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

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki
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Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

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

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Raport Rolny wśród
najpopularniejszych portali
Na 10 miejscu w kategorii popularności uplasował się portal www.raportrolny.pl – poinformowało
w najnowszym zestawieniu rolniczych portali i stron internetowych Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wśród uwag dotyczących zawartości serwisu podkreślono rozległą bazę
artykułów, obecność forum internetowego oraz katalogu firm.
Na uznanie zasługują również takie
cechy witryny jak jej aktualność, obecność notowań, elementu społecznościowego i newsletter. Przy ocenianiu
zakresu merytorycznego portal otrzymał plusy przy 4 z 10 kategorii: uprawa
roli, produkcja zwierzęca, sadownictwo i środki techniczne. Wśród analizowanych cech portali znajdują się
m.in. kalendaria, newsy, bazy aktów

Reklama:
Danuta Grażyna Barszcz
danuta.barszcz@raportrolny.pl
tel.: 58 308 93 10
GSM +48 504 129 302

prawnych, bazy adresowe, wizualizację, multimedia i przejrzystość treści,
a także baza wiedzy specjalistycznej
i ilość informacji o Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Badanie samej oglądalności przeprowadzone zostało z użyciem nowoczesnego narzędzia Alexa, dostępnego dla
wszystkich przeglądarek internetowych.
Jest to usługa, która działa nie tylko

w Polsce, ale i na całym świecie. Warto dodać, że na niespełna 60 istniejących
w Polsce witryn o tematyce rolnej, część
w ogóle nie jest notowana przez Alexę,
co – jak wyjaśniają jej autorzy – świadczy
o tym, że w skali globalnej są to strony
o marginalnym natężeniu ruchu. Stronę
raportrolny.pl w wyścigu o liczbę czytelników wyprzedza 9 innych, w tym strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, która uplasowała się na pozycji 1, Agencji Nieruchomości Rolnych
(pozycja 5) oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (8). W drugiej dziesiątce
wyników znajdujemy m.in. ARR, KRUS
a w trzeciej Centrum Doradztwa Rolniczego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa i Krajowej Rady
Izb Rolniczych.

RAPORT

Nowy Dyrektor Generalny Syngenta
Z dniem 1 maja 2012 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.
Syngenta Seeds Sp. z o.o. Funkcję
Dyrektora Generalnego Syngenta objął Michał Ciszak, zastępując na tym
stanowisku Manfreda Hudetza, który
pełnił będzie nową funkcję w centrali firmy Syngenta, w Bazylei (Szwajcaria).
Nowy Dyrektor Generalny odpowiedzialny jest za zarządzanie spółką
Syngenta w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich. Michał Ciszak jest związany
z firmą Syngenta od 11 lat. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrekto-

ra Finansowego w Polsce, na Litwie,
Łotwie i Estonii oraz Szefa Sprzedaży
w krajach nadbałtyckich.
Absolwent Politechniki Gdańskiej,
marketingowiec, przez wiele lat kształcił się i zajmował kierownicze stanowiska w obszarze finansów i kontrolingu
w wielu krajach Europy. Swoją przygodę
z Syngenta rozpoczynał w centrali Syngenta w Bazylei pracując w regionalnym dziale logistyki środków ochrony
roślin, następnie restrukturyzował pro-

Syngenta z nowym produktem
11 maja 2012 Syngenta zakończyła
proces rejestracyjny preparatu SEGURIS® 215 SC. Jest to nowy preparat
oparty na substancji izopirazam otwierający nową erę fungicydów należących do grupy SDHI. Wprowadzenie

preparatu niesie ze sobą wytyczenie
nowych standardów w ochronie przed
najważniejszymi chorobami górnych liści i kłosa, takich jak septoriozy, rdze
i wiele innych. Produkt wyróżnia się
wysoką skutecznością oraz długo-

Nowa rejestracja Amistar®
18 kwietnia 2012 r. rejestracja znanego i cenionego fungicydu Amistar® została rozszerzona o uprawę ziemniaka.
Od sezonu 2012 producenci będą mogli stosować Amistar® do zabiegów doglebowych oraz nalistnych.
Zastosowanie doglebowe (podczas sadzenia ziemniaków)
doskonale chroni uprawę ziemniaka przed rizoktoniozą,
daje świetne rezulalty wyrównania oraz podnosi jakość bulw.
Zabiegi nalistne cechuje niezwykła skuteczność zwalczania alternariozy ziemniaka. Strobiluryna zawarta w Amistar®
dodatkowo pozytywnie wpływa na przyrost plonu, co pozwala producentom ziemniaków osiągnąć wyższe plony.
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ces produkcji w fabryce w Belgii, kolejne
doświadczenia zdobywał zarządzając
działem finansów w Europie Wschodniej
oraz w Globalnym Dziale Herbicydów.
Przez ostatnie 3 lata Michał piastował
funkcję członka zarządu firmy Syngenta Crop Protection w Polsce.

trwałym efektem zabezpieczenia przed
powtórnymi infekcjami.
SEGURIS® 215 SC wpływa na poprawę plonowania zbóż, nie tylko poprzez
ograniczenie negatywnego wpływu patogenów grzybowych, ale również dzięki
zmianom w zarządzaniu procesami energetycznymi w roślinie. Produkt będzie
dostępny na rynku już w sezonie 2012.

SY Alister – odmiana rzepaku
odporna na kiłę kapustnych!
Pod koniec lutego 2012 r. Syngenta zarejestrowała
odporną na kiłę kapustnych, mieszańcową odmianę
rzepaku ozimego o nazwie SY Alister.
Pierwszym krajem, w którym został zarejestrowany SY
Alister jest Anglia. Dzięki rejestracji w Anglii SY Alister
będzie sprzedawany w Polsce już w tym roku.
SY Alister uzyskiwał w badaniach wyższe plony nasion w stosunku do innych odmian odpornych. Odmiana jest doskonałą alternatywą dla gospodarstw,
w których występuje problem kiły kapustnych.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 05 maj/czerwiec 2012

Torując drogę wysokim plonom!
Rzepak jest drugim, po soi, najważniejszym surowcem do produkcji olejów roślinnych. Powstaje z niego około 15% światowej produkcji olejów,
która wzrosła z niecałych 10 mln ton w roku 1975 do prawie 60 mln ton obecnie.

Bayer CropScience, jest liderem
w dziedzinie chemicznej i biologicznej ochrony roślin, zaprawiania materiału siewnego oraz biotechnologii.
Na rynku ochrony roślin oleistych
zajmuje pierwsze miejsce w Ameryce Północnej, a drugie w Europie,
a wśród dostawców insektycydów
i zapraw nasiennych jest numerem
jeden na świecie.
Bayer CropScience, dzięki swoim
hybrydom rzepaku jarego InVigor™,
od kilku lat jest liderem na rynku kanadyjskim i amerykańskim, nieprzerwanie
przewyższając konkurencję w dziedzinie odmian najwyższej jakości.
Strategia rozwoju geograficznego
Bayer CropScience, w rok po przejęciu w 2011 r. firmy hodowlano-nasiennej Raps GbR (Niemcy) wraz z jej
programem hodowli rzepaku w Europie, zaowocowała wprowadzeniem jej
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

pierwszych odmian rzepaku na europejski rynek tej uprawy.
Wybrane odmiany rzepaku jarego
były już sprzedawane wiosną 2012 roku
w Polsce i innych krajach Europy
Centralnej.
Odmiany hybrydowe i populacyjne
rzepaku ozimego, które będą oferowane w tym roku przez Bayer CropScience, są przystosowane do warunków
panujących w tej części Europy. Nasiona są sprzedawane przez dotychczasową sieć dystrybucji.
Krótka charakterystyka odmian
ozimych:
Odmiany mieszańcowe
• Herkules F1 – odmiana średnio wczesna o mocnym systemie
korzeniowym.
• Elektra F1 – odmiana wczesna, niska
i dobra na słabsze gleby.
• Finesse F1 – odmiana o wyso-

kich zdolnościach regeneracyjnych po zimie oraz bardzo wysokiej
zdrowotności.
• Vectra F1 – odmiana średnio wczesna dobra na słabsze gleby.
Odmiany liniowe
• Bellevue – odmiana średnio późna, szybki rozwój jesienny, wysoka
zdrowotność.
• Wallery – odmiana średnio wczesna,
również na słabsze gleby.
Nasiona rzepaku weszły do najważniejszych programów promocyjnych
i partnerskich takich, jak program lojalnościowy Kometa® oraz programy
z platformy Bayer Inova.
Dla Bayer CropScience nadrzędnym
celem wprowadzania zmian cech jakościowych odmian jest zapewnienie
zdrowych plonów, poprzez zwiększenie odporności na herbicydy i choroby,
poprawienie wydajności upraw przez
zwiększenie plonów ziarna oraz zwiększenie odporności nasion na uszkodzenia. Ponadto firma dąży do polepszenia
jakości samego oleju rzepakowego,
przeznaczonego zarówno do celów
przemysłowych jak i spożywczych (zawartość kwasów tłuszczowych o określonych właściwościach odżywczych).
Główny ośrodek badań nad roślinami
oleistymi znajduje się w Gandawie (Belgia).
Najważniejsze stacje hodowlane zlokalizowano w Kanadzie, Europie, Australii i Indiach.
Bayer CropScience dysponuje ośrodkami
badawczymi rozsianymi po całym świecie.
W oparciu o informację prasową
Bayer CropScience
Jolanta Malinowska-Kłos
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Działanie ARR w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji
Przedsiębiorcy, którzy zrealizowali inwestycje w ramach działań objętych
Krajowym Programem Restrukturyzacji
mają czas do 30.06.2012 r. aby złożyć
wnioski o wypłatę pomocy do Agencji
Rynku Rolnego.
Przyznane środki na realizację
działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji wynoszą około
34,4 mln EUR.
W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” środki są przyznawane na zakup nowych maszyn
i urządzeń do produkcji rolnej.
Łącznie od uruchomienia działania
na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej wypłacono
2879 beneficjentom około 89,3 mln
PLN, tj. około 22 mln EUR.
W marcu Agencja Rynku Rolnego dokonała wypłaty pomocy 803 producen-

tom rolnym w kwocie około 21,6 mln
PLN, tj. około 5,2 mln EUR.
Najwięcej środków finansowych wypłacono producentom rolnym, którzy
zrealizowali inwestycje w województwach: wielkopolskim (8,7 mln PLN),
mazowieckim (4,4 mln PLN) i kujawsko-pomorskim (1,6 mln PLN). Najmniej
środków finansowych trafiło do województwa zachodnio-pomorskiego
(24,8 tys. PLN).
W ramach działania „Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” środki przyznawane
na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele
energetyczne.
Łącznie od uruchomienia działania
na inwestycje obejmujące przetwórstwo
produktów rolnych na cele energetyczne wypłacono 16 beneficjentom około

22,3 mln PLN, tj. około 5,4 mln EUR.
W marcu 2012 r. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła pomoc 4 przedsiębiorcom w wysokości około 10,7 mln PLN,
tj. około 2,6 mln EUR.
Agencja częściowo refundowała inwestycje polegające na zakupie maszyn
i urządzeń do produkcji brykietu oraz
pelletu, które zostały zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego
i dolnośląskiego oraz budowę bioelektrowni rolniczej, zrealizowanej na terenie województwa wielkopolskiego.
Od początku uruchomienia działań
Programu, Agencja Rynku Rolnego
wypłaciła 2895 beneficjentom około
111,6 mln PLN, tj. około 27,4 mln EUR,
w tym w marcu 2012 r. 807 beneficjentom wypłacono kwotę około 32,3 mln
PLN, tj. około 7,8 mln EUR.
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR

Polska wciąż liderem w Programie „SZKLANKA MLEKA”
Od początku realizacji programu dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli wypiły ponad 1, 2 miliarda szklanek mleka. Program „Szklanka
Mleka” cieszy się w Polsce niezmiennie rosnącą popularnością.
Celem programu jest kształtowanie
wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów
mlecznych.
Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE realizujących program „Szklanka Mleka”.
Ilość mleka i przetworów mlecznych
dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych
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pozyskiwanych z UE przez Polskę jest
większa niż w krajach starej Unii (takich
jak: Francja, Wielka Brytania, Niemcy,
Szwecja i Finlandia), w których program
jest realizowany od ponad 20 lat. Mleko
i przetwory mleczne w ramach programu spożywa ok. 2,4 mln dzieci z ok.
14,5 tys. placówek oświatowych. Każde dziecko uczęszczające do placówki oświatowej może otrzymać w każdy
dzień nauki szkolnej objęty dopłatą -

0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego (w ekwiwalencie mleka), tj.:
• mleko, mleko smakowe,
• jogurty naturalne i smakowe, jogurty z owocami,
• twarogi, twarożki, serki topione,
sery - naturalne i smakowe.
Szczegółowe informacje na: www.
arr.gov.pl. Infolinia ARR 22 661 72 72.

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

nr 05 maj/czerwiec 2012

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dwie dekady Agencji
Nieruchomości Rolnych
20-lecie pomorskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych stało się okazją do dyskusji
na temat gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Ale nie tylko.

bociem, a często ubóstwem terenów
wiejskich. Do 2005 Agencja podejmowała szereg działań pomocowych, kładąc szczególny nacisk na wspieranie
zatrudnienia socjalnego oraz pomoc
w zdobyciu wykształcenia dzieciom
byłych pracowników P G R. Do końca bieżącego roku będzie realizowany
– już czwarty rok z rzędu – program
pomocy dla rodzin z byłych PGRów
w ramach funduszu mieszkaniowego. Można się spodziewać, że prezes
Agencji będzie chciał kontynuacji tego
programu, a Kazimierz Plocke zapowiedział, że ministerstwo do tej propozycji się przychyli.

Tę ziemię trzeba dobrze
zagospodarować

- Chciałbym zaakcentować szczególną rolę Agencji – mówił poseł i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa,
Kazimierz Plocke - Celem tej agencji
było przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości po likwidowanych
PGR-ach i jak najszybsze rozdysponowanie tych gruntów i majątków. Nie jest
to zadanie łatwe, ale trzeba podkreślić,
że jeśli chodzi o wyniki, to na Pomorzu są one lepsze niż w reszcie kraju.
- 20 lat funkcjonowania agencji to również taki odstęp czasu, jakim jest pokolenie – mówił Leszek Świętochowski
prezes ANR, podkreślając, że i Agen-
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cja i jej formuła wpisała się już w polskie realia – Jest jednak szereg zadań
do wypełnienia po transformacji ustrojowej roku 89, co skutkowało zmianą
formy własności i gospodarowania
na 20% powierzchni kraju. W związku
z tym spadł na nas szereg obowiązków
społecznych, w szczególności wobec
mieszkańców wsi popegeerowskich.
I bardzo dobrze, że ustawodawca o tym
nie zapomniał – ocenia Świętochowski.
Jednym z ważniejszych statutowych
obowiązków Agencji jest łagodzenie
negatywnych skutków przeobrażeń
polskiego rolnictwa – walka z bezro-

- Musimy pamiętać o tym, żeby ziemia była dobrze zagospodarowana,
czyli żeby trafiała do indywidualnych
przedsiębiorców rolnych – mówił Plocke. – Zachęcam do kupna ziemi teraz,
bo stworzono nam obecnie najlepsze
w historii działalności Agencji warunki. – podkreślał Włodzimierz Olszewski, dyrektor gdańskiego Oddziału
Terenowego – Te warunki to pierwsza
wpłata w wysokości tylko 10 procent,
możliwość rozłożenia spłaty na max
15 lat oraz przy przetargowym trybie zakupu ziemi, na utworzenie lub
powiększenie gospodarstwa – tylko
dwuprocentowe oprocentowanie. Takie warunki będą tylko do 31. grudnia
2013, a okres przejściowy na zakup
ziemi przez cudzoziemców kończy się
1. maja 2016 – przypomniał.
– Nie możemy zapominać też o tym,
że powinny istnieć państwowe firmy
i agencje dbające o dobry materiał genetyczny do produkcji roślinnej i zwierzęcej. – mówił Kazimierz Plocke i dodał,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 05 maj/czerwiec 2012

że założenia są, aby polska nauka produkowała od 20 do 40 procent zasobów w tym zakresie. – Nie może być
tak, że niedługo będziemy w całości dysponować tylko materiałem genetycznym pochodzącym z zagranicy
– zakończył.

Z przeszłości w przyszłość
- Udało się w znacznym stopniu poprawić strukturę agrarną gospodarstw
produkcyjnych, towarowych – ocenia
Świętochowski – natomiast nie udało się poprawić struktury powierzchni
statystycznej, gdyż ziemi w kraju nie
przybyło, dlatego żeby statystycznie
wielkość gospodarstwa powiększyła
się, musi postępować proces zmniejszania liczby gospodarstw.
Obecnie Agencja jest w fazie zmiany
filozofii działania. Jak mówi Świętochowski, przyjmuje się zasadę, że ta część
nieruchomości, która nie jest na bieżąco zagospodarowana, powinna być
jak najszybciej sprzedawana, , aby
do końca maja 2016 roku cała wolna ziemia rolna była albo sprzedana,
albo trwale związana umowami dzierżawy – mówi prezes –żeby w momencie, gdy nastąpi swoboda obrotu ziemią
rolną, polski rolnik mógł skorzystać
z ustawowego pierwokupu. Obecnie
stoi przed nami trudne zadanie wyłączenia w krótkim czasie 30% dzierżaw powyżej 428ha, które chcemy
do 2013 wystawić do sprzedaży dla
rolników indywidualnych.
- Bardzo to sobie cenimy, że dyrektor
pomorskiego oddziału Agencji dyskutuje z samorządem rolniczym każdą
decyzję sprzedażową – ocenia Zenon
Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej – W trudnych sytuacjach, przy
wspólnej dobrej woli dzierżawców, rolw w w . r a p o r t r o l n y. p l

ników chcących powiększyć swoje gospodarstwa oraz Agencji, spotykamy
się i jesteśmy w stanie dojść do kompromisu i porozumienia.

Perspektywy
Jest jeszcze jedno zadanie, które Agencja prawdopodobnie będzie

w przyszłości realizować, a mianowicie reprywatyzacja upaństwowionych
majątków rolnych. – To zadanie jest
jednak przed nami, na dzisiaj ani w parlamencie ani w rządzie takie działania
czy przygotowania nie są prowadzone
– mówił Kazimierz Plocke.
Alicja Szczypta
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Piknik z Adler Agro
Adler Agro z Białegostoku na polskim rynku rolniczym działa już 19 lat. Zajmuje się importem
i sprzedażą maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej renomowanych marek zagranicznych
i krajowych, skupem i sprzedażą nasion i pasz, ale również prowadzi własne gospodarstwo rolne.
W niedzielę 29 kwietnia w Grajewie,
z okazji 3 rocznicy działającego tu oddziału, firma Adler Agro zorganizowała
piknik rolniczy, gdzie wszyscy uczestnicy
mogli miło spędzić czas przy akompaniamencie Kapeli Białostockiego Teatru Lalek
Muzyka na żywo, wspólne grillowanie,
losowanie nagród i różne atrakcje dla dzieci pozwoliły spojrzeć z innej perspektywy
na problemy i wyzwania produkcji rolnej
na Podlasiu. W towarzystwie sąsiadów
bliższych i dalszych oraz zaproszonych
doradców, rolnicy mogli wymieniać się
doświadczeniami i pomysłami, ale też
dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach w uprawie i hodowli. Adler Agro
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- gospodarz imprezy, w tej dziedzinie akurat czuje się świetnie, ponieważ posiada
już 18 – letnie doświadczenie w branży
i jest jednym z największych dystrybutorów maszyn rolniczych i artykułów
do produkcji rolnej w regionie.
Nadchodzące miesiące, to okres intensywnych prac polowych, ale także pokazów i imprez targowych
na Podlasiu. Z firmą Adler Agro będzie można jeszcze spotkać się
23 - 24.06 Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych w Szepietowie. Podczas targów odbędą się warsztaty ECOBlue SCR.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

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

nr 05 maj/czerwiec 2012

Strzeż się nielegalnych
środków ochrony roślin
Nielegalne, podrabiane środki ochrony roślin stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka
i dla środowiska; nie podlegają regulacjom prawnym, nie są poddawane żadnym badaniom
(toksyczności, skuteczności), nie wiadomo, jakie substancje chemiczne zawierają i jakie jest ich
działanie oraz oddziaływanie na uprawy, środowisko i, co najważniejsze, na bezpieczeństwo
i zdrowie człowieka.
Skutki działania nielegalnych produktów mogą być różne – od braku skuteczności, przez zniszczenie sprzętu,
do całkowitego zniszczenia plonu.
Przy zakupie środków ochrony roślin,
pamiętaj o kilku zasadach:
• środki ochrony roślin kupuj u autoryzowanego dystrubutora lub w autoryzowanym sklepie handlującym
środkami ochrony roślin.
• Strzeż się handlu obwoźnego oraz
środków dostępnych na targowiskach
• 2. pamiętaj o dowodzie zakupu

(faktura / paragon)
• etykieta musi być trwale przymocowana do opakowania i bezwzględnie
musi być w języku polskim.
• kupując środek, zwróć uwagę na specjalne znaki zabezpieczające.
• W przypadku firmy DuPont jest
to specjalny trójwymiarowy hologram, IZON
Oryginalne środki ochrony roślin firmy DuPont, posiadają specjalny hologram, dzięki któremu łatwo odróżnić
je od środków podrabianych. Holo-

gram to obraz w 3D z czerwonym
logo DuPont. Czerwony napis “Crop
Protection” umieszczony jest na zielonej mapie świata.
Upewnij się, że kropki na każdej krawędzi pokazują się i znikają niezależnie
w chwili przechylania hologramu Izon®.
Przechyl hologram żeby zobaczyć:
-1 kropkę z lewej strony; - 2 kropki
z prawej strony; -3 kropki na górze; 4 kropki na dole.
Hologram DuPont zawiera unikalny,
indywidualny dla każdego produktu, niepowtarzalny - 7 alfa numeryczny - kod. Jeżeli masz wątpliwości, co
do produktu, zadzwoń pod numer
0800 800 167 i podaj kod odczytany
z hologramu.

DuPont uzyskuje pełną własność firmy Solae
1 maja, 2012 – DuPont ogłosił, że odkupił od firmy Bunge akcje Solae, LLC, firmy joint-venture i producenta składników na bazie soi. Poprzednio
DuPont posiadał 72 procent w joint-venture, podczas gdy Bunge pozostałe 28 procent.
“DuPont jest zaangażowany
w sektor Żywienia i Zdrowia. Ta inwestycja w Solae wraz z ubiegłoroczną akwizycją Danisco, znacząco
wzmocniła naszą wiodącą pozycję
w dziedzinie produkcji składników
żywności – powiedział James C.
Borel, Wiceprezes DuPont.
“Nasi klienci skorzystają teraz z naszego pełnego zaangażowania w firmę
Solae. Przyspieszymy innowacyjność
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

i zwiększymy nasze możliwości naukowe w zakresie specjalistycznych składników żywności – powiedział Craig F.
Binetti, zarządzający segmentem Żywienia i Zdrowia w DuPont.
Solae, LLC jest światowym liderem
w opracowywaniu składników pożywnej i smacznej żywności na bazie
soi. Firma została stworzona przez
joint-venture DuPont oraz Bunge
w 2003 i ma siedzibę w St. Louis,

Missouri, w Stanach Zjednoczonych. Solae otrzymało Certyfikację 2011-2012 Ethisphere’s Ethics
Inside i zostało jedną z najbardziej
etycznych firm na świecie w latach
2010, 2011 i 2012.
DuPont od 1802 roku wprowadza
na globalny rynek rozwiązania naukowe i inżynierię na światowym poziomie
w postaci innowacyjnych produktów,
materiałów i usług.
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25 lat sukcesów polskiej myśli technicznej.
Od Olsztyna po Kenię i Ugandę
Ćwierć wieku zajęło Januszowi Dramińskiemu i załodze przekształcenie małej regionalnej firmy w markę rozpoznawalną na całym świecie.
Dzisiaj Dramiński to firma, która kojarzy się z bardzo zaawansowanymi technologicznie urządzeniami przeznaczonymi dla rolnictwa, weterynarii,
a od niedawna także dla medycyny.

Sukces małych firm zależy od marzeń o naszej wielkości. Ćwierć wieku temu jako 13-letnia dziewczynka,
widząc moich rodziców przy pracy nie wyobrażałam sobie nawet,
że nasza firma osiągnie taki poziom
rozwoju – wspomina Małgorzata Dramińska-Wiktorowicz, córka właściciela
– A wszystko to dzięki marzeniom mojego taty i wierze, że się one spełnią.
- Od początku miałem wizję firmy, która
produkowałaby urządzenia przydatne
w rolnictwie i weterynarii – wspomina Janusz Dramiński – Uznałem
te rynki za rozwojowe i za szansę dla
siebie. I rzeczywiście tak się stało.
– Dlatego od początku do pomocy
zaangażowała się cała rodzina: żona Alicja, syn Tomasz i córka Małgorzata.
- Pamiętam pierwszego klienta, który
zakupił nasz ultrasonograf dla bydła –
Joanna Brądzka dział handlowy – Był
to klient z Korei Południowej, który kupił to urządzenie z małym ekranikiem
telewizyjnym. Wtedy zrozumieliśmy,
że dobry ultrasonograf musi być zarówno mocny i lekki, przenośny. Dlatego
powstał nasz pierwszy ultrasonograf
z ekranem LCD.
Wchodząc na rynek afrykański firma
postanowiła wesprzeć mieszkańców
Czarnego Lądu. Dlatego zorganizowano szereg szkoleń w Nigerii, Egipcie, Kenii i Ugandzie, które odbyły się
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w marcu i kwietniu; a kolejne zaplanowane są w tym roku w Maroko i Sudanie. – W Afryce dużo ludzi umiera
z głodu, mimo że hoduje się tam często dużo więcej bydła niż w krajach
wysokorozwiniętych – mówi dr Przemysław Kowalski, lekarz weterynarii, który brał udział w afrykańskiej
misji Dramińskiego – Okazuje się,
że na tym drugim pod względem
wielkości kontynencie, technologia
USG jest mało rozpowszechniona.
Na naszych szkoleniach pokazaliśmy jak za jej pomocą diagnozować
wczesne ciąże u dużych zwierząt,
nam wykrywać patologie i wyznaczy

optymalny czas na inseminację. – dodaje. Najważniejsze jednak z punktu widzenia zwiększenia produkcji
mlecznej jest krzyżowanie afrykańskich rodzimych ras bydła z rasami
europejskimi, a wówczas diagnostyka USG jest już konieczna.
Prócz sprzętu stosowanego w weterynarii i hodowli, firma produkuje także wilgotnościomierze do ziarna. W tym
roku Dramiński planuje trzy premiery
nowych produktów: nowego wilgotnościomierza Twist Garin, ultrasonografu
z sondą liniową dla krów i koni iScan
oraz ultrasonografu medycznego klasy Premium.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 05 maj/czerwiec 2012

Stanowisko KRIR wobec sytuacji w rolnictwie
1. KRIR domaga się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• uwzględniania uwag samorządu rolniczego w procesie tworzenia prawa i w propozycjach rozwiązywania
istotnych spraw dla rolnictwa.
• bieżącego informowania członków
izb rolniczych o zapowiadanych zmianach prawa w zakresie rolnictwa np.
redukcji płatności bezpośrednich oraz
omawiania pojawiających się problemów w sektorze rolnictwa z samorządem rolniczym.
• przyjmowania zaproszeń KRIR
i uczestniczenia w spotkaniach oraz
przekazywania wyczerpujących informacji nt. bieżących prac dotyczących
rolnictwa przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Prezesów Agencji
nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. KRIR domaga się od Rządu RP
zwiększenia puli środków finansowych
dla Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych.
3. KRIR domaga się, aby podejmowanie decyzji przez ANR w sprawie
sprzedaży i podziału gruntów rolnych,
obligatoryjnie odbywało się za zgodą
Rad Społecznych powołanych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR.
4. Samorząd rolniczy jest zdecydowanie przeciwny zwiększaniu obszarów OSN z 1,8 do 17,8% powierzchni
Polski (obszary szczególnie narażone
na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych), szczególnie na terenach rolniczych, dlatego
KRIR domaga się podjęcia przez Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich kroków,
aby ograniczyć tereny OSN w Polsce.
5. KRIR domaga się utrzymania wieku
emerytalnego dla rolników na obecnym
poziomie, tj. 60 lat dla kobiet, 65 dla
mężczyzn, z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę tylko

w sytuacji przepisania gospodarstwa
na następcę.
6. Samorząd rolniczy oczekuje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnej
informacji na temat ustaleń z Komisją Europejską w przedmiocie 10% redukcji płatności bezpośrednich w Polsce
w 2012 r. dla gospodarstw otrzymujących 5000 € płatności rocznie.
7. Oczekujemy wyczerpującej informacji od Rządu RP oraz szerokiej
konsultacji z samorządem rolniczym
spraw związanych z zapowiadanymi
zmianami w opodatkowaniu rolników.
8. Samorząd rolniczy oczekuje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szybkiej
nowelizacji ustawy o ochronie prawnej
odmian roślin.
9. Oczekujemy jak najszybszych,
jednoznacznych informacji od Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących
sposobu naliczania modulacji i redukcji
uzupełniających płatności bezpośrednich za 2012 r.

Laureaci konkursu „Na własne konto” wybrani
Spośród 48 prac
nadesłanych przez
g im n a zj a li stów
na konkurs filmowy
„Na własne konto”,
organizowany przez Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej, komisja wyłoniła cztery zwycięskie projekty. Laureaci reprezentują województwa lubuskie,
mazowieckie i podlaskie.
Głównym celem konkursu filmowego
„Na własne konto”, zorganizowanego przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej gimnazjalistów z terenów wiejskich. Wśród nagrodzonych projektów wyróżnione zostały
filmy reklamowe: „DJ Smak”, którego pomysłodawcami są uczniowie gimnazjum
w Turośni Kościelnej (woj. podlaskie), „Smaki
Świata” autorstwa gimnazjalistów z Sokółki
(woj. podlaskie), „Centrum Rozrywki Funy
Club” nakręcony przez podopiecznych
świetlicy środowiskowej z Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie) oraz „Bernard”,
przygotowany przez młodzież gimnazjalną
z Brodów (woj. lubuskie).

Jury przyznało również pięć wyróżnień za projekty: „Ligo” (Karnice, woj.
zachodnio-pomorskie), „Kręgielnia
Szesnastka” (Sokółka, woj. podlaskie),
„Hogan” (Trzebiel, woj. lubuskie), „Crossik” (Straduny, woj. warmińsko-mazurskie) oraz „Między grzywą, a ogonem”
(Turośń Kościelna, woj. podlaskie).
Nagrodą dla czterech laureatów wybranych przez jury będzie przyjazd
do Warszawy.
Więcej informacji na stronie:
www.efrwp.pl

11

RAPORT

Kukurydziane szanse i zagrożenia
Wyzwania dla europejskiej branży producentów kukurydzy były tematem wspólnej konferencji Europejskiej Konfederacji Produkcji Kukurydzy
(CEPM) - z przewodniczącym Luc Esprit i Polskiego Związku Producentów Kukurydzy pod przewodnictwem prof. Tadeusza Michalskiego.
Konferencja odbyła się 8 maja 2012 w Poznaniu.
Dobre wieści, które podkreślają przedstawiciele obu organizacji, to przede
wszystkim 16-procentowy wzrost produkcji kukurydzy w UE, zwiększenie
powierzchni jej upraw i większe plony.
Europa środkowa i wschodnia również
nie narzekała na plony, a w samej Polsce w tym roku powierzchnia upraw
powinna przekroczyć milion hektarów.
Równocześnie o około 4 mln ton spadł
import ziarna kukurydzy do Unii, a eksport w bieżącym sezonie szacuje się
na około 3 mln ton. Nie do końca jednak jest „różowo”. CEPM przedstawił
ponownie swe postulaty wobec Wspólnej Polityki Rolnej po 2013, wypracowane na posiedzeniu w lutym.

Budżet i zapowiadana redukcja
Na poziomie europejskim budżet
WPR ma zostać zachowany, ale
wprowadzanie stopniowego równoważenia budżetowego między
krajami, przełoży się na zróżnicowanie zmian: wzrosty lub spadki. Te będą, co prawda rozłożone
w czasie, ale nieuniknione. CEPM
opowiada się za utrzymaniem budżetu WPR na przynajmniej tym samym poziomie i za wzmocnieniem
pierwszego filaru. Równocześnie
sprzeciwia się transferom środków
między pierwszym a druim, choć
przyznaje, że możliwość 5-procentowego transferu w niektórych
krajach jest rozwiązaniem idącym
w dobrym kierunku.
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Jednolite dopłaty

Płatności związane z produkcją

Ponieważ w nowej WPR dopłaty obszarowe mają ulec obniżeniu, szczególnie w związku ze wprowadzeniem
obowiązkowej dla krajów członkowskich
części środowiskowej. Jeśli chodzi
o konwergencję europejską, ma być
ona omawiana dopiero po 2020. CEPM
broni zasady subsydiarności w przypadku wdrażania konwergencji na poziomie krajowym. Jest to – zdaniem
organizacji – jedyne rozwiązanie biorące pod uwagę zróżnicowane sytuacje w poszczególnych krajach.

Kraje członkowskie będą mogły przyznawać płatności związane z prawie
wszystkimi rodzajami produkcji pod kilkoma warunkami, m.in. takim, że owe
wsparcie nie powinno przekraczać
5% rocznej koperty krajowej (a w wyjątkowych przypadkach do kilkunastu procent). CEPM stanowczo opowiada się
za 5-procentową granicą.

Obowiązkowa proekologia
Dodatkowa płatność w postaci zryczałtowanej stawki rocznej na hektar
ma być uzależniona od działań proekologicznych: dywersyfikacji upraw,
utrzymania trwałego pastwiska i utworzenie obszaru ekologicznego. Według CEPM zazielenianie kłóci się
z deklarowaną przez Komisję Europejską koniecznością utrzymania
produkcji i stygmatyzuje monokulturę
kukurydzy. Organizacja postuluje więc
obniżenie budżetu na zazielenianie,
a także uznanie różnorodności produkcji (produkcja zwierzęca, uprawy
wieloletnie) na takiej samej zasadzie
jak różnorodność płodozmianową.
Równocześnie CEPM sprzeciwia się
przeznaczaniu aż 7% powierzchni
na cele ekologiczne, które jak podkreślano „nie są niczym innym jak
ukrytymi odłogami”.

Limit płatności bezpośrednich
Komisja Europejska proponuje wprowadzenie obniżek dopłat, aż
o 20% dla gospodarstw otrzymujących
po 150 tys. euro, aż po całkowite ich
wstrzymanie na poziomie 300 tys. euro.
CEPM sprzeciwia się wprowadzaniu
ograniczeń płatności, które mogłyby
ograniczyć restrukturyzację gospodarstw, zmniejszając konkurencyjność
rolnictwa europejskiego.

Zarządzanie rynkami
Co prawda Komisja Europejska w tym
zakresie nie przedstawiła praktycznie
żadnych propozycji, a zarządzanie ryzykiem przerzuca na kraje członkowskie.
COPM wnioskuje więc wprowadzenie
dla kukurydzy zapasów interwencyjnych oraz dyskutuje nad opracowaniem narzędzi pozwalających rolnikom
lepiej analizować sytuację rynkową
i zabezpieczać się przed wahaniami
na rynkach.
W oparciu o materiały konferencyjne
Jolanta Malinowskia-Kłos
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Poprawa plonowania zbóż
Plon ziarna zbóż zależy bezpośrednio od wysokiej aktywności fotosyntetycznej liścia flagowego
i podflagowego – fabryki asymilatów dla kłosa. Jednym z czynników warunkujących wysoką
wydajność fotosyntezy jest właściwe odżywienie mineralne, szczególnie zaopatrzenie w azot,
fosfor i magnez, a także niektóre mikroelementy, głównie mangan i miedź.

Właściwe odżywienie mineralne wpływa bezpośrednio na kluczowe elementy
struktury plonu – liczbę kłosów z jednostki powierzchni, liczbę ziarniaków
w kłosie (optymalne zapylenie i zapłodnienie) i masę 1000 ziarniaków (optymalne wypełnienie ziarna).
W wielu przypadkach pomimo zastosowania odpowiednich dawek nawozów
posypowych część zawartych w nich
składników pokarmowych nie jest w dostatecznym stopniu pobierana przez
rośliny np. na skutek niewłaściwego
odczynu gleby, antagonistycznego
oddziaływania jednych składników mineralnych w stosunku do innych, niewłaściwej wilgotności gleby, ale również
z powodu niedostatecznego rozwoju
i aktywności systemu korzeniowego.
Nie zawsze można dostarczyć pow w w . r a p o r t r o l n y. p l

trzebne składniki dolistnie, dlatego
idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie aktywatorów, które nie tylko
zaopatrują zboża w składniki mineralne, ale jednocześnie aktywują ich
pobieranie z gleby przez roślinę. Innowacyjnymi produktami są aktywatory
oparte na algach. Algi te są niezwykle
bogatym źródłem substancji czynnych
– oligosacharydów, aminokwasów, fitohormonów i witamin. Przykładem takiego produktu jest np.: Forthial, którego
główny składnik, filtrat z Ascophyllum
nodosum – aktywuje szereg procesów
odgrywających kluczową rolę w uzyskaniu wysokiego plonu: pobieranie
składników pokarmowych poprzez
zwiększenie aktywności odpowiedzialnych za nie enzymów np. reduktazy
azotanowej, fosfataz, syntezę chloro-

filu i fotosyntezę czy syntezę poliamin
– związków biorących udział w regulacji kwitnienia, zapłodnienia i tworzenia
ziarniaków. Właściwe odżywienie mineralne i wydajna fotosynteza to dwa
silniki napędzające plonowanie zbóż.
Filtrat z alg został wzbogacony z myślą
o potrzebach mineralnych zbóż dodatkowo w azot i magnez – makroelementy
kluczowe dla plonowania zbóż. Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny
pszenicy opryskiwane aktywatorem
zawierają więcej składników mineralnych w suchej masie w porównaniu
z roślinami kontrolnymi – uprawianymi w standardowej technologii. Dzięki
tym badaniom wiemy, że aktywatory
zapewniają bardziej efektywne wykorzystanie zastosowanych nawozów.
W doświadczeniach prowadzonych
w warunkach polowych potwierdzono
również pozytywny wpływ aktywatorów
na zawartość chlorofilu w liściach zbóż.
Aktywatory zostały wnikliwie przebadane pod kątem oddziaływania
na zboża, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Naukowcy
udowodnili wpływ substancji zawartych
w preparatach na odżywienie mineralne
roślin, w tym również aktywację pobierania składników mineralnych z gleby.
Wysoka wydajność fotosyntetyczna liścia flagowego i optymalne odżywienie
mineralne zbóż, to więcej ziarniaków
w kłosie i ich lepsze wypełnienie. Pozytywny wpływ aktywatorów na plonowanie zbóż został udowodniony w licznych
doświadczeniach. Pozwala to nam mieć
pewność, że aktywatory plonowania zbóż
to produkty unikatowe i gwarantujące
uzyskanie wysokich plonów i poprawę
cech jakościowych ziarna.
dr Beata Kawka
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Nawożenie zbóż w okresie
kłoszenia
Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących ilość i jakość plonu roślin
uprawnych. Z licznych badań dotyczących tego zagadnienia wynika, że plon ziarna pszenicy
aż w ok. 40 % jest zależny od nawożenia.

Za potrzebowanie roślin na poszczególne składniki mineralne jest różne.
Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, że azot i potas są pobierane
w największych ilościach, sięgających
80 – 220 kg/ha. Znacznie mniejsze jest
zapotrzebowanie zbóż na fosfor, wapń
i magnez. Pobranie mikroskładników
(miedź, mangan, cynk, molibden, bor,
żelazo) jest od 100 do nawet 1000 razy
mniejsze niż makroskładników, jednak
ich niedobór w glebie może prowadzić
do zaburzeń wielu procesów fizjologicznych w roślinie i w konsekwencji
istotnej obniżki plonu ziarna.
Zapotrzebowanie zbóż na składniki mineralne wynika z ich zawartości w ziarnie
i słomie oraz wielkości wytwarzanego
plonu. Podstawowe nawożenie zbóż
wykonywane w okresie przedsiewnym
umożliwia zaspokojenie potrzeb roślin
na składniki cechujące się dłuższym
działaniem i wolniejszym przemieszczaniem w glebie. Azot, który w większym
stopniu niż inne składniki kształtuje plon
ziarna musi być stosowany w kilku

dawkach. Wynika to z bardzo silnego wpływu tego składnika na wzrost
części wegetatywnych roślin i przez
to zwiększenia ryzyka przepadnięcia
plantacji w okresie zimy lub wylegnięcia zbóż nawożonych zbyt dużą dawką
zastosowaną wczesną wiosną. Ponadto azot ulega szybkiemu wypłukiwaniu do głębszych warstw gleby, poza
zasięg systemu korzeniowego roślin.
Szczególnie duże zagrożenie występuje przy uprawie roślin na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w materię
organiczną. Skutkiem tego procesu jest
nie tylko zagrożenie dla środowiska naturalnego, lecz również zmniejszenie
opłacalności produkcji. Dlatego nawozy
azotowe stosujemy w kilku dawkach.
Ich liczba jest tym większa im wyższe
dawki azotu stosujemy.
Nawożenie zbóż w fazie kłoszenia jest
zalecane przede wszystkim w intensywnych technologiach uprawy pszenicy
ozimej. Ma ono na celu zwiększenie
plonu ziarna poprzez poprawę masy
1000 ziaren. Azot stosowany w tym

okresie przyczynia się również do istotnego zwiększenia zawartości białka
ogólnego oraz poprawy innych parametrów jakościowych ziarna.
Nawożenie azotem jest czynnikiem
o silnym działaniu plonotwórczym, lecz
w miarę zwiększania dawki jego efektywność maleje, a po przekroczeniu
dawki optymalnej agronomicznie, plon
ziarna ulega obniżeniu. Przy aktualnych
relacjach cen nawozów i ziarna zbóż,
zwiększanie nawożenia azotem jest
uzasadnione, jeżeli każdy kilogram zastosowanego azotu powoduje zwiększenie plonu ziarna, o co najmniej 5 kg.
Efektywność ekonomiczna może się
również zwiększyć, gdy w wyniku zastosowanej dawki nastąpi poprawa jakości, umożliwiająca uzyskanie lepszej
ceny jednostkowej za sprzedane ziarno.
Podstawowa trudność w zaplanowaniu nawożenia azotem wynika z jego
zmiennej efektywności w zależności od warunków glebowych i pogodowych. W zaleceniach nawozowych
IUNG w Puławach, opracowanych
na podstawie licznych badań polowych
prowadzonych w różnych warunkach
środowiskowych, sumaryczne dawki azotu mieszczą się w przedziale
od 20 do 180 kg/ha (tabela 2).

Tabela 1. Pobranie składników na 1 tonę wytworzonego ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy (Grzebisz 1996)
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Roślina

N

P2O5

K2O

Mg

Ca

Pszenica

23-31

9-13

16-24

2-3

4-5

Żyto

19-30

10-13

18-26

2-3

4-5

Pszenżyto

23-31

9-13

16-24

2-3

4-5

Owies

20-32

10-14

19-26

2-3

4-5

Jęczmień

20-32

10-13

26-36

2-3

4-5
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Potrzeby bardzo duże występują, gdy
uprawiamy odmianę intensywną, po
przedplonach pozostawiających glebę
ubogą w azot (rzepak, zboża), stosujemy pełną ochronę chemiczną, pH gleby jest powyżej 5,5, a opady w okresie
zimowym są wysokie. Jeżeli warunki
są przeciwstawne do przedstawionych
to potrzeby są bardzo małe. Pozostałe
kategorie potrzeb mają zastosowanie
w sytuacji, gdy warunki są pośrednie.
Stosowanie części zaplanowanej dawki azotu w postaci doglebowej w fazie
kłoszenia jest uzasadnione w warunkach bardzo wysokich dawek, przekraczających 140 kg/ha. Jej wielkość
powinna wynosić ok. 20% całkowitej
dawki. Warunkiem efektywności nawożenia azotem w fazie kłoszenia zbóż jest

odpowiednia zawartość wody w glebie,
umożliwiająca rozpuszczenie zastosowanego nawozu i jego przeniknięcie
wraz z wodą do strefy korzeniowej roślin. Do przemieszczania składników
w tkance naczyniowej rośliny również
niezbędna jest woda. Zatem stosowanie nawożenia doglebowego jest niewłaściwe w warunkach występowania
suszy glebowej. Składniki nawozowe
po przedostaniu się do gleby zwiększają stężenie roztworu glebowego
i tym samym pogłębiają negatywne
skutki niedoboru wody. Część roślin
zasycha lub redukuje wykształcone
już pędy i plon ziarna ulega obniżeniu.
Nie należy również stosować nawozów
bezpośrednio po wystąpieniu deszczu
lub, gdy powierzchnia roślin pokryta jest

rosą. Skutkiem kontaktu nawozu z mokrą powierzchnią rośliny są poparzenia,
powodujące obniżkę plonu.
Wyniki badań dotyczących efektywności nawożenia azotem w fazie kłoszenia
pszenicy są bardzo niejednoznaczne.
W badaniach przeprowadzonych na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego
uzyskano niewielki wpływ nawożenia
pszenicy ozimej azotem w tym okresie
na plon ziarna (tabela 3). W większym
stopniu poprawiła się zawartość białka
ogółem i glutenu w ziarnie.
Na ogół dobre efekty uzyskuje się
stosując nawożenie azotem w postaci roztworu mocznika stosowanego
dolistnie. Zaletą tego sposobu nawożenia jest większa szybkość działania
i mniejsza zależność od występowania opadów. Jednak ilość azotu, którą
można dostarczyć roślinom w tej postaci jest niewielka. W okresie kłoszenia
bezpieczne dla zbóż stężenie roztworu
mocznika wynosi 5%. Zatem w jednym
zabiegu, w 250 litrach roztworu stosujemy 5,7 kg azotu. Przy większych
stężeniach występują znaczne poparzenia roślin. Dla ograniczenia ryzyka
wystąpienia tych uszkodzeń do roztworu mocznika dodaje się siarczan
magnezu. Jego korzystny wpływ polega na ograniczaniu rozpadu mocznika
na dwutlenek węgla i amoniak, którego
szkodliwy wpływ na rośliny występuje zwłaszcza w warunkach niskiej wil-

Tabela 2. Dawki nawozów azotowych dla pszenicy ozimej (Jadczyszyn i in. 1996)
Potrzeby nawożenia azotem
Kompleks przydatności rolniczej gleby

Kategoria agronomiczna gleby Plon [t/ha]

B. duże

Duże

Średnie

Małe

B. małe

Pszenny b. dobry

Średnia

6,7

165

155

145

135

125

Pszenny dobry

Ciężka

6,4

180

170

140

110

95

Pszenny wadliwy

Średnia

5,1

145

135

105

80

65

Żytni b. dobry, zbożowo-pastewny mocny

Średnia

5,5

155

145

115

85

75

4,2

115

105

80

55

45

Żytni dobry, zbożowo-pastewny słaby

Lekka

3,5

80

65

50

35

20
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Tabela 3. Wpływ nawożenia azotem na wybrane wskaźniki wartości technologicznej kilku odmian pszenicy ozimej (Klupczyński, 1998)
Wskaźniki technologiczne
Zawartość białka
Odmiana uprawna

Dawka azotu (kg/ha)

Plon ziarna (t/ha)

ogółem (%)

Zawartość glutenu (%)

Objętość chlebowa (cm3)

80+40

4,49

Almari

80+40+40*

4,59

11,6

34,0

506

12,3

38,2

80+40

3,92

499

12,1

35,0

498

Panda

80+40+40

3,91

12,9

38,8

504

80+40

4,09

12,1

32,7

512

Begra

80+40+40

4,24

12,8

35,5

533

* - pierwszą dawkę stosowano w okresie ruszenia wegetacji, drugą w fazie strzelania w źdźbło (34 wg Zadoksa), trzecią w fazie kłoszenia (56 wg Zadoksa)

gotności powietrza. Ponadto nawóz ten
jest cennym źródłem magnezu i siarki,
które korzystnie wpływają na efektywność azotu.
Bardzo wysoką skuteczność nawożenia dolistnego roztworem mocznika
stwierdzono w badaniach Buczka i in.
(2008), w których zwiększenie dawki
azotu ze 110 do 120 kg/ha poprzez
zastosowanie w fazie kłoszenia 10 kg
tego składnika doglebowo, spowodowało zwiększenie plonu ziarna pszenicy ozimej o 0.27 t/ha, podczas gdy
zastosowanie tej samej dawki w postaci roztworu mocznika stosowanego dolistnie spowodowało zwiększenie
plonu ziarna aż o 0,94 t/ha.
Najpełniejszym sposobem dokarmiania
dolistnego roślin jest połączenie nawożenia azotem ze stosowaniem siarczanu magnezu oraz mikroelementami.
Objawy niedoboru tych składników występują często w pszenicy intensywnie
nawożonej azotem mineralnym. Ponadto wraz z ograniczeniem pogłowia zwierząt w Polsce zdecydowanie zmniejszyła
się ilość stosowanego obornika, jednego z głównych źródeł mikroelementów.
Zboża są szczególnie wrażliwe na niedobór miedzi i manganu. Negatywnie
reagują natomiast na nadmiar boru. Dla
ograniczenia kosztochłonności dokarmiania dolistnego zbóż można je połączyć
z planowymi zabiegami pestycydowymi.
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Należy pamiętać, że dokarmiania dolistnego mocznikiem nie wolno wykonywać
w okresie kwitnienia zbóż. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad stosowania
zabiegów dolistnych oraz doboru nawozów mikroelementowych przedstawiono
w artykule „Dolistne nawożenie plantacji
zbóż” (Raport Rolny 5/2011, str. 18-20).
Efektywność nawożenia azotem pszenicy w okresie kłoszenia jest zależna nie
tylko od dostępności wody w glebie,
lecz również od aktualnego stanu odżywienia roślin tym pierwiastkiem. Decyzja o aplikacji kolejnej dawki w okresie
kłoszenia powinna również uwzględniać
stan plantacji (liczbę pędów na jednostce powierzchni, przewidywany
plon, dobór odmiany) i wykorzystanie
przez rośliny azotu zastosowanego we
wcześniejszych fazach. Wskaźnikiem
odżywienia roślin azotem może być ich

zabarwienie. Objawem niedożywienia
roślin jest jasnozielone zabarwienie
liści. Dla uzyskania precyzyjnej informacji dotyczącej zapotrzebowania roślin na azot można wykonać w Stacji
Chemiczno – Rolniczej analizę roślin
pobranych w fazie początku strzelania w źdźbło. Rośliny pobieramy z kilku
reprezentatywnych miejsc, w których
wycinamy nożycami wszystkie rośliny
w rzędzie na odcinku 50- 80 cm. Optymalna zawartość azotu w pszenicy
ozimej w fazie strzelania w źdźbło wynosi od 3 do 5 % suchej masy. Niższa
zawartość wskazuje na niedożywienie
roślin tym składnikiem i potrzebę zastosowania nawożenia azotem w trakcie
kłoszenia lub przed rozpoczęciem tej
fazy. Formę nawozu dostosowujemy
do aktualnych warunków wilgotnościowych gleby i łanu.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Jakie choroby
zagrażają zbożom w okresie
kłoszenia i jak je zwalczać?
Grzyby chorobotwórcze „towarzyszą” zbożom od początku do końca wegetacji, a także w trakcie
przechowywania ziarna. Od ich obecności w fazie kłoszenia i od warunków przechowywania
zależy dalszy rozwój grzybów w trakcie magazynowania ziarna. Dotyczy to szczególnie zasiewów
pszenicy, ale również często obserwuje się silne wystąpienie chorób w jęczmieniu, pszenżycie
czy życie, które może mieć wpływ na ilość i jakość zebranego plonu.

Jak już wspomniano oprócz wielkości uzyskanego plonu równie ważna jest
jego jakość. Ma ona znaczenie w zbożach przeznaczonych na materiał siewny i cele konsumpcyjne. W przypadku
przeznaczenia ziarna na cele spożywcze
czy paszowe trzeba zwracać szczególną uwagę na okres karencji zastosowanego fungicydu. Większość środków,
które są zarejestrowane do zwalczania
chorób występujących na kłosie zaleca się stosować do końca fazy kłoszenia zbóż. Jest również grupa środków,
których stosowanie można przedłużyć do końca fazy dojrzałości wodnej
ziarna. Do stosowania w tym terminie
T-3 zarejestrowanych jest szereg fungicydów, które zestawiono w tabeli 1.
Jakie choroby mogą zagrażać zbożom
w okresie kłoszenia? Do najważniejszych
sprawców chorób kłosów należą grzyby
wielu rodzajów, do których zaliczyć można: Fusarium spp. – fuzarioza kłosów,
Puccinia striiformis – rdza żłóta, Septoria nodorum – septorioza plew, Blumeria
graminis – mączniak prawdziwy, Alternaria spp., Cladosporium spp., Epiccocum spp. – sprawcy czernienia kłosów.
Zabieg w fazie, kiedy kwitnie pszenica lub jęczmień wykonuje się głównie,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Fuzarioza kłosów (fot. M. Korbas)

aby zwalczyć sprawców fuzariozy kłosów (Fusarium spp.). W tym terminie
rośliny są bardziej podatne na porażenie przez te grzyby. Gatunki wymienionych zbóż kwitną niekiedy wcześniej,
ale uważa się, że kwitnienie występuje wtedy, gdy zboża wyrzucają pylniki
i są one widoczne. Opadające pylniki
zbóż są pożywką dla sprawców fuzariozy kłosów. Producenci łatwo mogą
zaobserwować tą fazę, jest to ważny
moment, aby zastosować odpowiedni

Dr inż. Joanna Horoszkiewicz –Janka
IOR-PIB w Poznaniu

fungicyd w celu ograniczenia rozwoju tych grzybów. Panujące w Polsce
zmienne warunki klimatyczne, zwłaszcza na terenach o zwiększonej ilości opadów są korzystne dla rozwoju
grzybów z rodzaju Fusarium. Grzyby
te rozwijają się w temperaturze 10-21°C
i wilgotności względnej 70-90%. Zarodniki przenoszone są z wiatrem, kroplami deszczu i przez owady. Symptomy
porażenia są podobne u wszystkich
zbóż i charakteryzują się lekkim przejaśnieniem plew, następnie na ziarniakach i plewach widoczna jest łososiowa
grzybnia oraz zarodniki grzybów. Kłosy porażone częściowo lub całkowicie
zamierają. Oprócz wizualnych objawów
na kłosach grzyby z rodzaju Fusarium
mogą wytwarzać metabolity – mikotoksyny. Mikotoksyny fuzaryjne to przede
wszystkim związki z grup trichotecenów, fumonizyn oraz moniliformina i zearalenon. Trichoteceny obejmują około
150 związków o zbliżonej budowie cząsteczkowej, a wśród nich najważniejsze
mikotoksyny to toksyna T-2, HT-2, deoksyniwalenol, niwalenol i fuzarenon.
Deoksyniwalenol należy w Europie
Środkowej do najczęściej występujących mikotoksyn w zbożach. U zwierząt
mogą powodować: zanikanie łaknienia, syndrom wymiotny, choroby skóry
oraz poronienia. U ludzi mogą wykazywać działanie kancerogenne (mutageneza), uszkadzać nerki, wątrobę,
włosowate naczynia krwionośne oraz
bezpłodność itp.
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Tabela 1. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do stosowania w terminie T 3 tj. w fazie kłoszenia
w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym i życie
Fungicydy
Acanto 250 SC
Acanto Prima 38 WG
Alert 375 SC
Allegro 250 SC
Amistar 250 SC
Artea 330 EC
Atak 450 EC
Bumper 250 EC
Bumper Super 490 EC
Capalo 337,5 SE
Caramba 60 SP
Ceando 183 SC
Cerelux Plus 535 EC
Charisma 207 EC
Creed 600 SC
Credo 600 SC
Diskobol 480 SC
Dobromir 250 SC
Domnic 250 EW
Duett Ultra 497 SC
Falcon 460 EC
Fandango 200 EC
Galileo 250 EC
Golden Azzox 250 SC
Helicur 250 EW
Impact 125 SC
Input 460 EC
Intizam SC
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Mondatak 450 EC
Olympus 480 EC
Optan 183 SE
Orian
Orius Extra 250 EW
Prokarb 380 EC
Proline Max 460 EC
Prosaro 250 EC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Reveller 280 SC
Riza 250 EW
Rubric 125 SC
Safir 125 SC
Soligor 425 EC
Soprano 125 SC
Sparta 250 EW
Swing Top 183 SC
Syrius 250 EW
Talius 200 EC
Tango Star 334 SC
Tarcza Łan 250 EW
Tebu 250 EW
Tilt Turbo 575 EC
Topsin M 500 SC
Troja 250 EW
Vista 228 SC
Yamato 303 SE
Zafir 400 EW
Zamir 400 EW
Zenit 575 EC

Fuzarioza kłosów
p, pz, z
p, pz
p
p, pz, z, j
p
p
p
p, pz, z
p
p
p, pz
p, pz
p
p
p
p, pz
p
p
p
p
p
p, pz, z
p, z, j
p
p
p
p
p, pz, z, j
p
p, pz, z
p
p, pz, z
p
p
p
-

Septorioza plew
p
p
p, pz
p, pz
p
p, pz
p, pz
p
p, pz
p, pz
p
p
p
p
p
p
p
p
p, pz
p, pz
p
p
p
p
p
p
p, pz
p
p
p, pz
p
p
p
p
p, pz
p
p, pz
p, pz
p, pz
p
p
p, pz
p, pz
p, pz
p, pz
p
p
p
p, pz
p, pz
p
p
p, pz
p, pz
p
p, pz
p
p
p
p, pz

Czerń kłosów
p
p, pz, j
p
p
p, pz
p
p, pz
p
p, j
p, pz
p, pz
p, pz
p, pz, z
p, pz
p
p
-

p – pszenica ; pz – pszenżyto; j – jęczmień; z - żyto
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Rdza żółta (fot. M. Korbas)

Gdy zboża są wykłoszone pod plewkami kłosa widoczne mogą być zarodniki rdzy żółtej. Objawy tej choroby
na kłosie początkowo mogą być niewidoczne. Podejrzenie o porażenie
przez sprawcę rdzy żółtej jest wtedy,
gdy pojedyncze plewy w kłosie stają się bladozielone lub żółkną – objawy te przypominają fuzariozę kłosów.
W celu sprawdzenia wystąpienia choroby należy odchylić plewkę, aby zobaczyć znajdujące się pod nią masę
żółto-pomarańczowych, kulistych zarodników. Po zauważeniu pierwszych
objawów rdzy żółtej należy natychmiast wykonać zabieg opryskiwania.
Grzyb ten jest szczególnie niebezpieczne w zasiewach pszenicy, pszenżyta i żyta, ponieważ poraża liście
i kłosy, a straty spowodowane wystąpieniem choroby mogą wynosić
40-60% potencjalnego plonu. Niektóre odmiany pszenżyta, które były
odporne na tą chorobę utraciły tę cechę i mogą być silnie porażone przez
grzyb Puccinia striiformis – sprawcę
rdzy żółtej.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Septorioza plew (fot. M. Korbas)

Następną niebezpieczną chorobą jest
septorioza plew (Stagonospora nodorum), której objawy można obserwować
na kłosach i liściach pszenicy i pszenżyta, ale również czasami także obecny ten
sprawca jest na jęczmieniu oraz życie.
Charakterystyczne objawy na liściach
to otoczone obwódką barwy żółtej romboidalne lub owalne plamy początkowo
są żółtozielone, a z czasem ciemnieją.
Grzyb ten rozprzestrzenia się przede
wszystkim z rozpryskującymi się kroplami deszczu. Szkodliwość występowania
sprawcy septoriozy plew związana jest
przede wszystkim ze zmniejszeniem
masy tysiąca ziaren.
Na osłabionych zbożach, na których
już wcześniej wystąpiły inne choroby i nie
zostały w odpowiednim czasie skutecznie zwalczone istnieje niebezpieczeństwo
wystąpienia czernienia zbóż. Sprawcami tej choroby są grzyby czerniowe,
które z reguły występują wtórnie. Zaliczyć do nich można Alternaria alternata,

Epicocum purpurescens i Cladosporium herbarum. Wystąpienie sprawców
czernienia zbóż powoduje, że żółtozłote kłosy tracą swój kolor i robią się
oliwkowoczarne. Często całe rośliny,
zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności pokryte są czarnym nalotem.
Zbyt częste opady deszczu w okresie
żniw oraz przedłużający się okres oczekiwania na zbiór sprzyjają wystąpieniu
tej choroby. W końcowym etapie rozwoju kłosa choroba ta nie powoduje strat
o dużym znaczeniu ekonomicznym.
Zabieg wykonany w terminie kłoszenia pozwoli również zwalczyć sprawców
chorób występujących na liściu flagowym. Im dłużej liść ten będzie zielony
tym dłuższy okres czasu kłos będzie
zaopatrzony w składniki pokarmowe,
które pozwolą na dobre wypełnienie
ziarna. Większość chorób, których
objawy występują na kłosie powoduje zdrobnienie ziarna, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia plonu.
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Groźne szkodniki zbóż

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Inż. Henryk Wachowiak
I O R – P I B w Poznaniu

Powszechnie stosowane uproszczenia w uprawie zbóż, a jednocześnie intensywna ochrona
chemiczna przed chorobami i chwastami oraz wysokie nawożenie sprzyjają rozwojowi wielu
gatunków szkodników. Dużym zagrożeniem wiosną dla upraw zbóż są mszyce i skrzypionki,
a także pojawiające się w ostatnich latach miniarki, żółwinek zbożowy i lednica zbożowa.
Występujące szkodniki na zbożach
można zwalczać różnymi metodami. Podstawowym sposobem jest
przestrzeganie zaleceń prawidłowej
agrotechniki oraz stosowanie izolacji
przestrzennej i czasowej dotyczącej
lokalizacji plantacji roślin zbożowych.
Prawidłowa agrotechnika stosowana w uprawie zbóż pozwala zmniejszyć
liczbę zabiegów chemicznego zwalczania szkodników, nawet o połowę.
W bieżącym roku bardzo dużo plantacji zbóż ozimych wymarzło, dlatego
pozostałe plantacje mogą być w większym stopniu zasiedlane przez szkodniki, również plantacje zbóż jarych
przesiewanych po oziminach mogą
być narażone na uszkodzenia powodowane przez szkodniki.
Ciepła wiosna i lato sprzyjają wzrostowi liczebności mszyc. Także po ciepłej
jesieni naloty mszyc wiosną są większe. Jesienne naloty mszyc na zboża
mogą powodować porażenie roślin
groźnymi wirusami.
Mszyce należą do pluskwiaków
równoskrzydłych. Są to niewielkie
owady o delikatnej budowie, długości od 0,3 do 8 mm. Ciało zwykle grzbietowo-brzusznie spłaszczone z lekko
wypukłym grzbietem. Barwa jest różnorodna, od białej poprzez żółtą, zieloną, bordową, czerwono-brunatną,
brunatną do czarnej. U niektórych
gatunków występują komórki woskowe, których wydzielina pokrywa ciało
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Larwy skrzypionki zbozowej

matowym nalotem. Na końcu odwłoka
występuje charakterystyczny ogonek,
zwany wyrostkiem kaudalnym oraz,
u form żyworodnych, dwie rurki, tzw.
syfony. U mszyc występują osobniki
bezskrzydłe jak również uskrzydlone.
Te drugie posiadają dwie pary błoniastych, słabo użyłkowanych skrzydeł.
Pierwsza para skrzydeł jest przeważnie większa od drugiej.
Owady żerują przeważnie na młodszych częściach roślin o dużym turgorze
i intensywnym wzroście, wysysając soki
z komórek sitowych lub miękiszowych.
W czasie żerowania mszyce wpuszczają do rośliny ślinę, która może zaburzyć przebieg procesów życiowych
takich jak fotosynteza czy oddychanie.
Pokrywanie roślin spadzią ogranicza

proces fotosyntezy, przez co wpływa
ujemnie na asymilację. Jest doskonałym podłożem dla grzybów sadzaków.
Takie żerowanie prowadzi do zmian we
wzroście roślin i jest tzw. szkodliwością
bezpośrednią. Mszyce są wektorami
wielu chorób wirusowych roślin. Oznacza to, że przenoszą wirusy z jednej
rośliny na drugą. Zabieg opryskiwania
mszyc wykonać w chwili występowania zagrożenia mszycami w okresie
od pełni kłoszenia do początku mlecznej dojrzałości. Próg ekonomicznej
szkodliwości na 100 losowo wybranych źdźbłach: 5 mszyc na 1 kłosie.
Dużym zagrożeniem dla upraw zbóż
są także chrząszcze i larwy skrzypionek, które uszkadzają blaszkę liściową.
Duże nasilenie w okresie wzrostu źdźbła
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Insektycydy zalecane do zwalczania szkodników zbóż.
Insektycydy

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

Dawka w l,kg/ha
mszyce

skrzypionki

Agria-Dimetoat 400 EC

0,5

0,5

Alfazot 0,25 EC

0,25

0,25

Ammo Super 100 EW

0,1

0,1

Bi 58 Nowy 400 EC

0,5

0,5

Bulldock 025 EC

0,25

0,25

Danadim 400 EC

0,5

0,5

Danadim Progress 400 EC

0,5

0,5

Decis Mega 50 EW

0,1-0,125

0,1-0,125

Eforia 065 ZC

0,3

0,3

Fury 100 EW

0,1

0,1

Karate Zeon 050 CS

0,1

0,1

Minuet 100 EW

0,1

0,1

Pirimor 500 WG

0,25

–

Pyrinex 480 EC

0,5-0,6

-

Rage 100 EW

0,1

0,1

Rapid 060 CS

0,08

0,08

Sumi–Alpha 050 EC

0,25

0,25

Titan 100 EW

0,1

0,1

może wyraźnie ograniczyć wzrost roślin. Larwy skrzypionek mogą znacznie
zredukować powierzchnię asymilacyjną dwóch górnych liści.
W Polsce występują dwa gatunki
skrzypionek należące do rodziny stonkowatych: skrzypionka zbożowa (Lema
melanopa L.) i skrzypionka błękitek
(Lema cyanella Voet.). Z obserwacji
wynika, że w rejonie Polski środkowej
i północnej dominującym gatunkiem
jest skrzypionka zbożowa, mniej licznie występuje skrzypionka błękitek.
Natomiast w rejonie Polski południowo-wschodniej przeważa skrzypionka
błękitek. Chrząszcze obydwu gatunków
skrzypionek mają ciało wydłużone, różnią się jednak wyglądem, a larwy miejscem przepoczwarczenia. Zasadnicze
różnice w biologii obu gatunków dotyczą
miejsca przepoczwarczenia się larw.
Chrząszcze o ciele wydłużonym, metalicznie błyszczące, zielonkawe lub
niebieskie, czułki długie, nitkowate. Zimują w ściółce i korzeniowych częś-
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Mszyce

Mszyce

Skrzypionka błękitek

ciach roślin. Postacie dorosłe wiosną
prowadzą żer uzupełniający na liściach
zbóż i traw. W maju i czerwcu w miej-
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scach żerowania składają jaja. Larwy
brunatno-żółte z czarną głową, z trzema parami silnych odnóży, o ciele wy-

sklepionym, pokrytym wyrzucanymi
na wierzch odchodami. Larwy odżywiają się miękiszem, zdrapując go wzdłuż
nerwów liści. Prowadzi to do powstawania białych plam i podłużnych dziurek
na liściach, u roślin młodych występuje nadmierne krzewienie. Chrząszcze
pojawiają się w lipcu, żyją do jesieni
żerując na zbożach i trawach.
W ostatnich latach wiosną na plantacjach zbóż obserwuje się występowanie pluskwiaków: lednicy zbożowej
i żółwinka zbożowego.
Lednica zbożowa to pluskwiak wielkości od 8 do 9 mm, o ciele spłaszczonym barwy żółtej z ciemnymi prążkami
na głowie i tarczce tułowiowej, głowa
stożkowata, ryjkowato zwężona. Larwy podobne do owadów dorosłych,
tylko mniejsze i z niewykształconymi
skrzydłami. W ciągu roku rozwija się
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Skrzypionka zbożowa

jedno pokolenie. Zimują owady dorosłe, na polach oraz w przydrożnych
ściółkach i zaroślach. Po przezimowaniu, na przełomie maja i czerwca
następuje przelot owadów dorosłych
na zboża, głównie oziminy. Tam żerują, a następnie składają jaja na liście,
źdźbła i kłosy zbóż. Larwy żerują podobnie jak postacie dorosłe, szybko
osiągając pełny rozwój. Dojrzałe osobniki po krótkim żerowaniu wyszukują miejsc do zimowania.
Żółwinek zbożowy podobnie jak
lednica, wykształca jedno pokolenie
w roku. Jest pluskwiakiem wielkości około 10 mm, ma płaskie szerokie
ciało, barwy szarej z czarnymi plamkami tworzącymi smugi, głowa trójkątna z dwoma podłużnymi rowkami,
nogi i dolna strona ciała żółto-różowe.
Na zboża (głównie pszenica i żyto ozime) przelatują na przełomie kwietnia
i maja. Żerują wysysając soki z tkanek
roślin powodując uszkodzenia takie jak
lednica zbożowa, jaja składają na liściach. Młode larwy początkowo jasnozielone, po kilku godzinach czernieją,
żerują na liściach i pochwach liściowych,
następnie przechodzą na kłosy. Przepoczwarczenie następuje pod koniec
maja i w czerwcu, postacie dorosłe po
krótkim żerowaniu poszukują na miedzach i przydrożach miejsc do zimowania. Liczebność pluskwiaków obniża
wczesny wysiew zbóż, sianie odmian
wczesnych oraz wykonywanie podorywki. Zaoranie ściernisk po zbiorze
może być bardzo skuteczne w obniżeniu
liczebności zimujących tam postaci dorosłych. Opryskiwać w początkowym
okresie masowego wylęgu larw. Próg
ekonomicznej szkodliwości: 1-1,5 larwy na 1 źdźbło.

Żółwinek
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ustrzec rzepak przed
chorobami grzybowymi
w fazie tworzenia łuszczyn
Rolnik chcąc osiągnąć wysokie plony rzepaku ozimego przez cały jego rozwój musi ograniczać
rozwój agrofagów. Wiosną w momencie zakwitania rzepaku obserwuje naloty szkodników
rzepaku i występowanie grzybów chorobotwórczych. Objawy chorób grzybowych są widoczne
do końca wegetacji i mają wypływ na ilość tworzących się łuszczyn i masę tysiąca nasion.

Tegoroczna zima nie rozpieszczała
wielu plantacji rzepaku. Często plantacje, które nie zostały zaorane są osłabione i mogą być atakowane przez
choroby.
Do najważniejszych chorób grzybowych występujących w okresie kwitnienia rzepaku możemy zaliczyć zgniliznę
twardzikową, czerń krzyżowych, szarą pleśń. Występowanie jak i nasilenie
chorób związane jest z rejonem uprawy
i warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie pąkowania i kwitnienia.
Objawy zgnilizny twardzikowej pojawiają się już w okresie kwitnienia.
Na łodygach pojawiają się biało-szare plamy, niekiedy ze strefowaniem,
na plamach biała watowata grzybnia,
a na jej powierzchni lub częściej wewnątrz łodyg występują czarne twory – skleroty (przetrwalniki grzyba).
Białawe nekrozy mogą występować
również na łuszczynach i w łuszczynach z charakterystycznymi sklerotami. Skleroty w czasie omłotu rzepaku

mogą zanieczyszczać nasiona. Grzybnia grzyba Sclerotinia sclerotiorum
wywołującego zgniliznę twardzikową
przerasta tkanki łodyg. Często infekcja prowadzi do przedwczesnego zamierania roślin. Rozwojowi choroby
sprzyja wysoka wilgotność i opadające
na liście lub łodygi rzepaku zakażone
zarodnikami workowymi płatki kwiatowe.
Jest jedną z najgroźniejszych chorób
występujących na rzepaku. Porażone
rośliny przedwcześnie zamierają nie
wytwarzając w pełni nasion. W efekcie następuje znaczna obniżka masy
tysiąca nasion i plonu.
Czerń krzyżowych powodowana przez
grzyby krzyżowych rodzaju Alternaria
objawia się brązowo-czarnymi zagłębionymi, owalnymi nekrozami na łodygach
i łuszczynach. Na liściach natomiast
tworzą się na przemian jasne i ciemne
pierścienie. Grzyby z rodzaju Alternaria występują w trakcie całego okresu
wegetacji. Choroba ta jest najgroźniejsza w skutkach, gdy infekcja następu-

je wkrótce po zawiązaniu łuszczyn. Przy
silnym porażeniu łuszczyny nekrozy
zajmują całą powierzchnię i przedwcześnie pękają i osypują się.
Grzyba Botritis cinerea ,sprawcę szarej pleśni, obserwujemy w warunkach
wysokiej wilgotności powietrza i umiarkowanej temperatury. Atakuje często rośliny osłabione lub zainfekowane przez
patogeny lub inne czynniki stresowe (np.
wiosenne przymrozki). Zdrowe rośliny
mogą być porażone przez kontakt z porażonym materiałem roślinnym. Porażone rośliny pokryte są szarobrązową
powierzchniową grzybnią. Na martwych
tkankach tworzy się obfity szary nalot.
Bardzo często w okresie zawiązywania i dojrzewania łuszczyn panują wysokie temperatury. W takich warunkach
doskonale rozwija się również Erysiphe cruciferarum sprawca mączniaka
prawdziwego rzepaku, który występuje najczęściej pod koniec wegetacji
rzepaku ozimego.
Nasilenie i występowanie chorób
grzybowych zależy od przedplonu,
wysiewanej odmiany oraz warunków
pogodowych. Głównym sposobem
w celu ograniczenia porażenia grzybami chorobotwórczymi jest stosowanie
fungicydów.

Tabela 1 Progi ekonomicznej szkodliwości sprawców chorób rzepaku ozimego w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn
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Choroby rzepaku

Procent roślin porażonych
(próg szkodliwości)

Zgnilizna twardzikowa

Pierwsze objawy choroby (1% roślin) albo profilaktycznie
krzyżowych momencie opadania pierwszych płatków

Czerń krzyżowych

10-15

Szara pleśń

10-15
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Preparaty grzybobójcze możemy stosować profilaktycznie albo sugerując
się porażeniem chorób występujących
na danej plantacji określając progi ekonomicznej szkodliwości (tab. 1). Stosując
profilaktycznie fungicydy w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn musimy

wiedzieć, że wykonanie zabiegu na początku kwitnienia zwalcza lepiej zgniliznę
twardzikową. Natomiast opóźnienie zabiegu do fazy wiązania łuszczyn zwalcza
lepiej czerń krzyżowych. Nasilenie chorób w danym rejonie możemy sprawdzić
również na stronach internetowych np.

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).
Zarejestrowane fungicydy zwalczające
choroby w okresie kwitnienia rzepaku
ozimego podaje tabela 2.

Tab. 2. Fungicydy zalecane do zwalczania sprawców chorób w okresie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn rzepaku
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Czerń

Nazwa preparatu

Substancja aktywna

Dawka w l/ha

Zgnilizna twardzikowa

Szara pleśń

Alert 375 SE

karbendazym flusilazol

1,0

+

-

-

Amistar 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Arastar 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Ascom 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Atak 450 EC

prochloraz

1,5

+

+

+

Atol 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Atos 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Azzox Gold 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Brasifun 250 EC

tebukonazol

1,25

+

+

+
+

krzyżowych

Eminent Star 312 SE

chlorotalonil tetrakonazol

1,8

+

+

Clayton Tebucon EW

tebukonazol

1,5

+

-

-

Golden Azzox 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+
-

Golden Prochloraz 450 EC

prochloraz

1,5

+

+

Golden Teb 250 EW

tebukonazol

1,5

+

-

-

Helicur 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Horizon 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Impact 125 SC

flutriafol

1,0

+

+

+

Jetcur 250 EW

tebukonazol

1,0-1,25

-

+

+

Kasir 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Lord 250 EW

tebukonazol

1,5

+

-

-

Matador 303 SE

tiofanat metylu tetrakonazol

1,75

+

+

+

Mirage 450 EC

prochloraz

1,5

+

+

-

Moderator 303 SE

tiofanat metylu tetrakonazol

1,75

+

+

+
+

Mondatak 450 EC

prochloraz

1,5

+

+

Mystic 250 EC

tebukonazol

1,25

+

+

+

Orian

tebukonazol

1,25

+

+

+

Orius 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Pictor 400 SC

boskalid dimoksystrobina

0,5

+

+

+

Prokarb 380 EC

prochloraz karbendazym

2,0

+

+

+

Riza 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Sparta 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Starpro 430 SC

tebukonazol

0,9

+

-

-

Strobi 250 SC

azoksystrobina

0,8-1,0

+

+

+

Syrius 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Tebu 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Toledo 250 EW

tebukonazol

1,5

+

-

-

Topsin M 500 SC

tiofanat metylu

1,4

-

+

+

Traper 250 EC

tebukonazol protiokonazol

1,0

+

+

+

Troja 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Tyberius 250 EW

tebukonazol

1,25

+

+

+

Yamato 303 SE

tiofanat metylu tetrakonazol

1,75

+

+

+

Zafir 400 EW

prochloraz tebukonazol

1-2

+

+

+

Zamir 400 EW

prochloraz tebukonazol

1-2

+

+

+

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Kukurydza - jak uzyskać wyższy plon
Kukurydza jest gatunkiem nie przysparzającym zbyt wielu problemów. Największym zagrożeniem dla tej rośliny są niekorzystne warunki
pogodowe – w tym okresowe susze oraz stresy termiczne.
Od kilku lat obserwujemy wzrost powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce.
W roku 2011 uprawiano ją na rekordowej powierzchni 750 tys. ha. W ubiegłym roku w Europie plony kukurydzy
były niższe niż zazwyczaj, a na ziarno
kukurydzy panował wzmożony popyt
ze strony przemysłu spożywczego,
a zwłaszcza paszowego. Z kolei w Polsce 2011 rok był wyjątkowo korzystny
dla producentów kukurydzy. Podczas
lata nie brakowało opadów, a temperatura była umiarkowana. Ciepła i długa
jesień sprzyjała dobremu dosychaniu
ziarna na polu. Wszystko to spowodowało, że rolnicy zbierali rekordowe plony
ziarna o niskiej wilgotności. Cena ziarna była atrakcyjna. Z całą pewnością
powierzchnia zasiewów kukurydzy
wzrośnie i w tym sezonie. Zainteresowanie plantatorów uprawą kukurydzy
powoduje jednak, że trafia ona na coraz
gorsze stanowiska o mniejszej zasobności w wodę i składniki pokarmowe,
co wymusza na rolnikach stosowanie
dodatkowych zabiegów. W agrotechnice kukurydzy bardzo przydatne mogą
się okazać preparaty wzmacniające
i wspomagające procesy życiowe.
Wysokie plony kukurydzy zależą bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia w wodę w fazie 4–10 liści. Przed
zakończeniem tej fazy zostaje zdeterminowany maksymalny, możliwy
do osiągnięcia plon tzn. liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość
rzędów. W fazie 4–8 liści kukurydza
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

często słabiej rośnie. Jest to spowodowane między innymi przez utrudnione pobieranie wody i składników
pokarmowych przez często niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy.
W niższych temperaturach kukurydza
z trudem pobiera niektóre składniki pokarmowe np. fosfor, co również wpływa niekorzystnie na rozwój systemu
korzeniowego. Słabszy wigor w fazie
poprzedzającej kwitnienie może opóźnić kwitnienie i wpłynąć niekorzystnie
na wielkość przyszłego plonu. Należy pomóc młodym roślinom pobrać
wodę i składniki pokarmowe z gleby,
aby ograniczyć ryzyko wystąpienia ich
niedoborów i zahamowania wzrostu,
spowodować, by miały lepiej rozwiniętą część nadziemną i korzenie, dzięki optymalnemu odżywieniu i bardziej
wydajnej fotosyntezie.
Jednym ze sposobów poprawy plonowania i aktywacji odżywiania mineralnego kukurydzy jest zastosowanie
preparatów zawierających biologicznie
aktywny filtrat z alg. Pomagają one zbudować niezbędną bazę do uzyskania
wysokich plonów. Przykładem takiego
aktywatora, dodatkowo wzbogaconego o składniki mineralne niezbędne
dla optymalnego plonowania kukurydzy – fosfor, cynk i molibden, jest
na przykład Zeal. Aktywuje on pobieranie składników pokarmowych i przyrost biomasy w fazie poprzedzającej
kwitnienie, zwiększa zawartość chlorofilu w liściach. System korzeniowy

roślin opryskanych aktywatorem jest
lepiej rozwinięty – penetruje większą
objętość gleby, dzięki czemu rośliny
mają lepszy dostęp do wody i składników mineralnych.
Zastosowanie aktywatorów w uprawie
kukurydzy stanowi skuteczne i sprawdzone rozwiązanie problemów związanych z zahamowaniem wzrostu we
wczesnej fazie uprawy wynikających
zarówno z niedostatecznie rozwiniętego systemu korzeniowego, jak i niekorzystnego wpływu niskich temperatur
na pobieranie składników mineralnych,
zwłaszcza fosforu. Optymalne odżywienie mineralne i efektywniejsza fotosynteza umożliwiają szybszy przyrost
biomasy w fazie przed początkiem
kwitnienia, co bezpośrednio przekłada
się na wyższy plon zarówno ziarna, jak
i suchej masy (w uprawie na kiszonkę). Pozytywny wpływ aktywatorów
na plonowanie kukurydzy udowodniono
w licznych doświadczeniach, z których
większość przeprowadzono w warunkach produkcyjnych. Pozytywny wpływ
na pobieranie składników mineralnych
z gleby, zarówno dzięki stymulacji aktywności enzymów, jak i lepiej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu
oznacza również lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów. Zastosowanie aktywatorów stanowi ważne
uzupełnieniem standardowej technologii uprawy kukurydzy.
Anna Skomska na podstawie
opracowania dr Beaty Kawki
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Dokarmianie kukurydzy
w okresie wegetacji
Potencjał plonotwórczy odmian roślin uprawnych może być realizowany w warunkach prawidłowej
agrotechniki. Podstawą jest odpowiednie odżywianie roślin.

Makro i mikroskładniki są przede
wszystkim pobierane przez system
korzeniowy z roztworu glebowego.
Wprowadzanie do gleby makro i mikroskładników pozostaje więc główną
metodą żywienia roślin. Jednak pobieranie składników z gleby jest w wielu
przypadkach ograniczone przez różne
czynniki, nawet, jeśli występują one
w glebie w wystarczającej ilości.
Bardzo duży procent gleb w naszym
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kraju wykazuje kwaśny odczyn. Jest
to jeden z głównych czynników upośledzających pobieranie składników
z gleby. Zmiana odczynu jest procesem
wieloletnim, wymagającym wprowadzenia do gleby jonów wapnia. Wapń
wchodzi nie tylko w skład każdej komórki roślinnej, ale reguluje odczyn gleby
i tym samym wpływa na efektywność
nawożenia mineralnego i organicznego.
Do najważniejszych czynników, które

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy
Radzików

również upośledzają pobieranie składników pokarmowych z gleby są czynniki stresowe: susza glebowa, chłody
wiosenne, uszkodzenia mrozowe, nadmiar opadów (obserwowany w latach
2010 i 2011). W takich warunkach rośliny
rozwijają zbyt słaby system korzeniowy,
który nie spełnia swoich podstawowych
funkcji. Czynnikami stresowymi są również choroby grzybowe i występowanie
pasożytniczych owadów na roślinach.
Silny stres powoduje również stosowanie herbicydów, które podobnie jak
przez chwasty, są pobierane przez korzenie lub przez liście młodych roślin
kukurydzy. W roślinach kukurydzy musi
nastąpić dezaktywacja substancji aktywnych herbicydów, co jest związane z dużymi stratami energetycznymi.
Z tych powodów konieczne jest stosowanie dokarmiania roślin specjalistycznymi nawozami dolistnymi. Bardzo
ważną zaletą nawozów dolistnych jest
ich duża przyswajalność przez rośliny.
Poza łatwo przyswajalnymi makroskładnikami (azot, fosfor, potas, magnez,
wapń, siarka) nawozy dolistne zawierają one szereg mikroelementów (cynk,
miedź, molibden, bor, mangan, żelazo).
Podobnie jak makroskładniki, są one
bardzo łatwo przyswajane przez rośliny.
Poszczególne gatunki roślin mają zróżnicowane wymagania pokarmowe
i w różnym stopniu reagują na niedobory poszczególnych składników
pokarmowych. Zboża są szczególnie
wrażliwe na niedobory azotu, potasu
i miedzi. Rzepak reaguje na brak azotu, siarki, boru; buraki - potasu i boru,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Kukurydza
Program nawożenia dolistnego
PPC ADOB od 20 lat produkuje na licencji firmy BASF nawozy dolistne typu Basfoliar®. Nawozy te
charakteryzują się niezmiennie najwyższą jakością oraz przystępną ceną. Zapewniają pełną i szybką
przyswajalność zawartych w nich składników pokarmowych. Pełna chelatacja mikroskładników nowym,
biorozkładalnym środkiem IDHA, zawartym w nawozach typu Basfoliar®, gwarantuje pełną skuteczność
w stosowaniu tych nawozów.
Basfoliar® 6-12-6 jest nawozem dolistnym specjalnie zalecanym do stosowania w uprawie kukurydzy.
Wiosną często występują niskie temperatury, w efekcie czego kukurydza pobiera z gleby niewystarczające
ilości fosforu. Objawami tego są fioletowe przebarwienia liści. Zastosowanie Basfoliaru® 6-12-6 w dawce
6-12 l/ha zapobiega tym niekorzystnym procesom.
Kukurydza jest uprawą, która reaguje bardzo pozytywnie na nawożenie cynkiem. ADOB® Zn jest nawozem
dolistnym szybko wchłanianym przez liście, zalecanym do stosowania w fazie 6-8 liści łącznie z nawozem
Basfoliar® 6-12-6 lub Basfoliar® 36 Extra.

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

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

www.adob.com.pl 29

URODZAJ

Firma

Nawozy dolistne do zastosowania w kukurydzy*

Instytut Nawozów Sztucznych

Insol Fos*, Insol K, Insol PK, Insol Zn*, Insol B*, , Insol J Tytan

ADOB

Basfoliar 36 Extra, Basfoliar 6-12-6*, Solubor DF*, ADOB Zn*, ADOB Bor*, ADOB NP, ADOB siarczan magnezy trójwodny

EKOFLORA

Ekosol Ku*, Ekosol wysokocynkowy, Ekosol fosforowo-potasowy PK, Ekosol wysokofosforowy*

INTERMAG

Nawozy krystaliczne (rozpuszczalne): Plonvit Ku*, Plonvit Nitro, Plonvit Phospho*, Plonvit Kali, Mikrolit Zn-112, Bormax*

EKOPLON

Ekolist Makro 12-4-7, Ekolist Makro 6-12-7, Ekolist Makro 35+Mg, Ekolist PK-1, Ekolist P-fosforowy*, Ekolist Satndard

COMPO

BASFOLIAR® SP 20-20-20, BASFOLIAR® SP 13-40-13, BASFOLIAR® SP 7-12-40, NUTRIBOR®

SCOTTS

Agroleaf Power Fosforowy (12-52-5)*, Agroleaf Power Potasowy (15-10-31), Agroleaf Power Total (20-20-20)

KAZGOD

FoliQ P*, FoliQ N uniwersalny, FoliQ 36 azotowy, FoliQ K, FoliQ Kombimax, FoliQ Mikromax, FoliQ Bormax*

AGROSIMEX

Rosasol 15-30-15 (+7, 9 siarka) + mikro*, Rosasol 8+24+34 (+2 MgO) + mikro, Zinc 750*
YaraVita Kukurydza*, YaraVita Cynk F*, FoliCare Bor*, FoliCare Fosforanowo Potasowy 7-27-24*, FoliCare

YARA

Fosforowy 12-46-8, FoliCare Potasowy 10-5-40*, FoliCare zrównoważony 18-18-18*
Symfonie pojedynczych mikroelementów: boru (B), miedzi (Cu), żelaza (Fe), molibdenu (Mo),

PRO-LAB

manganu (Mn) i cynku (Zn), Sonata kukurydza (nawóz magnezowo-mikroelementowy)*

FN AGRO

Wuxal TopP*, Wuxal TopN, Wuxal Mikro, Wuxal Zn*
* nawozy o wysokiej zawartości fosforu lub wybranych mikroelementów (cynk, bor).

a ziemniaki - potasu, manganu i cynku.
Kukurydza najsilniej reaguje na brak fosforu i cynku, Bardzo często w glebach
występuje niedobór boru i jego brak
musi być uzupełniony drogą dolistną.
Nawozy dolistne umożliwiają przede
wszystkim zapobieganie i likwidację
skutków niedoboru makro i mikroelementów, które są niezbędne dla pra-
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widłowego wzrostu i rozwoju roślin.
Generalnie ich stosowanie jest uzasadnione w momencie wychodzenia roślin
z warunków stresowych, a więc gdy
następuje regeneracja roślin po uszkodzeniach mrozowych lub herbicydowych, kończy się okres chłodów czy
suszy wiosennej. Stan odżywienia roślin
można określić na podstawie obserwa-

cji roślin. Objawy braku poszczególnych
makro i mikroskładników są bardzo charakterystyczne. Bardziej dokładnie można to zrobić poprzez pomiary na liściach
roślin wykonane fluorymetrem. Taka
usługa jest świadczona przez niektóre
firmy zajmujące się doradztwem rolniczym i dystrybucją nawozów do dolistnego odżywiania roślin.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ograniczenie pobierania fosforu przez rośliny kukurydzy następuje w temperaturach niższych niż 12C.
Powodem upośledzenia pobierania fosforu przez młode rośliny są nie tylko niskie temperatury, ale również
wysokie wahania między temperaturami w dni i w nocy.
Brak fosforu powoduje przyhamowanie rozwoju roślin,
słabe wykształcenie systemu korzeniowego. Blaszki
liściowe mają charakterystyczne ciemnopurpurowe
lub fioletowe przebarwienia na obrzeżach. Te objawy
są określane, jako „głód fosforowy”. Kolby są małe,
bardzo często skręcone z niedorozwiniętymi ziarniakami na wierzchołku.
Spośród mikroskładników największe znaczenie
mają cynk i bor, a na glebach zasadowych mangan.
Brak cynku objawia się zmniejszeniem wzrostu roślin
i występowaniem białych lub biało-żółtych pasków po
obu stronach żyłki liścia. W warunkach Polski, cynk jest
bardzo często tym deficytowym składnikiem. Gleby
w Polsce są również mało zasobne w bor. Brak boru
negatywnie wpływa na proces wytwarzania organów
generatywnych. Kwitnienie kukurydzy jest zaburzone, co odbija się na zawiązywaniu ziarniaków w kolbach. Na niektórych typach gleb może występować
również niedobór miedzi (Cu) – gleby torfowe, żelaza
(Fe) lub siarki (SO3).
Specjalistyczne nawozy dolistne, o zróżnicowanym
składzie, likwidują niedobory konkretnych makro i mikroskładników. Uzupełniające nawożenie nawozami
dolistnymi powinno być stałym elementem technologii uprawy kukurydzy, gdyż wpływają one nie tylko
na kondycję roślin, ale także istotnie zwiększają plony
ziarna i kiszonki, co wykazują prowadzone od szeregu lat badania własne.
Przyśpieszenie rozwoju kukurydzy jest możliwe
w przypadku 2 a nawet 3 krotnego zastosowania
nawożenia dolistnego. Efektywność stosowania nawożenia dolistnego jest uzależniona od wytworzenia
odpowiedniej powierzchni liści (zakrycia gleby). Jest
ono nieefektywne i niecelowe w zbyt wczesnych stadiach rozwojowych kukurydzy.
W załączonej tabeli podano przykładowe nawozy dolistne do zastosowania w kukurydzy. Na rynku
znajduje się obecnie bardzo duży asortyment nawozów dolistnych,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Pogłówne nawożenie i nawadnianie
plantacji ziemniaka
Chcąc otrzymać odpowiednio wysoki plon bulw ziemniaków o pożądanych cechach jakości
niezbędne jest zapewnienie im składników pokarmowych w odpowiedniej ilości i formie oraz
we właściwym terminie.

Potrzeby pokarmowe ziemniaka
są dość wysokie, bowiem z plonem
jednostkowym – 1 t bulw w odniesieniu do azotu, fosforu i potasu stanowią odpowiednio: 5 kg N, 1,5 kg P2O5
i 7 kg K2O. Wielkości dawek nawozów
mineralnych należy stosować w oparciu
o zawartości określonych składników
w glebie, najlepiej zlecając analizy pobranych próbek do Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze wykonują głównie analizę zasobności gleby w fosfor,
potas i magnez ustalając wielkości dawek tych składników do zastosowania.
Nawozy fosforowo-potasowe najlepiej
jest zastosować w całości w okresie jesiennym np. przyorując je wraz
z obornikiem czy poplonem. Jednak
na glebach lekkich i w rejonach o większej ilości opadów, szczególnie nawozy
potasowe, ze względu na możliwość
wymycia składnika lepiej jest zastosować wiosną przed przystąpieniem
do wiosennych zabiegów uprawowych.
Źródłem fosforu mogą być powszechnie
stosowane superfosfaty granulowane

pojedynczy i potrójny, zaś nawożenie
potasem najlepiej zastosować w postaci siarczanu potasu lub wysokoprocentowej soli potasowej. Najbardziej
efektywne i ekonomicznie uzasadnione
jest jednak stosowanie nawozów wieloskładnikowych. Stosując nawozy wieloskładnikowe wprowadzamy zwykle
do gleby jednocześnie wszystkie podstawowe składniki N, P, K a nawet Mg
i mikroelementy. Niektóre z nawozów
wieloskładnikowych mogą być stosowane w całości jesienią lub wiosną
do kompleksowego nawożenia ziemniaków, a niektóre wymagają jedynie
uzupełnienia azotu. Azot stanowi kluczowy, najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy dla ziemniaka, dlatego
dość często zdarza się stosowanie dawek przewyższających potrzeby roślin
ziemniaka. Należy pamiętać, że przenawożenie azotem wpływa na bardzo
bujny rozwój części nadziemnej roślin
ziemniaka, a opóźnia gromadzenie
plonu. Zastosowanie zbyt wysokiej
dawki azotu odbija się również niekorzystnie na jakości bulw powodując
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większe ciemnienie miąższu, wzrost
poziomu azotanów i bulw z pustowatością, zmniejszenie zawartości suchej
masy, witaminy C i skrobi oraz zwiększenie podatność bulw na uszkodzenia mechaniczne przy zbiorze i straty
w okresie przechowywania. Stąd w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– PIB Oddział w Jadwisinie od wielu lat
prowadzone są badania w celu ustalenia dawek azotu gwarantujących optymalny plon i odpowiednią jakość bulw
dla wpisywanych corocznie do rejestru
nowych odmian ziemniaka. Wynika
z nich, że pod odmiany ziemniaków
zbierane po zakończeniu okresu wegetacji i charakteryzujące się małymi
wymaganiami w stosunku do dawki azotu należy zastosować około
100 kg/ha N. W przypadku odmian
o średnich wymaganiach ok. 120 kg/
ha N, a dla odmian o dużych wymaganiach - ok. 140 kg/ha N. Uprawiając
te odmiany w warunkach gleb średnich lub bez nawożenia organicznego
dawki azotu należy zwiększyć o około 40 kg/ha N. W przypadku uprawy
odmian wczesnych, z przeznaczeniem
na wczesny zbiór, oprócz potrzeb nawozowych należy również uwzględnić

Tabela 1. Wpływ sposobu nawożenia azotem na plon bulw i poziom azotu mineralnego w glebie po zbiorze ziemniaków.
Sposób stosowania dawki 120 kg/ha N
100% doglebowo

90% doglebowo

80% doglebowo

70% doglebowo

+ 10% dolistnie

+ 20% dolistnie

+ 30% dolistnie

41,3

43,0

41,6

59,7

50,5

44,7

Plon bulw w t z ha
37,4
Zawartość N-mineralnego w glebie (kg/ha)
71,3
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Deszczownia szpulowa

termin zbioru. Przy zbiorze bulw po około 2 miesiącach od posadzenia należy
zastosować około 60 kg/ha N. Natomiast pod odmiany ziemniaka zbierane po 2,5 - 3 miesiący od posadzenia
dawkę azotu można zwiększyć do około
80 kg/ha N. Straty azotu zastosowanego do gleby z nawożeniem mogą
wynosić od 30 do 50%. Straty te spowodowane mogą być głównie wymyciem w formie azotanów czy ulatnianiem
w formie amoniaku, dlatego nawożenie
azotem należy stosować w odpowiednim czasie i właściwej formie. W przypadku uprawy odmian wczesnych,
z przeznaczeniem na wczesny zbiór całość zaplanowanej dawki azotu należy
zastosować wiosną przed sadzeniem
najlepiej podczas wykonywania zabiegów uprawowych, celem dokładnego
wymieszania azotu z glebą. Natomiast
ustaloną dawkę azotu pod odmiany
ziemniaka zbierane po zakończeniu
okresu wegetacji najlepiej podzielić
i około 60 % dawki zastosować wiosną przed sadzeniem bulw, zaś pozostałe 40 % dawki bezpośrednio przed
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

wschodami ziemniaków. Zastosowanie
zbyt wysokiej dawki azotu bezpośrednio przed sadzeniem bulw i nie wymieszanie nawozu z glebą może prowadzić
do zniszczenia kiełków i pozostawania pustych miejsc na plantacji. Azot
pod ziemniaki zastosować można w formie saletrzanej (saletra amonowa lub
saletrzak) oraz w formie amidowej
(mocznik). Saletra amonowa i saletrzak
bardziej wskazane są do zastosowania w nawożeniu odmian wczesnych
zbieranych na wczesny zbiór lub jako
uzupełnienie azotu przed wschodami
ziemniaków ze względu na szybszy
rozkład nawozu. W terminie wiosennym przed sadzeniem ziemniaków
pod odmiany zbierane w pełni dojrzałości lepiej zastosować mocznik, który
ma dłuższy proces rozkładu w glebie.
Na glebach o uregulowanym odczynie
(pH powyżej 5,5) godnym polecenia
jest siarczan amonu jako jeden z tańszych nawozów azotowych. Element
optymalizacji nawożenia azotem stanowić może stosowanie uzupełniających dawek tego składnika w formie

płynnej, dolistnej w czasie wegetacji
roślin ziemniaka w fazach największego zapotrzebowania (od zwarcia
międzyrzędzi przez rośliny do fazy formowania jagód). Stosując azot dolistnie
uzyskuje się wyższą o 30-50% efektywność jego wykorzystania w porównaniu do doglebowego nawożenia.
Ponadto postępowanie takie oprócz
osiągania właściwej wysokości plonu
sprzyja ograniczeniu akumulacji azotanów w glebie. Udział azotu wnoszonego
dolistnie nie powinien jednak przekraczać 20 % całości zaplanowanej dawki.
W badaniach IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie wykazano, że zwyżka plonu
bulw pod wpływem 2-krotnie przeprowadzonych zabiegów dolistnego nawożenia mocznikiem (każdorazowo po
12 kg/ha N), przy równoczesnym zmniejszeniu dawki podstawowej o 20 %
wyniosła 13% w stosunku do kontroli.
Zmniejszenie dawki doglebowej azotu o 30% na korzyść 3-krotnie przeprowadzonych zabiegów dolistnego
nawożenia, poza wzrostem nakładów
nie spowodowało oczekiwanej zwyżki
plonu, a raczej jego spadek.

Ziemniak potrzebuje dużo wody
Czynnikiem istotnie ograniczającym
wykorzystanie azotu z zastosowanych nawozów może być niedobór,
jak również niekorzystny rozkład opadów w okresie wzrostu roślin i intensywnego przyrostu masy bulw. W celu
zniwelowania niekorzystnego działania czynnika wodnego wprowadza
się nawadnianie plantacji. Ziemniak
należy do roślin charakteryzujących
się dość dużymi potrzebami wodnymi
(optimum opadowe dla roślin ziemniaka w okresie od maja do września wynosi odpowiednio od około 350 mm
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Efekt nawadniania kroplowego ziemniaków

do około 450 mm. Okres od zwarcia
rzędów do początku kwitnienia roślin
na ogół odpowiada okresowi wiązania
bulw (tuberyzacja) i jest początkiem
okresu dużych potrzeb wodnych roślin i dużej ich wrażliwości na suszę.
Susza w okresie okołotuberyzacyjnym (od około 1 tygodnia przed rozpoczęciem tuberyzacji przez okres
3-4 tygodni) skutkuje przede wszystkim zawiązaniem mniejszej liczby bulw
oraz wzrostem porażenia ich parchem
zwykłym. Z kolei okres od początku kwitnienia do żółknięcia roślin jest
okresem, w którym rośliny ziemniaka
gromadzą plon, czyli bulwy powiększają swoją wielkość i masę. Jeżeli w tym
czasie wystąpi okres suszy lub opady
są nierównomierne to niekorzystnie odbija się to na wielkości i jakości bulw.
Ogólny plon bulw jest niski i główną
masę plonu stanowią wówczas bulwy
małe i średniej wielkości z wadami zewnętrznymi (deformacje, zazielenienia)
i wewnętrznymi (pustowatość, rdzawa
plamistość, szklistość) oraz o wysokim
poziomie azotanów, glikoalkaloidów czy
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cukrów. Potrzeby wodne roślin ziemniaka są wtedy największe i największa
jest ich wrażliwość na suszę. Dzienne
zapotrzebowanie na wodę dla roślin
ziemniaka w tych okresach wynosi
od 3 do 5 mm na dobę, czyli stanowi
to 30-50 m3 na każdy hektar.

Sposoby nawadniania
Za najbardziej precyzyjne uważa
się nawadnianie kroplowe, bowiem
daje największe oszczędności wody
i zapewnia najodpowiedniejszy dla
ziemniaka sposób jej aplikacji, gdyż
nie powoduje rozmywania redlin i zielenienia bulw, część nadziemna roślin
nie jest spryskiwana, nie zwiększa się
wilgotność w łanie, a tym samym zagrożenie porażenia roślin zarazą jest
znacznie mniejsze. Zmniejszając zagrożenie zarazą można zmniejszyć liczbę
oprysków fungicydowych na plantacji.
Kroplowy system nawadniający zbudowany jest z rur o średnicy 15-18 mm,
długości do 500 m i w regularnych
odstępach, np. co 30-40 cm znajdują się tzw. emitery, przez które do gleby

wypływa powoli (w formie kropli) określona dawka wody, np. około 1,5 litra/
godzinę. Specjalna konstrukcja emiterów zapewnia kompensację, czyli stałe ciśnienie i jednakowy wypływ
wody na całej długości rur, a więc
daje bardzo dobrą równomierność
nawadniania. Ulokowanie rur w glebie powoduje, że woda trafia w bezpośrednie sąsiedztwo korzeni roślin,
jest szybko pobierana i nie ma strat
spowodowanych odparowaniem z powierzchni roślin, czyli jest to system
oszczędzający wodę, gdyż dla podobnego efektu wystarczają mniejsze dawki
wody. Oszczędności te wynoszą około
20-30 %. Systemem rur kroplujących
można wraz z wodą podawać roztwory
nawozów mineralnych. Zabieg ten nazywa się fertygacją. Stosowanie nawożenia do gleby w formie małych dawek
rozpuszczonych w wodzie, szczególnie
azotu jest kilkakrotnie efektywniejsze,
w odniesieniu do plonu bulw niż tradycyjne nawożenie w formie stałej. Jak
wykazały badania kroplowy system
nawadniania jest rentowny w produkcji ziemniaka, ale jego mankamentem
są duże koszty inwestycyjne wynikające głównie z zakupu linii kroplujących.
Stąd obecnie w praktyce najczęściej
stosuje się nawadnianie deszczujące
na plantacjach ziemniaków, wykorzystując do tego celu deszczownie szpulowe
z działkiem wodnym o różnej wydajności dostosowanej do wielkości pól
nawadnianych, deszczownie szpulowe
z belką rozlewającą na mniejszych powierzchniach czy deszczownie mostowe
na dużych powierzchniach nawodnieniowych. Nawadnianie plantacji przy
wykorzystaniu systemu deszczującego
najlepiej wykonać raz w tygodniu dawką
około 20-30 mm wody. Intensywność
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Linie kroplujące na rzędach ziemniaków

nawadniania nie powinna przekraczać
10 mm/godzinę. Zbyt intensywne deszczowanie jest mniej efektywne, po-
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woduje rozmywanie redlin i silniejsze
zaskorupienie gleby. Poprawnie prowadzone nawadnianie przyczynia się

bezpośrednio do wzrostu plonu bulw,
co jednoznacznie wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Stąd na plantacjach
nawadnianych nawożenie mineralne
należy zwiększyć o około 20 % w porównaniu do plantacji bez nawadniania.
W Polsce systematycznie zwiększa się
liczba deszczowni, zwłaszcza u producentów surowca dla zakładów przetwórczych. Ogromny wpływ nawadniania
na wielkość i jakość bulw spowodował,
że zakłady przetwórcze wymagają stosowania tego zabiegu na plantacjach
ziemniaków uzyskując w ten sposób
ustabilizowaną jakość produktu i jest
to poważny argument, który powinni
mieć na uwadze przyszli producenci surowca
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Alternarioza ziemniaka
Nazwą alternarioza ziemniaka określa się potocznie dwie choroby suchą plamistość liści
i brunatną plamistość liści wywoływane przez dwa gatunki grzybów: Alternaria solani i Alternaria
alternata należące do rodzaju Alternaria. Obie choroby występują powszechnie w rejonach
uprawy ziemniaków a objawy wywołane ich rozwojem są bardzo podobne.
W ostatnich latach obserwujemy
wzrost znaczenia tych chorób ze względu na zmiany klimatu (łagodne zimy oraz
wilgotne i ciepłe lata stwarzają warunki
do przetrwania źródeł infekcji i wywołania epidemii w sezonie następnym),
brak równomiernych opadów w okresie wegetacji, coraz powszechniejszą
uprawę odmian bardzo wczesnych
i wczesnych, które z reguły są bardziej
podatne na tę chorobę.
Do wzrostu znaczenia alternariozy
ziemniaka przyczynia się także fakt,
że pierwsze symptomy choroby pojawiają się na roślinach ziemniaka w kluczowym momencie ich rozwoju - faza
kwitnienia i wiązania bulw pod krzakiem.

Fot 1 Sucha plamistość liści
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W okresie tym każdy czynnik chorobotwórczy powodujący zniszczenie
powierzchni asymilacyjnej powoduje ograniczenie możliwości gromadzenia plonu bulw potomnych. Straty
plonu wywołane rozwojem alternariozy
ziemniaka w Polsce wahają się w granicach 20-30%, na świecie wysokość
strat może przekraczać nawet 70%.
Sucha plamistość liści - choroba pojawia się najczęściej w warunkach Polski
w 2. i 3. dekadzie czerwca i 1. dekadzie
lipca. Pierwsze objawy można zauważyć na dolnych, najstarszych liściach
— ze względu na charakter sprawcy,
który atakuje rośliny starsze lub osłabione. Na tkance liści rozwijają się bru-
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natne plamy, na których w miarę ich
rozwoju pojawiają się koncentryczne
pierścienie przypominające swoim
wyglądem tarczę strzelniczą lub słoje na ściętym pniu drzewa fot. 1. Często występującym objawem choroby
jest wykruszanie się obumarłej tkanki
w miejscu rozwijającej się plamy nekrotycznej. Oprócz nekrotyzacji tkanki
dookoła plam nekrotycznych występuje chloroza zdrowej tkanki (fot. 2). Jest
ona wynikiem działania kwasu alternariowego jednej z kilku produkowanych
przez grzyb fitotoksyn.
Brunatna plamistość liści - powoduje na łodygach i liściach liczne drobne
plamy bez strefowania lub z mniejszym
jego nasileniem, na których obserwuje się obfite zarodnikowanie Plamy
powstające na liściach są ciemniejsze od nekroz powodowanych przez
suchą plamistość i często mogą być
rozmieszczone na brzegach blaszek
liściowych (fot. 3).
Objawy chorobowe alternariozy ziemniaka mogą być czasami mylone z innymi oznakami, wywoływanymi przez
czynniki nieinfekcyjne, np. brak jednego
z mikroelementów – magnezu. W przeciwieństwie do alternariozy objawy braku
magnezu nie posiadają charakterystycznego, koncentrycznego strefowania
i układają się zwykle wzdłuż nerwu
głównego, pomiędzy nerwami bocznymi.
Występowaniu i rozwojowi choroby
sprzyjają liczne czynniki, do których
zaliczyć możemy:
Temperaturę - optymalna do rozwoju choroby na części nadziemnej wynosi 17-25oC;
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Wybrane fungicydy zarejestrowane do zwalczania alternariozy ziemniaka
Nazwa
handlowa

Substancja
aktywna

Dawka
na 1 ha

Karencja
(dni)

POWIERZCHNIOWE (KONTAKTOWE)
Altima 500 SC
Nando 500 SC
Zignal 500 SC

fluanzynam

0,3-0,4 l

7

Antracol 70 WG

propineb

1,8 kg

7

Ditane Neo Tec 75 WG
Indofil 80 WP

mankozeb

2,0 kg

7
14

Folpan 80 WG

folpet

1,5 kg

23

Gwarant 500 SC

chlorotalonil

2,0 l

21

Unikat 75 WG

zoksamid + manozeb

2,0 kg

14

WGŁĘBNE
Acrobat MZ 69 WG

dimrtomorf + manozeb

2,0 kg

14

Tanos 50 WG

cymoksanil + famoksat

0,5 kg

11

UKŁADOWE (SYSTEMICZNE)
Armetil M 72 WP
Ekonom 72 WP
Rywal 72 WP

metalaksyl + mankozeb

2,5 kg
2,0-2,5 kg
2,0-2,5 kg

14

Fantic M WP

benalaksyl-M + mankozeb

2,5 kg

14

metalaksyl-M + mankozeb

2,5 kg

14

1,7-2,0 l

7

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

UKŁADOWO-WGŁĘBNE
Pyton Consento 450 SC

Opady – niedostateczna ilość i nierównomierny rozkład (okresy suszy)
oraz umiarkowana wilgotność powietrza w okresie wegetacji;
Uprawę ziemniaków na glebach lekkich i piaszczystych (większa przeżywalność materiału infekcyjnego
w porównaniu do innych rodzajów gleb);
Osłabienie roślin - brak składników pokarmowych, brak wilgoci,
zawirusowanie roślin oraz osłabienie
fizjologiczne wywołane przemieszczaniem asymilatów do rozwijających się bulw.
Skuteczne ograniczanie rozwoju choroby najlepiej jest osiągnąć stosując
ochronę zintegrowaną, która obejmuje zarówno działania profilaktyczne jak
i ochronę chemiczną.
Zabiegi profilaktyczne obejmują przede wszystkim:
• Używanie sadzeniaków pochodzących z plantacji kwalifikowanych;
• Nawożenie azotem i fosforem dow w w . r a p o r t r o l n y. p l

fenamidon
+ chlorowodorek propamokarbu

Fot 2 Objawy działania kwasu alternariowego
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Fot 3 Brunatna plamistość liści

stosowane do potrzeb i kierunku
uprawianej odmiany oraz lekko podwyższone potasem (podnosi odporność rośliny);
• Termin sadzenia dostosowany do danego rejonu kraju, uwzględniający lokalne warunki atmosferyczne;
• Uprawa, zwłaszcza na glebach lekkich, odmian o podwyższonej odporności, np.: Alicja, Cykada, Jasia,
Kuba, Lord, Tara, Wiking, Wolfram;
• Zbiór bulw ziemniaka po osiągnięciu pełnej dojrzałości (skórka bulwy
nie schodzi pod naciskiem kciuka)
i właściwe ich przygotowanie do okresu przechowywania (odparowanie
nadmiaru wilgoci, usunięcie kamieni
i zanieczyszczeń oraz bulw uszkodzonych i z wyraźnymi objawami
chorobowymi);
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• Zniszczenie wszystkich resztek pożniwnych (stanowią rezerwuar materiału infekcyjnego na sezon następny)
i samosiewów ziemniaka;
• 3-4-letnia przerwa w uprawie ziemniaków na tym samym polu.
Ochrona chemiczna jest jednym z elementów integrowanej ochrony roślin
i w przypadku alternariozy ziemniaka
stanowi ważny element strategii jej zwalczania. Nalistne zabiegi ochronne rozpoczynamy w momencie wystąpienia
pierwszych objawów choroby. Najłatwiej
pierwsze objawy infekcji jest znaleźć
na dolnych, najstarszych liściach ze
względu na charakter sprawcy (typowy nekrofit). Do ochrony plantacji przed
alternariozą stosujemy fungicydy, które
w swoim składzie jako składnik główny lub uzupełniający zawierają manko-

zeb, fluazynam czy fenamidon (tab. 1).
Termin rozpoczynania ochrony chemicznej jest uzależniony od wystąpienia korzystnych do rozwoju choroby
warunków atmosferycznych, odporności uprawianej odmiany oraz sposobu i zakresu prowadzonej ochrony
chemicznej. Zwalczanie alternariozy
utrudnia także możliwość wystąpienia zarazy ziemniaka, która pojawia
się na plantacjach około 2-3 tygodnie
po wystąpieniu alternariozy. Dlatego
planując strategię ochrony plantacji
należy uwzględnić także możliwość
jednoczesnego zwalczania zarówno
zarazy ziemniaka jak i alternariozy.
W przypadku, gdy zagrożenie zarazą
ziemniaka jest niskie do zwalczania
alternariozy można stosować środki
o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) lub wgłębnym, które jednocześnie mogą niszczyć pierwsze źródła
infekcji zarazy. Jeśli warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi zarazy ziemniaka do jednoczesnego zwalczania
obu chorób wskazane jest stosowanie
środków o działaniu układowym (np.
Ridomil Gold MZ 67,8 WG) lub o działaniu układowo-wgłębnym (np. Pyton
Consento 450 SC). Szeroki zakres działania substancji biologicznie czynnych
zawartych w składzie środków o tym
sposobie działania pozwoli skutecznie
ograniczać rozwój zarówno alternariozy jak i zarazy ziemniaka.
Ważnym, ale często pomijanym elementem ochrony chemicznej jest jakość
wykonanego zabiegu nalistnego. Najwyższą skuteczność można uzyskać
stosując zabiegi ochronne wieczorem, gdy temperatura powietrza nie
przekracza 20OC oraz w warunkach
bezwietrznych lub, gdy siła wiatru nie
przekracza 4-5 m/s,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zastosowanie
aktywatorów w uprawie
buraka cukrowego
W uprawie buraka cukrowego bardzo ważne jest zapewnienie roślinom optymalnych warunków
wzrostu już od początku uprawy. Pozwala to roślinom szybciej budować biomasę zarówno
liści, jak i korzeni.

Bujniejszy rozwój liści umożliwia szybsze zakrycie międzyrzędzi, co z kolei
przekłada się na poprawę warunków
wzrostu roślin w dalszej części sezonu.
Szybki wzrost masy korzeni jest bardzo
istotny, ponieważ wiadomo, że istnieje bezpośrednia zależność między masą
korzenia w fazie zakrywania międzyrzędzi, a jego masą w trakcie zbioru.
Im większe korzenie rośliny wytworzą
do fazy zakrywania międzyrzędzi, tym
wyższa będzie końcowa masa korzeni, a więc również i plon.
Burak cukrowy jest rośliną o dużych
wymaganiach pokarmowych. W wielu przypadkach pomimo zastosowania odpowiednich dawek nawozów
posypowych część zawartych w nich
składników pokarmowych nie jest w dostatecznym stopniu pobierana przez
rośliny np. na skutek niewłaściwego
odczynu gleby, zbyt niskiej temperatury,
niewłaściwej wilgotności, ale również
z powodu niedostatecznego rozwoju
i aktywności systemu korzeniowego.
W uprawie buraka cukrowego świetnie sprawdzają się aktywatory, które
nie tylko dostarczają składników mineralnych niezbędnych dla optymalnego
plonowania buraka, ale jednocześnie
aktywują pobieranie składników mineralnych z gleby przez roślinę. Bardzo
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

ważne jest także zaopatrzenie w bor.
Najlepiej, gdy stosowany nawóz dostarcza bor w postaci dobrze przyswajanej
boroetanoloaminy. Przykładem takiego
nawozu organiczno-mineralnego, zapewniającego optymalne wykorzystanie
składników aktywnych pozyskiwanych
z alg jest Multoleo. Algi wykorzystane
do jego produkcji są niezwykle bogatym źródłem substancji czynnych
– oligosacharydów, aminokwasów, fitohormonów i witamin. Aktywator aktywuje szereg procesów odgrywających
kluczową rolę w uzyskaniu wysokiego
plonu m.in.: pobieranie składników
pokarmowych poprzez zwiększenie
aktywności odpowiedzialnych za nie
enzymów np. reduktazy azotanowej,
fosfataz oraz syntezę chlorofilu i fotosyntezę. Właściwe odżywienie mineralne i wydajna fotosynteza to dwa
silniki przyspieszające wzrost buraka
we wczesnych fazach uprawy. Zastosowanie nawozu w uprawie buraka
cukrowego zapewnia szybszy przyrost biomasy w początkowych fazach
wzrostu roślin, co umożliwia szybsze
zakrycie międzyrzędzi, dzięki czemu
rośliny mają lepsze warunki do wzrostu, a w konsekwencji wzrasta plon
korzeni i zwartość cukru. Nawóz aktywuje także pobieranie przez rośli-

ny składników pokarmowych z gleby.
Z doświadczeń przeprowadzonych
w warunkach produkcyjnych wynika,
że rośliny buraka cukrowego opryskiwane tym preparatem zawierają więcej składników pokarmowych w suchej
masie w porównaniu z roślinami kontrolnymi – opryskiwanymi typowymi
nawozami borowymi.
Lepsze odżywienie mineralne i bardziej wydajna fotosynteza to szybszy
przyrost biomasy korzeni i liści. Na podstawie kilkudziesięciu doświadczeń
wykazano, że po zastosowaniu preparatu korzenie mają średnio o 9% wyższą
masą w fazie zakrywania międzyrzędzi.
Kontrolę stanowiły rośliny opryskiwane
tradycyjnymi nawozami borowymi. Analizy wykonano 30 dni po zastosowaniu
preparatu, a podany wynik to średnia
z 52 doświadczeń przeprowadzonych
w warunkach produkcyjnych (uzyskano
wyniki od +3% do +14%). Wzrasta również biomasa liści – średnio o 5%.
Aktywacja pobierania składników mineralnych z gleby i bardziej wydajna fotosynteza prowadzi do przyspieszenie
wzrostu roślin we wczesnych fazach
uprawy, co bezpośrednio przekłada
się na wyższy plon korzeni. W większości doświadczeń korzenie zawierały też więcej cukru – wzrost wynosił
od 0,2 do 0,7%.
Aktywatory zapewniają lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów.
Anna Skomska, na podstawie
opracowania dr Beaty Kawki
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Stosowanie dolistnych
Nawozów typu „U”
Po przeczytaniu artykułu Pana Zbigniewa Kotłowskiego, Oddział Pszczelnictwa ISK Puławy pt:
„O wartości pszczelarskiej krzewów owocowych” w nr 4/2010 w miesięczniku Polskiego Związku
Pszczelarskiego, „Pszczelarz Polski” postanowiłem poinformować czytelników i pszczelarzy
o stosowanych w ogrodnictwie i rolnictwie nawozach typu „U”. Przypomnę, że w nr 2/2010
w swoim artykule napisałem, dlaczego rośliny miododajne nie nektarują. Pan dr Zbigniew
Kotłowski w swoim artykule wymienił krzewy owocowe: porzeczkę czarną i czerwoną, agrest,
aronię, borówkę wysoką i malinę, które są bardzo odwiedzane przez pszczoły na wiosnę.
Wydajność nektaru z wymienionych roślin jest tym większa, jeśli rośliny te i inne są nawożone
doglebowo nawozami potasowymi formą siarczanową potasu, a nie formą chlorkową nawozu,
jakim jest sól potasowa. Rośliny dokarmiane nawozami typu „U” nie tylko polepszają jakość
otrzymywanych polonów, a także podnoszą zdrowotność i wartość pyłku i miodu oraz innych
produktów pszczelich.

Nawozy „U” są nieszkodliwe dla owadów dorosłych, w tym dla nalatujących
np. pszczół, trzmieli, muchówek, natomiast uniemożliwiają one owadom
przechodzenie cyklu rozwojowego
na roślinie gdyż niszczą najmłodsze
stadia tj. jaja i młode larwy. Opryskiwanie jaj i młodych larw szkodników
na liściach uprawianych roślin sprawia, że nie przechodzą one dalszych
stadiów rozwojowych i populacja ich
maleje bądź ginie.
Integrowana Produkcja Roślin rolniczych i ogrodniczych zmierza do wysokich plonów jak najlepszej jakości,
ale przy przestrzeganiu zasad ochrony
środowiska, w tym przy zmniejszaniu
jego chemizacji (nawozy przemysłowe,
pestycydy) do niezbędnego minimum.
Nawozy „U” są to nawozy jednocześnie żywiące roślinę i utrudniające
rozwój patogenów (“dwa w jednym”),
są bardzo przydatne w Integrowanej
Produkcji Roślin ogrodniczych i rolniczych. Stosowanie nawozów „U” utrudnia jednocześnie rozwój patogenów
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chorobotwórczych przyczyniając się
do mniejszego zużywania pestycydów.
Nawozy „U” stosowane dolistnie już
w krótkim czasie, bo w kilka godzin po
zabiegu, powodują poprawę stanu odżywienia roślin składnikami pokarmowymi. Są one wielokrotnie efektywniejsze
od nawozów stałych stosowanych
doglebowo (dokorzeniowo). Dla przykładu: w doświadczeniach z różnymi
roślinami stwierdzano, że do spowodowania określonego wzrostu plonu
potrzebna była 5 razy większa dawka
mocznika zastosowanego posypowo
doglebowo (dokorzeniowo) w porównaniu z dawką stosowaną dolistnie
w roztworze w tych samych terminach.
Podobnie roztwór RSM 32 stosowany
na ziemniakach dolistnie spowodował
~ 4 krotnie większy wzrost plonu bulw
niż roztwór ten stosowany w tym samym terminie, ale doglebowo.
Skuteczność dokarmiania dolistnego
w porównaniu do nawożenia doglebowego (dokorzeniowego) może być
jeszcze większa w przypadku takich

Dr Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II st. w zak. sadownictwa,

składników jak fosfor mikroelementarny, a na glebach ciężkich potas, wapń,
magnez ze względu na dużą sorbcję
tych składników przez glebę.
Skuteczność dokarmiania dolistnego danym składnikiem zwiększa się,
jeśli ciecz użytkowa zawiera oprócz
tego składnika także inne. I tak, np.
skuteczność dokarmiania dolistnego
azotem można zwiększyć wprowadzając do cieczy użytkowej Siarczan
Magnezowy.
Szybkość i efektywność działania, dokarmiania dolistnego sprawia, że Integrowaną Produkcję Roślin
można prowadzić prawidłowo nawet
w niesprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych, a nawet w sytuacjach
krytycznych, gdy już nawet wystąpią objawy niedoborowe na roślinach
uprawnych. Jest wówczas możliwość
wprowadzenia korekty w nawożeniu
poprzez dokarmianie dolistne przy optymalnej zasobności gleb w składniki
pokarmowe.
Efektywność dokarmiania dolistnego
nawozami „U” na wysokość i jakość plonu zależy w dużej mierze od fazy wzrostu rośliny. Zarówno badania ścisłe jak
i wieloletnia praktyka wskazują, że każda roślina w poszczególnych fazach
wzrostu ma szczególnie duże wymagania pokarmowe w stosunku do jakiegoś jednego lub kilku składników
pokarmowych i że dolistne dostarczanie ich w tej właśnie fazie jest szczególnie istotne dla wzrostu plonu lub
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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też poprawy jego jakości. Na przykład
w owocujących sadach wiśniowych,
czereśniowych drzewa mają bardzo
wysokie wymagania co do wapnia,
boru, cynku, zaś średnie co do fosforu, potasu, magnezu oraz niskie
co do azotu, manganu, żelaza, siarki,
miedzi, molibdenu przy optymalnym
nawożeniu doglebowym i obojętnym
odczynie gleby (pH 6,6-7,2). Natomiast
w młodych sadach wiśniowych, czereśniowych (nie owocujących) należy
zwrócić uwagę na dokarmianie dolistne,
ponieważ rośliny mają bardzo wysokie wymagania co do związku magnezu, żelaza, manganu oraz średnie co
do azotu, fosforu, potasu, boru i cynku.
Dokarmianie dolistne drzew ziarnkowych czy pestkowych oraz innych
gatunków roślin w poszczególnych
fazach wzrostu odpowiednimi nawozami „U” może istotnie przyczynić się
do zwiększania plonu i poprawy jego
jakości powodując jednocześnie mniejsze zużycie pestycydów.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Najnowsze badania z zastosowaniem
skanera korzeniowego firmy Hewlett
Packard(z oprogramowaniem Delta T
– ScanUK) wykazują, że dokarmianie
dolistne nie tylko wpływa na stan odżywienia części nadziemnej roślin,y ale
także na system korzeniowy, jego powierzchnię zbiorową i zdolność pobierania wody i składników pokarmowych.
Nawozy „U” są typu: “dwa w jednym”
tj. jednocześnie żywią roślinę i utrudniają rozwój na niej patogenów. Te ich
właściwości „U” należy wykorzystywać
przy opracowywaniu programu opryskiwania i dokarmiania dolistnego nimi
roślin w Integrowanej Produkcji Roślin.
Przed zastosowaniem nawozów „U”
należy rozeznać cel, czy jest nim dokarmianie dolistne rośliny i jeśli tak,
to jakim składnikiem, czy też jest nim
utrudnianie rozwoju patogenów lub też
ich zwalczenie.
Z punktu widzenia żywienia można wyróżnić:
1. Nawozy „U” kompletne, zawie-

rające wszystkie składniki potrzebne
do wzrostu w stosunku zrównoważonym względem wymagań pokarmowych roślin.
2.Nawozy „U” specjalistyczne zawierające jeden lub dwa składniki wyraźnie dominujące np. azot, potas, wapń,
fosfor, zaś wszystkie pozostałe składniki w małym udziale. Nawozy „U” specjalistyczne mają nazwę od składnika
dominującego, np. nawóz „U” azotowy - jeśli dominuje azot, nawóz „U”
potasowy - jeśli dominuje potas, itd.
Zawartość dominującego składnika
w nawozach „U” jest bardzo duża,
rzędu 20 – 40% np. ALKALIN K zawiera 360 g/l K2O, FOSTAR zawiera 35,0% P2O5 (500 g/l), WAPNOVIT
zawiera 17,0% CaO (260 g/l), ALKALIN PK 10:20 zawiera 150 g P2O5
oraz 300 g K2O lub ALKALUIN PK
5:25 zawiera 80 g P2O5 oraz 400 g
K2O w 1 litrze nawozu, Plonochron potasowy 30,0% K20 (300 g/l), Plonochron
zasadowy 25,0% K20 (250 g/l), Plonochron fosforowy 30,0% P205 (300g/l)
bądź Chrońplon Ca zawiera 200g/l
Ca0, Chrońplon KP zawiera 95 g/l
P205 i 300g/l K20. Wiedząc to można łatwo obliczyć ile kilogramów danego składnika wprowadza się na hektar
z cieczą użytkową w danym terminie
opryskiwania.
Warto przypomnieć, że roślina do dobrego plonowania najwięcej potrzebuje trzech makroskładników: wapnia
(Ca), azotu (N), potasu (K), około 5 razy
mniej potrzebuje fosforu (P), siarki (S –
SO4) i magnezu (Mg); mikroelementów
potrzebuje kilkaset razy mniej.
W celu poprawy wzrostu wegetatywnego roślin zwiększamy w cieczy
użytkowej udział azotu, fosforu, potasu,
magnezu i wapnia, oraz żelaza, mie-
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dzi, manganu cynku i tytanu, a w celu
poprawy wzrostu generatywnego zwiększamy w cieczy użytkowej udział
przede wszystkim boru oraz fosforu,
siarki i tytanu.
Jeśli trzeba przyspieszyć wzrost to poleca się nawóz „U” z takim dominującym
składnikiem, jaki jest najbardziej potrzebny w danej fazie wzrostu. Na przykład w przypadku wiśni i innych roślin
pestkowych w fazie ruszania wegetacji
i wytwarzania pąków kwiatowych można polecić nawozy „U” fosforowe (P)
np. FOSTAR lub potasowo-fosforowe
ALKALIN PK 10:20 lub 5:25 w czasie
wzrostu owoców – nawozy „U” wapniowe np. WAPNOVIT, FOSCALVIT,
Plonochron wapniowy w fazie dojrzewania – nawozy potasowe np. ALKALIN K+Si, ALKALIN KB+Si, Plonochron
zasadowy i Plonochron potasowy.
Na przykład dokarmianie dolistne poprawia jakości i wydajności plonu bulw
ziemniaka w fazie – przed zakryciem
międzyrzędzi i po kwitnieniu opryskiwać stosując potas np. ALKALIN KB+Si
bądź Plonochron potasowy lub Plonochron zasadowy, ALKALIN K+Si lub
ALKALIN PK 5:25 bądź ALKALIN PK
10:20 przed zakryciem międzyrzędzi
i po 10-14 dniach powtórzyć oprysk,
które zapobiegają w ten sposób rozwojowi wszelkich patogenów chorobotwórczych. Krzem np. SILVIT tworzy
na powierzchni organów roślinnych warstwę ochronną ograniczającą rozwój
chorób grzybowych, wzmacnia strukturę ścian komórkowych oraz wzmacnia
syntezę chlorofilu. Od momentu tworzenia pierwszych pędów bocznych
i w pełni kwitnienia stosować- fosfor
w postaci np. FOSTARU lub ACID PK
30:5 (silnie kwaśny pH 0,6) bądź Plonochronu fosforowego zaś FOSCALVIT
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stosować przed zwarciem międzyrzędzi
i po kwitnieniu ziemniaków. Magnez,
stosując np. MIKROKOMPLEX bądź
Plonochron magnezowy lub Siarczanu
magnezowy w kilku powtórzeniach, co
7-14 dni z chwilą pierwszych objawów
niedoborowych na liściach ziemniaków.
Jeśliby nie zagrażały patogeny to stosowanie nawozów „U” w uprawie np. roślin pestkowych czy ziemniaków i roślin
zbożowych polegałoby tylko na umiejętnym doborze nawozów „U” uwzględniającym szczególnie duże wymagania
składnika lub składników w danej fazie
wzrostu. W praktyce niestety mamy
do czynienia z różnymi patogenami
i na program ten nakładają się dodatkowe opryskiwania utrudniające rozwój patogenów. Poprzez stworzenie
środowiska zasadowego na liściach
i innych częściach rośliny, nawozy „U”
niszczą stare grzyby, a jednocześnie
stwarzają niedogodne warunki dla
rozwoju patogenów - nowych grzybni
chorobotwórczych.
Nawozy „U” tym skuteczniej utrudniają rozwój patogenów na roślinie im
ich ciecz użytkowa jest mocniej zasadowa bądź bardzo kwaśna lub mocniej octanowa bądź zawiera większe
stężenie mikroelementów oraz koloidalnej krzemionki. Najskuteczniejsze
pod tym względem są zatem nawozy „U” mocno zasadowe wykazujące dużą skuteczność. Na przykład
w medycynie roztwory zasadowe
stosuje się do dezynfekcji narzędzi,
naczyń itp. Podobnie nawozy „U” tylko mocno octanowe wykazują dużą
skuteczność. Już od dawna w occie utrwalano ogórki, grzyby i inne
produkty żywnościowe. Też nawozy
„U” zawierające tylko odpowiednio
duże stężenia mikroelementów bądź

koloidalnej krzemionki mogą być skuteczne w utrudnianiu rozwoju patogenów. Znane są fungicydy oparte na tej
zasadzie np. Maneb, Zineb, Miedzian,
a także działanie ochronne koloidalnej krzemionki.
Nawozy „U” jako środki utrudniające
rozwój patogenów na roślinie można zaliczyć do typowo kontaktowych (z wyjątkiem nawozów „U” zawierających
duże stężenie mikroskładników bądź
koloidalnej krzemionki, gdyż te mogą
też działać systemicznie). Zatem skuteczność ich w utrudnianiu rozwoju
patogenów jest tym większa im dokładniej pokryje się ich cieczą użytkową powierzchnię części nadziemnej
rośliny. Z tego faktu wynikają zasady
stosowania nawozów „U” jako środków utrudniających rozwój patogenów
na roślinie.
Częstotliwość opryskiwania w tym
celu uzależnia się od przebiegu pogody
i tempa wzrostu wegetatywnego rośliny.
Jeśli po wykonaniu zabiegu wystąpiły
mocne opady zabieg należy powtórzyć,
gdyż opady mogły spowodować zmycie cieczy użytkowej z powierzchni rośliny. Z punktu widzenia dokarmienia
rośliny zabieg nie jest stracony gdyż,
część składników roślina pobrała przez
liście przed opadem, a resztą zmytą –
później przez korzenie. Do powtórzenia
zabiegu można stosować ciecz użytkową mniej stężoną np. 0,5 – 1 procentową. Jeśli po wykonanym zabiegu
następuje intensywny przyrost nowych
liści to są one narażone na patogeny
i należy pokryć je cieczą użytkową nawozów „U”.
Nie poleca się sporządzania wspólnych cieczy użytkowych pestycydów
z nawozami „U”, zwłaszcza z nawozami „U” zasadowymi.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Rozsądna ochrona roślin nie
powoduje syndromu ginięcia
pszczelich rodzin
W związku z syndromem ginięcia rodzin pszczelich (CCD Colony collapse disorder), w wielu
krajach Europy w tym w Polsce, a także w USA i Kanadzie problem ten jest szeroko nagłaśniany
i dyskutowany, zarówno w mediach jak i poza sceną publiczną. Trudno się temu dziwić,
ponieważ ze względu na wagę zjawiska należy jak najszybciej znaleźć jego przyczyny i środki
zapobiegawcze.

Jak sama nazwa wskazuje – syndrom,
to inaczej mówiąc, zespół przyczyn,
w wyniku których następuje zjawisko
– w tym przypadku ginięcie pszczół.
Jest więc tych czynników przynajmniej
kilka, a wśród najważniejszych wymienia
się choroby wirusowe (wirus izraelskiego i kaszmirskiego paraliżu pszczół),
choroby bakteryjne larw pszczelich
powodowane przez bakterie – zgnilca
amerykańskiego (Paenibacillus larvae)
i europejskiego (Melissococcus pluton),
pasożytnictwo – na przykład gatunki
roztoczy będące wektorami wirusów,
roztocz warrozy (Varroa destructor),
oztocze tchawkowe (Acaraois woodi)
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blokujące przepływ powietrza i wysysające hemolimfę, które były głównym
sprawcą wymierania dzikich i udomowionych pszczół począwszy od lat
80 XX wieku w USA. Kolejnym podejrzanym czynnikiem CCD jest powodujący chorobę – nosemozę pierwotniak
(Nosema ceranae) i jego krewniak (Nosema apis).
Istnieją potwierdzone badaniami teorie zakłócania systemu nawigacyjnego
pszczół przez wprowadzenie do środowiska fal elektromagnetycznych i nie
potwierdzone badaniami, teorie uszkadzania systemu immunologicznego
pszczół białkiem bakterii Bacillus thu-

Paweł Węgorek, Joanna Zamojska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy w Poznaniu

ringiensis (Bt Cry) pochodzącym z modyfikowanej gentycznie kukurydzy. Po
rozpracowaniu genomu pszczoły miodnej zwrócono uwagę na małą liczbę
genów związanych z funkcjonowaniem
układu odpornościowego tego owada,
jak również genów odpowiedzialnych za
procesy detoksykacyjne, co tłumaczy
wrażliwość pszczół na zatrucia dużą
ilością substancji. Mówi się o genetycznym osłabieniu hodowanych pszczół
poprzez silne zmniejszenie puli genów na skutek chowu krewniaczego,
o trującej, skażonej grzybami spadzi,
zmianach klimatu, zubożeniu środowiska rolniczego i wielu innych przyczynach. Najgłośniej jednak słychać głosy
przeciwników chemicznych środków
ochrony roślin, przede wszystkim insektycydów, a w szczególności tych
z grupy chemicznej neonikotynoidów.
Przypomnijmy raz jeszcze, że substancje aktywne z grupy neonikotynoidów
są powszechnie stosowane od kilkunastu lat w ochronie upraw rolniczych
w Polsce i na całym świecie. Ich charakterystyka toksykologiczna jest - podobnie jak to ma miejsce u wszystkich
innych chemicznych grup insektycydów
- silnie zróżnicowana, a toksyczność
ostra w odniesieniu do pszczoły miodnej, podobnie jak we wszystkich grupach chemicznych - silnie zróżnicowana.
Na przykład LC50 imidachloprydu dla
pszczoły miodnej wynosi 0,0037 mikrograma/pszczołę, co oznacza wysoką toksyczność, a dla acetamiprydu
8,09, dla chlotianidyny 0,004 mikrograma/pszczołę, a dla tiachloprydu
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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17,32. Tak więc, przykładowo, imida- a drugą chlotianidyna, która jest mechlopryd jako trucizna jest 2 186 razy tabolitem tiametoksamu. Warto przybardziej toksyczny niż acetamipryd pomnieć, że od momentu rejestracji
(www.sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/ tych substancji aktywnych wiadomo
pl/index.htm). Toksyczność neonikoty- było, że są one silnymi toksynami nie
noidów, w porównaniu z insektycyda- tylko dla przeznaczonych do zwalczami z innych grup chemicznych (związki nia gatunków szkodników, ale również
fosforoorganiczne, karbaminiany, pyre- dla pszczół. W związku z tym zalecano
troidy, chlorowane węglowodory i inne) je głównie do zabiegów ochrony jak najjest niższa lub podobna. Na przykład mniej niebezpiecznych dla entomofauLC50 dla pszczoły pyretroidu - delta- ny pożytecznej – głównie w zaprawach
metryny wynosi 0,0015 mikrograma/ nasiennych. W praktyce można więc
pszczołę – a więc więcej niż w przy- spotkać nasiona kukurydzy, rzepaku,
padku najbardziej toksycznego ne- słonecznika i innych roślin, gdzie do ich
onikotynoidu. Przeciwnicy stosowania zaprawiania w restrykcyjnych warunneonikotynoidów w ochronie roślin kach wykorzystano wymienione subpowołują się na nieliczne jak na razie stancje aktywne.
wyniki badań naukowych dotyczących
Jak już stwierdzono, również w inkilku substancji aktywnych z tej gru- nych grupach chemicznych insektypy. Jedną z nich
jest imidachlopryd,
cydów
znane są substancje aktywne
200x133+5HectorMax
4/19/12
8:35 AM Page
1
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bardzo toksyczne dla pszczół. Zarówno
w grupie środków fosforoorganicznych,
chloroorganicznych czy najczęściej
stosowanych – pyretroidów znajdziemy toksyny silniejsze niż imidachlopryd
czy chlotianidyna. Różnica, jeśli chodzi
o ryzyko zatrucia pszczół, pomiędzy
tymi substancjami a imidachloprydem
czy chlotianidyną polega w tym przypadku na różnej trwałości ich działania,
właściwościach systemicznych, a więc
możliwości przenikania do soków roślinnych, pyłku i nektaru, a także na powstawaniu metabolitów o większej lub
mniejszej toksyczności. Jest to ściśle
związane z budową molekularną tych
substancji i ich właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
Większość nie systemicznych i krótko działających insektycydów ma za-
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stosowanie do zwalczania szkodników
upraw rolniczych, ale również sadowniczych i leśnych. Są to środki nalistne
o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
o dużej toksyczności ostrej – a więc
występującej do 48 godzin po aplikacji,
następnie szybko ulegające degradacji
fotochemicznej, hydrolitycznej, a w organizmach żywych do metabolitów mniej
toksycznych i dalej do związków niskocząsteczkowych. Wśród wszystkich
dostępnych dziś substancji aktywnych
insektycydów jest zaledwie kilka łączących cechy najkorzystniejsze z punktu widzenia integrowanych programów
ochrony roślin. Wśród nich należy wymienić neonikotynoid – acetamipryd.
Wymieniona substancja aktywna znana z zastosowania w środku Mospilan
20 SP jest stosowana od lat w ochronie rzepaku przed najgroźniejszym
szkodnikiem tej rośliny - słodyszkiem
rzepakowym, w ochronie ziemniaka
przed stonką ziemniaczaną, a także w sadach i w lasach. Posiada ona zalety substancji systemicznej, o silnej
toksyczności ostrej dla wielu szkodników, a zarazem szybko zanika w organizmach żywych, środowisku i jest
bezpieczna dla pszczół. Wymienione
cechy tego insektycydu warto przypomnieć w momencie szerokiej kampanii
dążącej do wycofania wszystkich neonikotynoidów i niektórych pyretroidów
ze stosowania w Polsce, czego doma-
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gają się niektórzy polscy hodowcy tych
pożytecznych owadów i rozmaite organizacje ekologiczne.
W Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym (IOR-PIB) w Poznaniu od wielu lat przy
użyciu międzynarodowych metod, prowadzi się monitoring wrażliwości szkodników na acetamipryd i inne insektycydy
w celu zapobiegania zjawisku odporności szkodników. Na zlecenie Sumi-Agro Poland prowadzi się porównanie
z acetamiprydem toksyczności dla
pszczół różnych substancji aktywnych
zalecanych insektycydów. Są to badania polowe, prowadzone w izolatorach
z wykorzystaniem rodzin pszczelich. Dotychczasowe badania przeprowadzone
w IOR-PIB w Poznaniu potwierdzają całkowite bezpieczeństwo acetamiprydu dla pszczół. Nie stwierdzono
zatruć ostrych, chronicznych ani zmian
w zachowaniu tych owadów, które mogłyby prowadzić do symptomów znanych z opisu zjawiska CCD. Z innych
źródeł wiadomo, że podobne wyniki,
nie wiążące stosowania acetamiprydu
oraz innych neonikotynoidów w ochronie rzepaku z zaburzeniami w rozwoju i funkcjonowaniu rodzin pszczelich
uzyskano w Instytucie Ogrodnictwa
Oddział Pszczelnictwa w Puławach.
W strategii ochrony rzepaku ozimego i jarego acetamipryd zajmuje szczególną pozycję. Jako jeden

z dwóch insektycydów zalecany jest
jako najlepszy środek do ochrony rzepaku w fazach kwitnienia. Po zastosowaniu, nie wykazuje repelentnego
działania na pszczoły, co umożliwia
ciągłe zapylanie przez nie kwiatów
i uzyskanie wyższego plonu. Przy
hodowli odmian mieszańcowych złożonych brak zapylania rzepaku przez
pszczoły powoduje drastyczny spadek plonowania, natomiast im wyższy udział obcopylności u odmian
mieszańców zrestorowanych i populacyjnych tym więcej oleju, białka
i innych korzystnych cech nasion.
Również te wnioski potwierdzone
są badaniami działania acetamiprydu w warunkach polowych i w izolatorach przeprowadzonych w IOR-PIB
w Poznaniu. W literaturze naukowej
jest bardzo wiele publikacji na temat
prowadzenia ochrony roślin w sposób
bezpieczny dla pszczół i środowiska
przyrodniczego. W związku z silnym
naciskiem niektórych przedstawicieli środowisk pszczelarskich dotyczących wycofania z użycia wszystkich
dopuszczonych do stosowania w Polsce neonikotynoidów warto się zastanowić, jakie argumenty przemawiają za
takim podejściem do problemu CCD,
a jakie argumenty mają rolnicy, i służby
ochrony roślin, dla których te insektycydy są często jedynym środkiem
dla uzyskania opłacalnych plonów.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ANR będzie tropić
nielegalnych użytkowników gruntów
Około 20 tys. ha gruntów zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest użytkowanych bez stosownej umowy. Ponieważ jest
to nielegalne, prezes ANR Leszek Świętochowski zapowiada, że jego podwładni będą z nim bezwzględnie walczyć. Ponieważ niedawno zmieniły
się przepisy, jest już pierwszy ukarany. Zakład rolny z woj. dolnośląskiego za bezumowne użytkowanie 2385 ha gruntu zostanie obciążona
kwotą 6 mln zł w tym roku (500 tys. zł miesięcznie). - To już są kwoty, które mogą zniechęcać bezumownych użytkowników do bezprawnego
zajmowania państwowych gruntów - powiedział Świętochowski.
Z 20 tys. bezumownych hektarów
na ok. 16 tys. ha gospodarują dzierżawcy, którzy mieli umowy dzierżawy, ale te wygasły. Korzystają oni
z przepisu, który nie pozwala Agencji odebrać gruntu po wygaśnięciu
umowy, jeśli dzierżawca sam ich nie
wyda. Agencja zmuszona jest wówczas do normalnego postępowania
sądowego o wydanie rzeczy, łącznie
z postępowaniem komorniczym. Przez
to cały proceder ciągnie się nieraz kilka lat - ocenia prezes. Pozostałe ok.
4 tys. ha bezumownej agencyjnej ziemi
zajmują osoby, które robią to w pełni
świadomie, by czerpać korzyści m.in.
w postaci dopłat bezpośrednich. Czują się w bezkarni, bo przepisy dotyczące
dopłat nie stawiają wymogu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.
ANR jednak szybko udaje się ustalić
personalia tych osób, dzięki znowelizowanym przepisom, które umożliw w w . r a p o r t r o l n y. p l

wiają pozyskanie danych osobowych
od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty do działki składają oni
oświadczenie, że czerpią z niej korzyści. Na tej podstawie ANR może dochodzić swoich praw.
Jak zaznacza prezes, Agencja każdorazowo takie sprawy zgłasza do prokuratury. Warto przypomnieć, że od tego
roku nielegalnym użytkownikom gruntów
grożą kary finansowe. Wedle nowych
przepisów rolnicy użytkujący ziemię bez
umowy mogą zapłacić nawet 5-krotność czynszu dzierżawnego możliwego do uzyskania za dany grunt, gdyby
był on przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu.
W praktyce oznacza to „karny czynsz
dzierżawny” na poziomie od 2500 zł
do 4000 zł za 1 hektar gruntów w zależności od położenia nieruchomości.
Na lepszych glebach, np. w Wielko-

polsce kara ta może wynieść nawet
ponad 5700 zł za hektar.
Agencja zapowiada, że grunty zajęte przez bezprawnych użytkowników będą wystawiane do sprzedaży
w przetargach ograniczonych z przeznaczeniem na powiększanie gospodarstw rodzinnych. - Nie pozwolimy,
aby bezumowni użytkownicy blokowali proces prywatyzacji państwowej
ziemi - dodał prezes.
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Rusza IV edycja
„Samorządowego Programu
Pożyczkowego”
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił nabór wniosków do IV edycji konkursu o udzielenie
pożyczek w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Chętne gminy mogą starać się
o wsparcie finansowe na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę oraz inwestycje w oświatę.

Nabór wniosków do IV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego rozpoczął się 7 maja br.
i potrwa do 4 czerwca br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln złotych. Oprocentowanie
pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika
WIBOR 3-miesięcznego i obecnie
wynosi 4,97%.

Samorządowy Program Pożyczkowy
jest kontynuacją wieloletnich starań
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców wsi
i małych miast. Jest on adresowany
do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne
na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

Pożyczki udzielane są bez prowizji
i bez dodatkowych opłat na inwestycje z zakresu oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę oraz budowy
i remontu dróg gminnych i powiatowych i mogą być przyznawane na sfinansowanie 100% wartości zadania
inwestycyjnego brutto, a jej maksymalna wysokość wynosi 1mln zł. Zgodnie
z opinią Centrum Zamówień Publicznych, może ona zostać zaciągnięta bez
przeprowadzania przetargu.
W ramach III edycji, spośród wszystkich wniosków, które napłynęły do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej, wybrano 13 laureatów. Wśród
nich znalazły się gminy z województw:
lubelskiego, kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz śląskiego.
Więcej informacji na stronie: www.
efrwp.pl

Piknik z kurczakiem w tle
„Z Kurczakiem przez wieki” to kampania promocyjna, która została zorganizowana i zainaugurowana
przez Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego w pierwszych dniach maja w Malborku, a która ma na
celu propagowanie drobiu jako podstawy zdrowej diety oraz smacznych, wartościowych potraw.
- To pierwsza tak duża kampania
promocyjna prowadzona przez naszą
organizację. Jesteśmy przekonani,
że intensywne działania, skierowane
przede wszystkim do polskich rodzin,
przyczynią się do wzrostu świadomości konsumentów i wybierania
mięsa drobiowego, jako podstawy
zdrowej diety – mówi Aldona Łoś,
Pełnomocnik Zarządu Polskiego
Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.
Inauguracja kampanii miała miejsce w trakcie rodzinnego festynu
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„Schudnij z kurczakiem”, który odbył
się na Zamku w Malborku. Podczas
imprezy uczestnicy degustowali dania przygotowane na bazie drobiu,
a także brali udział w licznych grach
i konkursach oraz korzystali z bezpłatnych porad dietetycznych.
W ramach kampanii „Z Kurczakiem
przez wieki” na antenach regionalnych TVP wyemitowanych zostanie
800 spotów. Twórcy przygotowali także liczne gadżety, mające zachęcić Polaków do spożywania potraw
z kurczaka – między innymi zastawy

stołowe, grę komputerową oraz gry
planszowe. Nie mniej ważna była
konferencja popularno-naukowa pt.
„Kurczak w literaturze, nauce i sztuce”.
Władze PZZHiPD podkreślają, że planują kolejne kampanie
promocyjne. - Producenci mięsa
drobiowego codziennie wspierają Fundusz, a roczna kwota, którą dysponuje, to ponad 7 mln zł,
dlatego właściwe wykorzystanie
tych środków jest niezwykle istotne
dla całej branży spożywczej – powiedział Andrzej Danielak, Prezes
PZZHPD.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dobry dzień zaczyna się
i kończy na tarasie
Ogród to miejsce gdzie czas wytyczany jest rytmem natury. Nie ma tam dostępu stres, problemy
i codzienny pośpiech, ponieważ ich miejsce zajmuje spokój i harmonia. Dobrze zaprojektowany
ogród szybko staje się naszym zielonym azylem i prywatną kryjówką przed zgiełkiem cywilizacji.

Łącznikiem między domem i ogrodem
jest taras. Jednocześnie jest to najlepszy punkt, z którego można obserwować ogród, każdego dnia na nowo
zachwycając się pięknem natury. Równa i stabilna powierzchnia z płyt stanowi pewne podparcie dla krzeseł
i stołu oraz dla wygodnego fotela. Taras to idealne miejsce do wypicia porannej kawy i rozmyślań. Stąd też jest
najlepszy widok na zielone bogactwo
natury, które koi nerwy i pozwala odpocząć oczom zmęczonym po całodziennej pracy.

Oprawa godna natury
Piękno przyrody wymaga właściwego
traktowania i godnej oprawy podkreślającej jej urok. Oczka wodne, elementy malej architektury lub dekoracyjne
kamyczki wysypane wokół rabat pomagają zbudować niepowtarzalny klimat wokół domu, zaś poprowadzone
przez ogród ścieżki uwypuklają naturalne zalety roślin. Bardzo wdzięcznym
materiałem do układania nawierzchni
w ogrodach jest kostka brukowa.
Dzięki zróżnicowanym kształtom i wielkości elementów umożliwia ona realizowanie indywidualnych projektów układu
ścieżek. Naturalne i stonowane barwy
brukowanej nawierzchni nie dominują roślin ogrodowych i współgrają z ich
soczystą zielenią. Dodatkowo, dobrze
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

zaprojektowane ciągi komunikacyjne
bezpośrednio przełożą się na funkcjonalność i łatwość korzystania z wszystkich części ogrodu.

Foto. Libet

Ranga detalu
Upodobanie człowieka do otaczania się przyrodą wynika z podświadomej tęsknoty do jej bliskości. Dążąc
do jedności z nią, od tysięcy lat ludzie
zakładają ogrody, które są naturą w pomniejszeniu – oswojoną i łagodną. Nic
dziwnego, że ogród szybko staje się
miejscem, w którym każda spędzona chwila daje przyjemność i ukojenie,
a regularna kontemplacja przyrody pozwala odprężyć się i nabrać dystansu
do trudów dnia codziennego. Nawet
praca w ogrodzie nie kojarzy się z przykrym obowiązkiem, a z aktywnym odpoczynkiem. Regularnie podlewane,
nawożone i przycinane rośliny w odpowiednim czasie odwdzięczą się nam
z nawiązką za poświęcone im chwile.

Foto. Libet

Foto. Libet

Foto. Libet

Foto. Libet
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Wybór optymalnego przenośnika
Wybór optymalnego przenośnika do transportu materiałów sypkich, ziarna zbóż, nasion jest
najbardziej istotnym elementem planowania procesu technologicznego transportu ziarna
w gospodarstwie.
Wybierając typ przenośnika warto zwrócić uwagę na nowoczesność
konstrukcji, bezpieczeństwo obsługi,
bezawaryjność oraz dostęp do serwisu. Prawidłowo dobrany przenośnik
pneumatyczny może w pełni zabezpieczyć prace załadunkowe i rozładunkowe w gospodarstwie.
POM Augustów Sp. z o.o. produkuje przenośniki pneumatyczne tłoczące
z inżektorem T378/1, T378/2 i ssąco – tłoczące T207, T207/1, T207/2, T207/3, T449,
T449/1, T449/2, T450, T470, T450/1.
Istotnymi zaletami tych urządzeń jest
możliwość zapewnienia całkowitej mechanizacji prac załadowczo – wyładowczych w magazynach z ziarnem oraz
pełna automatyka procesu. Do zalet
przenośników pneumatycznych można zaliczyć prostotę ich konstrukcji,
możliwość dowolnego projektowania
linii transportowych i przewietrzania
silosów (wentylatory 5,5 kW i 7,5 kW)
oraz bezpieczeństwo ich pracy.
Najnowszym modelem Spółki jest
przenośnik pneumatyczny ssąco – tłoczący z wentylatorem dwustopniowym
i napędem od WOM T450/1. Stąd też
może być zastosowany do prac zarówno w polu, jak i w gospodarstwie,
tam, gdzie brak jest dostępu do sieci energetycznej. Przenośnik ten charakteryzuje się wysoką wydajnością,
szczelnością transportu oraz małym
zapotrzebowaniem powierzchni roboczej. Zaletą tej maszyny jest możliwość
prowadzenia rurociągu transportowego
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w kierunku pionowym i poziomym oraz
możliwość stworzenia całkowitej mechanizacji transportu. Przenośnik ten
swoim zapotrzebowaniem mocy jest
dostosowany do najbardziej popularnych ciągników np. Ursus C360 czy
Zetor 6345.
Przenośniki pneumatyczne ssąco – tłoczące T207, T207/1, T207/2,
T207/3 z napędem elektrycznym, z uwagi na możliwość zasysania ziarna oraz
transportu w poziomie i pionie, nadają się do wykonywania wszelkich prac
przy przeładunku zbóż ze środków
transportu do magazynów zbożowych
i odwrotnie. Przenośniki te mogą pracować w dwóch wersjach: jako ssąco
– tłoczące lub jako tłoczące. W pierwszym przypadku transportowane ziarno zasysane jest z miejsca pobierania
ssawką, zaś w drugim ziarno należy

zasypać do kosza przyjęciowego zamontowanego w miejsce cyklonu ssącego. Zaletą tych przenośników jest
dowolne kształtowanie i kierowanie
rurociągu transportowego, wyeliminowanie strat materiału oraz możliwość
pobierania ziarna ssawką.
Zasady pracy przenośników ssąco – tłoczących przedstawiają rys. nr
1, 2, 3. Przykładowe ustawienie maszyn prezentują rys. 4, 5, 6.
W związku z dużą wydajnością
i możliwością przenoszenia materiałów na odległość do 80 m przenośniki T449 i T470 przeznaczone są dla
dużych gospodarstw rolnych i hodowlanych. Urządzenia te mogą być
wykorzystywane do przeładunku ziarna z pryzm lub silosów zbożowych
z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie. POM Augustów Sp. z o.o. jest jedynym polskim
producentem tego typu urządzeń.
Konstrukcję przenośnika ssąco – tłoczącego oparto na wentylatorze trzy

przenosnik ssaco-tloczacy T450
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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RYS 1. SCHEMAT PRACY PRZENOŚNIKA TŁOCZĄCEGO Z INŻEKTOREM

wentylator

kosz zasypowy
inżektor

linia transportowa

cyklon
wylotowy

Tab. 1. Dane techniczne przenośników pneumatycznych
Rodzaj napędu

T 378/1
T 378/2
T 207
T 207/1
T 207/2
T 207/3

elektryczny

5,5

3

elektryczny

7,5
7,5
11
15
7,5
45
37

4,5
4,5
10
14
6
27
27
18
35
18

T 449
T 449/1

RYS 2. SCHEMAT PRACY PRZENOŚNIKA TŁOCZĄCEGO Z DOZOWNIKIEM

Wydajność dla
Zapotrzebowanie pszenicy
na odległość
mocy w kW
L=10m, H=3m w t/h

Typ przenośnika

T 449/2
T 450
T 470
T 450/1

elektryczny
elektryczny
elektryczny
elektryczny
od WOM ciągnika

elektryczny
elektryczny
od WOM ciągnika
od WOM ciągnika

22
62
37

Przenośniki typu T 207 w wersji tłoczącej uzyskują wydajność
o ok. 30% wyższą, niż podaną w tablicy

wentylator

kosz zasypowy
dozownik

linia transportowa

cyklon
wylotowy

RYS 3. SCHEMAT PRACY PRZENOŚNIKA SSĄCO - TŁOCZĄCEGO
cyklon ssący
cyklon
wylotowy

ssawka

dozownik
wentylator

i czterostopniowym, w którym wirniki
zamknięte są we wspólnej obudowie.
Parametry aerodynamiczne wentylatora o tej konstrukcji (prędkość obrotowa
4400 obr/min) pozwalają na osiąganie
przez maszynę wydajności do 35 t/h.

O jakości przenośników produkowanych przez POM Augustów Sp. z o.o.
świadczy ich eksploatacja przez użytkowników wielu krajów, m. in. Niemiec,
Austrii, Czech, Włoch, Danii, Finlandii, Bułgarii, Macedonii, Rosji, Esto-

nii, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy,
a także zdobyte liczne nagrody i wyróżnienia. Wysokiej jakości sprzęt rolniczy
produkowany przez POM Augustów
Sp. z o.o. to nie tylko dobra inwestycja ale przede wszystkim możliwość
unowocześnienia gospodarstwa oraz
doskonała okazja do podniesienia jakości produkcji rolnej.
POM Augustów Sp. z o.o. w ramach projektu celowego Naczelnej
Organizacji Technicznej w Warszawie
i współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu
przygotowuje do produkcji przenośnik
ssąco – tłoczący z wentylatorem 5 –
stopniowym o wydajności ok. 50 t/h.
Maszyna będzie w sprzedaży od połowy 2013r.

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Maszyny do koszenia,
przetrząsania i zgrabiania
Oferta rynkowa maszyn do zbioru zielonek niskich (traw, lucerny, koniczyny) jest bardzo szeroka
i zróżnicowana, więc wybór nie jest łatwy. Dotyczy ona sprzętu zarówno dla mniejszych,
średnich jak i większych gospodarstw. Producenci krajowi i zagraniczni dają możliwość wyboru
wyposażenia dodatkowego do produkowanych maszyn, co pozwala lepiej dopasować maszyny
do warunków danego gospodarstwa poprzez uwzględnienie stanu użytków zielonych oraz
stosowanych technologii zbioru i metod konserwacji paszy.

Niezależnie od metody konserwacji
zielonek, część zabiegów jest wspólna w procesach technologicznych,
w związku z tym można je realizować
tymi samymi maszynami. Takim zabiegiem jest koszenie, które najczęściej
jest wykonywane kosiarkami rotacyjnymi bębnowymi lub tarczowymi. Liczba
krajowych producentów kosiarek jest
duża, dlatego też każdy zainteresowany
takim zakupem może dokonać wyboru
z bardzo szerokiej oferty. Do najbardziej
znanych krajowych producentów tego
typu sprzętu należą: Akpil, Famarol,
Mesko-Rol, SaMasz, Talex s.j i Pronar.

Kosiarki bębnowe
Firma Kazimierza Anioła - Akpil z Pilzna jest producentem trzech typów kosiarek rotacyjnych Kosa o szerokościach
roboczych 1,35; 1,65 i 1,85 m o zapotrzebowaniu mocy od 15/20 do 29/40 kW/
KM. Famarol ze Słupska jest producentem kosiarek rotacyjnych bębnowych Mewa o szerokościach roboczych
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1,35; 1,65; 1,85 i 2,1 m i zapotrzebowaniu
mocy od 18/25 do 59/80 kW/KM. Ponadto dwa typy (MEWA 1,85K i MEWA 2,1K)
mogą być wyposażone w spulchniacz
pokosu, co w przypadku kosiarek bębnowych jest istotne, ponieważ pozostawiają one zwarty i zbity pokos. Mesko-Rol
spółka z o.o ze Skarżyska-Kamiennej
oferuje kosiarki rotacyjne Z 133 o szerokości 1,35 m i Z 175-1 o szerokości roboczej 1,65 m i zapotrzebowaniu mocy
odpowiednio 15/20 i 23/31 kW/KM.
Kosiarka Z 133 ze względu lekką konstrukcję nadaje się do ciągników o małej mocy i pracy w terenach górskich
oraz umożliwia koszenie na stokach
wznoszących i opadających pod katem
+22° i - 30°. SaMasz z Białegostoku
oferuje całą gamę kosiarek bębnowych
zawieszanych na TUZ ciągnika o szerokości roboczej od 1,35 m do 2,1 m oraz
kosiarki 4-bębnowe o szerokości roboczej 2,65 m i 3,00 m.
Ponadto produkowane są też kosiarki bębnowe czołowe o szeroko-

Dr Ireneusz Kowalik
UP Poznań

ści 2,10; 2,65 i 3.00 m. Niektóre typy
tych maszyn mogą pracować w dwóch
zestawach: Z 007 + Z 010/2 o szerokości roboczej 5,00 m oraz Z 010/7 +
K4BTC 265 o szerokości roboczej 5,2 m
i zapotrzebowaniu mocy od 96/130 kW/
KM. Kosiarka Z 010/4 jest wyposażona w spulchniacz pokosów, który
zapewnia luźne rozrzucenie zielonki
i szybsze jej wysychanie.
Firma Talex s.j. z Borzytuchomia produkuje kosiarki bębnowe w oparciu
o części i podzespoły renomowanych
polskich producentów Z-042/1 o szerokości 1,35 m i zapotrzebowaniu mocy
18kW, Z-042/1 o szerokości roboczej
1,65 m i zapotrzebowaniu mocy 40 kW
(54 KM); oraz kosiarkę Z-042/2 -1,85 m
i zapotrzebowanie mocy 55 kW (75KM).

Kosiarki tarczowe (dyskowe)
Znacznie większa oferta występuje na rynku kosiarek tarczowych.
Zainteresowanie tymi maszynami systematycznie roście, pomimo tego,
że są droższe w porównaniu do kosiarek bębnowych. Decydującą o tym
zalety tych maszyn, które w porównaniu do kosiarek bębnowych charakteryzują się mniejszą masą, niższym
zapotrzebowaniem na moc i większą
wydajnością. Czołowi producenci krajowi (FAMAROL, PRONAR, SAMASZ,
czy SIPMA) wytwarzają tego typu kosiarki o zróżnicowanych parametrach
technicznych.
SaMasz z Białegostoku produkuje bardzo szeroką gamę kosiarek tarczowych: kosiarki zwieszane na TUZ
występują w wersji z zawieszeniem
bocznym i centralnym, kosiarki przyczepiane i czołowe, kosiarki dwustronne,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Perfekcyjna
jakość koszenia

Zapraszamy na pokazy

Zielone DeMo

ToUR 2012!

Terminy i miejsca pokazów na stronie www.poettinger.pl

NOVACAT 402 / 442








Hydrauliczne cięgło dolne ułatwiające podłączenie do ciągnika
Nie ma konieczności przestawiania ramienia podnośnika
Rama podstawowa zawsze prawidłowo ustawiona, zawsze prawidłowe odciążenie
Zawsze optymalna wysokość uniesienia na uwrociu
Manometr do odczytywania ciśnienia
Do transportu kosiarka jest hydraulicznie odchylana w tył
Przednia osłona składana do prac konserwacyjnych

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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kosiarki do jazdy ciągnika z rewersem
oraz zestawy kosiarek przeznaczone
na duże powierzchnie jako alternatywa
dla bardzo drogich kosiarek samojezdnych. Zestaw GigaCut jest kombinacją trzech kosiarek – czołowej i dwóch
zawieszonych z tyłu ciągnika. Kosiarki
mogą być wyposażone w spulchniacze
pokosu lub walce zgniatające oraz transportery pokosów pozwalające na pozostawianie jednego pokosu skoszonej
zielonki. Natomiast kombinacja Mega
CUT składa się z kosiarki dwustronnej KDD 860 lub 940 zamontowanych
na wspólnej ramie oraz kosiarki czołowej
KDF 300. W przypadku użycia ciągnika
z rewersem, kosiarka czołowa może być
zawieszona na wspólnej ramie kosiarki
dwustronnej.
Lubelska SIPMA produkuje trzy typy kosiarek dyskowych Preria. Maszyna o szerokość roboczej 1,6 m charakteryzuje się
zapotrzebowaniem mocy na poziomie
20 kW (27,5 KM) i może pracować z prędkością do 15 km/h. Kosiarka o szerokości roboczej 2,4 m wymaga do napędu
28,5 kW (38 KM) mocy, natomiast po
wyposażeniu w spulchniacz pokosu
zapotrzebowania mocy do napędu jest
na poziomie 40 kW (55 KM).
Famarol ze Słupska w swojej ofercie
posiada kosiarki dyskowe Alka L, Alka
XL/XLC oraz ich zestawy. Maszyny Alka
L są dostępne w trzech szerokościach
roboczych: 2,10; 2,45 i 2,80 m, a zapotrzebowanie mocy wynosi odpowiednio:
50, 60 i 70 KM. W standardowym wyposażeniu znajduje się wał napędowy,
hydrauliczne składanie do transportu, bezpiecznik poliuretanowy, komplet nożyków
roboczych, prowadnica do formowania
pokosów oraz układ odciążający listwę
roboczą. Kosiarki Alka XL są zawieszane z tyłu, a XLC – zawieszane z przodu
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mogą być wyposażone w spulchniacz lub
zgniatacz pokosów. Kosiarki zawieszane z tyłu są dostępne w szerokościach
2,20; 2,60 i 3,00 m, natomiast czołowe
o szerokościach 2,60 i 3,00 m. Zapotrzebowanie mocy wynosi od 60 do 90 KM.
Wyposażenie standardowe jest bogate i stanowi: wał napędowy, centralne
zawieszenie belki tnącej, system kopiowania terenu, system odciążający belkę
tnącą, siłownik poziomujący ułatwiający
podczepianie maszyny, hydrauliczny
układ składania do transportu, prowadnice do formowania pokosu zgniatacz lub
spulchniacz pokosu. Kosiarki XL i XLC
mogą również pracować w zestawach,
co wymaga wtedy do ich napędu mocy
od 110 do 125 KM. W ofercie firmy jest
również kosiarka przyczepiana Alka 2 XL,
którą stanowią dwie kosiarki dyskowe
zawieszone na ramie.
Producentem kosiarek dyskowych
na rynku polskim jest również firma PRONAR z Narwi. W swojej ofercie posiada kosiarki zawieszane z tyłu ciągnika
PDK210, PDT250, PDT 290, o szerokościach
roboczych: 2,1; 2,5 i 2,9, które wymagają do napędy mocy 22/30, 37/50, 44/60, kW/KM.
Kosiarki PDT250C, PDT290C i PDT330 o szerokościach roboczych 2,5; 2,9 i 3,3 m,
są wyposażone w zawieszenie centralne i wymagają 48/65; 55/75 i 59/80 kW/
KM mocy silnika ciągnika do ich napędu. Ponadto w ofercie są również
kosiarki czołowe PDF290; PDF380 –
do Fortshritt’a i PDF380R oraz kosiarka
dwustronna PDD810 będąca kombinacją dwóch kosiarek dyskowych o szerokości roboczej 2,9 m zamontowanych
na wspólnym zaczepie. Jest ona przeznaczona do współpracy z kosiarką czołową
PDF290, dzięki czemu może uzyskać
szerokość roboczą 8,1 m, co wymaga
81/110 kW/KM mocy do napędu.

Na krajowym rynku dostępne są również
kosiarki bębnowe i dyskowe producentów
zagranicznych, takich jak: Claas, Fella,
JF-Stoll, Krone, Kuhn, Leyly, Pöttinger,
Taarup, SIP, Vicon, Zetor i inne. Pełną
ofertę oraz charakterystykę techniczną
kosiarek krajowych jak i zagranicznych
można również sprawdzić na stronach
internetowych firm produkujących te maszyny rolnicze lub na stronach ich przedstawicieli handlowych.
Większość producentów kosiarek
w swoich ofertach posiada również
maszyny do przetrząsania i zgrabiania.
Do przetrząsania skoszonych zielonek
najefektywniej jest wykorzystywać przetrząsacze wirnikowe. Na rynku dostępne są maszyny z 2, 4, 6 i 8 wirnikami.
Napędzane podczas pracy wirniki lepiej
spulchniają i odwracają pokosy niż przetrząsacz-zgrabiarki beznapędowe oraz
cechuje je znacznie lepsza jakość pracy
na użytkach zielonych o wysokich plonach. Przemysł krajowy produkuje również przetrząsarko-zgrabiarki pasowe,
które wykorzystywane są w gospodarstwach o mniejszych powierzchniach
użytków zielonych. Cechą nowoczesnych
przetrząsaczy jest możliwość precyzyjnego kopiowania nierówności terenu, niezależnie od szerokości roboczej urządzenia.
Do zgrabiania podsuszonej lub wysuszonej zielonki wykorzystywane mogą
być zgrabiarki karuzelowe z napędzanymi elementami roboczymi, które najlepiej
spełniają wymagania dotyczące jakości formowania wałów. Ta grupa maszyn
jest wyposażona w specjalne ekrany ograniczające, które ułatwiają przygotowanie
wału i równocześnie służą do ustalenia
jego szerokości. W celu dokładnego
zgrabiania i ograniczenia strat podczas
tego zabiegu, nowoczesne zgrabiarki
karuzelowe są wyposażone w odchylaw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ne do tyłu (względem promienia) ramiona i różnej długości palce zamocowane
pionowo w dwóch rzędach oraz w podwójne koła podporowe W zgrabiarkach
z czterema zespołami karuzelowymi wał
może być formowany z szerokości dochodzącej do 15 m.
W wielu mniejszych gospodarstwach
użytkowane są również przetrząsaczo-zgrabiarki beznapędowe – kołowo-palcowe. Przetrząsaczo-zgrabiarki
beznapędowe, które w zależności od potrzeby przetrząsają lub grabią nie zapewniają równomiernego rozrzucenia
skoszonej zielonki, tak jak przetrząsacze
karuzelowe. Charakterystyczną cechą
tych maszyn jest na ogół też mniejsza szerokość robocza w porównaniu
z urządzeniami przeznaczonymi do realizacji tylko pojedynczych zadań (przetrząsania lub zgrabiania). Pomimo takich
zalet jak niska cena, i wielofunkcyjność,
przetrząsarko-zgrabiarki beznapędowe są użytkowane w gospodarstwach
o mniejszych powierzchniach użytków
zielonych. Decyduje o tym również niewielkie zapotrzebowanie na moc, gdzie
mogą być agregowane z słabszymi ciągnikami stanowiącymi wyposażenie tych
gospodarstw.

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

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889
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Ferrari w pole i do ogrodów

Podczas targów Polagra-Premiery
2012 w Poznaniu firma Farmtrac Tractors
z Mrągowa ogłosiła, że została wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim
ciągników specjalistycznych marki Ferrari. Ta marka kojarzyła się dotychczas,
przede wszystkim z bolidami Formuły
1 i superszybkimi samochodami w kolorze czerwonym. Tym razem pod nazwą
Ferrari kryją się ciągniki przeznaczone
w głównej mierze do prac w sadownictwie, ogrodnictwie czy pracach komunalnych. Kolorem charakteryzującym
te maszyny jest zieleń. Mówiąc o ciągnikach Ferrari musimy pamiętać, że ich
producentem jest firma produkująca
sprzęt wyłącznie dla rolnictwa.
Ciągniki Ferrari charakteryzują przede
wszystkim praktyczne cechy konstrukcyjne, usprawniające obsługę ciągnika, jak i ułatwiające prowadzenie prac
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z wnętrza kabiny operatora. Dla przykładu – seria Cobram i Vega ma możliwość wyposażenia kabiny w obrotowy
fotel kierowcy wraz z panelem sterowania z opcją obrotu o 180 stopni, co
wpływa na ergonomię oraz skrócenie
czasu pracy. Przegubowa konstrukcja,
stosowana opcjonalnie w poszczególnych modelach sprawia, że ciągniki
Ferrari charakteryzują się małym promieniem skrętu- jest to bardzo istotne
przy pracach prowadzonych w szklarniach, sadach czy budynkach inwentarskich. Kolejnym ważnym elementem
w konstrukcji są koła o tej samej wielkości, a także możliwość stosowania
różnorodnego specjalnego ogumienia,
w tym do powierzchni trawiastych. Dzięki temu podczas pracy nie ulega zniszczeniu podłoże i nie tworzą się koleiny.
Obok praktycznych cech konstruk-

cyjnych dużą zaletą jest jednostka
napędowa – w zależności od modelu stosowane są silniki Kubota w serii Cromo o mocy od 26 do 35,6 KM;
w serii Cobram zastosowanie znalazły silniki Lombardini i VM o mocy
od 46 do 56 KM. W najbardziej zaawansowanej technologicznie serii
Vega montowane są silniki VM o mocy
od 70 do 91 KM. Dzięki systemowi cyrkulacji spalin EGR zmniejszono emisję
spalin, a także zredukowano zużycie
paliwa. To czyni ciągniki Ferrari bardzo
ekonomicznymi w użyciu.
Ciągniki marki Ferrari mogą znaleźć
uznanie u tych nabywców, którzy potrzebują maszyny o kompaktowych gabarytach, dużej zwrotności, nowoczesnej
i bezpiecznej konstrukcji. Znajdują one
zastosowanie, ale także w sadownictwie, szklarniach, szkółkach, usługach
komunalnych, w rolnictwie i w pracach
pielęgnacyjnych.
Na rynku polskim dostępnych będzie
pięć modeli ciągników Ferrari: Raptor,
Cromo, Cobram, Thor i Vega.
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11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

Ć
NOWOŚ
do bel
i
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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 !!!

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

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Alternarioza ziemniaka
25 lat firmy Dramiński
Dokarmianie kukurydzy
Zbiór zielonek
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