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Konferencja BASF
pod znakiem kukurydzy
Nowości w palecie środków ochrony kukurydzy, zarówno już zarejestrowanych jak i tych, które
lada chwila otrzymają rejestrację oraz fungicydy w uprawie pszenicy i rzepaku, były tematami
konferencji BASF, zorganizowanej 1 lutego w Warszawie, w której uczestniczyli rolnicy, a wśród
nich najwięksi producenci kukurydzy w kraju, przedstawiciele środowisk naukowych oraz
wydawnictw rolniczych.

Rozwój rynku środków ochrony roślin
i osiągnięciach jakie w nim odnotowuje BASF przedstawił Władysław Wojtyła. Podkreślił że firma bardzo dużo
inwestuje w badania i rozwój czego
dowodem są corocznie wprowadzane nowości produktowe.
Marcin Majecki, product manager odpowiadający za kukurydzę i buraki cukrowe w BASF przedstawił przesłanki
do dalszego wzrostu areału upraw kukurydzy oraz rozszerzania się kierunków
jej wykorzystania, jak np.biogazownie
i zaprezentował firmową ofertę preparatów do ochrony.
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Stellar – to herbicyd, który zawiera
w sobie 2 substancje aktywne działające na 2 różne sposoby. Topramezon
powoduje zakłócenie procesu fotosyntezy, formowania się barwników
oraz dezintegruje błony komórkowe,
a dicamba jest regulatorem wzrostu.
Topramezon docierając przez glebę powoduje, że nowe chwasty nie wschodzą, a działając przez część zieloną
bardzo skutecznie zwalcza chwasty
jednoliścienne. Działanie topramezonu
łatwo zaobserwować w postaci wybielenia części naziemnych, a dicamby –
ich deformacji.

WingP - to trzeci po znanym już Mocarzu oraz Stellarze środek przedwschodowy do zwalczania chwastów jedno
i dwuliściennych. Produkt działa dwutorowo, zarówno przez korzenie chwastów jak i liście. W składzie znajdują się
dwie substancje aktywne: dimetanamid-P - nowa substancja na rynku, jeśli chodzi o kukurydzę - oraz dobrze
znana pendimetalina. Produkt stosujemy przedwschodowo, ale będziemy
ubiegać się również o jego rejestrację
na stosowanie powschodowe – mówił Marcin Majecki. – Na razie jednak
nic nie stoi na przeszkodzie żeby powschodowo stosować dobrze nam
znanego Mocarza.
Dr Roman Warzecha, przedstawił wyniki przeprowadzonych doświadczeń
ze Stellarem jak i WingP, które wskazywały na bardzo wysoką skuteczność,
w warunkach silnego zachwaszczenia
szeroką gamą chwastów.
Jarosław Nadziak, specjalista od fungicydów zbożowych i regulatorów
wzrostu prezentował nową taktykę
stosowania fungicydów a mianowicie
wsparcie Opery Max produktem Bell.
Działanie Boskalidu to zatrzymanie
dostarczania czynników odżywczych
grzyba. -Warto też dodać, że prócz działania fungicydowego, dobrze on wpływa
na efekty fizjologiczne rośliny takie jak
fotosynteza, i dlatego często jest stosowany nawet bardziej z tego, niż z leczniczego poziomu – podsumował Nadziak.
Magdalena Pietrzak, specjalistka od rzepaku polecała wprowadzony na rynek
Caryx zarówno do jesiennego jak i wiosennego stosowania w różnych warunkach
a także sprawdzony już Pictor działający
zapobiegawczo i interwencyjnie.
W oparciu o materiały konferencyjne
Jolanta Malinowska-Kłos
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SaMASZ rośnie w siłę.
3 luty 2012r. był dniem świątecznym dla firmy, ponieważ została uroczyście przekazana do
eksploatacji zmodernizowana hala produkcyjna wraz z zapleczem o powierzchni 2000 m².
Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości m.in.: Prezydent m.
Białegostoku prof. Tadeusz Truskolaski, posłowie – Jacek Żalek i Krzysztof
Jurgiel, prezesi – Podlaskiego Klubu
Biznesu oraz Izby Przemysłowo Handlowej, Dyrektorzy Szkół Technicznych
z terenu miasta. Politechnikę Białostocką reprezentował prof. Roman Kaczyński Dziekan Wydziału Mechanicznego.
Halę firma pozyskała dzięki zakupowi
85% akcji od Skarbu Państwa Białostockiego Przedsiębiorstwa Instalacji
Elektrycznych.
Utworzono nowy Wydział Obróbki
Skrawaniem, który dysponuje parkiem
maszynowym - ok. 50 szt., Działem
Wspomagania Jakości, zapleczem socjalnym dla 120 pracowników fizycznych
oraz pomieszczeniami biurowymi dla
15 osób. Koszt modernizacji wyniósł
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ok. 1,3 mln zł.
Dzięki tej inwestycji zwolniły się pomieszczenia warsztatowe i biurowe
w siedzibie Spółki przy ul. Trawiastej, co
umożliwiło wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 2 miesięcy ze 120 osób
do 620.
Rok 2012 był dla SaMASZU bardzo
sprzyjający, ponieważ wkład pracy
i zaangażowanie zespołu konstruktorów, technologów i kadry zarządzającej
w rozwój przyniosło efekty - osiągając
80% dynamikę sprzedaży i wykonując
w ciągu roku ok. 8700 szt. maszyn.
Wartość przychodu to ok. 98,5 mln.
zł. Firma zainwestowała ok. 5 mln. zł,
a obecnie zostały uruchomione: nowy
laser światłowodowy Fiber oraz myjka automatyczna trójstrefowa za ok
2,1 mln zł.
Plany Spółki na 2012r. - to wdrożenie

do produkcji kilkunastu modeli maszyn,
zarówno zielonkowych jak i komunalnych oraz inwestycje w środki trwałe
a także budowę nowych hal produkcyjnych, co przyczyni się do zwiększenia
mocy produkcyjnych i docelowo stworzenia nowych miejsc pracy.
Firma SaMASZ jest liderem na polskim rynku w produkcji maszyn zielonkowych, bo to białostocka firma
produkuje 64 modele tych maszyn
w tym: 14 modeli kosiarek bębnowych,
49 modeli kosiarek dyskowych, 4 modele przetrząsaczy i 4 modele zgrabiarek. Również technika komunalna jest
znaczącą gałęzią produkcji, ponieważ
to z białostockiej hali wychodzą aż
63 modele maszyn komunalnych, jak:
mulczery, kosiarki bijakowe, kosiarki
wysięgnikowe, zamiatarki, pługi odśnieżne oraz posypywarki.
SaMASZ - to innowacje marketingowe i produktowe, to młoda, dobrze
wykształcona i doświadczona kadra
zarządzająca.
Na podstawie materiałów firmowych
Jolanta Malinowska-Kłos

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Biostymulatory – nowe spojrzenie
Biostymulatory to preparaty, których wpływ na rośliny nie ma charakteru odżywczego, a ich
stosowanie nie usuwa ani nie obniża natężenia czynnika stresowego, czyli nie zmieniają środowiska.

Oddziaływanie biostymulatorów na rośliny sprowadza się do podwyższenia
poziomu naturalnie występującej u roślin odporności na dany czynnik stresowy, a w warunkach bezstresowych
na lepsze wykorzystanie potencjalnych, genetycznie uwarunkowanych
możliwości. Biostymulatory stymulują procesy życiowe roślin na każdym
z poziomów organizacji biologicznej
począwszy od łanu, pojedynczej rośliny, przez organy, tkanki, komórki,
procesy fizjologiczne i biochemiczne,
czyli zmiany w metabolizmie, aż po
zmiany na poziomie molekularnym,
a więc w ekspresji genów.
14 lutego w Warszawie odbyła się
konferencja prasowa poświęcona biostymulatorom. Podczas spotkania organizatorzy przedstawili wyjątkowo
ciekawe wyniki badań nad tą grupą
preparatów.
O zmianach na poziomie molekularnym mówiła Pani Profesor Helena Gawrońska z SGGW, która od kilku lat
prowadzi badania tych preparatów.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Każda zmiana w intensywności procesów zachodzących w roślinie bezpośrednio jest kontrolowana przez
geny i zależy od poziomu ekspresji,
czyli „aktywności” odpowiedzialnych
za nie genów. Efektem podwyższonej
ekspresji genu jest zwiększona synteza związków, za które dany gen odpowiada. Przeprowadzone w SGGW
badania z zastosowaniem techniki
mikromacierzy u roślin rzodkiewnika
rosnących w warunkach optymalnych
i stresu suszy potwierdziły, że profil
ekspresji genów po traktowaniu roślin
Asahi SL, w znaczącym stopniu różnił
się od roślin nietraktowanych. Preparat, niezależnie od warunków uprawy,
podwyższał ekspresję genów związanych z kluczowymi procesami zachodzącymi w roślinach.
Bardzo ciekawymi wynikami badań
czeskich naukowców podzielił się Pan
dr Andrzej Jarosz.
Zastosowanie biostymulatora w rzepaku ozimym może nas uchronić przed
stratami plonu powodowanymi przez

szkodnika pryszczarka kapustnika. Naukowcy z Czech przy okazji
wykonywania innych doświadczeń
z biostymulatorem zaobserwowali,
że na kombinacjach, na których zastosowano preparat, porażenie łuszczyn przez pryszczarka kapustnika
jest istotnie mniejsze, a plon znacząco
wyższy niż na kombinacji kontrolnej.
W kolejnych latach przeprowadzili szereg badań potwierdzających wstępne
obserwacje. Okazało się, że łuszczyny
z roślin opryskanych biostymulatorem
zawierają więcej lignin i celulozy, przez
co stają się twardsze i samica pryszczarka kapustnika nie jest w stanie
przebić łuszczyny, aby złożyć do środka jaja. Skuteczność działania preparatu jest porównywalna ze skutecznością
insektycydów.
Organizatorem spotkania była firma
Arysta Lifescience. Szef marketingu,
europejskiego oddziału korporacji,
Pan Remi Lacaille przedstawił ostatnie osiągnięcia korporacji i plany dalszego jej rozwoju. Do sukcesów firmy
w minionym roku zaliczył uzyskanie pakietu większościowego w firmie FES,
jednej z największych w Rosji firm
dystrybuujących środki ochrony roślin, a tym samym osiągnięcie siedmioprocentowego udziału w całym
rynku rosyjskim, co daje trzecie miejsce w Rosji, powiązanie kapitałowe
z Plant Impact Plc oraz zainicjowanie
powstania Europejskiego Konsorcjum
Na Rzecz Biostymulatorów. Jednak
największym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w rankingu
na najszybciej rozwijającą się firmę
fitofarmaceutyczną na świecie. Arysta osiągnęła 18% wzrost sprzedaży.
Anna Skomska /na podstawie materiałów konferencyjnych/

5

RAPORT

100 lat marki DEKALB, 100 lat
wysokich plonów
DEKALB – światowa marka na rynku nasion obchodzi w tym roku 100 lat istnienia.

W 1912 roku jedenastu rolników,
w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych, założyło stowarzyszenie, którego
celem było podniesienie wydajności upraw kukurydzy. Trzy lata później
rozpoczęto pierwsze prace hodowlane
kukurydzy. W 1925 roku została wyhodowana pierwsza hybryda kukurydzy DEKALB.
W 1938 roku stowarzyszenie DEKALB
przekształca się w firmę nasienną. W latach 60-tych firma otwiera pierwsze
oddziały w innych krajach, najpierw
w Ameryce Południowej (Meksyk, Argentyna) a w latach 70-tych i 80-tych
w Europie (Włochy, Hiszpania, Francja,
Turcja, Węgry i Polska).
Pierwszą odmianę kukurydzy typu
single cross DEKALB XL45 firma wprowadza na rynek w latach 60-tych.
W 1981 roku powstaje dział biotechnolo-

giczny. W latach 90-tych rozpoczyna się
rozwój biotechnologii. Powstają pierwsze produkty w technologii Yield Gard,
posiadające gen odporności na omacnicę prosowiankę. Kolejną grupę stanowią produkty w technologii Roundup
Ready – odmiany kukurydzy posiadające gen odporości na Roundup.
W 1998 roku nastąpiło połączenie
firmy Monsanto z firmą DEKALB.
Firma nieustannie się rozwija, nie
tracąc przy tym swojego charakteru.
Tak samo jak 100 lat temu, gdy rolnicy
z Illinois postanowili wspólnie zatroszczyć się o rozwój i dobre perspektywy
na przyszłość, tak też dzisiaj wciąż inwestuje w nowoczesne badania oraz
testowanie odmian, aby dostarczać
produkty najwyższej jakości.
Obecnie produkty DEKALB są dostępne w ponad 100 krajach na świecie.

Są to nie tylko nasiona kukurydzy, ale
również rzepaku, soi, sorgo i lucerny.
Firma przykłada dużą wagę, aby oferowane produkty były dostosowane
do różnych warunków klimatycznych
i stosowanej agrotechniki. Również
w Polsce od 2006 roku rozwijana jest
sieć doświadczeń polowych, gdzie testowane są odmiany kukurydzy i rzepaku ozimego pod kątem dopasowania
do warunków klimatycznych i agrotechnicznych naszego kraju. Dzięki
temu firma ma pewność, że polskim
rolnikom może zaoferować nasiona,
które będą doskonale sprawdzać się
w polskich warunkach.
W ciągu 100 lat nasiona z logo skrzydlatej kukurydzy zyskały na świecie zaufanie milionów rolników.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

JAKOŚĆ ROKU DLA Przedsiębiorstwa INTERMAG
W 2011 roku Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o., będące czołowym
polskim producentem nawozów dolistnych i stymulatorów wzrostu, uczestniczyło w konkursie „Jakość Roku”.
Za ocenę merytoryczną podmiotów
biorących udział w tym największym
konkursie projakościowym odpowie-
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dzialne było Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A. Eksperci PCBC docenili dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produkowanych nawozów
oraz stymulatorów wzrostu i przyznali Przedsiębiorstwu INTERMAG prestiżową nagrodę „Jakość Roku 2011”.
Uroczyste wręczenie statuetki „Ja-

kość Roku 2011” odbyła się 28 lutego
2012 w Hotelu Radisson Blu Sobieski. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa INTERMAG Hubert
Kardasz.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Premierowe Złote Medale przyznane!
28 to rekordowa, jak do tej pory, liczba przyznanych nagród w konkursie o Złoty Medal MTP na targach rolniczych Polagra-Premiery 2012.
Wszystkie „ozłocone” produkty oraz tegoroczne rynkowe nowości można było zobaczyć na ekspozycji w dniach 16-19 lutego w Poznaniu.
14. Przyczepiane opryskiwacze polowe serii PELIKAN „BURY” Maszyny Rolnicze
15. Kombajn do zbioru i czyszczenia
warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi AKPIL
16. Opryskiwacz samojezdny PANTERA
4001 AMAZONEN – WERKE H. Dreyer
17. Głowica rozdzielająca Joskin
SCALPER ©
18. Prasoowijarka stałokomorowa Lely
Welger RPC 245 Tornado Lely International N.V.

Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych nagród na polskim rynku. W tym
roku dodatkowo laureaci Złotego Medalu otrzymali Pakiet medalisty, czyli komplet materiałów promocyjnych
i pakiet usług. Co więcej - produkty
nagrodzone Złotym Medalem prezentowane były na ekskluzywnym
stoisku zlokalizowanym w centrum
ekspozycji targowej, w Strefie Mistrzów, czyli w pawilonie nr 3 i 5 oraz
w „czteropaku” przy pawilonie 7A. Tam
można było głosować na nagrodzone
produkty w ramach nowego konkursu
„Złoty Medal – Wybór Konsumentów
2012” Medale zostały wręczone podczas gali nagród w trzeci dzień targów
– 18 lutego w Poznaniu.
Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA-PREMIERY 2012
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Maszyny i Urządzenia
1. Ciągnik rolniczy New Holland T8.390
2. Ciągnik rolniczy John Deere 7280R
3. Ciągnik rolniczy Fendt 724 SCR Vario
4. Ciągnik Massey Ferguson MF
7624 Dyna –VT
5. Ciągnik CLAAS AXION 900
6. Kombajn John Deere serii S z systemem Machine Sync
7. Prasy zwijające John Deere serii 900
8. Robot szklarniowy OSzA-3 atomizerowy opryskiwacz szklarniowy
ŁUKOMET
9. TELEMATICS na maszynie –TONI
CLAAS Agrosystems
10. Rozpylacz eżektorowy dwustrumieniowy AI3070 TeeJet Technologies
11. Monitor wydajności rozpylaczy 750 T
TeeJet Technologies
12. Kosiarka dyskowa tylna KT 301 SH
SaMASZ z centralnym zawieszeniem
i spulchniaczem
13. System ASG- EUPOS w rolnictwie precyzyjnym Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

Odmiany roślin uprawnych
1. Życica mieszańcowa odmiana NADZIEJA Poznańska Hodowla Roślin
sp. z o.o.
2. Łubin wąskolistny odmiana KARO
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
3. Pszenica zwyczajna ozima odmiana NATULA Małopolska Hodowla Roślin HBP sp. z o.o.
4. Pszenica zwyczajna ozima odmiana BANDEROLA, DANKO Hodowla
Roślin sp. z o.o.
5. Pszenżyto ozime odmiana FREDRO,
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
6. Burak cukrowy odmiana FINEZJA,
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
7. Pszenica zwyczajna ozima odmiana BAMBERKA, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
8. Owies zwyczajny jary odmiana BINGO, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
9. Fasola karłowa UNIWERSA Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.
10. Rzodkiewka FRIDA F1 Krakowska
Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
POLAN sp. z o.o.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Polagra Premiery
znowu przyciąga
Od 16 do 19 lutego w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA-PREMIERY można było zobaczyć ale też dokonać transakcji handlowej na wszystko
co jest potrzebne rolnikowi do pracy.

Ofertę branżową w 10 pawilonach
targowych pokazało 300 wystawców
i firm z 16 krajów: Austrii, Chin, Czech,
Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy,
Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Turcji,
USA, Wielkiej Brytanii i Włoch, a najnowocześniejszy sprzęt tam prezentowany obejrzało kilkadziesiąt tysięcy
zwiedzających. Zadowoleni wystawcy
zgodnie przyznali: to w Poznaniu branża robi interesy.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Prezes Międzynarodowych Targów
Poznańskich Andrzej Byrt potwierdził,
że tegoroczna, zmodyfikowana formuła targowa była wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom rolników. - Kolejna odsłona pozwoliła na zwiększenie liczby
wystawców o prawie 40 %. Na targach
Polagra-Premiery pokazano wszystkie
maszyny potrzebne do pracy na roli,
zarówno przy pracach polowych, jak
i w sadownictwie. To dla rolnika była

świetna okazja do porównania konkurujących ze sobą produktów, w celu
dokonania jak najlepszych wyborów
– stwierdził prezes.
Honorowym gościem Targów był– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek
Sawicki, który w swoim wystąpieniu
powiedział, że charakter tej imprezy, jej
rozmiar i różnorodność oraz jakość oferowanych produktów a także paneli popularno-naukowych, konferencji i debat
na tematy nurtujące rolników bezpośrednio, pretendują Poznań na stolicę europejskich spotkań rolniczych
- Cieszy mnie także to, że na targach
Polagra-Premiery wystawia się coraz
więcej polskich producentów maszyn,
a ich oferta budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko w kraju, ale i zagranicą – zaznaczył minister.
Na targach w tym roku zaprezentowano prawie 200 rynkowych nowości.
28 produktom przyznano Złoty Medal Targów - 18 w kategorii „Maszyny i Urządzenia” oraz 10 w kategorii
„Odmian Roślin Uprawnych”. Wręczono także statuetki Złotego Akanta za
najlepiej zaaranżowane stoiska – zdobyło je 7 firm.
Kolejna edycja Targów Polagra Premiery za 2 lata: 13-16.02.2014 r.
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kolejne dotacje na promocję
z ARR – „Makarony Europy”
na rynku ukraińskim
Dzisiaj Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę z Polską Izbą Makaronów
na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej pt. „Makarony Europy”.
3-letni program promujący makarony
realizowany będzie na rynku ukraińskim
do roku 2015.Całkowity budżet programu wynosi 2 999 899,00 euro, z czego
€ 1 499 949,00 euro stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a dodatkowo 2,1 mln PLN będzie stanowiło
dofinansowanie z Funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Kampania „Makarony Europy” jest
już 5 kampanią, której realizacja rozpoczęła się w ostatnich 6 miesiącach.
Łączny budżet wszystkich kampanii
wyniesie 16 428 671 EUR - historycznie najwięcej od 2004 r. Kampanie
te przewidują działania promocyjne
wobec ważnych grup żywności wytwarzanych w Polsce tj. drobiu, jabłek,
soków owocowych i warzywnych czy
makaronów.
Istnieje również duża szansa, iż jeszcze w 2012 r. rozpocznie się realiza-

cja kolejnych dwóch kampanii, które
są aktualnie przedmiotem oceny Komisji Europejskiej. Kampanie te dotyczą:
• wołowiny wysokiej jakości produkowanej zgodnie z krajowym systemem
jakości QMP
• mleka i produktów mleczarskich
a ich łączny budżet wynosi ponad
4 mln Euro.

Dopłaty dla rolników
z jednej instytucji od 2014 roku
Połączenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego już pewne. Wymuszają to przepisy UE. Za wypłatę środków
unijnych będzie odpowiedzialna tylko ARiMR.

Zarówno Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, jak i Agencja Rynku Rolnego pełnią funkcję agencji
płatniczych. ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu UE i udziela pomocy
ze środków krajowych. ARR wypłaca środki finansowe z mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej i krajowych
oraz prowadzi działalność kontrolną.
- Decyzja o połączeniu już zapadła.
Wynika to z tego, że w nowej perspekty-
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wie finansowej jest rekomendacja Brukseli do tego, żeby w danym kraju była
tylko jedna agencja płatnicza. My mamy
dwie, więc w tej chwili rolę agencji płatniczej przejęłaby Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - wyjaśnia Andrzej
Butra, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
Od tego roku ARiMR przejmuje od ARR przyznawanie płatności uzupełniającej do tytoniu i skrobi.
Ale przejęcie reszty obowiązków powinno nastąpić w przyszłym roku.

- Sądzę, że w tym roku podstawy
prawne zostaną złożone i w przyszłym
roku nastąpi połączenie, tak żeby w nowej perspektywie finansowej pieniądze
szły tylko z jednej instytucji - mówi Andrzej Butra.
Według szacunków resortu rolnictwa koszt połączenia agencji
może wynieść ok. 6 mln zł. Będą
to głównie koszty oprzyrządowania,
tworzenia baz danych i programów
komputerowych.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Od tego roku z Unii pożyczki
zamiast bezzwrotnych dotacji
Unia Europejska od tego roku będzie pożyczać, a nie dawać pieniądze
na start-upy. Kwoty wsparcia będą
wyższe, ale trzeba będzie je zwrócić.
Do tej pory dzięki bezzwrotnym dotacjom powstało ponad 100 tysięcy start-upów. Od 2012 roku na taką pomoc
będą mogły liczyć tylko osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

np. niepełnosprawni, osoby w wieku
50+ lub młodzi ludzie, którzy właśnie
ukończyli studia.
- W tym roku jest wprowadzony pilotażowo nowy system, który
polega na tym, że zamiast dotacji
będą udzielane pożyczki. To oznacza, że te pieniądze będzie trzeba
kiedyś oddać - mówi dr Jerzy Kwie-

ciński, ekspert Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości.
O pożyczkę będą mogli ubiegać się
wszyscy, którzy mają dobry pomysł
na biznes. Unijne pożyczki będą nieco
wyższe niż dotychczasowe dotacje.
- Dotacje były do wysokości 40 tys.
zł, a w ramach pożyczki można otrzymać do 50 tys. zł. Oprocentowanie
będzie bardzo atrakcyjne, bo niewiele powyżej zera - podkreśla Jerzy
Kwieciński.
Celem Komisji Europejskiej jest
stopniowe zmniejszanie liczby dotacji, aż do ich całkowitej likwidacji.

Targi Kielce zapraszają na AGROTECH 2012
Już na dwa miesiące przed targami zarezerwowana powierzchnia targów równa była powierzchni całej wystawy z 2011 roku, a to oznacza, że
padł kolejny rekord. AGROTECH 2012 znacznie przekroczył 50 tysięcy metrów kwadratowych i jest o 10% większy niż rok wcześniej.
Wystawa zajmie wszystkie 7 hal wystawienniczych, teren zewnętrzny i specjalnie wybudowane 4 hale namiotowe
o powierzchni ponad 11 tysięcy metrów
kwadratowych. Ich budowa rozpocznie
się już 27 lutego. Ze względu na rozmiar
imprezy powstaną również specjalne
nowe miejsca parkingowe wokół Targów Kielce. W targach udział weźmie
ponad 500 wystawców z 15 krajów
z całego świata: Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski,
Danii, Ukrainy, Litwy, Irlandii, Włoch,
Francji, Słowenii, a nawet Korei Południowej i po raz pierwszy z RPA. Wizytę na targach zapowiedział Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki,
który objął je honorowym patronatem.
AGROTECH to jedna z największych
w Europie, a z pewnością największa w Polsce, impreza wystawienni-
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cza poświęcona technice rolniczej.
Odwiedzają ją rolnicy z całego kraju i państw ościennych, kontrahenci, eksperci zajmujący się techniką
rolniczą, attache rolni akredytowani
w Polsce oraz studenci i uczniowie
szkół rolniczych. Wiele z kilku tysięcy
prezentowanych maszyn to światowe
premiery na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego postępu technologicznego, jaki w ciągu
kilku ostatnich lat dokonał się w polskim rolnictwie. Wystawie towarzyszy wiele ważnych ogólnopolskich
wydarzeń. Wśród nich między innymi
wyłonienie Maszyny Rolniczej Roku,
wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi czy Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.
W halach znajdują się również stoiska
konsultacyjne dla rolników i hodowców,

gdzie specjaliści odpowiadają nawet
na te najtrudniejsze pytania. Te targi
to po prostu dobra marka i chcąc być
na bieżąco trzeba przyjechać do Kielc.
W 2011 roku impreza ta pobiła kolejny
rekord i zanotowała ponad 50 000 tysięcy gości, stając się najchętniej odwiedzaną wystawą w historii Targów
Kielce.
Zapraszamy do Targów Kielce od 16 do 18 marca.

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

URODZAJ

Wpływ wapnowania
na urodzajność gleby
Naturalne warunki do produkcji rolnej w naszym kraju z powodu małej urodzajności gleb oraz
zbyt dużej zmienności pogody nie są zbyt sprzyjające.

Klimat charakteryzuje się stosunkowo
krótkim okresem wegetacji, niedostateczną ilością opadów atmosferycznych oraz ich niekorzystnym rozkładem
w czasie. Pokrywę glebową stanowią
w większości gleby lekkie lub bardzo
lekkie o małej naturalnej żyzności. Większość gleb w Polsce jest silnie lub umiarkowanie zakwaszona i wykazuje niską
zawartość podstawowych składników
pokarmowych.

Przyczyny zakwaszania gleb
Zakwaszenie gleb następuje w skutek wymywania kationów zasadowych
głównie wapnia i magnezu przez opady
atmosferyczne, szczególnie w okresie
jesienno-zimowym gdy gleba nie jest
wystarczająco chroniona przez okrywę
roślinną. Średnio szacuje się, że w ten

sposób tracimy około 150 kg CaO z 1 ha
w ciągu roku. Również kwaśne deszcze
i stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych (głównie azotowych) obniża odczyn
gleby. Kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżenie pH jest ich pobieranie
przez rośliny i wynoszenie z pola wraz
z plonem. Ubytek tych pierwiastków powinien być systematycznie uzupełniany
poprzez stosowanie wapna nawozowego. W przeciwnym razie proces zakwaszenia gleb systematycznie się pogłębia.
Dla zrównoważenia wszystkich czynników zakwaszających glebę rocznie należy zastosować około 500 kg CaO/ha.

Skutki zakwaszenia gleb
Ze względu na małą zdolność buforową skutki zakwaszenia szybciej ujawniają się na glebach lekkich i bardzo

lekkich niż na średnich i ciężkich. W glebach o odczynie pH poniżej 5,0 ujawnia
się toksyczne działanie glinu na korzeniach roślin. Ich wzrost jest zahamowany, są zgrubiałe o małej liczbie korzeni
drobnych. Taki stan niekorzystnie wpływa na transport wody i soli mineralnych
z roztworu glebowego do części nadziemnych roślin. Ponadto korzenie roślin są bardziej podatne na zakażenie
patogenami. Duża koncentracja glinu
w roztworze glebowym hamuje pobieranie oraz transport wapnia i magnezu.
Utrzymanie wysokiej aktywności biologicznej w warunkach wysokiego zakwaszenia jest niemożliwe. W glebach
kwaśnych o odczynie poniżej pH 5,0 drastycznie ubożeje liczba oraz różnorodność mikroorganizmów, wzrasta udział
grzybów a maleje bakterii. W zakwaszonych glebach źle „czują się” bakterie
z rodzaju Rhizobium, których symbioza
z roślinami motylkowatym jest warunkiem wiązania azotu atmosferycznego.
Na bardzo kwaśnych glebach najczęściej stwierdza się bardzo niską
lub niską zawartość przyswajalnego
dla roślin fosforu i potasu. Niedobór fosforu uniemożliwia uzyskanie wysokich

Tabela 1. Optymalne zakresy odczynu dla roślin uprawnych.
Roślina uprawna

Zboża

Okopowe
Przemysłowe

Strączkowe

Motylkowate, trawy
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Odczyn
pszenica

5,5-7,5

żyto

4,0-6,5

pszenżyto

5,0-7,0

jęczmień

6,0-7,5

owies

4,5-6,0

kukurydza

5,5-7,0

burak cukrowy

6,0-7,5

ziemniak

4,0-6,5

rzepak

5,5-7,5

tytoń

6,5-7,0

soja

6,0-7,0

łubin żółty

4,0-6,0

fasola, groch, łubin biały

6,0-7,5

trawy, koniczyna czerwona

5,5-7,0

koniczyna biała

5,0-6,5

seradela

4,5-6,5

lucerna

6,0-7,5

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 2. Przedziały potrzeb wapnowania
pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania
Kategoria agronomiczna gleby
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

B. lekkie

do 4,0

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5

od 5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

od 6,1

Średnie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

od 6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

od 7,1

plonów, nawet przy stosowaniu dużych
dawek plonotwórczego azotu. Rośliny
uprawiane na takich glebach cierpią
na niedobór magnezu, co prowadzi
do zahamowania wzrostu, a nawet
zamierania roślin. Najlepszym i najtańszym sposobem na jednoczesną
poprawę odczynu i zasobności gleb
w magnez przyswajalny dla roślin jest
zastosowanie wapna magnezowego.

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

Reakcja roślin uprawnych
na zakwaszenie gleb
Rośliny plonują najlepiej na glebach
o optymalnym lub tolerowanym przez
nie zakresie odczynu. Wrażliwość roślin
uprawnych na odczyn jest zróżnicowana. Większość uprawianych w Polsce
gatunków toleruje odczyn od lekko
kwaśnego do obojętnego. W zalece-

niach nawozowych dla poszczególnych
gatunków roślin podaje się optymalne
zakresy pH (tab. 1), dla większości z nich
przedział ten mieści się w granicach
pH 5,5-6,5, czyli obejmuje gleby słabo
kwaśne i obojętne.
Uprawa roślin na glebach o optymalnym dla nich odczynie gwarantuje dobre wykorzystanie przez rośliny
składników pokarmowych z rezerw
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Tabela 3. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha
Kategoria agronomiczna gleby

Przedział potrzeb wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

B. lekkie

3,0

2,0

1,0

1,0

-

Lekkie

3,5

2,5

1,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

1,7

1,7

1,0

Ciężkie

6,0

3,0

2,0

2,0

1,0

glebowych, nawozów naturalnych i mineralnych. Niespełnienie tego warunku
oznacza utratę plonu uprawianych roślin a także pogorszenie jakości konsumpcyjnej, paszowej czy przemysłowej
płodów rolnych.

Stosowanie nawozów wapniowych
Każda gleba, ze względu na wielkość
kompleksu sorpcyjnego, posiada tylko
jej właściwy zakres optymalnego odczynu (tab. 2). Powyżej tego zakresu
wapnowanie jest zabiegiem nieuzasadnionym. Dawkę wapna określa
się na podstawie ustalonych dla danej gleby klasy potrzeb wapnowania,
które wynikają z odczynu i przynależności do określonej kategorii agronomicznej (tab. 3). Im cięższa gleba, tym
większe są zalecane dawki wapna konieczne dla poprawy odczynu.
Warunkiem największej efektywności wapnowania jest zastosowanie optymalnej dawki CaO i odpowiedniej
formy nawozu. Na gleby bardzo lekkie
i lekkie wskazane jest stosowanie wapna węglanowego (CaCO3), łagodnie
zmieniającego odczyn gleby. Na gleby
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średnie i ciężkie zaleca się stosowanie
wapna tlenkowego CaO, które działa
szybciej na zmianę odczynu i rozluźnia te gleby poprawiając stosunki powietrzno-wodne. Bardzo ważna jest
równomierność rozsiewu wapna i jego
dokładne wymieszanie z glebą do głębokości 25-30 cm. Dlatego nawozy
wapniowe najlepiej jest stosować zanim rozpoczną się uprawki przedsiewne. Wapno można stosować wiosną,
latem, jesienią ale pod warunkiem,
że na przeprowadzenie odpowiednich
uprawek będzie minimum 3-4 tygodnie.
Podsumowując, wapnowanie w warunkach Polskiego rolnictwa jest zabiegiem koniecznym. Zabieg ten zapewnia
nie tylko dobre zaopatrzenie roślin
w wapń i optymalny zakres odczynu
gleby ale też chroni rośliny przed toksycznym działaniem glinu, manganu
i pierwiastków śladowych. Optymalny
odczyn gleby, utrzymuje na wysokim poziomie przyswwajalność fosforu, potasu,
magnezu i większości mikroelementów.
Gleby o uregulowanym odczynie cechują się wyższą aktywnością biologiczną. Optymalne pH zapewnia wysoką

efektywność nawożenia mineralnego
i tym samym zwiększa opłacalność
produkcji roślinnej. Rośliny uprawiane
na zakwaszonych glebach mają mniejszą odporność na suszę, wymarzanie
i porażenie przez choroby i szkodniki,
przyczyniając się do obniżenia opłacalności produkcji roślinnej oraz dochodu rolnika. Wapnowanie wpływa
na urodzajność a zarazem na wielkość
i jakość uzyskiwanych plonów roślin.
Mgr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
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Pobudzanie rzepaku
po mroźnej zimie
Dobrze przygotowany do zimy rzepak
znosi mrozy dochodzące do 17-20°C.
Brak okrywy śnieżnej w centralnej i zachodniej Polsce oraz mrozy na początku lutego przekraczające miejscami
-25 do -30°C mogą spowodować
duże straty na plantacjach rzepaku.
Dzisiaj jeszcze trudno stwierdzić jak
duże szkody poczyniły w uprawie rzepaku tak niskie temperatury, ale już
teraz warto się zastanowić co zrobić
aby uratować lub wzmocnić te plantacje, które są tylko trochę uszkodzone.
Pierwszym sposobem oceny przezimowania będzie wykopanie kilku roślin
rzepaku, co przy zamarzniętej glebie
na głębokość nawet 80-90 cm nie będzie
proste i wykonanie testu przeżyciowego w ciepłym pomieszczeniu. Jeżeli po
kilku dniach rośliny zaczną wegetację
na pewno warto wprowadzić program
nawożenia regenerujący szkody mrozowe i aktywizujący procesy życiowe
roślin. Można go pokrótce sprowadzić
do czterech następujących punktów:
• Zastosować na zamarzniętą jeszcze
glebę szybko działający nawóz azotowy, np. saletrę amonową lub saletrę wapniową z borem, ponieważ
zawartość azotu w glebie jest po
tamtym roku bardzo mała, a rośliny
szczególnie wyczerpane niekorzystnymi warunkami będą go bardo potrzebowały na starcie.
• W momencie ruszenia wegetacji
wykonać oprysk dolistny szybko
działającym nawozem wysoko potasowym, np. Metalosate Potassium
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

w dawce 3-4 L/ha, w którym potas
jest skompleksowany biologicznie
aktywnym zestawem L-aminokwasów roślinnych, wykorzystywanych
przez rośliny rzepaku do budowy
tkanek. Może to być również Rosaleaf 4 (15-10-31), który zawiera
szczególnie dużo witaminy C przyspieszającej wnikanie i transport
składników pokarmowych w roślinie.
Szybko działające nawozy potasowe stosujemy w celu pobudzenia
zwiększonej produkcji glutationu,
hormonu odpowiedzialnego za regenerację uszkodzonych tkanek.
W komórkach roślinnych bierze on
również udział w reakcjach obronnych organizmu. Pełni rolę antyutleniacza, jest prekursorem fitochelatyn,
które biorą udział w detoksykacji jonów metali ciężkich. Toksyczność
tych jonów dla roślin zależy od ich
stężenia w komórkach, a objawia
się zaburzeniami w funkcjonowaniu błon komórkowych oraz inaktywacją wielu enzymów biorących
udział w metabolizmie na poziomie
komórkowym, co prowadzi do redukcji wzrostu roślin. Jest to więc
bardzo istotna sprawa.
• Ponieważ gleba w tym roku jest głęboko zamarznięta, będzie się wolno
nagrzewała i rośliny będą potrzebowały na początku dużo energii
do pobierania składników pokarmowych z gleby. Aby poprawić gospodarkę energetyczną roślin, 5-7 dni
po pierwszym zabiegu, należy wy-

konać oprysk szybko działającym
nawozem fosforowym oraz magnezem niezbędnym do wytworzenia
chlorofilu i prawidłowej fotosyntezy.
Doskonałym nawozem łączącym
te 2 składniki jest Fosfiron Mg, nawóz
ten zawiera 40% fosforu i 10% magnezu oraz wapń. Stosujemy go w dawce 2-3 L/ha.
• Ostatnim elementem programu jest
stymulacja procesów życiowych roślin przy użyciu nawozów z algami morskimi, np. takimi jak Algex
– 5 L/ha lub Agrocean B – 2 L/ha.
Auksyny i gibereliny zawarte w tych
nawozach stymulują podziały komórkowe i wzrost roślin. Oprysk
tymi nawozami należy wykonać 3-5 dni po oprysku nawozem
fosforowo-magnezowym.
Podobne programy nawożenia były
bardzo skuteczne w regeneracji szkód
mrozowych po zimie 2006.
Warto też pamiętać o możliwości nalistnego zastosowania nawozu Rosahumus bardzo wczesną wiosną przed
ruszeniem wegetacji, w dawce 3 kg/ha.
W Niemczech, Francji i Belgi Rosahumus
jest powszechnie stosowany 1-2 razy
od ruszenia wegetacji do kwitnienia,
w dawce 250-300 g/ha. W Polsce takie zastosowanie nawozu było już wielokrotnie badane w doświadczeniach,
które przeprowadzone zostały w krajowych placówkach naukowo-badawczych
i zawsze przynosiło pozytywne efekty.
Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% K2O oraz 0,6% żelaza.
Kwasy humusowe korzystnie wpływają na rozwój roślin, w tym szczególnie na rozwój systemu korzeniowego,
a o znaczeniu potasu dla roślin na starcie (zwłaszcza po mroźnej zimie) napisałem już na początku tej informacji.
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Wiosenne startowe nawożenie rzepaku
Rzepak jest rośliną uprawną o bardzo
dużych potrzebach pokarmowych. Dla
wytworzenia plonu 1t nasion wraz z odpowiadającą mu masą słomy i korzeni
pobiera: 50-70 kg/ha N, 15-30 kg/ha
P2O5, 70-90 kg/ha K2O, 10-14 kg/ha
MgO, 15-25 kg/ha S, ponadto pobiera
znaczne ilości mikroelementów (B, Mn,
Zn, Cu, Mo). Na glebach o średniej zasobności w składniki pokarmowe nawożenie fosforem i potasem realizuje się
z reguły całkowicie jesienią, chociaż
w pewnych sytuacjach część dawki
lepiej jest zastosować wiosną. Natomiast azot i siarka, a także magnez
to składniki bardzo ruchliwe w glebie,
zagrożone wymyciem jesienią i zimą
przez opady, stąd główne ilości tych
składników muszą być dostarczone
wiosną na czas ich dynamicznego
pobierania przez rośliny.
Azot jest z jednej strony składnikiem
najsilniej wpływającym na plon rzepaku, z drugiej zaś przenawożenie
skutkuje wieloma niekorzystnymi zjawiskami (np. wyleganie, porażenie
przez choroby) w znacznie większym
stopniu niż w przypadku innych składników. Uzasadnia to szczególną potrzebę precyzyjnego wyliczenia jego
dawki. Punktem wyjścia w ustaleniu
dawki jest zapotrzebowanie rzepaku
na składnik – średnio 60 kg na 1 t nasion. Prognozując plon 4 t z ha, uzyskujemy zapotrzebowanie wynoszące
240 kg/ha N – taką ilość azotu pobierze rzepak w całym okresie swojej wegetacji. Należy pamiętać o tym,
że pewne ilości azotu rzepak już pobrał
jesienią z naturalnych zasobów gleby,
jak również z zastosowanego jesienią
nawozu. Zależnie od stopnia rozwinięcia rozet wynoszą one 30-60 kg/ha
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N. Przyjmując, że jesienią ubiegłego
roku rzepak pobrał 60 kg/ha azotu,
do zbilansowania wiosennego pozostaje 180 kg/ha. W celu ustalenia wiosennej
dawki azotu należy wczesną wiosną,
jeszcze przed wysianiem nawozów,
pobrać próbki gleby z warstwy o głębokości do 90 cm w celu oznaczenia
zawartości mineralnego azotu glebowego, tzw. Nmin. Zakładając zawartość
Nmin na poziomie 60 kg/ha, otrzymujemy w przedstawianym przykładzie
120 kg/ha do pokrycia w czasie dalszej
wegetacji. Do czasu zakończenia pobierania azotu przez rzepak, a wypada
to wraz z końcem formowania łuszczyn,
uwolnią się jeszcze z próchnicy dodatkowe ilości azotu - ilości proporcjonalne do zawartości próchnicy w glebie.
W ciągu całego kalendarzowego sezonu wegetacyjnego ilość ta wynosi ok.
30 kg/ha na każdy 1% próchnicy. Rzepak, z uwagi na wcześnie kończący się
okres pobierania składników pokarmowych, wykorzysta tylko ok. 1/3 tej ilości,
co na glebie o 2% zawartości próchnicy
stanowi 20 kg/ha N. Zatem do uzupełnienia nawożeniem mineralnym pozostaje jeszcze 100 kg/ha N. Rzepak
wykorzystuje z nawozów mineralnych
tylko 50-70% azotu. Jeśli przyjmiemy
wykorzystanie rzędu 60%, uzyskamy
(dzieląc 130 kg/ha N przez 0,6) ilość
wynoszącą 167 kg/ha N do pokrycia
w nawozie. Dawka ta może ulec dalszemu zmniejszeniu, jeśli na przyoraną
słomę zbożową zastosowano mocznik (o co najmniej 30% użytej ilości)
oraz jeśli liście rozetowe zostały zimą
zniszczone przez mróz lub wskutek zastosowania RSM (azot z obumarłych
liści wraca do ponownego obiegu).
Ilości te, w gruncie rzeczy niewielkie

(po 5-10 kg/ha N z każdego źródła),
uwzględniamy w bilansie przez odjęcie od potrzeb pokarmowych, jeszcze
przed zastosowaniem współczynnika wykorzystania azotu z nawozów
mineralnych.
Strategię wiosennego nawożenia
rzepaku azotem, a także innymi składnikami, określa zasada, że to nawóz
powinien czekać na rzepak, a nie odwrotnie. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia w tym roku, bowiem
silnie rozwinięte jesienią rozety mocno
wyczerpały glebowe zasoby azotu.
Nawóz azotowy należy więc wysiać
tak wcześnie, jak tylko jest to możliwe
(przed ruszeniem wegetacji, najlepiej
na zamarzniętą glebę), żeby zapewnić
roślinom dobry start i w pełne wykorzystanie zbudowanego jesienią potencjału plonotwóczego. Na glebach
ciężkich dawki do 100 kg/ha N lub nieznacznie przekraczające tę ilość stosujemy jednorazowo. Natomiast dawki
znacznie przekraczające 100 kg/ha N
dzielimy na glebach mocnych na dwie
części, zaś na glebach lżejszych nawet na więcej części. Pierwsza dawka
powinna stanowić 1/2 do 2/3 ogólnej
ilości (około 100 kg/ha N), a podajemy ją w szybko działających formach
saletrzanych. Druga dawka wymaga
zastosowania w początkowym okresie wydłużania się łodyg (wysokość
roślin 10-15 cm). Początek pąkowania (rozchylenie się liści okrywających
pąk kwiatostanowy) to ostateczny i trochę już spóźniony termin. W zależności od dynamiki wiosennego rozwoju
rzepaku wypadnie to około dwa tygodnie po ruszeniu wegetacji. W tym czasie można stosować dłużej działające
formy nawozów, np. mocznik. Jeśli górw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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na warstwa gleby jest przesuszona,
stosowanie nawozu sypkiego nie jest
polecane - lepiej przejść na dokarmianie dolistne mocznikiem. Mocznik
stosujemy w roztworze nie mocniejszym niż 12%. Ilości stosowanego
roztworu powinny być umiarkowane, stosowne do masy roślin, zdolnej
do zatrzymania cieczy opryskowej
bez wystąpienia spływów na glebę–
150-250 l/ha. Odpowiednie ilości podanego roślinom azotu wyniosą zatem
w jednym zbiegu maksymalnie od 8 do
14 kg/ha N. Dolistne dokarmianie
mocznikiem dobrze jest łączyć w jednym zabiegu z aplikacją pestycydów
przeciw szkodnikom lub chorobom
grzybowym, ponieważ mocznik korzystnie wpływa na pobranie przez
rośliny substancji towarzyszących.
Ostateczny termin dokarmiania dolistnego to koniec pąkowania. Dokarmianie podczas kwitnienia nie ma sensu,
bowiem nawóz opada wraz z płatkami
kwiatów, a ponadto może uszkodzić
bardzo wrażliwe słupki kwiatów i zawiązki łuszczyn. Nie wolno stosować
wszelkich zabiegów opryskowych, jeśli prognozy pogody przewidują wystąpienie silniejszych przymrozków
(poniżej -2oC) i bezpośrednio po nich,
ponieważ prowadzi to do zwiększonych szkód mrozowych.
Uzupełniające, wiosenne nawożenie fosforem i potasem należy przeprowadzić także możliwie wcześnie.
Odpowiednie są tylko dobrze rozpuszczalne formy fosforu (np. superfosfat
potrójny) w niedużych ilościach, tj.
do 20 kg/ha P2O5, gdyż dawki większe okazują się nieefektywne. Natomiast potas można wiosną podać
w większych ilościach, dochodzących
do 50% ogólnej dawki.
Kolejnym składnikiem pokarmowym,
który należy uwzględnić w wiosennym
nawożeniu rzepaku, jest siarka. Pobraw w w . r a p o r t r o l n y. p l

nie tego składnika kształtuje się na poziomie 1/4 do 1/3 pobrania azotu. Azot
i siarka znajdują się w interakcji i wzajemnie warunkują swoją efektywność
nawozową. Jak dotąd nie wypracowano skutecznych metod diagnozowania potrzeb nawożenia siarką, dlatego
pozostaje stosować się do orientacyjnych zaleceń. W większości przypadków wystarczające są dawki rzędu
20-40 kg/ha S, a tylko na glebach
lżejszych o małej zawartości próchnicy powinny być większe. Siarkę dostarczamy jako składnik towarzyszący,
stosując część dawki azotu w siarczanie amonu, w nawozach potasowych
(siarczan potasu, kalimagnezja) czy
w nawozie magnezowym (kizeryt).
Magnez określany jest jako składnik
ciepłolubny, bowiem w niskich temperaturach jest słabo dostępny dla roślin.
Dlatego wczesnowiosenne nawożenie
magnezem daje pozytywne efekty nawet na glebach bardzo zasobnych w ten
składnik. Nawozem z wyboru jest kizeryt, dostarczający zarówno magnez
jak i siarkę. Ponadto, przejściowe niedobory magnezu można likwidować,
opryskując rzepak po odtworzeniu
rozety liściowej solą gorzką.
Podczas ostatniej zimy w wielu rejonach Polski, zwłaszcza w zachodniej części kraju, plantacje rzepaku
ucierpiały od mrozów, które wystąpiły
przy braku okrywy śnieżnej. W takich
warunkach najsilniej uszkadzany jest
przypowierzchniowy system korzeniowy. Pobranie przez rośliny składników pokarmowych z tej warstwy
przez długi czas będzie niemożliwe,
co należy uwzględnić w sposobie
nawożenia. Należy większy nacisk
położyć na wczesne nawożenie doglebowe, zapewniające lepsze wniknięcie
składników w głąb gleby, a zwłaszcza
na dokarmianie dolistne.
Dr inż. Piotr Toboła

Z NAMI ZYSKUJESZ

Odmiany mieszańcowe:

MAKRO
F1
Nowy wymiar plonu

NOWOŚĆ

KALIBER
F1
Wigor i jakość
Odmiany liniowe:

FENJA
Silna i plenna

NOWOŚĆ

CLIPPER
Wydajny i pewny
CAMPINO
Wczesne i wysokie zbiory
MOZART
Godny zaufania
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Wiosenne odchwaszczanie
rzepaku ozimego
Prawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin jesienią zapewniają prawidłowy rozwój rzepaku
ozimego jeszcze przed zimą oraz pozwalają uprawie przetrwać zimę w dobrej kondycji.

Dobrze rozwinięty jesienią korzeń
główny z dużą ilością korzeni bocznych
oraz skrócona łodyga zapewnią wysoką
odporności rzepaku na często występujące w tym okresie znaczne spadki temperatury. Takie rośliny rzepaku,
które bez problemu przetrwały zimę
będą miały lepsze warunki do wzrostu i rozwoju na wiosnę. Obecnie rolnicy
z niepokojem oczekują na rozpoczęcie
wegetacji wiosennej rzepaku z uwagi
na duże prawdopodobieństwo wymarznięcia części roślin podczas dużych spadków temperatury pod koniec
stycznia i na początku lutego. Tak więc
podstawową sprawą będzie prawidłowa
ocena kondycji rzepaku po zimie. Stan

i wygląd plantacji wiosną jest mocno
uzależniony od poprawnie wykonanej
jesienią agrotechniki (zabiegi uprawowe, nawozowe, pielęgnacyjne i zabiegów ochrony roślin), oraz przebiegu
pogody, która stymuluje lub co zdarza
się częściej hamuje rozwój rzepaku.
W zależności od powyższych czynników - wiosną - wygląd pól, na których
uprawiany jest rzepak ozimy może się
kształtować w całkiem odmienny sposób. Obecnie rzadko zdarza się sytuacja w której rolnicy (z różnych względów)
powstrzymują się od wykonania jesiennych zabiegów ochrony roślin. Brak
ochrony jesienią jest dużym błędem,
który znacznie ogranicza skuteczność

zabiegów wykonywanych na wiosnę. Ponadto pozostawia mocno zachwaszczone plantacje z chwastami
w zaawansowanych fazach rozwojowych, często z gatunkami szczególnie agresywnymi dla rzepaku ozimego
jak samosiewy zbóż, przytulia czepna i chwasty rumianowate.

Chwasty jednoliścienne.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne występujące w rzepaku ozimym,
do których zaliczamy przede wszystkim
samosiewy zbóż i rzadziej spotykaną
miotłę zbożową nadal stanowią poważny problem dla tych upraw, ponieważ
rzepak z reguły wysiewany jest po roślinach zbożowych. Można powiedzieć,
że obecnie rzepak pełni w płodozmianie
rolę „przerywnika” monokultury zbożowej. Ta sytuacja prowadzi najczęściej
do masowego występowania samosiewów zbóż na plantacjach rzepaku
co ujemnie odbija się na jego plonowaniu. Doświadczenia przeprowadzone w Zakładzie Herbologii i Technik

Tabela 1. Dobór graminicydów do zwalczania samosiewów zbóż i miotły zbożowej w rzepaku ozimym w terminie wiosennym.
Preparat

Dawka l/ha

Zwalczany gatunek

0,5 – 0,7

samosiewy zbóż

0,6 – 0,8

miotła zbożowa

Arrow 240 EC *

0,4

samosiewy zbóż, miotła zbożowa

Elegant 05 EC

1

miotła zbożowa

Focus Ultra 100 EC

1 – 1,5

samosiewy zbóż, miotła zbożowa

0,5 – 0,75

samosiewy zbóż

Agil 100 EC

Fusilade Forte 150 EC

Termin stosowania wiosną

0,75 – 1

miotła zbożowa

Labrador 05 EC

1,5

samosiewy zbóż

nie później niż do fazy strzelania

Leopard 05 EC

1 – 1,5

samosiewy zbóż, miotła zbożowa

w pęd kwiatowy, na chwasty jednoliścienne

0,7 – 1

miotła zbożowa

w fazie od 2-4 liści do pełni krzewienia

1

samosiewy zbóż

0,6 – 1

samosiewy zbóż

Leopard Extra 05 EC

Pantera 040 EC

1

miotła zbożowa

Pilot 10 EC

0,4 – 0,5

samosiewy zbóż, miotła zbożowa

Targa 10 EC

0,4 – 0,5

samosiewy zbóż, miotła zbożowa

0,75 – 1

samosiewy zbóż

1 – 1,5

miotła zbożowa

Targa Super 05 EC

* - stosować ze wspomagaczem np. Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
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Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu dowodzą, że stopień zachwaszczenia samosiewami zbóż
a zwłaszcza samosiewami pszenicy
ozimej już w ilości 15-20 szt./m2
wpływa na obniżenie plonowania
rzepaku ozimego. Większe nasilenie występowania tych chwastów
może prowadzić do zmniejszenia
plonu o 10-25%.
W przypadku, gdy jesienią nie
zwalczano chwastów jednoliściennych, to wiosną należy bezwzględnie przeprowadzić taki zabieg, ale
nie później jak do początku strzelania rzepaku w pędy kwiatowe.
Do niszczenia samosiewów zbóż jak
również miotły zbożowej przeznaczona jest wyspecjalizowana grupa herbicydów tzw. graminicydy.
Jest to grupa preparatów do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach
roślin dwuliściennych charakteryzująca się działaniem układowym.
Preparaty te pobierane są przez liście chwastów i przemieszczane
do korzeni lub rozłogów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju
roślin a następnie ich zamieranie.
Warunkiem skutecznego niszczenia chwastów jednoliściennych jest
prawidłowy dobór dawki preparatu i terminu zabiegu, w tym celu
w tabeli 1 podano zalecenia dotyczące stosowania zarejestrowanych
w rzepaku ozimym graminicydów.
Obecnie znacznie rzadziej spotykane jest zachwaszczenie rzepaku
perzem właściwym, który jest wieloletnim chwastem rozwijającym się
głównie przez podziemne rozłogi.
Perz może obniżyć plon rzepaku
ozimego o 20 - 30 % a przy duw w w . r a p o r t r o l n y. p l

żym nasileniu nawet ponad 50 %.
Chcąc zniszczyć perz właściwy
musimy zastosować wyższe dawki graminicydów od stosowanych
do zwalczania jednorocznych gatunków jednoliściennych – dane
podano w tabeli 2.

Chwasty dwuliścienne.
Jak już wspomniano stan i wygląd
plantacji rzepaku ozimego będzie
zależał w dużym stopniu od poprawnie wykonanych jesienią zabiegów ochrony oraz od przebiegu
pogody. Jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne występujące podczas siewu
jak i wschodów rzepaku (ostatnio
częste susze) stosowane jesienią
zabiegi herbicydowe często nie
są w pełni skuteczne i na wiosnę
w rzepaku ozimym nadal mogą
występować chwasty dwuliścienne
takie jak: fiołek polny, chaber bławatek, chwasty rumianowate, przytulia czepna, tobołki polne, tasznik
pospolity i in. Również działania
Komisji Europejskiej - wycofujące
z użycia szereg środków chemicznych - wynikające z realizacji zadań
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa stosowania i zminimalizowania niekorzystnego wpływu
środków chemicznych na środowisko, zmniejszyły znacznie ilość
środków zalecanych do stosowania w rzepaku ozimym.
Wiosną mamy do dyspozycji zaledwie kilka herbicydów.(tabela 3).
Kerb 50 WP (i jego odpowiedniki), zwiera jako składnik czynny
propyzamid i jest przeznaczony
do zwalczania miotły zbożowej i samosiewów zbóż oraz bodziszków,
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Tabela 2. Dobór graminicydów do zwalczania perzu właściwego w rzepaku ozimym wiosną
Preparat

Dawka l/ha

Agil 100 EC

1,25 – 1,5

Arrow 240 EC *

1

Focus Ultra 100 EC

3–4

Fusilade Forte 150 EC

2 – 2,5

Labrador 05 EC

3

Leopard 05 EC

2–3

Leopard Extra 05 EC

2–3

Pantera 040 EC

1,75 – 2

Pilot 10 EC *

0,75

Targa 10 EC *

0,75

Targa Super 5 EC

2–3

Termin stosowania wiosną

nie później niż do fazy strzelania w pęd kwiatowy, na chwasty jednoliścienne
w fazie od 2-4 liści do pełni krzewienia, gdy perz wykształcił 4-6 liści

* - stosować ze wspomagaczem Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha
Tabela 3. Dobór herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym w terminie wiosennym.
Preparat

Dawka l/ha

Termin stosowania wiosną

Kerb 50 WP

1 – 1,5

tuż po ruszeniu wegetacji, a przed zwarciem międzyrzędzi na wilgotną glebę

Galera 334 SL

0,35

od momentu ruszenia wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rzepaku

0,3 – 0,4

od momentu ruszenia wegetacji do fazy początku wykształcania pąków kwiatowych rzepaku

Lontrel 300 SL
Cliophar 300 SL

przetaczników, gwiazdnicy pospolitej,
rdestów, szczawiu zwyczajnego i polnego i in.. Preparat należy stosować
jak najwcześniej wiosną, kiedy tylko
można wjechać w pole. Kerb 50 WP
wiosną ma nieco słabsze działanie
na chwasty niż stosowany jesienią,
zwłaszcza gdy temperatura przy glebie jest wyższa od 15°C i występuje duże nasłonecznienie.
Lontrel 300 SL, Cliophar 300 SL
(i odpowiedniki) są bardzo użyteczne, gdy w rzepaku ozimym występują wiosną w przewadze chwasty
rumianowate. Preparaty te zawierają w swoim składzie jako substancję
czynną chlopyralid i poza rumiankami
skutecznie zwalczają również chaber
bławatek, dymnicę pospolitą, ostrożeń polny i żółtlicę drobnokwiatową.
Lontrel 300 SL i jego odpowiedniki
możemy stosować w rzepaku ozimym
wiosną od momentu ruszenia wegetacji do początku wykształcania pąków
kwiatowych w dawkach 0,3 – 0,4 l/ha.
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Galera 334 SL (i odpowiedniki) zawiera dwie substancje czynne chlopyralid
i pikloram co pozwala skutecznie zwalczać wiosną w rzepaku ozimym takie
chwasty jak: rumian polny i rumianek
pospolity, marunę bezwonną, dymnicę

pospolitą, chaber bławatek, ostrożeń
polny, oraz przytulię czepną, natomiast
słabiej działa na fiołka polnego zwłaszcza gdy jest w zaawansowanych fazach
rozwojowych. Optymalnym terminem
wiosennego zastosowania herbicydu
Galera 334 SL jest okres od momentu ruszenia wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych. Preparat
należy stosować w dawce 0,35 l/ha,
kiedy chwasty rumianowate znajdują się
w fazie rozety, natomiast najskuteczniej
niszczy on przytulię czepną w młodych
stadiach rozwojowych zanim osiągnie
ona wysokość 8 cm.
Podkreślić należy, że skuteczność
działania herbicydów stosowanych
wiosną do odchwaszczania rzepaku
ozimego w dużej mierze uzależniona jest od właściwie dobranego terminu zabiegu, prawidłowo dobranej
dawki preparatu i poprawnej techniki
opryskiwania.
Mgr Marek Badowski IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
Wrocław
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zwalczanie szkodników
łodygowych w rzepaku
ozimym
Rzepak już od wiosennego ruszenia wegetacji może być atakowany przez szkodniki łodygowe.
W Polsce duże znaczenie gospodarcze mają dwa z nich - chowacz brukwiaczek i chowacz
czterozębny.

Chrząszcze chowacza brukwiaczka opuszczają leża zimowe i nawiedzają plantacje rzepaku już wczesną
wiosną, gdy średnia temperatura powietrza wyniesie 6˚C. Jest największym
chowaczem spotykanym na rzepaku
o długości od 3,2 do 4,0 mm, koloru szarego. Samice wygryzają otwory w dolnej części łodyg, do których
składają jaja. Białe, beznogie larwy
z ciemną głową żerują wewnątrz wierzchołkowej części łodygi i są wynoszone
w górę w miarę jej wzrostu. Uszkodzone przez larwy łodygi pękają, zwieszając się w dół, po czym ponownie się
podnoszą. Skrzywiona łodyga przypomina kształtem literę „S”. Zasadnicze znaczenie ma zwalczenie samic
chrząszcza przed złożeniem jaj, bowiem
późniejsze zwalczenie larw nie uchroni
łodyg rzepaku przed pęknięciem. Otwór
wygryziony przez samicę, jak i późniejsze pęknięcie, są wrotami wejścia dla
grzybów chorobotwórczych powodujących takie choroby jak: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych czy

szara pleśń. Ponadto, pęknięcia łodyg
przyczyniają się do bezproduktywnej
ucieczki wody z roślin.
W zależności od panujących warunków pogody wraz z chowaczem brukwiaczkiem, choć zazwyczaj nieco
później, pojawia się na rzepaku chowacz czterozębny. Jego nalot jest długi
i trwa do początku kwitnienia rzepaku. Chrząszcz ten jest nieco mniejszy
od chowacza brukwiaczka, długości od 2,5 do 3,0 mm, z charakterystyczną białawą plamą na pokrywach
skrzydeł poniżej przedplecza. Białe
i beznogie larwy z brązową głową żerują, przechodząc z ogonków liściowych,
gdzie samice składają jaja, do łodygi. W środku łodygi drążą chodniki
w kierunku korzenia. Wnętrze łodygi,
na początku brązowe od odchodów
larw, z czasem może czernieć wskutek
rozwinięcia się na nich grzybów. Żerowanie larw doprowadza do zahamowania wzrostu roślin i przedwczesnego
ich zasychania. Widoczna po żniwach
charakterystycznie poczerniała i pu-

sta w środku, „zrobaczywiała” ścierń
rzepaku jest dowodem bytowania larw
tego szkodnika.
Ze względów ekologicznych i gospodarczych środki ochrony roślin powinny być stosowane tylko w czasie
masowego nalotu szkodnika w takim
nasileniu, które uzasadnia ekonomicznie wykonanie zabiegu ochronnego.
W tym celu należy ustalić nasilenie występowania szkodnika. Dużą pomocą
przy podejmowaniu decyzji o zabiegu
ochronnym są informacje określające występowanie danego agrofaga.
Można je znaleźć na stronach internetowych Instytutu Ochrony Roślin PIB
w Poznaniu (www.stanfit.ior.agro.pl)
i Państwowego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. (www.piorin.gov.
pl/sygn/start.php).
Pomimo podanych informacji nie
można zaniechać kontroli nasilenia
szkodników na własnej plantacji. Do monitoringu ataku obydwu gatunków chowaczy, jak również występującego
później słodyszka rzepakowego, służą
żółte naczynia. Naczynia napełnia się
wodą z dodatkiem środka zmniejszającego napięcie powierzchniowe, np.
płynu do mycia naczyń kuchennych.
Około 2 mm poniżej górnej krawędzi
naczynia powinny mieć nawiercone otworki średnicy ok. 1 mm, umożliwiające
po opadach odpływ nadmiaru cieczy
bez odłowionych szkodników. Naczynia
rozstawia się około 20 m od każdego
brzegu pola. Na mniejszych plantacjach
należy uwzględnić kierunek spodziewa-

Progi szkodliwości chowaczy łodygowych
Szkodniki
Chowacz brukwiaczek

Chowacz czterozębny

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

Termin obserwacji

Progi szkodliwości

Początek marca – koniec

10 chrząszczy w żółtym naczyniu w kolejnych

marca (BBCH – 20-29)

3 dniach lub 2-4 chrząszczy na 25 roślin

Przełom marca i kwietnia
(BBCH 25-39)

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w kolejnych 3 dniach lub 6 chrząszczy na 25 roślin

23

URODZAJ
nego nalotu chrząszczy, czyli od strony
najbliższych zeszłorocznych plantacji
rzepaku oraz od strony przeważających
wiatrów. Naczynia powinny być podnoszone wraz z wzrostem łanu rzepaku, tak by były umieszczone na równi
z jego górną krawędzią. Stan naczyń
należy lustrować najrzadziej co 3 dni
w celu określenia ilości chrząszczy,
które wpadły w naczyń.
W celu ułatwienia podjęcia decyzji o celowości zabiegu ochronne-

go określono dla szkodników progi
szkodliwości (tabela 1). Progi informują o liczebności owadów odłowionych
w żółtych naczyniach, jak i liczbie owadów na roślinach rzepaku. Żółte naczynia raczej pomagają w sygnalizowaniu
nalotów owadów, natomiast bardziej
wiarygodne, ale o wiele bardziej pracochłonne jest liczenie owadów na roślinie.
W celu zwalczania szkodników łodygowych należy stosować wyłącznie
zarejestrowane w Polsce insektycy-

dy (tabela 2). Środki należy stosować
zgodnie z etykietą. Przy większej liczbie zabiegów należy korzystać przemiennie z różnych grup chemicznych.
Ponadto, w doborze środka należy
uwzględnić temperaturę powietrza
panującą w czasie zabiegu. Pyretroidy działają najlepiej w temperaturach
poniżej 20˚C, insektycydy fosforoorganiczne dobrze działają powyżej 15˚C,
natomiast chloronikotynyle są obojętne względem temperatury.

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania chowaczy łodygowych
Preparat

Substancja aktywna

Dawka preparatu w l/ha
Chowacz brukwiaczek

Chowacz czterozębny

Pyretroidy
Alpha Gold 100 EC

alfa-cypermetryna

0,12

0,1 *

Fastac 100 EC

alfa-cypermetryna

0,12

0,1 *

Golden Alpha 100 EC

alfa-cypermetryna

0,12

0,1 *

Jetstac 100 EC

alfa-cypermetryna

0,12

0,1 *

Alfazot 025 EC

beta-cyflutryna

0,25

0,25

Bulldock 025 EC

beta-cyflutryna

0,25

0,25

Sherpa 100 EC

cypermetryna

0,3

0,25 *

Decis Mega 50 EW

deltametryna

0,15

0,1

Patriot 100 EC

deltametryna

0,075

0,05

Sumi-Alpha 050 EC

esfenwalerat

0,25

0,2-0,25

Rapid 060 CS

gamma-cyhalotryna

0,08

0,06-0,08

Agria-Lambda Cyhalotryna 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

Arkan 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

Karate Zeon 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

Kung-Fu 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

LambdaCe Z 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

Roztoczol Extra 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,15

0,12 *

Mavrik 240 EW

tau-fluwalinat

0,2

0,2 *

Ammo Super 100 EW

zeta-cypermetryna

0,1

0,1 *

Fury 100 EW

zeta-cypermetryna

0,1

0,1 *

Minuet 100 EW

zeta-cypermetryna

0,1

0,1 *

Rage 100 EW

zeta-cypermetryna

0,1

0,1 *

Titan 100 EW

zeta-cypermetryna

0,1

0,1 *

Fosforoorganiczne
Dursban Delta 200 CS

chloropiryfos

1,5

1,5

Pyrinex 250 CS

chloropiryfos

0,75-1

0,75-1

chloropiryfos

0,6-0,8

0,6-0,8

0,5-0,6

0,5-0,6

0,2-0,3

0,2-0,3

Pyrinex 480 EC

Chloronikotinile + pyretroidy
Proteus 110 OD

tiachlopryd, deltametryna
Etery arylopropylowe

Trebon 30 EC**

etofenproks

* - dawka preparatu zarejestrowana na słodyczka rzepakowego zwalczająca również występującego chowacza czterozębnego
** - preparat Trebon 30 EC ma podobny mechanizm działania jak pyretroidy
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Szerokie spektrum zwalczanych szkodników
Decis MEGA skutecznie zwalcza wszystkie
najważniejsze szkodniki w zbożach, rzepaku,
burakach, ziemniakach, roślinach sadowniczych
i warzywach.
Wysoka skuteczność
Decis MEGA zapewnia wyższą skuteczność
i pewniejsze działanie poprzez szybkie
wnikanie do rośliny i szkodnika oraz zwiększoną
odporność na zmywanie przez deszcz.
Nowoczesna technologia
Najnowsza formulacja, podwójnie skoncentrowany pyretroid ﬁrmy Bayer CropScience,
zapewnia zwiększoną skuteczność działania,
zmniejszone dawkowanie, łatwiejszy transport
i przechowywanie.

Szybciej do celu
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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

www.bayercropscience.pl
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Mikroelementy
w uprawach zbóż
Mikroelementy są to składniki pokarmowe pobierane przez rośliny w małych ilościach - od kilku
gramów do ok. 2 kg z ha. Głównym ich zadaniem jest regulowanie procesów biochemicznych
zachodzących w komórkach.

Zboża
program nawożenia dolistnego
 Basfoliar® 36 Extra
 ADOB® Mn
 ADOB® Cu IDHA

Zalecenia:
Basfoliar® 36 Extra
ADOB® Mn
ADOB® Cu IDHA

2 x 5 l/ha
2 l/ha
1 l/ha

Informacje o produktach:
Dział Handlowo–Produkcyjny
tel. 61 878 04 01
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www.adob.com.pl

Naturalne zasoby mikroelementów
w naszych glebach niestety nie wystarczają roślinom do prawidłowego wzrostu, co rzutuje niekorzystnie
na wielkość i jakość ich plonów. Z tego
powodu zachodzi konieczność nawożenia roślin mikroelementami. Decyzja o nawożeniu tymi składnikami
powinna być podjęta zawsze po analizie gleby na zawartość przyswajalnych
form mikroelementów w glebie oraz
dokładnej lustracji plantacji. Pamiętać
należy, że diagnoza niedoboru składników pokarmowych na podstawie
wyglądu roślin oraz pojawiających się
na ich liściach zmian dostarcza cennych informacji na temat ich warunków żywieniowych, jednak wymaga
od obserwatora dużego doświadczenia. Często objawy sugerujące niedobór lub nadmiar jakiegoś składnika
pokarmowego mogą być konsekwencją zaburzeń metabolicznych, interakcji
między pierwiastkami oraz mogą być
wywołane także przez inne czynniki,
np. choroby. Miarodajną ocenę stanu
zaopatrzenia roślin w określony składnik pokarmowy umożliwia analiza tak
zwanych części wskaźnikowych roślin, np. liści.

Zróżnicowane wymagania
Rośliny w zależności od gatunku
mają zróżnicowane wymagania pokar-

mowe w stosunku do mikroelementów.
W uprawach zbóż największą rolę odgrywają miedź, mangan i cynk.
Mangan bierze głównie udział w fotosyntezie i w tworzeniu chloroplastów,
jest także ważnym czynnikiem biosyntezy kwasów tłuszczowych, aktywuje wzrost rośliny, wiąże wolne rodniki,
powstające w warunkach stresowych.
Niedobór manganu prowadzi do zahamowania wzrostu rośliny, powoduje żółknięcie liści i występowanie plam
pomiędzy nerwami. Brak manganu,
tak jak i miedzi obserwuje się najpierw
na młodych liściach. Z czasem pojawia
się chloroza między żyłkami liści oraz
nekrotyczne plamy na liściach starszych, które powiększając się powodują łamanie liści. Najbardziej wrażliwy
na niedobór manganu jest owies.
Najczęściej niedostateczna ilość manganu dla roślin występuje na glebach
o odczynie zasadowym lub obojętnym,
natomiast rośnie w miarę zakwaszenia
gleby. Z tego względu z niedoborem
tego składnika spotykamy się na glebach nie zakwaszonych i w dobrych
kulturach, dlatego manganem zaleca
się dokarmiać zboża w okresie suszy
i na glebach o odczynie zasadowym.
Miedź jest składnikiem enzymów oddechowych oraz utleniających. W wysokim stężeniu działa toksycznie. Brak tego
składnika może powodować deformację
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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liści roślin, oraz spowalniać wzrost zbóż.
Często liście pokrywają się brązowymi
plamami. Zboża mają duże zapotrzebowanie na miedź. W naszych glebach
niestety stwierdza się duży deficyt tego
składnika, co znacznie ogranicza plonowanie zbóż. Podobna sytuacja ma
miejsce na glebach torfowych i organicznych, które mimo iż zawierają dużo
miedzi, to jest ona w formie niedostępnej
dla roślin i w związku z tym nie mogą
one jej pobierać. Miedź, podobnie jak
cynk jest też słabiej przyswajalna z gleb
zasobnych w materię organiczną, która silnie ją sorbuje. Dostępność miedzi
dla roślin rośnie natomiast w miarę zakwaszenia gleby. Charakterystycznym
objawem braku miedzi u zbóż jest bielenie młodych liści i słabe wypełnienie
ziarniaków. Najbardziej wrażliwe na brak
miedzi są młode liście. Przy znacznym
niedoborze tego składnika liście więdną i skręcają się, pojawia się choroba
nowin. Wtedy kłosy są płone o białym
zabarwieniu. Wskutek czego następuje znaczna redukcja plonów oraz pogarsza się jakość ziarna.
Cynk to przede wszystkim składnik
enzymów łańcucha fotosyntezy. Niedobór tego mikroelementu prowadzi
do zahamowania wzrostu wskutek
małej ilości auksyn roślinnych, a więc
hormonów wydłużających komórki. Liście rosną, ale są mniejsze. Natomiast
zahamowane jest wydłużanie międzywęźli. Duże zapotrzebowanie na cynk
wykazuje przede wszystkim kukurydza i pszenica. Charakterystycznym
symptomem braku cynku u kukurydzy
są białe pasy po obu stronach głównego nerwu liścia. Zwykle na niedobór cynku cierpią rośliny na glebach
przewapnowanych, gdyż dostępność
tego pierwiastka jest lepsza na glew w w . r a p o r t r o l n y. p l

bach kwaśnych. Natomiast na glebach
wapnowanych oraz zasobnych w fosfor pierwiastek ten staje się trudniej
dla nich dostępny. Dostępność cynku jest również mniejsza na glebach
próchniczych.

Dolistnie lub doglebowo

Mikroelementy można dostarczać
roślinom w różnych formach, wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy
uzyskać, czy ma to być profilaktyczne
nawożenie, czy interwencyjne, wynikające z pojawienia się wyraźnych
objawów niedoboru mikroelementów
na roślinach w postaci odbarwień liści.
Wybór określonej formy uzupełnienia
niedoborów mikroskładników zależy
od aktualnego stanu gleby i roślin. Nawożenie doglebowe, w formie specjalnych nawozów mikroelementowych lub
nawozów makroelementowych wzbogaconych dodatkowo w mikropierwiastki
stosujemy, gdy chcemy utrzymać optymalną zasobność gleby w te składniki pokarmowe oraz przy okazji żywić
rośliny. Pamiętać należy, że jest to jednak droższa forma aplikacji mikroelementów, w dodatku wolniej działająca
w porównaniu do oprysku dolistnego. Dolistna aplikacja daje natomiast
szybsze efekty, więc jest polecana,
gdy chcemy natychmiast przeciwdziałać brakom mikroelementów dla
roślin. Ta forma jest też preferowana,
ze względu na to, że jest tańsza w porównaniu do nawożenia doglebowego.
Zaletą dolistnego stosowania nawozów mikroelementowych jest również
możliwość mieszania ich ze środkami
ochrony roślin i z wodnym roztworem
mocznika oraz roztworem siarczanu
magnezowego. Dolistne nawożenie roślin to szybki sposób na uzupełnienie
niedoborów składników pokarmowych,
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szczególnie w okresie przedłużającej się
suszy lub gdy nie zastosowaliśmy z różnych przyczyn nawożenia doglebowego. Ten sposób aplikacji zalecany jest
także na plantacjach tzw. intensywnych,
na których uprawia się odmiany wysoko
plonujące.
Obecnie na rynku można znaleźć całą
gamę gotowych wieloskładnikowych nawozów płynnych, przeznaczonych do dolistnego dokarmiania zbóż konkretnego
gatunku, nawozów uniwersalnych do dokarmiania różnych gatunków zbóż czy też
nawozów mikroelementowych poprawiających jakość ziarna zbóż. Nawozy te oznaczone są, na ogół, pierwszymi literami
nazwy roślin, dla których są przeznaczone,
np.: Z - do dokarmiania zbóż, R - rzepaku
itp. Natomiast nawozy mikroelementowe
produkowane w Puławach przez Instytut
Nawozów Sztucznych są numerowane,
np. Insol 3 przeznaczony jest do dokarmiania zbóż. Nawozy mikroelementowe
dolistne stosujemy od pełni fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia zbóż.
Warto jednak pamiętać, że dolistne zastosowanie nawozów mikroelementowych
z, np. azotem nie pokrywa zapotrzebowania roślin na ten składnik pokarmowy,
a jedynie zwiększa przyswajalność innych
składników z nawozu.
Dokarmiając dolistnie rośliny należy
przestrzegać szeregu zaleceń. Nawozy
mikroelementowe zawsze należy rozpuścić w wodzie, a następnie dodać
do wodnego roztworu mocznika. Należy
pamiętać również o dokładnym, powolnym
mieszaniu łączonych składników. Przy
aplikowaniu składników odżywczych dolistnie, duże znaczenie odgrywa stężenie
roztworu. Warto pamiętać, że rośliny wykazują różną odporność na stężenia wodnego roztworu mocznika. Rośliny młode
są bardziej odporne na wyższe stężenia,
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a tracą ją wraz z rozwojem. Z tego też
względu w miarę wzrostu rośliny trzeba
stosować coraz słabsze roztwory.
Czasem zdarza się, że mimo zastosowania właściwego i dobrze nam znanego
nawozu dolistnego zabieg jest mało, albo
wręcz w ogóle nieskuteczny. Bezpośrednią przyczyną może być w tym przypadku
niewłaściwy moment wykonania oprysku
– przy zbyt wysokiej temperaturze (powyżej 20 st.C) i małej wilgotności powietrza
(powinna przekraczać 60%). Może również dochodzić do strat na drodze między dyszą opryskiwacza a opryskiwanym
organem rośliny - w skutek słabej przyczepności preparatu i jego zbyt szybkiego spływania. Przyczyną największych
strat jest jednak stosowanie do oprysku
nieodpowiedniej jakościowo wody. Nie
może być ona zanieczyszczona związkami
organicznymi i nieorganicznymi. Skuteczność oprysku obniża np. użycie do tego
celu wody zawierającej zbyt dużo żelaza
lub za bardzo zimnej czy też gorącej. Poza
tym skuteczność zabiegu może obniżać
nieodpowiednia pogoda w czasie wykonywania zabiegu. Najlepiej aby w dniu
wykonywania oprysku pogoda była pochmurna, ale nie deszczowa (zabiegu nie
można wykonywać bezpośrednio przed
i po deszczu). Dodatkowo, w przypadku
stosowania mieszanin (nawozów dolistnych i środków ochrony roślin), zabieg
należy przeprowadzać, gdy terminy, np.
dolistnego dokarmiania roślin i, np. zwalczania chwastów są zbieżne. Poza tym,
gdy łączymy środki ochrony roślin z zabiegiem dolistnego dokarmiania trzeba bezwzględne przestrzegać zasad ustalonych
na podstawie badań przeprowadzonych
w Instytucie Ochrony Roślin. Nie wolno
więc samodzielnie dobierać preparatów
do mieszania, gdyż może to prowadzić
nie tylko do uszkodzenia opryskiwacza,

ale też stanowić niebezpieczeństwo dla
sporządzającego mieszaninę, gdyż nie
można przewidzieć skutku reakcji, np.
mogą wytwarzać się toksyczne opary
lub żrące osady. Dlatego zawsze należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją danego środka ochrony roślin i przestrzegać
zasad sporządzania i stosowania mieszanin. W celu zapobiegania wytrącania się
związków chemicznych należy sporządzać ciecz roboczą zawsze tuż przed
zabiegiem. Nie można jej przygotowywać
wcześniej i przetrzymywać. Stosując łącznie agrochemikalia należy opryskiwanie
wykonywać przy niewielkim wietrze, aby
nie spowodować znoszenia preparatu poza granice chronionej plantacji.

Z obornikiem
Dobrym źródłem mikroelementów jest
obornik, który regularnie przyorywany
pozwala uzupełniać braki tych składników w glebie. Zawartość mikroelementów w oborniku zależy od gatunku
zwierząt. Najmniej mikroelementów
zawiera obornik od koni. Wyjątek stanowi jedynie kobalt, którego najwięcej
jest w oborniku końskim.
Profilaktycznie w celu zapobiegania
niedoborom mikroelementów należy
również kontrolować odczyn gleby.
Jeśli gleba jest zakwaszona, to nawet
w warunkach dobrej zasobności gleby w składniki pokarmowe, większa
ich część nie będzie pobierana przez
rośliny. Trzeba pamiętać, że niektóre
mikroelementy pobierane przez rośliny w formie kationów, np. Zn i Cu
są najlepiej przyswajalne w kwaśnym
środowisku, a w glebach silnie kwaśnych mogą stać się nawet toksyczne
dla roślin.
Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy
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Wiosenne zwalczanie chorób
grzybowych w zbożach

fot. prof. nadzw. dr hab. Marek Korba

Wykonanie zabiegu przy użyciu fungicydów w terminie T-1 ogranicza występowania chorób
podstawy źdźbła. Tylko w tym terminie tj. od fazy końca krzewienia do fazy 1 najpóźniej 2
kolanka są one skutecznie zwalczane.

Mączniak prawdziwy atakuje pszenicę już w najmłodszych fazach rozweojowych

Do chorób podstawy źdźbła, które powodować mogą znaczne straty
w plonie, a dopiero zauważalne są,
gdy zboża są wykłoszone zaliczamy
najczęściej łamliwość źdźbła oraz fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni. Przedłużający się okres wegetacji
jesiennej, który został przerwany dopiero w połowie stycznia nie powodował
zahamowania rozwoju zbóż, a zarazem
grzybów chorobotwórczych. Wiele ozimin szczególnie dobrze rozkrzewionych uległo porażeniu przez grzyby.
W związku z tym ważne jest wykonanie
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zabiegu w terminie T-1, który na wielu
plantacjach jest pierwszym zabiegiem
zapewniającym dobrą zdrowotność
plantacji i tworzy on dobrą podstawę
do następnych planowanych zabiegów
zwalczających choroby w oziminach.
Sprawcami fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni jest kilka gatunków
grzybów rodzaju Fusarium. Rozwijają się
one dobrze w szerokim zakresie temperatur nieco powyżej 0 do 20°C, natomiast
sprawcy łamliwości źdźbła (Oculimacula
spp.) dobrze rozwijają się i zarodnikują przy temperaturach od 4-12°C w ciągu

dnia i 0-4°C w nocy. Do rozwoju grzybów
rodzaju Oculimacula niezbędna jest również wysoka wilgotność powietrza, której w listopadzie i grudniu nie brakowało.
Takie warunki pogodowe panowały przeważnie na terenie całego kraju od jesieni do zatrzymania wegetacji w styczniu.
W związku z tym istnieje duże ryzyko
wystąpienia tych sprawców chorób,
które niebezpieczne są dla wszystkich
zbóż ozimych, a zwłaszcza pszenicy,
jęczmienia i pszenżyta. Warto przed
podjęciem decyzji o wykonaniu lub pominięciu wykonania zabiegu w terminie
T-1 wykonać lustrację pól, którą i tak
większość rolników z pewnością wykona oceniając stan przezimowania roślin.
Objawy fuzaryjnej zgorzeli podstawy
źdźbła widoczne mogły być już jesienią
na pochwach liściowych oraz korzeniach
w postaci drobnych brązowych smug
– nekroz o nieregularnych kształtach.
Przy silnym porażeniu można obserwować zbrązowienie całej podstawy
źdźbła i korzeni. Skutkiem końcowego
silnego wystąpienia choroby jest przedwczesne zamieranie pędów i bielenie
kłosów. Wystąpienie łamliwości źdźbła
w początkowym etapie rozwoju choroby jest dość trudne do poznania.
Pierwsze objawy choroby mogą być
zauważalne jesienią lub wiosną w postaci niewielkich wydłużonych bursztynowomiodowych lub jasno brązowych
plam na powierzchni pochew liściowych. Cechą charakterystyczną jest
tworzenie w środkowej części plamy
czarnych punktów. W miejscu porażenia źdźbło jest kruche i łatwo się
łamie. W wyniku silnego porażenia
pod koniec wegetacji murszeje jego
podstawa, a kłosy są zbielałe i płone.
Źdźbła łatwo się urywają i łamią przy
wyciąganiu z ziemi.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Pierwsze ślady rdzy brunatnatnej na młodych liściach pszenicy ozimej

Do dnia dzisiejszego na plantacjach pszenicy stwierdzano
występowanie mączniaka prawdziwego oraz rdzy brunatnej.
Spośród chorób, które w fazie początku strzelania w źdźbło
mogą zagrażać uprawom pszenicy, a obecne są na niektórych
plantacjach wymienić należy sprawców septorioz liści tj. septoriozy paskowanej liści oraz septoriozy plew (objawy na liściach).
W zasiewach jęczmienia jeszcze jesienią obserwowano występowanie sprawcy mączniaka prawdziwego oraz rdzy jęczmienia. W tej uprawie niebezpieczne może być wystąpienia
plamistości siatkowej jęczmienia, którą też stwierdzano na pojedynczych plantacjach. W lata chłodne i wilgotne znaczne straty w uprawie jęczmienia, pszenżyta i żyta może powodować
sprawca rynchosporiozy zbóż - grzyb Rhynchosporium secalis. Sprawcę choroby obserwowano już na życie i pszenżycie.
Ocena występowania chorób na jęczmieniu jest dość trudna ze
względu na niespecyficzne objawy odporności na mączniaka
prawdziwego niektórych odmian jęczmienia, które zawierają gen
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Septorioza paskowana liści pszenicy stanowi duże zagrożenie dla rozwijających się pszenic

np. Mlo. Odmiany jęczmienia mogą
w wyniku obecności grzyba wykazywać tzw. reakcję nadwrażliwości. Tkanki w miejscach zakażenia są brunatne
i mogą być pomylone z objawami chorobowymi, a w rzeczywistości nimi nie
są, gdyż nekroza jest reakcją na wniknięcie sprawcy mączniaka prawdziwego. Jest to jednak pozytywna cecha,
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ponieważ obecność genu uniemożliwia infekcję przez grzyb.
Pojawienie się okrywy śnieżnej spowodowało duże niebezpieczeństwo
występowania na życie, jęczmieniu
i pszenżycie pleśni śniegowej. Również
liście wszystkich zbóż ozimych mogą
być porażone przez grzyby rodzaju
Fusarium powodujące fuzariozę liści.

Przy podejmowaniu decyzji o potrzebie wykonania zabiegu pomocne
mogą być progi szkodliwości (tabela
1). Przekroczenie ich wartości granicznej powinno być wskazaniem
do wykonania zabiegu opryskiwania. Pamiętać należy, że w gospodarstwach o intensywnej produkcji
w przypadku, gdy wartości progowe
są „od” – „do” zabieg należy wykonać przy wystąpieniu danej choroby
przy niższym progu.
Zarejestrowanych do ochrony podstawy źdźbła jest kilkadziesiąt fungicydów,
które zwalczają także występujących
w tym okresie sprawców chorób liści.
Do zwalczania sprawców powodujących łamliwości źdźbła zarejestrowane
są m.in. fungicydy z następujących grup
chemicznych: anilinopirymidyn, imidazoli i triazoli. Do zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni stosować
można fungicydy z grupy benzimidazoli oraz mieszaniny triazoli z benzimidazolami. Planując wykonanie pierwszego
zabiegu na wiosnę warto zaplanować
strategię dalszej ochrony zbóż i nie stosować dwukrotnie tego samego fungicydu lub fungicydu o innej nazwie
handlowej zawierającego tą samą substancję aktywną, którą zastosowaliśmy
do pierwszego zabiegu. Takie działanie
nie pozwoli na uodpornienie się grzybów na stosowane w gospodarstwie
substancje aktywne.
Podsumowując, istnieje wiele zagrożeń
ze strony grzybów chorobotwórczych dla
rozwijających się wiosną zbóż. Zapewnienie im dobrej kondycji poprzez wykonanie zabiegu z użyciem fungicydów
stwarza im możliwość niezakłóconego
rozwoju źdźbła i liści dzięki dobrej asymilacji składników pokarmowych i wody.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1 Orientacyjne progi szkodliwości dla wybranych sprawców chorób
Choroba
(sprawca choroby)

Orientacyjne progi szkodliwości

Łamliwość źdźbła zbóż i traw
(Oculimacula yallundae,
O. acuformis Wallwork,
st. kon.
Pseudocercosporella herpotrichoides (Deighton) Fron.)

Progi szkodliwości od początku strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto
20-30% źdźbeł z objawami porażenia

Mączniak prawdziwy zbóż i traw
(Blumeria graminis DC., syn. Erysiphe graminis)

Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia
Jęczmień ozimy
25-35% roślin z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
Jęczmień ozimy
10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

Brunatna plamistość liści
(Pyrenophora tritici – repentis (Died) Drechs.,
st. kon. Drechslera tritici – repentis (Died) Drechs.,
syn. Helminthosporium tritici–repentis Sacc.)

Rdza brunatna pszenicy
(Puccinia recondita Rob. ex Desm., syn. Puccinia triticina Erikss.

Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
10-15% roślin z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
5% liści z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
10-15% liści z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

Rdza żółta zbóż i traw
(Puccinia striiformis Westend, syn. Puccinia glumorum Schmidt Erikss, et Henn.)

Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
30% liści z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

Septorioza paskowana liści pszenicy
(Mycosphaerella graminicola (Fuck.) Schrot, st. kon. Septoria tritici Rob. ex Desm.)

Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Pszenica ozima
30-50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1 % liści z owocnikami
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Pszenica ozima
10-20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 % liści z owocnikami

Septorioza plew pszenicy
(objawy na liściach)
(Phaeosphaeria nodorum (E. Muller), st. kon. Stagonospora nodorum
(Berk.) Castellani et Germano, syn. Septoria nodorum Berk.)

Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
20% roślin z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 % liści z owocnikami

Plamistość siatkowa jęczmienia
[Pyrenophora Teres (Died.) Drechs., st. kon.Drechslera teres
(Sacc.) Shoem., syn. Helminthosporium teres Sacc.]

Progi szkodliwości w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło
Jęczmień ozimy
15-20% powierzchni liści z objawami porażenia

Rdza jęczmienia
[Puccinia hordei Otth., syn: P. simplex (Koern.) Erikss.]

Progi szkodliwości w fazie krzewienia
Jęczmień ozimy
10-15% liści z pierwszymi objawami porażenia
Progi szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło:
Jęczmień ozimy
10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

Rynchosporioza zbóż
(Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis)

Progi szkodliwości w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło:
Jęczmień ozimy
15-20% powierzchni liści z objawami porażenia

Dr 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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Skuteczne i bezpieczne
odchwaszczanie zbóż ozimych
wiosną
Zboża zajmują ok. 70% w ogólnej powierzchni zasiewów, w związku z czym często uprawia
się je po sobie, co sprzyja wzrostowi zachwaszczenia. Chwasty silnie konkurują ze zbożami już
od początku ich wegetacji, stanowiąc duże zagrożenie dla wysokości i jakości plonu. Dlatego
tak ważna jest prawidłowo prowadzona walka z chwastami.

Aktualnie w handlu dostępnych jest nieco powyżej 100 herbicydów przeznaczonych do odchwaszczania zbóż. Prawie
każdy z nich można stosować w pszenicy ozimej, natomiast w takich uprawach
jak owies i pszenżyto jare zarejestrowanych jest zaledwie kilkanaście środków.
Właściwie dobrany herbicyd powinien
być dostosowany do stanu i stopnia
zachwaszczenia, skutecznie niszcząc
gatunki najbardziej konkurencyjne dla
zbóż oraz dominujące na polu. W przypadku zabiegów doglebowych zadanie
to jest utrudnione, ponieważ wymaga
dobrej znajomości pola. Do gatunków
najbardziej powszechnych i jednocześnie wysoce konkurencyjnych dla zbóż
należą miotła zbożowa i przytulia czepna,
które nawet w niewielkim nasileniu powodują duże straty w plonach. Dla miotły zbożowej próg szkodliwości wynosi
10-15, a dla przytulii czepnej 0,5-2 roślin/m2. Dużymi zdolnościami konkurencyjnymi odznaczają się również chwasty rumianowate,
mak polny, chaber bławatek. Do gatunków mocno uciążliwych, jednak mniej
konkurencyjnych można zaliczyć fiołka
polnego, przetaczniki i jasnoty. Stosunkowo łatwe do zniszczenia przez większość dostępnych w handlu środków
są chwasty z rodziny krzyżowych (tasz-

34

nik pospolity, tobołki polne, samosiewy
rzepaku) i gwiazdnica pospolita. W zbożach jarych dodatkowo spotyka się rdesty oraz komosę białą, natomiast spośród
gatunków jednoliściennych zamiast miotły
występuje owies głuchy.
Programy odchwaszczania zbóż dostosowane są do dwóch typów zachwaszczenia. Pierwszy z nich obejmuje herbicydy
przeznaczone do jednoczesnego zwalczania gatunków jedno– i dwuliściennych.
Drugą grupę stanowią środki ukierunkowane na zwalczanie przytulii i innych
chwastów dwuliściennych. Uprawy zachwaszczone miotłą zbożową powinno się odchwaszczać jak najszybciej,
najlepiej jesienią lub krótko po ruszeniu
wiosennej wegetacji. Gatunek ten można także zwalczać w fazie spoczynku
zimowego lub na przedwiośniu, herbicydami zawierającymi chlorotoluron
(Tolurex 80 WP, Lentipur Flo 500 SC),
które są również efektywne w niszczeniu niektórych dwuliściennych, m.in. wysoce konkurencyjnego chabra bławatka.
Do jednoczesnego zwalczania chwastów
jedno- i dwuliściennych w zbożach zarejestrowanych jest wiele produktów, spośród których najwięcej jest herbicydów
sulfonylomocznikowych. Należą do nich
m.in. Alister 162 OD, Atlantis 04 WG, Chi-

sel 75 WG, Glean 75 WG, Apyros 75 WG.
Ostatni z wymienionych środków jako
jedyny hamuje wzrost perzu, jakkolwiek
całkowicie go nie eliminuje. Na uwagę zasługuje również Huzar 05 WG, który posiada najszersze spektrum zwalczanych
gatunków dwuliściennych. Bogata oferta herbicydów do odchwaszczania zbóż
zawiera kilka produktów zwalczających
tylko chwasty jednoliścienne. Należą
do nich: Axial 100 EC (zawiera pinoksaden), Puma Uniwersal 069 EW, Fantom
069 EW, Foxtrot 069 EW (zawierają fenoksaprop-P-etylu) oraz Grasp 400 SC
(tralkoksydim). W celu równoczesnego
zwalczenia gatunków dwuliściennych
można stosować je, za wyjątkiem Axial
100 EC i Foxtrot 069 EW, w mieszaninach z innymi herbicydami.
Najliczniejszą grupę stanowią środki
przeznaczone do zwalczania przytulii
czepnej i innych gatunków dwuliściennych.
Prym w tej grupie wiodą herbicydy sulfonylomocznikowe, np. Sekator 6,25 WG,
Grodyl 75 WG, Granstar 75 WG, Granstar Ultra SX 50 SG. Dość liczną grupę
stanowią środki z grupy tzw. regulatorów
wzrostu, zawierające 2,4-D lub MCPA
(Aminopieliki i Chwastoxy). Herbicydy
zawierające tylko 2,4-D lub MCPA nie
niszczą przytulii i mają wąskie spektrum zwalczanych gatunków, dlatego
też na polach silnie zachwaszczonych
oraz tam gdzie pojawia się przytulia należy stosować ich fabryczne mieszaniny
z dikambą, mekopropem, dichlorpropem
lub floroksypyrem. Dla skutecznego działania wymagają one, w momencie zabiegu oraz do kilku dni po nim, minimalnej
temperatury powietrza ok. 10°C.
Dla zapewnienia wysokiej skuteczności zabiegu, istotny jest odpowiednio
wczesny termin jego wykonania, gdy
chwasty są jeszcze wrażliwe na herbiw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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cyd. Podaje się, że najefektywniejszy
jest zabieg, gdy nie przekraczają one
fazy 2-6 liści. Tylko niektóre środki niszczą chwasty bardziej zaawansowane
w rozwoju, np. Axial 100 EC i Puma
Universal 069 EW są efektywne nawet
do końca krzewienia gatunków jednoliściennych, a Grodyl 75 WG i Starane
250 EC niszczą przytulię niezależnie
od jej fazy rozwojowej. Zboża ozime zaleca się opryskiwać jesienią, natomiast
zabieg wiosenny powinno się wykonać
tylko w przypadku braku możliwości jesiennego odchwaszczania (np. na późno
obsianych polach) lub potraktować jako
korektę po jesiennej aplikacji. Wiosną nie
należy zwlekać z wykonaniem oprysków,
ponieważ w tym czasie chwasty rosną
bardzo intensywnie i szybko stają się
mało wrażliwe na herbicydy. W zbożach jarych nie stosuje się herbicydów
doglebowych, a zabiegi wykonuje się
najczęściej w fazie 3-4 liści do końca
krzewienia.
Zabiegi odchwaszczania powinny
być nie tylko skuteczne w eliminacji
zachwaszczenia, ale także bezpieczne dla rośliny uprawnej. Niektóre herbicydy mogą niekorzystnie oddziaływać
na zboża, powodując różnego rodzaju uszkodzenia roślin, np. deformacje,
przebarwienia, zahamowanie wzrostu,
ograniczenie wschodów (herbicydy doglebowe). Generalnie, w większości przypadków są to zmiany przemijające, które
po upływie 2-4 tygodni ustępują. Jednak
u roślin o niskiej tolerancji na stosowaną
substancję aktywną, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach środowiska,
uszkodzenia mogą być trwałe i prowadzić do obniżenia plonowania. Często ujemna reakcja zbóż na herbicydy
jest wynikiem błędów w agrotechnice.
Duże ryzyko pojawienia się uszkodzeń
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niesie za sobą nie przestrzeganie zaleceń producenta odnośnie terminu
wykonania zabiegu. Nie należy także, oczekując poprawy skuteczności,
stosować dawki wyższej niż zalecana.
Powinno się również zaniechać wykonania zabiegu jeśli warunki pogodowe
są niekorzystne, np. przed spodziewanymi przymrozkami lub w zbyt wysokich
temperaturach.
Lista herbicydów do odchwaszczania
zbóż jest bogata, jednak można wydzielić
z niej grupy o takim samym mechanizmie
działania. Coroczne stosowanie środków
z tej samej grupy jest niebezpieczne dla
upraw, ze względu na zjawisko uodparniania się chwastów na substancje aktywne. Dotyczy to zwłaszcza obecnie
najpopularniejszej i najliczniejszej grupy herbicydów sulfonylomocznikowych.
Na terenie Polski stwierdzono przypadki
uodparniania się miotły zbożowej oraz
chabra bławatka na te środki. Jednostronne stosowanie herbicydów prowadzi
również do zjawiska kompensacji, czyli wzrostu liczebności jednego lub dwóch
gatunków chwastów na danym polu,
które wykazują wrodzoną odporność
na stosowane środki. Jest to o tyle niekorzystne, ponieważ dominacja jednego
gatunku chwastu jest dla zbóż bardziej
niebezpieczna niż zachwaszczenie wieloma gatunkami, nawet przy podobnym
nasileniu. W celu uniknięcia opisanych
zjawisk, należy naprzemiennie stosować herbicydy o różnym mechanizmie
działania oraz produkty wieloskładnikowe lub mieszaniny zbiornikowe herbicydów. Należy również unikać upraw
w monokulturze i do programu ochrony włączać również inne niż chemiczne
metody zwalczania chwastów.
Dr Renata Kieloch
IUNG Wrocław
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Różnice w technologii uprawy
kukurydzy na ziarno i kiszonkę
W Polsce kukurydza jest uprawiana na powierzchni około 700 tysięcy
hektarów. Uprawa na kiszonkę z całych roślin zajmuje około 400 tysięcy
hektarów i jej powierzchnia jest dość
stabilna. Należy oczekiwać w kolejnych
latach wzrostu powierzchni uprawy
kukurydzy na kiszonkę. dla potrzeb
produkcji mleka i mięsa wołowego. Ponadto w fazie projektowania jest około
270 biogazowni rolniczych. 17 biogazowni jest już w eksploatacji, a kolejnych 10 jest w budowie. W najbliższych
latach będzie więc potrzeba zwiększenia uprawy kukurydzy na kiszonkę, jako
podstawowego surowca do produkcji
biogazu. Te potrzeby mogą wynieść
od 500 do 1000 hektarów dla każdej
biogazowni. Może to oznaczać duży
wzrost uprawy kukurydzy na kiszonkę,
tak jak to ma obecnie miejsce w Niemczech, gdzie funkcjonuje już około 7 tysięcy biogazowni rolniczych.
Obecnie prawie połowę kukurydzy
na kiszonkę uprawia się w trzech województwach: podlaskim (73 tys. ha),
wielkopolskim (65 tys. ha) i mazowieckim (52 tys. ha), a dalsze 100 tysięcy
ha w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim (po około 30 tys. ha),
warmińsko-mazurskim i lubelskim (po
około 24 tys. ha).
Kukurydza na ziarno w ostatnich latach była uprawiana na powierzchni
około 300 tysięcy hektarów, a według
danych GUS w 2011 roku na powierzchni 333 tysięcy hektarów. Wysokie plony i korzystne ceny ziarna z ostatniego
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

roku zbiorów, a także wymarznięcie
części zasiewów zbóż i rzepaku, mogą
przyczynić się do wzrostu areału uprawy kukurydzy na ziarno w 2012 roku.
Najwięcej kukurydzy na ziarno uprawia
się w województwach dolnośląskim
(59 tys. ha), wielkopolskim (51 tys. ha),
opolskim (44 tys. ha, co stanowi –prawie połowę uprawy kukurydzy na ziarno
w naszym kraju. Kolejne miejsca zajmują województwa kujawsko-pomorskie
i mazowieckie, w których uprawia się
po około 25 tysięcy hektarów kukurydzy na ziarno.
Wśród najważniejszych kryteriów
w doborze odmian na kiszonkę należy wymienić: całkowity plon suchej
masy łodyg, liści i kolb (dt/ha), udział
kolb w całkowitym plonie suchej masy
(korzystny powyżej 50%), zawartość
suchej masy przy zbiorze w całych
roślinach w przy zbiorze (około 32%).
Ta ostatnia cecha, podobnie jak zawartość suchej masy w ziarnie przypadku odmian ziarnowych, jest podstawą
oceny wczesności mieszańców na kiszonkę i wyznaczania ich liczby FAO.
Duże znaczenie mają również wczesny
wigor i cecha „stay green”, polegająca
na wydłużonym utrzymywaniu się zieloności liści i łodyg w okresie dojrzewania.
Wpływa ona korzystnie na akumulację suchej masy w końcowym okresie
wegetacji jak i na wydłużenie terminu
zbioru. Tradycyjne odmiany bez tej
cechy dosyć szybko zasychają, kończąc szybko proces asymilacji związków organicznych. Cecha „stay green”
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najwcześniejsza kiszonka i ziarno w Polsce
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ma szczególne znaczenie dla odmian
uprawianych w rejonach o bardziej
korzystnych warunkach termicznych.
Ważnym kryterium oceny mieszańców kiszonkowych jest ich strawność.
O strawności kiszonki decyduje udział
kolb, a zwłaszcza ziarna w masie kiszonkowej. Ziarno jest trawione w ponad
90%. Nowoczesne programy hodowlane zwracają uwagę na podniesienie
poziomu strawności wegetatywnych
części roślin, gdyż tutaj są jeszcze
duże możliwości poprawienia tej cechy.
W doborze odmian kukurydzy do uprawy na ziarno podstawowe kryteria to:
wysokość plonu ziarna przy 15 % zawartości wody (dt/ha) i odpowiednia
wczesność. Te cechy są skorelowane
negatywnie, dlatego jest trudność korzystnego połączenia wysokiego plonu ziarna i odpowiedniej wczesności.
W praktyce wczesność odmian kukurydzy jest określana przez poziom
zawartości wody w ziarnie przy zbiorze, tj. po osiągnięciu przez odmiany dojrzałości fizjologicznej. Odmiany
akumulujące więcej suchej masy w ziarnie, czyli o mniejszej zawartości wody
w ziarnie przy zbiorze są wcześniejsze.
Zwraca się ponadto uwagę na wymłacalność kolb, łatwość dosuszania
ziarna i strukturę kolby, czyli stosunek
Pobieranie składników pokarmowych i potrzeby nawozowe kukurydzy
Składniki pokarmowe
N

P2O5

K2O

Potrzeby pokarmowe (w kg) 1 t ziarna lub 2 t suchej masy kiszonki

23

11

28

6

Pobranie z gleby w kg przy plonie 8 t ziarna lub 2 t suchej masy kiszonki

185

85

225

55

niska

+30

+60

+100

+25

średnia

-50

-20

-40

-10

wysoka

-70

-40

-120

-30

Podstawowa dawka kg/ha przy plonie ziarna
8 t/ha lub 2 t suchej masy kiszonki (zawartość makroskładników średnia)

135

65

185

45

Poprawka przy nawożeniu obornikiem 0 t/ha

-40

-15

-100

-30

Dawka nawozu kg/ha (na oborniku

95

50

85

15

Poprawka na zawartość składników w glebie

3

MgO

Źródło: Prof. dr hab. T. Michalski UP Poznań (wykorzystano za zgodą autora)
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ziarna do rdzenia. Odmiany o korzystnej
strukturze kolby, czyli o cienkich rdzeniach, wykazują szczególną przydatność do uprawy na CCM - kiszonkę
z odkoszulkowanych kolb do żywienia
trzody chlewnej. Bardzo ważnym kryterium oceny odmian do uprawy na ziarno jest ich odporność na wyleganie
zarówno korzeniowe jak i fuzaryjne,
powodowane przez grzyby wywołujące zgniliznę łodyg. Z reguły odmiany wcześniejsze wykazują większą
skłonność do wylegania fuzaryjnego
niż późniejsze, jednak obecnie ta cecha nie stanowi większego problemu
z punku widzenia hodowli.
Odmiany do uprawy na kiszonkę z całych roślin jak i do uprawy na ziarno
muszą ponadto wykazywać tolerancję
na najważniejsze choroby - głownię

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

guzowatą, fuzariozy kolb i szkodniki,
a w szczególności na omacnicę prosowiankę. Szczególne znaczenie ma
tolerancja w stosunku do chorób fuzaryjnych kolb, gdyż wytwarzają one bardzo
groźne dla zdrowia zwierząt i człowieka związki chemiczne, mikotoksyny.
Zarówno w uprawie kukurydzy na ziarno jak i na kiszonkę głównym celem
jest uzyskanie jak największego udziału
ziarna w plonie biologicznym. W pierwszym przypadku pozyskanie ziarna jest
głównym celem uprawy, a w przypadku uprawy na kiszonkę wysoki udział
ziarna w plonie, gwarantuje wysoką
strawność, co przekłada się na wysoką produkcję mleka lub mięsa.
Różnice w technologii uprawy nie
mają więc charakteru zasadniczego.
Sprowadzają się do właściwego wyboru

odmiany. Do uprawy na kiszonkę nadają się odmiany kiszonkowe i ogólnoużytkowe. Wśród 175 odmian, w Krajowym
Rejestrze, jest obecnie 55 odmian zarejestrowanych do uprawy na kiszonkę
i 13 odmian ogólnoużytkowych, które
były w doświadczeniach rejestrowych
oceniane pod względem przydatności do obydwu kierunków użytkowania. Ponadto do uprawy na kiszonkę
są rekomendowane odmiany ziarnowe, o wysokim potencjale plonowania. Reprezentują one generatywny typ
rozwoju. Odmiany kiszonkowe są polecane w znacznie węższym zakresie
do uprawy na ziarno, gdyż reprezentują one typ wegetatywny i z reguły
wytwarzają większą masę roślinną.
Bardzo ważnym kryterium doboru odmian do poszczególnych technologii jest

39

URODZAJ

ich wczesność, określana liczbą FAO.
W warunkach polskich, za wczesne uważa się odmiany o liczbie FAO do 220, za
średnio wczesne odmiany o liczbie FAO
230-250, a za średnio późne odmiany
o liczbie FAO 260-290. Rejonizacja odmian kukurydzy ma bardzo duże znaczenie, gdyż wysiew odmian zbyt późnych,
w warunkach Polski Północnej, a nawet
w środkowym rejonie kraju, na ogół skutkuje niemożnością osiągnięcia wymaganych parametrów (plonów i wczesności),
a niekiedy brakiem możliwości zbioru
plonu. Większe restrykcje w tym zakresie dotyczą odmian do uprawy na ziarno niż na kiszonkę.
Przygotowanie gleby do uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę jest identyczne. Występują różnice w sposobie
nawożenia. W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę, wywozimy z pola
całe rośliny, poza masą korzeniową. Po
uprawie na ziarno pozostaje w glebie
słoma kukurydziana. Ważne jest okre-
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ślenie oczekiwanych plonów ziarna, lub
suchej masy kiszonki. Do wytworzenia 1 tony ziarna kukurydzy z odpowiednią ilością słomy, lub 2 ton suchej
masy kiszonki, potrzebne jest około:
23 kg N, 11 kg P2O5, 28 kg K2O, 6 kg
MgO, a także 4 kg siarki (SO3) – załączona tabela. Zapewnienie potrzeb
pokarmowych kukurydzy, przy plonie
ziarna 8 ton z hektara, lub plonie kiszonki 16 ton suchej masy z hektara,
wymaga dostarczenia do gleby pierwiastków w ilości: 185 kg N, 85 kg
P2O5, 225 kg K2O i 55 kg MgO. W zależności od zasobności gleby w wymienione składniki pokarmowe (niska,
średnia lub wysoka), dokonuje się odpowiedniej korekty nawożenia. Dalsza
korekta jest możliwa w przypadku
stosowania nawozów organicznych,
co na ogół jest praktykowane przy
produkcji kukurydzy na kiszonkę, powiązanej z chowem bydła mlecznego lub mięsnego, a niekiedy również

przy produkcji kukurydzy na ziarno.
Wówczas nawożenie mineralne ma
charakter uzupełniający i może być
zredukowane, zgodnie z zasadami
przedstawionymi w załączonej tabeli.
Obornik bydlęcy zawiera dużo potasu,
a obornik od trzody chlewnej dużo fosforu. Słoma kukurydziana pozostała
po zbiorach kukurydzy na ziarno ma
około 40% wartości nawozowej obornika bydlęcego. Nawozy organiczne
powinny być stosowane jesienią, gdyż
ich przyorywanie wiosną jest związane
z utratą wody i przesuszeniem gleby.
Zarówno w technologii ziarnowej i kiszonkowej należy stosować nawożenie
mikroskładnikami w formie nawożenia
dolistnego lub innych nawozów specjalistycznych, uzupełniając ich deficyt
w roślinie. Należy pamiętać, że zgodnie
z prawem Lebiega, sformułowanym juz
w 1855 roku, o wysokości plonu decyduje ten składnik pokarmowy, który
znajduje się w minimum.
Gęstość siewu kukurydzy jest uzależniona od warunków środowiskowych,
kierunku użytkowania, wczesności odmiany. Nadmierne zagęszczenie powoduje szybsze wyczerpanie zapasów
wody, zmniejsza fotosyntezę i zwiększa
ilość drobnych, źle zaziarnionych kolb.
W praktyce stosuje się następujące
gęstości siewu: w uprawie na ziarno
do 90 tysięcy nasion na 1 /ha, a w uprawie na kiszonkę z całych roślin 90110 tysięcy nasion na 1/ha.
Zasadnicze różnice w technologii
uprawy na ziarno i na kiszonkę występują w sposobie i terminach zbioru,
konserwacji oraz użytkowania końcowego produktu: ziarna lub kiszonki.
Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Skuteczne zabiegi zwalczania
chwastów w kukurydzy
Kukurydza jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych roślin uprawnych na świecie. Na
przestrzeni ostatnich 10-ciu lat, również w Polsce zauważalna jest tendencja wzrostowa,
jeśli chodzi o powierzchnię uprawy, jak i możliwości wykorzystania, zarówno na cele spożywcze,
paszowe oraz jako cenny surowiec np. do biogazowni.
Firmy hodowlane z roku na rok dostarczają coraz lepsze, wydajniejsze odmiany, trudno więc dziwić się rolnikom,
że sieją znacznie więcej kukurydzy, tym
bardziej po ostatnim sezonie, który był
rekordowy pod względem plonowania,
jak i opłacalności. Aby jednak osiągnąć
satysfakcjonujący plon oraz dochód należy spełnić kilka ważnych warunków,
poczynając od prawidłowego przygotowania pola pod siew, aż do jej zbioru.

Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest
wykonanie skutecznego zabiegu ograniczającego zachwaszczenie na plantacji.
Do tego zabiegu, nie musimy rolników
przekonywać, bo pewnie niejednokrotnie
przekonali się o zasadności wykonania
przynajmniej jednego, lub niekiedy więcej zabiegów herbicydowych.
Duży dobór herbicydów na rynku pozwala wybrać praktycznie dla każdej

technologii uprawy najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania ochrony przed
chwastami. Zasadniczym pytaniem najczęściej spotykanym wśród rolników jest
to, w jakim terminie wykonać zabieg.
Scenariuszy i rozwiązań może być kilka,
gdyż możemy zastosować herbicydy
doglebowe jeszcze przed wschodami,
zarówno rośliny uprawnej, jak i chwastów. Możemy również przeprowadzić
oprysk powschodowy nalistnie, który
ma jedną zasadniczą przewagę nad
poprzednio wymienionym zabiegiem,
a mianowicie, wybór herbicydu jest
uzależniony od gatunków chwastów,
jakie się na polu pojawiły. Jednak rolnik bardzo dobrze zna swoje pola i nie
kto inny jak on sam wie jakich gatunków chwastów może się na nich spodziewać i niekoniecznie profilaktyczne
zabiegi doglebowe będą mniej sku-

Fot. 1. Tak zachwaszczone pole kukurydzy nie gwarantuje uzyskania zadowalających plonów (W. Skrzypczak)
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teczne. W tym miejscu chcielibyśmy
zwrócić rolnikom też szczególną uwagę
na kolejny ważny zabieg agrotechniczny, jakim jest uprawa i przygotowanie
pola do siewu. Po okresie zimowym
na wielu polach mogą znajdować się
zastoiska wody, dobrze jeśli jest też,
po okresie zimowym wysoki poziom
wód gruntowych (ta woda na pewno
może się przydać, gdy na przełomie
kwietnia i maja wystąpią okresowe
susze). Nie zawsze udaje się wjechać
na pole tak szybko jak byśmy chcieli,
aby między innymi ograniczyć straty
wody przez parowanie. Jeśli jednak
faktycznie rolnik chce przerwać tylko
parowanie wody, to dobrze. Gorzej, jeśli chce jak najszybciej, wielokrotnymi
przejazdami, np. agregatem, przygotować pole pod siew kukurydzy. Należy
sobie zdać sprawę, że każdy dodatkowy przejazd to osuszanie gleby, pozbywanie się cennych zapasów wody,
której po siewie kukurydzy może w niektórych momentach brakować. Wtedy
niejednokrotnie słyszymy komentarze,
narzekania, że niestety za mało spadło
deszczu w kwietniu lub maju po siewach
kukurydzy i przez to między innymi tak
słabo działają herbicydy doglebowe.
W tym momencie powinniśmy sobie
przypomnieć jakie i ile zabiegów doprawiających glebę wykonaliśmy przed
siewem oraz zadać sobie pytanie czy
było warto? Jeśli jeszcze doliczymy
do tego koszty drogiego paliwa, które
zostało zużyte w czasie tych zabiegów
uprawowych, doliczymy kolejny zabieg
herbicydowy to zapewne kolejne kilka
kwintali ziarna lub kiszonki będzie trzeba
przeznaczyć na pokrycie tych dodatkowych, a nie zawsze uzasadnionych
i poniesionych kosztów.
Pisząc o tym niepotrzebnym niekiedy
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Fot. 2. Plantacja wolna od chwastów gwarancją wysokich plonów (W. Skrzypczak)

wysuszaniu wierzchniej warstwy gleby
mamy tutaj na myśli jeden zasadniczy
fakt, który wpływa na skuteczność
selektywnych przedwschodowych,
doglebowych herbicydów, a jest nim
optymalna wilgotność gleby. Po siewie
zdecydowanie bardziej wzrasta skuteczność każdego w tym terminie zastosowanego herbicydu. W tym okresie
możemy zastosować bezpośrednio
po siewie np. herbicyd Boreal 58 WG
w dawce 0,75 kg/ha lub do 3 dni po
siewie kukurydzy preparat Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce 1,5-2,0 l/ha,

Lumax 537,5 SE w dawce 3,5-4,0 l/ha.
Są dostępne na rynku również inne
herbicydy, które charakteryzują się
dłuższym okresem stosowania, ponieważ można je, w zależności od warunków, np. przy dobrej wilgotności gleby,
zastosować bezpośrednio po siewie
kukurydzy lub poczekać na poprawę
warunków wilgotnościowych i wykonać
oprysk zaraz po wschodach, gdy kukurydza ma wykształcone od 1 do 2 liści.
Tymi preparatami są między innymi:
Guardian Complete Mix 664 EC w dawce
3,5 l/ha, Adengo 315 SC – 0,33-0,44 l/ha,
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Tabela 1. Herbicydy nalistne, które można zastosować w zwalczaniu chwastów w kukurydzy
Nazwa Preparatu

Dawka w
l, kg/ha

Zwalczane chwasty

Titus 25 WG +
Trend 90 EC

50 – 60 g + 0,1%

Dwuliścienne w fazie
2 – 3 liści, prosowate w fazie 2 – 4 liści,
perz w fazie 5 – 7 liści

Cambio 410 SL

2–3l

Dwuliścienne w fazie liścieni

Mocarz 75 WG

0,2 kg

Mocarz 75 WG + Atpolan 75 WG

0,2 kg + 1 l

Mustang 306 SE

0,6 l

Dwuliścienne w fazie 2 - 6 liści,
prosowate w fazie 2 – 3 liści

MaisTer 310 WG +
Actirob 842 EC

0,1 – 0,15 kg + 1,3 – 2 l

Dwuliścienne w fazie 2 - 4 liści

Laudis 44 OD

1,7 – 2,25 l

Dwuliścienne w fazie 2 - 6 liści, prosowate
w fazie 2 – 6 liści (do początku krzewienia)

Milagro 040 SC

1 – 1,5 l

Nikos 040 SC

1 – 1,5 l

Accent 75 WG +
Trend 90 EC

60 – 80 g + 0,1%

Innovate 240 EC

0,2 – 0,25 l

Milagro Extra 6 OD

0,5 – 0,75 l

Titus 25 WG + Harmony 75 WG lub
Refine 75 WG + Trend 90 EC

Stosować w fazie 1 – 7 liści kukurydzy.

Stosować w fazie 2 – 3 liści kukurydzy

Stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy.

Stosować w fazie 2 – 6 liści kukurydzy.

Dwuliścienne w fazie 2 - 4 liści, prosowate
w fazie do 3 liści do końca krzewienia,
perz w fazie 5 – 7 liści

Stosować w fazie 2 – 7 liści kukurydzy
(dawki wyższe na perz)

Dwuliścienne w fazie 2 - 4 liści, prosowate
w fazie od 3 liści do końca krzewienia,
perz w fazie 5 – 7 liści

Stosować w fazie 2 – 8 liści kukurydzy
(dawki wyższe na perz)

50 g + 10 g + 0,1%

Dwuliścienne w fazie 5 - 6 liści,
prosowate w fazie 2 - 4 liści

Stosować w fazie 3 – 4 liści kukurydzy jako
termin optymalny. Można ten zabieg wykonać
też w fazie 2 – 6 liści kukurydzy.

Dikamba 480 SL

0,5 l

Dwuliścienne w fazie 2 - 4 liści, ostrożeń w fazie
4 - 6 liści, powój polny ok. 20 cm długości

Stosować w fazie 3 – 6 liści kukurydzy.

Callisto 100 SC

1 – 1,5 l

Dwuliścienne i chwastnica

Stosować w fazie 4 – 5 liści kukurydzy.

Zeagran 340 SE

1,6 – 2 l

Dwuliścienne w fazie 2 – 6 liści

Stosować w fazie 4 – 6 liści kukurydzy,
maksymalnie 8 liści, jeżeli chwasty znajdują się
jeszcze we wrażliwych fazach

Emblem 20 WP

1,5 – 2 kg

Dwuliścienne w fazie 2 – 4 liści

Stosować w fazie 4 - 6 liści kukurydzy
(szybkie parzące działanie)

Focus Ultra 100 EC

1 – 1,5 l

Jednoliścienne jednoroczne

Stosować w fazie 4 - 6 liści kukurydzy
w odmianach tolerancyjnych na cykloksydym

Chwastox Turbo 340 SL

1,75 – 2 l

Dwuliścienne w fazie ok. 2-6 liści

Stosować w fazie 5 – 6 liści kukurydzy

Trophy 840 EC – 2,0-2,5 l/ha lub Elumis
105 OD – 1,0-1,5 l/ha.
Tak wiele dostępnych herbicydów
pozwala rolnikowi wybrać najskuteczniejszy preparat dla swojego pola,
na którym mogą pojawiać się różne
gatunki chwastów. W tej sytuacji najlepiej jest się zapoznać z etykietą każdego z herbicydów i wybrać taki, który
najlepiej ograniczy nam występowanie
konkretnych gatunków. Istnieje jeszcze
możliwość ewentualnego zastosowania nieselektywnego herbicydu, który
szczególnie skutecznie ograniczy nam
występowanie wieloletnich, i do tego
uciążliwych chwastów w uprawie kuku-
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Dwuliścienne w fazie 2 - 4 liści

Optymalny termin
stosowania

rydzy. Jednak jeśli myślimy o zwalczaniu, np. perzu właściwego lub ostrożenia
polnego to najlepiej zwalczać go po
zbiorze rośliny przedplonowej, stosując herbicyd Roundup Max 680 SG
w dawce 1,0-1,5 kg/ha lub Roundup
TransEnergy 450 SL – 1,0-2,0 l/ha.
W niektórych latach warunki pogodowe po siewach kukurydzy nie zawsze
sprzyjały szybkim wschodom kukurydzy, a to stwarzało możliwość ewentualnego zastosowania wyżej wymienionych
herbicydów nieselektywnych również
po siewie kukurydzy, pamiętając jednak o jednej bardzo ważnej sprawie,
a mianowicie o tym, aby takie opryski

wykonać nie później jak 3 dni przed
spodziewanymi wschodami rośliny
chronionej. Tak zwalczane chwasty nie
powinny stanowić problemu w późniejszym okresie wzrostu i rozwoju kukurydzy. Jednak jeśli przebieg pogody nie
pozwala na stosowanie herbicydów
przed wschodami kukurydzy, to rolnik ma do dyspozycji wiele preparatów
nalistnych, które zostały przedstawione w tabeli 1. Przedstawione poniżej
herbicydy charakteryzują się szerokim
spektrum działania i pozwalają rolnikowi skutecznie ograniczyć zachwaszczenie, które w późniejszym okresie
wzrostu i rozwoju kukurydzy nie będzie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Dwie drogi, jeden cel

nr 03 marzec 2012

Wybierz swój sposób na chwasty w kukurydzy

Pracuje po wschodzie

Zwalcza powschodowo
najszersze spektrum chwastów
i perz też

Zwalcza powschodowo
najszersze spektrum chwastów
i rdest powojowaty też

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

www.bayercropscience.pl
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stanowić żadnego zagrożenia. Ponadto, niektóre z tych preparatów mogą
być uzupełnieniem ewentualnie mało
skutecznego wcześniej wykonanego
zabiegu, np. po siewie kukurydzy. Jednak z praktycznego punktu widzenia,
lepiej, aby takich przypadków było jak
najmniej, gdyż każdy dodatkowy zabieg
to dodatkowe koszty. A jeśli mamy tak
wiele herbicydów dostępnych na rynku to tym bardziej łatwiejsze powinno
być ograniczanie zachwaszczenia. Aby
jednak nie popaść w hura optymizm,
to jednak musimy pamiętać, że wysoką skuteczność uzyskuje się w optymalnych warunkach, a nie zawsze
takie występują na naszych polach.
Bywają różnego rodzaju odstępstwa,
jak i anomalia pogodowe, które niekoniecznie wynikają z błędów rolnika.
Przykładem może być poprzedni rok,
kiedy to po siewach kukurydzy wystąpiły okresowe susze oraz przymrozki.
Brak optymalnej wilgotności spowodował niską skuteczność herbicydów
przedwschodowych, a niektóre opryski wykonywane na osłabione rośliny
po przymrozkach, również negatywnie
wpływały na dalszy wzrost i rozwój
kukurydzy. Takie sytuacje trudno jest
przewidywać przed sezonem, ale należy
pamiętać, że mogą mieć wpływ na skuteczność wykonywanych zabiegów.
Początkowy okres rozwoju kukurydzy przebiega wolniej w porównaniu
z większością występujących w niej
chwastów. Taką sytuację chwasty potrafią znakomicie wykorzystywać, konkurując z rośliną uprawną o wodę,
światło i składniki pokarmowe znajdujące się w glebie. Tym samym nie
wyobrażamy sobie sytuacji, w której
rolnik zdecydowałby się na nie wykonanie oprysków ograniczających
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zachwaszczenie. Nie chronione plantacje kukurydzy to praktycznie strata plonu na poziomie 50% i więcej.
Taką sytuację najlepiej obrazują zdjęcia
1 i 2, które nie pozostawiają złudzeń,
co do zasadności stosowania zabiegów odchwaszczających. Pamiętać
należy też o tym, aby stosować preparaty w dawkach przebadanych i zarejestrowanych w optymalnych fazach
rozwojowych, zarówno względem kukurydzy, jak i chwastów. Najskuteczniej
i w możliwe najniższej dopuszczonej
dawce ogranicza się większość gatunków chwastów w fazie, gdy wykształcą
1-2 liście. Ewentualne wykształcenie
kolejnych liści oraz wzrost chwastów
wymaga zastosowania wyższych dopuszczalnych dawek, które skutecznie zwalczą nam występujące na polu
zachwaszczenie. Skuteczność wielu
herbicydów, które w ostatnim okresie
zostały zarejestrowane można zwiększyć, między innymi, stosując je wraz
z adiuwantami, których działanie wspomagające może spowodować obniżenie
dawki stosowanego preparatu nawet
do 30%. To zapewne może ograniczyć
koszty zabiegów herbicydowych, ale
niekiedy niekoniecznie gwarantuje skuteczne ograniczenie zachwaszczenia.
Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie swoich pól i ewentualne szybkie
reagowanie na ciągle rosnące na plantacji chwasty. W tym miejscu należy też
wspomnieć o tzw. ekonomicznym progu szkodliwości, ponieważ niekoniecznie wymaga się od rolnika 100%-go
zwalczenia wszystkich występujących
na polu chwastów. Różna jest szkodliwość gatunkowa chwastów. Inaczej ten
próg odnosi się do np. ostrożenia polnego (1 szt./m2), komosy białej (2 szt./
m2), szarłatu szorstkiego (1-2 szt./m2),

a dla chwastnicy jednostronnej jest on
na poziomie 5 szt./m2. Bez dodatkowego uzasadnienia jest też wskazanie
na szkodliwość powszechnie i licznie
występującego w uprawach kukurydzy,
fiołka polnego w porównaniu z wcześniej wspomnianą komosą białą czy też
szarłatem szorstkim. Te wyżej wymienione ilości progowe powinny rolnikowi
uzmysłowić fakt niekiedy nieuzasadnionego kolejnego oprysku.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na inny ważny czynnik, jakim jest
oddziaływanie herbicydów (a właściwie ich substancji aktywnych) na różne
dostępne na rynku odmiany kukurydzy.
Wiele herbicydów, które są zarejestrowane i dopuszczone do stosowania
w naszym kraju zawiera w swym opisie informację na ten temat, podając
listę odmian, na których ewentualnie
mogą występować uszkodzenia fitotoksyczne po ich zastosowaniu. Jeśli jednak takiej informacji nie ma, to dobrze
jest poinformować się czy ewentualnie
istnieje jakieś ryzyko wystąpienia fitotoksycznego oddziaływania herbicydu
na daną odmianę kukurydzy, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów.
Reasumując można stwierdzić, że zabieg ograniczający zachwaszczenie jest
jednym z najbardziej efektywnych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych
w uprawie kukurydzy. Jeśli ten zabieg
wykonamy solidnie w optymalnym terminie, to jeśli tylko w okresie wegetacji
nie pojawią się inne negatywne czynniki,
które mogłyby ograniczyć prawidłowy
wzrost i rozwój kukurydzy, zapewne
rolnik uzyska zadowalający plon i tym
samym dochód na dobrym poziomie.
Dr inż. Witold Skrzypczak
Prof. dr hab. inż. Hubert Waligóra
Katedra Agronomii, UP w Poznaniu
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Zalecane odmiany ziemniaków do uprawy w 2012 roku
LZO tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych
w ramach Programu Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonego i koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi
Wielkiej we współpracy z Samorządami
Województw i Izbami Rolniczymi oraz
innymi podmiotami zainteresowanymi
wdrażaniem postępu biologicznego
do naszego rolnictwa.
Warunkiem utworzenia LZO w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa
lub regionu odpowiedniego zakresu
badań i doświadczeń PDOiR oraz ich
odpowiednie opracowywanie i upowszechnienie przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian .
Wykaz odmian rekomendowanych do uprawy w roku
2012 w poszczególnych gatunkach i województwach zawierają załączone tabele. W tabelach
odmiany uszeregowano w zależ-
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ności od częstotliwości wyboru
na LZO, a w przypadku równej
liczby województw w kolejności alfabetycznej. W tabelach dla od-

mian rekomendowanych podano
rok, w którym odmiany te po raz
pierwszy zalecano do uprawy
w województwie.
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Świętokrzyskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

RAZEM

2008

2007

2008

2012

2009

12

2009*(1) 2008

2008

2007

2008

2012

2009

2011

2010

2012

WarmińskoMazurskie

Śląskie

2007

Podlaskie

2009*(1) 2008

Opolskie

2010

Podkarpackie

2007

Mazowieckie

2008

Małopolskie

Lubelskie

2009

Łódzkie

KujawskoPomorskie

Denar

Lubuskie

Odmiana

Dolnośląskie

Lp.

Pomorskie

Listy zalecanych do uprawy odmian ziemniaka na obszarze województw na rok 2012

odmiany jadalne bardzo wczesne

Lord

2009

2008

2010

Miłek

2010

2010

2010

Viviana
Impala

2007

2007

2009* 2009** 2009

2009

2011

2011* 2011** 2011

2012

2009

2007*

12
10

2012R 2012R

7

2011

3

Arielle

2011

1

Odmiany jadalne wczesne
Owacja

2009

2008

2010

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2010

2012

2009

12

Vineta

2009

2012

2010

2007

2008

2007

2007

2008

2007

2010

2012

2009

12

Cyprian

2012

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2010

2012

2009

11

Bellarosa

2011

2010

2010

Michalina

2012

2011

2011

Aruba

2011

2010

2011

2011

2010

6
5

2012

1

Odmiany jadalne średniowczesne
Tajfun

2009

Satina

2009

Stasia
Tetyda

2011

2008

2010

2007

2009

2007

2007

2008

2007

2008

2012

2009

12

2010

2007

2008

2007

2007

2008

2007

2008

2012

2009

11

2011

2012

2012

2012

9

2012

2011

2012R 2012R

Bartek

2012R
2011

Cekin

2012R

2011 2012R
2012R 2012R

2008

2007

2010

2008

2008

2008

Elanda
Finezja

2012R 2012R

2012

2011

8
4

2012

3
2

2010

2

Ametyst

2012

1

Gawin

2012

1

Odmiany jadalne średniopóźne i późne
Jelly

2011

2010

Soplica

2011

2011

Syrena

2009

Zenia

2012

2009
2010

2011

2008

2007

2009

2009

2011

2011

2012

Zagłoba
Zeus

2009

2009

2011

2012

2009

10

2012

2012

2011

9

2009

5

2012
2012

2012

2010

4

2012

2

2012

1
Odmiany Skrobiowe

Kuras

2012

2012

2010

3

Pasat

2012

2012

2010

3

Zuzanna

2012

2012

2012

3

Glada

2012

2010

2

Jasia

2012

2011

2

Skawa

2012

2010

2

Ślęza

2012

2012

2

Pokusa

2012

1

*- odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów 2009 i 2011 oraz po zakończeniu wegetacji 2007; *(1) – odmiana zalecana na zbiór po
40 dniach oraz po zakończeniu wegetacji; ** - odmiana zalecana tylko na bardzo wczesny zbiór; 2012R – odmiana wstępnie rekomendowana
Jolanta Malinowska-Kłos na podstawie materiałów COBORU
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Wiosenna uprawa gleby
i nawożenie pola
pod ziemniaki
W zalecanych technologiach produkcji ziemniaków wiosenne zabiegi w polu przeznaczonym
pod ich uprawę stanowią uzupełnienie prac, jakie w takim stanowisku zostały zrealizowane
w roku poprzednim. Ich zakres, w porównaniu do wykonywanych po zbiorze przedplonu
oraz w okresie jesiennym zabiegów nawozowo-uprawowych, jest mniejszy. Jednak rola, jaką
odgrywają w kształtowaniu warunków wzrostu roślin i akumulacji plonu jest nie mniej istotna.

Do głównych zadań, które powinny
spełnić zabiegi prowadzone w polu
wiosną, przed sadzeniem ziemniaków należą:
• zapewnienie właściwego tempa
ogrzewania się gleby,
• zabezpieczenie wody pochodzącej
z zapasów zimowych i ograniczenie jej strat,
• stymulowanie kiełkowania chwastów
i zniszczenie rozwijających się kiełków,
• wniesienie i dokładne wymieszanie
z glebą nawozów azotowych, a w sytuacji jeśli nie zostały zastosowane
jesienią także fosforowo - potasowych (takiej potrzeby nie ma tylko
na plantacjach, na których nawożenie zostanie zastosowane rzędowo
w trakcie sadzenia),
• na glebach zwięźlejszych dokładne
rozdrobnienie i pokruszenie brył tak,
by powstałe agregaty glebowe miały
wielkość umożliwiającą ich przesiewanie się między prętami odsiewaczy maszyn kopiących,
• przygotowanie jednorodnej, spulchnionej warstwy gleby zapewniającej
właściwe warunki dla rozmieszczenia sadzeniaków, formowania redlin,
a następnie rozwoju roślin.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

• zagęszczenie i wyrównanie wierzchniej warstwy gleby, tak by powstała odpowiednia warstwa nośna dla
agregatu sadzącego.
Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju i plonowania roślin ziemniaka stwarzają gleby o ciężarze objętościowym
1,1-1,4 g/cm3, a zatem takie, których stan
może zostać określony jako pulchny.
Zadaniem pierwszego wiosennego
zabiegu jest ścięcie wierzchniej warstwy skib (po orce zimowej) i zniszczenie zaskorupienia gleby, co zapobiega
nadmiernemu parowaniu. Jednocześnie
zabieg taki ma spowodować szybsze
obsychanie oraz przyspieszyć ogrzewanie się gleby. Narzędziem, które
pozwala na uzyskanie takiego efektu na glebach lżejszych jest włóka,
zaś na zwięźlejszych- brona zębowa.
Ich zastosowanie służy jednocześnie
do wyrównywania powierzchni roli,
oraz zniszczenia już kiełkujących chwastów a ponadto wzmaga kiełkowanie
tych nasion chwastów, które znalazły
dogodne ku temu warunki na skutek
przemieszczenia gleby. Ważnym jest by
włókowanie/ bronowanie miało miejsce
w odpowiednim momencie. Zbyt wczesne przeprowadzenie takiego zabiegu tj.

wtedy, gdy jest jeszcze zbyt wilgotno
i gleba „maże się” zamiast osypywać
może spowodować znaczne pogorszenie jej struktury. Istotne jest też by
kierunek pracy użytego narzędzia przebiegał pod kątem ostrym w stosunku
do grzbietów skib.
Pozytywny efekt zastosowania włóki
bądź brony jest krótkotrwały, trwa zaledwie parę dni, by zatem nie dopuścić
do niekorzystnych zmian należy terminowo przystępować do kolejnych prac.
Najczęściej są to: wysiew nawozów
oraz zabieg uprawowy wykonywany
odpowiednim dla danej gleby agregatem uprawowym. Jak wspomniano, zakres stosowanego wiosną nawożenia
mineralnego zależy od tego, czy jesienią
wprowadzono do gleby odpowiednie
do jej zasobności oraz dostępności dla
roślin dawki nawozów fosforowych i potasowych. Dla nagromadzenia 1t plonu
bulw rośliny ziemniaka muszą pobrać
z gleby 3,5 kg N, 1,5 kg P2O5 i 7,6 kg
K2O co oznacza, że dla uzyskania zbioru wynoszącego 40t/ha niezbędne jest
zapewnienie roślinom ok. 150kg N,
60 kg P2O5 i 300 kg K2O w postaci łatwo przyswajalnej dla roślin. Na glebach
o odpowiedniej strukturze i właściwym
odczynie nawozy fosforowe i potasowe mogą być stosowane jesienią i jeśli zostały one podane w optymalnych
dawkach, wiosną należy zadbać tylko
o wprowadzenie do gleby odpowiedniego nawożenia azotowego. Natomiast
na polach, na których wysianie P i K
zostało pozostawione do wiosny, bądź
zachodzi potrzeba uzupełnienia w glebie tych składników, zaleca się rozsianie nawozu wieloskładnikowego bądź
odpowiednich dawek nawozów jednoskładnikowych. Decyzja co do wysokości dawek poszczególnych składników
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nawozowych powinna uwzględniać zasobność gleby, wymagania odmianowe oraz kierunek użytkowania plonu.
Ocenę zasobność składników pokarmowych wykonują Stacje Chemiczno-Rolnicze. Można ją także zlecić
laboratoriom glebowym prowadzonym
przez inne podmioty gospodarcze.
Należy jednak pamiętać, że metody
wykonywania analiz a więc i interpretacja uzyskiwanych wyników są w przypadku tych placówek zupełnie inne. Nie
można ich więc bezpośrednio porównać,
gdyż w każdej z nich używane są inne
odczynniki do wymycia z gleby składników odżywczych, a uzyskane dane
podawane są w innych jednostkach.
Rolnicza analiza zasobności gleby prowadzona przez Stacje Chemiczno-Rolnicze nie obejmuje oceny
zawartości azotu, a zasobność w makroelementy klasyfikowana jest wg klas
(tj. bardzo niska, niska, średnia, wysoka,
bardzo wysoka). Badanie obejmuje również określenie wartości odczynu (pH
w 1 M KCl). Wyniki oceny podaje się jako
zawartość składników w mg/100 g gleby. Korzystniejszym terminem pobrania
prób gleby i oceny jej zasobności taką
metodą jest czas po zbiorze przedplonu. Analizy gleby wykonywane w innych
laboratoriach to w większości ogrodnicze analizy gleby prowadzone metoda
uniwersalną. Wyniki takiego badania,
w podstawowej wersji, najczęściej zawierają informację o zawartości azotu azotanowego, fosforu fosforanowego,
potasu, magnezu, wapnia oraz chlorków.
Odczyn (pH) oceniany jest w roztworze wodnym (wynik badania pH w wodzie jest wyższy od badanego w KCl).
Bardzo często wyniki badania obejmują także zawartość chlorków oraz zasolenie (jest ono mało istotne dla upraw
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polowych, bowiem w naszych warunkach dopuszczalne granice zasolenia
nie bywają przekraczane). Zawartość
składników jest wyrażona w mg/ 1litr
gleby. Analizy metodą uniwersalną, ze
względu na możliwość uwzględnienia
w dalszym postępowaniu ewentualnych
danych, co do zawartości azotu, bardziej wskazane jest wykonywać wiosną, przed sadzeniem. Trzeba tu jednak
podkreślić, że azot w glebie jest składnikiem nietrwałym, a jego dostępność
podlega dużym wahaniom.
Z uwagi na niekorzystne oddziaływanie chloru na ziemniaki, szczególnie
w uprawie na wczesny zbiór, ważne
jest unikanie wiosennego stosowania
soli potasowej. Obecność chloru jest
też czynnikiem ograniczającym gromadzenie skrobi, jednak ze względu
na znacznie niższe koszty nawozów,
w których potas występuje w postaci chlorku na plantacjach ziemniaków
skrobiowych nawozy te są stosowane
także wiosną, choć należy podkreślić,
że jesienne wprowadzanie KCl jako
źródła potasu jest zdecydowanie bardziej wskazane.
Z nawozów azotowych najczęstsze
zastosowanie w nawożeniu ziemniaków
znajduje mocznik. Jest to związane z ich
dobrą reakcją na tą formę nawożenia
oraz najniższą ceną składnika nawozowego (N) w tym nawozie. Szczególnie
dobrym wykorzystaniem mocznika wyróżniają się ziemniaki uprawiane na zbiór
późniejszy. Na plantacjach przeznaczonych do zbioru w pełni wegetacji znacznie korzystniejsze jest wykorzystanie
saletry amonowej. O dostępności dla
roślin zawartego w niej azotu nie decyduje bowiem, temperatura gleby, co ma
miejsce w przypadku mocznika, więc
zaspokojenie zapotrzebowania na N

przez wcześniej rozwijające się rośliny
z sadzeniaków podkiełkowanych jest
przy jej użyciu znacznie lepsze.
Właściwe przygotowanie gleby do sadzenia, tj. jej spulchnienie na głębokość
12-14cm i dobre wymieszanie wysianych nawozów z glebą, najłatwiej jest
uzyskać poprzez zastosowanie właściwego w danych warunkach glebowych
agregatu uprawowego. Do uprawy gleb
zwięźlejszych najodpowiedniejszy jest
zestaw składający się z glebogryzarki
lub brony wirnikowej oraz wału zębatego
bądź prętowego. Na glebach lżejszych
prawidłowy efekt uprawy zapewnia
kultywator wąskozębny zagregatowany z wałem strunowym lub prętowym.
Agregaty uprawowe nowej generacji
są na ogół wyposażone także w belkę
wyrównującą powierzchnię gruntu oraz
spulchniacze śladów kół ciągnika.
Zabieg uprawowy prowadzony z wykorzystaniem zestawu agregatowanego
powinien być wykonany zgodnie z planowanym kierunkiem sadzenia.
Czynnikiem decydującym o terminie
sadzenia ziemniaków jest temperatura
gleby. Do obsadzania plantacji na zbiór
po dojrzeniu, na których wysadza się
sadzeniaki niepodkiełkowane należy
poczekać aż temperatura gleby na głębokości 10 cm ukształtuje się na poziomie ok. 8°C. W uprawie na wczesny
zbiór, w której stosuje się sadzeniaki
podkiełkowane, do zakładania plantacji
przystępuje się gdy temperatura gleby
wynosi 6-7°C. Najwcześniej, zaś, obsadza się plantacje prowadzone z zastosowaniem okrywy. Wystarczającym
jest, jeżeli temperatura gleby kształtuje się na poziomie 4°C.
Dr inż. Barbara Lutomirska
Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin -PIB
Oddział w Jadwisinie
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11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl

www.hydramet.pl

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

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

Ć
NOWOŚ
do bel
i
k
a
t
y
w
Ch
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 !!!

Pługwodśnieżny
szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.
w w . r a p o r t r o l n y. p l

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

51

URODZAJ

Średnio wczesne
odmiany ziemniaka
Odmiany średnio wczesnych tzn. takie, których okres wegetacji wynosi 110-124 dni stanowią
aktualnie najliczniejsza grupę wśród odmian wpisanych do Krajowego Rejestru.
Zgodnie ze stanem na 31.01.2012 jest
ich 58, w tym: jadalne - 46 oraz 12 skrobiowych. W tej liczbie 33 to odmiany
wyhodowane w kraju, zaś pozostałe
zostały uzyskane przez hodowców za
granicą. Tak duża liczebność genotypów charakteryzujących się w/w okresem wegetacji stanowi niewątpliwie
efekt zainteresowania producentów
wprowadzaniem do uprawy odmian
o „umiarkowanej” wczesności. Średni
potencjał plonowania odmian średnio
wczesnych jest wprawdzie nieco niższy
niż odmian późniejszych (wraz z wydłu-

żaniem okresu wegetacji i co się z tym
wiąże - gromadzenia plonu - potencjalny
plon wzrasta), ale właściwość ta podlega silnej zmienności i u poszczególnych genotypów kształtuje się różnie.
Toteż w szerokiej praktyce aspekt ten
nie ma większego znaczenia.
Poszukiwanie do uprawy odmian
z grupy średnio wczesnych (i będące
odpowiedzią na takie zainteresowanie działania instytucji państwowych
w zakresie rejestracji odmian) jako
tych, które najlepiej sprawdzają się
w produkcji wynika przede wszystkim

Tabela 1
Minimalna temperatura gleby na głębokości 5 cm we IX i Xw wybranych miejscowościach
Minimalna temperatura gleby
na głębokości. 5cm

Miejscowość

wrzesień

Minimalna temperatura powietrza

październik

wrzesień

październik

2010

2011

2011

2010

2010

2011

2010

2011

Chojnice

6,1

7,5

0,7

1,2

4,2

4,7

-3,0

-0,9

Koszalin

5,9

7,9

1,0

1,3

3,4

5,8

-1,2

1,1

Lublin

6,7

7,4

0,4

0,0

3,7

2,1

-3,1

-5,1

Mława

6,3

7,0

0,4

0,8

3,8

2,4

-4,5

-2,7

Poznań

8,2

9,2

0,3

2,0

3,4

4,0

-4,7

-0,6

Rzeszów

7,3

12,0

0,3

1,9

2,1

2,2

-5,1

-4,8

Toruń

6,9

7,8

-1,4

-0,5

3,1

0,5

-8,2

-3,2

Opole

6,8

8,5

-0,4

-0,4

3,6

3,5

-2,4

-3,0

z warunków klimatycznych w naszym
kraju. Podstawową przesłanką jest
tu kwestia zbioru - najbardziej czasochłonnego i newralgicznego etapu
produkcji ziemniaków. Jak wiadomo,
na zbiór przypada ok. 1/3 ogólnego
czasu pracy maszyn (cnh) oraz połowa
ogólnego nakładu pracy ludzkiej (rbh)
jakie pochłania w pełni zmechanizowana technologia produkcji tej rośliny
(szacowana na 56cnh/ha i 87rbh/ha).
Jednocześnie jest to etap decydujący,
ponieważ źle przeprowadzony zbiór
może doprowadzić do tego, że jakość
uzyskanego plonu będzie niska.
Podstawowym elementem jakości ziemniaków, kształtowanym przede
wszystkim w trakcie zbioru, są uszkodzenia mechaniczne bulw. Uszkodzenia
stanowią wadę znacznie pogarszającą
nie tylko jakość handlową bulw oferowanych do sprzedaży po zbiorze ale też
silnie ograniczają ich trwałość przechowalniczą. Toteż postępowanie umożliwiające minimalizację tych uszkodzeń
jest szczególnie ważne w przypadku
zbioru plonów przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.
Źródłem powstawania uszkodzeń
mechanicznych bulw podczas pozyskiwania plonu jest wiele czynników.
Najczęściej klasyfikuje się je jako:
• biologiczne tj. związane z uprawianą odmianą
• agrotechniczne i środowiskowe
• techniczne
Wczesność odmiany to element, któ-

Tabela 2
Zróżnicowanie odmian średnio wczesnych pod względem wielkości bulw i regularności kształtu - odmiany jadalne i do przetwórstwa
Cecha bulw

wielkość
bulw

regularność kształtu

Wartość cechy w skali 9 stopniowej
9-8,5

8-7,5

7-6,5

6-5,5

Bartek, Bondeville, Cekin, Etiuda,
Folva, Jutrzenka, Jurek*,Orchestra,
Ramos, Roxana, Sagitta, Satina,
Stasia, Tajfun, Tetyda

Agnes, Almera, Ametyst, Andromeda,
Bursztyn, Ditta, Elanda, Finezja,
Igor*,Legenda, Marlen, Oberon*,
Raja, Victoria, Zebra, Żagiel

Asterix, Benek, Courage, Dali, Gawin,
Ibis, Irga, Jurata, Honorata*, Meridian,
Pirol, Promyk, Sante, VR808*

Redstar

Asterix, Dali, Ditta, Folva, Igor*,
Jurek*,Honorata*, Meridian,
Pirol, Promyk, Ramos, Redstar,
Roxana, Satina, Sagitta, Tetyda,
Victoria, VR808*, Żagiel

Agnes, Almera, Ametyst, Andromeda,
Bartek, Benek Bondeville, Bursztyn,
Cekin, Courage, Elanda, Etiuda, Finezja,
Gawin, Ibis, Irga, Jurata, Jutrzenka,
Legenda, Marlen, Oberon*,Orchestra,
Raja, Sante, Stasia, Tajfun, Zebra

*ocena wstepna
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Tabela 3
Odmiany skrobiowe - zróżnicowanie odmian pod względem wielkości bulw i regularności kształtu
Cecha bulw
wielkość
bulw

Wartość cechy w skali 9 stopniowej
9-8,5

8-7,5

7-6,5

6-5,5

Boryna

Kaszub,
Monsun, Pasat

Adam, Albatros, Jubilat, Kuba,
Rumpel, Zuzanna,

Glada, Harpun

Albatros, Boryna

Adam, Glada, Jubilat, Kaszub, Kuba,
Monsun, Pasat, Rumpel, Zuzanna

Harpun

regularność
kształtu

rego rola jest związana nie tylko z czynnikami biologicznymi, ale też czynnikami
środowiskowymi. Wynika to z następujących uwarunkowań:
• Powstawanie uszkodzeń mechanicznych bulw w trakcie zbioru jest tym
mniejsze im są one bardziej dojrzałe.
• Temperatura gleby (bulw) w trakcie zbioru
jest istotnym czynnikiem warunkującym
powstawanie uszkodzeń mechanicznych
bulw w trakcie jego przeprowadzania.
Jej spadek poniżej 10-12°C powoduje istotny liniowy wzrost uszkodzeń mechanicznych bulw. Są one tym silniejsze
im bulwy są mniej dojrzałe.
• Kolejnym ważnym czynnikiem jest potrzeba odpowiedniego przesuszenia
i schłodzenia zebranego plonu, tak
by bez dodatkowych nakładów był
on właściwe przygotowany do długotrwałego przechowywania.

Spełnienie kryterium dobrego zbioru jest najprostsze wówczas, gdy faza
dojrzewania uprawianej odmiany zbiega się w czasie z występowaniem odpowiednich warunków pogodowych.
Z układu temperatur w naszym kraju
wynika, że najkorzystniejszym okresem
dla prowadzenia zbioru ziemniaków
jest wrzesień. Średnia temperatura
gleby na przeważającym obszarze
kraju utrzymuje się wówczas na poziomie pożądanym z punktu widzenia jej
wpływu na uszkodzenia mechaniczne
bulw (tab.1). Zadaniem rolnika jest, zatem wybór odmiany, u której faza zasychania roślin i towarzyszący jej proces
destrukcji stolonów oraz korkowacenie
skórki bulw będą miały miejsce we
wrześniu. Dla przeważającej większości warunków uprawy ziemniaka wymaganie to spełniają właśnie odmiany
średnio wczesne.

Decyzja o tym, którą z szerokiej oferty
odmian wybrać do uprawy nie jest oczywiście prosta. Pierwszeństwo cech, jakie
należy uwzględniać w takiej sytuacji jest
uwarunkowane wieloma względami. Inne
bowiem cechy odmiany są ważne dla
rolnika, który uprawia ziemniaki jadalne
na lokalny rynek a zupełni inne dla tego,
który sprzeda swój plon do zakładu produkującego skrobię. Jeszcze inne cechy
spełniać musi odmiana stanowiąca surowiec do przetwórstwa na frytki, chipsy
czy też produkty konserwowane. Poza
zróżnicowaniem cech użytkowych odmiany średnio wczesne różnią też cechy
odpornościowe (min. na wirusy, zarazę ziemniaka, parcha zwykłego) a także wymagania w stosunku do warunków
glebowych czy zaopatrzenia roślin w N.
Zestawienie odmian pod względem
niektórych z ważnych cech użytkowych podano w poniższych tabelach
(za: Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka, pod red.
W. Nowackiego, Jadwisin 2011). Dla
cech określanych w skali 9 stopniowej, 9 oznacza ocenę najwyższą /
najlepszy poziom cechy, natomiast
1- ocenę najniższą.

Tabela 4
Kolor skórki i barwa miąższu średnio wczesnych odmian ziemniaka-odmiany jadalne i przeznaczone do przetwórstwa
Barwa skórki
białożółta

jasnobeżowa

Ametyst, Jutrzenka

Bursztyn, Etiuda, Honorata

jasnoczerwona

czerwona

żółta

Irga

Asterix, Courage, Oberon, Raja, Redstar

pozostałe

Barwa miąższu
biały
Bursztyn

kremowy

jasnożółty

żółty

Agnes, Almera, Andromeda, Asterix, Bartek, Bondeville, Cekin,
Ametyst, Etiuda, Jurata, Irga Courage, Dali, Finezja, Gawin, Honorata, Ibis, Jutrzenka, Legenda,
Marlen, Oberon, Promyk, Santé, Sagitta, Tetyda, Zebra

Benek, Clarissa, Ditta, Elanda, Folva, Igor, Jurek,
Meridian, Pirol, Raja, Ramos, Redstar, Roxana,
Satina, Stasia, Tajfun, Victoria, VR808, Żagiel,

Tabela 5
Typ kulinarny odmian średnio wczesnych jadalnych
Typ kulinarny
AB-sałatkowy do wszechstronnie
użytkowego

B- wszechstronnie użytkowy

BC – wszechstronnie użytkowy do mączystego

C-mączysty

Almera, Andromeda*,
Dali*, Orchestra

Asterix, Bartek, Bondeville, Ditta, Elanda, Folva,
Gawin*, Irga, Jurata*, Meridian, Promyk*, Raja, Ramos,
Roxana, Tajfun*, Tetyda*, Victoria, Zebra, Żagiel

Agnes, Ametyst, Benek, Bursztyn*, Cekin,*Courage,
Finezja, Ibis, Jutrzenka, Legenda*, Marlen,
Pirol, Red Star, Sagitta, Sante, Satin, Stasia

Etiuda*

typ pośredni np. Andromeda charakteryzuje się miąższem AB/B
Dr Barbara Lutomirska
I H i A R-P I B Zakład Agronomii Ziemniaka,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Delsol - nowy nawóz dla gleby i upraw
Na rynku polskim pojawił się Delsol, nowy nawóz zawierający azot organiczny wytwarzany przez bakterie Pseudomonas Putidia - 100 mln/1g
nawozu. Bakterie te pełnią funkcje naturalnego modyfikatora i regeneratora gleb, ponieważ aktywizują ich życie biologiczne regulując skład
mikroflory.
Szczepy tej bakterii występują w glebie w warunkach naturalnych i odgrywają rolę „bio-ochraniacza”, jednak nie
zawsze ich ilość jest wystarczająca.
Pseudomonas Putidia to pierwszy opatentowany żywy organizm na świecie,
stosowany jako tzw. modyfikator gleby.
Modyfikatorami gleby są bakterie lub
grzyby, które są dodawane do gleby
w celu poprawy życia mikrobiologicznego gleby i roślin poprzez:
- uwolnienie składników odżywczych
z gleby dla roślin, tak żeby były one dla
nich dostępne
- działanie antagonistyczne w stosunku do patogenów (czynników chorobotwórczych) roślin.
Delsol przeciwdziała wyjaławianiu
gleby, wspomaga procesy użyźniania
i regeneracji gleb, odblokowuje glebę
z metali ciężkich i toksyn utrudniających
prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Delsol
zapobiega efektowi zmęczenia gleb.
Bez odpowiedniej aktywności mikrobiologicznej gleby nie ma bowiem
możliwości uzyskania wydajnych i dobrych jakościowo plonów. Produkt ten
rozwija aktywność mikrobiologiczną ryzosfery, wpływa na kiełkowanie nasion
i rozwój korzeni, zwiększa przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych, a dodatkowo stymuluje ich
wzrost. Delsol dodatkowo wzmacnia
naturalne mechanizmy obronne roślin,
m.in. poprzez stymulowanie produkcji
fitoaleksyn. Dzięki temu rośliny są bardziej odporne na działanie takich czyn-
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ników chorobotwórczych jak: Pythium
spp., Phytophtora spp., Phusarium
Spp., Rhizoctonia solani, Phoma spp.,
Botrytis cinerea, Aphanomyces, Verticilium dahliae.
Nawóz ten stosuje się w dawce
1-3 L/ha w 300-500 L wody, w następujących uprawach:
- drzewa i krzewy owocowe: 2-3 L/ha przed założeniem sadu, 1-2 L/ha w sadach owocujących.
- truskawki: przed założeniem plantacji 2-3 L/ha i owocujące 1-2 L/ha
- warzywa: 1-2 L/ha

- buraki cukrowe, kukurydza, rzepak
ozimy, zboża: 1-2 L/ha
- rośliny ozdobne: 3-6 ml/L wody.
Nawóz należy stosować przed siewem
nasion lub pogłównie w początkowych
stadiach wzrostu roślin uprawnych.
Producentem nawozu Delsol jest firma DELBON, a dystrybutorem w Polsce
Agrosimex. Produkt jest do nabycia w naszych oddziałach: w Błoniu ul. Bieniewicka
43, Warce ul. Kolejowa 16, Skierniewicach
ul. Rawska 97 i Koninie ul. Zakładowa 77.
Mgr inż. Krzysztof Zachaj

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Z myślą o przyszłości

Poettinger Polska
Sprzedaż: 601424223, 609203132, 607830015
Serwis: 603803213, 603333858
Magazyn części: 605262709

Dual-Disc
R E D L I C E






Hydrauliczna regulacja nacisku redlic od 40 do 120 kg
Indywidualne mocowanie redlic na równoległoboku
Prowadzenie na głębokości przez szerokie rolki dociskowe
Absolutnie bezobsługowe

Sieć dilerska
ADLER AGRO Sp z o.o.
P.H.U. AGROMASZ
AGROPERFEKT Jankowski Grzegorz
AGRO PLUS Michał Kulpanowski
AGRICOLA Lublin
AUTO – AGRO
ANDERWALD MASZYNY ROLNICZE
ASPRIM
FRICKE MASZYNY ROLNICZE
HBT Agromarket
POLBOTO
KUNERT
DANZAP

Białystok
Rzekuń
Kisielice
Przasnysz
Ciecierzyn
Siedlce
Kadłub
Niedrzwica Duża
Mrągowo
Kroczyce
Udanin
Poladowo
Załusin

85 741 86 50
29 761 75 39
55 278 09 00
29 752 77 56
82 565 33 83
25 644 67 92
77 463 37 70
81 517 59 41
89 741 29 74
609 23 61 05
76 870 93 25
65 518 03 84
24 285 52 97

LESZEK KOMOŃ
WIA –LAN
ROLMECH
RAITECH:

H.I U. WIESŁAW KARCZ:

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

www.poettinger.pl

Bedlno
Tarnów
Płońsk
Błonie
Węgrów
Brzoza
Przytoczna
Srem
Potęgowo
Tragamin
Szczecinek
Oborniki
Sandomierz

83 352 51 34
14 629 30 70
23 662 72 91
22 796 33 40
25 792 59 27
52 381 04 15
95 749 36 75
61 282 88 81
59 846 41 48
55 272 09 44
94 372 02 14
61 297 58 78
15 832 00 48
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Gospodarka paszowa jako
element kształtowania
produkcji rolniczej
Powierzchnię paszową w Polsce, na której produkuje się podstawowe pasze objętościowe
soczyste i suche, stanowią łąki i pastwiska oraz areał polowy roślin pastewnych.

Około 75% powierzchni łąk i pastwisk nadaje się do normalnego gospodarowania,
tj. stosowania nawożenia i produkowania
wartościowej pod względem pokarmowym
masy roślinnej. Większy udział użytków
zielonych w strukturze użytków rolnych
występuje na obrzeżu kraju.
Gospodarka paszowa stanowi ważne ogniwo produkcji rolniczej, określa
bowiem organizację produkcji roślinnej, a także wpływa na efektywność
żywienia zwierząt. Celem gospodarki
paszowej jest zapewnienie pokrycia
bytowego i produkcyjnego zapotrzebowania zwierząt na niezbędne składniki
pokarmowe w ciągu całego roku gospodarczego. Jej znaczenie wynika z faktu,
iż około 60-70% produkcji roślinnej jest
przetwarzane przez zwierzęta. 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
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nie konkurują z towarową produkcją roślinną. Powinny być to pasze pochodzące z trwałych użytków zielonych
oraz produkty uboczne, powstające
przy uprawie roślin towarowych. Podstawowym wskaźnikiem gospodarki
paszowej jest powierzchnia paszowa.
Racjonalna gospodarka paszowa decyduje o poziomie towarowej produkcji
zwierzęcej oraz poziomie dochodu rolniczego. Udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów oraz dobór gatunków,
dostarczających określonego surowca
paszowego wynikają z potrzeb produkcji zwierzęcej. Dobór gatunków roślin
powinien być dokonany na podstawie
następujących kryteriów: plon zielonej
i suchej masy, białka ogólnego stawnego i energii laktacji (NEL) wyrażonej
w MJ. Jednocześnie należy uwzględnić
różne zapotrzebowanie na pasze dla
zwierząt. Dla różnych gatunków i grup
zwierząt wykorzystuje się całą produkcję pasz objętościowych, uzyskiwanych
na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
i gruntach ornych. Znaczenie paszy
pochodzącej z wielu źródeł w bilansie
paszowym jest zróżnicowane.
W roku 2010 obszar powierzchni paszowej w Polsce wynosił 4104,4 tys.
ha, z czego trwałe użytki zielone zajęły
3179,7 tys. ha, co stanowi 77,5%, zaś
stanowiły 18,2% powierzchni ogólnej

gruntów będących w użytkowaniu gospodarstw rolnych i 21,2% powierzchni
użytków rolnych. W strukturze trwałych użytków zielonych, łąki trwałe
stanowiły 80,1%, zaś pastwiska trwałe
19,9%. Polowe uprawy pastewne zajęły 924,7 tys. ha (22,5%), których udział
w powierzchni zasiewów ogółem stanowił 8%. Ogólna powierzchnia paszowa roślin pastewnych w porównaniu
do roku 2009 była mniejsza o około
9,5 tys. ha (o 0,2%). Powierzchnia polowych upraw roślin pastewnych przeznaczonych na paszę zmniejszyła się
o ok. 4,8 tys. ha (o 0,5%). Znaczne
ograniczenie powierzchni uprawy roślin
pastewnych na gruntach ornych i ich
udziału w strukturze zasiewów oraz
ograniczenie wykorzystania TUZ było
spowodowane zmniejszeniem pogłowia bydła. Było to następstwem m.in.
obniżenia opłacalności chowu zwierząt
spowodowane niekorzystnymi relacjami cenowymi. Zmniejszeniu uległa
obsada zwierząt na 100 ha użytków
rolnych (w tym bydła), natomiast znacząco wzrosła powierzchnia paszowa
na 1 SD, przy znaczącym zróżnicowaniu w poszczególnych rejonach kraju.
W ostatnich latach na rozwój produkcji zwierzęcej, a tym samym na powierzchnię uprawy roślin pastewnych,
wpływ miały, oprócz warunków przyrodniczych, czynniki ekonomiczno-organizacyjne w produkcji rolniczej.
W większości gospodarka na TUZ
prowadzona jest ekstensywnie, o czym
świadczy poziom plonowania i zbiory
siana. Plony I pokosu z łąk trwałych
wyniosły 23,8 dt/ha, plony II pokosu wyniosły 17,2 dt/ha, a plony III pokosu wyniosły 8,3 dt/ha. Zmienia się
także udział łąk i pastwisk niewykorzystywanych gospodarczo, tj. niew w w . r a p o r t r o l n y. p l
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eksploatowanych oraz niezbieranych.
Konieczna jest większa dbałość o korzystny skład botaniczny porostu i podsiew nasionami roślin motylkowatych
wieloletnich. W Polsce około 65% zielonki TUZ zbierane jest jako siano,
a tylko około 11 % na zakiszanie. Proporcje te, na korzyść sianokiszonek, ulegają jednak poprawie. W Europie około
44% surowców paszowych przeznacza
się na siano, a około 56% na kiszonkę.
Jednym z wyzwań wspólczesnego rolnictwa jest zahamowanie bioróżnorodności. Bioróżnorodność na obszarach
wiejskich jest odwrotnie skorelowana z intensywnoscią gospodarowania.
Trwale użytki zielone stanowią najbardziej przyjazny środowisku sposób wykorzystania ziemi użytkowanej rolniczo,
wobec tego powinny być szczególnie
mocno eksponowane i wspierane przez
WPR w celu utrzymania ich walorów
produkcyjnych oraz niezwykle dużej bioróżnorodności. Takie wsparcie powinno
rekompensować ich użytkowanikom
zmniejszenie koszyści finansowych,
spowodowanych ekstensyfikacją gospodarowania. Duża bioróżnorodność,
zwłaszcza składu botanicznego runi,
sprawia, że charakteryzuje się ona trwałoscią, odpornością na odmienne warunki środowiska, gwałtowne zmiany
warunków klimatycznych. Sprawia rów-

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

nież, że pozyskiwane pasze są tanie,
pełnowartościowe i wysoce efektywne w żywieniu zwierząt. Użytki zielone
w gospodarstwie stanowią niezwykle
istotny składnik równoważący produkcję roślinną na grutnach ornych
i produkcję zwierzęcą. Ich obecność
wpływa korzystnie zarówno na działalność produkcyjną, jak i na środowisko
przyrodnicze.
Oprócz funkcji produkcyjnej tj. dostarczenia pasz, użytki zielone pełnią bardzo wiele funkcji pozaprodukcyjnych:
klimatyczną, hydrologiczną, ochronną
gleb i wód (zmniejszają erozję wodną
i wietrzną) – erozja na użytkach zielonych jest około 25-krotnie mniejsza
niż na gruntach ornych, fitosanitarną,
krajobrazową i estetyczną – są cennym składnikiem krajoborazu z uwagi
na położenie, specyfikę siedliskową,

dużą bioróżnorodność. Wynika to z następujących właściwości użytków zielonych: dobrze wykorzystują wodę
i zawarte w niej biogeny, akumulują duże ilości substancji organicznej
w glebie, wiążą duże ilości dwutlenku węgla, a także pokrywa je trwała
i wielogatunkowa roślinność, najlepiej
przystosowana do istniejących warunków siedliskowych.
Trwałe użytki zielone są i pozostaną
trwałym składnikiem ziemi użytkowanej
rolniczo, a także obszarów wiejskich.
Ich wielofunkcyjność powinna być racjonalnie wykorzystana. Istnieje więc
potrzeba wskazania kierunków gospodarowania, umożliwiając przystosowanie do niekorzystnych zmian zarówno
w stanie pogłowia, jak i sposobach wykorzystania trwałych użytków zielonych.
Dr Jolanta Bojarszczuk
I U N i G – P I B w Puławach
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Choroby złego zimowania –
zabieg czyszczący
W ciągu całego okresu wegetacji uprawom zagrażają choroby grzybowe, które są potencjalnie
główną przyczyną strat w plonie oraz obniżenia jego jakości.

Zagrożenie plantacji przez choroby jest zmienne w latach w zależności od przebiegu pogody, ale również
silnie uzależnione od wrażliwości odmianowej i warunków agrotechnicznych.
W przypadku upraw ozimych dodatkowym, ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowotność roślin są warunki
pogodowe panujące na jesieni i zimą.
Tegoroczny przebieg pogody zapowiada duże nasilenie chorób na plantacjach zbóż i rzepaku ozimego.
Susza, która wystąpiła jesienią
2011 roku opóźniła wschody ozimin.
Późniejsze, gwałtowne spadki temperatur nie pozwoliły roślinom na odpowiednie zahartowanie się przed
mrozami i przyczyniły się do rozwoju
wielu patogenów, głównie szarej pleśni.
Śnieg spadł dopiero w styczniu na niezamarzniętą glebę, co spowodowało
obumieranie korzeni z powodu zbyt
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dużej koncentracji dwutlenku węgla,
który jest toksyczny dla roślin i bezpośrednio przyczyniło się do łatwiejszego porażenia chorobami. Na początku
lutego wystąpiły siarczyste mrozy i nic
nie wskazuje, by zima miała się zakończyć. Synoptycy przewidują kolejne opady śniegu i mróz, co najmniej
do końca lutego. Gruba okrywa śnieżna zabezpieczy co prawda plantacje,
ale rośliny mogą odczuć niedostatek
tlenu i może nastąpić kolejny atak ze
strony chorób tzw. złego zimowania.
Możemy więc spodziewać się presji
ze strony pleśni śniegowej i pałecznicy traw, a później infekcji fuzarioz: podstawy źdźbła, liści i łamliwości źdźbła.
Warunki pogodowe z pewnością przyczynią się do osłabienia kondycji zbóż
ozimych.
Po zejściu okrywy śnieżnej należy
przeprowadzić lustrację plantacji i oce-

nę obsady. Należy pamiętać, że miernikiem przeżycia roślin jest zachowanie
żywotności węzła krzewienia. Gdy rośliny w zadowalającym stopniu przetrwały zimę należy jak najwcześniej
wykonać zabieg czyszczący – ograniczyć występowanie i rozwój grzybów atakujących plantację. Skuteczne
i niezawodne zwalczenie głównych
patogenów zależy od możliwości dotarcia substancji aktywnej do miejsca,
w którym patogen się rozwija. W praktyce oznacza to, że bardzo ważne jest
przestrzeganie terminów zabiegów
i nie opóźnianie ich, ponieważ grzyby
intensywnie rozwijają się i infekują całe
plantacje. Wczesne wykonanie oprysku ograniczy pojawienie się patogenów na liści flagowym i podflagowym.
Bardzo skutecznym narzędziem w walce z tymi chorobami jest zastosowanie
tiofanatu metylu, który należy stosować
od początku fazy strzelania w źdźbło
do fazy pierwszego kolanka.
Podobny zabieg należy przeprowadzić w uprawach rzepaku, zwłaszcza
tych już porażonych suchą zgnilizną
kapustnych i czernią krzyżowych. Jeśli podczas lustracji plantacji, którą
przeprowadzimy po zejściu okrywy
śnieżnej stwierdzimy, że rośliny zainfekowane są zgnilizną rzepaku i szarą
pleśnią, to bezwzględnie trzeba przeprowadzić zabieg czyszczący. Oprysk
tiofanatem metylu maksymalnie zredukuje straty w plonie spowodowane
chorobami złego zimowania rzepaku.
Przeprowadzenie wczesną wiosną zabiegu zwalczania chorób grzybowych
jest ważnym elementem agrotechniki
i znacząco wpływa na kształtowanie
się przyszłego plonu. Jest to zabieg
przygotowujący do dalszej ochrony.
Anna Rogowska

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Komunikat prasowy Krajowej Rady Izb Rolniczych
Na wniosek Krajowej Rady Izb
Rolniczych skierowany do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy
o organizacji rynku mleka, który uchyla
przepisy nakładające na mleczarnie
pobieranie zaliczek na poczet ewentualnego przekroczenia limitu produkcji mleka.
Polscy rolnicy w ostatnich kilku latach
kwot produkcyjnych nie przekraczali.
W ocenie KRIR prawdopodobnie będzie tak i w obecnym sezonie.

W poprzednim sezonie kwotowym
swoje indywidualne limity produkcyjne
przekroczyło ponad 50 tysięcy rolników. Problem dotyczył głównie intensywnie rozwijających się gospodarstw.
Mechanizm kar przewiduje płacenie
przez każdego rolnika zaliczki na poczet przyszłych kar, gdy przekroczy
on swój limit indywidualny. – Zaliczka
w wysokości 20 groszy za każdy ponadnormatywny litr mleka to dla rolnika
zamrożony kapitał, gdyż zwrot zaliczki
otrzymuje dopiero nie później niż z końcem kolejnego dwunastomiesięczne-

go okresu – mówi Wiktor Szmulewicz,
prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Prognozy skupu mleka w kolejnych latach nie wskazują na niebezpieczeństwo
przekroczenia, a tym samym na ryzyko
uiszczenia opłaty za przekroczenie. Dlatego też zdaniem samorządu rolniczego
potrącenie 20 groszy od ceny litra mleka
nie ma uzasadnienia w sytuacji, gdy wstępne wykorzystanie krajowego limitu na rok
2010/2011 ukształtowało się na poziomie
około 95 %, a za 2011 wyniosło 96 %.
Wojciech Petera
Rzecznik zarządu KRIR

Opłaty skarbowe wobec rolników - Komunikat prasowy KRIR
W związku z napływającymi do Biura
Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych informacjami z wojewódzkich izb rolniczych
w sprawie pobierania przez Urzędy Gminy
w roku bieżącym opłat skarbowych w wysokości 5 zł za potwierdzenie za zgodność
z oryginałem kserokopii faktur na zakup
paliwa, dołączonych do wniosku za zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej zarząd KRIR wystąpił
z pismem do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego z zapytaniem, czy
rozpoczęte w tym roku pobieranie tych
opłat skarbowych, oznacza uzupełnienie
budżetów samorządowych kosztem rolników. Wątpliwości bowiem budzi pobieranie
powyższych opłat od 2012 roku, pomimo,
że przepisy ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 roku obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.
– Mając na uwadze zapisy zawarte w ustawie o opłacie skarbowej z dnia
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

16 listopada 2006 r. (Dz. U. 225, poz.
1635) w art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. A, opłacie
skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub
na wniosek zainteresowanego. Zgodnie
z przepisami części II załącznika do ww.
ustawy, jako zaświadczenie traktuje się
m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej. Pragnę jednak zaznaczyć,
że do roku bieżącego opłaty skarbowe
za poświadczenie zgodności kopii faktur
VAT dołączonych do wniosku, o którym
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), nie były
pobierane przez urzędników od zainteresowanych osób, a traktowano je jako
dokumenty wewnętrzne urzędów gminnych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Od chwili wejścia w życie ustawy
o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., stosowanie przepisów
odnośnie pobierania tej opłaty, rozpoczęto dopiero w roku bieżącym. Informacje o pobieraniu opłaty skarbowej
w wysokości 5 zł za poświadczenie
zgodności z oryginałem kopii faktury
VAT załączonych do wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w roku 2012, zostały
przekazane wojewódzkim izbom rolniczym przez Urzędy Gmin.
Dlatego mając na względzie dobro
i sytuację polskich rolników KRIR wnioskuje do Ministra Finansów o udzielenie
wyczerpującego wyjaśnienia w tej sprawie oraz takiej interpretacji przepisów
o opłacie skarbowej, aby nie obciążać
dodatkowymi opłatami rolników.
Wojciech Petera
Rzecznik prasowy zarządu KRIR
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Nowości Jeepa na rynku polskim

Wrangler z nowym
silnikiem Pentastar V6.
Marka Jeep obchodzi swoje siedemdziesiąte urodziny i ciągle śmiało zdobywa bezdroża! Oto w polskich salonach
legendy 4x4 debiutuje właśnie Wrangler
z najnowszym sześciocylindrowym silnikiem benzynowym Pentastar.

Silnik Pentastar
O 42 proc. większa moc, o 10 proc.
wyższy moment obrotowy, o 5 proc.
niższe średnie zużycie paliwa, o 37 proc.
lepsze przyspieszenie od 0 do 100 km/h
oraz o 40 kg mniejsza masa w porównaniu do silnika V6 3.8 l - tak wyglądają w pigułce możliwości najnowszego
silnika benzynowego Pentastar V6
3,2, który po debiucie pod maską nowej generacji Jeepa Grand Cherokee
trafił do najnowszego wcielenia Wranglera. Nowy silnik Pentastar V6 rozwija moc 284 KM i moment obrotowy
347 Nm. Jednostka została połączona ze zmodernizowaną automatyczną
pięciobiegową skrzynią biegów, która
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zapewnia szybką i płynną zmianę przełożeń. Taki układ napędowy pozwala
kierowcy przyspieszyć nowym Wranglerem do 100 km/h w 8,1 s. Prędkość
maksymalna wynosi 180 km/h.

Dzielność terenowa
Mistrzostwo napędu na cztery koła
stało się od samego początku esencją marki Jeep®. Mówią Ci „Jedź, gdzie
chcesz i rób, co chcesz” i od razu
wiadomo, że stoi za tym 70 lat najlepszych doświadczeń w konstrukcji
pojazdów terenowych. Wrangler ma
dwa systemy napędu 4x4: Rock Trac®
i Command-Trac®. Wzmocnione rury
progowe mocowane są bezpośrednio do ramy aby uniknąć odkształcenia i uszkodzeń “przycierając” o głazy
czy skaliste podłoże.

Kontrola zjazdu
System kontroli zjazdu (z wykrywaniem stopnia nachylenia) pozwala
płynnie zjechać ze zbocza o trudnym
lub śliskim podłożu - bez konieczno-

ści operowania pedałem hamulca.
Siła hamowania każdego z kół Wranglera dobierana jest oddzielnie w miarę potrzeby, aby możliwie skutecznie
spowolnić prędkość ruchu podczas
zjazdu ze stromizny. Zapobieganiem
staczania się pojazdu do tyłu zajmuje się system wspomagający ruszanie
na wzniesieniu, utrzymujący ciśnienie
w układzie hamulcowym przez krótką chwilę, niezbędną na przeniesienie stopy kierowcy z pedału hamulca
na pedał przyspieszenia.

Komfort jazdy
Inżynierowie zadbali także o komfort
akustyczny – zmodyfikowany system
mocowania silnika, rozbudowana izolacja przegrody czołowej oraz akustyczna osłona komory silnika skutecznie
wygłuszają odgłosy mechaniczne i drogowe. Wysoka kultura pracy jednostki
napędowej, obniżony poziom głośności zespołów mechanicznych oraz
zwiększony komfort podczas jazdy
szosowej - to największe zalety dzisiejszego Wranglera w stosunku do poprzednich generacji.

Cena samochodu
Ikona aut terenowych z nowym sercem Pentastar V6 w Polsce jest dostępna jako model Wrangler i Wrangler
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Unlimited - ceny zaczynają się odpowiednio od 145 500 zł i 160 500 zł.
Warto podkreślić, że ceny wersji benzynowej są identyczne jak aut napędzanych silnikiem wysokoprężnym 2,8 CRD
z pięciobiegową skrzynia automatyczną. Kolejną nowością jest znacznie bogatsze wyposażenie - już podstawowy
model Wranglera ma na pokładzie automatyczną klimatyzację oraz komputer
pokładowy z wyświetlaczem.

Jeep Grand Cherokee SRT –
najmocniejszy Jeep w historii.
„Prawdziwą „wisienką na urodzinowym
torcie” jest wyczynowa wersja SRT8
flagowego Jeep’a Grand Cherokee,
napędzana nowym silnikiem HEMI V8
o pojemności 6,4 litra i mocy 470 KM
(630 Nm momentu obrotowego), którego
produkcja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Nowy silnik wytwarza więcej mocy o 50 KM i momentu o 61 Nm
w stosunku do poprzednio stosowanego
HEMI V8 o pojemności 6,1 l. Najnowszy
super-Jeep przyspiesza ze startu zatrzymanego do 100 km/h w ciągu 4,8 sekundy, prędkość maksymalna to 255 km/h
i hamuje od 100 do 0 km/h na dystansie 35 metrów. Krótko mówiąc Grand
Cherokee SRT8 nowej generacji to najsilniejszy i najszybszy Jeep wszech
czasów.

Zespoły napędowe

W Grand Cherokee MY 2011 dostępne
są trzy silniki najwyższej klasy światowej:
3,0-litrowy V-6 CRD ze turbosprężarką
o zmiennej geometrii łopatek wytwarzający moc 165 kW i moment 540 Nm; nowy,
benzynowy V-6 Pentastar o pojemności 3,6 litra rozwijający 216 kW i moment
352 Nm oraz zmodernizowany, także benzynowy V-8 o pojemności 5,7 litra o mocy
268 kW przy momencie 529 Nm. Jednow w w . r a p o r t r o l n y. p l

stki te współpracują z przekładniami automatycznymi: wielostopniową overdrive
dla Diesla i benzynowego V-8 oraz pięciostopniową dla V-6 Pentastar.

Możliwości
Pneumatyczne zawieszenie Quadra-Lift™ ma pięć różnych ustawień, zależnie od warunków drogowych lub off-road:
Park, Aero, Normal Ride Height, Off-Road
1 i Off-Road 2. Dostępny opcjonalnie system zarządzania trakcją Selec-Terrain™
ma także pięć ustawień napędu i zawieszenia: Auto, Sand/Mud (piach/błoto), Sport,
Snow (śnieg) i Rock (większe przeszkody).
Zadziwiające właściwości trakcyjne zapewnia system napędu 4x4 Quadra-Drive® II
z mechanizmem różnicowym ELSD.

Prowadzenie
Grand Cherokee to kwintesencja doskonałych własności jezdnych
na drodze. Pneumatyczny system
Quadra-Lift™ umożliwia − w razie potrzeby − zwiększenie wysokości zawieszenia o 102 mm za jednym dotknięciem
przycisku. Maksymalny prześwit sięga imponujących 259 mm. Oprócz
tego, umieszczone w czterech rogach
nadwozia miechy powietrzne systemu
Quadra-Lift™ pochłaniają wszelkie
wstrząsy, zapewniając komfort jazdy
i wyczucie podłoża.

Zdolność uciągu
Odpowiednio wyposażony Jeep®
Grand Cherokee MY 2011 może holować przyczepę o masie nawet 3.357 kg.
System kontroli stabilności Trailer Sway
Control* wykrywa odchylenie przyczepy od toru jazdy i automatycznie dozuje siłę przyhamowania kół. Sama tylko
świadomość, że taki system stale „czuwa” daje kierowcy większe poczucie
bezpieczeństwa i pewności.
Więcej informacji: www.jeep.pl

CENY MODELI 2012 (obowiązują od 03.01.2012 do opublikowania nowej listy cenowej)
Cena w PLN
JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO V6 3.0 CRD / 190 KM / A5 Quadra-Trac II

Bez VAT

Z VAT

156 829

192 900

LIMITED V6 3.0 CRD / 241 KM / A5 Quadra-Trac II

172 439

212 100

OVERLAND V6 3.0 CRD / 241 KM / A5 Quadra-Drive II

201 626

248 000

OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD / 241 KM / A5 Quadra-Drive II

204 797

251 900

OVERLAND V6 3.6L / 286 KM / A5 Quadra-Trac II

194 715

239 500

OVERLAND SUMMIT V6 3.6L / 286 KM / A5 Quadra-Trac II

197 886

243 400

OVERLAND HEMI V8 5.7L / 352 KM / A6 Quadra-Drive II

219 593

270 100

OVERLAND SUMMIT HEMI V8 5.7L / 352 KM / A6 Quadra-Drive II

222 764

274 000

SRT8 HEMI V8 6.4L / 468 KM / A5 SRT8 Quadra-

254 472

313 000
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65 lat PIMR - od biura do instytutu

- Zaczęło się krótko po wojnie, kiedy warunki działania były naprawdę
ciężkie. Ale to tutaj kształtowała się
nasza technika rolnicza - mówi prof.
Tadeusz Pawłowski. Początki to rok
1946, kiedy instytucja istniała pod na-
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zwą Centralnego Biura Konstrukcyjnego
Maszyn, przemianowanego wkrótce na Centralne Biuro Konstrukcyjne Nr3, a w 1954 na Instytut Maszyn
Rolniczych (IMR). Rok później powstał
działający aż do początku lat 90 Za-

kład Konstrukcyjno-Technologiczny,
a w 1960 instytut przemianowano
na Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR).
Główne kierunki działalności Instytutu to opracowanie, projektowanie i badania maszyn i urządzeń rolniczych
z zakresu prac w gospodarstwie rolnym, maszyn do zbioru ziemiopłodów,
transportu pneumatycznego i kołowego, przygotowania nawozów organicznych, zbioru roślin energii odnawialnej,
a także maszyn z obszaru przemysłu
spożywczego i urządzeń suszarniczych.
- Przede wszystkim jesteśmy po to,
żeby pracować dla krajowego przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych
– mówi prof. Pawłowski – Po to żeby
go wspomagać nowymi opracowaniami, środkami technicznymi, i żeby
mu pomóc doprowadzić naszą technikę rolniczą do światowego poziomu.
Najważniejsze zagadnienia realizow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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wane w Instytucie, to symulacje, analizy, badania
stanowiskowe i poligonowe. Sporo uwagi poświęca się rozwiązaniom konstrukcyjnym, w tym bezpieczeństwu i ergonomii w maszynach rolniczych,
leśnych i spożywczych. Niepoślednie miejsce zajmują prace proekologiczne, które koncentrują się
wokół biopaliwa, rolnictwa precyzyjnego i ekologicznego. W polu zainteresowań kadry badawczej
są także nowe technologie w aspekcie minimalizacji
nakładów energetycznych, technologie zespołów
roboczych maszyn oraz stosowanie nowoczesnych – biodegradowalnych tworzyw sztucznych.
Bardzo istotna w realizacji misji instytutu jest
współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się
techniką rolniczą w praktyce. - Może jeszcze nie
wszystkie firmy współpracują z nami, ale z tych
większych, to nie ma takiej, która by z nami nie
kooperowała – ocenia dyrektor. PIMR uczestniczy
w europejskich sieciach naukowych, a instytutowy
komitet normalizacyjny współpracuje z Europejskim
Komitetem Normalizacyjnym. - Mamy partnerów
zarówno na zachodzie jak i wschodzie. Bardzo
dobrze nam się współpracuje z na przykład państwami byłego Związku Radzieckiego - Ukrainą,
Białorusią i Rosją.
Duże znaczenie dla przemysłu ma Laboratorium
Badawcze Maszyn Rolniczych, zwłaszcza że tam
prowadzi się obowiązkowe badania związane
z bezpieczeństwem. - Co prawda dzisiaj producent sam nadaje sobie znak CE, ale powinien mieć
do tego dokumentację, którą może sporządzić
właśnie w naszym laboratorium– radzi profesor.
Instytut wpisuje się w obowiązujące standardy gospodarki innowacyjnej oraz modelu współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi
a biznesem. - Staramy się zatrudniać młodych
inżynierów – mówi prof. Pawłowski. - Nie szczędzimy pieniędzy na podnoszenie ich kwalifikacji,
bo wiemy, że szkolić się trzeba. Choć to sporo
kosztuje, to jest to wydatek dobrze ulokowany.
Instytut jest jednostką o wysokim poziomie, która
skutecznie transferuje nowe rozwiązania i osiągnięcia do gospodarki.

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

Zespoły problemowe PIMR
Zespół Badań i Rozwoju Maszyn
do Siewu, Nawożenia i Ochrony Roślin
Zespół zajmuje się badaniami laboratoryjnymi, testami polowymi i ekspertyzami technicznymi, w tym europejskimi
testami porównawczymi wykonywanymi wspólnie z DLG i ENTAM, a także nadzorem nad obowiązkowymi
badaniami stanu technicznego opryskiwaczy na terenie całej Polski na zlecenie Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
Zespół Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolniczych
Zespół prowadzi prace nad nową
generacją zestawu pojazdów dla rolnictwa, badania smarności biodegradowalnych olejów a także nad
identyfikacją własności dynamicznych
maszyn metodami eksperymentalnej
analizy modalnej.
Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania
i Badań
Grupa zajmuje się modelowaniem
i optymalizacją konstrukcji z wykorzystaniem technik CAD/CAE, analizą wytrzymałościową MES elementów
maszyn i urządzeń oraz złożonych
układów mechanicznych. Drugie
pole działalności to modelowanie
i analiza dynamicznych układów kinematycznych, identyfikacja obciążeń i stateczności.
Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Uprawy Gleby i Zbioru
Ziemiopłodów
Pracownia zajmuje się zmniejszeniem
energochłonności i doskonaleniem jakości pracy maszyn, ochroną gleby
przed erozją i nadmiernym zagęszczaniem, proekologicznymi sposobami
uprawy gleby i pielęgnacji upraw
oraz technicznego wyposażenia gospodarstw ekologicznych.
Zespół Badań i Rozwoju Urządzeń

Do Pozyskiwania Energii Odnawialnej
Prac Gospodarskich i Magazynowych
Grupa zajmuje się procesem produkcji paliwa opartym na bezpiecznej, niskotemperaturowej, niskociśnieniowej
i ekologicznej technologii. To tu zlokalizowane jest stanowisko do badania
energooszczędnego procesu zagęszczania słomy metodą zwijania.
Zespół Badań i Rozwoju Materiałów
Konstrukcyjnych Maszyn Rolniczych
Miejsce w którym testuje się technologie wykorzystywane w budowie i prototypowaniu części roboczych maszyn,
zwłaszcza takie jak rapid prototyping,
czyli drukowanie przestrzenne 3D, laserowe napawanie i prototypowanie
części Laser Cell 3008, a z użyciem
narzędzi metrologicznych takich jak
skaner optyczny 3D,system Tritop,
kamera termograficzna.
Laboratorium Badawcze Maszyn
Rolniczych
Laboratorium zajmuje się badaniami
nad bezpieczeństwem i ergonomią
użytkowania maszyn, urządzeń i motonarzędzi rolniczych, wydajnością
i badaniami funkcjonalnymi, a także badaniami pojazdów samobieżnych
w zakresie całkowitego i jednostkowego zużycia paliwa. Co ważne – zespół
stosuje metody badawcze zgodne
z normami zharmonizowanymi dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową UE.
Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej, Ekonomicznej
i Normalizacyjnej, to najlepsze źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej, dla każdego praktyka. Ośrodek
upowszechnia informację naukową,
techniczną, normalizacyjną i patentowa, zajmuje się katalogowaniem,
zestawieniami dokumentacyjnymi
i bibliografią, a także działalnością
wydawniczą.
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Z wizytą w sokólskim
FARMERZE cz. 2
Ciąg dalszy rozmowy z dyrektorem ds. marketingu i handlu Karolem Dargiewiczem w firmie
FARMER, publikowanej w poprzednim numerze.

Proszę powiedzieć w jaki sposób
mniejsi rolnicy mogą wejść w posiadanie ciągnika marki FARMER, poza
zakupem gotówkowym oczywiście?
Tak jak wspomniałem najczęściej, jak
wynika z ankiet i przeprowadzonych
rozmów z klientami, zapotrzebowanie
na nasze ciągniki jest wśród rolników
posiadających gospodarstwa w granicach 20 - 40 hektarów. W związku
z tym, są różne formy dofinansowania
zakupu z Programu PROW 2007 –
2013. Tu ściśle wytyczone są produkty,
jakie może rolnik kupić, w zależności od tego jaki jest wskaźnik ESU
danego gospodarstwa i jaki sprzęt
może nabyć z dopłatą do 50% wartości maszyny. Jedynym mankamentem
takiej sprzedaży współzależnej od dopłat z funduszy pomocowych jest ich
długi termin realizacji. Jest to proces
długoterminowy, najpierw jest nabór
wniosków, które są rozpatrywane i zatwierdzane przez ARiMR, następnie
oczekiwanie na przyznanie funduszy,
jest to bardzo rozwleczone w czasie,
ale i tak w porównaniu z pierwszymi
dopłatami - teraz przebiega to szybciej.
Inną sprawą są kredyty preferencyjne,
które wśród klientów są znane i coraz
bardziej popularne. Tu jest też dopłata z ARiMR oraz niskie zachęcające
oprocentowanie takiego kredytu i długi termin spłaty rozciągnięty niejednokrotnie na 15 nawet lat. I to są warunki
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zachęcające do kredytowania zakupu
sprzętu rolniczego. Najczęściej w zestawie sprzedawany jest ciągnik z ładowaczem czołowym. Nasze ciągniki
są dobre w użytkowaniu, ponieważ
wszystkie posiadają rewers, przedni
napęd, dobry skręt no i moc oraz gabaryty, które pozwalają im na sprawną
pracę w gospodarstwie, na polu, czy
w pomieszczeniach inwentarskich.
Mniejsze ciągniki 60 konne o mniejszych gabarytach doskonale sprawują się w pracach gospodarskich
przy hodowli zwierząt, natomiast nie
sprawdzają się przy cięższych pracach,
przy podnoszeniu większych ciężarów
i tu niezbędne są ciągniki o większej
mocy i większych gabarytach.
Czy jest coś w Państwa strategii
i rozwoju na najbliższe lata, co mógłby Pan zakomunikować naszym
czytelnikom już teraz, czy to raczej
tajemnica handlowa i na ten moment
nie będzie informacji?
Planujemy dalszy rozwój nowych
modeli, tak jak wcześniej wspominałem o 3 modelach podstawowych, tak
obecnie mamy w ofercie 14 modeli.
Mamy ciągniki z serii F3, które są naszą nowością wprowadzoną na rynek
w 2010 roku, uzyskaliśmy homologację
i w roku 2011 w szerokim zakresie trafiły do klientów. Systematycznie je ulepszamy, wprowadzamy nowe elementy

rozwiązań technicznych. Mamy ciągniki do specjalnych zadań o mniejszym
rozstawie kół do 1550 mm, i to jest całkowita szerokość maszyny, te ciągniki
były projektowane z myślą o sadownikach, warzywnikach oraz do prac komunalnych. Aktualnie pracujemy nad
tym, żeby produkować ciągniki z jeszcze węższe. Klientom możemy zaoferować 4 podstawowe modele z silnikami
MMZ, 3 podstawowe modele z silnikami
John Deere. Poszerzyliśmy produkcję
o nowe ciągniki oznaczonymi jako F5
z silnikami Iveco o mocy 97- 112 KM
z przednią osią firmy Carraro i skrzynią
ZF (znanego niemieckiego producenta układów napędowych), z rewersem
elektrohydraulicznym, czyli możliwością zmiany kierunku jazdy bez użycia
sprzęgła, oraz rozwiązaniem Power
Shift pozwalającym na zmianę biegów
pod obciążeniem. Ponadto elektrohydrauliczny system sterowania podnośnikiem firmy Bosch i dodatkowy
zbiornik na hydraulikę zewnętrzną, co
zabezpiecza skrzynię przed uszkodzeniem (zatarciem) przy przekazywaniu
napędu na maszyny współpracujące
z ciągnikiem. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ciągnik nie zawsze
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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dachu. W wyposażeniu opcjonalnym
naszych ciągników jest szersze ogumienie, dodatkowy cylinder wspomagający
do zwiększenia udźwigu podnośnika
w ciągnikach 76-86 konnych oraz dodatkowa listwa zaczepowa, obciążniki
tylne. Najczęściej ciągniki wyjeżdżają od nas z ładowaczem czołowym,
przy zakupie którego polecamy również zakup obciążników tylnych oraz
amortyzatora przeciw wstrząsowego.

współpracuje z nowymi maszynami
i może dochodzić w takich przypadkach do ubytków oleju, ale jeżeli jest
zamontowany taki dodatkowy zbiornik,
to przy ubytku oleju nie będzie pracowała tylko maszyna współpracująca,
natomiast olej w skrzyni zostaje na tym
samym poziomie. Drugą zaletą dodatkowego zbiornika na hydraulikę zewnętrzną jest to, że nie następuje mieszanie
się olejów, bo maszyny współpracują z różnymi ciągnikami a nie każdy
w skrzyni ma taki sam typ oleju, a przy
nowoczesnych traktorach są większe wymagania, co do jakości oleju
i w przypadku zanieczyszczeń bądź
obniżenia parametrów po zmieszaniu
się olejów może dojść do szybszego zużycia skrzyni a w konsekwencji
do unieruchomienia ciągnika.
Co mógłby Pan jeszcze powiedzieć na temat dodatkowego wyposażenia, czy oprzyrządowania
ciągników? Wiadomo, że Wasze ładowacze czołowe doskonale sprawują się z ciągnikiem, czy pracujecie
nad czymś jeszcze, co możecie zaoferować rolnikowi jako dodatkowy
osprzęt do ciągnika?
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Tak, chciałem podkreślić, że ciągniki,
jak na swoją klasę, mają bogate wyposażenie i są przygotowane do pracy.
Mają w standardzie przedni układ napędowy, skrzynię z rewersem, szybkość jazdy wszystkich ciągników to ok.
40 km/h, oświetlenie robocze tył - przód,
obciążenie z przodu (6 obciążników
po 45 kg), zaczep regulowany góra
– dół, trzy pary szybkozłączy, instalacja pneumatyczna 1 lub 2 obiegowa
w zależności od modelu. Dodatkowo
można zakupić przedni TUZ, klimatyzację. Mamy w dodatkowej ofercie
również klimatyzator dachowy, który
jest prostym rozwiązaniem, działającym
na zasadzie skraplania wody z różnicy temperatur i wwiewania do kabiny
schłodzonego powietrza różnicując
temperaturę maksymalnie w granicach
10 – 12 ºC (jeżeli na zewnątrz jest 30 ºC
to do kabiny jest nawiewane powietrze o temperaturze ok. 20 ºC). Jest
to urządzenie o połowę tańsze w porównaniu z klimatyzacją standardową
i wielu klientów wybiera to urządzenie,
które może być również przystosowane
do innych marek ciągników, czy kombajnów. W naszych ciągnikach urządzenie
to jest montowane w miejscu szyber-

Co jeszcze według Pana ma istotne znaczenie dla rozwoju firmy.
Bardzo istotną sprawą jest sukcesywnie rozwijany eksport naszych produktów do Finlandii, Łotwy, Litwy, Rumunii,
Mołdawii i Słowacji. W dużym stopniu
do wzrostu eksportu przyczynia się obecność na różnego rodzaju znaczących
imprezach targowych w kraju i za granicą. Ostatnio na targach AGRITECHNICA w Hanowerze, pozyskaliśmy bardzo
dużo kontaktów z przedstawicielami
krajów Europy zachodniej, Afryki i Azji.
Mieliśmy dużo zapytań od indywidualnych rolników niemieckich. Wyjeżdżaliśmy na targi z założeniem pozyskania
kontaktów i nawiązania współpracy handlowej, ale nie spodziewaliśmy się tak
dużego zainteresowania naszymi ciągnikami na rynku niemieckim. W Hanowerze oferowaliśmy, dla klientów z krajów
ciepłej strefy klimatycznej, ciągnik model C2 z 81 konnym silnikiem MMZ, bez
kabiny tylko z daszkiem, których już kilkanaście sztuk wcześniej sprzedaliśmy
do Afryki jako serię próbną i teraz realizowane są dalsze zamówienia.
Dziękuję za rozmowę i życzę
Panu oraz firmie dalszego rozwoju
i sukcesów.
Rozmawiał Roman Barszcz
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Już 20 lat z firmą „BURY”
Firma „BURY” Maszyny Rolnicze w Urbańszczyźnie koło Łowicza powstała 20 lat temu a jej
założycielem i właścicielem jest Pan Wojciech Bury. Obecnie zaliczana jest do liderów na rynku
polskim produkujących maszyny rolnicze.

Z okazji Jubileuszu XX – lecia, firma zorganizowała 18 lutego, podczas
odbywających się Targów Polagra
Premiery, konferencję i uroczyste spotkanie, na którym gościli przedstawiciele dyrekcji Międzynarodowych Targów
Poznańskich, specjaliści z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, a także z Instytutu Techniczno-Przyrodniczego w Falentach,
przedstawiciele ogólnopolskich me-
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diów, dealerzy, współpracownicy i pracownicy. Były szczere słowa uznania
i podziękowania dla właściciela firmy
a dla gości wielki tort jubileuszowy.
Szczególnie miłym dodatkiem do tortu był ZŁOTY MEDAL tegorocznej edycji
Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA PREMIERY, przyznany firmie za serię opryskiwaczy
zaczepianych PELIKAN.
Jak przyznaje Wojciech Bury firma

„Bury” powstała na skutek trudności w zaopatrzeniu w maszyny rolnicze,
z jakimi borykali się polscy rolnicy w tym
okresie. Pan Wojciech w 1986 roku,
jako młody rolnik, nie mogąc zaopatrzyć się w potrzebny mu opryskiwać,
sam skonstruował maszynę i od tego
się wszystko zaczęło. Najpierw konstruował i budował maszyny na potrzeby swojego gospodarstwa ale, jak
mówi popularne przysłowie „ apetyt
rośnie w miarę jedzenia” i tak w roku
1991 powstała firma „BURY MASZYNY ROLNICZE”
Początkowo produkowano tylko
opryskiwacze zawieszane o pojemności 300 i 400 litrów. Dwa lata później,
w 1993 roku, została uruchomiona produkcja pomp do tych opryskiwaczy.
Od roku 1995, od zakupu zakładu po
byłym POM Kutno, nastąpił szybki
rozwój firmy, powstały nowe maszyny, między innymi takie jak: agregaty
do upraw przedsiewnych, kompaktowe
brony talerzowe KBT, których talerze
mocowane są indywidualnie na sprężynach, opryskiwacze polowe: zaczepiane serii PELIKAN i zawieszane serii
PERKOZ w różnych wersjach m.in.
z belkami rozkładanymi hydraulicznie
i ręcznie, oraz z rękawami powietrznymi; opryskiwacze samojezdne serii
KONDOR; opryskiwacze sadownicze
zaczepiane i zawieszane serii WULKAN, które mogą być wyposażone
w różnego rodzaju przystawki wentylatorowe: okrągłe, kolumnowe - z różnymi systemami nawiewu powietrza.
W 2008 roku firma wprowadziła na rynek bronę kompaktową KBT z wózkiem transportowym oraz siewnik
do poplonów.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jaką wybrać moc ciągnika
Podstawowym kryterium doboru ciągnika do gospodarstwa jest moc silnika w ciągniku.
Aktualnie dane o mocy zawarte w specyfikacjach technicznych ciągników
rolniczych przedstawiane są w bardzo
zróżnicowany sposób. Stąd przeglądając materiały reklamowe ciągników warto zwrócić uwagę, według jakiej normy
określono moc silnika zastosowanego
w danym modelu ciągnika. Pozwala
to realnie ocenić cenę każdego konia
mechanicznego kupowanego ciągnika.

Moc silnika
Moc należy do podstawowych parametrów charakteryzujących pracę
silnika spalinowego i wyraża zdolność
do wykonania pracy w określonej jednostce czasu. Najczęściej podaje się
wartości mocy znamionowej lub maksymalnej silnika. Moc znamionowa nazywana niekiedy mocą nominalną to moc
użyteczna, którą gwarantuje wytwórca
silnika dla określonych warunków jego
pracy. Warunki pracy silnika określone
są prędkością obrotową silnika, która
wyraża liczbę obrotów wału korbowego
na minutę – obr/min. Stąd podaje się
również znamionową prędkość obro-
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tową, przy której osiągana jest moc
znamionowa danego modelu ciągnika.
Natomiast moc maksymalna to moc,
którą może osiągać silnik przy stałym
jego obciążeniu w dowolnym czasie
bez obawy przegrzania silnika.
Analizując wartości podawanej mocy
silników ciągnikowych należy zwrócić
uwagę na jednostki. Zgodnie z obowiązującym w Polsce układem SI
opartym na metrycznym systemie
miar moc silników spalinowych podawana jest w kilowatach (kW). Tym
niemniej w praktyce rolnicy często posługują się dawnymi jednostkami mocy,
a mianowicie wyrażają moc ciągnika
za pomocą koni mechanicznych (KM).
W języku niemieckim stosowany jest
skrót PS, natomiast po angielsku konie
mechaniczne oznacza się w skrócie
HP. Najczęściej producenci ciągników
podają moc w obydwu jednostkach,
przy czym drugą wartość wyrażającą
konie mechaniczne umieszcza się często w nawiasie. Ponadto można stosować prosty przelicznik, według którego
1 KM to 1,36 kW.

Normy mocy ciągników
Producenci i sprzedawcy ciągników rolniczych w swoich prospektach podając dane o mocy opierają się
na dokumentacji producentów silników. Producenci używają do badania
osiągów wytwarzanych silników ściśle
określonych norm. Dlatego w specyfikacjach z danymi technicznymi podaje się zwykle wartość mocy ciągnika
oraz oznaczenie normy na podstawie,
której przeprowadzono badania silnika.
W instrukcjach obsługi starszych
ciągników najczęściej moc była podawana według niemieckiej normy
DIN 70020. Pomiar mocy według tej
normy odbywał się na samodzielnie
pracującym silniku wraz z zamontowaną instalacją peryferyjną, a mianowicie układem wydechowym, filtrem
powietrza, pompą paliwową oraz innymi akcesoriami pracującymi w normalnych warunkach. Według tej normy
uzyskujemy wskazanie mocy netto.
Aktualnie norma ta nie jest już stosowana. Obecnie do najczęściej
stosowanych norm w zakresie określania mocy ciągników należy norma
ECE R24. Podczas pomiaru mocy silnik
wyposaża się podobnie jak w przypadku normy DIN. Norma ECE R24 określa
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również moc netto, ponieważ mierzony jest cały silnik wraz z wentylatorem,
który powoduje największe straty mocy
współczesnych ciągników. Przyjmuje się, że wentylator ciągnika o mocy
100 kW może zużywać do chłodzenia
silnika moc do 8 kW. Stąd niektórzy
producenci ciągników podając wartość
mocy według normy ECE R24 dodatkowo podają informację, że jest to moc
z uwzględnieniem wentylatora. Należy
zwrócić uwagę, że nowoczesne ciągniki wyposażone są w wentylatory z regulacją temperatury (typu viscotronic).
Sprzęgło wiskotyczne jest elementem
łączącym wentylator chłodnicy z osią
obrotu pompy wody. Zastosowanie
sprzęgła wiskotycznego umożliwia
płynną regulację obrotów wentylatora
w zależności od wzrostu temperatury
i zapotrzebowania na wentylację. Zatem podczas pomiaru mocy może powstawać dodatkowa moc, ponieważ
wentylator może pracować z mniejszą
prędkością minimalną niż przy maksymalnym obciążeniu.
Na rynku ciągników rolniczych
funkcjonują również normy mocy,
które określają moc brutto ciągnika. Należy do nich przede wszystkim norma ISO TR14396, norma
97/68 EG (nowa wersja tej normy to
2000/25 EG) oraz stosunkowo nowa norma
ECE R120. Pomiar mocy odbywa się
na silniku z zamontowanymi układami
dodatkowymi, jednak poza układem
chłodzenia (bez wentylatora). Wyniki
wartości mocy uzyskane na podstawie
tych norm są porównywalne. Dlatego
w materiałach niektórych producentów dla jednej wartości mocy ciągnika
podaje się oznaczenia dwóch różnych
norm określających moc brutto np. ISO
TR14396 i ECE R120.
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Znaczne zróżnicowanie danych
o mocy ciągników rolniczych może być
pewnym utrudnieniem dla rolnika przy
wyborze ciągnika do gospodarstwa.
W praktyce może się okazać, że koń
mechaniczny jednego ciągnika nie
zawsze jest równy koniowi mechanicznemu ciągnika, dla którego przeprowadzono badania silnika w oparciu
o inną normę mocy.

Rzeczywista moc
ciągnika na WOM
Dla rolnika najbardziej pożądana jest
informacja o mocy użytecznej, czyli takiej, która może być przekazywana na wał odbioru mocy (WOM)
w dowolnych warunkach pracy silnika. Tym niemniej ten rodzaj mocy
w praktyce nie występuje w ogólnodostępnych materiałach reklamowych
ciągników rolniczych. W celu poznania
rzeczywistej mocy konkretnego ciągnika najlepiej przeprowadzić pomiary mocy WOM. Specjalistyczne firmy
oferują usługi w zakresie mierzenia
mocy ciągników rolniczych zarówno
w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Pomiary dokonuje się za
pomocą hamowni silnikowych i mogą
być wykonywane bezpośrednio w gospodarstwie. Ponadto pomiary mocy
wykonywane są także na zlecenie różnych wydawnictw prasy rolniczej. Stąd
wyniki testów porównawczych ciągników zamieszczane w czasopismach
rolniczych mogą także być źródłem
wiedzy o realnej mocy różnych modeli ciągników rolniczych.

Moc ciągników w krajowym
rolnictwie
Moc ciągników jest także ważnym
parametrem wyposażenia rolnictwa

w siłę pociągową. Rolnictwo w naszym
kraju eksploatuje znaczną liczbę ciągników rolniczych. Pomimo zachodzących
przemian strukturalnych i zróżnicowanej sytuacji finansowej poszczególnych gospodarstw liczba ciągników
rolniczych w Polsce po 2000 roku systematycznie wzrasta i w 2009 roku
wynosiła 1577,3 tys. szt. W porównaniu do danych z 2000 roku liczba
ciągników wzrosła o 20,7%. Należy
dodać, że wzrost ogólnej liczby ciągników jest ważnym czynnikiem powodującym zmniejszanie się powierzchni
użytków rolnych (UR) przypadających
na 1 ciągnik. Aktualnie liczba hektarów
UR obrabianych przez 1 ciągnik wynosi ok. 10 (GUS 2010).
Oprócz zmian ilościowych parku ciągnikowego obserwuje się także istotne
zmiany jakościowe w wyposażeniu gospodarstw w ciągniki rolnicze. Świadczy
o tym znaczny wzrost średniej mocy
ciągników w ostatnich latach, która wynosi aktualnie 39,9 kW. W porównaniu
do 2000 roku średnia moc ciągników
w kraju wzrosła o 25,5%. Zapotrzebowanie na ciągniki dużej mocy jest
wynikiem zmian w strukturze agrarnej gospodarstw, stosowania nowoczesnych technologii produkcji oraz
wydajnych maszyn i narzędzi współpracujących z ciągnikami. Świadczyć
mogą o tym również wyniki badań
struktury wyposażenia technicznego
wybranych gospodarstw towarowych
w regionie Wielkopolski, które prowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Według tych badań
56% kupowanych ciągników zarówno
nowych jak i używanych były to ciągniki o mocy powyżej 80 KM.
Dr inż. Zenon Grześ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Najmocniejszy
ciągnik z silnikiem
4-cylindrowym.
„Nowa konstrukcja sprawia,
że Valtra N jest najbardziej
zwinnym ciągnikiem
jakim kiedykolwiek jeździłem”.

Nowa seria: N113HiTech, N123HiTech, N143HiTech,
Versu i Direct oraz N163Versu i Direct
AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo,
tel. 61 662 90 50, fax 61 662 90 58
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym
zasięgu, należącą do AGCO.
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Wydajny transport
w gospodarstwie
Bogata oferta przyczep rolniczych firmy Metal-Fach z Sokółki obejmuje cały szereg pojazdów
przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań w nowoczesnym rolnictwie.

Jazda na czterech kołach
Doskonałym środkiem transportowym dla każdego gospodarstwa mogą
okazać się dwuosiowe wywrotki z serii
T 711. Są to dwa modele o ładowności 8, 10 i 12 ton i pojemności nawet
ponad 15 m3 z możliwością trójstronnego wywrotu. Pomimo znacznych gabarytów, masa własna przyczep T 711 nie
przekracza 4 t, a szerokie opony o rozmiarze 385/65 R22,5 lub opcjonalnie
większym zapewniają stabilność podczas jazdy zarówno po miękkim polu,
jak i po drogach z prędkością dochodzącą nawet do 40 km/h.
Konstrukcja pojazdów opiera się
na wysokiej jakości stali S355. Podwozie zbudowane jest z profili zamkniętych, które wykazują się dużą
wytrzymałością i są łatwe do utrzy-
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mania w czystości, ponieważ nie posiadają wnęk, w których mogłyby się
gromadzić zanieczyszczenia.
Czteromilimetrowej grubości podłoga
znajduje się nisko nad ziemią, ułatwiając załadunek przyczepy. Jej wymiary,
a zwłaszcza szerokość, wynosząca
2,41 m, pozwalają na wygodny przewóz
europalet, co jest możliwe po zdemontowaniu ścian i słupków. Solidne burty wykonane z profili znanej marki Fuhrmann
są szczelne, a stabilność całej skrzyni
po pełnym jej załadowaniu zapewnia linka łącząca ściany, którą zwalnia się za
pomocą dźwigni umieszczonej w bocznej burcie. Cała konstrukcja pokryta jest
wysokiej jakości powłoką lakierniczą,
skutecznie zapobiegającą korozji przez
długie lata użytkowania, oraz nadającą
przyczepom bardzo ładny wygląd.

Oferta przyczep dwuosiowych obejmuje też mniejsze modele z serii T
710 o ładowności 6 i 8 ton oraz 14-tonową konstrukcję oznaczoną symbolem T 739.

Wygodne manewrowanie
Linię produkcyjną Metal-Fachu opuszczają także lekkie i łatwe w prowadzeniu „jednoosiówki”. Są to cztery
modele mieszczące od 1,5 do 4 ton
ładunku. Dla największych modeli,
o oznaczeniu T 703 i T703/1, dostępne są nadstawki, po założeniu, których
wysokość skrzyni ładunkowej osiąga
odpowiednio 0,8 i 1 m, a pojemność
zwiększa się dwukrotnie, maksymalnie
do 6,4 m3. Kąt wychylenia skrzyni podczas wywrotu osiąga 50°, zapewniając
dokładne jej opróżnienie w trzech kierunkach, niezależnie od rodzaju przewożonego materiału. Centralny system
ryglowania ścian oraz wygodna drabinka umieszczona z przodu ułatwia
obsługę pojazdu.
1,5 i 2,5-tonowe przyczepy
o oznaczeniu T736/2 i T735/1 posiadają jednostronny wywrót, a burty
o wysokości 400 i 500 mm można rozbudować o 700-milimetrowe nadstawki.
Mała masa własna pojazdów, wynosząca już od 550 kg, oraz możliwość
zastosowania hamulca jedno- lub dwuprzewodowego bądź najazdowego pozwala na współpracę nawet z najmniejszymi
i najprostszymi ciągnikami oraz pewne
poruszanie się z prędkością do 40 km/h.
Modele o ładowności do 2,5 t wyposażone są w ogumienie w rozmiarze
10.0/80 12.10 PR, większe natomiast
10.0/75-15,3 18 PR. Dla modeli o oznaczeniu T736/2, T735/1 oraz T703 oprócz
pełnych nadstawek dostępne są nadstawki
siatkowe o wysokości 700 mm.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Połączenie łatwego manewrowania z dużą
ładownością umożliwia seria trójstronnych
wywrotek T 730 na zawieszeniu tandemowym. W tym układzie część masy przyczepy przenoszona jest na tylną oś ciągnika,
poprawiając trakcję w trudnych warunkach
terenowych. Jest to szczególnie ważne
przy ładowności rzędu 10 - 12 ton, jaką
osiągają oba modele z tej serii. Pełne wykorzystanie potencjału tych pojazdów umożliwiają duże skrzynie ładunkowe o łącznej
wysokości odpowiednio 110 i 140 cm i kubaturze w granicach 12 – 15 m3.

Profesjonalny transport bel
W większości polskich gospodarstw
przewozi się siano, słomę lub sianoki-

szonkę w belach. Najwygodniejszym sposobem transportu tego typu ładunków
są przyczepy specjalistyczne, jakie Metal-Fach oferuje w dwóch wersjach. Mniejsza z nich, o ładowności 9 ton, porusza
się na dwuosiowym układzie jezdnym.
Większa posiada trzy osie, ponieważ
tylna jej część spoczywa na tandemie.
W tym przypadku można załadować
o ponad 2 tony więcej towaru.
Z dużymi oponami o szerokości 400 mm, podmokłe łąki nie stanowią problemu, a o wysoki komfort
jazdy dbają 7-piórowe resory.
Powierzchnia platformy załadowczej
ograniczona jest po bokach profilami
zamkniętymi umieszczonymi przy pod-

łodze, stabilizującymi bele. Z przodu
i z tyłu ładunek przytrzymuje półokrągła rama, wyprofilowana w taki sposób,
aby bezpiecznie przewozić owinięte folią bele sianokiszonki, zmniejszając
do minimum ryzyko ich uszkodzenia.
Tylna ściana posiada możliwość regulacji. Po jej wysunięciu przestrzeń
ładunkowa zwiększa się o około 10%.
Tak dopracowany pojazd może przynieść rolnikowi znaczne korzyści i zaoszczędzić wiele czasu, który podczas
zbiorów jest szczególnie cenny.
Sprzęt transportowy znajdujący się
w ofercie Metal-Fach charakteryzuje się niezawodnością oraz wysoką jakością, która sprawdza się przez wiele
lat eksploatacji. Oferowane urządzenia
rolnicze doskonale nadają się do przewożenia materiałów sypkich oraz produktów rolniczych.
Na koniec dodajmy, iż przyczepy dwuosiowe z serii T 711 produkowane przez
Metal-Fach z Sokółki otrzymały wyróżnienie w konkursie Maszyna Rolnicza
Roku 2012 w kategorii maszyny krajowej. Konkurs organizowany jest przez
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
(dawniej IBMER). Uroczyste nadanie
tytułów i wręczenie statuetek odbędzie się podczas targów AGROTECH
2012 w Kielcach, w dniu 16.03.2012 r.
na spotkaniu wystawców.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Agrifac Quatro na gąsienicach
z systemem OptiTrackPlus
Firma Agrifac jest producentem opryskiwaczy rolniczych, kombajnów do zbioru buraków
cukrowych oraz sprzętu do czyszczenia drenów.

Jako ekspert w dziedzinie kombajnów samobieżnych, Agrifac wprowadza
nową serię maszyn Quatro z systemem
gąsienicowym. Rodzinę maszyn Quatro
zaprojektowano zgodnie z ideą „4 E’s
for growers”. Cztery „E” oznaczają: Efektywność, Ekonomię, Ergonomię oraz
Ekologię. Mając na uwadze wszystkie
cztery słowa klucze, podczas tworzenia
nowych produktów firma Agrifac jest
zawsze o krok dalej pod względem
rozwoju i nowatorskiego podejścia.

Szczególne warunki
wymagają szczególnych rozwiązań
Kombajny samobieżne Agrifac znane
są z tego, że potrafią „ciężko pracować”.
Radzą sobie ze zbiorem buraków nawet
w najtrudniejszych warunkach. Susza,
śnieg, błoto — dla kombajnów do zbioru buraków Agrifac to nie czyni żadnej
różnicy. Samobieżny kombajn do zbioru buraków firmy Agrifac jest ofertą dla
plantatorów buraków, którzy nie chcą
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używać maszyn o dużym nacisku na podłoże i którym nie zależy na dużej pojemności zbiornika. Maszyny z serii Quatro
nawet z gąsienicami są o 10 ton lżejsze
niż maszyny Grimme z serii Maxtron. Innymi słowy Quatro z pełnymzbiornikiem
waży tyle samo, co pusty Maxtron!

Większa powierzchnia,
mniejszy nacisk na podłoże
Maszyny Big Six są wyposażone
w 6 szerokich kół w celu optymalnego rozłożenia obciążenia i mniejszego
nacisku na podłoże. Maszyny Quatro
mają normalnie 4 koła. Aby zapewnić
jeszcze lepsze wyważenie ogławiacza i wyorywacza, maszyny Quatro
można wyposażyć w system gąsienicowy na przedniej osi: Quatro OptiTrackPlus. System gąsienicowy Quatro
ma 760 mm szerokości i 2250 mm długości. System gąsienicowy mocowany
jest w miejsce przednich kół, bezpo-

średnio na osiach, dzięki czemu sterowanie pojazdem nie ulega zmianie.
Dzięki specjalnej ramie punkt obrotu systemu gąsienicowego jest możliwie
najniższy. Zapobiega to przechyłowi
gąsienic wywołanemu trakcją. W ten
sposób obciążenie jest równomiernie
rozłożone na całej powierzchni gąsienic. Duża powierzchnia styku zapewnia
nie tylko optymalne rozłożenie obciążenia, ale pozwala także na zbiór buraków w trudnych warunkach.
Quatro OptiTrackPlus – przegląd zalet:
1. Lekka maszyna pozwalająca
na zbiór buraków w niemal każdych warunkach
2. Poziomo ułożone gąsienice zapewniają stałą trakcję
3. Optymalna trakcja na każdej nawierzchni we wszystkich warunkach
4. Mniejszy nacisk na podłoże i mniejsze szkody w strukturze gleby
5. Szybszy dostęp do gleb nie zapewniających dobrej nośności (np. gleb
torfowych)
Parametry techniczne:
• Szerokość robocza 6-rzędowy 45 lub
50 cm (18” lub 20”)
• System zbioru ExcenterPlus lemieszowy - RotoLiftPlus kołowy
• Gwiazdy sitowe I stopnia 2 x 1550 mm
• Gwia zdy sitowe II stopnia
3 x 1550 mm
• Elewator 1000 m
• Zasobnik 12-tonowy, ok. 18 m3
• Taśma rozładunkowa 1200 mm
• Silnik Deutz, 6 cylindrów 300 kW
(408 KM)
• OptiTrackPlus z gąsienicami
760 mm x 2250 mm
• Opony tylne 710/45 R26,5
• Masa ok. 21 ton
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Kształtuje plon!

Doskonale wzmacnia, pogrubia i skraca źdźbło
Wyjątkowo silnie wpływa na rozwój
systemu korzeniowego
Jest elastyczny w stosowaniu,
działa szybko, pewnie i skutecznie
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Odchwaszczanie kukurydzy
Mikroelementy w zbożach
Wiosenne nawożenie rzepaku
Wybrać dobrą moc ciągnika

Odmiany
ziemniaków

