniu.
W ramach programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2011/2012 dzie-

wierzchni upraw, w którym wykaże,
że posiada jeszcze inne działki rolne
(w sumie o łącznej powierzchni nie
mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/
wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.
Szczegółowe „Warunki uzyskania
dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie
w 2012 r.” oraz formularz wniosku wraz
z załącznikami dotyczący uzyskania
dopłaty można uzyskać:
• w Oddziałach Terenowych ARR
• w Centrali ARR
• na stronie internetowej Agencji www.
arr.gov.pl.
• Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR
22 661 72 72

ciom udostępniane są:
• świeże owoce (jabłka, gruszki,
truskawki),
• świeże warzywa (marchew, papryka
słodka, rzodkiewki),
• soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Każde dziecko uczestniczące
w programie otrzymuje jednorazowo
porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Aktualne formularze wniosków
oraz szczegółowe Warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”
w roku szkolnym 2011/2012 można uzyskać na stronie internetowej
www.arr.gov.pl, w zakładce „Owoce
w szkole” lub w Oddziałach Terenowych ARR.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nowy projekt Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej
Pilotażowy program edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

Fundacja Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna pilotażowy program edukacji ekonomicznej pt. „Na własne konto”.
Program skierowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich. Głównym celem
projektu jest kształtowanie postaw
przedsiębiorczych, poszerzanie wiedzy ekonomicznej oraz umiejętność
planowania własnej ścieżki zawodowej wśród młodzieży gimnazjalnej
z terenów wiejskich.
W ramach programu w czasie tegorocznych ferii zimowych będą odbywać
się warsztaty dla uczniów, podczas
których w formie gier i zabaw edukacyjnych gimnazjaliści będą poszerzać
wiedzę w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Program realizowany jest
we współpracy z Fundacją Na Rzecz
Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im.
M. Rataja. Ponadto, projekt uzyskał
dofinansowanie od Narodowego Banku Polskiego.
„Na własne konto” to program zainicjowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Jest
on adresowany do zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych
z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W pilotażowej edycji programu udział w nim weźmie blisko
600 uczniów z 27 szkół gimnazjalnych
z 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazo-
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wieckiego, opolskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
i zachodniopomorskiego. W miarę rozwoju programu, będzie on obejmował
kolejne szkoły i województwa. Docelowo udział w nim może wziąć ok.
3000 uczniów z całej Polski.
„Wiedza ekonomiczna jest potrzebna każdemu, zarówno rolnikowi, przedsiębiorcy, jak również indywidualnemu
pracownikowi na etacie. Im wcześniej
młodzi ludzie przyswoją sobie podstawowe umiejętności związane z obrotem pieniędzmi czy funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa, tym szybciej będę
mogli je wykorzystać w rozwoju własnej drogi zawodowej. Dlatego poprzez
program „Na własne konto” już na poziomie gimnazjum chcemy wyposażyć
młodych ludzi w praktyczną wiedzę
ekonomiczną, która umożliwi im lepszy start w dorosłe życie” – powiedział
Marek Zagórski, Prezes Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
„Przeprowadzone przez nas analizy
pokazują, że informacje na temat ekonomii, gospodarowania pieniędzmi są pożądane i poszukiwane przez uczniów,
ale często w programie szkolnych lekcji
z wiedzy o społeczeństwie (gdzie przewidziany jest blok na temat przedsiębiorczości), takie tematy nie pojawiają się,
a zajęcia dodatkowe w tym zakresie
są niedostępne dla ponad 70% uczniów z terenów wiejskich” – dodał Marek Zagórski, Prezes EFRWP.

O Programie „Na własne konto”
„Na własne konto” to autorski program EFRWP poświęcony edukacji
ekonomicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Celem
projektu jest przekazanie młodzieży
z terenów wiejskich wiedzy na temat
przedsiębiorczości i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Projekt składa się
z trzech etapów:
• zajęć warsztatowych w czasie ferii
zimowych;
• pracy nad indywidualnymi projektami;
• promocji własnych przedsiębiorstw;
• rozstrzygnięcia i finału projektu w Warszawie.

I etap
W pierwszej fazie uczniowie będę
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych. Zajęcia nie będę zastępować lekcji wiedzy o społeczeństwie przewidzianych w programie
nauczania, ale mają stanowić ich uzupełnienie i poszerzenie. Warsztaty będę
realizowane w okresie ferii zimowych
(w zależności od województwa w terminach: od połowy stycznia do końca
lutego), w grupach do 25 osób. Podczas spotkań uczestnicy będę zdobywać podstawową wiedzę na temat
ekonomii, przedsiębiorczości i pieniędzy. Zajęcie będę miały formę gier i zabaw edukacyjnych. Ponadto, jednym
z przewidzianych punktów programu
jest wizyta uczniów w banku i poznanie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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mechanizmów jego funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela wytypowanego przez gminę oraz
przez studenta nauk ekonomicznych
– współprowadzącego. Nauczyciele,
którzy będę prowadzić warsztaty, odbyli szkolenia dydaktyczne opracowane
przez EFRWP we współpracy z wykładowcami Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.

przedsiębiorstwa oraz na nakręcenie
filmu reklamowego. W ramach zadania uczestnicy będą musieli przedstawić nie tylko film, ale również założenia
biznesowe hipotetycznej firmy, tj. wymyślić rodzaj przedsiębiorstwa, źródła
jego finansowania, przygotować analizę
potencjału danej lokalizacji funkcjonowania firmy itp.

II etap

Ostatnim etapem będzie rozstrzygnięcie konkursu i gala finałowa. Finaliści będą mogli uczestniczyć
w warsztatach reklamowych, a pięciu

Po zakończaniu zajęć uczestnicy programu będę mieli 2 miesiące na przygotowanie projektu promocji własnego

III etap

Nowości Bayer CropScience
Na zorganizowanej 16 stycznia w Warszawie konferencji prasowej firma Bayer CropScience
poinformowala o wprowadzeniu w 2012 roku na polski rynek nowych produktów: Betanal®
maxxPro 209 OD - nowy herbicyd do stosowania w burakach cukrowych, insektycyd Decis®
Mega 50 EW do stosowania w wielu uprawach i Movento® 100 SC- insektycyd najnowszej
generacji do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych a także w 2012 rozpoczyna
sprzedaż nasion rzepaku.
Betanal maxxPro 209 OD - herbicyd do stosowania w burakach
cukrowych (preparat w końcowej
fazie rejestracji) to nowy herbicyd
do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych,
który w sezonie 2012 całkowicie
zastąpi powszechnie stosowany
Betanal® Elite 274 EC. Wyróżnia się
nowatorskim połączeniem dwóch
unikalnych, opatentowanych przez
Bayer Cropscience, technologii:
Technologii Formulacji Preparatu (Advanced Formulation Technology) i Technologii Aktywacji
(Activation Technology).
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Betanal maxxPro znacząco lepiej
zwalcza większość gatunków chwastów, w tym określanych jako trudne np.: rdesty, wnosząc jednocześnie
od 5 do 30% mniej substancji czynnych na hektar w porównaniu z innymi
3-składnikowymi herbicydami na rynku.
Jednocześnie Technologia Aktywacji,
w korzystnych warunkach stosowania,
zwiększa skuteczność chwastobójczą
herbicydu nawet o ponad 5% w porównaniu z najwyższej jakości preparatami
porównawczymi. Zawarty w produkcie
aktywator w dużym stopniu uniezależnia
skuteczność zabiegu od przebiegu pogody, wilgotności gleby i techniki oprysku.

najlepszych uczniów otrzyma roczne
stypendia oraz nagrody dla swoich grup
w postaci dofinansowania do wycieczek i projektów realizowanych w wybranej szkole.
Partnerem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej przy realizacji programu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju
Wsi „Wieś 2000” im. M. Rataja. Projekt
jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Informacje o programie „Na własne
konto” można znaleźć również na stronie EFRWP pod adresem www.efrwp.
pl, w zakładce „Dotacje i programy”.

Betanal maxxPro stosowany jest
nalistnie, metodą dawek dzielonych,
niezależnie od fazy rozwojowej buraków cukrowych. Podstawowa dawka
preparatu stosowanego samodzielnie
lub w mieszankach z innymi herbicydami wynosi 1,25 l/ha . Gdy rozwój
chwastów przekroczył fazę liścieni lub
występują niekorzystne warunki pobierania substancji czynnych, dawkę
podstawową Betanalu maxxPro należy
zwiększyć do 1,5 l/ha. Produkt będzie
oferowany w innowacyjnych opakowaniach SmartLine® 1,5 i 15 l.
Decis® Mega 50 EW – insektycyd
do stosowania w wielu uprawach, zawierający 5% deltametryny, jest produktem najnowszej generacji formulacyjnej
o zwiększonej skuteczności, szybkości i długości działania na szkodniki poprzez lepszą przyczepność
do powierzchni rośliny i zwalczanych
organizmów. Zapewniona jest także zwiększona odporność produktu na zmywanie. Decis Mega zwalcza
szeroki zakres gatunkowy szkodników
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w wielu uprawach, w tym wszystkie
podstawowe szkodniki w rzepaku,
zbożach, ziemniakach, burakach cukrowych oraz roślinach sadowniczych
i warzywach. Lepsza skuteczność działania przekłada się na efekt końcowy
dla rolnika, czyli wpływ na plon.
Decis Mega zastąpi Decis® 2,5 EC
i Patriot® 100 EC. Zakres dawek 0,1 0,25 l/ha - w zależności od upraw i zwalczanych szkodników. Produkt będzie
oferowany w opakowaniach SmartLine® 0,25 l i 1 l.
Movento ® 100 SC - insektycyd
najnowszej generacji do stosowania
w uprawach sadowniczych i warzywniczych.Jest to nowy, skuteczny oraz
bezpieczny dla ludzi i środowiska insektycyd, który firma Bayer CropScience
wprowadza na rynek polski w sezonie
2012. Środek zawiera całkowicie nową

substancję aktywną - spirotetramat, należącą do grupy kwasów tetronowych
(ketoenoli). Ten systemiczny preparat
charakteryzuje się działaniem dwukierunkowym, co oznacza, że w odróżnieniu od innych środków systemicznych
jest transportowany w górę i w dół rośliny przez ksylem i floem, dzięki czemu
przemieszcza się zarówno do trudno
dostępnych jak i młodych części roślin.
Preparat Movento 100 SC wpływa
na młode stadia szkodników i hamuje ich przechodzenie w kolejne fazy
rozwojowe, a jego rejestracja obejmować będzie szkodniki:
• jabłoni: mszyce, np. bawełnicę korówkę, pryszczarki, czerwce np. skorupiki,
• gr usz y: msz yce, mio dówk i
i pryszczarki,
• warzywa kapustne: mszyce i mączlik szklarniowy,

• sałatę: mszyce, np. bawełnicę topolowo-sałatową oraz
• drzewa i krzewy ozdobne - mszyce
i czerwce.
Dawka zalecana w zależności od uprawy wynosić będzie: 0,45 – 2,25 l/ha.
W sprzedaży dostępne będzie opakowanie SmartLine® 1l.
W 2012 Bayer CropScience rozpoczyna sprzedaż nasion rzepaku.
Po przejęciu od niemieckiej firmy Raps
GBR biznesu z nasionami rzepaku, Bayer
CropScience rozpoczyna w 2012 intensywną ich sprzedaż w Polsce. W portfelu
produktowym będzie około 10 odmian
mieszańców heterozyjnych i odmian
liniowych rzepaku ozimego oraz jarego, w tym bardzo wartościowe i dobrze znane odmiany Bellevue i Vectra
(F1). Sprzedaż nasion rzepaku będzie
prowadzona przez dotychczasową rozbudowaną sieć autoryzowanych dystrybutorów Bayer CropScience.
W najbliższych latach oferta nasion
rzepaku będzie uzupełniona o odmiany
pochodzące z własnej hodowli Bayer
CropScience.
Nasiona rzepaku wejdą do najważniejszych programów promocyjnych
i partnerskich takich, jak program lojalnościowy Kometa® i programy z platformy Bayer Inova.
Na podstawie materiałów firmowych
Jolanta Malinowska-Kłos
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RAPOOL i AgroBras
znaczy to samo

Z NAMI ZYSKUJESZ

Działająca w Polsce od 10 lat firma nasienna AgroBras od 9 grudnia 2011 roku
funkcjonuje pod nazwą RAPOOL Polska Sp. z o.o..
AgroBras, jako pierwsza spółka-córka
firmy Rapool-Ring GmbH poza granicami
Niemiec, zostala utworzona 22 listopada 2002 roku.
Oficjalnie o zmianie nazwy poinformował, na zorganizowanej przez firmę
w Poznaniu 18 stycznia 2012 r. konfe-

Odmiany mieszańcowe:

rencji, wiceprezes Rapool Polska Andrzej

zawartością glukozynolanów, a sukcesem

Duszejko, zapewniając jednocześnie,

okazała się odmiana Jet-Neuf o wysokiej

że zmiana ta nie skutkuje żadnymi innymi

odporności na suchą zgniliznę kapust-

konsekwencjami, a firma pozostaje tak jak

nych. W wyniku intensywnych prac ho-

była, z tą samą załogą i oferująca te same,

dowlanych firma wprowadza do uprawy

jak zawsze wysokiej jakości produkty.

odmiany rzepaku dwu-zerowego Ceres

KALIBER
F1
Wigor i jakość

MAKRO
F1
Nowy wymiar plonu

Zmiana nazwy firmy w Polsce, jak uza-

i Lirabon, Lirajet Madora oraz Express,

Odmiany liniowe:

sadniał Michał Kochański, specjalista ds.

która stała się najpopularniejszą i wio-

marketingu Rapool Polska, była podyk-

dącą odmianą.

FENJA
Silna i plenna

towana potrzebą ujednolicenia nazewni-

Wykorzystano również rozwój nowych

ctwa we wszystkich spółkach-córkach

biotechnologii, co zaowocowało pierwszą

(Rapool działa na 12 rynkach w Europie

na świecie rejestracją odmian hybrydo-

i wszystkie spółki-córki otrzymywały różne

wych - Joker F1 i Pronto F1, zrestorowa-

nazwy), aby umocnić markę RAPOOL.

ne w systemie MSL.

Historia firmy RAPOOL rozpoczyna się

Odmiana Lisek – lider sprzedaży wszyst-

od 1974 roku, kiedy to z inicjatywy hodow-

kich odmian - jak poinformował Leszek

ców roślin i naukowców, hodowle NPZ-

Goliński, wiceprezes Rapool Polska, bę-

-Lembke i DSV tworzą RAPOOL-RING

dzie w sprzedaży do końca tego roku,

GmbH, którego celem nadrzędnym było

a miejsce jej zajmie odmiana Visby F1, na-

wyeliminowanie kwasu erukowego z oleju

tomiast odmiana Mendel F1- to pierwsza

rzepakowego. Już w 1976 osiągnięto za-

na świecie odmiana rzepaku z odpornoś-

mierzony cel i wprowadzono do uprawy

cią na kiłę kapustnych.

trzy odmiany rzepaku jedno-zerowego:
Lesira. Quinta i Rapora.

CLIPPER
Wydajny i pewny
CAMPINO
Wczesne i wysokie zbiory
MOZART
Godny zaufania

że 70% udziału wszystkich uprawia-

W 1981 roku, zarejestrowano pierwszą

nych odmian rzepaku w Niemczech
i ok. 35% w Polsce stanowią odmiany

dor, która nie zawierała kwasu eruko-

mieszańcowe.

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

NOWOŚĆ

Sukces firmy potwierdza fakt,

odmianę rzepaku dwu-zerowego Labrawego, a także wyróżniała się obniżoną

NOWOŚĆ

W oparciu o materiały z konferencji
Jolanta Malinowska-Kłos

www.rapool.pl
RAPOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec,
tel.: 67 26 80 710, fax: 67 26 80 715, e-mail: rapool@rapool.pl
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Kukurydziany lider
Początek nowego roku, to czas na podsumowanie wykonania zadań w minionym sezonie
i przedstawienie planów działania na najbliższą przyszłość. W tym celu firma nasienna KWS
17 stycznia w Poznaniu, zorganizowała dla producentów rolnych i dziennikarzy prasy rolniczej
konferencję pod hasłem „Kukurydza w produkcji biogazu”.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Generalny KWS Maize - dr Dirk Augustin
tematem „KWS wiodącą firmą nasienną” i przedstawił wiele danych świadczących, że niemiecka firma KWS
to jedna z czołowych firm nasiennych na świecie, której oddział znajduje się również w Polsce, z siedzibą
w Poznaniu.
Firma hodowlano-nasienna KWS
z Niemiec to światowy lider na rynku
nasiennym. Powstała w 1856, jako rodzinna firma zajmująca się hodowlą
i produkcją nasion buraka cukrowego.
Obecnie zatrudnia ponad 3.500 pracowników, wartość sprzedaży wynosi
ponad 850 mln EUR, roczne nakłady
na badania i rozwój wynoszą 113 mln
EUR. KWS zajmuje się hodowlą i pro-
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dukcją nasion buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku i zbóż. Co roku kilkaset
nowych odmian jest rejestrowanych
na rynkach światowych w strefach klimatu umiarkowanego. Firma posiada
30 stacji hodowlanych, setki doświadczeń polowych oraz prowadzi działalność handlową w 70 krajach.
W rankingu firm nasiennych, KWS
to czwarta pod względem obrotu firma
na świecie. W Europie zajmuje drugą
pozycję w uprawie kukurydzy ogółem
(pierwsze miejsce w Niemczech), natomiast pierwsze miejsce w uprawie kukurydzy na kiszonkę. Na rynku zbóż KWS
to nr 1 w Niemczech i nr 2 w Europie.
65% sprzedaży nasion KWS to rynek
europejski (w tym 25% w Niemczech).
W strukturze sprzedaży nasion, ku-

kurydza stanowi 56%, a buraki 34%.
Badania rynku w roku 2011 wykazały,
że odmiana kukurydzy KWS - RONALDINIO jest nadal nr 1 wśród wszystkich
mieszańców uprawianych w Europie.
KWS to również lider w nowych technologiach hodowli i uprawy roślin, takich jak genetycznie ulepszone odmiany
(GMO) i rośliny na cele energetyczne.
Nasiona roślin uprawianych na cele
energetyczne stanowią 17% sprzedaży
nasion firmy KWS. W najbliższej przyszłości będzie to bardzo ważny segment
sprzedaży, gdyż wydajność energetyczna roślin istotnie wzrasta w wyniku intensywnych prac hodowlanych.
Nowym gatunkiem, którym zainteresował się KWS to produkcja sadzeniaków ziemniaka, które były produkowane
w 2011 na 2.100 ha w różnych rejonach świata.
Kukurydza uprawiana na cele energetyczne to dziedzina, w której KWS
jest absolutnym liderem w Europie
(40% rynku). Badania rynku i możliwości rozwoju tej branży jednoznacznie
wskazują, że istnieje duży potencjał
rozwoju w najbliższej przyszłości.
Główny specjalista ds. roślin energetycznych w KWS - dr Andreas von
Felde przedstawił historię rozwoju źródeł energii na świecie, znaczenie bioenergii w odnawialnych źródłach energii,
ze zwróceniem uwagi na znaczenie
kukurydzy i jej potencjał w produkcji
energii. W bardzo przystępny sposób
został przedstawiony schemat produkcji biogazu i energii w typowej biogazowni oraz rozwój tej metody produkcji
w Niemczech, gdzie obecnie działa ok.
7.000 biogazowni produkujących łącznie ok. 2.600 MW, zaopatrujących ok.
5,3 mln gospodarstw domowych, przerabiających biomasę z ok. 800 tys. ha.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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W 2011 w Niemczech rośliny energetyczne były uprawiane na 2.282.000 ha,
z czego ok. 85% to kukurydza. KWS
jest liderem wśród dostawców odmian
kukurydzy energetycznej w Niemczech.
Odmiany te charakteryzują się wysoką
zawartością suchej masy gwarantując
wysoki plon metanu z ha. Istnieje jeszcze duży potencjał w hodowli tego typu
odmian poprzez wykorzystanie materiałów z Ameryki Południowej. KWS
kooperuje w tej dziedzinie z Uniwersytetem Hohenheim i prowadzi specjalne
doświadczenia polowe. KWS jest rozpoznawany jako absolutny lider wśród
producentów wysokowydajnych odmian kukurydzy do produkcji biogazu.
Ernst Arthur Bommer – Doradca regionalny KWS Mais GmbH z rejonu Bawarii przedstawił praktyczne aspekty
funkcjonowania biogazowni w Bawarii,
gdzie zlokalizowana jest połowa biogazowni w Nieczech. Efektywne działanie
biogazowni gwarantują dlugoterminowe
kontrakty na dostawy substratu i odbioru energii po z góry ustalonych cenach. Dużą pomocą służą lokalne banki
wspomagające rolników w ich planach
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

inwestycyjnych. W rejonie biogazowni
zorganizowany jest system zagospodarowania odpadu pofermentacyjnego, który jest cennym uzupełnieniem
nawożenia organicznego i musi być
odbierany przez dostawców biomasy.
Product Manager Kukurydzy w KWS
Polska, dr Adam Majewski przedstawił ciekawe wyniki doświadczeń z odmianami kukurydzy KWS uprawianych
w warunkach polskich. Szeroka oferta odmianowa KWS daje duże możliwości wyboru odpowiedniej odmiany
do uprawy na cele energetyczne w różnych warunkach glebowo klimatycznych Polski.
Zwrócił również uwagę na historię hodowli odmian kukurydzy energetycznej
w KWS, której program rozpoczął się
na początku obecnego stulecia.
W Polsce działa zaledwie kilka biogazowni, choć wiele inwestycji jest
gotowych i czeka na ostateczne regulacje finansowe, które są podstawą
funkcjonowania biogazowni w perspektywie kilkudziesięciu lat. KWS
w Polsce prowadzi doświadczenia
polowe w ok. 30 lokalizacjach, któ-

rych celem jest testowanie odmian
kukurydzy pod względem ich przydatności na cele energetyczne. Wyniki
doświadczeń z ostatnich lat dają przekonanie, że minimum 6 odmian spośród oferty wszystkich mieszańców
KWS w Polsce jest na pewno przydatne do uprawy na cele energetyczne. Są to: KWS 5133 ECO (FAO 250),
FERNANDEZ (FAO 260), RONALDINIO (FAO 260), CASSILAS (FAO
260), ATLETICO (FAO 280), CANNAVARO (FAO 310). Przy wyborze odmiany warto kierować się wynikami
doświadczeń w lokalnych warunkach
glebowo-klimatcznych. W sezonie
2012 rolnicy mają do wyboru ponad 20 mieszańców o zróżnicowanej
wczesności i przydatności na ziarno,
kiszonkę i biogaz.
Z materiałów konferencji prasowej
Jolanta Malinowska-Kłos
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24 stycznia w Hotelu Magda w Licheniu
Starym SYNGENTA® rozpoczęła
czwartą edycję Konferencji Zimowych 2012.
Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania. Na spotkanie przybyło niemal 400 Klientów, podczas gdy sala
konferencyjna mieści około 350 osób.
Sytuację udało się opanować dzięki dobrodziejstwom nowoczesnych technologii, które pozwoliły na zorganizowanie
teletransmisji w jednej z mniejszych sal
wykładowych.
Przed główną Konferencją dla producentów odbyła się konferencja prasowa,
na którą przyjechało wielu dziennikarzy
z czołowych wydawnictw i portali rolniczych oraz ogrodniczych. Zarówno
Konferencję Prasową jak i Konferencję
dla rolników otwierał Dyrektor SYNGENTA® - Manfred Hudetz.
Tematem wiodącym Konferencji było
rzetelne budowanie plonu zbóż ze
szczególnym uwzględnieniem problemów zachwaszczenia. Na temat
zachwaszczenie wypowiadał się ekspert zewnętrzny zaproszony przez
SYNGENTA® -dr Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Podczas przerw uczestnicy Konferencji mieli okazję do zasięgnięcia porad
na stanowiskach konsultacyjnych SYNGENTA® i firm partnerskich Agriclub –
Banku BGŻ, Hodowli Roślin DANKO
i miesięcznika Nowoczesna Uprawa.
Zainteresowanie dyskusją z ekspertami okazało się tak ogromne, że nie
wszystkim udało się z niej skorzystać.
Niezwykle atrakcyjnym punktem programu okazała się Loteria Konferen-
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cyjna, w której główną nagrodą był
wyjazd na Maderę w ramach programu Agriclub. Ostatnie losowanie
wzbudziło niezwykłe emocje. Serdecznie gratulujemy Panu Ryszardo-

wi Lesickiemu, który w tym losowaniu
miał najwięcej szczęścia i będzie miał
okazję poznania portugalskiej wyspy
razem z SYNGENTA®!
Zapraszamy na kolejne Konferencje!
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wiosenna uprawa
roli pod zasiewy jare

wilgoci, tym bardziej należy upraszczać uprawę.

Od jakości wykonania uprawy wiosennej, w znacznej mierze zależy wysokość i jakość przyszłych
plonów. Świadome działanie rolnika powinno polegać na takim sterowaniu uprawą (liczbą
i intensywnością zabiegów agrotechnicznych), by osiągnąć trwałą gruzełkowatą strukturę górnej
warstwy gleby oraz by nie doprowadzić do jej nadmiernego przesuszenia.

Przygotowanie gleby do siewu powinno nastąpić przy jak najmniejszej liczbie
przejazdów roboczych. Każdy kolejny
przejazd powoduje bowiem dodatkowe
koleiny, pogarsza warunki wschodów
oraz zwiększa koszty. System kapilar
powinien być zamknięty na głębokości siewu danej rośliny. Zbyt głęboka
uprawa spowoduje przerwanie kapilar na większej głębokości w efekcie
czego, podczas siewu nasiona będą
umieszczone w warstwie gleby wtórnie zagęszczonej. W takim przypadku
dostarczanie wody z głębszych warstw
do strefy kiełkowania będzie utrudnione.
Spowoduje to gorsze i nierównomierne wschody roślin. W wyniku uprawy
na powierzchni pola powinna zostać
wytworzona warstwa luźnej gleby,
o gruzełkowatej strukturze, przez którą
następuje wymiana powietrza i ciepła
niezbędnego do kiełkowania nasion.
Głębsze spulchnianie poprzez kultywatorowanie na głębokość 10-14 cm
jest wskazane tylko na glebach po
zastoiskach wodnych lub na glebach
ciężkich i zwięzłych po długotrwałych
deszczach wczesnowiosennych. Jed-

Docenić włókowanie
Wiosenna uprawa roli, terminowa
i dostosowana do warunków przygotowywanego pola, wywiera decydujący
wpływ na wschody roślin i ich rozwój.
Do jej podstawowych celów zaliczamy: zatrzymanie jak największej części wody nagromadzonej w okresie
zimowym; przyspieszenie ogrzania się
roli; stworzenie gruzełkowatej struktury w powierzchniowej warstwie oraz
zniszczenie kiełkujących chwastów.
Dla szybkich i równomiernych wschodów ważna jest też odpowiednia głębokość uprawy, dlatego też elementy
robocze maszyn i narzędzi nie powinny pracować poniżej planowanej głębokości siewu.
Czas na przygotowanie gleby pod zboża jare jest bardzo krótki, na glebach
utrzymanych w dobrej kulturze uprawki wiosenne powinny być ograniczone

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

do niezbędnego minimum. Uprawa
powinna być rozpoczynana od włókowania lub bronowania. Należy je przeprowadzić jak najwcześniej, jeśli tylko da
się wjechać w pole. Stosowanie bron
zamiast włóki, ze względu na głębsze
działanie tego narzędzia sprzyja ucieczce wody oraz pogarsza strukturę. Wykorzystując w tym celu brony, należy
je odwrócić (zębami do góry), by ich
działanie było płytsze – podobne
do włóki. Oszczędności z tytułu rezygnacji z włókowania lub bronowania
są pozorne, bowiem koszt zabiegu nie
przekracza 25-30 zł/ha, a dużo większe
są straty z powodu przesuszenia roli.
Rezygnacja z tego zabiegu może dotyczyć tylko gleb lekkich, ze względu
na szybkie ich obsychanie na głębokość działania włóki lub brony. Dlatego
też na glebach lekkich powinna obowiązywać zasada, że im mniej w nich

Zakres uprawy dostosować
do warunków polowych
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nak zbyt wczesne rozpoczęcie prac
uprawowych, przy nadmiernej wilgotności gleby prowadzi do tworzenia
na powierzchni pola głębokich kolein
po kołach ciągników i do niszczenia
struktury gleby. Trzeba również pamiętać o konieczności wyposażenia
ciągnika do prac uprawowych w koła
bliźniacze lub koła z szerokimi, niskociśnieniowymi oponami.
Wykonywanie kolejnych zabiegów
uprawowych zależeć powinno od bieżącego stanu spulchnienia oraz zwięzłości uprawianej gleby. Po przeschnięciu
powierzchniowej warstwy gleby można zastosować nawożenie przedsiewne - zazwyczaj azotowe. Na glebach
lekkich, uprawę przedsiewną można ograniczyć do dwukrotnego bronowania broną zębową, lub zestawu
bron zębowych połączonych z wałem
strunowym. Stosowanie narzędzi bądź
maszyn intensywnie spulchniających
na takiej glebie nie jest wskazane.
Na pozostałych glebach, dobre efekty
pracy zapewniają agregaty uprawowe,
w których narzędziem roboczym jest
brona z zębami sprężynowymi. Brona powinna współpracować z dwoma wałami strunowymi wykonanymi
z uzębionych płaskowników. Na glebach ciężkich, ze względu na trudności z utrzymaniem głębokości pracy,
zamiast brony powinno się stosować
kultywator z wąskimi zębami sprężynowymi. Rozstaw zębów zakończonych
redliczkami na belkach ramy kultywatora podczas uprawy powinien wynosić
od 5 do 10 cm, co zapewnia spulchnienie gleby oraz skuteczne rozbicie
brył. Zagęszczenie zębów powinno być
uzależnione od głębokości uprawy –
im płycej, tym gęściej. Jeśli w narzędziu nie ma możliwości zmniejszenia
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odległości między zębami, to wówczas
zamiast redliczek należy zamontować
gęsiostopki.
Najlepsze efekty pracy w przedsiewnym przygotowaniu gleb średnich
i ciężkich daje stosowanie agregatów,
w których narzędzie uprawowe stanowi
kultywator ze sztywnymi zębami zakończonymi gęsiostopkami, podcinającymi
całą powierzchnię pola na żądanej głębokości. Utrzymanie jednakowej głę-

bokości pracy zapewnia prowadzenie
agregatu na dwóch wałach - przednim
i tylnym. Dla wyrównywania powierzchni
pola stosowane są włóki o regulowanej głębokości pracy umieszczone za
przednim wałem strunowym (w niektórych agregatach jako pierwszy element
roboczy). Prędkości robocze agregatów powinny wynosić powyżej 8 km/h
(najlepiej w przedziale 8-12 km/h), ponieważ poniżej tej wartości pogorszew w w . r a p o r t r o l n y. p l
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niu ulega jakość pracy. Stosowanie
większych prędkości może prowadzić
do nadmiernego zniszczenia struktury
oraz rozpylenia gleby.

Agregaty aktywne stosować
na glebach ciężkich
Aktywne maszyny uprawowe można stosować przede wszystkim
na glebach ciężkich, które trudno jest
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

doprawić agregatami biernymi. Wykorzystanie maszyn aktywnych zapewni
przygotowanie gleby do siewu w jednym przejeździe roboczym. Dużą ich
zaletą jest szeroka możliwość regulacji
efektu uprawy np. przez zmianę prędkości roboczej agregatu, czy zmianę
przełożenia w skrzyni przekładniowej
maszyny. Prowadząc zatem pracę takimi maszynami, należy każdorazowo

mieć na uwadze warunki panujące
na polu i tak dobierać prędkość obrotową elementów roboczych maszyny
oraz prędkość roboczą agregatu, by
nie doprowadzić do rozpylenia gleby.
W przypadku nadmiernego rozpylenia
gleby i wystąpienia po siewie intensywnych opadów deszczu, powierzchnia
pola łatwo ulega zaskorupieniu i utrudnione są wtedy wschody roślin.
Niedbale wykonana przedsiewna uprawa roli spowoduje umieszczanie nasion podczas siewu na różnej
głębokości. Rośliny wyrastające z nasion umieszczonych zbyt głęboko
są osłabione, ponieważ ich wschody
są opóźnione o kilka dni. Natomiast nasiona umieszczone zbyt płytko mogą
w ogóle nie skiełkować z powodu zbyt
szybkiego wyschnięcia wierzchniej
warstwy gleby – braku wilgoci. Z kolei
uprawa zbyt wilgotnej gleby prowadzi
do nadmiernego jej zagęszczenia, co
również ujemnie wpływa na wschody
i wzrost roślin. Popełnionych błędów
na etapie uprawy przedsiewnej nie da
się już naprawić w późniejszym okresie wegetacji, dlatego tak ważnym jest
przestrzeganie podstawowych zasad
podczas jej wykonywania.
Dr Ireneusz Kowalik UP Poznań

15

URODZAJ

Wapnowanie gleb wiosną
Optymalnym terminem wapnowania jest jesień, ale coraz częściej, ze względu na niekorzystne
warunki pogodowe panujące w tym okresie czeka się z tym zabiegiem do wiosny.

Średni wskaźnik zakwaszenia gleb
w Polsce jest wciąż wysoki, bo w porównaniu do innych krajów UE o podobnych
uwarunkowaniach klimatyczno-glebowych wapnujemy ciągle za mało.
Stosowane w ostatnich latach dawki
wapna oscylują zaledwie w granicach
100 kg CaO/ha/rok, choć są i takie
województwa, gdzie zużycie nawozów wapniowych jest jeszcze niższe!
W konsekwencji uzyskujemy mniejsze
plony. Ponadto jeszcze w wielu gospodarstwach wciąż stosuje się wapno
na ,,oko”. Niestety takie postępowanie przynosi więcej szkody niż korzyści, gdyż wysianie jednorazowo zbyt
dużej dawki wapna, nieadekwatnej
do aktualnego pH gleby ogranicza
dostępność dla roślin ważnych składników pokarmowych tj, boru, fosforu
i manganu. Szczególnie szkodliwe dla
gleby jest stosowanie dużych dawek

wapna tlenkowego, gdyż może ono
pogarszać właściwości fizyczne gleby.
Wapnowanie gleb wiosną można oczywiście wykonać, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, czyli na glebach
silnie zakwaszonych, gdy niskie pH
uniemożliwia pobieranie z niej składników pokarmowych i istnieje z tego
powodu zagrożenie upraw znacznym
spadkiem plonów. Zabieg ten jest także uzasadniony gdy chcemy wprowadzić do uprawy rośliny wymagające
wysokiego pH i mające duże potrzeby
pokarmowe względem wapnia i magnezu. Wapnowanie gleby wiosną jest
zabiegiem trudniejszym, zwłaszcza jeśli np., zima się przedłuża i gleba długo pozostaje zmarznięta. Aby zabieg
był skuteczny gleba musi być na tyle
rozmarznięta, by rozsiewacz nie zniszczył jej struktury. Należy też pamiętać,
że wysianie wczesną wiosną wapna nie

doprowadzi radykalnie do uzyskania optymalnego pH gleby, gdyż największa
efektywność odkwaszająca nawozów
wapniowych, zwłaszcza węglanowych,
jest widoczna w drugim i trzecim roku
od ich wysiewu. Wapnując w okresie
wiosennym należy więc dobrze wybrać
nawóz do odkwaszania. Powinien on
charakteryzować się dużą szybkością
odkwaszania, a jednocześnie nie działać
gwałtownie. Wapnowanie trzeba wykonać wczesną wiosną, na glebę wilgotną,
ale nie mokrą, czyli w okresie zaraz po
odmarznięciu gleby. Należy pamiętać,
że wapnowania gleby bezwzględnie nie
można łączyć ze stosowaniem obornika,
gdyż wapń przyspieszając jego rozkład
prowadzi do strat azotu. Zabieg wapnowania nie powinien być również łączony z wysiewem nawozów fosforowych
oraz azotowych w formie amonowej,
gdyż wówczas następuje przechodzenie
związków fosforu w trudno przyswajalną
jego formę. Odstęp między wysiewem
nawozów mineralnych a wapnowaniem
powinien wynosić co najmniej 3 tygodnie. Wiosną lepiej zrezygnować ze
stosowania obornika, jeśli planujemy
wysiać wapno.

Tabela 1. Zalecane dawki wapna nawozowego w (t CaO•ha-1) oraz pH w KCl w zależności od kategorii agronomicznej gleby
Kategoria

Potrzeby wapnowania i odpowiadające im wartości pH

agronomiczna gleb

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

bardzo lekkie

3,0 (<4,0)

2,0 (4,1–4,5)

1,0 (4,6–5,0)

(5,1–5,5)

(>5,6)

lekkie

3,5 (4,5)

2,5 (4,6–5,0)

1,5 (5,1–5,5)

(5,6–6,0)

(>6,1)

średnie

4,5 (<5,0)

3,0 (5,1–5,5)

1,7 (5,6–6,0)

1,0 (6,1–6,5)

(>6,6)

ciężkie

6,0 (<5,5)

3,0 (5,6–6,0)

2,0 (6,1–6,5)

2,0 (6,6–7,0)

(7,0)

Tabela 2. Aktywność życia biologicznego gleby w zależności od dawki wapna wg dr Schmidta i Ruderta
Głębokość profilu glebowego
Wapnowanie

20

40

60

80

100

Bez wapnowania

104

178

78

44

24

5 dt/ha CaO

134

220

8

78

42

180 dt/ha CaO

134

228

132

118

82

Liczba mikroorganizmów na m2
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Nie można też wapnować gleby
na krótko przed siewem roślin jarych,
gdyż może to utrudniać ich wschody.
Wapnowanie gleb wiosną jest mniej
efektywne niż jesienią. Daje jednak dobre rezultaty w przypadku ratowania plonów roślin ozimych. W tym przypadku
zaleca się wysiać wapno granulowane,
np. kredę. W celu przyspieszenia działania odkwaszającego wapna należy
je wysiać. równomiernie na polu przed
ruszeniem wegetacji. Kredę, w mniejszych dawkach (0,5 t/ha) można stosować również pogłównie.
Przy okazji wapnowania gleby poprawiamy nie tylko odczyn gleby, ale jednocześnie wprowadzony do gleby wapń
lub magnez. Wapń jest pierwiastkiem,
który poprawia właściwości fizyczne
i chemiczne gleby, co sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów
biorących udział w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby i przekształcaniu
świeżo wprowadzonej do gleby materii
organicznej w próchnicę.
Prawidłowo wyliczona dawka wapna powinna doprowadzić kwaśną glebę
do wyższego zakresu pH zgodnie z kategorią agronomiczną gleby. Zalecane dawki
wapna w zależności od kategorii agronomicznej gleby zamieszczono w tabeli 1.
Zgodnie z Zasadami Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej na glebach lżejszych
celowe jest częstsze wapnowanie, ale
mniejszymi dawkami wapna. Regularne
wapnowanie gleby niewielkimi dawkami wapna - 1,5-2,5 t CaO/ha wpływa
korzystnie nie tylko aktywność życia
biologicznego gleby, ale też zmniejsza oddziaływanie toksycznego glinu
na rośliny. Zmniejsza się porażanie
roślin przez choroby, np. rzepaku kiłą.
W efekcie odkwaszenia gleby poprawia się odżywianie mineralne roślin, ich
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

kondycja, większa jest zdrowotność roślin, co w konsekwencji przekłada się
na większe plony i lepszą ich jakość.
Wpływ wapnowania na aktywność życia biologicznego gleby zamieszczono w tabeli 2.
Z kategorią agronomiczną gleby jest
związana forma wapna, którą odkwaszamy. Wapno tlenkowe ma szybsze
działanie, ponieważ forma tlenkowa
dość gwałtownie wchodzi w reakcję
z wodą, szybko zmieniając odczyn. Taka
gwałtowna zmiana odczynu jest jednak
nie pożądana, szczególnie w przypad-

ku gleb lekkich, stąd wapna tlenkowe
należy stosować tylko na gleby cięższe.
Stosowanie wapna tlenkowego w okresie wiosennym nie jest zalecane, gdyż
może prowadzić do przesuszenia gleby
i pogarszać jej fizyczne właściwości.
Dlatego też do wiosennego wapnowania należy użyć wapno węglanowe,
dobrze zmielone, ponieważ działanie
wapna dobrze zmielonego o drobnych
cząstkach jest szybsze. Stopień rozdrobnienia surowca, z którego produkowane jest wapno jest ściśle związany
z aktywnością chemiczną wapna.
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Bardzo wysoką aktywność chemiczną
mają nawozy tlenkowe (ponad 100%).
Natomiast aktywność chemiczna zmielonych wapieni jest dużo niższa i wynosi od 30 do 100%. Wybierając wapno
należy zawsze brać pod uwagę jego
rozdrobnienie, bo im nawóz jest bardziej rozdrobniony, tym proces odkwaszania gleby będzie zachodził szybciej.
Jednym z najszybciej działających (odkwaszających) nawozów węglanowych
jest kreda.
Wapnując glebę należy również
uwzględniać stosunek Ca:Mg, który
dość łatwo jest zachwiać na glebach
lekkich i bardzo lekkich, szczególnie gdy
stosujemy jednorazowo zbyt duże dawki wapna. Natomiast gleby cięższe
są z reguły odporniejsze na zmianę
stosunku tych pierwiastków w wyniku
wapnowania. Najlepiej jeśli stosunek
wapnia do magnezu (Ca:Mg) oscyluje w granicach 8:1. Pamiętajmy, aby zawsze przed wysianiem wapna wykonać
analizę chemiczną gleby w celu ustalenia jej aktualnego pH. Dzięki temu niedrogiemu badaniu poznajemy odczyn
gleby i zyskujemy możliwość trafnego
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wyboru rodzaju wapna.
W przypadku gleb zakwaszonych
i jednocześnie z niedoborem magnezu
należy wysiać nawóz wapniowo-magnezowy, gdyż nie tylko pH ale i niedobór magnezu powodują ograniczenia
wzrostu i rozwoju roślin. Gdy natomiast
wyniki analizy gleby potwierdzają wystarczającą zasobność gleby w przyswajalny magnez, wystarczy wysiać
zwykłe wapno nawozowe.
Przy zakupie konkretnego wapna powinniśmy również dokładnie oszacować koszty poniesione na wapnowanie,
na które składają się: forma nawozu,
zawartości zasadowych składników,
wielkość dawki potrzebna do odkwaszenia pola, cena nawozu za tonę CaO
i koszty zastosowania wapna na polu
(transport + rozsiew).
Do wapnowania gleby można stosować tylko wapna nawozowe wyszególnione w załączniku do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
określania typów wapna nawozowego z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. Nr
130, poz. 1384) (tab. 1 i 2) i spełniające wymogi ustawy z dnia 10 lipca

2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
U. Nr 147, poz. 1033) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.10.2004 r. (Dz.U. Nr
236, poz. 2369) w sprawie dopuszczalnej wartości zanieczyszczeń w wapnie
nawozowym.
Na rynku mamy ogromny asortyment
nawozów wapniowych. Pamiętajmy, aby
zawsze kupować nawozy z atestem,
z podanym składem chemicznym i deklarowaną zawartością metali ciężkich.
Za zakupiony towar zawsze należy brać
rachunek. Wówczas w razie ,,niezadziałania nawozu” można złożyć stosowną
reklamację. Na etykiecie nawozu wapniowego powinny być zamieszczone
m.in. dane na temat parametrów chemicznych wapna: zawartość CaO lub
CaCO3, MgO w zależności od typu wapna (tlenkowe, węglanowe lub węglanowo- magnezowe, tlenkowo-węglanowe),
dodatkowo aktywność chemiczna, np.,
60-90% oraz parametry fizyczne wapna: przesiew i wilgotność, np. 6-10. Dla
rolnika są to niezwykle ważne parametry, gdyż informują go nie tylko o zawartości w nawozie, CaO, MgO lub
CaCO3, szybkości działania nawozu
(aktywność chemiczna), ale również
o sposobie rozsiania wapna (przesiew). Im bardziej pyliste wapno tym
trudniej je rozsiać na polu. Zawsze
warto więc kupić wapno o lepszych
parametrach jakościowych, nawet jeśli jego cena jest wyższa. Na jakości nie
opłaca się oszczędzać.
Przyswajalność składników pokarmowych jest wystarczająco wysoka
dla roślin tylko przy uregulowanym
odczynie gleby, dlatego wapnujmy zakwaszone gleby.
Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

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

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
ﬁrmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!
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Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Na dobry początek wegetacji rzepaku
Celem każdego plantatora jest uzyskanie jak najwyższych plonów dobrej jakości. Rolnicy starają się by wydajność upraw była jak najwyższa,
a płody rolne jak najlepszej jakości. Aby osiągnąć te założenia przestrzegają prawidłowych zasad agrotechnicznych. Jeśli jednak wystąpią
niekorzystne warunki dla wzrostu i rozwoju, optymalne zabiegi uprawowe nie wystarczą.

Warunki stresowe ograniczają biologiczną możliwość produkcyjną roślin i w konsekwencji plony są dużo
niższe od osiąganych w korzystnych
dla upraw warunkach. Często z agrotechnicznego i biologicznego punktu widzenia nie można przedsięwziąć
jakichkolwiek dodatkowych działań zapobiegających takiemu stanowi rzeczy.
Wszystko zależy od przyrody i przebiegu pogody, a ta niestety jest nieprzewidywalna. Niespodziewane przymrozki,
susze, gradobicia są dla roślin stresem
i to właśnie on przyczynia się do ograniczenia biologicznej możliwości produkcyjnej roślin. Warto wtedy sięgnąć
po preparaty, które minimalizują działanie niektórych niesprzyjających czynników. Obecnie w sprzedaży jest wiele
produktów, które można zastosować,
by wspomóc plantacje rzepaku po
zimie. Są to różnego rodzaju nawozy
dolistne, aktywatory i biostymulatory.
Z przeprowadzonych badań i doświadczeń wielu rolników, najskuteczniejszym rozwiązaniem wydaje się być
zastosowanie biostymulatora, który
pobudzi rośliny do wzrostu, rozwoju
i regeneracji, a następnie nawozu, by
pobudzone do wzrostu rośliny miały
dostateczne ilości składników pokarmowych do pobrania. Biostymulatory często zawierają substancje, które
powstają w wielu skomplikowanych
procesach biochemicznych. Zastosowanie biostymulatora pozwala na za-
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oszczędzenie czasu i energii roślinom
oraz wykorzystanie zaoszczędzonej
energii do innych przemian. Zastosowanie biostymulatora po ruszeniu
wegetacji wczesną wiosną w rzepaku
ozimym powoduje efektywniejszą regenerację uszkodzeń zimowych i bujniejszy wzrost wiosną. Przyczynia się
to do wytworzenia przez rośliny rzepaku większej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I-go rzędu
oraz wzrostu liczby wykształconych
łuszczyn. Po zastosowaniu biostymulatora rośliny rzepaku są także mniej
narażone na suszę dzięki silniej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu,
co znajduje następnie odzwierciedlenie w poziomie uzyskanych plonów.
W zależności od przebiegu warunków
pogodowych wiosną, podczas tworzenia pąków kwiatowych i na początku
kwitnienia rzepaku może wystąpić konieczność powtórnego aplikowania
biostymulatora w celu redukcji niekorzystnego wpływu np. przymrozków
jako czynnika stresowego dla roślin. Zastosowana wówczas dawka biostymulatora nie tylko przyspieszy regenerację
rzepaku po wystąpieniu przymrozków,
ale także przyczyni się do zwiększenia intensywności fotosyntezy całych
roślin, aż do fazy dojrzewania.
Obecnie rzepaki ozime są w dobrej
kondycji, ale trudno powiedzieć jaki
będzie ich stan na koniec zimy. Warto na wszelki wypadek poszukać in-

formacji na temat materiału siewnego
rzepaku jarego oraz oferowanych aktualnie w obrocie odmian. Ze względu
na przewidywane wysokie zapotrzebowanie na surowiec olejarski dla przemysłu spożywczego i paliwowego oraz
przewidywaną zwyżkę cen za 1 tonę nasion, uprawa formy jarej rzepaku, nawet
uwzględniając konieczności zaorania
plantacji rzepaku ozimego, może przynieść korzystny efekt finansowy producentowi, pomimo mniejszego o około
40% potencjału plonotwórczego formy
jarej, w stosunku do ozimej.
Wspomaganie rzepaku jarego poprzez zastosowanie biostymulatora
i odpowiednie nawożenie też się opłaca. Aplikacja biostymulatora w fazie
5-6 liści lub pełni pąkowania również
wpływa korzystnie na zwiększenie liczby rozgałęzień bocznych, liczby łuszczyn na roślinie, liczby i masy nasion
w łuszczynie oraz masy 1000 nasion,
a przez to na uzyskane plony nasion
rzepaku. Wyniki przeprowadzonych
dotychczas badań w tym zakresie potwierdzają wcześniejsze doniesienia
o korzystnym oddziaływaniu biostymulatora Asahi SL także w odniesieniu do formy jarej rzepaku.
Biostymulatory stosuje się zwykle
jako zabieg technologiczny lub interwencyjny. Najbardziej efektywny jest
zabieg technologiczny – oprysk
wykonuje się w fazie rozwoju roślin
najistotniejszej ze względu na jaw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Biostymulator

Mechanizm sukcesu
kość i wysokość przyszłych plonów. Zabiegi te są szczególnie polecane do najbardziej nowoczesnych technologii
produkcji. W uprawie rzepaku ozimego okresem takim jest
właśnie wznowienie wegetacji po zimie. Uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny łatwo są porażane przez patogeny. Warunkiem otrzymania wysokich plonów jest szybki
start i efektywna regeneracja osłabień. Najlepszy termin
stosowania np. biostymulatora Asahi SL jest wiosenne ruszenie wegetacji, gdy rzepak wytworzy pierwsze nowe liście. Termin stosowania zbiega się z wykonaniem zabiegu
zwalczania chowacza. Efekty działania biostymulatora potwierdzane są na tysiącach hektarów, podczas wielu badań
polowych prowadzonych od lat na terenie całej Polski. Już
kilka dni po zastosowaniu biostymulatora można dostrzec
różnicę w wyglądzie i wigorze roślin w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Efektywniejsza regeneracja uszkodzeń
zimowych i bujniejszy wzrost wiosną prowadzi do wyższej
liczby rozgałęzień, wzrostu liczby łuszczyn. Ponadto wzmocnienie powstających w tym czasie komórek zalążni i pylników prowadzi do wyższej liczby nasion w łuszczynie. Po
zastosowaniu Asahi SL rośliny rzepaku są mniej narażone
na suszę dzięki silniejszemu systemowi korzeniowemu oraz
odporniejsze na późne przymrozki. Obserwowane efekty
skutkowały wzrostem plonu rzepaku średnio o 10 %. Zaobserwowano również wyraźną tendencję do wyższych różnic
między polem kontrolnym, a opryskanym biostymulatorem
na plantacji silniej uszkodzonej podczas zimy.
Przeprowadzone badania potwierdzają, że dzięki zastosowaniu biostymulatora można znacząco poprawić stan roślin na plantacjach uszkodzonych w wyniku niekorzystnych
warunków pogodowych i osiągnąć zadowalające rezultaty,
jeśli chodzi o wielkość i jakość plonów.
Anna Skomska na podstawie opracowań prof. dr hab.
Marcina Kozaka i dr inż. Andrzeja Jarosza

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

Asahi SL
to biostymulator
wzrostu plonowania roślin.
Asahi – wewnętrzna siła,
spokój i satysfakcja.

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90
www.arystalifescience.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Ruszenie wegetacji
- ochrona rzepaku przed sprawcami chorób
Na prawidłowy rozwój i plonowanie rzepaku wpływa szereg czynników agrotechnicznych i klimatycznych, a także agrofagów, których znaczenie
od kilku lat niepokojąco rośnie.

Już wkrótce będzie trzeba ocenić
stan plantacji rzepaku po zimie, a następnie opracować strategię postępowania – czyli plan nawożenia i ochrony
chemicznej, również przeciwko sprawcom chorób. Podczas wczesnowiosennej lustracji pól zwrócić należy
uwagę, w tym przypadku, na ilość
objawów porażenia przez choroby
i porównać je z progami szkodliwości. Następnie ważne jest też określenie ilości oraz wielkości uszkodzeń
po mrozach i po szkodnikach oraz
podatność danej odmiany, panujące
warunki termiczno-wilgotnościowe i rodzaj przedplonu. Istotne jest także czy
zastosowano zabieg grzybobójczy
jesienią, czy nie. Po szczegółowej
analizie wymienionych czynników
plantator może podjąć decyzje o zabiegu zwalczania w momencie ruszenia wegetacji, tj w fazie wydłużania
się pędu głównego.
W tym sezonie wegetacyjnym, wiosną obserwować na wielu plantacjach
będziemy z całą pewnością objawy
suchej zgnilizny kapustnych (tab. 1).
Już jesienią w wielu rejonach kraju
sygnalizowano duże zagrożenie ze
strony tego patogena. Ponadto rośliny
porażone były przez sprawców m.in.
czerni krzyżowych oraz szarej pleśni.
Wymienione choroby były w wielu przypadkach zwalczane przy użyciu fungicydów już jesienią, może się jednak
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okazać, że niezbędny będzie również
zabieg w momencie ruszenia wegetacji, zwłaszcza w celu zahamowania dalszego rozwoju sprawcy suchej
zgnilizny kapustnych. Wiosną możemy
też zaobserwować na plantacji objawy
cylindrosporiozy. W ostatnim okresie
choroba ta nie miała znaczenia gospodarczego, jednak były lata, kiedy
powodowała straty i dotyczyły one
głównie północnych rejonów Polski.
W niektórych krajach Europy choroba ta występuje bardzo powszechnie,
a możliwość przenoszenia z nasionami, sprawia, że istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się ponownie i u nas
tego patogena.
Po ruszeniu wegetacji, podczas
lustracji pól, w niektórych rejonach
kraju, można będzie zaobserwować rośliny o zahamowanym wzroście i przebarwionych na czerwono
liściach. Jeżeli na korzeniach tych
roślin, po ich wydobyciu z ziemi, widoczne będą nieregularne, brunatne,
gnijące guzy, to takie objawy wskazują na porażenie przez sprawcę kiły
kapusty. W przypadku tego patogena można jedynie zalecać zabiegi agrotechniczne takie, jak między
innymi: kilkuletnia przerwa w uprawie rzepaku, zwalczanie chwastów
z rodziny kapustowatych podczas
tej przerwy, uregulowanie stosunków wodnych w glebie, wapnowa-

nie dopiero przed kolejnym siewem
rzepaku. Przy konieczności wjazdu
na takie plantacje, najważniejsze jest
unikanie rozprzestrzeniania się tego
patogena na inne, niezakażone pola
przez glebę przyklejoną do części maszyn, kół ciągników itp.
Do dyspozycji rolników znajduje się
w tej chwili wiele sprawdzonych środków grzybobójczych (tab. 2). Szczegółowy dobór odpowiedniego środka
i jego dawki, uzależniony jest od fazy
rozwojowej roślin i biologii grzybów.
Zastosowanie fungicydów z grupy chemicznej triazole może zapobiegać wyleganiu roślin w okresie dojrzewania.
Podczas wegetacji nie powinno się
jednak używać częściej niż raz-dwa
razy środków, których s.a. należą do tej
samej grupy chemicznej, aby nie dopuścić do uodparniania się grzybów
na stosowane substancje.
Stworzenie roślinom optymalnych
warunków wzrostu i rozwoju, a więc
prawidłowa agrotechnika i racjonalna ochrona chemiczna przeciwko
agrofagom daje możliwość uzyskania
wysokich plonów. Jeśli jest to możliwe
powinno się przy tym korzystać z elementów integrowanej ochrony. Dobrze
prowadzona plantacja rzepaku stanowi
doskonałą bazę dla dostarczenia roślinom wszystkich niezbędnych produktów do uzyskania zdrowych i dorodnych
nasion, o wysokiej jakości.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Cechy diagnostyczne chorób rzepaku zwalczanych w momencie ruszenia wegetacji i ich orientacyjne progi szkodliwości
Choroba

Sprawca

Cechy diagnostyczne

Progi szkodliwości w fazie wydłużania pędu

Sucha zgnilizna kapustnych

Leptosphaeria maculans,
L. biglobosa;
st. kon. Phoma lingam

jasnobrunatne lub szare plamy z ciemnymi punktami
(piknidiami) na powierzchni, niekiedy z zaznaczoną brunatnoczerwoną obwódką, szczególnie na łodygach; u podstawy pędu
ciemnobrunatne, stopniowo pogłębiające się zmurszałe plamy;

10-15% roślin z pierwszymi
objawami porażenia

Czerń krzyżowych

Alternaria spp.

brunatne, strefowane lub czarne, nieregularne
plamy z chlorotyczną obwódką;

10-20% roślin z pierwszymi
objawami porażenia

Szara pleśń

Botryotinia fuckeliana st.
kon. Botrytis cinerea

nieregularne, sinozielone plamy często z szarobrązowym
nalotem struktur grzyba; porażone części rośliny zamierają,

10-20% roślin z pierwszymi
objawami porażenia

Cylindrosporioza
roślin kapustnych

Pyrenopeziza brassicae,
st. kon. Cylindrosporium
concentricum

na liściach występuje w postaci jasnych (oszronionych),
spękanych, nieregularnych plam; liście są zdeformowane;
na łodygach białoszare plamy z białymi centkami na obwodzie;

10-15% roślin z pierwszymi
objawami porażenia

Tab.2 Zakres rejestracji fungicydów do ochrony rzepaku w fazie BBCH 31-39 (faza wydłużania pędu głównego)
Sucha
Czerń krzyżowych
zgnilizna kapustnych

Fungicyd

Substancja aktywna

Dawka

Alert 375 SC

flusilazol, karbendazym

0,6 l/ha

+

Alert Solo 250 EW

flusilazol

0,4–0,8 l/ha

+

+

Brasifun 250 EC

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

Capitan 250 EW

flusilazol

0,4–0,8 l/ha

+

+

Caramba 60 SL

metkonazol

1,0 l/ha

+

Caryx 240 SL

chlorek mepikwatu, metkonazol

1,0–1,4 l/ha

+

Clayton Tebucon EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Domnic 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Golden Teb 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Szara pleśń

Cylindrosporioza

+

+

+

+

+

Helicur 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Horizon 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Jetcur 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Kasir 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Lord 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Mystic 250 EC

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

Orius 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Pictor 400 SC

dimoksystrobina, boskalid

0,5 l/ha

+

+

+

Riza 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Siarkol K 1000 SC

siarka, karbendazym

3,0 l/ha

+

Siarkol K 85 WP

siarka, karbendazym

4,0 kg/ha

+

+

+

+

+

+

+

Sparta 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Starpro 430 SC

tebukonazol

0,9 l/ha

+

Syrius 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Tarcza Łan 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Tebu 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Tilmor 240 EC

protiokonazol, tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Toledo 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

Toprex 375 SC

difenokonazol, paklobutrazol

0,5 l/ha

+

+

+

Traper 250 EC

protiokonazol, tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Troja 250 EW

tebukonazol

1,0 l/ha

+

+

+

Zamir 400 EW

prochloraz, tebukonazol

1,0–2,0 l/ha

+

+

+

+

+

Dr Ewa Jajor
IOR PIB Poznań
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zaprawianie ziarna zbóż jarych
Wykonanie zabiegu zaprawiania jest podstawą do zapewnienia roślinom dobrej kondycji „na
starcie”. Bez tego zabiegu na plantacjach zbóż mogą rozwijać się takie choroby, których nie
można zwalczyć poprzez wykonywanie zabiegów opryskiwania.

Wśród chorób, które skutecznie możemy zwalczać tylko poprzez zaprawianie wymienić należy: głownie pylące,
głownię zwartą jęczmienia i owsa, pasiastość liści jęczmienia, śnieć cuchnącą, karłową i gładką pszenicy.
Zaprawianie ziarna zbóż jarych ma
na celu zniszczenie wszystkich sprawców chorób przenoszonych wraz ziarnem oraz grzyby bytujące w glebie,
które powodować mogą m. in. przedi po- wschodowe zgorzele siewek.
Sprawcami zgorzeli są m.in. grzyby
z rodzaju Fusarium, Pythium, Bipolaris
i Rhizoctonia, które znajdują się w glebie
gotowe do zainfekowania kiełkujących
roślin. Grzyby powodujące zgorzele siewek mogą porażać wszystkie gatunki
zbóż jarych. Objawy przedwschodowej
zgorzeli siewek widoczne są na polu w
postaci braku wschodów. W przypad-

Śnieć cuchnąca pszenicy - Fot. M. Korbas
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ku wystąpienia zgorzeli powschodowej
siewki, które wyrosły nad powierzchnię ziemi są osłabione, z brunatnymi
plamami, często pokryte przez białoróżowy nalot. W uprawie pszenicy jarej
oprócz zgorzeli siewek niebezpieczne w przypadku wysiewu ziarna niezaprawionego może być wystąpienie
śnieci cuchnącej pszenicy. Grzyb ten
powodować może duże straty ilościowe i jakościowe plonu. W badaniach
stwierdzono, że w przypadku wysiewu
ziarna z plantacji porażonej przez sprawcę śnieci cuchnącej w wielkości 0,2%,
to 25% roślin pszenicy na tym polu
będzie porażonych tym patogenem
(jeżeli ziarno nie zostanie zaprawione).
W jęczmieniu jarym zabieg zaprawiania ziarna chroni przed wystąpieniem
głowni pylącej i głowni zwartej oraz pasiastości liści jęczmienia. Ze względu

na szerokie spektrum chorób, które
są przenoszone z ziarnem jęczmienia należy zwrócić szczególną uwagę
na dobór odpowiedniej zaprawy.
Zabieg zaprawiania jest szczególnie
ważny w uprawie owsa, ponieważ jest
to jedyny zabieg przy użyciu fungicydów
w trakcie całego okresu wegetacji, ponieważ w owsie nie ma zarejestrowanych do opryskiwania roślin żadnych
fungicydów. W owsie groźne może być
wystąpienie zgorzeli siewek oraz głowni pylącej. Grzyby powodujące te choroby zwalczają substancje aktywne
zawarte w zaprawach. W pszenżycie
zagrożenie stanowi zgorzel siewek
o podobnym zagrożeniu jak w innych
zbożach.
Często zdarza się, gdy wysiewamy
niekwalifikowany materiał siewny nie
znamy pochodzenia ziarna przeznaczonego do siewu. Oprócz informacji
o czystości lub zdolności kiełkowania
ważne są informacje dotyczące zaprawiania wysiewanego ziarna oraz
ochrony przed chorobami w okresie
wegetacji. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ta część chorób, która
przenosi się z materiałem siewnym,
a wystąpiła w dużym nasileniu w poprzednim sezonie, stwarza duże niebezpieczeństwo, że w sprzyjających
warunkach, gdy wysiewane ziarno nie
zostanie zaprawione, patogeny będą się
rozwijać i zakażać sąsiadujące rośliny.
Zwłaszcza grzyby z rodzaju Fusarium
są bardzo groźne gdyż występują powszechnie i są sprawcami wielu chorób,
występujących przez cały okres wegetacji. Grzyby te są sprawcami fuzaryjnej zgorzeli siewek, a następnie mogą
porażać również liście – fuzarioza liści,
podstawę źdźbła i korzenie – fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1 Przykłady zapraw zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbożach jarych
Fungicyd

Substancja aktywna

Zgorzel siewek

Śnieć cuchnąca
pszenicy

Śnieć gładka
pszenicy

Głownia pyląca Głownia pyląca
Głownia
Pasiastość
pszenicy
jęczmienia zwarta jęczmienia liści jęczmienia

Głownia
pyląca owsa

Głownia
zwarta owsa

Baytan Universal 094 FS *

triadimenol, imazalil, fuberidazol

p, j, pz, o

p

p

p

j

-

j

o

-

Dithane NeoTec 75 WG

mankozeb

p, pz, o

-

-

-

-

-

-

o

o

Funaben Plus 02 WS

tebukonazol

p, j, pz

p

p

p

j

j

-

o

o

Gizmo 060 FS

tebukonazol

p

p

-

p

-

-

-

-

-

Karbosar 440 FS

karboksyna

p, j, o

p

p

p

j

-

j

o

-

Karbosar K 400 FS **

karboksyna, karbendazym

p, j, pz, o

p

p

p

j

-

j

o

-

Kinto Duo 080 FS

prochloraz, tritikonazol

p, j, pz

-

-

-

j

-

-

-

-

Lamardor 400 FS ***

protiokonazol, tebukonazol

p, j, pz, o

p

p

-

j

-

-

-

-

MAC-Mankozeb 75% WG

mankozeb

p, pz, o

-

-

-

-

-

-

o

o

Maxim 025 FS

fludioksonil

p

p

p

-

-

-

-

-

-

Maxim Star 025 FS ****

cyprokonazol, fludioksonil

j, o

-

-

-

j

j

j

o

-

Motto 25 FS

fludioksonil

p

p

p

-

-

-

-

-

-

Orius Combi 050 FS

imazalil, tebukonazol

j

-

-

-

j

j

j

-

-

Panoctine 350 LS

octan guazatyny

p, pz

p

p

-

-

-

-

-

-

Premis 025 FS

tritikonazol

p, j, pz

p

p

p

j

j

-

o

o

Premis Pro 080 FS

prochloraz, tritikonazol

p, j, pz

-

-

-

j

-

-

-

-

Raxil 060 FS

tebukonazol

p, j, pz, o

p

p

p

-

-

-

-

-

Raxil Gel 206 GF

tiuram, tebukonazol

p, j, pz, o

p

p

-

j

-

-

o

-

Real Super 080 FS

prochloraz, tritikonazol

p, j, pz

-

-

-

j

-

-

-

-

Sancozeb 80 WP

mankozeb

p

-

-

-

-

-

-

-

-

Sarfun T 65 DS*****

tiuram, karbendazym

p, j, pz

p

-

-

-

-

-

-

-

Sarfun T 450 FS

tiuram, karbendazym

p, j, pz, o

p

-

-

-

-

-

-

-

Sarox T 500 FS

karboksyna, tiuram

p, j, pz, o

p

p

-

j

-

-

o

-

Scenic 080 FS

fluoksastrobina, nazol,
protiokonazoltebukonazol

p

p

p

-

-

-

-

-

Tarcza 060 FS

tebukonazol

p, j, pz, o

-

-

p

j

-

-

o

-

Vitavax 200 FS ******

tiuram, karboksyna

p, j, pz, o

p

-

-

j

-

-

-

-

Zaprawa Domnic 060 FS

tebukonazol

p, j, pz, o

-

-

-

j

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa
Orius 02 WS

tebukonazol

p, j, pz

p

p

p

j

j

-

o

o

Zaprawa zbożowa
Orius 060 FS

tebukonazol

p, j, pz, o

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa
Orius Extra 02 WS

tebukonazol

p

p

-

-

-

-

-

-

*Baytan Universal 094 FS zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło
**Karbosar K 400 FS zapobiega występowaniu rynchosporiozy zbóż i plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy strzelania w źdźbło
***Lamardor 400 FS zapobiega występowaniu mączniaka prawdziwego
****Maxim Star 025 FS zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia do początku fazy strzelania w źdźbło
*****Sarfun T 65 DS zapobiega występowaniu septoriozy paskowanej liści
******Vitavax 200 FS FS zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia do początku fazy strzelania w źdźbło

oraz kłosy – fuzarioza kłosów. Niebezpieczeństwo ze strony grzybów rodzaju
Fusarium dla kiełkujących ziaren wynika z obecności grzybni w glebie oraz
na powierzchni ziarna lub pod okrywą
owocowo-nasienną, czyli w głębszych
warstwach ziarna.
Przed przystąpieniem do zabiegu
zaprawiania należy zwrócić uwagę
na czystość materiału siewnego (bez
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

kurzu i zanieczyszczeń) oraz zastosowanie odpowiedniej dawki zaprawy
w odniesieniu do ilości zaprawianego ziarna oraz wybór odpowiedniej
formulacji. Zaprawy w formie proszku
do sporządzania zawiesiny wodnej
(formulacja WS) charakteryzują się dobrą przyczepnością i dobrym dawkowaniem w zaprawiarkach. Natomiast
w przypadku użycia zaprawy w formie

proszku (formulacja DS) przyczepność
może być słabsza. Zaprawy w formie
koncentratu zawiesinowego (FS) oraz
roztworu (LS) cechują się bardzo dokładnym dawkowaniem i umożliwiają dokładne pokrycie powierzchni ziarna.
Przy wyborze zaprawy powinniśmy
zwrócić uwagę na sposób działania zawartych w niej substancji aktywnych.
Zaprawy o działaniu układowym oraz
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Plamistość siatkowa jęczmienia - Fot. M. Korbas

Pasiastość liści jęczmienia - Fot. M.Korbas
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układowo-kontaktowym zazwyczaj zwalczają większą liczbę patogenów grzybowych, które zagrażać mogą roślinom
w okresie kiełkowania i początkowego
rozwoju. Tego typu zaprawy warto stosować w gospodarstwach, w których
głównym kierunkiem produkcji są zboża.
Niektóre zaprawy oprócz wymienionych powyżej chorób ograniczają również obecność sprawców
chorób występujących na liściach np.:
mączniaka prawdziwego, plamistości siatkowej jęczmienia, septoriozy
paskowanej liści oraz rynchosporiozy.
Ochrona ta w sprzyjających warunkach
trwać może do fazy strzelania w źdźbło.
W tabeli 1 zestawiono zaprawy zarejestrowane do stosowania (obrotu)
w zbożach jarych z podziałem na choroby, które zwalczają w poszczególnych
uprawach. Dodatkowe informacje dotyczące składu chemicznego, zakresu zwalczanych chorób oraz techniki
zaprawiania zamieszczone są na etykiecie – instrukcji stosowania zaprawy.
Zabieg zaprawiania jest pierwszym
ważnym zabiegiem w ograniczaniu
chorób grzybowych w zbożach jarych,
które pomimo stosunkowo krótkiego
okresu wegetacji są porażane przez
grzyby chorobotwórcze, i mogą znacząco wpłynąć na wielkość oraz jakość uzyskanego plonu.
Dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Profilaktyka – podstawą w ograniczaniu
szkodliwości agrofagów kukurydzy w sezonie
wegetacyjnym 2012
Zasiewom kukurydzy w całym kraju
zagraża wiele organizmów szkodliwych
do których zalicza się chwasty, choroby oraz szkodniki. Agrofagi te występują na każdej plantacji bez wyjątku,
niemniej na stopień ich szkodliwości w danym roku wpływa bardzo wiele
czynników, a w szczególności sposób
prowadzenia uprawy, zastosowane
zabiegi ochrony roślin oraz warunki
meteorologiczne.
Z uwagi na to, że łączne oddziaływanie agrofagów w warunkach sprzyjających ich rozwojowi może prowadzić
do istotnych strat w wysokości i jakości plonu, a czasem nawet likwidacji
plantacji, stąd też podejmuje się ich
zwalczanie. W integrowanej ochronie
roślin jaka będzie obligatoryjnie stosowana od 2014 roku, zanim zostaną
uruchomione metody interwencyjne
pociągające za sobą m.in. użycie specjalistycznego sprzętu, środków biologicznych lub chemicznej ochrony roślin,
zaleca się skorzystanie ze sposobów

niechemicznych. Metody te traktowane
są jako działania profilaktyczne, mogące ograniczać liczebność oraz szkodliwość niektórych gatunków szkodliwych.
Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze
są wystarczające i niekiedy ochrona interwencyjna jest niezbędna.
Do najważniejszych sposobów profilaktycznego zabezpieczenia plantacji
kukurydzy przed agrofagami zalicza się:
Zmianowanie – jest to jeden z najstarszych sposobów ograniczania
szkodliwości organizmów szkodliwych
wykorzystywanych przez człowieka. Co
najmniej 2–3 letnia przerwa w uprawie
kukurydzy na tym samym stanowisku
pozwala poprawić stan fitosanitarny
pola. W przypadku chwastów poprzez
zastosowanie zmianowania i wysiew
roślin następczych tworzących gęsty
łan można zmniejszyć ilość nasion
chwastów dostających się do gleby, a także ich skład gatunkowy. Ma
to duże znaczenie w przypadku gatunków szybko rosnących, które stanowią

najpoważniejsze zagrożenie dla wschodzących roślin kukurydzy, zwłaszcza
w lata niesprzyjające ich rozwojowi.
Zmianowanie jest również niezmiernie
ważne przy ograniczaniu glebowego
banku patogenów odpowiedzialnych
za rozwój chorób. Sprawcy chorób
mogą znajdować się zarówno w glebie jak i na resztkach pożniwnych skąd
w późniejszym czasie zasiedlają rośliny. Poprzez zastosowanie przerwy
w uprawie kukurydzy na tym samym
stanowisku można ograniczyć ryzyko epidemicznego wystąpienia wielu
chorób, a zwłaszcza zgorzeli siewek,
głowni guzowatej, fuzariozy łodyg i innych. Ponieważ żywotność stadiów
przetrwalnikowych niektórych sprawców może być duża i sięgać nawet kilku lat (w przypadku zarodników głowni
pylącej nawet do10 lat), stąd też należy
starać się aby jak najbardziej wydłużyć przerwę w obecności kukurydzy
na tym samym stanowisku. Zmianowanie odgrywa również bardzo dużą rolę

SMOLICKA HODOWLA POLSKIM ROLNIKOM

proponuje wysokiej jakości materiał siewny najnowszych odmian kukurydzy
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na
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Mechaniczna uprawa gleby (fot. Paweł Bereś)

w ograniczaniu zagrożenia ze strony
szkodników, a zwłaszcza: drutowców,
pędraków, rolnic, stonki kukurydzianej
czy też omacnicy prosowianki. Przerwa
w uprawie kukurydzy na tym samym
polu może zakłócić lub nawet wstrzymać rozwój niektórych gatunków, bądź
też zmuszać je do migracji w poszukiwaniu rośliny żywicielskiej. Należy
pamiętać także, że zmianowanie jest
obecnie najskuteczniejszą formą zwalczania stonki kukurydzianej, gdyż rozwój tego gatunku jest ściśle uzależniony
od obecności monokultur kukurydzy.
Izolacja przestrzenna – polega
na uprawie kukurydzy w jak największej odległości od innych zasiewów
tej rośliny (zwłaszcza prowadzonych
w monokulturze), a także od łąk, pastwisk, zadrzewień śródpolnych, lasów, zbóż ozimych, czeremchy, wiązu,
róż, przegniłych owoców i warzyw
itp. Celem izolacji przestrzennej jest
ograniczenie zawleczenia, nalotu lub
migracji gatunków szkodliwych na plantacje kukurydzy, w tym sprawców chorób i szkodników. Ważna jest tu jednak
znajomość miejsc alternatywnego bytowania poszczególnych gatunków.
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Narośla głowni guzowatej można niszczyć mechanicznie (fot. Paweł Bereś)

Izolacja przestrzenna ma zastosowanie m.in. do ograniczania zagrożenia
ze strony: głowni, choroby szalonych
wiech, fuzariozy, sprawców chorób liści, szkodników glebowych, ploniarki
zbożówki, rolnic, mszyc, wciornastków,
zmieników, urazka kukurydzianego, ptaków, zwierzyny łownej i wielu innych.
Mechaniczna uprawa gleby i zabiegi pożniwne – zalicza się tutaj wszystkie podstawowe zabiegi mechaniczne
gleby takie jak: podorywki, bronowanie, talerzowanie, kultywatorowanie,
niskie koszenie słomy, rozdrobnienie
resztek pożniwnych, orkę itp. Zabiegi
te przyczyniają się do mechanicznego
uszkodzenia nasion chwastów, stadiów
przetrwalnikowych sprawców chorób,
a także szkodników, zwłaszcza glebowych. Poprzez zabiegi mechaniczne
gleby jak np.: bronowanie można ograniczać liczebność szybko rosnących
chwastów w okresie przed wschodami
kukurydzy. Zabieg ten może również
przesuszać glebę, co zwiększa śmiertelność niektórych szkodników (np.:
drutowców) oraz sprawców chorób.
Jeżeli kukurydza jest uprawiana w mo-

nokulturze to przed siewami zaleca się
wykonanie talerzowania, które z jednej
strony rozdrabnia butwiejącą słomę
na sieczkę, a z drugiej pozwala mechanicznie zniszczyć np.: zimujące gąsienice omacnicy prosowianki oraz część
patogenów znajdujących się na materiale roślinnym. Jednym z ważniejszych
zabiegów mechanicznych wykonywanych po zbiorze plonu jest rozdrobnienie
resztek pożniwnych i ich głębokie przyoranie jeszcze przed nastaniem zimy.
Rozdrabniacz resztek niszczy mechanicznie nawet do 60% przygotowanych
do zimowania gąsienic omacnicy prosowianki. Głęboka orka pozwala z kolei
przykryć grubą warstwą gleby nasiona chwastów, zarodniki grzybów oraz
resztki pożniwne ze stadiami zimującymi niektórych szkodników (zwłaszcza
omacnicy prosowianki). Ponadto zabieg
ten wydobywa na powierzchnię gleby
te owady szkodliwe, które na zimowanie
zeszły do gleby (np.: gąsienice rolnic,
urazka kukurydzianego) lub ich stadia
rozwojowe np.: jaja stonki kukurydzianej, poczwarki szkodliwych motyli itp.,
a które z kolei są w większym stopniu
narażone na destrukcyjne oddziaływanie warunków pogodowych w okresie
jesieni i zimy.
Kwalifikowany materiał siewny – stanowi podstawowy element decydujący
o powodzeniu uprawy kukurydzy. Zakup
ziarna siewnego charakteryzującego
się wysoką energią i zdolnością kiełkowania warunkuje prawidłowy i szybki
wzrost roślin, zwłaszcza na początku
wegetacji, przez co mogą szybciej
uciec przed silniejszym zachwaszczeniem oraz atakiem lub porażeniem ze
strony niektórych wczesnowiosennych
szkodników i chorób. Należy również
pamiętać, że na materiale siewnym
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 01/02 styczeń/luty 2012

NASIONA OSEVY
ŹRÓDŁO WYSOKICH
PLONÓW
PYROXENIA
CODIMON
ALOMBO
CESKOR
CELIVE
TACITO
SCIREN

najwcześniejsza kiszonka i ziarno w Polsce
najwyższy plon świeżej masy wsród wszystkich
mieszańców w doświadczeniach PZPK 2011
rekordowe plony ziarna (na grys) i kiszonki
+ 5,8 % ziarna w stosunku do wzorca w
badaniach PZPK
wyjątkowy plon skoncentrowanej energii i szybkie
oddawanie wody z ziarna w czasie dojrzewania
105 q/ha suchego ziarna na północy Polski
świetny na biogaz również na na północy Polski

CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235
ALOMBO | CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN

www.oseva.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

OSEVA Polska Sp. z o. o. | tel./fax: 61 8684679 | tel.: 602 248167
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Resztki pożniwne to rezerwuar chorób i szkodników (fot. Paweł Bereś)

może być przenoszone wiele groźnych
patogenów, które na etapie kiełkowania wnikają do wnętrza roślin, stąd też
ważnym jest aby zakupu ziarna dokonywać u sprawdzonych dostawców.
Dobór odmian mniej podatnych –
polega na wysiewie takich odmian
kukurydzy, które charakteryzują się
mniejszą podatnością na niektóre agrofagi. Odmiany takie mogą być dwu,
a nawet trzykrotnie słabiej uszkadzane aniżeli mieszańce najwrażliwsze.
W przypadku sprawców chorób obserwuje się różnice w podatności na głownię, fuzariozę łodyg oraz fuzariozę kolb,
natomiast w przypadku szkodników
na ploniarkę zbożówkę i omacnicę
prosowiankę. Obok samej podatności ważna jest również wczesność
odmiany, która może być czynnikiem
różnicującym stopień jej uszkodzenia.
W rejonach zagrożonych przez ploniarkę zbożówkę zaleca się uprawiać
odmiany wczesne, które przez krótki
okres czasu pozostają w fazie 2–3 liści właściwych (faza najatrakcyjniejsza
dla samic składających jaja). Mieszańce o szybkim wzroście początkowym
łatwiej sobie także radzą z niektórymi
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gatunkami chwastów, dzięki czemu
są w stanie szybciej zacienić międzyrzędzia, a tym samym spowolnić rozwój
roślinności niepożądanej. W południowej części kraju, na plantacjach wysoce
zagrożonych przez omacnicę prosowiankę zaleca się unikać najwcześniejszych odmian, które są szczególnie
chętnie uszkadzane przez gąsienice,
ewentualnie używać ich do obsiewania pasów brzeżnych zasiewu, tak aby
stały się pasem buforowym obniżającym migrację szkodnika w głąb łanu.
Wysiew odmian GMO – polega
na uprawie odmian kukurydzy linii MON
810, które są odporne na żerowanie
szkodników z rzędu motyli, zwłaszcza omacnicy prosowianki. Odmiany
transgeniczne uprawiane są w Polsce
od 2005 roku, niemniej nie można zakupić ich legalnie w kraju. Dotychczas
rolnicy decydujący się na wysiew odmian odpornych zaopatrywali się w ziarno siewne w krajach sąsiednich, gdzie
obrót nim jest możliwy.
Termin siewu – jest jednym z elementów wpływających na kondycję roślin,
a także na niektóre agrofagi. Zaleca
się aby w miarę możliwości wysiewać

kukurydzę wcześnie, lecz w glebę dostatecznie ogrzaną. Taka czynność pozwala roślinom na intensywny wzrost
w sprzyjających warunkach pogodowych, dzięki czemu mogą „uciec”
przed liczniejszym pojawem niektórych szkodników (np.: ploniarki zbożówki, śmietki kiełkówki), sprawców
chorób i chwastów. Ponadto rośliny
o zaawansowanym wzroście lepiej sobie radzą z atakiem agrofagów czego
przykładem może być samoczynne
wyrzucanie larw ploniarki zbożówki
z szybko rosnących tkanek kukurydzy.
Zbilansowane nawożenie – obok zapewnienia roślinom składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu poprzez
nawożenie można również wpływać
na niektóre gatunki szkodliwe. Badania wykazały m.in., że rośliny intensywnie nawożone azotem są w większym
stopniu zasiedlane bądź uszkadzane
przez mszyce, ploniarkę zbożówkę,
omacnicę prosowiankę oraz fuzariozy.
Usuwanie chwastów – jest to jedna podstawowych czynności wykonywana na plantacjach kukurydzy,
która decyduje o powodzeniu uprawy
tej rośliny. Obok samego ograniczania
chwastów, które konkurują z rośliną
uprawną o wodę, składniki pokarmowe,
światło i przestrzeń, można pośrednio
wpłynąć na obniżenie zagrożenia ze
strony niektórych chorób oraz szkodników mogących pierwotnie rozwijać się
na gatunkach dziko rosnących. Usuwanie m.in. szczawika żółtego pozwala
zmniejszyć zagrożenie ze strony rdzy
kukurydzy, natomiast komosy, pokrzywy
i rdestu wpływa na ograniczenie potencjalnych miejsc zimowania dla omacnicy
prosowianki. Na niektórych gatunkach
chwastów mogą także wstępnie żerować m.in. mszyce, pluskwiaki, pchełki
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Resztki pożniwne zawierające gasienice omacnicy prosowianki (fot. P. Bereś)

ziemne, rolnice, które później migrują na kukurydzę.
Usuwanie porażonych roślin – polega na wycinaniu oraz niszczeniu z dala od plantacji roślin porażonych przez głownię guzowatą, głownię pylącą lub chorobę szalonych wiech. Głównym
celem tego typu działania jest ograniczenie ilości zarodników dostających się do gleby, które zachowując długą żywotność mogłyby zagrażać roślinom w kolejnych sezonach wegetacyjnych.
Metoda ta jest pracochłonna i ma jedynie zastosowanie na bardzo małych areałach.
Terminowy zbiór plonu – pozwala ograniczać szkodliwość niektórych sprawców chorób (głównie fuzariozy łodyg i fuzariozy
kolb) oraz szkodników (rolnic, omacnicy prosowianki, urazka kukurydzianego, ptaków, zwierzyny łownej) występujących pod koniec okresu wegetacji roślin zwłaszcza, gdy pogoda sprzyja ich
występowaniu.
Obok wyżej wymienionych sposobów pozwalających bezpośrednio lub pośrednio wpływać na niektóre organizmy szkodliwe
bardzo ważne w działaniach profilaktycznych jest również systematyczne monitorowanie plantacji pod kątem ich występowania
lub uszkodzeń jakie powodują. Czynność ta pozwala nie tylko
na podejmowanie bieżących decyzji co do konieczności zastosowania metod interwencyjnego zwalczania, lecz również umożliwia wstępne prognozowanie jak może wyglądać przyszły sezon
wegetacyjny pod kątem zagrożenia ze strony agrofagów. Jest
to szczególnie ważne w sytuacji gdy w gospodarstwie zapada
decyzja o uprawie kukurydzy w monokulturze, gdzie jest większe
ryzyko liczniejszego pojawu niektórych gatunków szkodliwych.
Dr inż. Paweł K. Bereś
I O R – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wybrać odpowiednią odmianę kukurydzy
W Krajowym Rejestrze znajduje się aktualnie 158 odmian kukurydzy. Jest to o 20 odmian mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku.
Firmy hodowlano nasienne, w okresie 2009-2011, wycofały z rejestru 39 odmian. Materiał nasienny tych odmian może być przedmiotem
obrotu jeszcze przez 3 sezony od daty skreślenia z rejestru (do 30 czerwca danego roku). W przypadku odmian, które będą nadal po tym
okresie we wspólnotowych katalogach, ich materiał siewny, mimo skreślenia z Krajowego Rejestru, może znajdować się w obrocie w krajach
członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.

Wśród zarejestrowanym w Polsce
odmian kukurydzy, 97 jest przeznaczonych do uprawy na ziarno. W tej
liczbie jest 29 odmian, które mogą być
dodatkowo użytkowane do produkcji
CCM - kiszonki z odkoszulkowanych
i zmielonych kolb. Charakteryzują się
one bardzo dobrą strukturą kolb czyli korzystnym udziałem ziarna. 47 odmian jest przeznaczonych do uprawy
na kiszonkę z całych roślin, a 14 to odmiany ogólnoużytkowe przeznaczone
do obydwu kierunków użytkowania,
na ziarno i na kiszonkę. W praktyce
firmy hodowlano-nasienne rekomendują szereg odmian zarejestrowanych
do uprawy na ziarno, również do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.
Odmiany te maja korzystny udział plonu
suchej masy kolb i ziarna w całkowitym plonie suchej masy (często powyżej 55%).
Wśród odmian kukurydzy znajdujących się w Krajowym Rejestrze aż
75 zostało wpisanych w ostatnim pięcioleciu, 2007-2011. Tylko 16 odmian
znajdujących się w rejestrze zostało
wpisanych przed 2000 rokiem. Jednak kilka spośród tych odmian, ze
względu na swoją ciągle dużą wartość
gospodarczą, odgrywa znaczącą rolę
w uprawie kukurydzy w Polsce.
Oczekuje się, że w połowie lutego
2012 do Krajowego Rejestru zostanie
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wpisanych kilkanaście nowych odmian.
Ich nasiona będą mogły być przedmiotem obrotu już w bieżącym sezonie.
Wprawdzie data wpisania odmiany
do rejestru powinna być ważnym wyznacznikiem wnoszonego przez nią
postępu biologicznego, jednak z reguły
akceptacja danej odmiany przez rynek
zajmuje pewien czas, niekiedy kilka lat.
Jedną z najważniejszych cech odmian, branych pod uwagę przy doborze
do uprawy, jest ich wczesność, określana liczbą FAO. Odmiany kukurydzy,
przeznaczone do uprawy na ziarno
i na kiszonkę dzielą się na: wczesne,
o liczbie FAO do 220, średniowczesne, o liczbie FAO 240-250 i średniopóźne, o liczbie FAO 260-290. Wśród
zarejestrowanych odmian na ziarno
i na kiszonkę 41 (25,9%) jest w grupie
wczesnej, 78 (49,4%) w grupie średniowczesnej i 39 (24,7%) w grupie
średniopóźnej. Jest to rozkład bardzo
korzystny, gdyż dominująca grupa
odmian średniowczesnych może być
uprawiana na dużym obszarze kraju,
w rejonie I (Polska Południowo-Zachodnia i Polska Południowo-Wschodnia), oraz w rejonie II (środkowe rejony
Polski). Odmiany średniopóźne mogą
być uprawiane w rejonie I, o najbardziej korzystnych warunkach termicznych i z pewnym ryzykiem, zwłaszcza
na ziarno, w rejonie II. W rejonie III pół-

nocnym, o najmniej korzystnych warunkach termicznych mogą być uprawiane
odmiany wczesne. W części północno–wschodniej tego rejonu do uprawy na ziarno można rekomendować
odmiany bardzo wczesne, o liczbie
FAO do 200.
Innym kryterium charakterystyki mieszańców jest typ hodowlany. Wśród
zarejestrowanych odmian kukurydzy,
główne typy hodowlane stanowią mieszańce pojedyncze, czyli dwuliniowe (SC - single cross), składające się
z dwóch linii (A x B), oraz mieszańce
trój-liniowe (TC - three-way cross),
składające się z trzech linii, (AB) x C.
Nieliczne mieszańce są podwójne, czyli cztero-liniowe, (DC – double cross).
Te mieszańce są produktem krzyżowaw w w . r a p o r t r o l n y. p l

nia dwóch mieszańców pojedynczych (AB) x (CD). W rejestrze
odmian kukurydzy jest obecnie 87 (55,1%) mieszańców pojedynczych 69 (43,7%) mieszańców trój-liniowych. Aktualnie, jest tylko
1 mieszaniec podwójny (Markiza). Zaletą mieszańców pojedynczych jest większe wyrównanie morfologiczne i niekiedy wyższe
plonowanie, głównie w bardziej intensywnywnych warunkach
produkcji, jakkolwiek nie jest to regułą. Produkcja nasion mieszańców pojedynczych jest mniej wydajna i trudniejsza, dlatego
ich ceny nasion są na ogół wyższe niż mieszańców trój-liniowych
Wśród 158 odmian kukurydzy w Krajowym Rejestrze, 121 (76,6%)
pochodzi z hodowli zagranicznych i 37 (23,4%) z polskich hodowli, z Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. „Grupa IHAR” (33 odmiany) oraz z Małopolskiej Hodowli Roślin Oddział Kobierzyce
(4 odmiany). Udział polskich odmian kukurydzy w krajowym rynku nasion, głównie z Hodowli Roślin Smolice, wynosi niezmiennie od wielu lat 35-40%, a wśród 10 najchętniej kupowanych
odmian, 7 pochodzi z tej hodowli (dane własne).
Poza polską hodowlą znaczącą rolę na naszym rynku odgrywają czołowe firmy zagraniczne: Pioneer, KWS, Limagrain, Syngenta, Oseva, Euralis, Monsanto, RAGT, Maisadour. Udział 4 firm
zagranicznych: Pionier, KWS, Limagrain i Syngenta w polskim
rynku nasiennym wynosi ponad 40% (dane własne z 2010 roku).
Wpisanie nowych mieszańców do rejestru poprzedzone jest
2. letnią oceną cech użytkowych w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Doświadczenia są prowadzone w 2. oddzielnych
seriach, na ziarno i na kiszonkę, w zróżnicowanych warunkach
glebowo-klimatycznych na terenie całego kraju. W każdej serii
oceniane mieszańce są przydzielone do 3. grup wczesności:
wczesnej, średnio-wczesnej i średnio-późnej. Po wpisaniu do rejestru, nasiona mieszańców mogą być przedmiotem dystrybucji
w Polsce. Jednocześnie jest kontynuowana ocena mieszańców

® Znak prawnie zastrzeżony we wszystkich krajach świata dla firmy Pioneeer Hi-Bred International Inc., Des Moines, Iowa, USA
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Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
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w doświadczeniach po-rejestrowych
(PDO). Zgłoszenie przez firmy mieszańców do doświadczeń PDO jest
dobrowolne, jednak uzyskane wyniki
podobnie jak z doświadczeń rejestrowych, mają bardzo duże znaczenie
marketingowe.
Przedmiotem oceny w doświadczeniach na ziarno jest szereg cech, z których do najważniejszych należą: plon
ziarna przy 15% zawartości wody (dt/
ha), wilgotność ziarna w czasie zbioru (%), wyleganie roślin (%), wczesny wigor (skala 9°), fuzarioza łodyg
(Fusarium sp.) w %, porażenie przez
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głownię guzową kukurydzy (Ustilago
maydis) w %, porażenie przez omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis)
w %. Wilgotność ziarna przy zbiorze
jest miarą wczesności odmian. Odmiany o mniejszej zawartości wody w nasionach są wcześniejsze. Dodatkowo
jest oceniana struktura kolby (masa
ziarna w stosunku do rdzenia), co ma
znaczenie przy rekomendowaniu mieszańca do uprawy na CCM. Odmiany mieszańcowe łączące korzystnie
plon z wczesnością i innymi cechami,
a zwłaszcza z odpornością na wyleganie, są przedmiotem wpisu do Kra-

jowego Rejestru Odmian.
Wśród najważniejszych cech będących przedmiotem oceny odmian
w doświadczeniach na kiszonkę należy wymienić: całkowity plon suchej
masy łodyg liści i kolb (dt/ha), udział
kolb w plonie całkowitym suchej masy
(%), zawartość suchej masy w czasie
zbioru w całych roślinach i w kolbach
(%), utrzymanie zieloności roślin, „stay
green” w okresie dojrzewania (skala
9º), wczesny wigor (skala 9º). Bardzo
ważnym kryterium jest też ocena strawności kiszonki. Mieszańce relatywnie
wczesne, o wysokiej zawartości suchej
masy przy zbiorze, (30-32%) i o korzystnym udziale kolb w całkowitym plonie
suchej masy, (ponad 50%), są bardzo
dobrym surowcem do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Taka rolę
spełniają również mieszańce ziarnowe,
wczesne lub średnio-wczesne, o wysokim plonie ziarna.
Poza odmianami z Krajowego Rejestru, do uprawy w Polsce są dopuszczone ponadto odmiany kukurydzy
pochodzące z tzw. wspólnotowego
katalogu (zarejestrowane w krajach
Unii Europejskiej). W 2010 roku, w
katalogu wspólnotowym znajdowało
się aż 4376 odmian kukurydzy, w tym
179 odmian kukurydzy genetycznie
zmodyfikowanej MON 810 z genem
odporności na omacnicę prosowiankę,
jedynej tego typu poza ziemniakiem
Amfora dopuszczonej do uprawy rośliny w UE. Znakomita większość odmian z katalogu wspólnotowego nie
spełnia kryterium wczesności do warunków Polski. Część z tych odmian,
o odpowiedniej wczesności, jest jednak przedmiotem dystrybucji i uprawy w Polsce. Jednak wiele z nich
nie jest dostatecznie przebadanych
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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w naszych warunkach, jakkolwiek
firmy starają się oceniać je we własnych doświadczeniach. Część odmian, ze wspólnotowego katalogu,
uczestniczy w doświadczeniach rozpoznawczych na ziarno i na kiszonkę prowadzonych przez COBORU
i PZPK (Polski Związek Producentów Kukurydzy). Tylko nieliczne spośród nich osiągają parametry takie
jak odmiany zarejestrowane w Polsce. Te wyróżniające się odmiany, po
dwóch latach badań w doświadczeniach rozpoznawczych, razem z odmianami zarejestrowanymi w Polsce,
może być przedmiotem dalszej oceny
w doświadczeniach porejestrowych.
Warto zwrócić uwagę, że poza tradycyjnymi uprawami kukurydzy na i ziarno i na kiszonkę do żywienia bydła,

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

w Polsce tworzy się rynek kukurydzy
na kiszonkę do biogazowi rolniczych,
na bioetanol oraz do produkcji skrobi
i do przemiału na sucho (grys, mąka
kukurydziana). Te kierunki wykorzystania kukurydzy wymagają odmian
o określonych właściwościach. Firmy
hodowlano-nasienne wychodząc naprzeciw tym potrzebom podkreślają w swoich katalogach przydatność
odmian do wymienionych kierunków
użytkowania.
Literatura:
Lista Odmian Roślin Rolniczych wpisanych do krajowego rejestru (Polish
National List of Agricultural Plant Varietes) 2011. COBORU, Słupia Wielka.
Lista Opisowa Odmian. Rośliny Rolnicze, część I, 2011. COBORU, Słupia
Wielka, lipiec 2011.

Stan polskiej hodowli roślin rolniczych. Konferencja Naukowa Zakopane, 7-11 lutego 2011 (Prof. dr hab.
Edward Gacek).
Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
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Odmiany ziemniaków
o krótszym okresie wegetacji

Bulwy wczesnej odmiany Oman zebrane w pełni dojrzałości

Jedną z właściwości odmian ziemniak
jest długość okresu wegetacji. Może on
trwać od ok. 90 dni – do ponad 160dni.
Zależnie od tej cechy wyróżnia się w naszym kraju 5 grup wczesności tj. odmiany bardzo wczesne, wczesne, średnio
wczesne, średnio późne i późne. Z wielu
względów w praktyce stosowany jest
też podział na odmiany wcześniejsze
(o okresie wegetacji do 110-114 dni, tj
bardzo wczesne i wczesne) i odmiany
późniejsze, czyli pozostałe.
Jedną z cech odmian o krótkim okresie wegetacji jest zdolność do wczesnego wchodzenia w fazę tuberyzacji

i szybkiego nagromadzania plonu, co
czyni te odmiany predysponowanymi
do uprawy na wczesny zbiór. Naturalnie
właściwość ta jest w znacznym stopniu
zróżnicowana odmianowo i także w tej
grupie znajdują się odmiany bardziej
lub mniej przydatne do przyspieszania produkcji. Jednak na ogół plon,
jaki są w stanie zgromadzić w niezbyt
długim okresie od posadzenia jest wyższy od tego, który zakumuluje odmiana o dłuższym okresie wegetacji. Choć
należy podkreślić, że średnio wczesna odmian Irga także charakteryzuje się wczesną i „wydajną” tuberyzacją.

Zgodnie ze stanem Krajowego Rejestru Odmian, na dzień 20.01.2012 zarejestrowanych jest w Polsce 17 odmiany
bardzo wczesnych i 29 wczesnych
(w tym 3 to odmiany skrobiowe). W tej
liczbie 6 odmian bardzo wczesnych
i 12 wczesnych to kreacje hodowlane
uzyskane przez krajowych hodowców,
natomiast pozostałe uzyskali hodowcy
w innych krajach, głównie w Holandii
i Niemczech. Poza odmianami wpisanymi do Rejestru zgodnie z danymi Banku
Informacji o Sprzedaży Sadzeniaków
(Ziemniak Polski 4/2011 oraz na www.
ihar.edu.pl), krajowi producenci sadzeniaków oferują do wykorzystania
w sezonie wegetacyjnym 2012 także sadzeniaki 17 odmian zaliczonych
do w/w grup wczesności z Katalogu UE.
Jednocześnie warto zauważyć, że wśród
wspomnianych ofert nie ma sadzeniaków 13 odmian bardzo wczesnych
i wczesnych wpisanych do Krajowego
Rejestru. W odniesieniu do możliwości zaopatrzenia w sadzeniaki odmian
o krótszym okresie wegetacji wartym
podkreślenia jest, że z najmniejszymi
kłopotami ze znalezieniem kwalifikowanego materiału do sadzenia na bieżący
sezon spotkać się mogą rolnicy zainteresowani odmianami: Vineta, Innovator,
Lord i Denar, których plantacje nasienne
w roku 2011 zajmowały odpowiednio:
682, 359, 305 i 298ha.
Wartość odmiany, zwykle oceniana, jako jej przydatność na poszczególne kierunki produkcji, jest

Tabela 1.Zestawienie bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka wg. barwy miąższu
Grupa wczesności

Biały

Bardzo wczesne

Irys

Wczesne

Kremowy

Aruba,
Innovator, Irga**

Jasnożółty

Żółty

Arielle, Berber, Courlan, Denar*, Flaming, Fresco,
Ingrid, Karatop, Lord, Miłek, Velox, Viviana

Impala, Justa, Krasa, Molli

Amora, Carrera, Cyprian, Eugenia, Gracja, Gwiazda*, Hubal,
Lady Claire, Lady Florina, Michalina, Veronie, Owacja

Altesse, Annabelle, Augusta, Bellarosa, Bila,
Etola, Ewelina, Nora, Oman, Rosalind, Vineta

*ocenia się też, jako jasnożółty do żółtego, **średnio wczesna ale o wczesnej tuberyzacji
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zależna od wielu cech. W przypadku odmian wcześniejszych jednym
z ważnych kryteriów jest właśnie
możliwość ich uprawy na zbiór w pełni wegetacji. Dla producenta najbardziej istotną cechą jest wtedy
potencjał w nagromadzaniu plonu
najwcześniejszego tj. zbieranego po
60—75 dniach od sadzenia. Jednak

plon wczesny to także ten zbierany
w pełni lata, kiedy większe znaczenie
mają cechy konsumpcyjne, na które mniejszą uwagę zwraca się wówczas, kiedy są to „młode ziemniaki”
stanowiące nowalijkę. Cechami, jakie
poza barwą miąższu bardziej interesują odbiorcę-konsumenta są wówczas
(analogicznie jak dla plonu zbierane-

go po dojrzeniu) przede wszystkim
smak i typ kulinarny. Zanim ziemniak
trafi do kuchni kupujący bardzo często zwraca także uwagę na kształt
i regularność zarysu bulw czy wygląd
skórki. W poniższych tabelach zestawiono, zatem odmiany wcześniejsze
wg niektórych kryteriów, istotnych dla
odbiorcy ziemniaków.

Tabela 2. Zestawienie bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka zależnie od ich typu kulinarnego i smakowitości
Smak

Typ kulinarny
AB-sałatkowy do wszechstronnie użytkowego

B- wszechstronnie użytkowy

7,1-7,5

6,6-7,0

Denar, Altesse, Annabelle

Impala, Karatop, Krasa,
Lord, Viviana, Hubal

6,0-6,5

Flaming, Fresco, Irys, Molli, Justa,
Arielle, Berber, Ingrid, Velox, Augusta,
Bellarosa, Bila, Carrera, Cyprian, Gwiazda,
Eugenia, Nora, Oman, Vineta
Innovator, Michalina, Owacja, Rosalind

BC – wszechstronnie użytkowy do mączystego

Amora, Ewelina

Miłek, Lady Claire, Lady
Florina, Etola,Veronie

Aruba, Latona, Irga

Courlan, Gracja

Tabela 3. Zestawienie bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka zależnie od kształtu bulw i regularności zarysu
Kształt bulw
Regularność zarysu/ głębokość oczek1

okrągły

owalny

okrągło-owalny

18-15,0

Ingrid, Augusta

14,9-14,5

Berber, Courlan, Molli,
Viviana, Bellarosa, Carrera,
Ewelina, Latona*, Rosalind

Velox*, Altesse, Gracja, Lady
Claire, Nora*, Veronie
Arielle, Aruba, Oman,

14,4-14,0

Vineta, Bila*

Fresco, Justa, Karatop,
Krasa, Gwiazda

Flaming, Irys, Hubal

13,9 -13,1

Etola

Denar*, Lord* , Miłek, Amora*,
Cyprian, Michalina, Owacja,

Eugenia

Podłużno-owalny i podłużny
Impala, Innovator Lady Florina*,

Anabelle

1Suma obu cech –najwyższa wartość każdej z nich w skali 9stop. to - 9, czyli max 9+9=18 kształty pośrednie np. Velox ma bulwy owalne do podłużno-owalnych, a Bila okrągłe do okrągło-owalnych.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Znajomość genetycznie uwarunkowanych cech determinujących handlową
jakość plonu odmian wcześniejszych
stanowi bardzo ważny aspekt. Należy
jednak podkreślić, że dla uzyskania zadowalających efektów uprawy takich
odmian rolnik musi także uwzględnić

te cechy odmiany, które decydują o trudności ich produkcji. To, na co powinien
zwracać on szczególną uwagę zależy
jednak w bardzo dużym stopniu od warunków w jakich odmiana będzie prowadzona. Inne kryteria będą ważne,
bowiem np. dla uprawy na wczesny zbiór

Ziemniak w różnych
systemach uprawy
Ograniczenie produkcji ziemniaków wynikające min. z drastycznego zmniejszenia jego roli jako
paszy oraz surowca w przemyśle spirytusowym sprawiło, że uprawa tego gatunku ma dziś
w naszym kraju zdecydowanie mniejsze znaczenie niż dwie – trzy dekady wcześniej.

Uprawa tej rośliny w sezonie wegetacyjnym 2011 była prowadzona na 400,5tys. ha. Tym, co stanowi
najbardziej charakterystyczną cechę
aktualnego stanu produkcji ziemniaka w Polsce jest bardzo duże jej zróżnicowanie. Jego uprawą zajmują się,
bowiem, zarówno duże przedsiębiorstwa rolne, o zdecydowanym rynkowym
ukierunkowaniu jak i gospodarstwa
małe. W tych pierwszych, ziemniak
jest ważnym kierunkiem specjalizacji
produkcji polowej i jako taki ma istotny udział w wartości produkcji ogółem.
W gospodarstwach małych, w których
plantacje ziemniaków zajmują niekiedy
areał nie większy niż 0,2-0,5ha zbierany plon przeznaczony jest przede
wszystkim na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego właściciela
a pozostające nadwyżki trafiają na lokalny rynek stanowiąc uzupełnienie
skromnych dochodów, bądź są prze-
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znaczane na paszę dla nielicznego
inwentarza utrzymywanego w takim
gospodarstwie.
Tak duże różnice skali produkcji, jak
i ogromne zmiany, co do wymagań
odbiorców sprawiły, że podobnie, jak
w przypadku wielu innych gatunków,
również uprawa ziemniaka jest prowadzona w różnych systemach, z zastosowaniem specjalistycznych technologii.
Kryterium różniącym systemy produkcji jest kwestia certyfikacji, czyli formalno –prawnego potwierdzenia spełniania
określonych wymagań standardu Dobrej
Praktyki Rolniczej. Stosownie do powyższego produkcja w rolnictwie, w tym
także produkcji ziemniaka, może być
produkcją konwencjonalną bądź produkcja certyfikowaną.
W obecnym czasie w produkcji ziemniaka zdecydowanie większe znaczenie
ma system konwencjonalny. Należy
jednak podkreślić, że wobec ogólnych

w systemie ekologicznym a inne wówczas, kiedy odmiana wczesna będzie
uprawiana w technologii intensywnej
z przeznaczeniem na sprzedaż plonu
w okresie późnojesiennym czy zimą.
Dr inż. Barbara Lutomirska
I H i A R-P I B
Zakład Agronomii Ziemniaka, Oddział Naukowy w Jadwisinie

zmian w obrocie produktami rolnymi
i wymaganiami uczestników rynku, co
do spełniania wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności, o którym decyduje min. także proces produkcji rolnej
konieczne jest większe zainteresowanie
polskich rolników produkcją certyfikowaną. Brak certyfikatu na oferowany
produkt stanowi, bowiem coraz częściej przeszkodę w zbyciu wyprodukowanych płodów rolnych.
Ze względu na poziom nakładów
w systemie konwencjonalnym możemy wyróżnić:
• technologię niskonakładową
(ekstensywną)
• technologię średnio nakładową
(zrównoważoną)
• technologię wysoko nakładowa
(intensywną)
Produkcja ziemniaków w systemie
konwencjonalnym niskonakładowym
prowadzona jest w gospodarstwach,
w których celem j uprawy jest głównie samozaopatrzenie. Są to zatem
plantacje niewielkie obszarowo, które
charakteryzuje:
• uprawa na oborniku, z niskimi dawkami nawożenia mineralnego
• często mylnie rozumiane znaczenie
jakości materiału sadzeniakowego,
z czym wiąże się niskie wykorzyw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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•
•
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•

stanie materiału kwalifikowanego,
niski stopień mechanizacji prac, bardzo często związany ze stosowaniem
starych narzędzi przygotowanych
do upraw rzędowej w rozstawie
max 62,5cm
stosowanie uproszczonych metod ochrony przed zachwaszczeniem,
często wadliwie prowadzona ochrona przed stonką ziemniaczaną
mała liczba zabiegów ochronnych
przeciwko zarazie ziemniaka (max
2 zabiegi w sezonie),
na ogół znaczna dbałość o to by
warunki zbioru nie pogorszyły jakości plonu.

Technologię średnio nakładowa coraz częściej nazywaną też zrównoważoną stosują ci producenci ziemniaka,
w których gospodarstwach stanowi
ona kierunek produkcji rynkowej. Plantacje ziemniaków w takich gospodarstwach zajmują zwykle parę do kilku
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

ha. Zrównoważona technologia uprawy
zgodnie z nazwą łączy elementy stosowane w technologiach nisko i wysokonakładowych. Jest to technologia,
na ogół spełniająca kryteria wymagane w produkcji integrowanej, która jest
jednym z systemów certyfikowanych.
Produkcji zrównoważona stanowi też
na ogół pełne spełnienie wymagań
Dobrej Praktyki Rolniczej.
Uprawę zrównoważoną charakteryzuje:
• staranny dobór miejsca w zmianowaniu,
• stosowanie nawożenia organicznego, z tym, że bardzo często nie jest
to obornik a uprawy śródplonowe
przeznaczone na przyoranie,
• średni do wysokiego poziom mechanizacji prac,
• dość często stosowanie międzyrzędzi 75cm i więcej,
• niestety niezbyt częste wykorzystanie
kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, ale często staranne przygotowanie sadzeniaków do sadzenia,

• stosowanie mechaniczno-chemicznego systemu pielęgnowania uprawy,
• umiarkowana (często zbyt mała) liczba zabiegów ochronnych przeciwko
chorobom grzybowym.
• często nieodpowiednie warunki zbioru pogarszające jakość uzyskanego plonu.
Plon pochodzący z plantacji prowadzonych w systemie zrównoważonym
to w większości przypadków ziemniak
jadalny, w tym na bardzo wczesny
i wczesny zbiór, ale często także dla
przemysłu skrobiowego.
Technologię wysoko nakładowa (intensywną), prowadzoną na dużych
(kilkudziesięciu-i kilkuset hektarowych
plantacjach) wyróżnia:
wysoki poziom mechanizacji prac
i stosowanie szerokich międzyrzędzi,
wysoki poziom nawożenia mineralnego stosowanego doglebowo i dolistnie
przy dość sporadycznym stosowaniu
nawożenia organicznego,
wykorzystanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego i zaprawianie
sadzeniaków,
stosowanie mechaniczno-chemicznego systemu pielęgnowania uprawy,
nawadnianie plantacji,
znaczna liczba zabiegów ochronnych
zapewniająca wysoką skuteczność
ochrony przed chorobami i szkodnikami,
niszczenie naci przed zbiorem i zbiór
z użyciem maszyn o dużej wydajności.
System certyfikowany oznacza,
że w trakcie uprawy spełniany jest
zespół wymagań, których wypełnienie
ma zapewnić wysoką jakość i przede
wszystkim bezpieczeństwo produkowanej żywności a także, że proces uprawy
podlegał kontroli. To czy uprawa była
prowadzona zgodnie z określonymi certyfikatem wymaganiami i zebrany plon
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spełnia założone kryteria potwierdza
właściwa jednostka certyfikująca. Toteż
rolnik zamierzający prowadzić produkcję zgodnie z wymaganiami certyfikatu musi zgłosić to do takiej jednostki.
Certyfikowane systemy produkcji
ziemniaka funkcjonujące w naszym
kraju to:
Integrowana Produkcja (IP)- system
nadzorowany przez Państwową Iinspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Certyfikat Integrowanej Produkcji uzyskuje się na 12 miesięcy, dla pojedynczych upraw. Dość szerokie przyjęcie
tego systemu przez plantatorów owoców i warzyw zdawałoby się wskazywać, że nie powinien on nastręczać
trudności także producentom ziemniaków. Niestety jego wprowadzanie przez
rolników uprawiających najpowszechniejsze w naszym kraju warzywo, jakim
jest ziemniak odbywa się dość opornie.
Producent zamierzający uzyskać taki
certyfikat jest zobowiązany:
• ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji (ważne w cyklu
5-letnim),
• uzyskać numer ewidencyjny producenta – tj. co najmniej na 30 dni przed
założeniem uprawy złożyć zgłoszenie o jej rozpoczęciu do właściwego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin I Nasiennictwa, który nadaje taki numer,
• prowadzić uprawę zgodnie z zasadami IP określonymi w szczegółowej metodyce,
• systematycznie wypełniać notatnik Integrowanej Produkcji (tj. prowadzić ewidencję wykonywanych
zabiegów i stosowanych środków
ochrony roślin),
• poddawać się kontrolom
sprawdzającym.
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Produkcja Ekologiczna – nadzorowana przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, upoważnione
do takich działań decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - aktualnie działa
ich w Polsce 10. Uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej w aspekcie
prawnym reguluje ustawa o rolnictwie
ekologicznym(ostatnie jej zmiany wprowadzono 25 czerwca 2009 r). Wskazuje ona min., że system produkcji
ekologicznej jest systemem właściwym dla całego gospodarstwa (w IP
może odnosić się do poszczególnych
gatunków). Zasadę produkcji ekologicznej stanowi min. całkowity zakaz
stosowania syntetycznych środków
ochrony roślin i nawozów mineralny.
Ze względu na trudności w ochronie
roślin ziemniaka przed stonką i zarazą
ziemniaka w takim systemie produkcji
jego uprawa jest trudna i niezbyt popularna. Z drugiej jednak strony należy on
do cennych roślin w zmianowaniu, co
stanowi ważny jego walor wobec konieczności stosowania szerokiej gamy
roślin w płodozmianie ekologicznym.
W ekologicznej uprawie ziemniaka
ważnym jest:
• prawidłowe miejsce w płodozmianie
uwzględniające aspekty fitosanitarne i odpowiednia profilaktyka chorób
i szkodników,
• umiejętne dostosowanie kierunku
produkcji do lokalnych warunków gospodarstwa: – uprawa na wczesny
zbiór, czy też uprawa odmian odpornych na zbiór po dojrzeniu,
• umiejętny dobór odmiany – stosowanie odmian o wysokiej odporności na choroby i szkodniki
a także charakteryzujących się niższymi wymaganiami pokarmowymi,
• prawidłowo prowadzone mechanicz-

ne zwalczanie chwastów,
• umiejętne wykorzystanie dopuszczonych do stosowania naturalnych
środków ochrony roślin.
GLOBALGAP znany wcześniej jako
EUREPGAP czyli dobrowolny system
zapewnienia bezpieczeństwa żywności uzyskiwany na drodze stosowania
procedur Dobrej Praktyki Rolniczej
-GAP (Good Agricultural Practice). System ten powstał w 1997 r. jako inicjatywa grupy sieci handlu detalicznego
zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group).
O certyfikat GlobalGap z pozytywnym
rezultatem ubiegają się przedsiębiorstwa uprawiające ziemniaki dla dużych
sieci handlowych. Głównym celem
standardu jest ograniczenie do minimum stosowania nawozów i środków
ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko,
a także zapewnić możliwie najdłuższe
użytkowanie terenów rolniczych.
HACCAP (ang. Hazard Analysis and
Critical Control Point) czyli System
Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt
Kontrolny oznacza rozpoznanie i kontrolę zagrożeń, które mogą pojawić
się w jakimkolwiek momencie procesu
produkcyjnego i składowania żywności. Zagrożeniem w rozumieniu tego
systemu jest wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi. Spełnianie
wymagań HACCAP stanowi obowiązek przedsiębiorstw i firm zajmujących
się przetwarzaniem żywności. W poszczególnych przypadkach są do niego zobowiązane także gospodarstwa
produkujące surowiec dla przetwórstwa, a więc także ziemniaki.
Dr inż. Barbara Lutomirska
I H i A R-P I B
Zakład Agronomii Ziemniaka,
Odział Naukowy w Jadwisinie
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CENA ZAWIERA** :

projekt branży konstrukcyjnej
konstrukcję ocynkowaną

m

11,2

pokrycie blachą
bramę 6mx4,2m
płyty świetlne w dachu

Delta

6 kolorów standardowych
dostawę

11,2 x 20 x 4

montaż (10-15 dni)

99 000 zł + VAT*

Budynki Frisomat to doskonały wybór dla rolnictwa. Potrzebujesz zabezpieczyć wartościowe
maszyny lub przechować warzywa, owoce lub zboża?
Gwarantujemy szybką dostawę i montaż na każdym możliwym podłożu. Budynki Frisomat
zostały zaprojektowane tak by sprostać każdym wymaganiom.
CENA ZAWIERA** :

20m

projekt branży konstrukcyjnej
konstrukcję malowaną farbą
antykorozyjną
pokrycie blachą

5,5m

12m

Omega

bramę 6mx4,2m
płyty świetlne
3 standardowe kolory
dostawę
montaż (10-15 dni)

12 x 20 x 5,5
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Al. Krakowska 80a Stefanowo
05-552 Wólka Kosowska
biuro@frisomat.pl
www.frisomat.pl
tel. 022 736 29 00
*(z wyłączeniem IV i V strefy obciążenia śniegiem)
**(cena nie zawiera wykonania fundamentu)
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Rośliny motylkowe w płodozmianie
We współczesnym rolnictwie gospodarstwa rolne muszą w elastyczny sposób reagować na koniunkturę i potrzeby rynku. Powszechny stał
się płodozmian zbożowy. Uprawia się dużo rzepaku i kukurydzy. Ponadto nowoczesny, drogi sprzęt techniczny o dużej wydajności wymusza
ograniczanie asortymentu uprawianych roślin w gospodarstwie do 2-3 gatunków. Uproszczenie płodozmianu prowadzi do spadku plonów oraz
większego zużycia nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Dalszą konsekwencją jest sukcesywna degradacja gleby.
Objawia się ona spadkiem zawartości próchnicy, nadmiernym zakwaszeniem, ograniczeniem aktywności mikroorganizmów glebowych,
pogorszeniem struktury gleby
W ostatnich latach obserwuje się
wzrost negatywnych skutków degradacji gleb. Coraz trudniej jest zaorać
pole, woda po deszczu spływa zamiast
wsiąkać, nawet krótkotrwałe niedobory wody powodują zasychanie upraw,
a intensywne opady zaskorupiają glebę.
W celu zmniejszenia negatywnego
oddziaływania intensywnego rolnictwa
na środowisko propaguje się gospodarowanie zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Rolniczej. Obecnie zaleca się
stosowanie tzw. konserwującej uprawy
roli, w której dąży się do możliwie długotrwałego utrzymywania powierzchni
gleby pod okrywami roślinnymi i ograniczenia zabiegów uprawowych. Polega
to na wprowadzeniu do płodozmianu
międzyplonów ścierniskowych, ozimych
oraz wsiewek poplonowych. Poplon
można zaorać na zimę lub pozostawić
w formie mulczu do wiosny. Klasyczną
orkę i zabiegi uprawowe ogranicza się
do niezbędnego minimum zastępując
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je gruberem i siewnikiem do bezpośredniego siewu.
Szczególne właściwości roślin
motylkowych
• zdolność współżycia z bakteriami
brodawkowymi, asymilującymi wolny azot z powietrza
• zdolność do pobierania składników
pokarmowych z trudno dostępnych
związków i głębszych warstw gleby
• poprawa właściwości fizycznych gleby
• zwiększenie ilości próchnicy
• zwiększenie ilości i aktywności mikroorganizmów glebowych
• wysoka zawartość białka w nasionach i zielonej masie.
Rośliny motylkowe dzięki zdolności współżycia z bakteriami
brodawkowymi Rhizobium nie wymagają nawożenia azotowego (poza
dawką startową). Ponadto gromadzą
związany przez bakterie azot w resztkach pożniwnych, który jest stopniowo
uwalniany i wykorzystywany przez ro-

śliny następcze. Głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy drenuje glebę
i pobiera z głębszych warstw gleby wypłukany potas i azot, a także uwalnia
i pobiera nieprzyswajalny dla innych
roślin fosfor. Ocenia się, że w ten sposób gleba zostaje wzbogacona o 20 kg
fosforu i 25-40 kg potasu na 1 ha.
Zwiększenie ilości próchnicy poprawia
własności sorpcyjne i strukturę gleby.
Nasiona roślin strączkowych zawierają duże ilości strawnego białka o korzystnym składzie aminokwasowym
i są dobrym komponentem do produkcji
pasz treściwych. Rośliny motylkowate drobnonasienne dostarczają dużej
ilości doskonałej paszy objętościowej.

Międzyplony i uprawa
w plonie głównym
W poplonach ścierniskowych mogą
być wysiewane w siewie czystym lub
w mieszankach rośliny krzyżowe – gorczyca, rzodkiew oleista, rzepik; rośliny
strączkowe – łubin wąskolistny i żółty, bobik, peluszka, wyka jara i ozima,
seradela; a także facelia i słonecznik.
Na wsiewki poplonowe nadaje się
seradela, koniczyna czerwona i biała,
lucerna, a także trawy – życica trwała i kupkówka pospolita. Międzyplony
mogą być użytkowane na paszę lub
zielony nawóz.
Międzyplony w zmianowaniu mają zaw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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stosowanie tylko w przypadku gdy
rośliną następczą jest uprawa jara.
Również nie każdy rok jest sprzyjający dla uprawy międzyplonów. W latach
suchych nasiona mogą nie skiełkować
lub zaschnąć po skiełkowaniu. Obfite opady latem przedłużają wegetację
i opóźniają zbiory. Zbyt późno zasiane
poplony nie zdążą wytworzyć dużej
ilości zielonej masy, a słabo rozwinięty
system korzeniowy nie będzie pobierał składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Wówczas rośliny
motylkowe należy wysiewać w plonie
głównym.
Rośliny strączkowe w plonie głównym są uprawiane przede wszystkim
na nasiona. Na glebach ciężkich i średnich dobrze uwilgotnionych doskonale
sprawdza się bobik, na średnich glebach uprawia się groch, soję i łubin wąskolistny, na słabych glebach wysiewa
się łubin żółty i seradelę. W plonie głównym rośliny strączkowe można również
uprawiać w mieszankach ze zbożami.
Często plon nasion uzyskiwany z mieszanek przewyższa plonowanie tych
samych gatunków w siewie czystym.
Popularne i sprawdzone mieszanki to:
jęczmień jary + groch, pszenżyto jare
+ łubin wąskolistny, owies + peluszka.
Ujemną stroną uprawy w mieszankach
jest ograniczony dobór herbicydów
oraz to, że nasiona można wykorzystać głównie na paszę we własnym
gospodarstwie.
Strączkowe w plonie głównym powinno się wysiewać w stanowisku
po zbożach w 3-4 roku po oborniku.
Na tym samym polu mogą być uprawiane co 4-5 lat.
Rośliny motylkowate drobnonasienne
są uprawami wieloletnimi, użytkowanymi
na zielonkę w systemie wielokośnym.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Na glebach cięższych uprawia się koniczynę czerwoną, na lżejszych lucernę
i koniczynę białą. Przerwa w uprawie
koniczyny czerwonej na tym samym
polu powinna wynosić 6-7 lat, a lucerny i koniczyny białej 4-6 lat.

Opłacalność uprawy
roślin motylkowych
Rolnicy przeprowadzając kalkulację
opłacalności zwykle nie biorą pod uwagę wartości stanowiska po roślinach
motylkowych i zwyżki plonu rośliny
następczej oraz oszczędności z tytułu zmniejszenia nakładów na nawozy
i środki ochrony roślin. Jeśli policzymy tylko wysokość plonu nasion i ich
cenę rynkową, to uprawa roślin strączkowych nie będzie konkurencyjna dla
zbóż. Znacznie lepsza jest opłacalność uprawy, gdy wykorzystujemy
nasiona do produkcji pasz we własnym zakresie, ponieważ jest to tanie
źródło białka.
W celu poprawy opłacalności upraw
roślin motylkowych realizowane są różnego rodzaju programy wsparcia (
tab.2.), z których rolnicy mogą korzystać.
Jednolita płatność obszarowa (JPO)
jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto rolnikom, którzy otrzymują JPO przysługuje uzupełniająca
płatność podstawowa (UPO) finansowana z budżetu krajowego. W ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW 2007-2013) przysługują dopłaty do uprawy międzyplonów ścierniskowych, ozimych oraz
wsiewek poplonowych, jednak wtedy
nie można otrzymać specjalnej dopłaty obszarowej do powierzchni upraw
roślin strączkowych i motylkowych
drobnonasiennych.
Piotr Stopyra
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Możliwości uprawy soi w Polsce
Polska importuje 1,8-2,0 mln ton poekstrakcyjnej śruty sojowej rocznie. Jest to surowiec genetycznie modyfikowany. Ceny rynkowe śruty sojowej
pod koniec stycznia 2012 roku osiągnęły poziom 1600 zł za tonę. Wśród rolników ciągle trwa dyskusja nad możliwością uprawy w Polsce tej
niezwykle wartościowej rośliny.

W naszych warunkach klimatycznych
i geograficznych mogą być uprawiane
tylko odmiany soi wyhodowane lub
przebadane w Polsce pod względem
przydatności do uprawy. Soja jest rośliną dnia krótkiego o dużych wymaganiach termicznych, dlatego większość
odmian zagranicznych w Polsce nie
dojrzewa. Do uprawy w polskich warunkach nadają się odmiany, które
wymagają w okresie wegetacji sumy
dziennych temperatur do 2200°C, a ich
okres wegetacji nie przekracza 140 dni.

Odmiany
W Krajowym Rejestrze są aktualnie
2 polskie odmiany soi: Aldana i Augusta.
Aldana jest wyhodowana w IHAR
Radzików. Hodowlę zachowawczą
oraz produkcję i sprzedaż nasion prowadzi Hodowla Roślin Strzelce Sp.
z o.o. Grupa IHAR. Odmiana bardzo
plenna, przydatna do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem rejonów
północnych i podgórskich. Przeciętnie
w warunkach produkcyjnych plonuje na poziomie 20 dt/ha, a w korzystnych latach 30 dt/ha.
Augusta została wyhodowana w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Również jest odmianą plenną. Nadaje się do uprawy w Polsce centralnej
oraz w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
Ta odmiana dobrze się rozgałęzia, dlatego obsada roślin może być mniejsza.
Interesującą odmianą jest ukraińska
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soja Annushka, wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian w 2009 r.
Według informacji AgroYoumis PL Sp.
z o.o. odmiana Annushka jest odmianą bardzo wczesną. Długość okresu
wegetacji 95-120 dni. Może być przydatna do uprawy w Polsce północnej.
Ponadto najniższe strąki osadzone
są na wyskości 12-15 cm, przez co
straty nasion przy zbiorze są mniejsze.

Wymagania glebowe
Soja nie ma wygórowanych wymagań
i udaje się na większości gleb w Polsce
z wyjątkiem gleb ciężkich, podmokłych,
zlewnych, kwaśnych i bardzo lekkich.
Powinny być to jednak gleby w wysokiej
kulturze, ciepłe, o prawidłowej strukturze i pH zbliżonym do obojętnego.
Temperatura gleby w momencie siewu
powinna wynosić 12-14°C. Chodzi o to,
żeby nasiona soi mogły szybko skiełkować, a siewki miały dobre warunki
do szybkiego wzrostu początkowego.
Decyduje to o długości łodygi i wysokości osadzenia najniższych strąków.
Ponadto soja kiełkuje epigeicznie, tzn.
że liścienie wydobywają się nad powierzchnię gleby. Dlatego gleba nie
powinna być zaskorupiona, a głębokość siewu powinna wynosić 3-4 cm.
Soja nie boi się suszy, gdyż oszczędnie gospodaruje wodą. Łodygi, liście
i strąki są pokryte włoskami, które
zmniejszają parowanie i chronią roślinę przed nadmiernym przegrzaniem.

Dzięki zjawisku heliotropizmu listki
przyjmują różne położenie w zależności od nasłonecznienia, temperatury
i pory dnia. W położeniu dziennym listki
ustawiają się prostopadle do promieni
słonecznych, w położeniu nocnym listki zwisają, w położeniu południowym
ustawione są równolegle do padania
promieni słonecznych. Takie ustawienie
występuje w przypadku wysokiej temperatury i niedostatku wody w glebie.
Silnie rozwinięty system korzeniowy
umożliwia pobieranie wody z głębszych
warstw, więc soja może być uprawiana na glebach przewiewnych.

Agrotechnika
Właściwym stanowiskiem dla soi
jest pole po zbożach w 3-4 roku po
oborniku. Poplony ścierniskowe należy przed zimą zaorać. Soję sieje się
po 25 kwietnia do 5 maja gdy kwitną
wiśnie. Wiosenny okres przed siewem
należy wykorzystać do starannego przygotowania pola. Powinno się niszczyć
wschodzące chwasty, a pole dobrze
wyrównać. Ułatwi to potem zbiór kombajnem i zmniejszy straty nasion, gdyż
soja dosyć nisko osadza dolne strąki.
Również z tego powodu dobrze jest
zawałować pole po siewie.
Przed siewem na hektar stosuje się
60-80 kg fosforu (P2O5), 100-140 kg potasu
(K2O) i 30 kg azotu (N) jako dawkę startową. Pogłówne nawożenie azotem zależy
od tego, czy gleba była zaszczepiona niw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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traginą i czy na korzeniach wytworzyły się
brodawki. Brak brodawek korzeniowych
i jasny kolor liści na początku kwitnienia
soi oznacza niedobór azotu asymilacyjnego. Wtedy trzeba stosować azot mineralny. Najczęściej stosuje się 100-150 kg
saletry amonowej na ha. Nadmierna ilość
azotu opóźnia dojrzewanie.
Nitraginę zawierającą bakterie Bradyrhizobium japonicum najczęściej
miesza się z nasionami bezpośrednio
przed siewem. Zaprawianie fungicydami wykonuje się oddzielnie kilka dni
wcześniej. Wtedy ryzyko zatrucia bakterii jest mniejsze. Skuteczność szczepienia jest większa, gdy zrezygnujemy
z zaprawiania chemicznego.
Soja jest rośliną wrażliwą na zachwaszczenie z racji powolnego wzrostu początkowego. Glebę po siewie
i wałowaniu należy koniecznie opryskać herbicydami doglebowymi. Niestety w Polsce nie ma zarejestrowanych
herbicydów do zwalczania chwastów
w soi. Do zwalczania chwastów dwuliściennych nadają się preparaty zawierające linuron (Afalon, Linurex, Nuflon);
chlomazon (Command, Kilof, Reactor);
metrybuzynę (Agria-Metrybuzyna, Buzin
Gold, Koral, Mistral, Sencor) lub pendimetalinę (Golden Pendi, Golden Pendimet, Pendigan, Pilar-Pendimetalina,

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

Stomp). W celu poszerzenia spektrum
zwalczanych chwastów stosuje się mieszaniny zbiornikowe dwóch preparatów
np. Afalon + Command, Afalon + Sencor. Dobrym preparatem jest Harrier
zawierający dwie substancje czynne:
linuron i chlomazon.
Powschodowo do zwalczania chwastów dwuliściennych można zastosować
Basagran 480 SL w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg wcześnie po wschodach chwastów, niezależnie od fazy
rozwojowej soi 1,25 l/ha; drugi zabieg
w 7-10 dni po pierwszym 1,25 l/ha. Skuteczność Basagranu jest największa,
gdy chwasty są w fazie liścieni do pierwszej pary liści właściwych. Basagran
hamuje wzrost soi, dlatego należy go
stosować ostrożnie. Chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż zwalcza się
w fazie 2-4 liści chwastów dowolnym
graminicydem np. Agil 100 EC, Fusilade Forte 150 EC, Targa Super 05 EC.

Innych zabiegów w ochronie soi nie
stosuje się, gdyż choroby i szkodniki występują w Polsce sporadycznie.
Soja dojrzewa w Polsce w trzeciej
dekadzie sierpnia i pierwszej połowie
września, a w rejonach północnych
pod koniec września. W okresie dojrzewania soja gubi liście. Zbiór wykonuje się jednoetapowo kombajnem
gdy wszystkie strąki są brązowe a nasiona twarde. Przy dobrej pogodzie
nasiona wysychają na pniu do 1214%. W przypadku mokrego i zimnego lata dosychanie górnych strąków
opóźnia się. Wówczas zebrane nasiona trzeba dosuszyć do 13% wilgotności.
Soja podobnie jak inne motylkowe
pozostawia po sobie dobre stanowisko
pod uprawę zbóż. Jeżeli brodawkowanie
było dobre, to dla roślin następczych
pozostaje w glebie od 50 do 100 kg
azotu symbiotycznego na hektar.
Piotr Stopyra
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Rola i znaczenie dodatkowej powierzchni
paszowej w gospodarstwach ukierunkowanych
na produkcję mleka
Gospodarka paszowa jest czynnikiem najsilniej wpływającym na poziom i ekonomikę produkcji zwierzęcej. Obejmuje ona organizację produkcji
pasz własnych, ich konserwację i przechowywanie, pozyskiwanie pasz z zakupu oraz zagadnienia organizacji i efektywności żywienia zwierząt.

W praktyce gospodarstwa rolnego
występuje szereg trudności w zorganizowaniu racjonalnej gospodarki paszowej, które wiążą się z narzuconą przez
czynniki przyrodnicze, głównie glebowo-klimatyczne strukturą produkowanych
pasz, występującą w gospodarstwie
różnorodnością pasz, zmiennością plonów roślin pastewnych, wpływem konserwacji i magazynowania pasz na ich
masę i zawartość składników pokarmowych. Zasadą racjonalnie prowadzonej
gospodarki paszowej jest wykorzystanie w pierwszej kolejności tych pasz,
które nie konkurują z towarową pro-
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dukcją roślinną. Powinny być to pasze
pochodzące z trwałych użytków zielonych oraz produkty uboczne, powstające przy uprawie roślin towarowych.
Produkcja pasz na gruntach ornych
powinna mieć miejsce tylko wówczas,
gdy dochód osiągany z 1 ha działalności zespolonej (produkcja pasz – produkcja mleka) jest większy niż z 1 ha
towarowej produkcji roślinnej. Podstawowym wskaźnikiem gospodarki
paszowej jest powierzchnia paszowa.
Jedną z metod służących obliczaniu
powierzchni pasowej jest metoda według Jerzaka. Metoda ta określa glo-

balną powierzchnię paszową, która
obejmuje całą powierzchnię paszową,
z jakiej korzysta gospodarstwo. Dzieli ją na: podstawową, obejmującą naturalną, specjalną i pozagospodarczą
oraz na dodatkową powierzchnię paszową, na którą składają się międzyplony oraz obszar gruntów, z których
gospodarstwo uzyskuje na paszę produkty uboczne. Ponadto daje możliwość określenia i oceny nie tylko całej
powierzchni paszowej, lecz również jej
części składowych. Obecnie, gdy gospodarstwa specjalistyczne korzystają w coraz większym zakresie z zakupu
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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pasz, głównie treściwych (z pozagospodarczej powierzchni paszowej) i intensywnie wykorzystują trwałe użytki
zielone (naturalną powierzchnię paszowa), ta metoda zyskuje przewagę
w analizie wykorzystania ziemi w chowie bydła.
Powierzchnię podstawową, bez
względu na osiągany plon, określa
się w hektarach. Natomiast dla obliczenia dodatkowej powierzchni paszowej
wszystkie produkty przelicza na tzw.
hektary pełnopaszowe.
Obecnie, w sytuacji wzrostu poziomu intensywności produkcji towarowej
i stopnia specjalizacji, rola pasz pozyskiwanych z dodatkowej powierzchni
paszowej maleje, a poplony ścierniskowe pełnić będą funkcję ochronną gleby
i będą źródłem substancji organicznej
w glebie, zwłaszcza w gospodarstwach
bezinwentarzowych. Producenci mleka niemalże zdyskwalifikowali kiszonki
z liści buraczanych jako paszę dla krów
wysokomlecznych. Jedynie w gospodarstwach o mniejszej skali chowu krów
mogą być one wykorzystywane jako
pasza uzupełniająca w żywieniu bydła.
W ostatnich latach w IUNG-PIB w Puławach prowadzono badania mające
na celu określenie struktury i efektyww w w . r a p o r t r o l n y. p l

ności wykorzystania oraz poziomu
produkcyjności powierzchni paszowej, w wybranych gospodarstwach
mlecznych w trzech rejonach (Ryki,
Krasnystaw, Radzyń Podlaski) woj.
lubelskiego.
Gospodarstwa poddane analizie różniły się tak strukturą powierzchni paszowej, jak i jej obszarem wyrażonym
w ha w obrębie ich grup. Zróżnicowana była także wielkość dodatkowej powierzchni paszowej, jak tym samym jej
procentowy udział w strukturze globalnej powierzchni paszowej. Największy
udział stanowiła w gospodarstwach
położonych w południowej części województwa (w rejonie Krasnegostawu)
i wynosiła średnio 12,7%. Rejon ten
cechuje się wysokim wskaźnikiem
rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz
dobrą jakością gleb (duży udział klasy
bonitacyjnej I i II). W gospodarstwach
poddanych analizie uprawiane były
buraki cukrowe (jako jedyny rejon),
które przeznaczane były na produkcję
kiszonki z liści, stanowiąc paszę dla
bydła, co z kolei stanowi powierzchnię
paszową, określaną jako dodatkową.
Tym samym w gospodarstwach w tym
rejonie trwałe użytki zielone miały najmniejszy udział w strukturze użytków

rolnych (26%, średnia powierzchnia
9,1 ha). Wynikało to ze specyfiki sposobu żywienia krów w grupach gospodarstw o różnej skali chowu.
W gospodarstwach w rejonie Ryk
dodatkowa powierzchnia paszowa
stanowiła średnio 4,2% podstawowej
powierzchni paszowej, zaś w przeliczeniu n 1 SD wynosiła 0,03 ha. W tych
gospodarstwach podstawowy element powierzchni paszowej stanowiła
kukurydza, której udział w strukturze
zasiewów przekraczał 60% (średnio
w rejonie 48%).
Natomiast gospodarstwa w rejonie
Radzynia Podlaskiego, zlokalizowanym
w północno-wschodniej części województwa, cechowały się najmniejszym
udziałem dodatkowej powierzchni paszowej (3,1%). Gospodarstwa te, ze
względu na duży udział trwałych użytków zielonych, niską jakość gleb (duży
udział gleb słabych) cechował nieco
odmienny system gospodarowania
i żywienia zwierząt. Duży udział TUZ
spowodował, iż są one dominującą pozycją naturalnej powierzchni paszowej.
Reasumując we wszystkich objętych
badaniami gospodarstwach w strukturze globalnej powierzchni paszowej
dominowała podstawowa powierzchnia paszowa. Jednakże należy dodać,
że w rejonie Krasnegostawu w grupie
gospodarstw utrzymujących więcej
niż 40 krów, znaczny udział w porównaniu z pozostałymi grupami gospodarstw tego rejonu stanowiła dodatkowa
powierzchnia paszowa (32%), co jest
wynikiem wykorzystania produktów
ubocznych produkcji roślinnej na cele
paszowe, szczególnie liści buraków
cukrowych i wysłodków.
Dr Jolanta Bojarszczuk
I U N i G - P I B w Puławach
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
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Z wizytą w sokólskim FARMERZE

cz. 1

Późna jesień to dobry czas na podsumowanie sezonu w branży rolniczej. Pod koniec listopada 2011 odwiedziliśmy firmę FARMER w Sokółce,
aby u źródła zdobyć informacje z realizacji zadań w 2011 roku i planach na następny sezon. Rozmówcą i naszym przewodnikiem po zakładzie
był dyrektor ds. marketingu i handlu Karol Dargiewicz.

Panie dyrektorze, jakie są działania firmy po sezonie prac polowych
w rolnictwie i co szczególnego oferujecie rolnikom?
Aktualnie zrobiliśmy obniżkę cen
o 5000 zł do końca 2011 roku na ciągniki 80 konne. Natomiast naszą uwagę
koncentrujemy na ciągniku z białoruskim
silnikiem MMZ o mocy 80 KM, i włoską
skrzynią firmy Carraro o 12 przełożeniach do przodu i do tyłu z mechanicznym rewersem i napędem na cztery
koła. Przez cały czas produkcji był
on modernizowany i nieprzerwanie
miał nabywców, dlatego teraz skupiamy się na produkcji tego modelu,
żeby zrealizować przyjęte zamówienia
na ten ciągnik. Poza tym ogólnie ciągniki z silnikiem MMZ cieszą się dobrą
opinią wśród klientów, bo silnik ten
jest bezproblemowy. Silnik był zawsze
mocną stroną tych ciągników, dlatego
nasze 4 modele o mocach 80-105 KM
wyposażamy właśnie w silniki MMZ.
Wprowadziliśmy tylko skrzynię i pewne
rozwiązania techniczne Carraro, jako
napęd lepszy, bezproblemowy, cicho
pracujący, z ułatwionym manewrowaniem dźwigniami.
Przy okazji naszego wcześniejszego spotkania mówił Pan o sytuacji
na rynku ciągników, proszę o aktualną ocenę problemu, a szczególnie o wyjaśnienie określenia
„nowy, ale używany”. Czy prze-
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szkadza to w Państwa działalności,
czy chodzi o konkurencję, czy o to,
że jedni są bardziej uprzywilejowani
inni mniej, a ta formuła „nowy, ale
używany” nie może być zastosowana w Waszym przypadku?
Nas, jako producentów polskich, tak
jak i innych obowiązują normy czystości spalin. Ciągnik żeby mógł poruszać się po drogach, żeby zostać
zarejestrowany musi jeszcze spełniać
warunki dokumentu jakim jest homologacja. W homologacji jest wiele kryteriów, które trzeba spełnić, między
innymi bierze się częściową homologację np. kabiny oraz innych urządzeń
czy wyposażenia, jeżeli ciągnik spełnia
te cząstkowe badania lub te elementy mają homologację można na bazie tego uzyskać pełną homologację
i to pozwala na zarejestrowanie ciągnika w świetle prawa. Kolejnym z wyznaczników jest emisja czystości spalin
Tier(Stage), aktualnie jest to sprecyzowane i zróżnicowane w zależności od mocy ciągników. W różnych
okresach jest czas na produkcję i czas
na sprzedaż, odpowiednio wyznaczają to dyrektywy unijne. W ciągnikach
o mocy ok. 150 KM planuje się już
od 2012 roku wprowadzać w produkcję Tier 3B (Stage 3B), a dotychczas
obowiązywała norma czystości Tier
3A. Ciągniki, które spełniają tę normę,
mogą być dopuszczone odpowiednio
do produkcji, do sprzedaży i być zareje-

strowane. Ciągniki, które spełniają normy Tier 3 (Stage3) są dopuszczone
do handlu, ale taki ciągnik jest bardzo
drogi ze względu na skomplikowaną
budowę silnika. W ciągnikach, które
mają silniki spełniające coraz bardziej
surowe normy dochodzą dodatkowe
elementy rozwiązań technicznych, jest
to na przykład turbodoładowanie z intercoolerem, dochodzą jakieś nowe
systemy wtrysku paliwa, kiedyś to był
wtrysk pośredni, bezpośredni, dzisiaj
najczęściej są to układy common rail,
dochodzą filtry cząstek stałych, dochodzą dodatkowe czynniki do paliwa takie
jak Blue Power i w tym momencie ten
silnik jest droższy w zakupie, ciągnik
zaś jest droższy w produkcji.
Wszystko to jest zrozumiałe, ale
co to znaczy „nowy, ale używany”?
Jeżeli mówimy o wielkich obszarach
i zakupach ciągników dużej mocy,
to takie gospodarstwa to już są przedsiębiorstwa, bo często właściciel sam
nie obrabia tego areału 300, 500 czy
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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podlaska firma prowadzi sprzedaż
ogólnokrajową tych ciągników. Część
ciągników Belarus trafia na polski rynek z rynków zagranicznych i tam zarejestrowanych. One są pod względem
technicznym nowe ale pod względem
prawnym są używane, ponieważ pierwsza rejestracja została już dokonana.

1000 hektarów. Gospodarstwo kupuje że tak powiem duże maszyny o mocy
200-300 KM i zazwyczaj są to klienci, którzy mają pieniądze, którzy biorą
konkretne kredyty i w różny sposób
finansują swoją działalność gospodarczą jaką jest w tym momencie produkcja rolna.
Wielu klientów wybiera jednak mniejsze ciągniki z grupy mocy 60 - 90 KM,
są to często tacy tradycyjni rolnicy
posiadający 10 - 40 hektarowe gospodarstwo. Oni jako klienci kupują przeważnie za swoje pieniądze,
bo trudniej im dostać kredyt, dlatego
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

w tym wypadku brana jest pod uwagę
cena ciągnika i tutaj wygrywają produkty
tańsze, między innymi marka Belarus,
która wg aktualnych naszych rankingów plasuje się na wysokim miejscu
pod względem sprzedaży. Mówimy
tu o ciągnikach nowych zarejestrowanych i pomimo, że firma Belarus posiada produkty spełniające normę Tier
3 (Stage 3), to najczęściej sprzedawane są te z normą Tier 1 (Stage 1) i Tier
0 (Stage 0), które są dużo tańsze bo
bazują na starych homologacjach. Tutaj za pośrednictwem firm, jako przedstawicieli regionalnych - między innymi

To co z tego wynika?
To wpływa na konkurencyjność tego
produktu, bo rejestrowany gdzie indziej
nie musi spełniać tak rygorystycznych
wymagań, a od producentów krajowych
oczekuje się spełnienia wysokich norm.
W naszym przypadku jesteśmy młodą,
małą firmą i na przestrzeni 8 lat rozwinęliśmy produkcję rozpoczętą na bazie
ciągników z silnikami MMZ z podwoziem
JUMZA i dość szybko wprowadziliśmy
podwozie firmy Carraro, później szybko, jako jedyni w Polsce podpisaliśmy
umowę z firmą John Deere na wprowadzenie do produkcji w naszych ciągnikach ich silników. Tak rozpoczęła się
produkcja ciągników 82 konnych z normą Tier 2 z dieslem wolnossącym,
który dzisiaj jest zastąpiony silnikiem
z turbodoładowaniem i spełnia normę
Tier 3. Obecnie mamy w ofercie tylko
modele z silnikami John Deere spełniające normę Tier 3, które wymagają więcej precyzji w obsłudze, muszą
mieć olej lepszej jakości i użytkownik
musi więcej swojej uwagi poświecić
przy uruchamianiu i wyłączaniu silnika żeby nie spowodować uszkodzenia tego elementu uruchamiającego.
Użytkowanie turbiny polega na tym,
że ona wtłacza dodatkowe powietrze,
a jest napędzana wylatującymi spalinami
i wirnik obraca się z dużą prędkością,
o kilkanaście razy większą niż sam silnik, w związku z tym jest większe tarcie,
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wydziela się więcej ciepła, a ponieważ
elementy są bardzo precyzyjne, dlatego też ważną kwestią jest smarowanie.
Nie można tak samo odpalać silnika
i od razu „gazować” oraz, z wysokich
obrotów - jak silnik pracuje na wysokich
obrotach to turbina tym bardziej - raptownie gasić. Trzeba odczekać chwilę,
dać silnikowi możliwość pracy na wolnych obrotach, aby turbina trochę się
ochłodziła i dopiero wtedy wyłączyć.
Takie dodatkowe dbanie o ten element,
wpływa na to, że wirnik i łopatki dłużej
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wytrzymują eksploatację i nie wymagają regeneracji bądź wymiany.
I tu spotykamy się z opinią klientów, że szukają prostszych modeli,
tańszych w eksploatacji. W tym momencie do gry wchodzą ciągniki z silnikami MMZ, chociaż niektóre modele
też mają silniki z turbodoładowaniem,
które wymagają takiego samego zadbania jak silniki John Deere.
Do kogo skierowana jest Państwa
oferta. Kto mógłby być dla Was naj-

lepszym klientem, kogo zapraszacie do siebie i do własnych dilerów
na terenie całej Polski? Jakiego
typu gospodarstwa mogłyby najbardziej ekonomicznie użytkować
Wasze ciągniki.
Tutaj najczęstszym naszym klientem
w 95% jest rolnik indywidualny zajmujący
się produkcją roślinną bądź zwierzęcą,
natomiast 5%, to są w przeważającej
części firmy komunalne, gdzie ciągniki są wykorzystywane do odśnieżania, czyszczenia dróg, różnych prac
porządkowych, transportu na krótkich
dystansach. Największą grupę nabywców wśród rolników stanowią hodowcy
bydła mlecznego, którzy mają pieniądze
a potrzebują ciągników i sprzętu, między
innymi ładowaczy czołowych. Bardzo
wiele maszyn sprzedajemy z ładowaczem czołowym i tu wprowadziliśmy
taką promocję, że przy zakupie ciągnika FARMER ładowacz jest za połowę ceny. Sam ładowacz jest to bardzo
uniwersalne urządzenie, które częściej
przydatne jest przy produkcji zwierzęcej a do ładowaczy można dokupić
osprzęt taki jak: chwytak do bel, łyżka
do produktów sypkich, widły do palet.
c.d. w następnym numerze
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

TRAKTOR

Sprzęt do nawożenia gnojowicą
W wielu gospodarstwach gnojowica coraz częściej staje się podstawowym nawozem organicznym, który wywożony jest wozami asenizacyjnymi.

Firmy produkujące beczkowozy
oferują urządzenia o zróżnicowanej
pojemności (od 2 do około 30 tys. litrów),
co pozwala dostosować je do potrzeb
danego gospodarstwa. Przy wyborze
wozu asenizacyjnego w pierwszej
kolejności uwzględniana jest zazwyczaj pojemność zbiornika, ale warto też zwrócić uwagę na wyposażenie
dodatkowe, które może zwiększyć
funkcjonalność maszyny, jak również
poprawić komfort obsługi. Na rynku
są dostępne wozy asenizacyjne producentów krajowych i zagranicznych (tab.
1.), których oferta jest bardzo szeroka.

Różna konstrukcja zbiorników
Jednym z ważniejszych elementów wozów asenizacyjnych
są zbiorniki wykonane z blachy
stalowej o grubości 4-6 mm lub

z tworzyw sztucznych. Zbiorniki
stalowe w standardowym wykonaniu są zabezpieczane antykorozyjne
przez dwustronne ocynkowanie.
Na życzenie zamawiającego zbiornik
może być też pomalowany specjalną
farbą odporną na działanie gnojowicy. Większość producentów opcjonalnie oferuje też możliwość wykonania
zbiorników z tworzyw sztucznych najczęściej z poliestru wzmacnianego
włóknem szklanym lub utwardzanego laminatu żywicznego. Taka konstrukcja jest lżejsza od stalowej, lecz
znacznie droższa. W zbiornikach
o pojemnościach przekraczających
6000 l powinny być montowane przegrody, które ograniczają falowanie
gnojowicy podczas jazdy, co poprawia stabilność podczas transportu i pracy, szczególnie na terenach

pochyłych. Wewnętrzne ściany grodziowe zabezpieczają przed gwałtownym
przelewaniem cieczy podczas nagłego
hamowania, a także podczas jazdy po
nierównościach przy niepełnym zbiorniku. Pozwala to uniknąć niekorzystnego zjawiska „kołysania” beczką
oraz nadmiernych obciążeń zaczepu
ciągnika. Ponadto niektóre konstrukcje beczek posiadają otwieraną tylną
dennicę, co jest przydatne podczas
naprawy wyposażenia znajdującego
się wewnątrz zbiornika.

Podwozie i ogumienie
Podwozie, rozmiar kół i rodzaj opon
decydują o komforcie pracy ale też
o kosztach. Oferowane na rynku rolnicze wozy asenizacyjne nie zawsze
są standardowo wyposażane w szerokie koła. Najczęściej w ramach opc-

Wóz asenizacyjny KAWECO
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SPECJALISTA ROZWIĄZAŃ DO NAWOŻENIA
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Wozy asenizacyjne
OD 3000 DO 30000 l

RozRzutniki
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Tabela 1. Zestawienie krajowych i zagranicznych producentów i dostawców wozów asenizacyjnych
Producenci krajowi
Nazwa producenta

Strona główna

Meprozet Kościan S.A

www.meprozet.pl

„Pomot” Sp. z o.o., Chojna

www.pomot.pl

Dynamic Metal Sp. z o.o., Grębocin

www.dynamic-metal.com.pl

POL-MOT Warfama S.A., Dobre Miasto

www.warfama.pl

SIPMA S.A., Lublin

www.sipma.pl
Producenci zagraniczni

Nazwa producenta/dostawca

Strona główna

Zunhammer/Berutex Sp. z o.o., Siechnice

www.berutex.com

Pichon/ Pichon Polska Sp. z o.o., Gierałcice

www.pichonindustries.pl

Annaburger/ BAG Polska Sp. z o.o., Swarzędz

www.bagpolska.pl

Bauer/ Z.H.U. Agro-Serwis Sobol, Zambrów

http://agro-serwis.pl

Joskin Polska/Trzcianka

www.joskin.com

Wóz asenizacyjny SAMSON

jonalnego wyposażenia za dodatkową
opłatą, producenci dają możliwość
wyboru szerokiej gamy kół i ogumienia o różnym profilu i bieżniku. Trzeba podkreślić, że na użytkach rolnych
powinny być stosowane koła szerokie z oponami o jak najmniejszym
ciśnieniu. Zastosowanie szerszego
ogumienia ogranicza niekorzystne
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ugniatanie gleby i powstawanie kolein
podczas rozlewania gnojowicy. Szczególne znaczenie ma to na terenach
podmokłych lub w sytuacji nadmiaru
wilgoci. Wąskie opony będą mocniej
ugniatały glebę, powodując tworzenie głębokich kolein, co niekorzystnie
będzie wpływało na rozwój systemu korzeniowego roślin. Zwiększony nacisk

na podłoże może również ograniczać
występowanie niektórych gatunków czy
odmian roślin na użytkach zielonych.
Dlatego też coraz częściej wozy asenizacyjne o większych pojemnościach
występują na podwoziach wieloosiowych. Przy zakupie warto zwrócić
uwagę, aby w zawieszeniach tandemowych jedna oś, zaś w zawiw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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eszeniach typu tridem dwie z trzech
osi tego układu (przednia i tylna) były
kierowane biernie lub czynnie podczas
jazdy do przodu. Takie rozwiązanie
ułatwia kierowanie przyczepą oraz
zapobiega zrywaniu powierzchni
darni podczas wykonywania nawrotów oraz zawracania. Dodatkowo
ogranicza to nadmierne zużywanie
opon na zakrętach, zwłaszcza podczas jazdy po drogach utwardzonych.
W przypadku gospodarstw, które
transportują gnojowicę na większe
odległości, warto zwrócić uwagę
na układy jezdne przystosowane
do większych prędkości – np. 40 km/h.
Takie rozwiązania podnoszą cenę
maszyny, ale zwiększają wydajność
pracy i bezpieczeństwo transportu.

Zaczep dolny lub transportowy
Producenci wozów asenizacyjnych
przewidują możliwość ich agregowania
do dolnego bądź transportowego zaczepu ciągnika. Zaczep dolny jest przystosowany do przenoszenia znacznie
większych obciążeń pionowych. Im
dalej do tyłu są wysunięte osie beczkowozu, tym większy jest nacisk
na zaczep. Z kolei zaczep transportowy daje większy komfort w czasie

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

transportu i jazdy po polu. Producenci oferują również opcję umożliwiającą
przestawianie dyszla wozu asenizacyjnego i łączenie go z dolnym
bądź górnym zaczepem ciągnika
w zależności od potrzeb. Trzeba
jednak pamiętać, że górny zaczep
w ciągnikach rolniczych nie jest przystosowany do przenoszenia dużych
obciążeń pionowych. Dlatego też wielu
producentów stosuje rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na regulację
położenia osi, co ułatwia eksploatację
wozu asenizacyjnego, zwłaszcza przy
montażu dodatkowego osprzętu. Istnieje wówczas możliwość odciążenia
lub dociążenia zaczepu.

Wyposażenie
Do rozlewania gnojowicy po powierzchni pól służy najczęściej łyżka
rozlewająca, która stanowi wyposażenie
standardowe. Na życzenie nabywcy do wozu asenizacyjnego
można dokupić inne urządzenia
rozlewające – np. miotacze gnojowicy, rozlewacze szerokościowe lub
boczne, dozowniki z wężami, aplikatory doglebowe redlicowe lub talerzowe
czy urządzenia do deszczowania upraw. W przypadku wykorzystywania

aplikatorów doglebowych, należy
pamiętać o konieczności wzmocnienia tylnej części ramy i zbiornika.
Ponadto w wyposażeniu specjalnym
można nabyć np. zasuwy wykonane
z mosiądzu, włazy o większych
średnicach, drabinki, inny typ kompresora lub pompy, mieszadło powietrzne, hydrauliczną stopę podporową,
ramię ssawne, dyszel resorowany i inne
rozwiązania.
Wozy asenizacyjne różnych producentów w standardowym wykonaniu
różnią się znacząco wyposażeniem
i ceną. Niektórzy producenci w swoich
ofertach posiadają tzw. „wersje ekonomiczne”, które wypadają atrakcyjnie
cenowo, ale nie zawsze mogą nas
satysfakcjonować wyposażeniem. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zakupie
warto sprecyzować swoje oczekiwania
i wymagania, a następnie zapoznać
się z pełną ofertą rynkową produktów. Zdarza sie, że producenci maszyn
wprowadzają okresowe promocje na wozy
asenizacyjne lub rabaty na wyposażenie
dodatkowe i wówczas podczas negocjacji można w tej samej cenie uzgodnić
bogatszy wariant wyposażenia.
Dr Ireneusz Kowalik UP Poznań
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New Holland – po raz trzeci na podium
New Holland trzeci raz z rzędu jest numerem 1 na rynku polskim w sprzedaży nowych ciągników rolniczych uzyskując w roku 2011 udział
w rynku na poziomie 27,4%. W całym ubiegłym roku zarejestrowanych zostało prawie 2800 ciągników* New Holland, co oznacza, że jest
to najczęściej wybierana marka ciągników rolniczych w Polsce.

New Holland, jest marką postrzeganą
na rynku polskim jako najlepsza marka ciągników rolniczych. Tak ogromny
sukces firma New Holland osiągnęła
dzięki wspaniale zorganizowanej sieci dealerskiej, najwyższej klasy produktom, niezawodnemu serwisowi oraz
innowacyjnemu podejściu do rolnictwa.
Kombajny zbożowe również podbiły rynek w 2011 roku osiągając niemal
40% udział w rynku. Najpopularniejszym
modelem okazały się kombajny z serii TC, model TC5070, produkowane
w płockiej fabryce, oraz kombajny z serii CX wytwarzane w fabryce w Belgii.
„Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie i wybór produktów marki
New Holland. To dzięki Wam od roku
2009 jesteśmy niezaprzeczalnym liderem rynku w zakresie sprzedaży
ciągników. Pozycja Lidera Rynku zobowiązuje nas do ciągłego dążenia
do doskonałości. Dlatego też New
Holland przygotował nową ofertę produktową, którą po raz pierwszy zaprezentujemy podczas targów Polagra
Premiery w Poznaniu. Wchodzimy
w rok 2012 z nowymi, innowacyjnymi
produktami, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających
klientów. Należy do nich między innymi
kombajn z serii CR, który zdobył nagrodę „Maszyna Roku 2012” w kategorii
kombajnów oraz całkowicie odnowiona gama ciągników TD5 i T5 spełnia-
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jące normę Tier 4A, które stanowią
idealne rozwiązanie dla gospodarstw
zajmujących się produkcją zwierzęcą
oraz gospodarstw wielokierunkowych
zorientowanych na przyszłość. W trosce o środowisko naturalne gama ciągników spełniająca normy emisji spalin
Tier 4A poszerzona została także o se-

rię T6, która łączy w sobie wydajność
i efektywność z renomowaną wszechstronnością i elastycznością w zakresie prac rolnych”.- powiedział Tomasz
Kozieł, Szef Marketingu New Holland
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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