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Targi Agro-Tech w Minikowie

REKLAMA

Na przełomie czerwca i lipca w kujawskim Minikowie odbyły się targi Agro-Tech. Zaprezentowało
się na nich prawie pół tysiąca wystawców, a odwiedziło ją 35 tys. gości.
Wśród 12 tematycznych sektorów, na jakie podzielony został teren targów, na największą
uwagę zasługiwały te, poświęcone ciągnikom i maszynom
rolniczym; chemii w rolnictwie;
paszom i dodatkom paszowym;
hodowli zwierząt oraz mechanizacji produkcji zwierzęcej.
Na samym początku imprezy
zorganizowano pokaz starych
ciągników. Później największym
zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się: tor przeszkód
dla opryskiwaczy, pokaz pracy
przetrząsarek, zgrabiarek, prasoowijarek, owijarek i ładowarek.
Spore zainteresowanie budziło
REKLAMA

też rolnictwo precyzyjne czyli prezentacja ciągników jadących
z GPS-em. Drugiego dnia imprezy nie mniej widzów miały pokazy pracy pługów i głęboszy oraz
agregatów uprawowo-siewnych.
Podczas części oficjalnej
wręczono także puchany
Grand Prix Targów AGRO-TECH 2012. W kategorii ciągników i maszyn rolniczych
nagrodę Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi otrzymał Zip
Agro z Kurzejewa, Prezydenta Niemieckiego Towarzystwa
Rolniczego – Korbanek, a statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Expom Krośniewice

Sp. z.o.o. Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego
uhonorował firmę Alima – Bis
w kategorii mechanizacji w produkcji zwierzęcej oraz Lechpol
Szubin Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w kategorii nawozów i środków ochrony roślin.
Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wyróżnił Poznańską Hodowlę Roślin
Tulce w kategorii hodowli roślin,
Izba Rolnicza za rozwiązania
agroenergetyczne – Eurotherm,
a dyrektor KPODR - firmę Vit-Tra z Kusowa za pasze, dodatki paszowe i systemy żywienia
zwierząt.
Alicja Szczypta.
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Niełatwa przyszłość
rolników w Unii
O zazielenianiu, perspektywach nowej Wspólnej Polityki Rolnej, wykupie ziemi
oraz o tym, co zrobić, aby głos rolników był lepiej słyszalny w debacie publicznej z prezesem Pomorskiej Izby Rolniczej Zenonem Bistramem rozmawia Alicja Szczypta.
Jaki jest w tej chwili najważniejszy problem dla przyszłości rolnictwa?
Bardzo nas niepokoi w tym
momencie zazielenienie, czyli temat wymyślony przez komisarza Daciana Ciolosa.
Zastanawialiśmy się wraz
z ministrem rolnictwa czy
to na pewno dobry kierunek w Europie, czy czasem
nie przesadzimy z ekologią
i ochroną środowiska. Chcemy uchronić się przed sytuacją, w której w imię ochrony
środowiska zabraknie nam
strategicznie żywności.
Z tego, co mówił minister, zazielenianie jest jednym z wymogów, aby usprawiedliwić
dofinansowanie rolnictwa
w niezmniejszonej wysokości w całej Unii. Unia mówi
tak: „dofinansowujemy na takim samych poziomie, ale
wprowadzamy ochronę środowiska, żeby ono pozytywnie wpływało na emisję CO2”.
Choć tak prawdę powiedziawszy, to jestem sceptyczny, co
do tego argumentu. My w Europie bardzo się tą sprawą
przejmujemy, ale cały nasz
kontynent emituje rocznie tyle
dwutlenku węgla co Chiny tygodniowo! Więc dopóki nie
będzie to trend ogólnoświatowy, dopóki do kontroli emisji
CO2 nie przystąpią Chiny, Rosja i USA, to nasza oszczędność w emisji jest kwiatkiem
do kożucha. Jeśli chronimy
nasze środowisko, to róbmy
to wszyscy. Nie wiem czemu
my jako Europa tak się biczujemy. Oczywiście szeroko rozumiana ochrona środowiska
jest potrzebna, powinniśmy
chronić środowisko, nie powinniśmy przesadzać z chemią, ale nie możemy wylewać
dziecka z kąpielą.
Rolnicy mają większe
oczekiwania w zakresie
roli Izb Rolniczych? Dyskutowaliście o zmianie ustawy
o izbach rolniczych
Rolnicy oczekują, żeby Izby
były nie tylko instytucją opiniu-

jącą i doradczą, ale żeby miały wpływ na to, co się dzieje.
Chcą, aby miały głos stanowiący przy sprzedaży ziemi,
głos w sprawach ustaw dotyczących rolnictwa…
Uda się uzyskać taki stanowiący głos?
Będzie ciężko… Bo który
rządzący chce, żeby mu patrzeć na palce
A jak pan prognozuje losy KRUSu?
To jest temat szeroki. Myślę,
że część naszego społeczeństwa ma błędny obraz KRUSu.
Mało kto wie, że część rolników
oddała całe swoje gospodarstwo, żeby dostać rentę. Dzisiaj
państwo te grunty sprzedaje i państwo zarabia na tym.
Mówi się, że rolnicy tylko korzystają i tylko się do nich dopłaca.
Czy nie ma pan wrażenia,
że rząd po prostu cały czas
napuszcza różne grupy społeczne jedne na drugie, realizując takie klasyczne „dziel
i rządź”?
Tak, ale szczególnie uczepiono się rolników, bo rolnikom z tego powodu, że są najmniej
zorganizowani - najłatwiej pojechać po plecach. Dlatego takie instytucje jak Izby rolnicze
są potrzebne, bo organizują środowisko wokół interesów
grupowych.
Dzisiaj protesty i blokady dróg
to nie jest sposób na rozwiązywanie problemów. To jest
rola związków zawodowych.
To jak inaczej?
Trzeba się skonsolidować
i wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu. Jeśli dziś rolników w Sejmie jest raptem
kilku, to co oni mogą zrobić?
To Sejm podejmuje przecież
decyzje.
A jak pan prognozuje – jak duży wpływ będziemy mieli my, na WPR
po 2013? Czy uda się tam
coś jeszcze ugrać?

Myślę, że tak. Dzisiaj trudno określić, co będzie po
2013 roku, bo niedawno były
wybory we Francji i tam nastąpiła zmiana u władzy, wkrótce
będą wybory w Niemczech
i tam też może się zmienić.
A to przecież są główni gracze
w EU. Równocześnie mamy
kryzys w Europie, wszystkie
oczy są skierowane na Grecję
i patrzymy, co się stanie. Jest
więc niepewna sytuacja. Natomiast nasi rządzący negocjują przynajmniej taką samą pulę
środków, jak była w poprzednim okresie programowania.
Ten rok będzie decydujący, jeśli chodzi o to, co będzie dalej.
I jeszcze jedna sprawa:
uwolnienie rynku handlu ziemią – mamy się tego bać bardzo czy tylko trochę?
Zależy nam na tym, żeby
jak najwięcej gruntów trafiło
w polskie ręce. Ale jest tu jeden
szkopuł: rolnicy nie mają pieniędzy, aby je kupić. Preferencyjne linie kredytowe się
już zakończyły, a komercyjne
są wysokooprocentowane.
Żeby kupić 100 hektarów po
50 tys. zł, i przy dużych kosztach produkcji a minimalnych
zyskach, jakie notujemy, spłacić taki kredyt z produkcji rolniczej jest bardzo trudno. W tej
chwili grunty kupują firmy, które chcą ulokować pieniądze.
To jest najlepsza lokata w tej
chwili, bo jak na nim prowadzą
działalność rolniczą, to jeszcze
dostają dopłaty z Unii.
Z drugiej strony administracyjnie można by pewne
rzeczy hamować…
…ale cz y jest sens.
Do 2016 roku mamy monitoring, czyli ochronę naszych
gruntów, ale później, kto będzie miał pieniądze, ten kupi.
Choć na przykład we Francji
istnieje instytucja, która to hamuje i ogranicza, mimo że swobodnie można tam kupować
grunty. Tam wiodącą rolę pełnią izby rolnicze, które chętnego nabywcę pyta „Chce pan

kupić, tę ziemię, a jaką pan
będzie tam produkcję prowadził?” „Roślinną” „Oj a u nas
tego jest aż za dużo i nie możemy sprzedać” „A to trzodą
chlewną się zajmę!” „Też za
dużo!”. I tak Francuzi skutecznie ograniczają wykup ziemi.
Pamiętam, że był taki postulat środowisk rolniczych,
aby polski samorząd rolniczy uczestniczył w takim
właśnie opiniowaniu?
W Pomorskiej Izbie Rolniczej mamy podpisane porozumienie – niegdyś z AWRem,
a teraz z ANR, że agencja przekazuje nam do zaopiniowania wszystkie grunty powyżej
hektara. My to poprzez nasze
delegatury sprawdzamy i dowiadujemy się: co to za grunty, czy jest zainteresowanie
lokalnych rolników, czy warto przetarg ograniczony zorganizować czy nie. Dopiero,
gdy żaden z rolników z gminy
nie przystąpi do przetargu,
to wtedy dopiero robi się przetarg nieograniczony.
Cały czas jednak nabyć
tę ziemię mogą tylko polskie podmioty – osoby i firmy – ale już dzisiaj mówi się
o tym, że ten przepis jest
obchodzony.
Owszem, zakładane są spółki polsko-zagraniczne, które
mogą kupić ziemię i takie spółki
sobie działają. Pytanie jest, co
będzie dalej, czy po 2016 polski podmiot nie zostanie z tej
spółki wyrugowany i zostanie
firma zagraniczna. Ale to jest
kapitalizm i tak to niestety
funkcjonuje.

List otwarty zarządu PIR
Szanowni Państwo,
Polscy rolnicy wspierają Monsanto! Wspierają jednak nie
tylko tego amerykańskiego giganta, ale także potężne koncerny niemieckie, francuskie,
szwedzki i holenderski, które
w części są wspólnikami Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie,
poprzez swoje spółki córki czy
inaczej od nich zależne.
Pośrednio, udziałowcem tejże spółki jest także Skarb
Państwa, bowiem wspólnikami są podmioty znajdujące się
pod kontrolą Agencji Nieruchomości Rolnych. Wśród wspólników, niebagatelną rolę odgrywa
także Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut
Badawczy, posiadający co nieco
do powiedzenia wśród akcjonariuszy Agencji Nasiennej, działając
pod egidą: Grupa IHAR.
Przytoczone fakty nie są żadną
tajemnicą, bowiem Agencja Nasienna w liście otwartym do Hodowców Roślin Rolniczych z dnia
23 marca 2012 roku, sama podaje nam je do wiadomości.
Wiele osób, które los zetknął
z Agencją Nasienną mogą zdziwić powyższe fakty, ale sądzimy, że wynika to wyłącznie
z zaangażowania w inne ich
czynności z udziałem Agencji
i najzwyczajniej czasu ludziom zabrakło, by przyjrzeć się strukturze
własności owej Spółki. A z resztą,
po co mieliby to robić?
Oczywiście nie mamy nic przeciwko wolnemu rynkowi. Nie mamy
nic przeciwko patentom, własności intelektualnej i w ogóle prawu
własności. Szanujemy cudzy wysiłek, mądrość i doceniamy trud, jaki
poszczególne podmioty (wspólnicy Spółki) wkładają w udoskonalanie wszystkich ziaren, które
my, rolnicy, jesienią czy wiosną
wrzucamy w zaorane pole. Pytamy natomiast, czemu mają służyć,
podjęte z inicjatywy Resortu Rolnictwa, próby mediacji z udziałem
Izb Rolniczych i Agencji Nasiennej? W jakim celu pytamy, skoro
będąca pod auspicjami Ministra
Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych kontroluje w całości lub niemal całości podmioty,
w posiadaniu których jest duża
część udziałów w Agencji Nasiennej Spółka z o.o.?
Czy nie można powiedzieć
otwarcie, wszem i wobec,
że to Skarb Państwa i zagraniczne
koncerny ściągają z rolników tantiemy, a nie jakiś wyimaginowany
Jan Kowalski – bo taka jest obiegowa opinia i wiedza na ten temat?
Czemu Ministerstwo Rolnictwa,
otwarcie nie przyzna, że licencyjne
opłaty zasilą w końcowym efekcie
Budżet Państwa, a koncernom ta-

kim jak Monsanto, KWS, RAGT,
Saaten Union czy DSV – przypadnie kawałek tego tortu, i że wszelki
nasz opór jest bezcelowy?
Rolnikom już nie jest do śmiechu.
Ministerstwo Rolnictwa ogranicza
stopniowo wsparcie finansowe dla
polskiej wsi, sięgając do kieszeni
rolników. Wspominamy choćby
modulację (Rozporządzenie Rady
/WE/ Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009, Rozdział 2, Art.7 ust.
1:- …”wszelkie płatności bezpośrednie, których kwota przewyższa 5000 EUR, które mają być
przyznawane rolnikowi w danym
roku kalendarzowym zmniejsza się
w każdym roku do 2012 r. o następujące wielkości procentowe:
a) w 2009 r.: o 7 %; b) w 2010 r.:
o 8 %; c) w 2011 r.: o 9 %; d)
w 2012 r.: o 10 %”…) czy właśnie
odstępstwo rolne. Te działania po
prostu smucą.
Koleżanki i Koledzy Rolnicy,
cudzą pracę i umysł szanować
trzeba, ochrona prawna odmian
roślin, to ustanowione prawem
działania, przed którymi uciec
się nie da. Na nic więc polemika
z Agencją Nasienną. Skupmy się
raczej na rozmowach z Ministrami Rolnictwa i Skarbu Państwa,
oni chyba mogą najwięcej. W ich
rękach są Zgromadzenia Wspólników, plany, wyniki, polityki firm.
Nie znamy struktury udziałów
wspólników w Agencji Nasiennej,
nie wiemy, kto może najwięcej.
Wiemy natomiast, że nie prowadzimy negocjacji z Panem Pawłem
Kochańskim, którego z samego
założenia darzymy szacunkiem,
ale ze Skarbem Państwa i największymi koncernami świata.
Kłamstwem byłoby stwierdzenie,
że wszystkim rolnikom żyje się źle,
ale ogółowi jednak się nie przelewa. Prawdą niepodważalną jest,
że podobnie jak mieszkańcy miast,
rolnicy również borykają się z kryzysem. Także z pogodą.
Mamy pełną świadomość,
że włączonego przez Agencję
Nasienną mechanizmu pobierania opłat wyłączyć się nie da
i że powoli rozpędzi się on, tworząc dobrze zorganizowaną maszynę. W końcu, ma się na kim
wzorować. Prosimy jednak, by
z pamięci Ministra Rolnictwa oraz
naszych zagranicznych przyjaciół nie uleciał fakt, że jesteśmy
u siebie. My Rolnicy, Obywatele
Rzeczpospolitej Polskiej.
Szanowny Panie Ministrze, zagraniczni przyjaciele - prosimy
o wstrzemięźliwość i godne traktowanie polskich rolników zwłaszcza, że wszystkich nas dotyka
ciężki czas.
Z poważaniem,
Zarząd
Pomorskiej Izby Rolniczej
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Bayer CropScience
Żuławskie Targi Rolne
przejmuje amerykańską w Starym Polu
spółkę AgraQuest
Spółka Bayer CropScience ogłosiła, że podpisała umowę
zakupu firmy AgraQuest, Inc. za cenę nabycia wynoszącą
425 milionów dolarów (około 340 milionów euro).
AgraQuest z główną siedzibą
w Davis (stan Kalifornia, USA)
jest globalnym dostawcą innowacyjnych biologicznych
środków ochrony przed chorobami i szkodnikami, opartych
na naturalnych mikroorganizmach. Dzięki temu przejęciu
spółka Bayer CropScience będzie mogła zbudować wiodącą
platformę technologiczną dla
produktów ekologicznych oraz
wzmocnić swoją strategicznie
istotną działalność w sektorze
owoców i warzyw, co będzie
także związane z pojawieniem
się nowych możliwości w innych uprawach i na innych
rynkach. Produkty biologiczne są w szerokim zakresie
stosowane do ochrony przed

szkodnikami oraz chorobami;
oferują rolnikom zintegrowane
programy ochrony w celu minimalizacji rozwoju odporności i maksymalizacji plonów.
Aktualne portfolio produktów
firmy obejmuje dobrze znane
marki produktów, do których
należą środki grzybobójcze Serenade®, Rhapsody®, Sonata®
i Ballad® oraz owadobójcze Requiem®, zapewniające wydajną ochronę przed szkodnikami
oraz chorobami i uzupełniające ofertę produktową firmy
Bayer CropScience. Firma
Bayer CropScience przejmie także platformę technologiczną AgraQuest i jej
obiecującą ofertę nowych biologicznych środków ochrony.

Produkty AgraQuest stosowane są w różnych segmentach
rynku jak np. uprawa owoców
i warzyw, uprawy wielkoobszarowe, ochrona po zebraniu
plonów, nawierzchnia trawiasta, dom i ogród oraz zdrowie
zwierząt.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

XIX Żuławskie Targi Rolne
i XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym
Polu odbyły się w czerwcu.
Ponad 500 wystawców i ponad 80 hodowców – to bilans
strony wystawienniczej. Targi
są bardzo ważnym wydarzeniem dla rolników z północnej
Polski. Okazuje się, że nie tylko
z Polski, bo tegoroczne targi
gościły rolników z Uzbekistanu.
Szeroki wybór nawozów dolistnych, regulatorów, aktywatorów prezentowały na swoich
stoiskach firmy, co warto podkreślić – w przeważającej
mierze rodzime. Zwiedzający
jednak przybyli również z daleka. Na targach obecna była
11-osobowa delegacja rolników
z Uzbekistanu. Wśród nich Kuwondik Chotamow, dyrektor
Centrum Informacji Rolniczej
w Taszkiencie. Jak mówi, - takie
spotkania dla uzbeckiego rolnika są ważne, bo u nas bardzo
rozwinięta jest produkcja bydła i trzody chlewnej, a to ich
bardzo interesuje. – Jest u nas
sporo ras lokalnych, ale sporo
REKLAMA

Marka DEKALB obchodzi 100 lat!
DEKALB – światowa
marka na rynku
nasion, obchodzi
w tym roku
100-lecie istnienia.
Firma Monsanto, właściciel
marki, przygotowała z tej okazji
trzy polowe spotkania z rolnikami. Nawiązując tematycznie
do początków istnienia marki
DEKALB, na zaproszonych
gości oczekiwało wiele atrakcji w stylu country.
W 1912 roku w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych
jedenastu rolników założyło
stowarzyszenie, którego celem było podniesienie wydajności upraw kukurydzy. Takie
były początki marki DEKALB.
Spotkania „100 lat marki
nasion DEKALB” odbyły się
w czerwcu i lipcu w Pawłowicach (woj. wielkopolskie),
Rogowie (woj. lubelskie) i miejscowości Umienino-Łubki (woj.
mazowieckie) i wzięło w nich
udział ponad 600 rolników.
Zorganizowano je w tradycyjnym stylu country – każdy

z gości na powitanie otrzymał kapelusz kowbojski oraz
gwiazdę szeryfa. Po części szkoleniowej uczestnicy
obejrzeli na polach odmiany
rzepaku DEKALB z tegorocznej oferty: m.in. DK Exquisite, DK Exstorm, DK Casper.
Uzyskali również informacje o produktach testowanych przed wprowadzeniem
na rynek oraz technologiach
uprawy i nawożenia.
W części nieoficjalnej przygotowano dla gości atrakcyjne
rozrywki. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w konku-

rencjach sprawnościowych.
Imprezy odbywały się przy
dźwiękach muzyki country.
Obecnie marka DEKALB nieustannie się rozwija, nie tracąc
przy tym swojego charakteru. Firma Monsanto inwestuje w nowoczesne badania oraz
testy odmian, aby dostarczać
swoim klientom produkty najwyższej jakości. Oferta marki
DEKALB jest dostępna w ponad 100 krajach. Obejmuje zarówno nasiona kukurydzy, jak
i rzepaku, soi, sorgo i lucerny.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

ras bydła importujemy z Holandii, Niemiec, Ukrainy i Polski –
mówi Chotamow – Jeśli chodzi
o maszyny to uzbeckich rolników najbardziej interesują kombajny i traktory.
- Rolnicy z naszego regionu najbardziej interesowali się technologiami produkcji
zwierzęcej, a w szczególności oprzyrządowaniem firmy
Lemken – mówi Bachtion Szermatow, przewodniczący surchandaryjskiego regionalnego
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stowarzyszenia rolników. Jak
dodaje, wielkości uzbeckich
gospodarstwo są podobne
jak w Polsce. Takim właśnie
typowym rolnikiem jest Izak
Sirydziow, rolnik z regionu Surchandaria, który na 200 ha
uprawia bawełnę i pszenicę.–
Swoją produkcję roślinną i zwierzęcą kieruję na rynek krajowy,
a jedynie bawełnę eksportuję
do Chin, Turcji, Rosji, Singapuru, Indii i Kirgistanu – mówi.
Alicja Szczypta
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Exel Industries
przejmuje Agrifac Machinery BV

Debata o nasionach

4-tego Lipca 2012 EXCEL Industries nabyły
100% udziałów w holenderskiej firmie Agrifac Machinery BV
od APC i akcjonariuszy mniejszościowych.

W dniu 4 lipca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odbyła się II Konferencja Nasienna pt. „Rynek materiału
siewnego w najbliższym sezonie”. Organizatorem konferencji
była Polska Izba Nasienna, a honorowy patronat nad
konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agrifac Machinery BV specjalizuje się w produkcji opryskiwaczy do ochrony roślin
i kombajnów do zbioru buraków cukrowych, posiada oddziały w Wielkiej Brytanii i Rosji
i sprzedaje swoje produkty
w ponad 13 krajach na całym świecie. Dodanie Agrifac
do EXEL Industries umacnia
pozycję grupy EXEL jako lidera w sprzedaży opryskiwaczy i wzmacnia obecność
grupy na dynamicznych rynkach, przede wszystkim Europy Wschodniej i Rosji.
Peter Millenaar, prezes Agrifac, komentuje, że przejęcie
udziałów przez Exel oznacza
wzmocnienie Agrifac jako firmy
i jako marki. “Z udziałowcem
takim jak jest renomowana grupa Exel, będziemy mogli zrealizować nasze międzynarodowe
ambicje szybciej i lepiej przy

całkowitym zachowaniu własnej tożsamości.”
Guerric Ballu, prezes EXEL
Industries, powiedział: “EXEL
Industries wita z wielką radością
Agrifac, marki znanej z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w naszej rodzinie
dynamicznych i czasami konkurujących ze sobą SME (małych
i średnich przedsiębiorstw). Uzupełnia to naszą paletę kombajnów o nowe kombajny do zbioru

Po Opolagrze
IX edycja targów Opolagra
zgromadziła 44 tys. zwiedzających i ponad 350 wystawców na 38 ha powierzchni
wystawienniczej.
Do najważniejszych elementów wystawy odbywającej się
w połowie czerwca w Kamieniu
Śląskim należały: kompleksowy program techniki rolniczej,
profesjonalna prezentacja maszyn i wystawa zwierząt wraz
z aukcją.
Zaprezentowano maszyn
i urządzeń techniki transpor-

towej, ciągników, maszyn uprawowych, technologii pielęgnacji
gleby, nawożenia, ochrony roślin, deszczowania i nawadniania, techniki zbioru, techniki
leśnej. Zaprezentowano zwierzęta hodowlane, budynki, ładowarki do prac inwentarskich,
wyposażenie obór, chlewni
i kurników, technikę doju, technikę usuwania obornika i gnojowicy. Hodowcy mogli zapoznać
się też ze sporą ofertą z rynku
pasz, medycyny weterynaryjnej
oraz substancji pomocniczych.

buraka cukrowego oraz samojezdnych opryskiwaczy o maszyny z kabiną z przodu i unikalnym
systemem podwozia StabiloPlus.
Agrifac otwiera nam nowe rynki, gdzie wcześniej jeszcze nie
byliśmy obecni.”
EXEL Industries zapewnia
jeszcze szybszy rozwój firmy
Agrifac oraz realizacje swojej
strategii ekspansji.”
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Atrakcjami tegorocznej edycji były m.in. tory do testowania ciągników z ładowaczami
oraz ładowarek teleskopowych
a także tor przeszkód dla opryskiwaczy polowych. Uwagę
rolników zwracały liczne agregaty uprawowe oraz kosiarki
i prasy rolujące.
Oprócz maszyn i chemii
dla rolnictwa obejrzeć można było bydło mleczne i mięsnego, a w ramach działania
„Polska wołowina na polskim
stole” prowadzona była kampania „Odkryj dobre polskie
mięso”.
Alicja Szczypta

Ziemniak na celowniku
Nowe odmiany ziemniaków i temat opłat licencyjnych
zdominowały spotkanie dla rolników w Pomorsko-Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie koło Koszalina.
- Przede wszystkim chcemy uświadomić wszystkim
gościom, jak kosztowna jest
hodowla nowych odmian, gdy
od 4 lat nie ma na to żadnych
dotacji, a także jak kosztowna jest hodowla zachowawcza,
czyli utrzymanie tych odmian
w zdrowotności – mówi Ma-

riola Siewierska, główny
hodowca – Dlatego opłaty
od samozaopatrzenia, opłaty licencyjne, uszanowanie
prawa własności hodowcy
są konieczne. Chcemy, aby
wpływy z nasiennictwa odmian już obecnych na rynku
utrzymywały hodowlę nowych

odmian, bo w sytuacji, gdy nie
ma żadnych dotacji, jest to jedyna możliwość, aby rolnicy
w kolejnych latach mieli dostęp do nowych odmian. –
mówi Siewierska. Jak dodaje,
wyhodowanie nowej odmiany
kosztuje około 1,5 mln zł i zajmuje 10 lat.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli organizacji rolniczych,
firm nasiennych i hodowlanych,
reprezentantów administracji rządowej i samorządowej oraz mediów publicznych.
Konferencję otworzył Prezes
Polskiej Izby Nasiennej Karol
Marciniak. Wskazał na efekty
i korzyści wynikające z I Konferencji Nasiennej, a więc dobrą sprzedaż nasion w sezonie
2011 i upowszechnienie zagadnienia w mediach rolniczych,
a także przedstawił tegoroczną problematykę oraz zachęcił
do promowania akcji „W sezonie
2012/2013 materiału siewnego nie zabraknie”, prezentując
plakat, który będzie dystrybuowany w punktach sprzedaży
nasion. Powitał przybyłych gości,
w szczególności władze Agencji
Nieruchomości Rolnej, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady
Izb Rolniczych, przemysłu nasiennego oraz mediów.
Merytoryczną część konferencji
prowadził Karol Bujoczek, Redaktor Naczelny Top Agrar Polska.
Wystąpienia prelegentów rozpoczął Tadeusz Kłos, Główny
Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiając informację
o obecnej powierzchni plantacji
nasiennych zbóż ozimych.
Następnie Grzegorz Piechowiak, Przewodniczący Zarządu
Komitetu Firm Nasiennych PIN
poinformował, jakie środki zostały
podjęte przez przemysł nasienny
Cała praca hodowlana wykonywana jest ręcznie, podczas rygorystycznych selekcji
oceniane są zwłaszcza kształt,
wczesność, odporność na zarazę i ilość bulw.
W PMHZ prowadzone są:
hodowla nowych odmian, hodowla zachowawcza oraz nasiennictwo. W związku z tym
zaprezentowano 3 pola. Najważniejsze z nich, najdroższe
i najzdrowsze pole, zawiera
wysadzone pod osłonami minibulwy pochodzące z laboratorium in vitro. Tu pokazano
nowe odmiany zarejestrowane
w tym roku. Są to: dwie skrobiowe średniowczesne Ka-

Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski

w celu zabezpieczenia dostawy
materiału siewnego na najbliższe
zasiewy. We wnioskach zaznaczył, że firmy nasienne przedsięwzięły odpowiedzialne działania,
mające na celu zapewnienie rolnikom w najbliższym sezonie
właściwej podaży materiału siewnego zbóż ozimych.
Kolejno Leszek Lipski, Prezes
Top Farms Agro, firmy będącej
jednym z liderów nasiennictwa
w Polsce, przedstawił strategię
przygotowania do jesiennego
sezonu siewnego 2012.
Bieżącą sytuację na rynku kwalifikowanego materiału
siewnego z punktu widzenia firm
handlowych przedstawiła Joanna Janczenko z HaGe Polska,
informując jak dystrybutorzy zabezpieczają potrzeby rynku w zakresie dostawy nasion.
Na zakończenie wystąpień, Zastępca Dyrektora COBORU Marcin Behnke omówił kryteria doboru
odmian do uprawy w konkretnych warunkach klimatycznych
i wskazał, jak zmniejszać ryzyko
w doborze właściwych odmian.

Zamykając część wystąpień,
Karol Bujoczek podsumował podjęte działania, mające na celu
zapewnienie płynności, ilości i jakości dostaw kwalifikowanego
materiału siewnego.
Dyskusję panelową otworzył
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bogdan Dombrowski, dziękując organizatorom i uczestnikom konferencji: „Myślę, że z tej
informacji, którą tutaj uzyskaliśmy, wynika, że nie będziemy mieli problemu z sezonem
2012/2013, czyli materiału
siewnego nie powinno nam
zabraknąć”.
W dyskusji dużo uwagi poświęcono problemom popytu i podaży na materiał siewny,
podkreślając jednocześnie potrzebę dbania o dobry wizerunek branży nasiennej.
Na zakończenie Karol Marciniak, Prezes Polskiej Izby Nasiennej podziękował za bardzo
aktywną dyskusję i zamknął II
Konferencję Nasienną, zapraszając na następną za rok.

szub i Boryna. Dwie pozostałe
tegoroczne nowości – wczesną Ignacy i średniowczesną
Igor – hoduje się w nowym
gospodarstwie firmy w Szyldaku. Warto przypomnieć,
że w ostatnich 3 latach wpisano do rejestru 9 nowych,
wyhodowanych w PMHZ, odmian, w tym 6 jadalnych.
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka składa się
z 4 gospodarstw: prócz podkoszalińskiego Strzekęcina i położonego w powiecie
ostródzkim Szyldaka, są to prowadzące wyłącznie hodowlę
zachowawczą i nasiennictwo
Jezierzyce koło Słupska oraz

Celbowo w pow. puckim. Program hodowlany jest tak ułożony, aby uzyskiwać 30% odmian
skrobiowych, 50% jadalnych
i 20% na przetwórstwo.
Alicja Szczypta
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Pola klasy S

Syngenta pod
jednym sztandarem
Od 2 lipca 2012 roku
Syngenta działa pod nazwą
Syngenta Polska sp. z o.o.

Pokazy polowe pól klasy S są dla rolników okazją do zapoznania
się z produktami Syngenty przeznaczonymi do uprawy zbóż,
rzepaku, kukurydzy, ziemniaków i buraków cukrowych. Co ważne
– w tym roku prezentowana jest nowość – jęczmień hybrydowy.
Ochrona
Motywem przewodnim tegorocznych spotkań polowych
była prezentacja nowego rozwiązania w ochronie fungicydowej zbóż – produktu Seguris
215 SC. Oparty jest na nowej
substancji aktywnej, izopirazamie, a wykorzystuje technologię podwójnego wiązania.
Podczas odbywających się
warsztatów polowych prezentowano również ochronę insektycydową opartą również
na nowym produkcie – Eforii 65ZC. Ten środek dzięki
połączeniu dwóch substancji
aktywnych zapewnia szybką, a zarazem długotrwałą
ochronę.

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy to efekt
prac hodowlanych specjalistów
Syngenty. Na polach pokazowych zobaczyć można odmiany Hobbit i Zoom, które
wyróżniają się wieloma pozytywnymi cechami na tle odmian populacyjnych.

Rzepak
Coraz większym zainteresowaniem rolników cieszy się

mieszańcowa odmiana rzepaku ozimego SY Kolumb,
która została zarejestrowana 2 lata temu. W badaniach
rejestrowych osiągnęła plon
na poziomie 120% wzorca.
Co warto zauważyć, jest
ona dopasowana do polskich realiów, bo ma małe
wymagania glebowe, dobra
zimotrwałość i duża tolerancja na czerń krzyżowych.
Obok niej prezentowano także nowozarejestrowaną odmianę SY Alister. To z kolei
jest odmiana mieszańcowa
z odpornościa na kiłę kapustnych. SY Carlo z kolei
cechuje się bardzo wysoką
tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych, Tores również ma małe wymagania
glebowe, a NK Linus – małą
skłonnością do wylegania.
Wszystkie odmiany mieszańcowe hybrydyzowane były
systemem Safecross. Ostatnia z prezentowanych odmian rzepaku, czyli Tactic,
to ubiegłoroczna nowość,
która w badaniach COBORU
miała najwyższą zawartość
tłuszczu wśród testowanych
odmian.
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Kukurydza
Na pokazach prezentowano 7 nowych odmian kukurydzy: kiszonkowych, ziarnowych
i biogazowych. Do odmian
wczesnych należą Splitter (FAO
230-240), Symbolic i Multitop
(FAO 240). Nowościami wśród
średniopóźnych odmian na polach pokazowych są Mascotte (FAO 260) i Longitop (FAO
270). Późniejszymi odmianami
są Novatop (FAO 260) oraz
Ondina (280).

Burak
Rolnicy zainteresowani burakiem interesowali się
nową jego odmianą – Alegrą.
Daje ona dość wysoki plon
korzeni przy średniej zawartości cukru, którego plon jest
wyrównany i stabilny w latach.
Odmiana cechuje się odpornością na rizomanię i chwościka
burakowego.

Moddus zapobiega
wyleganiu
Efektem działania tego regulatora wzrostu jest prócz krótszego, grubszego i silniejszego
źdźbła i systemu korzeniowego, także poprawa gospodarki

wodnej rośliny. Przez to skutecznie zapobiega wyleganiu,
sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników pokarmowych
i wody, podnosi produktywność
rośliny i zwiększa tolerancję
na chwilowe braki wody. Stosować go można we wszystkich gatunkach zbóż.

Olympus walczy
z septoriozą i rdzą
Ostatnimi zasługującymi
na uwagę produktami są Olym-

pus i Artea. Pierwszy z nich
to oparty na dwóch odmiennych substancjach aktywnych fungicyd do pszenicy
i jęczmienia ozimych. W celu
zapewnienia wysokiej skuteczności działania w warunkach
zabiegów interwencyjnych
i jako zapobieganie tworzenia się odporności Olympus
warto zmieszać z Arteą. Aplikujemy wówczas w sumie aż
4 substancje czynne.
Alicja Szczypta

Na początku 2011 roku Syngenta ogłosiła nową strategię
i połączenie swoich działów
ochrony roślin (Crop Protection)
i nasiennego (Seeds) w obecnie
działającą, całkowicie zintegrowaną firmę, oferującą kompleksowe rozwiązania dla rolników.
Proces integracji został w Polsce w pełni zakończony prawną fuzją dwóch firm.
W wyniku fuzji, 29 czerwca 2012 roku, Syngenta Crop
Protection sp. z o.o. przejęła
wszystkie aktywa oraz zobowiązania Syngenta Seeds sp
z o.o. oraz wszystkie prawa
i obowiązki Syngenta Seeds
sp. z o.o., włączając te wynikające z zawartych umów lub
uzyskanych zezwoleń, a Syngenta Seeds sp. z o.o. została
rozwiązana.
W tym samym dniu Syngenta Crop Protection sp. z o.o.
zmieniła nazwę na Syngenta Polska sp. z o.o.
Siedziba firmy, znajduje się
pod tym samym adresem, jak
dotychczas, w Warszawie przy
ul. Powązkowskiej 44C. Niezmienione pozostają również
dane kontaktowe pracowników, numery telefonów i adresy e-mailowe.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

BASF: Dni Pola w Gurczu
Pomimo kiepskiej pogody XVI Dni Pola w Gurczu na Pomorzu odbyły się.
Zorganizowała je na swoich poletkach demonstracyjnych firma BASF.
Nie zważając na chłód, imprezę odwiedziło ponad pół tysiąca rolników. Producenci rolni
z województw północnych przyjechali, aby zapoznać się z najnowszymi odmianami pszenicy
ozimej i jarej, jęczmienia jarego
oraz rzepaku jarego i ozimego.
Na 20 hektarach zaprezentowane zostały najnowsze
odmiany zbóż, rzepaku i skuteczność zaaplikowanych środków
ochrony roślin. Poletka w Gurczu to gleby klasy I i II bardzo
dobrego kompleksu pszennego. Opady w marcu wyniosły
19 mm, w kwietniu 36, w maju
30, a w pierwszej dekadzie
czerwca - 23.

Przybyli na miejsce rolnicy
oglądali odmiany ozime pszenicy i rzepaku, które przetrwały
srogą tegoroczną zimę. Jak mówi
opiekun poletek - Marcin Łański –
zaledwie 3 z 31 odmian pszenicy
ozimej przezimowały. Na drugich
co do wielkości polach doświadczalnych firmy BASF– w Pągowie – srogą zimę przetrwała tylko
jedna odmiana pszenicy.
Jak wynika z przedstawionych
przez firmę wyników badań,
te plantacje na których zastosowano Caryx o kilkanaście
procent lepiej zniosły tegoroczną zimę. Co bardzo praktyczne dla rolnika, w przeciętnych
warunkach tegorocznej zimy

środek ten spisał się na podobnym poziomie jak inne, podobne preparaty. Znaczną różnicę
było widać tam, gdzie były warunki ekstremalne i całokształt
upraw ucierpiał najbardziej, czyli w Wielkopolsce i kujawsko-pomorskiem. Tam różnica była
ponaddwukrotna.

Pryskać, nie pryskać,
rozważyć warto
Nie zabrakło też nowości, takich
jak jak fungicyd Osiris oraz pierwszy fungicyd oferowany w technologii bezopryskowej Sistiva.
- Fungicyd Osiris pojawi się
w sprzedaży w przyszłym roku –
mówi Mariusz Michalski z BASF

– Jest to środek środek zawierający dwie substancje aktywne:
metkonazol i epoksykonazol,
a dedykowany jest do ochrony kłosa. Ciekawym produktem będzie zapewne Sistiva, bo
to pierwszy fungicyd oferowany
klientom w technologii bezopryskowej. Celowo używam takiego słowa, bo to sformułowanie
powoduje, że zapala nam się
lampka w głowie. Zadajemy sobie pytanie, co to w ogóle oznacza. Stosujemy go donasiennie,
razem z zaprawianiem. Nie jest
to jednak zapraw – wyjaśnia
Michalski.
Sistiva zawiera jako substancję
aktywną nowość: xemium. Jest

ona już zarejestrowana w kilku
krajach Europy, a związek ten należy do z grupy karboksylamidów.
Stosuje się go przeciwko takim
chorobom jak m.in. mączniak
i septorioza w zbożach: pszenicy
jarej i ozimej, jęczmieniu jarym
i ozimym, pszenżycie i owsie.
– Sistiva to interesujący produkt dla gospodarstw, które
będą uprawiały jary jęczmień
paszowy. – podkreśla Mariusz
Michalski – Ochrona nasion Sistivą może zastąpić wówczas
zabieg fungicydowy. Dla producentów jęczmienia browarnego będzie to środek, który

zastąpić może pierwszy zabieg
fungicydowy; pozostanie wówczas do wykonania tylko drugi
zabieg ochrony kłosa.

Biały rzepak
Największą ciekawostką było
wyhodowanie rzepaku jarego
kwitnącego na biało. Mało intensywny kolor kwiatów jest
o tyle ważny, że zmniejsza jej
atrakcyjność dla słodyszka rzepakowego, a w związku z tym
można zmniejszyć ilość oprysków, a więc obniżyć koszty
produkcji.
Alicja Szczypta
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Z Bayerem na polach
Od wielu lat firma Bayer CropScience organizuje pokazy polowe nie tylko dla
producentów, doradców rolnych, ale również dla przedstawicieli prasy branżowej
Tegoroczne spotkanie odbyło się 25 czerwca w Centrum Doradztwa Technicznego
firmy zlokalizowanym na terenie gospodarstwa Danko Hodowla Roślin Sp.
z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Modzurów w Modzurowie koło Raciborza.
Efekty w przypadku zarówno pojedynczych preparatów,
jak i całych technologii ich stosowania, które już od przyszłego roku będą oferowane
polskim rolnikom, zaskoczyły wielu zwiedzających CDT
w Modzurowie. Tadeusz Borecki z firmy Bayer CropScience,
oprowadzając po poletkach doświadczalnych, zwracał uwagę
na takie stosowanie herbicydów i fungicydów, które z jednej strony – ułatwia produkcję
i pozwala zoptymalizować jej
efekty, co natychmiast powinno przełożyć się na wielkość
i jakość plonu, a z drugiej –
znacznie zwiększa dochody
z prowadzonej uprawy.
Nowym herbicydem polecanym przez firmę Bayer
CropScience w uprawie ku-

kurydzy jest Adengo® 315 SC.
Jak informował T. Borecki, jest to produkt o bardzo
szerokim spektrum działania
w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych (fot. 2).
Zastosowanie na poletkach
kukurydzy w fazie dwóch liści preparatu Adengo 315 SC
w dawce 0,33 lub 0,44 l/ha
spowodowało, że uprawa była
wolna od chwastów (fot. 4).
Na dużych poletkach doświadczalnych w uprawie
rzepaku zastosowano nową
„złotą”technologię* fungicydową opartą na substancji czynnej fluopyram. Najlepsze efekty
uzyskano używając nowego
preparatu w tej technologii
w dawce 1,0 i 1,2 l/ha – w porównaniu z innymi dostępnymi
na rynku standardami, umoż-

liwił najdłuższe zachowanie
zielonej barwy rzepaku, co
zapewne przełoży się na wielkość i jakość plonu – mówił
T. Borecki. Nowa technologia fungicydowa powinna być
stosowana w fazie od kwitnienia do opadania pierwszych
płatków kwiatowych (BBCH
57-65), kiedy rozwija się wiele
groźnych dla rzepaku chorób.
Wizyta w CDT w Modzurowie
była także okazją do zapoznania się z nowymi odmianami
rzepaku ozimego, np. Finesse
F1, Herkules F1, Vectra F1, Bellevue F1 oraz odmianami rzepaku jarego.
Także w uprawie pszenicy
prezentowano nową technologię fungicydową ochrony tej
uprawy o nazwie – X-proTM*.
Zawiera ona dwie substan-

cje czynne bixafen oraz protioconazol, który bardzo dobrze
zabezpieczają pszenicę przed
chorobami. Na poletkach tylko
z jednym zabiegiem wykonanym w fazie pierwszego kolanka, po prawie 2 miesiącach
od opryskiwania obserwowano
nieliczne objawy chorobowe
i nadal zielone źdźbła. Zastosowanie produktu w w/w technologii mniej więcej 2 tygodnie
później powodowało, że w tej
kombinacji pod koniec czerwca
nadal nie ma chorób, a rośliny są w dalszym ciągu intensywnie zielone – informował
T. Borecki.
Głównym celem doświadczenia wdrożeniowego w uprawie buraków cukrowych była
ocena efektów stosowania
nowego herbicydu Betanal®

maxxPro® 209 OD (fot. 12),
który dał bardzo dobre efekty w zwalczaniu chwastów.
W jednej z kombinacji stosowano go trzy razy w maksymalnej dawce – 1,5 l/ha i mimo
tego nie stwierdzano objawów
fitotoksyczności, trzeba jednak podkreślić, że preparat
był stosowany w optymalnych
warunkach, a więc w temperaturze poniżej 20oC. Równocześnie T. Borecki. przestrzegał
przed stosowaniem herbicydów
w okresie, gdy temperatura jest
bardzo wysoka i słońce silnie
operuje, gdyż w takich warunkach zabieg może prowadzić
do powstania objawów fitotoksyczności na liściach buraków.
Bardzo ważna jest również właściwa technika wykonania zabiegu oraz kondycja, w jakiej

znajdują się rośliny. Temperatura, w której można stosować
herbicydy na plantacjach buraków cukrowych, nie powinna przekraczać 20oC. Dlatego
np. w tym sezonie bardzo dobre efekty dawały wieczorne
lub nocne zabiegi herbicydowe.
*produkty nowych technologii
fungicydowych w ochronie rzepaku i pszenicy będę dostępne na rynku w sezonie 2013
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Dni Pola w Karżniczce
Teoretyk z praktykiem
Okazją do spotkań przedstawicieli handlowych, naukowców
i rolników były Dni Pola zorganizowane w Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
w podsłupskiej Karżniczce. Badacze ze Stacji przedstawiali taktykę i strategię
nawożenia i ochrony roślin, pokazywano także nowe odmiany.
- Przede wszystkim jest
to przybliżenie teorii do praktyki
– mówi dyrektor Stacji Doświadczalnej Bolesław Giczewski - rolnicy mogą tu na polu obejrzeć
wszystkie odmiany roślin, które są badane w naszej stacji.
Prócz tego, co jest bardzo ważne i znaczące, mogą zapoznać
się z doświadczalnictwem porejestrowym – dodaje.
Przedstawiciele firm hodowlanych pokazywali na polu
swoje odmiany. Pioneer prezentował 4 odmiany wysokiego
rzepaku i 1 odmianę półkarłową. Uwagę rolników wzbudzały odmiany półkarłowe, mimo
że wyraźnie niższe, to wyraźnie
lepiej znoszące zimę. Odmiany

W20 i W26 z kolei cechują się
bardzo wysokim zaolejeniem
i wysokim plonowaniem, a druga z nich jest tegoroczną nowością. W15 jest odmianą
starszą, wyższą, o zbliżonym
plonowaniu do W20. Rolnicy
oceniali, że były to dwie najładniej na polu wyglądające
odmiany. Co ważne – obie
można siać bardzo wcześnie,
już od 10 sierpnia. Odmiana D06 to rzepak półkarłowy, jedna z nowszych odmian
o bardzo dużym załuszczynieniu, krzewiąca się już na kilkunastu centymetrach. Do zalet
odmian półkarłowych należy
przede wszystkim wysoki plon,
taki sam jak u idących w górę

odmian wysokich; elastyczny termin siewu; silny korzeń
i duża odporność na wyleganie. Przez skrócenie łodygi
obserwuje się lepszą dystrybucję składników pokarmowych na łuszczyny i nasiona.
W praktyce ostatnim ich plusem jest lekki i szybszy zbiór,
a jak wynika z badań przeprowadzonych w Niemczech
daje to około 30-procentowe
oszczędności. Bardzo aktualne w tym roku kryterium zimotrwałości przemawia również
na korzyść półkarłowych.
- Nie naszą rolą jest promowanie odmian, to pozostawić
należy producentom, jednostkom hodowlanym – mówi Gi-

czewski – My podajemy suche
wyniki, ale możemy rekomendować odmiany już zarejestrowane, które według naszych
badań najlepiej się sprawdzają w danym regionie, które
mają najlepsze wyniki plonowania, odporności na choroby
i mrozoodporność zwłaszcza.
Warto przypomnieć, że to dobry dobór odmian rekomendowanych powoduje, że rolnik
nie martwi się o roślinę, a później cieszy się plonem. O tym,
że dobór został dobrze wykonany, świadczy to, że pokazywane w Karżniczce odmiany
nie powymarzały. – W naszej
stacji nie wymarzło zupełnie
nic – mówi Giczewski.

Jak dbać o rzepak
na jesieni
Równocześnie z prezentacją odmian rzepaków i zbóż pokazywano programy nawożenia
dolistnego: płynnym Plonvicie
R oraz krystalicznych Plonvitach Phospho, Kali i Opty. Co
warte podkreślenia o plonach
rzepaku zadecyduje jego stan
jesienią, więc w fazie 6 liści powinno się przeprowadzić pierwszy zabieg. Pamiętać należy
przede wszystkim, że na jesieni
musimy koniecznie rzepakowi
podać bor. Ten pierwiastek
będzie odpowiadał za tworzenie się organów genera-

tywnych – kwiatostanów oraz
transport cukrów. Siarczan
magnezu z kolei składa się
z dwóch elementów – uwielbianej przez rzepak siarki sprzyjającej lepszemu wykorzystaniu
azotu oraz magnezu, odpowiadającego za chlorofil w roślinie. Ostatnie dwa pierwiastki,
które trzeba zaaplikować jesienią, to molibden i mangan.
Pierwszy z nich odpowiada
za przemiany azotu w roślinie,
a także wstrzymuje jej rozwój
przed zimą. Mangan na jesieni
odpowiada za rozwój systemu
korzeniowego i chlorofilu.
Alicja Szczypta

Dni Pola Hodowli Roślin
Strzelce w Małyszynie
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Nie zabraknie nasion dla polskich rolników.
Szesnasty już raz ale pierwszy w województwie lubuskiem, odbyły się Dni Pola
HR Strzelce zorganizowane
wraz z firmą BASF. Taki wybór
miejsca pokazów podyktowany
był tegorocznymi wymarznięciami roślin ozimych w centralnej Polsce. Celem spotkania
było zaprezentowanie postępu biologicznego, któremu patronuje – co warto podkreślić
– polska i państwowa firma
nasienna.
Głównym punktem imprezy
było zwiedzanie poletek demonstracyjnych, na których zaprezentowano cały wachlarz
odmian kukurydzy, rzepaku
i zbóż odmian ozimych i jarych.
Jak podkreślał prezes HR Strzelce Wojciech Błaszczak - nie
zabraknie nasion dla polskich
rolników. Hodowle Roślin Strzelce i Smolice prezentowały wyhodowane przez siebie odmiany
roślin, a wspólnie z niemiecką
firmą BASF pokazywano technologie ochrony roślin. W trakcie
zwiedzania imprezy była możliwość indywidualnych konsultacji z hodowcami roślin oraz
ekspertami od ochrony roślin.
– Ma to służyć jak najlepszym
efektom gospodarczym – podkreśla prezes.
- Z kuluarowych rozmów
wynika, że jest zapotrzebowanie, aby tę imprezę w przyszłości organizować nie tylko
w Polsce centralnej, ale także tu, w zachodniej – mówi
Wojciech Błaszczak – Jesteśmy zadowoleni z wizyty szeregu ekspertów oraz rolników
– podsumowuje prezes.
REKLAMA

108%
wzorca w doświadczeniach
PDO w 2011 r.

REKLAMA
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Aktywacja wzrostu
i rozwoju systemu
korzeniowego rzepaku
Silny system korzeniowy, zwarty pokrój
i nisko osadzony pąk wierzchołkowy
zwiększają szanse rzepaku na dobre
przezimowanie. Rośliny, którym udało się
podczas jesieni silnie ukorzenić, nawet przy
dużych uszkodzeniach części nadziemnej
lepiej regenerują się wiosną.

„Dopłaty do materiału siewnego”
Agencja Rynku Rolnego
wypłaciła dotychczas prawie
58 mln zł w ramach realizacji
mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego”
Do ARR złożono 65 239 wniosków o przyznanie dopłaty
z tytułu zużycia do siewu lub
sadzenia materiału siewnego
elitarnego lub kwalifikowanego.
Najwięcej wniosków złożono
w województwie: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim,
dolnośląskim i łódzkim.
Kolejny termin składania

wniosków o przyznanie dopłaty rozpocznie się 15 stycznia
2013 r. W tym terminie będzie
można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego
w okresie od 15 lipca 2012 r.
do 15 czerwca 2013 r.):
• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,

• oraz mieszanek zbożowych
i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat,
z wyłączeniem ziemniaka).
Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de
minimis w rolnictwie. Oznacza
to, że bez względu na formę
i cel pomocy łączna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi
rolnemu nie może przekroczyć
7500 euro, w okresie trzech lat
podatkowych (obrotowych). Po-

nadto maksymalna skumulowana kwota pomocy de minimis
przyznana przedsiębiorstwom
sektora produkcji rolnej w okresie trzech lat obrotowych nie
może przekroczyć limitu określonego dla Polski w załączniku do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1535/2007.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej
ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Materiał siewny” oraz w Oddziałach Terenowych ARR.
Infolinia ARR 22 661 72 72.

REKLAMA

Dobrze rozwinięty i aktywnie
pobierający składniki pokarmowe
system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia
w wodę, a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.
Jak powszechnie wiadomo
– grubsza szyjka korzeniowa
oraz zdrowy, dobrze rozwinięty korzeń, to klucz do sukcesu
w uprawie rzepaku. Zapewnia
to roślinom lepsze przezimowanie i szybki start po wznowieniu wegetacji na wiosnę.
Dobrze rozbudowany system
korzeniowy pozwala na prawidłowe pobieranie składników
pokarmowych, a w następstwie szybki rozwój rośliny,
która wyda wysoki, dobrej jakości plon. Zdrowy i dobrze rozbudowany system korzeniowy
to również większa odporność
na suszę oraz mniejsza podatność na choroby i szkodniki.
Zastosowanie aktywatorów
wzrostu wspomaga budowę
silnego i dobrze rozwiniętego
systemu korzeniowego, a tym
samym zwiększają szanse
dobrego przezimowania roślin. Tego typu zabiegi aktywują wzrost i rozwój systemu
korzeniowego oraz pobieranie
składników mineralnych z gleby.
Ich zadaniem jest zwiększenie
masy systemu korzeniowego,
wydłużenie korzenia palowego oraz zwiększenie średnicy
szyjki korzeniowej, przy jednoczesnym braku nadmiernej
aktywacji wzrostu wegetatywnego – preparaty te nie powodują wyższego osadzenia
pąka wierzchołkowego. Zastosowanie aktywatorów poprawia pobieranie składników
mineralnych z gleby – zwiększa efektywność nawożenia mineralnego, szczególnie
w temperaturze niższej od optymalnej, co ma istotne znaczenie
głównie dla pobierania fosforu
i potasu. Zabieg zwiększa odporność na stresy abiotyczne,
szczególnie na suszę.

Przykładem aktywatora, którego podstawowym składnikiem jest GA 142 – biologicznie
aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum jest Rooter.
Preparat został również wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) i potas
(5% m/m), co jest istotne nie
tylko dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego
rzepaku, ale i dla przyszłego
plonowania. Filtrat z alg jest
niezwykle bogatym źródłem
substancji biologicznie czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin
i fitohormonów, aktywuje kluczowe dla plonowania procesy
fizjologiczne w roślinie – pobieranie składników mineralnych,
fotosyntezę, przyrost biomasy oraz kwitnienie i wiązanie
owoców.
Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i we Wrocławiu w latach
2010-2011 stwierdzili, że zastosowanie aktywatora w fazie 4-5 liści rzepaku w dawce
1 L/ha zwiększyło masę systemu korzeniowego średnio
o 28%, a długość korzenia
palowego o 7%. Pozytywny
efekt zaobserwowano zarówno w przypadku odmian
populacyjnych, jak i odmiany
mieszańcowych. Co ważne
preparat wykazał pozytywne
działanie zarówno w warunkach dużej wilgotności gleby
(jesień 2010), jak i niedoborów
opadów (jesień 2011). Rośliny opryskiwane aktywatorem
miały też większą średnicę
szyjki korzeniowej, a co ważne nie zaobserwowano różnic w wysokości wyniesienia
pąka wierzchołkowego.
Warto do standardowej agrotechniki włączyć
zabieg z zastosowaniem
aktywatora wzrostu, aby
podnieść wielkość i jakość
plonu rzepaku.
Anna Skomska, na podstawie
opracowania dr Beaty Kawki

Przywileje klubowe 2012

PIONEER

BUSINESS CLUB

WYJĄTKOWA KORZYŚĆ
WYŁĄCZNIE DLA
CZŁONKÓW KLUBU:
Przy zakupie min. 13 jednostek
materiału siewnego rzepaku Pioneer
siekiera Fiskars gratis!*.
*Warunkiem otrzymania gratisu jest członkostwo w Pioneer Business Club i zakup min. 13 jednostek siewnych (2 mln żywych nasion) rzepaku Pioneer.
Każdy klient może otrzymać tylko jeden gratis , bez względu na łączną ilość zakupionych jednostek siewnych. Przedmiot w rzeczywistości może różnić
się od przedstawionego na zdjęciu.

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
Oddział w Polsce • Aleje Solidarności 46 • 61-696 Poznań
Tel: 61 8162068 • Fax: 61 6571951 • piopl@pioneer.com • www.pioneer.com
Owalne logo DuPont jest zarejestrowanym znakiem towarowym Firmy DuPont.
® TM SM
, , Znaki towarowe i znaki serwisowe Firmy Pioneer. © 2012 PHII.
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Przedsiewne nawożenie pod zboża ozime
Plonowanie zbóż zależy od wielu czynników, wśród których jednym z ważniejszych jest prawidłowe nawożenie roślin.

Szacuje się, że nawożenie aż
w około 40% decyduje o plonie
zbóż. W nowoczesnym podejściu do nawożenia, zagadnienie
to powinno być rozpatrywane
całościowo i oparte na bilansie składników pokarmowych,
uwzględniających ich pobranie
z gleby przez roślinę oraz dopływ z nawozów mineralnych
i naturalnych. Podstawową zasadą w nawożeniu zbóż jest
dawkowanie nawozów ściśle
według potrzeb. Potrzeby pokarmowe odpowiadają ilości składnika, jaką roślina musi pobrać
w rozwoju ontogenetycznym
dla wydania optymalnego plonu ziarna odpowiedniej jakości.
Potrzeby nawozowe odpowiadają ilości składnika, jaką należy
dostarczyć w formie nawozów,
aby roślina mogła zrealizować
swoje wymagania pokarmowe. Potrzeby nawozowe roślin,
w zależności od zasobności i żyzności gleb, pokrywane są częściowo, z naturalnych
zasobów glebowych, a dopiero
w drugiej kolejności z nawozów
naturalnych czy mineralnych.
W zależności od składnika
pokarmowego i potrzeb rośliny
nawozy podawane są przedsiewnie, bądź pogłównie w różnych
fazach w rozwoju roślin – stosownie do ich potrzeb pokarmowych
oraz wymogu środowiskowe-

go, tak żeby z ekonomicznego
i środowiskowego punku widzenia było najkorzystniej. Optymalizacja nawożenia na danym
polu możliwa jest dzięki analizie składu chemicznego gleby
na zawartość podstawowych
marko i mikroelementów oraz
znajomości pH gleby.

Wapnowanie
Podstawową zasadą racjonalnego nawożenia zbóż ozimych
jest uregulowanie odczynu gleby.
Optymalne pH gleby dla zbóż ozimych wynosi około 6,0 -7,2; z wyjątkiem żyta, które dobrze znosi
trochę niższe pH gleby. Mimo,
że współcześnie uprawiane odmiany zbóż ozimych, w tym również pszenica, wykazują dość
dużą tolerancję na odczyn gleby,
to trzeba zaznaczyć, że rośliny
najlepiej się rozwijają i plonują w stanowiskach o odczynie
zbliżonym do obojętnego. W warunkach zbyt niskiego pH gleby
składniki pokarmowe są gorzej
wykorzystywane, często dochodzi do zakłóceń w ich pobieraniu, obniża się nie tylko plon
ziarna, ale pogarsza się również
jego wartość technologiczna.
W szczególności dotyczy to azotu, który w największym stopniu
wpływa na wielkość i jakość plonu ziarna, ale także fosforu, który
w warunkach niskiego pH gleby

ulega silnemu uwstecznieniu.
Najlepszym okresem wapnowania gleby, o ile jest taka
potrzeba, jest późne lato oraz
wczesna jesień - na ściernisko
przed podorywkę lub po podorywce żniwnej pod orkę zimową. Na gleby lekkie najlepsze jest
wapno węglanowe a na ciężkie – tlenkowe. Wysiane wapno zawsze powinno być dobrze
wymieszane z glebą. W przypadku, gdy zakwaszeniu gleby
towarzyszy niedobór magnezu
( poniżej 2 mg Mg/100g gleby
lekkiej i 4 mg Mg/100g gleby
ciężkiej), wówczas należy nawet do 50% dawki wapna podać
w formie wapna magnezowego.

Jesienne nawożenie
zbóż PK
Nawożenie przedsiewne zbóż
ozimych to poza wapnowaniem,
przede wszystkim nawożenie
fosforowo-potasowe, które w ca-

łości najlepiej jest zastosować
doglebowo, przedsiewnie, jesienią. Dawki PK pod zboża ozime
ustala się w oparciu o potrzeby
pokarmowe tych roślin, oczekiwanego plonu i zasobności gleby
w PK. Zboża ozime na wyprodukowanie 1 tony ziarna wraz
z odpowiednią ilością słomy potrzebują około 10-12 kg P2O5
oraz 19-26 kg K2O. Jeśli założymy, że w danych warunkach
można uzyskać 5 t ziarna z hektara to potrzeby pokarmowe wyniosą około 50–60 kg/ha P2O5
i około 80–100 kg/ ha K2O. Jeśli natomiast zaplanujemy niższy
lub wyższy plon, to odpowiednio
potrzeby pokarmowe w stosunku do tych składników ulegają zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Przy ustalaniu wysokości dawek fosforu i potasu pod zboża,
oprócz potrzeb pokarmowych
roślin należy brać pod uwagę także zasobność gleby

w te składniki. Jeśli, w wyniku analiz chemicznych gleby
stwierdzono, bardzo niską bądź
niską zawartość tych składników, dawki nawozowe powinny
uwzględniać naddatek na poprawę zasobności gleby, do czego nas obliguje Kodeks Dobrej
Praktyki. Przyjmuje się, że dawki
powinny być wówczas wyższe
o 50%, niż wynoszą potrzeby
pokarmowe roślin. W przypadku wysokiej i bardzo wysokiej
zawartości fosforu oraz potasu
w glebie, wyliczone dawki składników powinny być zmniejszone
o 50% w stosunku do potrzeb.
W korekcie potrzeb nawożenia P i K uwzględnia się także ilość składników wnoszoną
w nawozach organicznych, np.
ze słomą pozostawioną na polu,
oraz ilością składników wprowadzonych do gleby z nawożeniem naturalnym, jeżeli takie jest.
Jest to uzasadnione, szczególnie
na glebach o wysokiej zawartości P i K, gdzie rośliny mogą pobrać znaczne ilości składników
z zasobów glebowych.
Mimo, że zboża należą do roślin średnio wrażliwych na niedobór fosforu i potasu, tym niemniej,
pierwiastki te są niezbędne w żywieniu roślin i w zasadniczy sposób wpływają na wzrost roślin,
ich przezimowanie, wielkość oraz
jakość plonu ziarna. Fosfor w roślinie wchodzi m.in. w skład kwasów nukleinowych oraz pełni
kluczową rolę w reakcjach przenoszenia i akumulacji energii oraz
fosforylacji. Natomiast potas jest
aktywatorem około 50 enzymów,
uczestniczy m.in. w osmoregulacji, transpiracji, równowadze
jonowej, a także spełnia ważną
rolę w wytwarzaniu przez rośliny
węglowodanów, w tym głównie
skrobi w ziarnie.
Zboża ozime, by wydać wysoki plon, powinny się dobrze
rozkrzewić już jesienią. Rośliny
zbóż pobierają szczególnie intensywnie fosfor, ale także potas, we wczesnych stadiach ich

Dr Anna Kocoń
IUNG –PIB w Puławach
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

rozwoju, stąd ważne żeby P i K
podać przedsiewnie, by rośliny
od początku swego rozwoju były
dobrze zaopatrzone w te składniki. Okres krytyczny zapotrzebowania na fosfor zbóż to faza ich
krzewienia, kiedy następuje silny rozwój systemu korzeniowego oraz kształtowanie struktury
plonu, zwłaszcza liczby kłosów.
Dobre zaopatrzenie zbóż w K
i P zwiększa poziom tolerancji
zbóż na różnego rodzaju stresy, w tym również stres niskich
temperatur, co pozwala im lepiej przeżyć trudny okres zimy.
Ponadto prawidłowe żywienie
fosforem i potasem pozwala
lepiej wykorzystać przez roślinę
inne składki pokarmowe, przede
wszystkim azot w późniejszych
fazach rozwoju.

Jesienne nawożenie
zbóż ozimych azotem
Nawożenie przedsiewne zbóż
ozimych azotem na ogół jest
zbędne, dlatego z reguły nie stosuje się go jesienią, chyba, że po
słabszych przedplonach (szczególnie zbożowych) lub na glebach mało zasobnych w azot.
Wówczas można zastosować
azot w dawce od 10-40 kg N/
ha, wyjątkowo do 60 kg N/ha.
Najlepiej podać go wraz z PK,
w formie wieloskładnikowych
nawozów np. typu polifoska.
Wszystkie nawozy wieloskładnikowe najlepiej stosować przedsiewnie, 10-14 dni przed siewem
zbóż i wymieszać z glebą na głębokość 10-20 cm.
Zboża przenawożone azotem
gorzej zimują, dlatego zalecana jest ostrożność w jesiennym
nawożeniu tym składnikiem.
Pamiętajmy, ze generalnie azot
pod zboża ozime, na ogół w całości, stosujemy dopiero na wiosnę, w dawkach dzielonych,
a pierwszą dawkę N podajemy
tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji roślin.

Optymalne dawki CaO w t na hektar w zależności od kategorii agronomicznej gleby, potrzeb wapnowania oraz przedziałów pH gleby
konieczne
Kategoria agronomiczna gleby

Bardzo lekkie
Lekkie
Średnie
Ciężkie

potrzebne

ograniczone

pH KCL
gleby

dawki CaO/ha

pH KCL
gleby

dawki CaO/ha

pH KCL
gleby

dawki CaO/ha

do 4,0
do 4,5
do 5,0
do 5,5

3,0
3,5
4,5
6,0

4,1-5,0
4,6-5,5
5,1-6,0
5,6-6,5

2,0-1,0
2,5-1,5
3,0-1,7
3,0-2,0

5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0

1,0
1,0
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Nowości odmianowe w zbożach ozimych
Aby odmiana mogła być wpisana do rejestru odmian musi przejść cykl badań pod względem odrębności,
wyrównania i trwałości (OWT) oraz kryteria oceny wartości gospodarczej (WGO).
Doświadczenia i testy polowe dotyczące badań OWT
dla większości gatunków zakładane są w dwu punktach
doświadczalnych w sezonie
wegetacyjnym, w którym przyjęto odmiany do badań. Trwają one zwykle rok, dwa – trzy
lata lub cykle wegetacyjne.
Ocena wartości gospodarczej jest analizą wielocechową, w której zasadniczą
rolę odgrywają ilość i jakość
plonu, a także cechy odpornościowe, w niektórych gatunkach wczesność dojrzewania
itp. Oceniając nowe odmiany porównuje się je przede
wszystkim z odmianami tego
samego typu użytkowania czy
przeznaczenia.
Do podstawowych kryteriów
decydujących o wartości gospodarczej odmian należą:
• Plenność
• jakość plonu jako surowca
lub produktu do bezpośredniego spożycia
• stabilność (wierność) plonowania w czasie i przestrzen
• przystosowanie do różnych
warunków uprawy
• odporność na działanie
czynników biotycznych
(choroby, szkodniki) i abiotycznych (czynniki glebowe
i pogodowe) ograniczających plonowanie i wpływających na jakość plonu
• niektóre
cechy
morfologiczne
Odmiany wpisywane do krajowego rejestru powinny w jak
największym stopniu zaspokajać oczekiwania praktyki
rolniczej i być nośnikiem postępu biologicznego.
Zakres obowiązujących
cech dla grup gatunków lub
poszczególnych gatunków
określają metodyki badania wartości gospodarczej.
Jednolite metodyki badania
wartości gospodarczej zapewniają dużą porównywalność
wyników z poszczególnych
miejscowości i umożliwiają rzetelną ocenę badanych odmian.
Zadowalająca wartość gospodarcza, obok spełnienia
wymogów odrębności, wyrównania i trwałości (OWT),
jest podstawowym warunkiem
wpisania odmiany do krajowego rejestru.
W tabeli 1, zawarte są nazwy odmian poszczególnych

gatunków zbóż ozimych, które
w 2012 roku zostały wpisane
do krajowego rejestru odmian.
Polski system badania
i oceny WGO, podobnie jak
w innych krajach, jest oparty o wyniki ścisłych doświadczeń prowadzonych
w warunkach jak najbardziej
zbliżonych do produkcyjnych
oraz o wyniki badań uzupełniających, głównie jakościowych
i odpornościowych.
W ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), dla najważniejszych gatunków roślin
rolniczych, prowadzi się szeroko zakrojone badania wartości gospodarczej odmian
już zarejestrowanych w celu
poszerzenia wyników uzyskanych w doświadczeniach
rejestrowych.
Doświadczenia polowe prowadzone są w sieci 50 stałych
punktów COBORU (16 stacji doświadczalnych oceny odmian i 34 zakłady
doświadczalne oceny odmian), które są rozmieszczone
w całym kraju i reprezentują podstawowe siedliska
przyrodniczo-rolnicze.
Warunkiem utworzenia LZO
w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu
odpowiedniego zakresu badań
i doświadczeń PDOiR oraz ich
odpowiednie opracowywanie i upowszechnienie przez
Stację Doświadczalną Oceny Odmian. Dlatego zakres
utworzonych list w poszczególnych województwach jest
zróżnicowany i w najszerszym
zakresie tworzone są na terenie województw, w których
Stacje Koordynujące PDO uzyskały największe wsparcie ze
strony lokalnych środowisk.
Bardzo potrzebna jest popularyzacja Listy Zalecanych Odmian, aby rolnicy
mieli możliwość doboru najlepszych odmian do swoich
warunków glebowych i klimatycznych w poszczególnych
województwach.
Listy Zalecanych Odmian
dla województw można znaleźć na stronie www.coboru.pl
W oparciu
o materiały COBORU
Jolanta Malinowska-Kłos

Tab. 1.Nowe odmiany zbóż ozimych wpisane do krajowego rejestru w 2012 roku
Gatunek

Nazwa

Nazwa hodowlana

Data wpisu

Hodowcy

Titus

BE 200010170

08.03.2012

W. von Borries-Eckendorf GmbH &amp; Co. KG

Pszenica orkisz ozima

Rokosz

STH 4809

08.03.2012

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Pszenica zwyczajna ozima

Astoria

AND 3509

08.03.2012

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Pszenica zwyczajna ozima

Estivus

STRU 061879.1

08.03.2012

Strube Research GmbH &amp; Co. KG

Pszenica zwyczajna ozima

Forum

NORD 04055/12

08.03.2012

Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein

Pszenica zwyczajna ozima

KWS Magic

KW 2259-1-06

08.03.2012

KWS Lochow GmbH

Pszenica zwyczajna ozima

Patras

LEU 80214

08.03.2012

Deutsche Saatveredelung AG

Pszenica zwyczajna ozima

Platin

STRU 061859.1

08.03.2012

Strube Research GmbH &amp; Co. KG

Pszenica zwyczajna ozima

Praktik

R 10757

08.03.2012

RAGT 2n

Pszenica zwyczajna ozima

Speedway

NORD 04098/24

08.03.2012

Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein

Pszenica zwyczajna ozima

Tulecka

NAD 2309

08.03.2012

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Pszenżyto ozime

Amorozo

MAH 5709

08.03.2012

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Pszenżyto ozime

Subito

DAD 751/05

08.03.2012

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Pszenżyto ozime

Tomko

MAH 5809

08.03.2012

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Pszenżyto ozime

Torino

CHD 03153-11

08.03.2012

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Pszenżyto ozime

Twingo

CHD 645/02-17

08.03.2012

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Pszenżyto ozime

Wiarus

MAH 5609

08.03.2012

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Żyto ozime

SU Allawi

HYH247

08.03.2012

HYBRO Saatzucht GmbH &amp; Co. KG

Żyto ozime

SU Stakkato

HYH252

08.03.2012

HYBRO Saatzucht GmbH &amp; Co. KG

Jęczmień ozimy
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Kiedy dawać wapno pod zboża ozime
Najlepszym terminem na wykonanie zabiegu wapnowania jest tzw. zespół uprawek pożniwnych
ze względu na możliwość dobrego wymieszania wapna z glebą. Wapno najlepiej jest też wysiać
pod przedplon rośliny wrażliwej, by przygotować jej optymalne warunki do wzrostu.
Już dawno stwierdzono
na podstawie licznych badań
i obserwacji prowadzonych
w różnych jednostkach naukowych, że poszczególne gatunki
zbóż różnią się wymaganiami,
co do optymalnego odczynu
gleby (pH). Optymalne pH gleby pod pszenicę ozimą wynosi
około 6,5. Pszenica wykazuje dużą wrażliwość na niedobór
jonów wapnia oraz na nadmiar
jonów glinu i manganu. Z kolei
żyto charakteryzuje się dużą tolerancją, co do odczynu gleby,
a także na jony wolnego glinu
i manganu. Pośrednimi wymaganiami, co do odczynu gleby
i warunkami glebowymi charakteryzuje się pszenżyto, które jest mniej wrażliwe na jony
Al3+ w glebie niż pszenica, ale
to jednak żyto bez porównania lepiej znosi duże stężenia
tych jonów. Największymi wymaganiami odnośnie pH gleby
charakteryzuje się jęczmień.
Plonuje on najlepiej w zakresie
pH od lekko kwaśnego do zasadowego. Na glebach bardzo
kwaśnych i kwaśnych bardzo
znacznie obniża plon. Obniżenie
plonowania na glebach o niskim
odczynie może także wynikać
z dużej wrażliwości jęczmienia
na nadmiar wolnych jonów glinu
i manganu. W tabeli 1 przedstawiono optymalne zakresy
odczynu gleb dla zbóż.

Terminy wapnowania
Najlepszym terminem wapnowania jest okres po sprzęcie zbóż czy rzepaku. Efekty
wapnowania będą widoczne
znacznie szybciej, gdy wapno
REKLAMA

zostanie dokładnie wymieszane z całą warstwą orną gleby.
Dlatego najlepiej jest wybrać
taki termin, aby pomiędzy wysiewem wapna a siewem roślin
następowało kilka zabiegów
uprawowych, w tym także orka.
Jeżeli nie stosuje się obornika
lub gnojowicy, można wapnować pole w zespole jesiennych
uprawek przedsiewnych przed
orką siewną.
Jeżeli z jakichś przyczyn
nie uda się zastosować wapna w systemie uprawek pożniwnych lub zespole jesiennych
uprawek przedsiewnych, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione, możemy zastosować
wapno pogłównie w przypadku
zbóż wrażliwych na niski odczyn gleby. Jest to tak zwane
wapnowanie interwencyjne.
Zabieg ten należy wykonać
we wczesnych fazach rozwojowych zbóż z wyłączeniem
fazy wschodów, najlepiej
w pełni krzewienia, ze wskazaniem w okresie jesiennym.
Do takiego zabiegu zaleca
się zastosować wapno węglanowe, najlepiej granulowane w ilości od 0,5 do 1,0 t/
CaO* ha-1. Wysiane wapno
w tym terminie tworzy dobre
warunki do jego odkwaszającego działania w okresie
spoczynku zimowego roślin.
Jeśli nie wysialiśmy wapna jesienią, to ten zabieg możemy
wykonać wiosną. Decydując się
na ten termin najpierw zaleca
się zastosować azot a dopiero
potem wysiać wapno. Pamiętajmy jednak, że wapno należy wysiewać na suche rośliny.

Efektywność wapnowania
Zw y żk i p l on ów roślin
pod wpływem wapnowania zależą od 3 czynników: 1) gatunku
uprawianej rośliny, 2) kategorii
agronomicznej gleby, 3) oraz
od odczynu gleby. Wzrosty plonów pod wpływem wapnowania
tych samych roślin są znacznie
większe na glebach lżejszych
niż na glebach cięższych. Na glebach kwaśnych rośliny mało
wrażliwe na zakwaszenie gleby
reagują na wapnowanie w małym
stopniu, natomiast rośliny wrażliwe w bardzo wysokim stopniu.
Pod względem reakcji na wapnowanie rośliny zbożowe możemy
uszeregować następująco (kierunek od najsilniej do najsłabiej
reagujących): jęczmień = pszenica > pszenżyto > owies = żyto.

Jak dobrze wapnować
W przyjętym w Polsce systemie nawożenia wyznacznikiem potrzeb wapnowania jest
odczyn (pH) gleby i kategoria agronomiczna. Każda gleba, ze względu na wielkość
kompleksu sorpcyjnego, ma
tylko jej właściwy zakres optymalnego odczynu. Potrzeby
wapnowania gleb są w zasadzie potrzebami uprawianych
na nich gatunków roślin. Wzrost
intensywności rolnictwa doprowadził do tego, że rośliny
wrażliwe na kwaśny odczyn
gleby wkroczyły na gleby lekkie. Warunkiem powodzenia
takiej uprawy jest doprowadzenie odczynu do wartości optymalnej dla danej grupy roślin.
W związku z tym zakres optymalnego pH w gospodarstwach

intensywnie gospodarujących
na glebach lekkich powinien
utrzymywać się w granicach pH
6,1 – 6,5. Dawkę wapna oblicza
się na podstawie ustalonych
dla danej gleby przedziałów
potrzeb wapnowania, które
wynikają z aktualnej wartości pHKCL i kategorii agronomicznej gleby. Za optymalną
dawkę wapna uznajemy taką,
która umożliwi doprowadzenie
pH gleby przynajmniej do dolnej granicy jego optymalnego
przedziału. W tabeli 2 przedstawiono przedziały potrzeb wapnowania, a w tabeli 3 optymalne
zalecane wielkości dawek CaO.

nocześnie ubogie w magnez
zaleca się stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych.

Korzyści z wapnowania
Wapnowanie zapewnia dobre zaopatrzenie roślin w wapń,
utrzymuje optymalny zakres odczynu gleby, chroni rośliny przed
toksycznym działaniem glinu,
manganu i metali ciężkich. Ponadto optymalny odczyn gleby,
utrzymuje na wysokim poziomie
przyswajalność fosforu, potasu,
magnezu i większości mikroelementów. Optymalny odczyn
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zapewnia wysoką efektywność
nawożenia mineralnego i tym
samym zwiększa opłacalność
produkcji roślinnej i znacznie
poprawia jakość plonów. Rośliny uprawiane na zakwaszonych
glebach gorzej znoszą suszę,
są bardziej podatne na wymarzanie i porażenie przez choroby.

Tabela 1. Optymalne zakresy odczynu gleb dla zbóż
Odczyn

Wybór wapna
Forma nawozu jest jednym
z ważniejszych czynników
decydujących o efektywności wapnowania a zatem o szybkości odkwaszania gleby.
Nawozy wapniowe występujące na rynku dzieli się zasadniczo na dwie grupy: tlenkowe
i węglanowe. Nawozy tlenkowe zawierają wapń w postaci tlenkowej (CaO), natomiast
węglanowe w związkach węglanowych (CaCO3). Nawozy
wapniowe tlenkowe (wapno rolnicze palone) nadają się na gleby ciężkie i średnie. Wapno
tlenkowe działa energicznie
w krótkim czasie zmieniając
kwasowość gleby, z tego powodu na gleby lekkie, o małej buforowości nie powinno
być stosowane. Nawozy wapniowe węglanowe nadają się
przede wszystkim na gleby
lekkie, łagodnie zmieniają odczyn. Na gleby kwaśne i jed-

Dr Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy

Pszenica

5,3 – 7,3

Żyto

4,3 – 6,8

Jęczmień jary

5,4 – 7,5

Jęczmień ozimy

5,4 – 7,5

Pszenżyto

4,6 – 7,2

Owies

4,4 – 6,7

Gryka

5,0 – 6,5

Tabela 2. Przedziały potrzeb wapnowania
Kategoria agronomiczna gleby

pHKCL dla przedziału potrzeb wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

do 4,0

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5 od 5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0 od 6,1

Średnie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5 od 6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0 od 7,1

Tabela 3. Optymalne dawki nawozów wapniowych
w t CaO/ha
Kategoria agronomiczna gleby

Przedział potrzeb wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

3,0

2,0

1,0

1,0

-

Lekkie

3,5

2,5

1,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

1,7

1,7

1,0

Ciężkie

6,0

3,0

2,0

2,0

1,0
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Zaprawianie ziarna zbóż ozimych
Wszystkie gatunki zbóż narażone są na porażenie przez sprawców chorób. Pierwszym
etapem chemicznej walki z grzybami chorobotwórczymi jest zaprawianie ziarna. Jest to zabieg
stosunkowo tani w porównaniu do zabiegów wykonywanych w czasie wegetacji.
Zaprawianie ziarna zapobiega
rozwojowi wielu grzybów, których z reguły objawy chorobowe
zauważamy, gdy zboża się kłoszą. Tak jest w przypadku śnieci cuchnącej pszenicy, głowni
pylącej pszenicy i głowni pylącej
jęczmienia oraz głowni zwartej
jęczmienia. Po stwierdzeniu
choroby za późno jest na jej
zwalczanie. Obecność porażonych roślin czy kłosów przez
sprawców wyżej wymienionych
chorób spowoduje, że zarodniki
tych grzybów w trakcie omło-

tu zakażają ziarno. Przykładowo zarodniki śnieci cuchnącej
umiejscawiają się w bruzdce lub
bródce ziarna. Można się też
spodziewać zakażenia z pola
sąsiada, który wysiał niezaprawiony materiał siewny i w łanie
widoczne są porażone rośliny.
W tej sytuacji zarodniki grzyba wraz z wiatrem mogą zostać przeniesione na sąsiednią
później dojrzewającą plantację
np. jęczmienia lub pszenicy jarej. Wtedy może także dojść
do zakażenia ziarna w kłosach.

Jedną z chorób, której objawy
można zauważyć w momencie
wschodów roślin, a sprawcy
zwalczani są poprzez wykonanie zabiegu zaprawiania
jest zgorzel siewek. Porażenie wschodzących zbóż
przez te grzyby powodować może przedwschodowe zamieranie roślin (zgorzel
przedwschodowa) - na plantacji widoczne są miejsca bez
wschodów roślin. W przypadku
zgorzeli powschodowej wzeszłe porażone rośliny są osła-

bione, chlorotyczne i spiralnie
skręcone. Wśród grzybów powodujących zgorzele siewek
wymienić należy m.in. grzyby
rodzaju Fusarium, Pythium, Bipolaris. Spośród gatunków rodzaju Fusarium zgorzel siewek
powodowana jest najczęściej
przez Fusarium graminearum,
F. culmorum, F. aveanceum
oraz Microdochium nivale (F.
nivale). Jeśli choroba rozwija się w okresie krzewienia
zbóż, rośliny mogą częściowo lub całkowicie zamierać.

Tabela 1. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta
Zaprawa

Astep 225 FS 1
Baytan Universal 094 FS
Certicor 050 FS

2

3

Pleśń
śniegowa

Zgorzel
siewek

Głownia
pyląca

Zgorzel podstawy źdźbła

Septorioza

Rdza
brunatna

Głownia
źdźbłowa

-

p, j

p

p

j

-

-

-

-

p, pz z, j

p, pz, z, j

p

-

p, j

-

-

-

-

-

p, pz, j

p

p

j

-

-

-

-

Śnieć cuchnąca Śnieć gładka

Dividend 030 FS

-

p

p

p

-

-

-

-

-

Funaben Plus 02 WS 4

-

p, pz, z, j

p

p

p, j

-

-

-

z

p, pz, z

p, pz, z

p

-

-

p, pz, z

p, pz

p, pz, z

-

-

p

p

p

-

-

-

-

-

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

-

-

-

z

Galmano 201 FS
Gizmo 060 FS
Goliat 025 FS

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

p, pz, z

p, pz

-

z

Karbosar K 400 FS 6

p, pz, z, j

p, pz, z, j

p

p

p, j

-

-

-

z

Kinto Duo 080 FS

p, pz, z

p, pz, z, j

p, pz

-

-

-

-

-

-

Lamardor 400 FS

p, pz, z

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

-

-

Maredo 400 FS

p, pz, z

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

-

-

Maxim 025 FS

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

-

-

-

z

Motto 25 FS

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

-

-

-

z

-

p

p

p

-

-

-

-

-

-

p, pz, z, j

p

p

p, j

-

-

-

z

p, pz, z

p, pz, z, j

p, pz

-

-

-

-

-

-

Raxil 060 FS

-

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

-

z

Raxil Extra 515 FS

-

-

p

-

-

-

-

-

-

Raxil Gel 206 GF

-

p, pz, z, j

p

-

p, j

-

-

-

-

Sancozeb 80 WP

-

p

-

-

-

-

-

-

-

Sarfun T 450 FS

p, pz, z, j

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

-

z

Sarfun T 65 DS

p

p, pz, z, j

p

-

-

-

-

-

z

Sarox T 500 FS

p, pz, z, j

p, pz, z, j

p

p

j

-

-

-

z

Scenic 080 FS

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

-

-

-

z

Tarcza 060 FS

-

p, pz, z, j

p

p

j

-

-

-

-

Vitavax 200 FS

-

p

p

-

-

-

-

-

-

Zaprawa Domnic 060 FS

-

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

-

-

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS

-

p

p

p

-

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS

-

p, pz, z, j

p

-

-

-

-

-

-

Zaprawa zbożowa Orius
Extra 02 WS

-

p

p

-

-

-

-

-

-

Jockey New 113 FS

Nuprid Max 222 FS
Premis 025 FS

5

1

4

Premis Pro 080 FS

7

1 Zaprawy Astep 225 FS i Nuprid Max 222 FS to zaprawy fungicydowo-insektycydowe - dodatkowo zwalczają mszyce – wektory chorób
wirusowych
2 Zaprawa Baytan Universal 094 FS zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło
3 Zaprawa Certicor 050 FS zapobiega również występowaniu pasiastości liści jęczmienia
4 Zaprawy Funaben Plus 02 WS i Premis 025 FS zapobiegają głowni zwartej jęczmienia
5 Zaprawa Jockey New 113 FS zapobiega również występowaniu mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło
6 Zaprawa Karbosar K 400 FS zapobiega również występowaniu pasiastości liści oraz rynchosporiozy i plamistości siatkowej do końca fazy
strzelania w źdźbło
7 Zaprawa Sarfun T 450 FS zapobiega również występowaniu śnieci karłowej

Często pokrywa je białawy nalot grzybni, brunatnieją pochwy
liściowe oraz zamierają liście,
a następnie całe rośliny pokryte są grzybnią. Przyczyną
występowania zgorzeli powodowanych przez w/w gatunki
grzybów jest głównie zanieczyszczenie wysiewanego materiału siewnego oraz obecność
w glebie grzybni i zarodników
grzybów. W przypadku uprawy zbóż po sobie ilość resztek
pożniwnych, na których mogą
rozwijać się grzyby chorobotwórcze jest duża i w związku
z tym rośnie ryzyko porażenia
kiełkujących ziarniaków przez
grzyby w przypadku, gdy wysiany zostanie niezaprawiony
materiał siewny.
Ważny przy doborze zaprawy jest zakres zwalczanych
przez daną zaprawę grzybów
– sprawców chorób. W tabeli 1 zestawiono przykłady
zapraw do zaprawiania ziarna pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta. Część z tych zapraw
ogranicza również występowanie chorób liści w początkowym
okresie rozwoju zbóż (do fazy
strzelania w źdźbło). Spośród
chorób liści, które mogą zagrażać oziminom jesienią ograniczane są w pszenicy: sprawcy
mączniaka prawdziwego, rdzy
brunatnej oraz septorioz; w jęczmieniu: rynchosporiozy i plamistości siatkowej liści jęczmienia;
w życie i pszenżycie: rdzy brunatnej, mączniaka prawdziwego oraz paskowanej septoriozy
liści w pszenżycie. W tabeli wymieniono też dwie zaprawy,
które w swoim składzie oprócz
substancji grzybobójczej zawierają także imidachlopryd – substancję owadobójczą z grypy
neonikotynoidów, dzięki której
we wczesnym okresie rozwoju
zbóż zwalczane są mszyce wektory chorób wirusowych.
Skuteczność zabiegu zaprawiania uzależniona jest od wielu
czynników m.in. takich jak czystość materiału siewnego (brak
pyłu) i wyrównania ziarna oraz
od pochodzenia materiału siewnego. W przypadku wysiewu
ziarna z własnego rozmnożenia sprawdzić należy czy ziarno jest jednorodne oraz czy
nie jest zanieczyszczone innymi gatunkami zbóż oraz na-

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
IOR-PIB w Poznaniu

leży sprawdzić jego zdolność
kiełkowania. Warto pamiętać
o odpowiednim przygotowaniu materiału przeznaczonego do zaprawiania tzn. ziarno
powinno być odpowiednio wyselekcjonowane: wysoka MTZ,
odpowiednia zdolność kiełkowania, doczyszczone, bez ziarna połamanego, pozbawione
pyłu oraz nasion chwastów i innych gatunków zbóż. Nie bez
znaczenia w uzyskaniu dobrze
zaprawionego ziarna jest formulacja użytej zaprawy oraz
technika wykonania zabiegu
zaprawiania. Najczęściej stosowane zaprawy nasienne
mają formulację FS (płynne
koncentraty). Formulacja ta pozwala na dokładne i precyzyjne pokrycie powierzchni
zaprawionego ziarna. Coraz
mniej zapraw ma formulację
WS (proszek do sporządzania
zawiesiny wodnej) i DS (proszek do suchego zaprawiania
nasion). Formulacja w formie
proszku nie zawsze może gwarantować dobrą jakość zaprawiania. Dodatkowym minusem
stosowania tej formulacji jest
to, że może się osypywać już
z zaprawionego ziarna, a przy
zaprawianiu pyli, powodując zagrożenie dla zdrowia wykonującego zabieg zaprawiania oraz
dla środowiska. Jedna z zarejestrowanych zapraw ma formę
żelu (GF – żel do zaprawiania
nasion). Zastosowanie takiej
formulacji gwarantuje dokładne pokrycie ziarna.
Zabezpieczenie wschodzących roślin przed chorobami pochodzenia grzybowego poprzez
wykonanie zabiegu zaprawiania
zapewni roślinom prawidłowy
start. Będzie również dopiero początkiem drogi o dobrą
zdrowotność roślin w trakcie
sezonu wegetacyjnego.
Przestrzeganie zasad BHP
pozwala uniknąć zagrożeń dla
zdrowia osób pracujących przy
zaprawianiu. Przed wykonywaniem zabiegu zaprawiania
należy odpowiednio się zabezpieczyć w odzież ochronną
i postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w etykiecie zaprawy – instrukcji stosowania.
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Zaprawianie nasion rzepaku ozimego przed szkodnikami
W okresie jesiennej wegetacji rzepak ozimy wymaga intensywnej ochrony przed szkodnikami.
Najbardziej efektywną i skuteczną metodą jest przedsiewne zaprawianie nasion rzepaku.
Obecnie dawki stosowanych
zapraw są niewielkie, dlatego
wymaga to dużej precyzji i dokładności w ich zastosowaniu.
Zaprawianie nasion wykonują wyspecjalizowane firmy, które w procesie technologicznym
pokrywają nasiona zaprawą
dodając mikroelementy i inne
składniki odżywcze.
Rzepak ozimy we wszystkich
fazach rozwoju, od wschodów aż do okresu dojrzewania, atakowany jest przez liczne
szkodniki i choroby. Zwalczanie
szkodników i chorób rzepaku
ozimego jest niezbędnym warunkiem uzyskania wysokich
i wyrównanych plonów. Podstawową metodą ograniczania
zagrożeń powodowanych przez

szkodniki i grzyby oprócz przestrzegania zasad prawidłowej
agrotechniki jest zaprawianie
nasion. Zabieg ten jest najskuteczniejszym, najtańszym sposobem zwalczania wszystkich
szkodników i chorób występujących bezpośrednio po siewie
rzepaku. Zabieg opryskiwania zastosowany alternatywnie
do zaprawiania charakteryzuje się znacznie wyższymi kosztami, przy tym może nie objąć
wszystkich czynników zagrażających roślinom rzepaku w początkowym okresie ich rozwoju.
Dlatego, plantacje rzepaków
należy obsiewać nasionami zaprawionymi. Daje to gwarancję,
że wolne od patogenów nasiona dobrze skiełkują, a młode

Tabela 1. Zaprawy nasienne zarejestrowane do stosowania w uprawie rzepaku ozimego
Zaprawa nasienna
Cruiser OSR 322 FS

Dawka w ml /1 kg nasion
11,25

Chinook 200 FS

20

Chinook Blue 200 FS

20

Couraze 350 FS

11,4

Modesto 480 FS

12,5

Nuprid 600 FS

3,4

rośliny będą szybko wzrastać
i dobrze się rozwijać.
W okresie jesiennego rozwoju zagrożenie dla upraw
rzepaku ozimego stanowią:
pchełki ziemne, chowacz galasówek, pchełka rzepakowa,
gnatarz rzepakowiec, mszyca
kapuściana i śmietka kapuściana, a w ostatnim okresie
miniarka kapuścianka i tantniś
krzyżowiaczek oraz rolnice. Żerowanie tych szkodników powoduje, że rośliny są osłabione
i nieprawidłowo wykształcone,
a tym samym bardziej narażone na niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimy
i wczesnej wiosny. Spośród
wymienionych szkodników
do najczęściej występujących
należą: pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, chowacz galasówek i gnatarz rzepakowiec.
Chrząszcze pchełek żerują na liścieniach i młodych liściach,
wyjadając otworki o średnicy
0,5 mm. Uszkodzenie liścia
sercowego powoduje zamieranie rośliny. Larwy pchełki
rzepakowej żerują wewnątrz
ogonków i nerwów liściowych

często przegryzając się aż
do pędu lub liścia sercowego.
Larwy chowacza galasówka
żerują w szyjce korzeniowej
i w korzeniu głównym, powodując powstawanie wyrośli,
natomiast larwy gnatarza rzepakowca i tantnisia krzyżowiaczka
oraz rolnic żerują na liściach.
Skutecznym i jednocześnie
tanim sposobem zwalczania
pchełek, chowacza galasówka
i śmietki kapuścianej jest przedsiewne zaprawianie nasion.
Obecnie jest kilka zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania zapraw nasiennych
(tab. 1). Ze względu na skomplikowaną technologię zaprawiania nasion rzepaku, należy
kupować nasiona już zaprawione. Podejmując decyzję, jakim
środkiem powinny być zaprawione nasiona należy zwracać uwagę na skuteczność
zaprawy, długość działania
oraz zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z klasy
toksyczności zastosowanej
zaprawy nasiennej.
Skuteczność działania zapraw nasiennych zależy

Fuzariozy w kukurydzy
Jednymi najgroźniejszych chorób kukurydzy są te powodowane przez
grzyby z rodzaju Fusarium, czyli zgorzel siewek, zgnilizna korzeni i zgorzel
podstawy łodygi (zwana fuzariozą łodyg) oraz fuzarioza kolb.
Jeszcze kilkanaście lat temu
nie zwracano większej uwagi
na te choroby, pomimo że powodowały bezpośrednie straty
w plonach kukurydzy. Wzrost
zainteresowania nastąpił dopiero wówczas, gdy szczegółowe
badania wykazały, że choroby powodowane przez grzyby
z rodzaju Fusarium niosą dodatkowe zagrożenie w postaci możliwości skażenia plonu
mikotoksynami, które zaliczane są do grupy najsilniejszych,
naturalnych toksyn znanych
człowiekowi. Odkrycie to znalazło w późniejszym czasie
swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie, które nakazało
szczegółowe monitorowanie
zawartości tych toksyn w ziarnie oddawanym do skupu oraz
produktach wytwarzanych

z kukurydzy i odrzucanie tych
partii, w których zostały przekroczone progi dopuszczalnej
zawartości mikotoksyn.
Grzyby z rodzaju Fusarium
towarzyszą kukurydzy niemal
od samego początku wegetacji
aż po sam zbiór. Dodatkowo
mogą pogarszać wysokość
i jakość plonu w trakcie niewłaściwego przechowywania
ziarna w magazynach. Bardzo
często pierwotnym źródłem
porażenia roślin przez te patogeny jest gleba lub zainfekowany materiał siewny oraz
resztki pożniwne. W późniejszym okresie wegetacji zarodniki mogą być przenoszone
z porażonych roślin przez wiatr,
deszcz bądź owady.
Praktycznie nie ma plantacji
kukurydzy, która byłaby wol-

na od obecności grzybów fuzaryjnych, jednak na to czy
będą stanowiły duże zagrożenie w danym sezonie wegetacyjnym wpływa wiele
czynników, a zwłaszcza pogoda, zasobność stanowiska
w materiał infekcyjny, podatność uprawianej odmiany oraz
obecność uszkodzonych tkanek, które są bramą wnikania
patogenów do tkanek.
Problem związany z grzybami fuzaryjnymi może zaczynać się już podczas siewu.
W sprzyjających warunkach
pogodowych (ciepłe i wilgotne wiosny) kiełkujące ziarniaki
są infekowane przez patogeny,
w następstwie pojawu których
rozwija się zgorzel siewek. Choroba ta może całkowicie zniszczyć siewkę, niemniej jeżeli tak

Mgr Katarzyna Pado
IOR–PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

się nie stanie, wówczas porażona i osłabiona roślina jest
podatna na infekcje w późniejszym czasie, w wyniku których rozwija się fuzarioza łodyg
oraz fuzarioza kolb. Choroby
te mogą również atakować
rośliny w postaci oddzielnych
infekcji.
Walka z chorobami fuzaryjnymi jest trudna, głównie z uwagi
na niewielki dobór fungicydów przeznaczonych do ich
zwalczania. Ogromnego znaczenia nabiera więc szeroko
rozumiana profilaktyka, która
powinna obejmować zarówno zabiegi agrotechniczne jak
i chemiczne.
W chwili obecnej, gdy rośliny
są w zaawansowanym rozwoju
i gdy patogeny mogą już być
obecne na plantacji (lub są już

od rodzaju zaprawy i dokładności pokrycia nasion zaprawą
oraz od przebiegu warunków
agroklimatycznych, nasilenia
występowania szkodników
i chorób, a także szybkości przyrostu masy roślinnej
w okresie jesiennym.

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Inż. Henryk Wachowiak
IOR – PIB w Poznaniu

Nasiona zaprawione

Uszkodzenia wywołane przez pchełki

wewnątrz roślin), trudno jest
kompleksowo walczyć z fuzariozami, można jednak starać
się ograniczyć ich liczebność
i szkodliwość. Można to uczynić m.in. poprzez ograniczenie ilości roślin uszkodzonych
przez szkodniki, a zwłaszcza
omacnicę prosowiankę, stonkę kukurydzianą, mszyce lub
rolnice. Gatunki te zwalcza
się w okresie lipca-sierpnia,
a dzięki zabiegowi poprawia się
zdrowotność plantacji. Bardzo
ważne jest również, aby zbiór
plonu wykonać w optymalnym
czasie, gdy ziarniaki osiągną
dojrzałość zbiorczą. Nie należy przeciągać okresu zbioru,
gdyż w przypadku załamania
się pogody grzyby fusaryjne
mogą pogłębiać obraz strat
ilościowych i jakościowych.
Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych, który
pozwoli ograniczyć zagrożenie
ze strony grzybów z rodzaju
Fusarium w kolejnym sezonie
wegetacyjnym jest dokładne
rozdrobnienie resztek pożniwnych na sieczkę i ich głębokie
przyoranie.
Wiele uwagi należy skupić
na zaplanowaniu przyszłorocz-

nej strategii walki z chorobami fuzaryjnymi, gdzie ważną
rolę odgrywa wybór właściwego stanowiska pod siew
i zastosowanie płodozmianu.
Takie decyzje podejmuje się
już późnym latem lub jesienią
podczas planowania struktury zasiewów. Powinno się
unikać pól zacienionych, położonych na terenach podmokłych lub zalewowych, jak
również na dużych wzniesieniach. W takich warunkach rozwój roślin może być zakłócony,
co zwiększa ich podatność
na porażenia przez sprawców
chorób. Istotne jest także, aby
takie stanowiska były oddalone
od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych, które przeważnie
zawierają dużą ilość materiału
infekcyjnego.
Do ważniejszych decyzji,
jakie należy podjąć jeszcze
pod koniec tego roku lub na początku 2013, jest także wybór
odpowiedniej odmiany kukurydzy, która byłaby mniej podatna na fuzariozę kolb i fuzariozę
łodyg. Należy także uwzględnić
zaprawianie materiału siewnego fungicydem przeciwko
zgorzeli siewek.
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Nie kryj się, pokaż swoje gospodarstwo turystom
Wieś kusi swoimi urokami coraz większą liczbę Polaków. Nic dziwnego, w mieście nie można zaznać takiej
ciszy ani spróbować specjałów z produktów zebranych przed momentem na polu i robionych według przepisu
prababci. Jeśli więc lubisz gości, załóż gospodarstwo agroturystyczne

N

asz dom zawsze był pełen ludzi, zjeżdżali się z całej Polski –
wspomina pani Jadwiga, nauczycielka z małej wsi w województwie lubelskim. Zaczęło się od dziadka pani Jadwigi, którego
pasją były konie. – Miał ich najwięcej z całej okolicy; piękne konie
małopolskie, andaluzyjskie, był nawet jeden arab. – Dodaje, że rzesza gości zjawiała się w ich domu rodzinnym także z powodu wypieków jej babci. Jabłecznik z owoców rosnących w przydomowym
sadzie znikał w mgnieniu oka. – Zdarzało się, że babcia nie nadążała
z pieczeniem. – Pani Jadwiga wyciąga ze starego, pomalowanego
na biało kredensu zeszyt z błękitną okładką. Ze środka wyciąga
pożółkłą kartę zapisaną eleganckim, pochyłym pismem. – To oryginalny przepis mojej babci. Jedna z najważniejszych pamiątek rodzinnych – przekonuje pani Jadwiga. Przyznaje, że sama nie ma aż
tak wielkich umiejętności kulinarnych, okazało się jednak, że miała
talent do czego innego. – Kilka lat temu, gdy agroturystyka zaczęła być modna w Belgii i w Niemczech, pomyślałam sobie, że warto
byłoby stworzyć takie gospodarstwo u nas. W końcu gości nigdy
nam nie brakowało – mówi gospodyni. Przyznaje, że sprawa nie
była taka trudna, jak jej się na początku wydawało. W tej chwili, po
trzech latach od zarejestrowania swojego gospodarstwa agroturystycznego, rocznie przyjmuje ok. pięćdziesięciu gości, w tym rodziny z małymi dziećmi. – Mam szansę pokazać gościom historię mojej
rodziny i trud włożony w zbudowanie dobrego gospodarstwa. Poza
tym robię to, co lubię, i jeszcze mam z tego pieniądze. Czy czegoś
można by chcieć więcej? – pyta z uśmiechem pani Jadwiga.

tury, chętnie kosztują specjałów lokalnej kuchni, wreszcie
chętnie dowiadują się ciekawostek na temat prowadzenia
gospodarstwa rolnego. To szczególnie ulubiony pomysł na
wakacje rodzin z małymi dziećmi. Rodzice mogą odpocząć,
bo pociechy wspólnie z gospodarzami doglądają krów, karmią kury, łowią ryby w pobliskim stawie lub grają w badmintona na podwórku z przystrzyżoną trawą. – Moi dwaj
synowie wciąż pytają, kiedy pojedziemy do babci Jadwigi.
Tak polubili naszą gospodynię, że szybko zyskała taki tytuł.
Nie mamy już z mężem rodziny na wsi, a ja właśnie na wsi
się wychowałam. Nie wyobrażam sobie, by moje dzieci nie
miały szansy zaznać takiej swobody i beztroski, jaką daje
polska wiejska sielanka – mówi pani Danuta z Tarnowskich
Gór, jedna z klientek pani Jadwigi.
Agroturystyka jako sposób spędzania wolnego czasu –
zdaniem ekspertów – będzie jeszcze bardziej popularna. Wraz
z popularnością rosną jednak wymogi gości. Nie wystarcza już
wspólna łazienka i ciasny pokój. Niemniej jednak wciąż istnieje wiele wzorcowych gospodarstw, które pozostają nieodkryte,
ponieważ ich właściciele mają zbyt mało odwagi, by pokazać je
turystom. Warto, bo ci, którzy dali sobie szansę, przekonują, że
taki rodzaj działalności przynosi im dużo satysfakcji.

Daj sobie szansę

Najważniejszy zaraz po chęciach jest dobry pomysł na gospodarstwo turystyczne. Konkurencja jest coraz większa, dlatego warto pomyśleć o czymś oryginalnym. Potrafisz rzeźbić?
Umiesz robić bajeczne koronki albo wyśmienite przetwory

Wieś przyciąga swoimi urokami coraz większą liczbę osób.
Zapracowani i zmęczeni chętnie odpoczywają na łonie na-

Znajdź pomysł
na siebie

owocowe? A może jesteś hodowcą ryb lub koni? Pomysł na
turystykę wiejską warto oprzeć na swojej pasji. Będziesz mógł
robić to, co lubisz i umiesz najlepiej. Wykonane wcześniej serwety można wykorzystać jako dekoracje pokojów dla wczasowiczów, w trakcie ich pobytu zorganizować warsztaty z koronkarstwa, a na koniec wypoczynku podarować swoim gościom
komplet serwet, który będzie im przypominał mile spędzony
czas na wsi i z pewnością przywiedzie ich do ciebie już następnego lata.
Gospodarstwo turystyczne opiera się też na innych elementach. Niezmiernie ważne jest stworzenie gościom odpowiedniego zaplecza dla wypoczynku – wygodnych pokoi z łazienkami
i kuchni, w której będziesz raczył ich swoimi przysmakami, oraz
aktywności – np. boiska do piłki nożnej, badmintona czy siatkówki, miejsca na grilla czy piaskownicy dla dzieci.
Dużym atutem jest też ciekawa okolica. Wykorzystaj coś,
czym sam się zachwycasz: jezioro, nad które możesz wybrać się
z gośćmi na wspólne plażowanie, pobliskie muzeum czy ruiny
zamku.
Bo właśnie taka jest idea turystyki wiejskiej: pokaż gościom, dlaczego życie na wsi może być wyjątkowe. Najważniejsza jest jednak odwaga, by spróbować. – Nie kryj się,
pokaż turystom gospodarstwo, o które dbasz od wielu lat
– zachęca pani Jadwiga. Bądź jednym z ponad 30 tysięcy*
polskich kwaterodawców.
* (dane Ewidencji Obiektów Turystycznych prowadzonej przez Główny
Urząd Statystyczny. W roku 2010 funkcjonowały w Polsce blisko 23
tys. obiektów indywidualnego zakwaterowania, w tym 7,7 tys. kwater
agroturystycznych).
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Vademecum kwaterodawców,

czyli co musisz wiedzieć, zanim zjawią się pierwsi goście
Zebraliśmy najważniejsze informacje dla osób planujących lub już rozpoczynających działalność
agroturystyczną. Chcesz, by rozwijała się profesjonalnie, zapoznaj się z vademecum dobrego kwaterodawcy
1. Stwórz
plan działania
Agroturystyka to też działalność gospodarcza, czyli mała
firma, podlegająca zarówno
różnym ustawom, jak i prawom rynku. Dlatego zanim
zaprosisz pierwszych gości,
stwórz koncepcję działania
swojego gospodarstwa. Zaplanuj wszystko, by koszty
prowadzenia twojej firmy nie
przewyższały zysków, jakie
przynosi. Na początku zastanów się nad tym, co przyciągnie do ciebie wczasowiczów.
Hodujesz krowy, konie, umiesz
rzeźbić, malować, robić na drutach, robisz najlepsze w okolicy konfitury? Oprzyj koncepcję
działania twojego gospodarstwa agroturystycznego na
swojej pasji. Będziesz mógł
się nią pochwalić i nauczyć fachu innych. Wymyśl nazwę dla
swojej firmy. Niech kojarzy się
gościom z mocnymi stronami
twojego biznesu. Jeśli jesteś
właścicielem sadów, niech
będzie to Wiśniowy Sad, dla
biznesu opartego na produktach przetwórstwa mlecznego
idealna będzie Mleczna Kraina.
Możesz zaproponować swoim
gościom, że nauczysz ich wypieku doskonałych placków
wiśniowych lub pokażesz im,
jak robi się domowe masło.

2. Przygotuj
swoją rodzinę
do przyjmowania gości
Wszyscy członkowie rodziny
powinni akceptować decyzję
o podjęciu działalności agroturystycznej.
Przy rozważaniu decyzji
o otwarciu naszego domu
dla ludzi z zewnątrz i oferowaniu usług noclegowo-żywieniowych stajemy się nie
tylko małymi przedsiębiorcami, ale też sprzątaczkami,
kucharkami czy przewodnikami po okolicy. Twoja
rodzina musi być przygotowana na takie zmiany, bo
siłą każdego gospodarstwa
agroturystycznego są właśnie jego szczęśliwi właściciele. Jeśli skala przedsięwzięcia będzie większa niż
dziesięć pokoi, warto pomyśleć o zatrudnieniu osób
do pomocy.

3. Zbadaj swoje
możliwości
finansowe
Wszystkie inwestycje, nawet te
najmniejsze, wymagają nakładów finansowych. Od funduszy
będzie przecież zależała wielkość naszej inwestycji, a klienci
chętniej przyjadą do gospodarstwa dysponującego małą bazą,
ale dobrze wyposażoną.
Średni koszt pełnego wyposażenia pokoju dwuosobowego to ok. 5 tys. zł. Nie
wszystko musisz jednak kupować. Może znasz zaprzyjaźnionego stolarza, który zrobi
meble nie dość, że pod twoje
indywidualne
zamówienie
(oryginalność tworzy markę
dobrego gospodarstwa agroturystycznego), to jeszcze tańsze niż w sklepie. Może masz
znajomą krawcową, która
uszyje pościel, obrusy i serwety? Warto korzystać z tego
typu usług.
Weź też pod uwagę fundusze potrzebne na stworzenie gościom ciekawego zaplecza służącego rekreacji (sala
telewizyjna, kuchnia, altana
grillowa, huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, rowery,
kajaki, łódki itp.). W rezultacie
pobyt gości w pokoju dwuosobowym z łazienką, przy
przeciętnym
wyposażeniu
kosztuje kwaterodawcę minimum 45 zł. Im lepsza jakość
wyposażenia, tym koszt jest
wyższy. W okresie zimowym
dochodzą wydatki na ogrzewanie i wzrost zużycia prądu.
Kwota powyżej tej ceny jest
naszym zyskiem.

4. Okolica
Trudno jest sprzedać ofertę
gospodarstwa, nawet tego,
które najbardziej odpowiada
oczekiwaniom i życzeniom
urlopowiczów, jeśli nie ma
w pobliżu atrakcji turystycznych (zabytki, szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, wypożyczalnie łodzi, wypożyczalnie
rowerów, zakłady gastronomiczne). Tylko takie dodatkowe atrakcje powodują, że ten,
kto chciałby spędzić urlop
na wsi, podejmie decyzję
o wyjeździe do konkretnego
gospodarstwa. Zapoznaj się

zatem z możliwościami, jakie twoja okolica daje twoim
gościom. Nie będą przecież
przez dwa tygodnie przesiadywali w pokojach lub
w przydomowym ogródku.
Odpoczynek na wsi nie może
być nudny.

5. Stwórz
swoją ofertę
Wczasowicze, którzy cię
odwiedzą, muszą czuć się
u ciebie jak we własnym
domu. Warunki powinny
dawać gościom poczucie
swobody poruszania się po
obiekcie, ale też możliwość
miłego spędzania wolnego czasu, dlatego w twojej
ofercie poza noclegiem i jedzeniem muszą znaleźć się
też inne udogodnienia, np.:
plac zabaw dla dzieci, świetlica z telewizorem i grami
dla najmłodszych, boiska
do grania w piłkę, rowery.
Warto zatroszczyć się także
o mapy z atrakcjami, jakie
czekają na gości w okolicy.
Im ciekawsza i pełniejsza
będzie oferta twojego gospodarstwa turystycznego,
tym więcej chętnych na
skorzystanie z niej.

6. Wczytaj się
w przepisy prawa
Pojęcie agroturystyka w rozumieniu podatkowym nie
występuje. Nie jest też zdefiniowane przez żadną ustawę. Dlatego też wymagania
prawne w turystyce reguluje
wiele ustaw, które narzucają
nam różne obowiązki, np.:
zgłaszanie nowego rodzaju działalności gospodarczej w świetle przepisów
o działalności gospodarczej; rozliczanie podatku
dochodowego od osób
fizycznych z tytułu dochodów osiąganych z turystyki;
zmianę sposobu obliczania
i opłacania podatku od nieruchomości związanego ze
zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub gruntów na
cele turystyczne; konieczność rozliczania podatku od
towarów i usług w przypadku prowadzenia działalności w większym rozmiarze;
obowiązki w zakresie ubez-

pieczenia społecznego związanego z podejmowaniem
działalności gospodarczej
na własny rachunek (KRUS,
ZUS) oraz zatrudnianiem innych osób; inne obowiązki
administracyjne, wynikające
z Ustawy o usługach turystycznych oraz innych ustaw
szczególnych, jak: sanitarne
(wynajmowanie pokoi, wydawanie posiłków), przeciwpożarowe, budowlane,
ochrony środowiska, wpis
do ewidencji innych obiektów hotelarskich w gminie.
Oczywiście nie wszystkie
wymagania prawne dotyczą
każdej osoby, która podejmuje działalność turystyczną.
Należy dopasować swoją sytuację do jednej z wielu możliwości stwarzanych przez
przepisy. Każdy ma prawo
wybrać sobie taką formę działania, jaka jest dla niego najkorzystniejsza.

7. Zorganizuj
swoje biuro
Rozpoczynając biznes agroturystyczny, trzeba się liczyć
z tym, że część czasu poświęca się na prace biurowe
i prowadzenie księgowości.
Będziesz musiał zorganizować miejsce do tego typu
prac. Najlepiej do tego celu
przeznaczyć oddzielne pomieszczenie, do którego
wstawimy biurko, krzesło,
kilka szafek lub półek. Jeżeli nie ma takiej możliwości,
wtedy kącik do pracy urządzamy w pomieszczeniu
pełniącym inne funkcje. Nie
obędzie się bez komputera
z dostępem do internetu,
telefonu z faksem i materiałów biurowych (segregatory,
druki odpowiednich rachunków, zeszyt do prowadzenia
rozmów
rezerwacyjnych
itp.).

8. Stwórz regulamin
dla wczasowiczów
Bardzo ważne jest opracowanie
regulaminu pobytu na kwaterze i umieszczenie go w każdym
pokoju oraz miejscach ogólnodostępnych. Wszyscy niby wiemy, że nawet w rodzinie istnieją
normy postępowania, użytkowania pomieszczeń, pozwala-

jące uniknąć niepotrzebnych
nieporozumień, warto jednak
spisać najważniejsze zasady na
kartce (np.: godziny ciszy nocnej, możliwość palenia bądź nie
w pokojach, zasady korzystania
z kuchni, lodówki czy opłaty za
pobyt dodatkowych osób). Jeśli
nie chcesz używać słowa regulamin, na kartkach zawieszonych w pokojach możesz użyć
określenia zasady pobytu.

9. Reklamuj się
Co z tego, że twoje gospodarstwo jest gotowe do przyjmowania gości, skoro nikt o nim
nie wie. Akcję promocyjną warto zacząć już na etapie przygotowywania pokoi. Większość twoich potencjalnych
wczasowiczów będzie chciała
znaleźć cię w internecie, dlatego trzeba stworzyć stronę
internetową. Zamieścisz na
niej krótki opis obiektu, jego
wyposażenia i możliwości
rozrywki dla gości. Opiszesz
rodzaj świadczonej usługi (np.:
nocleg, nocleg ze śniadaniem,
możliwość pełnego wyżywienia, możliwość przygotowania
wyżywienia) i okres funkcjonowania obiektu (obiekt całoroczny, sezonowy – w tym
przypadku miesiące otwarcia,
np. maj – wrzesień). Załącz też
cennik i mapkę z dojazdem.
Nie obędzie się bez zdjęć.
Każdy chce wiedzieć, w jakim
pokoju przyjdzie mu spędzić
urlop. Warto dodać też zdjęcie
twojej rodziny, w końcu to ona
jest sercem działalności turystycznej.
Innym sposobem reklamowania się są ulotki i foldery, ogłoszenia w formie billboardów i tablic przy drodze.

Warto brać też udział w spotkaniach i targach agroturystycznych. Pamiętaj, najlepszą
reklamą są jednak zadowoleni wczasowicze.

10. Korzystaj
z pomocy instytucji
Planując i zakładając gospodarstwo agroturystyczne, nie
jesteś sam. Istnieją instytucje, które pomogą rozwiązać
problemy stojące na przeszkodzie do twojego biznesu. Doradzą między innymi
w kwestiach prawnych, zaproponują warsztaty z prowadzenia tego typu działalności,
podsuną pomysły.
Lista instytucji i zakres
ich działalności znajduje się
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: www.minrol.gov.pl. Są
tu m.in. założenia Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 oraz informacje na temat Europejskiego
Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Warto odwiedzić również stronę Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej
(http://wbn.agroturystyka.
pl/) oraz targów AGROTRAVEL
(http://agro.travel.pl/).
Pomocą służą również
Ośrodki Doradztwa Rolniczego
prowadzące doradztwo i szkolenia z zakresu m.in. wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich, organizacji grup producenckich,
marketingu i przedsiębiorczości
lub unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego
i agroturystyki.
Sięgnij po pomoc instytucjonalną. Sprawdź instytucje
pomocowe w twojej okolicy.
One działają dla ciebie.
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Poznaj Krajową Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich służy wymianie informacji i dobrych praktyk – zarówno na szczeblu lokalnym,
regionalnym, jak i krajowym – pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz polskiej wsi i jej
mieszkańców, a także wspieraniu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Co to jest KSOW?
Główną strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią: Sekretariat Centralny (w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) i szesnaście sekretariatów regionalnych
(w samorządach województw). 6 października 2011 roku na
mocy umowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wykonywanie zadań Sekretariatu Centralnego KSOW.
Sieć służy przede wszystkim integracji środowisk wiejskich
– celem jej działalności jest usprawnienie przepływu informacji
pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców. KSOW stanowi ponadto ważny instrument wspierający administrację rządową
i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów
wiejskich realizowanych zarówno w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak i programów operacyjnych polityki spójności.
Działania te przekładają się na podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców wsi poprzez uczestnictwo w życiu
społeczno-gospodarczym oraz przyczyniają się do przyspieszenia
zmian zachodzących na obszarach wiejskich. Dzięki inicjatywom
podejmowanym przez KSOW jakość życia oraz warunki pracy
mieszkańców polskiej wsi systematycznie się poprawiają.

Plan działania KSOW
Pierwsze lata funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
związane były z „Planem działania KSOW na lata 2008-2009”.
Niedawno zakończyła się realizacja kolejnego „Planu działania
KSOW na lata 2010-2011”. W rezultacie tylko latach 2010-2011
zorganizowano: 515 konferencji i seminariów, 124 różnego rodzaju konkursy, 94 wyjazdy studyjne oraz 160 imprez targowych
promujących produkty regionalne.
Obecnie realizowany jest „Plan działania KSOW na lata 20122013”. Sekretariat Centralny KSOW ogłasza nabory wniosków na
projekty do realizacji w ramach „Planu działania KSOW na lata
2012-2013”. Pierwsze projekty z pierwszej edycji konkursu zostały już zrealizowane. Działania sieci są nakierowane na współpracę instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
KSOW wspiera także dyskusję nad zmianami Wspólnej
Polityki Rolnej oraz wyzwaniami, jakie stoją przed polskim
i europejskim rolnictwem. Na portalu internetowym KSOW
jest wiele informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz WPR po 2013 roku. Ponadto na portalu zamieszczane są oferty współpracy od organizacji i podmiotów
z Europy oraz relacje z wydarzeń, takich jak targi i konferencje. SC KSOW wydaje także biuletyn KSOW (dostępny
na portalu w wersji elektronicznej), w którym ukazują się
m.in. relacje z imprez regionalnych i ogólnopolskich, opisy
projektów współpracy, artykuły na tematy odnoszące się

do szeroko rozumianej problematyki rozwoju wsi i rolnictwa.
W celu pokazania najlepszych projektów w zakresie infrastruktury wsi w ramach KSOW od 2009 roku organizowany jest konkurs „Przyjazna wieś”. Niedawno został ogłoszony
także „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012
roku”. Po co organizuje się takie konkursy? Po to, by poszukiwać rozwiązań innowacyjnych na obszarach wiejskich.
Konkursy dają możliwość wybrania i zaprezentowania tzw.

dobrych praktyk, rozwiązań, które mogą stanowić inspirację
i wzór dla innych podmiotów. Temu służy także zamieszczona
na portalu KSOW baza dobrych praktyk.
Sekretariat Centralny KSOW i sekretariaty regionalne wspierają realizację ciekawych projektów służących ochronie tradycji
i dziedzictwa kulturowego, w tym także tradycji kulinarnych.
Wszystko po to, by wzmocnić poczucie własnej wartości mieszkańców wsi, dać im szansę na polepszenie jakości życia i zahamować migrację młodzieży wiejskiej.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez FORMIND S.C. W. Domanik, M. Leśnik
Projekt współnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Doglebowe herbicydy pod rzepak
Każdy plantator po zabiegach
chwastobójczych spodziewa się
oczekiwanej skuteczności. Aby
osiągnąć jak najlepszy efekt
należy spełnić kilka warunków.
Efekt chwastobójczy preparatów doglebowych podnosi
prawidłowa uprawa, powinny
być stosowane na glebę bez
grud, a nasiona rzepaku należy
siać na jednakową głębokość
i dokładnie przykryć je glebą.
Warto przypomnieć, że większość doglebowych herbicydów
i ich mieszanin j jest rejestrowana w pewnym zakresie dawek. Niższe należy stosować
na glebach lżejszych, piaszczystych. Dawki wyższe zalecane
są na glebach próchnicznych,
ciężkich, które częściowo wiążą
cząsteczki substancji aktywnych
dezaktywując je. Podstawowym wymogiem udanego zabiegu zawsze pozostaną warunki
klimatyczne. Zaktywizowanie
substancji aktywnej przebiega
tylko w warunkach wilgotnej
gleby. Jeżeli jest podczas zabiegu przesuszona, a pierwszy
opad wystąpi później niż około
jednego tygodnia po oprysku
można spodziewać się obniżonej skuteczności. W warunkach
niesprzyjających działaniu herbicydów doglebowych, korzystniej jest poczekać do wschodów
i zastosować środki o działaniu
nalistnym.
Najwcześniej w rzepaku ozimym można stosować Devrinol
450 SC (napropamid). Preparat ten powinien być zastosowany przed siewem rzepaku
i wymieszany z glebą na głębokość do 3 cm. Ze względu na konieczność mieszania
go z glebą jednocześnie jest
preparatem najmniej wymagającym pod względem wilgotności gleby (korzysta z niej
z głębszych warstw). Stosowany w mieszaninach fabrycznych
i zbiornikowych nie wymaga
mieszania z glebą Zaleca się
go do zwalczania gwiazdnicy,
iglicy, komosy, maruny, mleczy,
pokrzywi żegawki, rumianków,
rumianów i starca zwyczajnego
w dawce – 2,5-3,0 l/ha
Podstawowy czas stosowania
chlomazonu (także pozostałych
środków doglebowych) określa się terminem bezpośrednio po siewie, lub nie później
niż 3 dni po siewie. W rzeczywistości środki doglebowe należy
stosować przed skiełkowaniem
nasion, czyli w przypadku przesuszonej gleby oprysk można opóźnić o kolejne kilka dni.
Chlomazonu pojedynczo oraz
w mieszaninach nie należy

stosować na glebach lekkich,
piaszczystych. Preparaty zawierające tę substancję aktywną
powodują bielenie roślin rzepaku. Jest to objaw przemijający.
Chlomazon jest reprezentowany
przez kilka preparatów, przeznaczony głównie do zwalczania
przytulii czepnej: Command
360 CS – 0,33 l/ha; Command
480 EC – 0,25 l/ha; Gadwall
– 0,33 l/ha; Golden Chlomazon 360 CS – 0,33 l/ha; Kilof
480 EC – 0,25 l/ha, Reactor
360 CS – 0,33 l/ha; Reactor
480 EC – 0,2-0,25 l/ha
Obie wyżej wymienione
substancje można stosować
łącznie. Zalecenia obejmują mieszaniny fabryczne oraz
sporządzone w zbiorniku opryskiwacza. Jak już wspomniano
Devrinol stosowany pojedynczo należy mieszać z glebą,
natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy
jest komponentem mieszanin
musi być aplikowany po siewie. Należy zwrócić uwagę,
że w niektórych etykietach informacje są sformułowane błędnie
i zalecają niesłusznie mieszaniny mieszać z glebą! .
• Command 360 CS + Devrinol 450 SC – 2,0 + 0,25 l/ha
• Command 480 EC + Devrinol 450 SC – 0,1-0,2 + 2,02,5 l/ha
• Command Top 375 CS –
2,75-3,0 l/ha
• Devrinol Top 375 CS – 2,753,0 l/ha
• Kilof 480 EC + Devrinol
450 SC – 0,2-2,0 l/ha
Jedną z najbardziej popularnych substancji aktywnych stosowanych w uprawie rzepaku
jest metazachlor. Zalecany jest
sam oraz w mieszaninach. Zwalcza następujące gatunki chwastów: gwiazdnica pospolita,
jaskier polny, jasnoty, komosa
biała, maki, maruna bezwonna,
mlecz polny, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy
i perski, przytulia czepna, rdest
kolankowy, rumianek pospolity,
rumian polny, sporek polny oraz
tasznik pospolity. Aktualnie zarejestrowanych jest kilkanaście
preparatów zawierających sam
metazachlor, a spośród nich
jedynie pięć oficjalnie zaleca
się do zabiegów doglebowych:
Butisan 400 SC – 2,5 l/ha;
Helm Rap 500 SC – 2,0 l/ha;
Metaz 500 SC – 2,0 l/ha,
Naspar 500 SC – 2,0 l/ha;
Rapsan 500 SC – 2,0 l/ha
Większość jest zarejestrowana do zabiegów wiosennych
i z pewnością stanowi to pewną
niedoskonałość rejestracyjną .

Metazachlor należy do substancji aktywnych, skutecznie
działających po łącznym zastosowaniu z wieloma innymi
preparatami. Jednym z wariantów są zabiegi z chlomazonem.
Mieszaniny te gwarantują efekt
chwastobójczy o bardzo skuteczne zniszczenie przytulii
czepnej. Preparaty są produkowane jako mieszaniny fabryczne i zbiornikowe:
• Kalif Mega 283 SE – 2,53,0 l/ha
• Nimbus 283 SE – 2,5-3,0 l/ha
• Command 480 EC + Butisan
400 SC – 0,2 +1,5-2,0 l/ha
• Command 480 EC + Helm
Rap 500 SC – 0,2 + 1,5 l/ha
• Command 480 EC + Naspar
500 SC – 0,2 + 1,5 l/ha
• Command 480 EC + Rapsan 500 SC – 0,2 + 1,5 l/ha
• Kilof 480 EC + Butisan
400 SC – 0,15-0,2 + 2,0 l/ha
• “Butisan 500 SC + Command
480 EC” – dwupak na 2,5 ha
W ramach mieszanin fabrycznych z udziałem metazachloru,
wyprodukowano Butisan Duo
400 SC, który dzięki dodatkowej
substancji aktywnej (dimetenamid-P), zastosowany w dawce
2,0-2,5 l/ha skutecznie zwalcza
np. bodziszka drobnego i zwiększa skuteczność w stosunku
do przytulii czepnej.
Bardziej znana mieszanina metazachloru w składzie posiada
jeszcze chinomerak. Dodatkowo
zwalczanym gatunkiem jest blekot pospolity (oraz inne gatunki
z rodziny selerowatych, d. baldaszkowych), także wzmacnia
działanie chwastobójcze w stosunku do przytulii czepnej. Po
obniżeniu dawki może być stosowana nieco później
Butisan Star 416 SC – 2,53,0 l/ha (zaraz po siewie)
Butisan Star 416 SC – 2,02,5 l/ha (4 do 7 dni po siewie)
Po długiej przerwie na rynku
ponownie pojawił się preparat
Teridox (dimetachlor). Środek
Teridox 500 EC – 2,0 l/ha, służy
głównie do zwalczania maruny,
rumianków i rumianów, ponadto zwalcza gwiazdnicę, jasnoty,
komosy i niektóre przetaczniki.
Teridox jest również zalecany
łącznie z chlomazonem. MieREKLAMA

Mgr Adam Paradowski.
IOR -PIB w Poznaniu

szanina ta oprócz chwastów
zwalczanych przez Teridox bardzo skutecznie niszczy przytulię
czepną
• Pronap Extra 430 EC – 2,53,0 l/ha
• Teridox 500 EC + Command
360 CS – 2,5 + 0,25 l/ha
• Teridox 500 EC + Command
480 EC – 2,0 + 0,15 l/ha
• Teridox 500 EC + Gadwall –
2,0 + 0,25 l/ha
• Teridox 500 EC + Golden
Chlomazon 360 CS – 2,0 +
0,25 l/ha
• Teridox 500 EC + Kilof
480 EC – 2,0 + 0,15-0,2 l/ha
Jedynym trójskładnikowym
preparatem zalecanym do zabiegów doglebowych jest Colzor Trio, zawierający chlomazon,
dimetachlor i napropamid.
W celu zwiększenia skuteczności w stosunku do maruny,
rumianków i rumianków zarejestrowano kombinacje Colzoru
Trio z dodatkiem samego Teridoxu. Jednocześnie stosowanie jej jest uzasadnione również
ze względów ekonomicznych:
• Colzor Trio 405 EC – 2,54,0 l/ha;
• Colzor Trio 405 EC + Teridox
500 EC – 2,0+1,0 l/ha
Im szybsze wyeliminowanie
konkurencji chwastów, tym większa gwarancja silnego ukorzenienia się roślin rzepaku i mniejsze
ryzyko wymarznięcia. Najszybciej
chwasty można zwalczać zabiegami doglebowymi. By uzyskać
oczekiwany efekt muszą być
spełnione podstawowe warunki.
Jednym z nich jest znajomość
pól i możliwość przewidzenia
składu gatunkowego chwastów
„glebowego banku nasion”. Brak
tej wiedzy można pominąć stosując rozbudowane mieszaniny
herbicydów gwarantujące zniszczenie zdecydowanej większości gatunków chwastów. Jednak
taki sposób, to stosowanie herbicydów na wyrost i jest
Szkodliwe, z punktu widzenia
ekologicznego a także ochrony
środowiska, a ponadto znacznie
podnosi koszty ochrony. Nie popiera tego dobra praktyka ochrony
roślin oraz metody integrowane.

AG RO – U S ŁU G I

• koszenie kukurydzy i innych upraw
na kiszonkę i biogazy

• koszenie: rzepak, zboża, kukurydza na ziarno
Wykonujemy usługi na dużym areale, nowymi kombajnami New
Holland na terenie całego kraju.

R. Leszczyński

tel./fax: 62 725 38 68, kom. 609 835 969

REKLAMA
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Herbicydy dla zbóż
do zastosowania przedwschodowego

REKLAMA

Mgr Adam Paradowski
IOR -PIB w Poznaniu

Zabiegi doglebowe, to najszybsza eliminacja konkurencji
chwastów. Znajomość pól i umiejętność przewidzenia, jakie gatunki chwastów mogą pojawić
się na uprawianym polu to podstawowy czynnik przyczyniający
do efektywnego zabiegu.
W przypadku zakupu lub dzierżawy gruntów, o których nowy
użytkownik nie posiada informacji
na temat zasobu w glebie nasion
gatunków chwastów, można zastosować herbicydy o bardzo
szerokim spektrum zwalczanych
gatunków, ale takie rozwiązanie
jest drogie i nie wskazane, ze
względu na dobrą praktykę rolniczą. W „niepewnych” sytuacjach
lepiej jest w danym roku zrezygnować z oprysku doglebowego
i wykonać go także jesienią, ale
po wschodach i rozpoznaniu gatunków chwastów. Równie ważne
są warunki klimatyczne. Herbicydy wnikające do chwastów
przez pęczniejące i kiełkujące
nasiona wymagają odpowiedniej wilgotności gleby. Środki
chwastobójcze przebywające
w przesuszonej lub suchej glebie nie aktywizują się i częściowo tracą swoją wartość.
Ponadto na stanowiskach lekkich, piaszczystych, w przypadku
przesuszonej gleby może dojść
do erozji wietrznej. Na skutek wiatru cząsteczki substancji aktywnej mogą być przemieszczone
i nierównomiernie rozprzestrzenione na powierzchni plantacji.
Taki sam efekt mogą spowodować długotrwałe lub nagłe
obfite deszcze powodujące rozlewiska. Temperatura podczas zabiegów doglebowych jest mniej
istotna, bowiem wszystkie zaczynają działać w przedziale od 0oC
do 6oC. Jednak podczas optymalnych warunków klimatycznych i prawidłowego doboru
substancji aktywnych, herbicydy doglebowe nie zawodzą.
Poszczególne zboża wykazują różną wrażliwość na poszczególne substancje aktywne, które
czasami są niekonsekwentnie
rejestrowane pod względem terminów, dawek lub zakresu zbóż,
dlatego zalecenia przedstawiono
osobno (J – jęczmień ozimy; P –

pszenica ozima; Pż – pszenżyto ozime; Ż – żyto ozime).
Wszystkie zarejestrowane
w tym terminie herbicydy zwalczają miotłę zbożową i określoną, charakterystyczną dla każdej
substancji aktywnej grupę chwastów dwuliściennych.
Fluorochloridon reprezentowany jest tylko przez jeden herbicyd. Od pozostałych różni się
tym, że również jako jedyny spośród wszystkich środków doglebowych może być zastosowany
tylko w tym terminie, w przeciwieństwie do pozostałych, które również można zastosować
nalistnie. Spośród gatunków
dwuliściennych niszczy dymnicę pospolitą, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą,
kurzyślad polny, łobody, mak
polny, marunę bezwonną, przetacznik bluszczykowy i perski,
rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Lepszy efekt
chwastobójczy można uzyskać
w pszenicy, której zarejestrowana jest wyższa dawka:
• Racer 250 EC – 1,0-2,0 l/ha (P)
• Racer 250 EC – 1,0-1,5 l/ha
(Pż, Ż)
Jedną z najstarszych substancji aktywnych jest chlorosulfuron. Może być stosowany
na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH
powyżej 7,5. Nadaje się zwłaszcza na stanowiska po rzepaku ozimym, niszcząc go dawką
nawet znacznie niższą niż zalecana (około 5 g/ha preparatu).
Działanie preparatu często jest
łączone ze zjawiskiem uodparniania się miotły zbożowej.
Może dojść do takiego zdarzenia, jeżeli na określonym polu
prze dłuższy czas stosowano
herbicydy sulfonylomocznikowe
lub inne o takim samym mechanizmie działania. Na szczęście
uodparnianie się miotły w kraju nie jest zjawiskiem popularnym, a jedynie sygnalizowanym.
Chlorosulfuron ponadto zwalcza:
gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, maki, ostrożeń
polny w fazie siewki, poziewniki, przytulię czepną, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity,

rzodkiew świrzepę, starca zwyczajnego, szczawie i tasznik pospolity - Glean 75 WG – 20-25 g/
ha (P, Pż, Ż)
Środki mocznikowe są reprezentowane między innymi przez
chlorotoluron. Spośród chwastów
jednoliściennych poza miotłą
zbożową zwalcza także tomkę
ościstą, wyczyniec polny, a także wiechlinę roczną. Do wrażliwych chwastów dwuliściennych
należą: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała,
kurzyślad polny, miłek letni, niezapominajka polna, poziewnik
szorstki, rdest ptasi, rumianek
pospolity, skrytek polny, sporek
polny, szczawik polny, tasznik
pospolity i tobołki polne. Mimo,
że dwie formy użytkowe znajdujące się na rynku są identyczne
(500 SC), ich rejestracja trochę
się różni. Wynika to z różnych
procedur rejestracyjnych.
• Lentipur Flo 500 SC –
2,0 l/ha (P)
• Lentipur Flo 500 SC – 2,03,0 l/ha (Ż)
• Tolurex 500 SC – 2,0 l/ha
(P, Pż)
Izoproturon (IPU) to druga
substancja aktywna z grupy
moczników. Występuje tylko
w mieszaninach fabrycznych.
Jednym z komponentów jest diflufenikan (Cougar, Legato Plus,
Pelikan Plus). Preparaty skutecznie eliminują miotłę zbożową,
ponieważ gatunek ten jest wrażliwy na oba związki. Także niszczą wyczyniec polny. Połączone
zwalczają następujące chwasty
dwuliścienne: bodziszek drobny,
dymnica pospolita, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, jaskier
polny, jasnoty, komosa biała,
kurzyślad polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna,
przytulia czepna, przetaczniki,
rdesty, rumian polny, rzodkiew
świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki
polne. Komponentem jest także pendimetalina (Maraton), która
głównie jest stosowana pojedynczo. Preparat równie skuteczny
w zwalczaniu miotły, ponieważ
także obie substancje aktywnie
ja niszczą

• Cougar 600 SC – 1,25-1,5 l/
ha (J, P, Pż, Ż)
• Legato Plus 600 SC – 1,251,5 l/ha (J, P, Pż, Ż)
• Pelikan Plus 550 SC – 2,02,5 l/ha (J, P, Pż)
• Maraton 375 SC – 4,0 l/ha
(P, Pż, Ż)
Pendimetalina jest substancja aktywną zdecydowania dobrze
działająca w wilgotnej glebie, w warunkach lekkiego przesuszenia
daje słabszy efekt chwastobójczy.
To środek efektywnie niszczący
miotłę zbożową, zwalczający również gatunki dwuliścienne (gorczyca polna, gwiazdnica pospolita,
jasnoty, komosa biała, przytulia
czepna, rzodkiew świrzepa i sporek polny). Rejestracja pendimetaliny jest zróżnicowana, chociaż
jest ona selektywna w stosunku
do wszystkich zbóż ozimych. Także w etykietach zamieszczone
są sprzeczne informacje o wrażliwości przytuli czepnej. Gatunek
ten jest wrażliwy i z pewnością
po wykonaniu zabiegu na wilgotna glebą będzie efektywnie
niszczony
• Golden Pendimet 330 EC –
3,5-4,0 l/ha (J, P, Pż, Ż)
• Pilar Pendimetalina 400 SC –
3,0-3,5 l/ha (J)
• Stomp 330 EC – 3,5-4,0 l/ha
(J, P, Pż, Ż)
• Stomp 400 SC – 3,03,5 l/ha (J)
Do zbiegów doglebowych zarejestrowano zaledwie sześć
substancji aktywnych, ale pozwala to wyeliminować miotłę zbożową, wyczyniec polny
oraz znaczną liczbę gatunków
dwuliściennych.
Wszystkie wymienione herbicydy, oprócz preparatu Racer
250 EC, można także zastosować
nalistnie. Ewentualny brak możliwości wykorzystania ich do zabiegów doglebowych, nie przekreśla
możliwości wykonania oprysku
jeszcze podczas jesieni, ale już
nalistnie. W takiej sytuacji należy
pamiętać, że nadal pozostają preparatami o działaniu doglebowym
i mimo zabiegu nalistnego, również wymagają wilgotnej gleby.
W tym przypadku nie mają znaczenia opady deszczu występujące krótko po zabiegu.

poleca tylko sprawdzone odmiany
rzepaku ozimego.

Spróbujmy razem !!!

ODMIANY
O
DM
RZEPAKU OZIMEGO
Odmiany
hybrydowe = mieszaƒcowe
NK Octans Moc oleju
plon nasion przy 9% wilgotnoÊci 36,5 dt/ha - 114,8%
wzorca w badaniach PDOiR w 2011 roku (COBORU)

Xenon Kompaktowy i wydajny
plon nasion przy 9% wilgotnoÊci 36,4 dt/ha - 114,5%
wzorca w badaniach PDOiR w 2011 roku (COBORU)

ES Natalie Korzystna odmiana
Bonanza ˚yła złota
plon nasion przy 9% wilgotnoÊci 37,8 dt/ha - 113,2%
wzorca w 2011 roku, 44,7 dt/ha - 115,2% wzorca
w 2010 roku w doÊwiadczeniach rejestrowych COBORU
- rejestracja w Polsce w 2012 roku

NK Linus Wyjdê na plus
DK Explicit Wi´kszy, silniejszy, lepszy
Intense CS Półkarłowy mieszaniec

Odmiany liniowe = populacyjne
Totem CS Symbol wysokiego plonu
Satori Stabilny plon!
Cigal Odmiana pełna galanterii!
Gloria Przynosi chwał´

plon nasion przy 9% wilgotnoÊci 33,7 dt/ha - 106,0%
wzorca w badaniach PDOiR w 2011 roku (COBORU)

P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.
56-500 Syców, ul. Parkowa 14
Dział nasion
tel. 691 114 337
(62) 786 84 03, (62) 786 84 04
www.agroefekt.pl

www.RaportRolny.pl

Zawartość białka
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Antonella
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Bartosz

2006 71,5
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Bażant

2002 67,6

78,9
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Ryncho-sporioza

81,2

dni cm %

Rdza jęczmienia

2008 70,6

dt z ha

Wyleganie

Amarena

Odmiana

Wysokość roślin

Gęstość ziarna

Plamistość siatkowa

Mączniak prawdziwy

Wyrównanie ziarna

Masa 1000 ziaren
g

Dojrzałość woskowa

Mrozoodporność
9o

1

Lp.

Plon ziarna a2

i Rolniczego, i zawiera wykaz
odmian najlepiej sprawdzających się w danym rejonie kraju.
Uprawa jęczmienia ozimego obarczona jest pewnym ryzykiem w naszych warunkach
klimatycznych. Jęczmień jest
stosunkowo mało odporny
na wymarzanie, w porównaniu z innymi gatunkami i ciągle
brakuje postępu w tej dziedzinie. Mroźna zima w sezonie
2011/2012 pozwoliła mocno
zweryfikować oceny mrozoodporności i wyłonić odmiany, które
najlepiej przetrwały w niesprzyjających warunkach. Do odmian
z doświadczeń PDOiR, które
najlepiej przezimowały (średnio
ponad 50% roślin żywych) należą: Fridericus, Titus, Matilda,
Wendy, Maybrit i Scarpia.
W praktyce korzystnym rozwiązaniem może okazać się uprawa
więcej niż jednej odmiany jęczmienia ozimego w danym gospodarstwie. Zmniejsza to ryzyko
strat w przypadku wystąpienia
chorób czy zdarzeń losowych
takich jak podczas ostatniej zimy.
Aby dobrze wykorzystać
postęp, jaki dają nam nowe
odmiany, należy stosować
kwalifikowany materiał siewny.
Daje to wiele korzyści rolnikom:
pozwala uzyskać wyższe plony i ograniczyć koszty uprawy.
Kwalifikowany materiał siewny, przy starannej reprodukcji
można używać przez 3-4 lata,
bez ryzyka obniżenia plonów.

Plon ziarna a1

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU Słupia Wielka

skala 9o

Wielorzędowe pastewne
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Henriette
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Karakan
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KWS Meridian
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Lomerit
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Maybrit

2006 72,8

83,8

5

43,8 179 97 92

3

5

4

5

5

4

5

15

Merle
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Souleyka
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Traminer
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Titus
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Dwurzędowe pastewne
23

Metaxa

2010

74,0

84,8

4,5 53,5 179 83 96
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Nickela

2006 71,9

81,5

4,5 50,8 180 81 96
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Wintmalt

2008 68,1

78,4

4

6

4

6

5

4

7

5

Dwurzędowe browarne
49,5 181 85 96

Syntetyczna ocena wartości browarnej: Nickela – 3,75 o, Wintmalt – 4,10o,
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę
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Wintmalt (2-rz)

2010
4

3

(2-rz) - odmiana dwurzędowa;
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RAZEM

Zachodnio- pomorskie

Wielkopolskie

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

2009 2010
2010

2010 2010
2009

Souleyka

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

2010 2010

Merle

Metaxa

2011

2010

Fridericus
Nickela

2011 2011

2010

Lomerit
Merlot

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Odmiana

Kujawsko-pomorskie

Tabela 2 Lista zalecanych do uprawy odmian jęczmienia ozimego na obszarze województw na rok 2012
Dolnośląskie

nich latach, takie jak Antonella,
Fridericus, Henriette, Holmes,
Souleyka, Titus czy Metaxa
cechują cię sztywną słomą,
odporną na wyleganie.
W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na odporność na choroby. W jęczmieniu
ozimym najczęściej występującymi chorobami są mączniak prawdziwy, plamistość
siatkowa, rynchosporioza
i czarna plamistość, a dobrą
zdrowotnością cechują się odmiany: Titus, Souleyka, Antonella czy Henriette.
Jeżeli chodzi o uprawę odmian browarnych jęczmienia,
musimy wiedzieć, że w naszych
warunkach klimatycznych częściej wybiera się jednak formę
jarą, która osiąga lepsze parametry technologiczne. Przy wyborze ozimej formy jęczmienia
na cele browarne, w pierwszej
kolejności należy pamiętać
o kontraktacji odmian. Słodownie kontraktują i skupują tylko
wybrane przez siebie odmiany, o najlepszych parametrach
technologicznych. Przy wyborze odmiany do siewu należy
kierować się syntetyczną oceną wartości browarnej odmian
i wielkością plonu a dopiero
później odpornością na choroby. Mniej istotna jest odporność
na wyleganie, ponieważ przy
uprawie jęczmienia na cele browarne zaleca się niski poziom
nawożenia azotowego, co zapobiega wyleganiu. Na koniec
należy sprawdzić czy dana słodownia przyjmuje wybraną
przez nas odmianę.
Kaszarnie przyjmują wszystkie odmiany pastewne i browarne, które spełniają parametry
jakości kaszarskiej. Wybierając odmianę z takim przeznaczeniem powinniśmy kierować
się następującymi cechami:
plon ziarna i zawartość białka,
masa 1000 ziaren, wyrównanie (celność ziarna), odporność
na choroby oraz wyleganie.
Uwzględniając wyżej wymienione cechy, mamy dużą
szansę na uzyskanie dobrej
jakości konsumpcyjnej ziarna.
Wybierając odmianę jęczmienia ozimego musimy również
wziąć pod uwagę, w jakim rejonie Polski będziemy
ją uprawiać. W tym celu warto zapoznać się z wydawaną corocznie przez COBORU
„Listą zalecanych do uprawy
odmian na obszarze województw”. Lista ta tworzona jest
każdego roku na podstawie
wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian jęczmienia ozimego (2009-2011)

Rok rejestracji

Jaki jęczmień uprawiać
Jęczmień ozimy ma duży
potencjał plonotwórczy, znacznie wyższy niż jara forma jęczmienia. Uprawa tego gatunku,
nie jest jednak mocno rozpowszechniona w naszym kraju, a powierzchnia uprawy
jęczmienia ozimego, wg danych GUS, zajmowała w roku
2011 około 230 tys ha.
Dobór odpowiedniej odmiany
jest bardzo ważnym czynnikiem
wzrostu wydajności jęczmienia. Krajowy rejestr zbóż oferuje szeroką gamę odmian
różnych gatunków i każdego
roku wzbogaca się o nowe,
wartościowe kreacje. Obecnie
do wyboru mamy 27 odmian
jęczmienia ozimego, w tym
23 odmiany typu pastewnego o kłosie wielorzędowym,
jedna pastewna o kłosie dwurzędowym oraz trzy odmiany
browarne - dwurzędowe. Charakterystykę zarejestrowanych
odmian jęczmienia ozimego
przedstawiono w tabeli 1, pomijając odmiany Bursztyn i Tiffany, które nie były badane
w ostatnich trzech latach.
Wybierając odpowiednią
odmianę musimy zadać sobie przede wszystkim pytanie
o kierunek użytkowania. Jęczmień ozimy wykorzystuje się
głównie na cele paszowe, ale
może być również wykorzystywany w przemyśle spożywczym do produkcji słodu albo
przerabiany na kasze.
Decydując się na uprawę
jęczmienia ozimego z przeznaczeniem na pasze, głównym
kryterium wyboru jest plon
ziarna. Odmiany rejestrowane
w ostatnich latach wnoszą duży
postęp w plenności, a odmianą, która uzyskuje najwyższe
plony jest Souleyka. W doświadczeniach COBORU średnio w trzech ostatnich latach
plonowała na poziomie blisko
80dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki. Bardzo wysokimi plonami wyróżniają się
również odmiany Antonella,
Holmes, KWS Meridian oraz
Titus. Wysoko plonują również
Henriette, Matilda, Fridericus
czy Wendy.
Kolejną cechą, na którą warto zwrócić uwagę przy uprawie odmian pastewnych jest
zawartość białka, a wyróżniają się tu odmiany Fridericus,
Laverda, Titus oraz dwurzędowa Metaxa.
Mankamentem jęczmienia
ozimego, który wpływa na wielkość plonu, jest duża podatność na wyleganie. Odmiany
wpisywane do rejestru w ostat-
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Wybór rośliny do uprawy
w międzyplonie ścierniskowym
Do uprawy w międzyplonie
(poplonie) ścierniskowym przydatne są rośliny o szybkim tempie początkowego wzrostu,
umożliwiającego w ciągu ok.
75 dni wegetacji wytworzenie
plonu zielonej masy 20 – 40 t/
ha. W naszym kraju wykorzystywane są do tego celu rośliny motylkowate, kapustne,
trawy oraz pojedyncze gatunki należące do innych grup
botanicznych.
Wybór gatunku uwarunkowany jest przede wszystkim
celem uprawy (pasza, zielony
nawóz) oraz terminem zbioru
przedplonu. Roślinami najbardziej wartościowymi zarówno
na cele paszowe jak też na zielony nawóz są rośliny motylkowate, które cechuje wysoka
zawartość białka w zielonce.
Ponadto rośliny te nie wymagają nawożenia azotowego
(żyją w symbiozie z bakteriami
brodawkowymi) oraz wywierają pozytywny wpływ na właściwości gleby (poprawiają jej
strukturę, pobierają fosfor i potas ze związków trudno dostępnych dla innych roślin,
pozostawiają resztki pozbiorowe zawierające dużo azotu).
Spośród roślin motylkowatych
największą przydatność do tej
uprawy mają: groch siewny,
łubin żółty, łubin wąskolistny,
wyka siewna i wyka kosma-

ta. Pewnym mankamentem
tych roślin jest wysoka masa
1000 nasion, a tym samym
duża ilość wysiewu. Musimy
ponosić znaczne koszty zakupu materiału siewnego, nie
wiedząc czy rośliny będą miały sprzyjające warunki rozwoju i czy ich plon i pozytywny
wpływ na glebę (możliwy tylko
w przypadku udanej uprawy)
zrekompensują poniesione
nakłady. Z tego względu nie
należy planować do tej uprawy gatunków o bardzo dużych
nasionach (bobik, łubin biały).
Drobnymi nasionami wyróżnia
się seradela uprawna (masa
1000 nasion – 2,8-4,6g). Jest
to roślina wytwarzająca delikatne łodygi i liście, co może czynić ją atrakcyjnym surowcem
paszowym. Wadą tej rośliny
jest niska plenność przy uprawie w międzyplonie ścierniskowym. Może być uprawiana we
wczesnych międzyplonach
– wysiewanych na cele paszowe ok. 20 lipca. Przy późniejszych siewach wytwarza
nieduże rozety, w których liście
osadzone są bardzo blisko powierzchni gleby. Taki pokrój roślin przyczynia się do dużych
strat. Wiele cennych paszowo
liści zostaje na polu. W tej sytuacji racjonalnym sposobem
wykorzystania zielonej masy
tej rośliny jest przeznaczenie

jej na pastwisko polowe.
Rośliny motylkowate nie
w każdych warunkach mogą
być uprawiane. Z uwagi na powolny początkowy wzrost wymagają najwcześniejszych
terminów siewu. Większość
gatunków z tej grupy powinno się wysiewać nie później
niż do końca lipca. Obniżka
plonu przy opóźnieniu ich siewu jest większa niż u roślin
z rodziny kapustnych czy facelii błękitnej. Słabą stroną
roślin motylkowatych są ich
duże wymagania względem
uwilgotnienia gleby w okresie
kiełkowania. Ich nasiona pobierają w tej fazie wodę z gleby w ilości stanowiącej ok.
150% masy własnej.
Z wieloletnich badań polowych wynika, że relatywnie
wysoką niezawodnością, nawet przy wysiewie ok. 5 sierpnia, cechuje się groch siewny
(zwłaszcza odmiany pastewne
o niższej masie 1000 nasion).
Prawdopodobieństwo udania
się uprawy grochu w międzyplonie ścierniskowym wynosi
w naszych warunkach klimatycznych ok. 75-80%, a jeżeli suma opadów w lipcu jest
wyższa od średniej wieloletniej
i gleba w okresie siewu jest
dobrze uwilgotniona to nawet
przy braku opadów w sierpniu
można uzyskać plon zielonki

sięgający 20 t/ha.
Mniejszymi wymaganiami
w stosunku do terminu siewu
charakteryzują się rośliny z rodziny kapustnych (krzyżowych).
Z tej grupy roślin w międzyplonie ścierniskowym można uprawiać: rzodkiew oleistą, rzepak
ozimy i jary, gorczycę białą,
kapustę pastewną oraz rzepę
ścierniskową. Mogą one być
wysiewane zarówno w III dekadzie lipca, jak również w I dekadzie sierpnia. Gorczyca biała
preferuje jeszcze późniejsze
terminy (II dekada sierpnia),
które sprzyjają tworzeniu silnie rozbudowanych rozet liściowych. Wysiewana w lipcu
wytwarza mniej liści a więcej
pędów generatywnych, przez
co niższy jest plon i gorsza jakość zielonki.
Do niewątpliwych zalet roślin
z rodziny kapustnych możemy zaliczyć drobne nasiona,
przyczyniające się do znacznego potanienia uprawy. Ponadto są to rośliny o dużym
potencjale plonowania, przekraczającym często 40t świeżej zielonki z hektara. Jednak
dla uzyskania tak wysokich
plonów niezbędne jest stosowanie właściwego nawożenia przed ich wysiewem.
Szczególnie duże znaczenie
odgrywa azot, który stosowany w ilości 50-100 kg/ha,
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umożliwia uzyskanie tak wysokich plonów. Warunkiem
dobrej efektywności plonotwórczej azotu są odpowiednie warunki wilgotnościowe.
Zapewniają je opady w okresie od początku lipca do końca
sierpnia w ilości przekraczającej 100 mm, a optymalne warunki uzyskujemy, gdy wynoszą
one 140-160mm.
Wyniki badań polowych
wskazują, że rośliny kapustne
nie są tak skuteczne jak motylkowate w łagodzeniu negatywnych skutków nadmiernego
udziału zbóż w płodozmianie.
Jednak w dobrych warunkach
glebowych i w lata charakteryzujące się korzystnym dla
zbóż rozkładem opadów atmosferycznych przyorana biomasa międzyplonowa tych
roślin przyczynia się do istotnego zwiększenia plonu ziarna,
a także poprawy jego jakości.
Szczególnie korzystnie wyróżnia się w tej grupie rzodkiew oleista, która w naszych
warunkach dobrze plonuje,
pobiera z gleby bardzo dużo
azotu i potasu oraz charakteryzuje się dobrym wpływem
następczym.
Niektóre odmiany uprawne
gorczycy białej (np. Metex, Sirola) i rzodkwi oleistej (np. Adagio,
Pegletta) zaleca się uprawiać
w płodozmianach z dużym
udziałem buraka cukrowego.
Odmiany te powodują znaczne
ograniczenie liczby cyst mątwika burakowego w glebie i tym
samym zmniejszają zagrożenie uszkodzenia korzeni przez
tego szkodnika.
Mankamentem tej grupy roślin jest gorsza wartość pokarmowa zielonki. Z uwagi
na obecność w niej glukozynolanów, a przy przenawożeniu skłonność do nadmiernej
koncentracji potasu i azotanów,
nie może ona być wyłączną
paszą dla zwierząt. Musi być
uzupełniona zielonką z roślin
wolnych od tych związków.
W międzyplonie ścierniskowym mogą być uprawiane również rośliny zbożowe
(żyto zwyczajne, owies siewny)
oraz trawy (życica wielokwiatowa, życica westerwoldzka).
Wykorzystanie ich do uprawy
międzyplonowej jest aktualnie
niewielkie. Wynika to z bardzo
dużego udział zbóż wiechlinowych w strukturze zasiewów

Dr inż. Edward Wilczewski
UTP w Bydgoszczy

i związanego z tym zagrożenia
nadmiernego rozwoju chorób
i szkodników tych roślin.
Spośród roślin z innych grup
botanicznych na szczególną
uwagę zasługują facelia błękitna i słonecznik zwyczajny.
Są to rośliny o dużym potencjale plonowania. Facelia błękitna jest rośliną o szybkim
tempie wzrostu, mało podatną na zachwaszczenie. Wysiewana zarówno w lipcu, jak
też w pierwszej połowie sierpnia daje wysoki plon zielonej
masy. Podobnie jak kapustne wytwarza drobne nasiona, dzięki czemu wysiew ok.
10 kg/ha zapewnia uzyskanie
optymalnej obsady roślin po
wschodach.
Słonecznik zwyczajny uprawiany w międzyplonie ścierniskowym może wytwarzać
bardzo wysokie plony zielonej
masy o dobrej wartości paszowej. Jednak warunkiem uzyskania wysokiego plonu jest
wysiew w lipcu. Wraz z opóźnieniem siewu następuje bardzo istotne obniżenie plonu.
Ponadto słonecznik jest bardzo
wrażliwy na niskie temperatury, przez co słabo przyrasta w październiku i jest silnie
uszkadzany przez przymrozki.
Wybór gatunku i odmiany
hodowlanej rośliny do uprawy w międzyplonie ścierniskowym musi być dostosowany
do celu uprawy, występującej w gospodarstwie struktury zasiewów, terminu zbioru
przedplonu, aktualnych warunków pogodowych (szczególnie
ilości opadów) oraz właściwości gleby. Duża liczba i różnorodność gatunków nadających
się do tej formy uprawy umożliwia dobre dostosowanie rośliny do posiadanych warunków.
Jedynie w latach o bardzo suchym lipcu i pierwszej połowie
sierpnia podejmowanie takiej
uprawy jest nieuzasadnione.
Jeżeli warunki wilgotnościowe przed siewem są sprzyjające i jednocześnie możliwy
jest wczesny termin siewu,
to najlepiej wybierać rośliny
motylkowate, wytwarzające
zielonkę o dobrej wartości paszowej i biomasę cenioną jako
zielony nawóz.
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Nawóz działa jak natura chciała
O nawozach, których nie da się przedawkować, detoksykacji po porażeniach, lewoskrętnych aminokwasach
i związku nawozu ze zdrowiem z Robertem Sikorą z NaturalCrop Poland rozmawia Alicja Szczypta.

Medycyna mówi, że ważniejsze jest zapobiegać
niż leczyć. Jaki jest związek nawozów NaturalCrop
z naszym zdrowiem?
Przede wszystkim chodzi o to,
aby nie szkodzić roślinom i plonowi, czyli szukać takich rozwiązań, które są w zgodzie
z naturą i uwalniają pełny potencjał genetyczny roślin. Nawozy,
które tu pokazujemy, są bardzo
często dopuszczone do rolnictwa ekologicznego. My ich
jednak nie promujemy w rolnictwie ekologicznym, jakkolwiek
fajna by to nie była idea, bo
nie wyżywimy społeczeństwa
stosując wyłącznie rolnictwo
ekologiczne. Jest nas po prostu za dużo. Ale warto synchronizować te technologie, dlatego
sprowadziliśmy do Polski dwa
lata temu nowy nawóz Herba
Green, występujący jako dolistny w formie zawiesiny.
A do jakich konkretnie roślin go stosujemy?
Do wszystkich roślin zielonych. Ma on charakter wielofunkcyjny: jest to z jednej strony
nawóz wapniowo-krzemowy
z mikroelementami, czyli uzu-

pełnia on niedobory rośliny.
Wprowadza do rośliny w bardzo innowacyjny sposób szereg
mikroelementów, które są zmikronizowane do cząsteczek
wielkości od 5 do 15 mikronów, a przez to mikroelementy mogą wnikać przez aparaty
szparkowe. Dlatego trzeba go
aplikować, gdy aparaty szparkowe są otwarte, czyli wcześnie
rano, późno wieczorem albo
przy zachmurzonym niebie.
Jednocześnie bardzo dobrze
działa on jako detoksykator
przy rozmaitych porażeniach
po pestycydach.
Czyli robi taki detox roślinie, krótko mówiąc? Jak
to działa?
On po prostu wnika do rośliny, wapniem wzmacnia ściany
komórkowe i aplikuje wszystkie
te mikroelementy, które roślina potrzebuje.
Widzę, że mikroelementów
jest w tym pakiecie sporo,
bo aż 11. Czy nie ma ryzyka, że przesadzimy z jakimś
mikroelementem?
Nie, dlatego, że tu nie ma
żadnej chemii. W tym nawozie są naturalne skały, które
zostały pokruszone i zmielone na mikrocząsteczki.
Roślina w efekcie pobierze
w sposób naturalny tylko to,
co potrzebuje, a jak pobrałaby
za dużo, to wydali. Istotne również jest to, żeby te cząsteczki
były odpowiednio naładowane,
więc kruszenie i mielenie skał

wykonuje się w polu elektromagnetycznym. A dla rolnika
najważniejsze jest, że to działa
i wzrosty plonów są rewelacyjne. W przypadku buraka cukrowego, którego testowaliśmy
na Zamojszczyźnie, w pierwszym roku wzrost był o 17%,
a w drugim przy innych dodatkowych sprzyjających okolicznościach nawet o 50%. Co
ważne, wzrost plonu przełożył
się również na jego jakość.
A s k ą d p oz ys k i wane są skały do zmielenia na tę mieszankę? Czy
to z jednego czy z wielu
miejsc?
Skały pochodzą z kilku miejsc
w Chorwacji, stąd są różnice
pomiędzy poszczególnymi partiami nawozu, i dlatego każda
jest osobno badana. Natomiast
biorąc pod uwagę skład, to nie
da się tego przedawkować.
Czasem rolnicy się mylili, bo
mówiliśmy, że trzeba zastosować 2kg na 3 dawki, a oni dawali 3 razy po 2kg, ale też nic
się złego nie działo, bo rośliny
po prostu wydaliły nadmiar.
Podobnie jak człowiek wydali nadmiarową, a więc niepotrzebną witaminę C?
Dokładnie tak. Ten preparat
to był pierwszy, który wprowadziliśmy. Ponieważ odniósł
sukces, to zaczęliśmy szukać
kolejnych, podobnych preparatów. Znaleźliśmy włoską firmę
Insa, która od 40 lat rozwija technologię nawozów orga-

nicznych, które uznaliśmy za
bardzo ciekawe. Na początek
wybraliśmy nawóz doglebowy
Ferfil, który jest też nawozem
wielofunkcyjnym. Jest to nawóz
azotowy (12.5% azotu), a ponieważ ma dużo węgla organicznego, to działa on też jako
użyźniacz i stymulator korzeni.
Nie trzeba go mieszać z glebą, wystarczy go rozsiać, a on
dzięki temu, że jest higroskopijny, w sposób naturalny się
rozpuści i wniknie w glebę, gdy
spadnie deszcz. W związku
z tym nie ulega takim stratom,
jak każdy inny nawóz azotowy, który w złym momencie
podany będzie gazyfikowany,
a pod wpływem zbyt ulewnego
deszczu - wymywany.
Widzę tu też, że zawiera
on lewoskrętne aminokwasy, a czy nie powinny przypadkiem być prawoskrętne?
Przecież w naturze wszystko
jest prawoskrętne?
Właśnie nie wszystko. Zarówno ludzie jak i rośliny
są zbudowani z aminokwasów lewoskrętnych, więc jeśli otrzymujemy prawoskrętne,
to zarówno człowiek, zwierzę,
jak i roślina, musi wydatkować
energię na przetworzenie ich
na lewoskrętne, aby je przyswoić. Prawoskrętne oczywiście nie są złe, ale lewoskrętne
są po prostu lepiej przygotowaną gotową pożywką. Nawóz
ten ma jeszcze jedną cechę,
która odróżnia go od pozostałych nawozów azotowych,

z którymi musimy wyjechać
w pole 2-3 razy. Tu wystarczy
zastosować go raz przed lub
po siewie, bo ponieważ nie
jest on wypłukiwany, to on po
prostu czeka w glebie. W tym
czasie wytwarza dobre warunki
dla namnażania mikroorganizmów, sprzyjających uwalnianiu potasu lub fosforu. Bez
tego ten fosfor czy potas, by
w glebie leżały, ale nie byłyby
wchłaniane, a rolnik by w kółko nawoził tymi pierwiastkami.
Są przecież nawet specjalne środki przeznaczone
na pobudzanie uwalniania,
reaktywacji zmagazynowanego w glebie potasu i fosforu, a tu jest to podane
hurtem „na łopacie”, tak?
Dokładnie tak. Jest to również spora wygoda dla rolnika,
bo wystarczy go zaaplikować
raz i znika ryzyko, że nie będzie
pogody, żeby wjechać drugi
raz. Bardzo ważny tu jest profil uwalniania: uwalnianie jest
długie i spłaszczone, a do tego
proporcjonalne do temperatury. Dla porównania mocznik
uwalniający się skokowo po
aplikacji, może w ogóle nie
zostać pobrany przez roślinę,

gdy było jej jeszcze za zimno.
Wówczas nasz Fertil się w ogóle nie uwalnia, tylko czeka, aż
będzie cieplej, bo w sytuacji,
gdy temperatura w nocy spada
albo nawet są przymrozki, to roślina nie walczy o wzrost, ale
o przetrwanie. Nawozy - z drugiej strony - o powolnym działaniu czy obornik kurzy mają też
słabsze profile uwalniania.
A co w razie przesady?
Nic. Roślina tego nie pobierze
i zostanie on w glebie na przyszły rok. W przeciwieństwie
do typowego azotu, który jak
rzucimy na pole jesienią, a potem plantacja nam wymarznie,
to jest on już stracony.
A tu widzę jeszcze trzeci specyfik…?
To ostatni z naszych ciekaw ych nawozów, czyli NaturalCrop SL – nawóz
azotowy podawany dolistnie.
Jest to równocześnie biostymulator oraz adiuwant, czyli można go bezproblemowo mieszać
z pestycydami. Co znów warte podkreślenia, zawiera on
prawie całą paletę istniejących aminokwasów, oczywiście lewoskrętnych.
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Zawartość polskiego chmielu w polskim piwie
Browar Amber przyprawia
piwo chmielem od polskich
plantatorów. I choć wydaje się
to całkiem naturalne, w rzeczywistości to jeden z nielicznych
przykładów na naszym rynku.
W polskim piwie w yłącznie polski chmiel? Być
może w przyszłości. Na razie większość browarów robi
zakupy chmielu za naszą zachodnią granicą. Chmiel importujemy przede wszystkim
z Niemiec, ale również z Chin.
Powody? Cena oraz długoletnie kontrakty z dostawcami.

W latach 90. na początku
XXI w. Polska była samowystarczalna w produkcji chmielu
i zabezpieczała potrzeby browarów. Polscy plantatorzy nie
mieli problemów ze zbytem.
Konflikt między producentami piwa, a przetwórcami
i plantatorami chmielu zaczął
się w roku 2007. Po kryzysie
w 2006 roku polscy dostawcy
nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. „Byliśmy zmuszeni
do tego, aby zacząć kontraktować chmiel u dostawców
w innych państwach” - po-

informował Grzegorz Adamski ze Związku Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego.
Wówczas, jak informują producenci piwa - znaleźli tańszych dostawców za granicą.
Rolnicy konsekwencje ponoszą do dziś.
„Sytuacja w chmielarstwie
z roku na rok chyli się ku upadkowi i to bardzo radykalnie” powiedział prezes Polskiego
Związku Producentów Chmielu,
Jan Madej, podczas posiedzenia sejmowej Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, która odbyła się

24 maja tego roku. Jako przyczyny wymienił: po pierwsze
- ceny na poziomie niższym
od kosztów produkcji, po drugie - brak możliwości zbytu.
W celu zwiększenia wykorzystania chmielu w produkcji krajowej odbyło się wiele spotkań
z przedstawicielami browarów zlokalizowanych w Polsce.
W ich wyniku branża ta deklaruje zmianę polityki zakupowej
w następnych latach. Jednak
obecnie plantatorzy muszą się
uzbroić w cierpliwość, aby dobiegły końca wieloletnie kon-

trakty międzynarodowe, jakie
podpisały browary. „Wykorzystywanie polskiego chmielu
do produkcji piwa w Polsce będzie sukcesywnie zwiększane
do 75 proc. w roku 2013 oraz
w kolejnych latach do 90 proc.
całkowitego zapotrzebowania
na chmiel branży piwowarskiej”
- informuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
Browary Polskie.
Czy to wpłynie na podwyżki
cen piwa? „Chmiel jest przyprawą, nie ma dużego wpływu
na cenę piwa” - uspokaja-

ją przedstawiciele Browaru Amber. „Warto ratować polskich
chmielarzy, ponieważ ten surowiec jest doskonałej jakości” - dodają.
Produkcją chmielu zajmują się wielopokoleniowe gospodarstwa z historią i tradycją.
Takiej wiedzy i takiego doświadczenia nie zdobywa się
z dnia na dzień. Dlatego Browar Amber robi zakupy u polskich producentów. To nie tylko
sentyment. To również miejsca
pracy i źródło dochodu dla wielu polskich przedsiębiorstw.
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Gdzie i jak magazynować
nasiona rzepaku i zbóż

Urządzenia
do suszenia nasion

Zarówno nasiona rzepaku, jak i ziarno zbóż są żywym materiałem
biologicznym, wymagającym odpowiednich zabiegów konserwujących
i właściwych warunków przechowywania.

Suszenie jest jednym z podstawowych zabiegów
zapewniających nasionom odpowiednią trwałość
przechowalniczą bez utraty cech jakościowych. Nawet
w przypadku zbioru przeprowadzonego w optymalnym
terminie i przy korzystnych warunkach pogodowych
często wymagane jest obniżenie wilgotności nasion.

Dr hab. Dariusz Dziki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Techniki Cieplnej

Surowce te bezpośrednio
po zbiorze charakteryzują się
często wysokim udziałem zanieczyszczeń oraz dużą nierównomiernością rozkładu
wilgotności i temperatury.
Trwają w nich jeszcze procesy dojrzewania prowadzące
do wzrostu temperatury. Dlatego szczególnie w tym okresie materiał taki powinien być
przed przechowywaniem poddany odpowiednim zabiegom
konserwacyjnym. Magazynowanie nasion rzepaku i ziarna zbóż
o podwyższonej wilgotności powoduje intensyfikację procesów
oddechowych prowadzących
do samozagrzewania surowca.
Spowodowane jest to głownie
rozkładem skrobi z jednoczesnym wydzieleniem dwutlenku
węgla, wody oraz energii cieplnej. Prowadzi to do dalszego
wzrostu wilgotności i temperatury. W trakcie tego procesu
następuje nieodwracalny ubytek
masy nasion i ziarna oraz intensywny rozwój mikroflory. Taki
surowiec nie nadaje się na zarówno na cele konsumpcyjne
ani siewne. Najbardziej szkodliwa jest działalność grzybów
chorobotwórczych polegająca
na wydzielaniu mikotoksyn.
Surowiec przed magazynowaniem powinien być dobrze
oczyszczony i w miarę potrzeby
wysuszony oraz doprowadzony
do odpowiedniej temperatury.
Nasiona rzepaku, ze względu
na dużą zawartość tłuszczu,
są w czasie magazynowania
bardziej narażone na zepsucie niż ziarno zbóż. Przy podwyższonej wilgotności nasion
tłuszcz ulega łatwemu rozkładowi. Powoduje to wzrost kwasowości składowanego surowca.
Z kolei wyższa temperatura podczas przechowywania wpływa
na nasilenie procesów oksydacyjnych, których efektem jest
wzrost liczby nadtlenkowej. Oddziałuje to niekorzystnie na jakość nasion rzepaku.
Wyróżniamy dwa podstawowe
sposoby magazynowania nasion rzepaku oraz ziarna zbóż:
przechowywanie w magazynach
płaskich oraz w silosach. Magazyny zbożowe powinny być
właściwie wyposażone. Szcze-

gólnie ważna jest możliwość
szybkiego pomiaru temperatury
i wilgotności nasion i ziarna oraz
zastosowanie urządzeń pozwalających utrzymać odpowiednie
parametry przechowywanego
surowca. W profesjonalnych
magazynach prowadzony jest
ciągły monitoring parametrów
magazynowanych surowców
oraz natychmiastowa sygnalizacja o zaistnieniu niekorzystnych
warunków przechowalniczych.
Umożliwia to składowanie nasion przez długi okres z zachowaniem ich odpowiednich cech
jakościowych.
Na rynku krajowym dużą popularnością cieszą się metalowe
silosy BIN. Poza podstawową
funkcją, jaką jest magazynowanie ziarna, mogą być przystosowane do mieszania, suszenia,
schładzania oraz aktywnej
wentylacji składowanego surowca. Ponadto można je bez
problemu wyposażyć w automatyczne systemy sterowania
oraz systemy pomiaru zmian
temperatury i wilgotności składowanej masy surowca. W zależności od potrzeb konkretnego
gospodarstwa istnieje możliwość
dostosowania silosów do pełnienia różnych funkcji, takich jak
na przykład niskotemperaturowe suszenie. Załadunek silosu
może odbywać się za pomocą
transportu pneumatycznego,
transportu przenośnikiem ślimakowym lub kubełkowym. Załadunek przenośnikiem kubełkowym
stosuje się najczęściej do silosów
o większej pojemności lub do baterii silosów. Od wielkości silosów zależny jest również sposób
rozładunku ziarna. W mniejszych
silosach najprostszym sposobem
jest workownik przymocowany
do ściany zbiornika. W większych
silosach stosuje się wyładunek
z zastosowaniem przenośników
ślimakowych. Najbardziej popularne są dwa układy silosów: tzw.
gniazdowy i szeregowy (rzędowy). Układ gniazdowy wyróżnia
się centralnie umiejscowionym
przenośnikiem kubełkowym,
służącym do załadunku silosów
oraz środków transportu. W przypadku tego układu załadunek
odbywa się rurami spadowymi
z centralnej wieży za pośrednic-

twem rozdzielacza. Daje on możliwość rotacji przechowywanego
surowca w obrębie magazynu
oraz wydanie go na zewnątrz. Takie układy nie pozwalają jednak
na dalsze dostawianie silosów
i zwiększanie w przyszłości ich
pojemności magazynowej. Układ
szeregowy stosuje się zazwyczaj
w przypadku, gdy nie dysponujemy dostatecznie dużą ilością
miejsca do zastosowania układu gniazdowego. Układy rzędowe pozwalają na rozbudowę
magazynu o kolejne silosy, ale
są bardziej kosztowne w budowie, gdyż wymagają stosowania
platformy operacyjnej umożliwiającej załadunek urządzeń.
Należy pamiętać, że zarówno
nasiona rzepaku, jak i ziarno
zbóż są złym przewodnikiem
ciepła. Miejscowe samozagrzenie surowca (spowodowane np.
rozwojem szkodników) może zostać niezauważone, szczególnie
przy braku odpowiedniej liczby
czujników temperatury w masie surowca. Straty poniesione
w okresie długotrwałego przechowywania nasion rzepaku
i zbóż mogą być olbrzymie, jeśli warunki magazynowania będą
nieodpowiednie. W celu uzyskania jak najlepszych efektów
magazynowania należy uwzględnić różne czynniki wpływające
na ten proces m.in. masę składowanego surowca, długość
czasu składowania, cel magazynowania, przestrzeganie zasad
i warunków przechowywania,
jak również wszelkiego rodzaju
koszty związane z magazynowaniem. Bardzo ważna jest również ochrona przed szkodnikami.
Aby uniknąć tego rodzaju strat
należy prowadzić częste kontrole ziarna i eliminować wszelkie
drogi zakażeń. Można korzystać z wielu metod zwalczania
szkodników: mechanicznych,
fizycznych czy chemicznych.
Czas bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku i ziarna zbóż określany jest głównie
na podstawie pomiaru ich wilgotności i temperatury. Przykładowo masa ziarna podstawowych
zbóż wysuszona do wilgotności 14% i schłodzona do temperatury poniżej 10°C może być,
przy zachowaniu tych parame-

trów, składowana nawet do 3 lat,
bez istotnego obniżenie jego
strat jakościowych i ilościowych.
Natomiast czas bezpiecznego przechowywania ziarniaków
o wilgotności 24% i temperaturze
25°C to tylko kilkadziesiąt godzin. W przypadku nasion rzepaku poziom wilgotności powinien
być znacznie niższy i zaleca się
żeby zawierał się w zakresie
od 5 do 7%. Istotne jest również,
żeby wilgotność względna powietrza wynosiła od 30 do 70%.
Temperatura nasion powinna być
utrzymywania na poziomie poniżej 15°C. Podczas magazynowania nasion przez okres
nie dłuższy niż 8 miesięcy, należy ją obniżyć do 10-12°C.
Natomiast przy rocznym przechowywaniu powinna się utrzymywać w przedziale 5-10°C.
Utrzymanie niskiego poziomu
temperatury może zapewnić
wentylacja powietrzem, najczęściej schłodzonym w agregacie
chłodniczym. Metoda chłodzenia
może być wykorzystywana zarówno do konserwacji mokrych
nasion lub ziarna bezpośrednio
po zbiorze, jak również w celu
zapewnienia ciągłości pracy
suszarni, przy dłuższym przechowywania z jednoczesnym
dosuszaniem. Można również
stosować przerzuty surowca
z komory do komory. Metoda
ta powoduje jednak wzrost liczby uszkodzeń nasion, a efektywność obniżenia temperatury jest
stosunkowo nieduża. Jednak,
w szczególności w magazynach
silosowych o dużej pojemności,
często nie można całkowicie wyeliminować przerzutów ziarna,
nawet pomimo zastosowania
agregatów chłodniczych.
Podsumowując należ y
stwierdzić, że do dłuższego
przechowywania nasion rzepaku i ziarna zbóż zalecane
są w szczególności silosy wyposażone w urządzenia pozwalające na zapewnienie
odpowiednich warunków przechowalniczych. Ponadto magazynowane surowce powinny
być poddane monitorowaniu
zmian wilgotności i temperatury,
gdyż od tych czynników zależy
w głównej mierze bezpieczny
okres przechowywania.

Schemat procesu suszenia w silosie

Nadmierna aktywność
wody w nasionach intensyfikuje szereg przemian biochemicznych związanych między
innymi z oddychaniem oraz
rozwojem drobnoustrojów,
co prowadzi do szeregu strat
ilościowych i jakościowych.
Możliwości techniczne przeprowadzenia zabiegu suszenia nasion są duże, jednak
często ze względów ekonomicznych, szczególnie w małych gospodarstwach oraz
przy stosunkowo niewielkiej
wilgotności surowca, zabieg
ten ogranicza się do szuflowania bądź wentylacji. Do jednych z prostszych rozwiązań
konstrukcyjnych zaliczymy
suszarnie podłogowe, które
charakteryzują się łatwością
montażu oraz są przystosowane do współpracy z różnymi wentylatorami używanymi
w rolnictwie. Najczęściej wykorzystywane są wentylatory
osiowe, charakteryzujące się
dużą wydajnością. Urządzenia te powinny być wyposażone w specjalne kierownice
powodujące wzrost ciśnienia powietrza. Jeżeli wilgotność nasion nie jest wysoka
i panują sprzyjające warunki
pogodowe, to do wietrzenia
można zastosować świeże powietrze. Na wylocie wentylatora można również zastosować

nagrzewnicę powietrza, dzięki czemu czas suszenia jest
znacznie krótszy oraz nie należy się obawiać chłonięcia wilgoci przez nasiona na skutek
użycia powietrza o zbyt wysokiej wilgotności względnej.
Najlepsze efekty uzyskuje się
wentylując nasiona powietrzem
porannym, tuż po opadnięciu
rosy. Suszarnie podłogowe
wykonane są często z perforowanej i ocynkowanej blachy
tworzącej zwartą płytę oraz
z kilku kanałów, którymi doprowadzane jest powietrze.
Zamiast blachy stosuje się również układy kanałów (rynien),
z których powietrze dostaje się
do nasion albo przez otwory
w kanałach albo przez szczeliny na styku podłoga-kanał.
Suszarnie tego rodzaju można montować w magazynach
płaskich, wiatach i na strychach
i wykorzystywać do obniżenia
wilgotności różnych płodów
rolnych. Analogiczny system
dosuszania można zastosować
w silosach, specjalnie przystosowanych do dosuszania
nasion, w których pod dno
zbiornika wtłaczane jest powietrze, przy wykorzystaniu wentylatora promieniowego. Innym
rozwiązaniem jest stosowanie
cyrkulacji nasion w procesie
suszenia. W tym przypadku
wykorzystuje się przesypywanie nasion z dołu do góry
z wykorzystaniem przenośnika
ślimakowego. W tego rodzaju rozwiązaniach stosowane
są wentylatory osiowe. Bardzo
często konstruuje się w ten
sposób suszarnie przewoźne. Zaletą tego rozwiązania
jest równomierność nagrzewania nasion.
Stosowanie silosów suszących lub suszarń podłogowych,
dzięki małym nakładom inwestycyjnym i energetycznym,
może w istotny sposób obniżyć koszty suszenia nasion.
Należy wiedzieć, że suszenie nasion powietrzem atmosferycznym przeważnie
w niewielkim stopniu obniża
ich wilgotność i stosuje się
je często głownie do obniżenia
temperatury składowanego su-
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rowca. Natomiast dodatkowe
ochłodzenie powietrza wtłaczanego np. do komory silosu
można uzyskać przy zastosowaniu agregatów chłodniczych.
Schładzanie zostaje zakończone, gdy w całej masie nasion
temperatura będzie wynosiła
kilka stopni Celsjusza.
Interesujące rozwiązanie
urządzeń do suszenia podciśnieniowego pochodzi z Anglii.
Technika ta polega na zasysaniu powietrza przez całą górną
powierzchnię masy nasion za
pomocą rurowych kolumn ssących, ustawionych na podłodze
magazynu płaskiego, zasypanego nasionami do określonego poziomu. Wykorzystanie
grawitacji dla celów wspomagania wymuszonego przepływu powietrza technologicznego
pozwala dodatkowo obniżyć
jednostkowe zużycie energii
na przeprowadzenie procesu.
Metoda ta może być realizowana bez użycia kolumn ssących
w typowych magazynach płaskich po odpowiedniej przebudowie układu wentylacyjnego
oraz przy niewielkich nakładach
w magazynach płaskich wyposażonych w całopowierzchniową aspirację podłogową.
Omówione rozwiązania
są przykładami rozwiązań dla
małych gospodarstw. W dużych gospodarstwach rolnych
oraz w elewatorach zbożowych
najczęściej są stosowane suszarnie termiczne o większej
wydajności. Największe zastosowanie praktyczne znalazły suszarnie komorowe,
a w szczególności urządzenia kolumnowe o zabudowie
daszkowej. Po jednokrotnym
przejściu nasion przez takie urządzenie jednorazowo
maksymalnie można obniżyć
wilgotność nasion o ok. 5%.
Zasadniczymi zespołami tych
suszarń są kolumna susząco-chłodząca, podgrzewacz
powietrza, wentylator główny
i wentylator czynnika chłodzącego. Ponadto w skład suszarni
wchodzą urządzenia elektryczne do napędu i układy kontrolno-sterujące. W piecu suszarni
wbudowany jest wymiennik
ciepła, który służy do podgrzewania powietrza tłoczonego
przez wentylator. W skład komory roboczej wchodzi komora
zasypowa, komora suszenia,
zapory, komory chłodzenia,
wygarniacze, wentylator oraz
przewody doprowadzające
i odprowadzające powietrze.
Najczęściej strefa suszenia
jest oddzielona od komory
chłodzenia strefą neutralną.
W suszarce daszkowej w komorze suszenia kanały tworzą

dwuspadowe daszki, których
głównym zadaniem jest doprowadzanie czynnika suszącego
oraz odprowadzanie powietrza
wilgotnego.
Suszarnie kolumnowo-daszkowe charakteryzują się prostą konstrukcją oraz dobrym
dostępem do elementów regulacyjnych. Wadą ich jest wrażliwość na zanieczyszczenia
słomiaste, które powodują nierównomierny przepływ nasion,
wskazane jest zatem wstępne czyszczenie nasion. Inną
grupę suszarek komorowych
stanowią suszarki żaluzjowe. Ich działanie jest podobne jak suszarni daszkowych.
Rzadziej do zmniejszenia wilgotności nasion wykorzystywane są suszarki bębnowe,
lub fluidyzacyjne.
Należy pamiętać, że podczas suszenia nasiona nie
mogą być nadmiernie nagrzewane. W szczególności dotyczy to materiału siewnego
oraz jęczmienia browarnianego, w przypadku którego
temperatura nagrzania nasion
nie powinna przekroczyć ok
40°C, natomiast dla surowca
konsumpcyjnego nie powinno
się przekraczać temperatury
50-60°C, powyżej której zachodzą nieodwracalne procesy, prowadzące do obniżenia
jakości nasion.
Jako paliwo do suszarni nasion stosowany jest najczęściej gaz lub olej opałowy, ale
coraz częściej można spotkać również rozwiązania,
gdzie piece w suszarni są zasilane słomą lub sianem, co
może się przyczynić do zmniejszenia kosztów tego procesu. Oszczędności nakładów
energetycznych podczas suszenia można również uzyskać prowadząc ten proces
dwuetapowo. W pierwszym
etapie surowiec jest suszony
klasycznie ogrzanym powietrzem a następnie dosuszany
poprzez wietrzenie powietrzem
atmosferycznym. Postęp w suszeniu nasion dotyczy głównie
systemów sterowania pracą
suszarni oraz zainstalowanych
urządzeń kontrolno-pomiarowych pozwalających dobrać
optymalne parametry procesu suszenia nasion w zależności od rodzaju surowca, jego
wilgotności i temperatury. Prowadzone są również prace
nad możliwością wykorzystania słonecznych systemów
energetycznych do suszenia
nasion i ziarna zbóż.
Dr hab. Dariusz Dziki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Techniki Cieplnej
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Suszenie ziarna kukurydzy

Prof. Aleksander Lisowski
SGGW w Warszawie
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

Możliwości techniczne suszenia ziarna odbieranego od kombajnów zbożowych są duże i zróżnicowane,
co pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań do wielkości gospodarstwa rolnego.
Możliwości te nie są jednak
w pełni wykorzystywane przez
rolników. Przyczyny tego stanu
rzeczy są wynikiem głównie
czynników ekonomicznych.
Przemysł oferuje bowiem wiele
urządzeń technicznych, które w dostatecznym stopniu
spełniają wymagania przyszłych użytkowników. Znaczną
część rolników nie stać jednak
na zakupienie nowoczesnych
suszarń i powinni oni skorzystać z usług.

Pomiar wilgotności ziarna
Dobrą praktyką jest zmierzenie wilgotności ziarna podczas
jego zbioru, gdyż przy dużej
wilgotności i temperaturze
ponad 15o C nie można dłużej czekać na kolejne zabiegi
niż 16-20 godzin.
Na polu wilgotność ziarna można szybko określić za
pomocą małych, przenośnych
i łatwych w obsłudze mierników (testerów). Ich dokładność
nie jest zbyt duża, ale na tyle
wystarczająca, aby ocenić
poziom wilgotności ziarna.
Przewagą tych mierników jest
łatwość obsługi i szybkość wykonania pomiaru (kilkadziesiąt
sekund). Na naszym rynku oferuje je klika firm: ACO Automation Components z Niemiec
(import przez Introl z Katowic, mierniki PM-400, PM600, FS 2002-1Z), Asonik
z Poznania (Super CHTM2),
Dickey-John z USA (import
przez Cerus Wena z Torunia, testery o nazwie Multi
Grain MGT, M20P), Dramiński z Olsztyna (WD-7), GRENE (Unimeter Super Digital),
Oktiw z Borku Szlacheckiego
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(Farmpoint).
Obecnie produkowane
mierniki wilgotności ziarna mają ciekłokrystaliczne
wyświetlacze cyfrowe LCD,
co zmniejsza popełnienie błędu przy odczycie wartości.
Niektóre z mierników są wyposażone w wewnętrzny system kalibracji temperatury, co
zwiększa dokładność pomiaru wilgotności. Przy wyborze
miernika należy kierować się
jego przyszłym zakresem wykorzystania i wziąć pod uwagę uprawiane rośliny na ziarno
lub na nasiona.

Ogólne problemy
suszenia ziarna
Ziarno stanowi materiał biologiczny, bardzo wrażliwy zarówno na działanie termiczne
(skurcz, pękanie, spadek zdolności kiełkowania, ubytek lizyny w białku), jak i długie
przechowywanie w stanie dużej wilgotności (ubytek masy
suchej substancji, rozwój pleśni i mikroorganizmów, spadek zdolności kiełkowania).
Dogodne warunki rozwoju
mikroorganizmów znajdują zarodniki grzybów w zanieczyszczeniach ziarna glebą, kurzem
i resztkami roślinnymi, dlatego tak ważne jest wstępne
czyszczenie ziarna. W związku z powyższym poszukując
najkorzystniejszych warunków suszenia w istniejących
urządzeniach suszarniczych
należy, w miarę możliwości,
brać pod uwagę wszystkie
wymienione wyżej problemy.
Intensywność procesów
biologicznych, jakie zachodzą w ziarnie zależy przede

wszystkim od wilgotności i temperatury. Do najważniejszych procesów należy
oddychanie ziarna, które jest
połączone ze spalaniem substancji organicznych. Na skutek intensywnego oddychania
i spalania substancji organicznych powstają straty wyrażające się ubytkiem masy ziarna.
Dodatkowo, wraz ze wzrostem
temperatury następuje rozwijanie się drobnoustrojów,
bakterii i pleśni, co prowadzi
do samozagrzewania się ziarna. W temperaturze 35-50 oC
rozwijają się pleśnie, które
powodują powstawanie charakterystycznego stęchłego
zapachu. Tlen zawarty w powietrzu, które wypełnia przestrzenie między ziarnami jest
zużywany na oddychanie ziarna i rozwój pleśni. Może prowadzi to do rozpoczęcia się
procesu fermentacji alkoholowej lub octowej. Jeśli nie
przerwiemy tych procesów,
to nastąpi dalszy samoczynny wzrost temperatury do 5060 oC, przy której ziarno ulega
zepsuciu, tracąc zdolność
i energię kiełkowania, a białko ulega denaturyzacji.
W procesie suszenia ziarno nie może być nadmiernie
nagrzewane. Na początku
suszenia, gdy wilgotność ziarna kukurydzy wynosi 30-35%,
temperatura powietrza suszącego nie powinna przekraczać
80-90o C, a ziarno nie powinno się nagrzewać powyżej 50o C. Proces suszenia
ziarna kukurydzy ma tę charakterystyczną własność,
że odbywa się w dwóch fazach, początkowo przy stałej

prędkości suszenia, a następnie przy malejącej prędkości suszenia. Po osiągnięciu
przez ziarno wilgotności 20%,
możemy zwiększyć temperaturę powietrza suszącego
do 110o C, ale temperatura
ziarna nie powinna przekroczyć 65o C, gdyż przy temperaturze ziarna 70-75o C jego
powierzchnia zaczyna brązowieć, a wewnątrz zachodzą
nieodwracalne zmiany, które
zmniejszają wartość paszową ziarna. Jeszcze większą
ostrożność należy zachować,
gdy ziarno jest przeznaczone
na siew. Ze względu na różnice w szybkości oddawania
wody przez różne odmiany
kukurydzy, podczas suszenia nie powinno się ich mieszać. Niestety takie przypadki
występują, gdy korzystamy
z usług, a nie dysponujemy
wystarczającą masą ziarna dla
zapełnienia komory suszarniczej. Suszenie różnych odmian
i o różnej wielkości ziarniaków
przyczynia się do strat jakościowych lub ekonomicznych,
bądź łącznych. Termiczny proces suszenia prowadzi się
do chwili, gdy ziarno uzyska
wilgotność 16-17%. Dalsze
suszenie powinno odbywać
się przez chłodzenie zimnym
powietrzem do temperatury
ziarna 10o C. Podczas schładzania przepływające powietrze nagrzewa się od ciepłego
ziarna i osusza go o 2-3%,
co pozwala na osiągnięcie
końcowego, bezpiecznego
poziomu wilgotności ziarna,
przy jakim może być przechowywane. Przy schładzaniu
zimnym powietrzem należy
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zwracać uwagę na jego wilgotność względną, która nie
powinna być większa niż 5060%, gdyż powyżej tej granicy
następuje nawilżanie ziarna.
Suszenie ziarna można przeprowadzić wyżej opisaną metodą wysokotemperaturową
lub podzielić proces na dwa
etapy i w drugim etapie wykorzystać oszczędną technikę
niskotemperaturową, która jest
obecnie zalecana. Przy technice wysokotemperaturowej
obniżanie wilgotności poniżej
20% staje się bowiem zbyt
kosztowne, gdyż odprowadzenie wilgoci z głębszych warstw
ziarniaków jest bardzo powolne
i znaczna część dostarczonego ciepła nie jest wykorzystywana. Okazuje się, że w celu
wyrównania wilgoci w przekroju
całego ziarniaka konieczne jest
leżakowanie ziarna w czasie
6-10 godzin, podczas którego wilgoć ze środka ziarniaka przemieszcza się do jego
warstw zewnętrznych. Zjawisko to można rozpoznać po
poceniu się ziarna. Takie sytuacje mogą wystąpić również, gdy proces suszenia jest
przeprowadzony niewłaściwe.
Leżakowanie (sezonowanie)
ziarna zmniejsza naprężenia
mechaniczne, które powodują pękanie ziarniaków. Suszenie
metodą niskotemperaturową
może odbywać się poza suszarnią, np. w silosie firmy BIN
lub magazynie płaskim.
Ponadto, do korzyści dwuetapowego suszenia można zaleczyć zmniejszenie
kosztów suszenia o 25%,
zwiększenie wydajności suszarni wysokotemperaturowej
o ponad 50%, zmniejszenie
ilości pękniętych ziarniaków,
zmniejszenie łamliwości (kruchości) okrywy ziarniaków
i lepsze zachowanie naturalnego koloru wysuszonej
kukurydzy.
Zwiększenie wydajności suszarki wysokotemperaturowej jest niezwykle istotnym
czynnikiem w dużych gospodarstwach, gdyż właśnie
przepustowość suszarek
jest czynnikiem ograniczającym szybkość zbioru kukurydzy na ziarno. Po okresie
leżakowania ziarno powinno
być przetransportowanego
do innego silosu lub dobrze

przeszuflowane, bądź przewentylowane na pryzmie.
Zwłaszcza w odniesieniu do silosu ważne jest, aby w wyniku
przeładunku wyrównała się
wilgotność ziarna, gdyż ziarno
znajdujące się w pobliżu ściany silosu ma nieco większą
wilgotność, niż to znajdujące
się w środku. Ciepło zawarte w ziarnie powoduje bowiem
kondensację wody blisko zimnych ścian silosu. Zjawisko takie zachodzi zwłaszcza przy
niskich temperatura powietrza
zewnętrznego.
Przy doborze pojemności silosów należy uwzględnić
zwiększenie wydajności suszarki wysokotemperaturowej
i fakt, że leżakowanie i chłodzenie może trwać do dwóch dni.
Praktycznie oznacza to, że pojemność silosów powinna być
dwukrotnie większa od wydajności dobowej suszarni.
Nowoczesne suszarnie
są wyposażone w szereg
urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących, które
pozwalają na ciągłe monitorowanie procesu suszenia,
a zwłaszcza pozwalają na jego
sterowanie. Proces suszenia jest energochłonny i nie
można go prowadzić bez odpowiedniego oprzyrządowania. Przy stosowaniu metody
wysokotemperaturowej zużycie oleju opałowego wynosi dla ziarna kukurydzy
do 1,1 do 1,5 l/(t·%) (w zależności od zastosowanej suszarni
i początkowej wilgotności ziarna). Optymalne suszenie niskotemperaturowe pozwala
natomiast na zmniejszenie
zużycia energii o 40% w stosunku do suszenia wysokotemperaturowego i praktycznie
eliminuje ryzyko przegrzania
ziarna, które zmniejsza jego
jakość. Trzeba jednak zaznaczyć, że metoda taka wymaga
znacznie większych wydatków
inwestycyjnych, które są związane z zakupieniem urządzeń
do niskotemperaturowego suszenia i chłodzenia ziarna.

FARMA

lipiec/sierpień 2012 r. | Nowy Raport Rolny

Koreańczyk z Austriakiem
na żuławskiej ziemi
Pokazy dwóch traktorów
– koreańskiego marki TYM
i austriackiego Lindnera – odbyły się w Grabinach Zameczku koło Gdańska. Stały się
okazją do spotkania rolników
współpracujących z firmą Rolmech, dystrybutorem i serwisantem maszyn rolniczych.
Z Władysławem Cymskim,
właścicielem Rolmechu i organizatorem pokazu, rozmawia Alicja Szczypta.
Jakich ma pan klientów?
Większość to są klienci miejscowi, tacy, do których jest
po prostu blisko. Podyktowane jest to głównie bliskością
dojazdu serwisu. Działamy
w całym województwie pomorskim i w sąsiadujących
powiatach województw ościennych. Oczywiście najwięcej
klientów jest z powiatu gdańskiego, starogardzkiego, nowodworskiego, bo to powiaty
nam najbliższe. Ale sporo przyjeżdża też z puckiego, lęborskiego i okolic Elbląga.
To przecież zupełnie różne ziemie!
A maszyny są te same,
bo te same agregaty pracują na ziemiach zwięzłych
i lżejszych. Choć bardziej zużywają się elementy robocze
przy pługach na piasku, a różnią się tym, że w tych przeznaczonych na lekkie gleby
są zabezpieczenia przed kamieniami – i to cała różnica.
Ale opryskiwacze czy ciągniki
są dokładnie takie same.
Jaka jest pana wizja i plany? Utrzymywać się
tu na Pomorzu czy dokonać
ekspansji dalej poza granice
województwa?
Na pewno się z Żuław nie
wyprowadzę i na pewno chcę
utrzymać tych klientów, któ-

rych już mam. Nie ukrywam,
że nie wszyscy rolnicy, którzy
mieszkają w obrębie naszego
działania, są naszymi klientami, więc będziemy teraz się
o nich starać i ich pozyskać.
Poszerzanie obszaru powyżej
100km nie jest rozsądne, bo
nie sztuka maszynę sprzedać,
tylko ją obsłużyć, serwisować
itp, a im dalej, tym obsługa
serwisowa jest trudniejsza.
Na pewno też z naszej strony
będziemy chcieli kłaść większy nacisk na obsługę rolników: zaopatrzenie w środki
do produkcji rolnej, oleje, folie,
sznurki, a także naprawy i serwis sprzętu. Wiadomo, że ten
sprzęt, który kupowany jest
dzisiaj, będzie za 5-6 lat wymagał jakichś drobnych napraw.
I w tym widzę pole działania.
Jak pan ocenia zachowanie segmentu rynku maszyn
rolniczych teraz i prognozuje jego zachowania w najbliższych latach? W końcu
mamy kryzys, który od kilku lat się kończy i skończyć
nie może…
Myślę, że ten kryzys tak
naprawdę jest wywołany
medialnie. Jeśli będzie szła
produkcja i ludzie ją będą kupowali, to nie będzie kryzysu.
Ale jeśli się będą bali kupować, to wiadomo, że sami go
sobie wywołają. Spodziewam
się, że sprzedaż będzie trochę mniejsza, ale nie tylko
z powodu samego kryzysu,
ale również z tego, że sporo maszyn już się sprzedało.
Wiadomo, że rolnik nie kupuje traktora na kilka lat tak jak
samochód, ale na te kilkanaście-dwadzieścia. Tym niemniej
sporo jest gospodarstw, w których brak jest nowoczesnego
sprzętu. Ci rolnicy zapewne
widzą, że ich sąsiedzi mający
nowoczesny sprzęt mają niż-

sze koszty produkcji, a więc
większe zyski. Spodziewam
się, że w końcu też będą chcieli zainwestować w sprzęt, bo
to się po prostu opłaca.
Prezentowane dzisiaj były
dwa nowoczesne ciągniki
– jeden austriacki a drugi
koreański. Jak rolnicy podchodzą do nich? Bo przecież
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produkty azjatyckie budzą
mieszane emocje?
To, że produkt jest produkcji
koreańskiej, europejskiej, czy
amerykańskiej, to już w dzisiejszych czasach nie ma takiego
znaczenia. Ani pod względem jakościowym nie odbiegają od siebie, a i części też są tak samo
dostępne, zaś na koniec serwis
i tak jest tutaj na miejscu.

REKLAMA

11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl

www.hydramet.pl

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

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

Ć
NOWOŚ
i do bel
Chwytak ych.
tn
prostoką

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

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

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Środki transportowe w produkcji zbóż
W Polsce coraz częściej na polach przy zbiorze zbóż pracują kombajny o dużych szerokościach roboczych
i przepustowościach. Stosowane w nich nowe rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na omłócenie w ciągu
godziny 30-60 ton ziarna, co stawia wysokie wymagania w doborze środków transportowych.
Przy obecnych technologiach
produkcji zbóż, aby zapewnić
sprawny zbiór ziarna i ciągłą
pracę kombajnu zbożowego,
środki transportowe muszą
dysponować możliwościami
odbioru na poziomie większym
lub, co najwyżej równym wydajności masowej maszyny
głównej. W przypadku niewystarczającej liczy środków
transportowych dochodzić będzie do przestojów kombajnu z powodu nie dojechania
na czas zestawów transportowych odbierających od niego
ziarno, co w końcowym rozliczeniu podnosi całkowite koszty produkcji.

Wymagania stawiane
zestawom transportowym
Środki transportowe stosowane w rolnictwie powinny
być łatwe w obsłudze, wytrzymałe i niezawodne. W przypadku zbioru zbóż, transport
ziarna może być realizowany
różnymi przyczepami będącymi na wyposażeniu gospodarstwa, ale spełniać muszą
one kilka podstawowych
wymogów:
• objętość skrzyni ładunkowej powinna być nie mniejsza od objętości zbiornika
kombajnu lub stanowić jego
wielokrotność;
• szczelne, by nie gubić ziarna w czasie jazdy;
• zapewniać sprawny wyładunek ziarna (podnoszone hydraulicznie skrzynie
ładunkowe);
• umożliwiać montaż nadstawek, dzięki którym można lepiej wykorzystać ich
ładowność
Przy przewozie płodów
rolnych obok ładowności,
istotna jest także pojemność przyczep oraz możliwość dokonania jej zmiany
do aktualnych potrzeb. Nie
zawsze bowiem, ładowność
dopuszczalna oznaczająca
masę jaką maksymalnie można przewozić daną przyczepą
może być w pełni wykorzystana, ze względu na małą pojemność standardową skrzyni
ładunkowej.
Przyczepy powinny dysponować ponadto rozwiązaniami
konstrukcyjnymi usprawniający-

mi rozładunek przewożonego
materiału. W praktyce bardzo
pomocne są okna zsypowe
w tylnych lub bocznych burtach (czasami w podłogach
przyczep), ułatwijące rozładunek strumieniowy do pneumatycznych lub ślimakowych
przenośników ziarna (tzw. żmijek lub dmuchaw). Środki transportowe powinny być też tak
skonstruowane, by umożliwiać
zamontowanie wyposażenia
specjalnego, w postaci przenośników ślimakowych za tylną
burtą w celu szybkiego rozładunku zbóż.

Przyczepy skrzyniowe
Przyczepy typu skrzyniowego są najczęściej wykorzystywane do prac transportowych
w obrębie gospodarstw. Aktualnie produkowane skrzyniowe
przyczepy rolnicze cechują się
wysoką szczelnością i wytrzymałością skrzyni ładunkowej.
Umożliwiają przewożenie szerokiej gamy artykułów rolniczych od sypkich (ziarna zbóż),
po materiały o konsystencji gęstej. Najczęściej są to wywrotki z wyładunkiem na dwie lub
trzy strony. Część modeli ma
w standardzie tylko wyładunek boczny lub tylko do tyłu.
Tego typu przyczepami można poruszać się z prędkościami do 30 km/h, ale w opcji
można zakupić osie pozwalające na jazdę z prędkością
do 60 km/h, a nawet szybciej.
Większość modeli posiada
w standardowym wyposażeniu
okienko wysypowe umieszczone w tylnej burcie, które przydaje się podczas wyładunku
ziarna zbóż do koszy zasypowych silosów czy różnego
rodzaju przenośników ziarna.
Pojemność przyczep z tej grupy może być zwiększana poprzez montowanie nadstawek
na burty skrzyni ładunkowej.
Przyczepy skrzyniowe dysponują różnymi systemami
otwierania boków. W nowych
modelach do otwarcia burty
wystarczy jedno pociągnięcie dźwigni zamka centralnego (z przodu lub z tyłu).
Praktycznym rozwiązaniem
jest też centralne ryglowanie
burt otwieranych przy podłodze. Boki skrzyń mogą być też

otwierane z wykorzystaniem
systemu hydraulicznego, który zapewnia większy komfort
i bezpieczeństwo dla operatora.
Dodatkową opcją w niektórych
przyczepach skrzyniowych jest
możliwość zastosowania systemu drzwiowego, co umożliwia łatwy załadunek towarów
na paletach lub skrzyniopalet.
Burty najczęściej są wykonane
z metalu, ale mogą być też ze
sklejki wodoodpornej. Dodatkowe wyposażenie najczęściej
obejmuje drabinki, pomosty
robocze, stelaże do plandek,
różne rodzaje zaczepów. Niektórzy producenci przyczep
w opcjonalnym wyposażeniu oferują również możliwość
montażu w tylnej burcie przenośnika ślimakowego. W kraju
przyczepy tego typu produkują:
Cynkomet z Czarnej Białostockiej, Metaltech z Mirosławca,
Pol-Mot Warfama, Pom-Eko
ze Szczecinka, Pronar Narew.
Do tej grupy dołączył kilka lat
temu producent naczep i przyczep samochodowych - Wielton z Wielunia.

Przyczepy skorupowe
W średnich i dużych gospodarstwach, w których na wyposażeniu jest ciągnik o większej
mocy oraz występuje potrzeba przewożenia różnorodnych
materiałów rolniczych, dobrym
rozwiązaniem będzie zakup
przyczepy typu skorupowego. Tego typu środki transportowe charakteryzują się
sztywną i wytrzymałą konstrukcją, co sprzyja użytkowaniu w trudnych warunkach
polowych i nierównym terenie.
Ich wysoka szczelność umożliwia transport materiałów bez
konieczności wykonywania

dodatkowych zabezpieczeń,
które najczęściej są konieczne
w przyczepach skrzyniowych
z otwieranymi ścianami bocznymi i tylną. Przyczepy skorupowe nadają się zarówno
do przewozu ziarna zbóż i kukurydzy, roślin okopowych, jak
też innych plonów rolniczych
oraz materiałów sypkich. Szerokie opcjonalne wyposażenie
powoduje, że można je w łatwy
sposób dostosować do warunków i potrzeb gospodarstwa.
Wnętrze skrzyni ładunkowej
jest gładkie, co zmniejsza
do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas
załadunku i rozładunku. Większość skrzyń ładunkowych posiada stożkową konstrukcję,
rozszerzającą się w kierunku
tylnej otwieranej hydraulicznie
ściany, co przyspiesza wyładunek transportowanych materiałów. Tego typu wywrotki
posiadają najczęściej zawieszenie typu tandem lub tridem.
Przy zakupie warto zwrócić
uwagę, aby w zawieszeniach
tandemowych jedna oś, zaś
w zawieszeniach typu tridem
dwie z trzech osi tego układu
(przednia i tylna) były kierowane biernie lub czynnie podczas jazdy do przodu. Takie
rozwiązanie ułatwia kierowanie przyczepą oraz zapobiega
zrywaniu powierzchni pól podczas wykonywania nawrotów
oraz zawracania. Dodatkowo
ogranicza to nadmierne zużywanie opon na zakrętach,
zwłaszcza podczas jazdy po
drogach utwardzonych.

Przyczepy przeładunkowe
Coraz częściej transport
zbieranych ziemiopłodów
w rolnictwie, w tym zwłasz-

cza od kombajnów, realizowany jest wysokotonażowym
transportem samochodowym. Samochody ciężarowe
nie zawsze jednak są w stanie
wjechać na pole, jako że przystosowane są do jazdy po drogach utwardzonych. W takim
przypadku, w wydajnych technologiach zbioru zbóż do odbioru ziarna od kombajnów
najlepiej stosować przyczepy przeładunkowe. Tego typu
organizacja pracy środków
transportowych jest bardzo
popularna na świecie w gospodarstwach specjalizujących
się w produkcji zbóż. Wozy
przeładunkowe przeznaczone
są do odbioru i transportu ziarna od pracujących na dużych
polach kombajnów i dostarczania go do samochodów
ciężarowych lub ciągnikowych
zestawów transportowych wyposażonych w ogumienie i osie
przystosowane są do szybkiego transportu po szosach,
które oczekują na uwrociach
pól lub drogach utwardzonych.
Specjalistyczne wozy przeładunkowe posiadają na wyposażeniu przenośnik ślimakowy
o dużej średnicy, pozwalający
bardzo szybko przeładować
ziarno na inny zestaw transportowy. Mogą być także zaopatrzone w elektroniczny system
wagowy, pozwalający na ewidencjonowanie zwożonego
ziarna, bez konieczności korzystania z wagi stacjonarnej.
W kraju producentem wozów przeładunkowych jest
Metaltech z Mirosławca oraz
Pronar Sp. z o.o. z Narwi. Firma z Mirosławca oferuje dwa
typy wozów – PP14 o pojemności 19 m3 (na podwoziu
jednoosiowym) i PP20 o pojemności 28 m3 na podwoziu typu tandem z jedną osią
skrętną. Mniejszy, PP14 o ładowności dopuszczalnej 14 ton
potrzebuje od 4 do 7 minut
na przeładowanie zawartości pełnej skrzyni, a większy PP20 (ładowność 20 t)
opróżnia zbiornik w czasie
od 2,5 do 5 min. Czas opróżnienia jest uzależniony
od wilgotności ziarna. Pronar produkuje również 2 typy
wozów przeładunkowych:
T-740 o pojemności 28 m3

Dr Ireneusz Kowalik
UP Poznań

na podwoziu typu tandem
oraz T-743 o pojemności 34 m3
- na podwoziu typu tridem.
Wozy przeładowcze, dysponujące wydajnością rozładunkową od 200 do 400 t/h,
mogą przewozić odpowiednio
15,3 i 22,7 ton ładunku oraz wymagają ciągników o mocach
od 121 kW (165 KM) i 162 kW
(220 KM). Na krajowym rynku
dostępne są również cztery
typy wozów produkowanych
przez niemiecką firmę Annaburger. Są to konstrukcje o pojemnościach 25 i 28 m3
(na podwoziu tandemowym)
oraz 33 i 38 m3 - na podwoziu
typu tridem. Wozy te mogą być
wyposażone ponadto w oprzyrządowanie do napełniania
siewników i rozsiewaczy nawozów mineralnych.

Wyposażenie dodatkowe
i inne rozwiązania
techniczne
Transport ziarna w niekorzystnych warunkach pogodowych wymaga doposażenia
przyczepy w zwijane plandeki. Przydatne są też drabinki
do wchodzenia na przyczepę
oraz dodatkowe okna wysypowe w burtach, które zwiększają uniwersalność środka
transportowego. Najczęściej
okno wysypowe umieszczone
jest w tylnej burcie, co przydaje się podczas wyładunku ziarna zbóż do koszy zasypowych
silosów czy różnego rodzaju
przenośników (żmijek, dmuchaw). Pozwala ono też na rozładunek strumieniowy innych
materiałów sypkich. Przydatne
w warunkach organizacyjnych
niektórych gospodarstw mogą
też okazać się okna wysypowe
w burtach bocznych.
W obecnych warunkach gospodarowania i przy wysokich
cenach paliw, producenci rolni
decydując się na modernizację
sprzętu transportowego, powinni dostosowywać go do wydajności kombajnów. Wydajny
kombajn jest zbyt drogą maszyną, by tracił czas oczekując
na środki transportowe do odbioru ziarna. Od dużego kombajnu nie da się w praktyce
zapewnić sprawnego odbioru
ziarna przyczepami o ładowności 3-5 ton.
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Co zrobić ze słomą po żniwach
Słoma zalicza się
do szczególnie wartościowych
materiałów biologicznych pochodzących z działu produkcji
roślinnej gospodarstwa. Wartość słomy wynika z możliwości jej wielokierunkowego
zagospodarowania, obejmującego zasilanie środowiska
glebowego we frakcję organiczną, konwersję na energię
cieplną, a także wykorzystanie
w produkcji zwierzęcej, jako
materiał ściołowy i paszowy.
Sezon zbioru zbóż stanowi
okres podejmowania ważnych
decyzji dotyczących słomy.
W wielu gospodarstwach
z produkcją bydła mlecznego
i trzody chlewnej, szczególnie
w mniejszej skali, na ogół nie
ma wątpliwości, co zrobić ze
słomą. Dzięki wykorzystaniu
słomy jako ściółki zabezpiecza się wysoki poziom komfortu odpoczynku zwierząt,
zaś po zmieszaniu z odchodami materiał słomiasty wraca
w postaci obornika do gleby,
wzbogacając tym samym jej
wierzchnią warstwę w masę
organiczną.
„Pomysłów” na wykorzystanie słomy w gospodarstwach
z dominującym udziałem produkcji zbóż jest znacznie więcej. Słomę można przyorać,
można też zebrać z przeznaczeniem na cele energetyczne,
żywieniowe, ściołowe i inne,
przykładowo na potrzeby produkcji ogrodniczej (do wykładania rzędów truskawek). Każda
z form zagospodarowania słomy charakteryzuje się specyfiką rozwiązań technologicznych
i zakresem stosowanego sprzętu technicznego, stąd warto przytoczyć najważniejsze
kanony towarzyszące postępowaniu ze słomą.
Wartość słomy przyoranej
Mając w perspektywie przyoranie słomy warto już na etapie
zbioru zbóż zadbać o rozdrobnienie materiału słomiastego,
co w późniejszym okresie ułatwi jego zmieszanie i umieszczenie pod powierzchnią gleby.
Duża grupa oferowanych
na rynku i użytkowanych
kombajnów zbożowych jest
wyposażona w zestaw specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia i rozrzucania
słomy na polu. Rozwiązania
poszczególnych firm i ich modele mogą różnić się zasadą
działania zespołów rozdrabniających słomę, sposobem
ich napędu i uruchamiania,
a także zakresem działania
i regulacji roboczych. Zakres
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działania uwzględnia w tym
przypadku przykładowo powiązanie lub oddzielenie funkcji
cięcia i rozrzucania rozdrobnionej słomy z rozprowadzaniem
plew na ściernisku. Regulacjom może podlegać długość
ciętej sieczki, a także szerokość i kierunek jej rozrzucania na powierzchni ścierniska,
niezależnie od siły i kierunku
wiatru oraz stopnia pochyłości terenu.
Wyposażenie kombajnu
w urządzenia do rozdrabniania słomy z możliwością regulacji długości sieczki jest
szczególnie wartościową
opcją w przypadku gospodarstw wdrażających uproszczone technologie uprawy roli.
Ważnym uzupełnieniem charakterystyki działania szarpacza
jest również równomierność
rozrzutu na szerokości cięcia
oraz dokładność rozrzucania
plew wraz z pociętą słomą.
W efekcie odpowiedniego
rozdrobnienia i rozłożenia słomy
na etapie zbioru zbóż osiąga
się możliwość jej sprawnego
wprowadzenia do gleby, co nie
pozostaje bez wpływu na tworzenie właściwej struktury gleby
i zachowanie bilansu substancji
organicznej w glebie.

Planując zbiór
słomy z pola
Przy zagospodarowaniu słomy na cele energetyczne czy
związane z produkcją zwierzęcą niezbędne staje się – odpowiednio do przyjętej technologii
zbioru słomy – wykorzystanie
specjalistycznego sprzętu obejmującego prasy, przyczepy
zbierające, przyczepy i wózki
transportowe.
Do zbioru słomy powszechne
zastosowanie znajdują zarówno
prasy kostkujące jak i zwijające, oferowane przez licznych,
zarówno krajowych jak i zagranicznych producentów maszyn
rolniczych. Skuteczność zbioru
słomy prasami w istotny sposób jest uwarunkowana jakością omłotu zboża kombajnami.
Po przejściu przez kombajn słoma nie powinna być nadmiernie uszkodzona i rozdrobniona.
W wyniku pobierania krótszych
odcinków słomy może docho-

dzić do formowania niekształtnych balotów, ich późniejszej
deformacji, a także nieprawidłowej pracy aparatów wiążących w maszynie.
Równie istotne znaczenie z punktu widzenia oceny dokładności działania pras
wykazuje wzajemne dostosowanie szerokości uformowanych przez kombajn zbożowy
wałów ze słomą do szerokości roboczej zespołów podbierających pras. W konsekwencji
nadmiernej szerokości wałów
słomy na ściernisku może dochodzić do ilościowych strat masy
w czasie zbioru, a także zjawiska zapychania podbieracza.
Zwiększanie szerokości wałów
ze słomą na polu ma miejsce
najczęściej w wyniku rozsypywania się słomy w trakcie spadania
z wytrząsaczy kombajnu i działania niekorzystnych warunków
atmosferycznych (wiatru). Zmiany szerokości wałów są również
uwarunkowane rodzajem i wilgotnością zbieranego zboża.

Transport i składowanie
balotów
Sformowanie za pomocą
prasy balotów ze słomą stanowi jeden, ale nie jedyny etap
w technologii zagospodarowania słomy. Równie istotny
pozostaje bowiem transport
balotów, tym bardziej, jeśli ich jednostkowa masa
osiąga kilkaset kilogramów,
co wiąże się z koniecznością
rozwiązania problemu załadunku masy na środek transportowy. Opcja wykorzystania
do przewozu standardowych,
bądź objętościowych przyczep
sprawdza się jedynie w przypadku przemieszczania kostek
słomy o mniejszych wymiarach. Baloty cylindryczne lub
wielkogabarytowe (prostopadłościenne) mogą być źródłem
poważniejszych problemów
transportowo-załadunkowych,
co jednak nie przesądza o braku możliwości rozwiązania tych
problemów. Rozwiązanie leży
w tym przypadku w wyposażeniu parku maszynowego
w odpowiednio dobrane wóz-

ki lub przyczepy transportowe, przystosowane nie tylko
do przewozu, ale i samodzielnego załadunku (w połączeniu
z bezpiecznym rozładunkiem)
balotów ze słomą. W przypadku transportu dużych
ilości słomy na większe odległości sprawdza się wykorzystanie samochodów
ciężarowych z przyczepami.
Planując etap składowania
słomy w kostkach lub balotach
zwraca się uwagę na dużą objętość przeznaczonej do przechowywania masy, co tym samym
generuje konieczność przygotowania odpowiednio dużej
powierzchni pod sprasowaną
słomę. Ze względu na stosunkowo długi czas przechowywania
słomy, i to w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych (jesień, zima) istotne
znaczenie przywiązuje się do zabezpieczenia masy przed jej
nadmiernym zawilgoceniem,
istotnym zarówno w przypadku słomy przeznaczonej na cele
energetyczne jak i na paszę.
Sterty ze słomą zaleca się przykrywać plandekami lub prostym
zadaszeniem (np. wiaty). Wybierając miejsce na składowanie
słomy zwraca się również uwagę
na wymagania bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. W pojedynczej stercie nie powinno
się składować więcej niż 200300 t masy z uwzględnieniem
odległości między stertami wynoszącej, co najmniej 30 m.
Podsumowując …
Duże ilości słomy podlegającej corocznie zagospodarowaniu wskazują na konieczność
precyzyjnego podejścia
do rozwiązywania problemów związanych z mechanizacją obsługi strumienia
masy. Zbieranego plonu słomy nie można zmarnować ze
względu na jego znaczenie
dla lokalnego ekosystemu
i gospodarki energetycznej.
Dlatego do zagospodarowania słomy trzeba podejść odpowiedzialnie i równocześnie
efektywnie, z wykorzystaniem
odpowiednio dobranego sprzętu technicznego.

Jakie są istotne parametry
konstrukcyjne i eksploatacyjne
charakteryzujące nowoczesną
prasę zwijającą? Przyglądamy
się rozwiązaniom technicznym
stosowanym w prasach zmiennokomorowych dostępnych
na rynku.
W prasach ze zmienną komorą prasowanie materiału roślinnego przebiega w sposób
uporządkowany (od środka
do zewnątrz). W związku z tym
zapotrzebowanie na moc stopniowo wzrasta wraz ze zwiększaniem masy formowanej
beli. Ponadto bele uformowane przez tego typu prasy charakteryzują się równomiernym
zagęszczeniem materiału w całym przekroju beli oraz mogą
mieć różną średnicę od 0,6 nawet do 2,0 m. W związku z tym
użytkownik może decydować
o średnicy beli stosując mniejsze średnice przy zbiorze podsuszonej zielonki na kiszonkę
i większe przy zbiorze siana lub słomy.
W początkowym okresie produkcji tego typu pras występowały trudności z rozpoczęciem
zwijania beli. Jednakże prowadzone prace konstrukcyjno-badawcze doprowadziły
do modyfikacji konstrukcji poprzez wprowadzenie podwójnych układów pasów lub
łańcuchów z prętami. Alternatywne rozwiązanie polega
na zainstalowaniu w przedniej
części kilku walców, których
usytuowanie spełnia funkcję
stałej komory w początkowej
fazie formowania beli. W obydwu przypadkach zostaje ograniczona objętość komory, co
ułatwia rozpoczęcie formowania beli bez zakłóceń.
Przestoje pras związane
z koniecznością omotywania
beli sznurkiem a następnie
jej wyrzuceniem z komory na ziemię pochłaniają 3040% efektywnego czasu pracy
i są jednym z najważniejszych
czynników mających decydujący wpływ na wydajność
tych pras.

Analiza parametrów pras
zmiennokomorowych
Parametry techniczne pras
zwijających ze zmienną komorą
prasowania (46 modeli w 87 odmianach) zamieszczono w tabeli 1. Szerokość podbieraczy

pras mieści się w zakresie
1,50 do 2,40 m (różne modele firmy Case IH). Zespoły
zwijające stanowi układ pasów (oznaczony w tabeli przez
P) oraz mieszane pasy z walcami (PW) i przenośniki łańcuchowo-prętowe z walcami
(ŁP+W). Spośród analizowanych pras komorę z pasami
posiada 17 modeli pras (37%),
pasy z walcami 23 modele
(50%) a łańcuchowo–prętowe
z walcami tylko 4 (9%).
Pozostałe dwa modele stanowią prasy Comprima V 180 i 150 firmy Krone,
wyposażone w taśmy parciano-gumowe z prętami poprzecznymi (TP).
Rozpatrując wymiary komory
prasowania można zauważyć,
że dominujący wymiar szerokości komory prasowania,
podobnie jak w prasach stałokomorowych, to 1,20±0,03 m.
– 44 modele. (95%). Jedynie
dwa modele firmy Case IH posiadają szerokość komory prasowania równą 1,60 m.
Natomiast wartości średnic bel, co jest charakterystyczne dla tego typu pras,
są znacząco zróżnicowane.
Minimalne wartości średnic
bel możliwych do formowania przez rozpatrywane prasy
wynoszą 0,50 m – 4 modele,
a następnie 0,60 m – 9 modeli, 0,76 i 0,80 m – 12 modeli,
0,90 m – 15 modeli, 1,00 m –
4 modele, 1,10 m – 2 modele. Odpowiednio maksymalne
wymiary to: 1,20 m – 2 modele, 1,30 – 1 model, 1,50 m –
5 modeli, 1,55 m – 7 modeli,
1,60 m – 7 modeli, 1,65 m –
4 modele, 1,80 m – 11 modeli,
1,85 m – 2 modele i 2,00 m
– 5 modeli.
Najmniejszy zakres zmiany
średnicy beli – 0,44 m występuje w prasie Case IH model
RB444, a największy zakres
1,40 m w niektórych modelach
firm Fendt, Gallignani, Massey
Ferguson i Pöttinger.
Prasy RB554 i 564 firmy
Case IH formują największe
bele, przy wymiarach ø1,60 ×
2,00 m ich objętość wynosi
ponad 3,5 m3.
Podobnie jak w prasach stałokomorowych sposób wiązania
bel sznurkiem i siatką jest przeważający i występuje w zdecydowanej większości odmian pras.
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Prasy mogą być wyposażone w zespoły rozdrabniające
o zróżnicowanej liczbie noży
od 11 szt. w prasie Z-599 firmy
Sipma SA, do 26 szt. w prasach Comprima V 180 i 150 firmy Krone.
Masy pras zmiennokomorowych są dużo większe niż stałokomorowych i mieszczą się
w zakresie od 2200 do 3750 kg.
Zastosowanie urządzeń rozdrabniających w prasach wiąże się z wyższą ceną zakupu,
a także zwiększa masę prasy, zapotrzebowanie na moc,
nakłady na obsługę oraz
nieznaczne straty ilościowe
zielonki. Jednakże dzięki rozdrobnieniu podsuszonej zielonki przed sprasowaniem
następuje wzrost zagęszczenia bel cylindrycznych o 5–15%.
Uzyskane dzięki temu zwiększenie masy bel powoduje zmniejszenie ich liczby
z 1 ha, a tym samym zmniejsza się zużycie sznurka lub
siatki. Ponadto zmniejszają się
koszty transportu i przechowywania. Pocięcie zbieranej
zielonki wpływa korzystnie
na proces fermentacji a więc
i jakość kiszonki oraz ułatwia
jej skarmianie.
W nowych prasach zwijających John Deere bele owijane
(wiązane) są siatką wystającą
poza krawędzie w tzw. systemie „cover edge”. Napięta siatka „zaokrągla” krawędzie beli,
co chroni folię przy ich owijaniu.
Firma New Holland oferuje jako dodatkową opcję
do swoich pras zwijających
serii 544 i 548 (prasy o stałej
komorze zwijania) oraz do serii 648 i 658 (prasy o zmiennej komorze zwijania) zespół
do owijania (wiązania) bel folią.
Przy dwukrotnym owinięciu
folią bela zachowuje swoje kształty podobnie jak przy
zastosowaniu siatki. Stosowana folia jest koloru zielonego,
pokryta od wewnątrz klejem,
co sprzyja stabilnemu utrzymywaniu się zakładek folii.
Według danych niemieckich
ten sposób jest ok. 0,5 euro/
belę droższy niż owijanie siatką. Jednakże nawinięta folia po stronie cylindrycznej
beli słomy lepiej niż siatka
chroni słomę przed zamakaniem. To rozwiązanie jest również korzystne w przypadku
zbioru podsuszonej zielonki do zakiszania, a w szczególności zbieranej prasami
wyposażonymi w zespół rozdrabniający, gdyż chroni folię stosowaną do owinięcia
beli przed przedziurawieniem
twardymi pociętymi na kawałki łodygami roślin.
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Firma Lely Welger w modelu
prasy RP 220 zastosowała rozwiązanie, w którym bela po sprasowaniu trafia na specjalny wysięgnik
z urządzeniem do rejestracji masy
beli. Pozwala to na precyzyjne
określenie ilości zbieranego materiału roślinnego.
Prasy wyposażone są w urządzenia sterujące i informujące
o pracy maszyny. Przykładowo
prasa RP235 firmy Krone wyposażona jest w elektroniczny
przyrząd o nazwie „Balercontrol E-link” informujący o działaniu maszyny, umożliwiający
płynne włączenie lub wyłączenie niektórych zespołów
roboczych prasy takich, jak:
rotor rozdrabniający, zmianę
kierunku jego obrotu w przypadku zapchania się, czy też
otrzymanie informacji o rozpoczęciu obwiązywania beli.
System ten zawiadamia także o równomierności wypełnienia komory i wskazuje miejsce
mniejszego zagęszczenia. Należy podkreślić, że nowe typy
pras zwijających charakteryzuje coraz większa wydajność
oraz możliwość współpracy
z owijarką przyczepianą lub
nabudowaną na ramie prasy.
Problemem nie rozwiązanym
we współczesnych konstrukcjach pras wciąż pozostaje niemożność pracy prasami
w sposób ciągły, gdyż operacje owijania beli sznurkiem
lub siatką oraz wyładunku
beli wymagają zatrzymania
się agregatu na polu. Wzrost
wydajności maszyny jest możliwy poprzez zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu
przestoju. W tym celu doskonali się systemy obwiązywania
stosując podwójny sznurek
i wydajną siatkę, lub folię, co
jednak podnosi koszty ich eksploatacji. Podejmowane próby
konstrukcji pras zwijających
pracujących w sposób ciągły, które wyposażone są we
wstępną komorę prasowania,
nie przyniosły jeszcze efektu w postaci produkcji seryjnej.

Podsumowanie
Należy podkreślić, że prasy
formujące bele cylindryczne dominują na rynkach światowych
wypierając prasy konwencjonalne formujące małe bele prostopadłościenne. W naszym
kraju przeważają jeszcze prasy formujące małe bele. Jednakże w 2000 roku sprzedano
1150 szt. pras zwijających i po
raz pierwszy ich sprzedaż była
wyższa niż konwencjonalnych.
Obserwowana jest tendencja do wzrostu sprzedaży pras
zwijających o zmiennej komorze prasowania, które na rynku
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Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które należy przysłać listem na adres redakcji: ul. Mickiewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański.
Osoba, której poprawne hasło krzyżówki dotrze do siedziby redakcji jako pierwsze
otrzyma rower turystyczny ufundowany przez firmę AGROMIX.

niemieckim w roku 2002 stanowiły ok. 40%. Pomimo bardziej
złożonej konstrukcji i wyższej
ceny, zdecydowały o tym zalety, jak zapewnienie jednakowego zagęszczenia prasowanego
materiału roślinnego w całym
przekroju beli, możliwość formowania beli o różnej średnicy
z danego zakresu, większej przy
zbiorze słomy i siana, a mniejszej przy zbiorze podsuszonej
zielonki przeznaczonej do zakiszania. Kolejną zaletą jest stopniowy wzrost zapotrzebowania

na moc, bez znacznego wzrostu w końcowej fazie, jak to ma
miejsce w przypadku pras o stałej komorze prasowania.
Analiza wymiarów komór
prasowania wykazuje, że podobnie jak w prasach stałokomorowych, szerokość komór
jest równa 1,20±0,03 m. Natomiast wartości średnic bel
są znacząco zróżnicowane:
minimalne wartości średnic 0,60 m, 0,80 m i 0,90 m, a maksymalne - ok. 1,50 m, 1,60 m
i 1,80 m a nawet 2,00 m.
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Na kłopoty z rozsiewaniem tylko
uniwersalny rozsiewacz firmy POMOT

Talerze rozsiewające

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne POMOT
Sp. z o.o. w Chojnie w roku
2010 wykupiło od firmy
TRANSPREAD licencję upoważniającą firmę do produkcji
rozsiewaczy nawozów marki
Transpread z Nowej Zelandii. Firma Transpread z Nowej Zelandii (www.transpread.
com) produkuje rozsiewacze
w 22 zakładach na całym świecie od 1951 roku. Firma POMOT produkuje od 2011 roku
wysokiej klasy rozsiewacze
na bazie wieloletniego doświadczenia firmy Transpread, która swoje doświadczenie
zdobyła na podstawie wymagań klientów i ich problemów
z rozsiewaniem różnego rodzaju materiałów w różnych warunkach terenowych
i pogodowych.

Łańcuchowy przenośnik
podłogowy.
Uniwersalne rozsiewacze
firmy POMOT jako jedne
z nielicznych na rynku posiadają przenośnik łańcuchowy
podający materiał na talerze
REKLAMA

Skrzynia biegów

rozsiewające. Firma POMOT
oferuje rozsiewacze z trwałym łańcuchem o szerokości 500mm, 730mm, 1000mm
oraz odpowiednio dopasowaną zasuwą wysypową .
Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego do pojemności przenośnika łańcuchowego
w rozsiewaczach firmy POMOT
Chojna nie występuje efekt zastoju materiału (mostowania).
Przenośnik łańcuchowy rozbija materiał i podaje go na talerze rozsiewające bez względu
na jego ilość w zbiorniku, czy
też konsystencję.
Przenośnik łańcuchowy, dzięki swojej konstrukcji (poprzeczki między dwoma łańcuchami
pochylone pod kątem 6° w kierunku przesuwania się łańcucha), bez względu na to czy
wysiew jest robiony przy zjeździe z góry czy też podczas
podjazdu pod górę, nie zmienia założonej dawki na hektar,
podając równomiernie materiał
na talerze wysiewające.
Aby zwiększyć żywotność
rozsiewacza, oraz wyciszyć
jego pracę, według zaleceń fir-

my Transpread, dno zbiornika
pod łańcuchem jest wyścielone
dodatkowo specjalnym utwardzanym, odpornym na ścieranie plastikowym podkładem
o grubości 12,5mm. Podkład
ten zwiększa poślizg materiału,
wycisza pracę łańcucha, zwiększa jego żywotność, zapobiega przyklejaniu się materiału
do dna oraz pozwala na zdrapywanie materiału z podłogi
przez poprzeczki w łańcuchu.
Przy wysiewie mokrego
materiału również pomyślano
o oczyszczaniu łańcucha. Łańcuch przy wysypie na talerze
rozsiewające jest czyszczony
od spodu za pomocą specjalnych nylonowych szczotek,
dzięki czemu cały materiał, który jest przeznaczony
do wysiewu trafia na talerze
rozsiewające. Z przodu zbiornika łańcuch jest ponownie
oczyszczany przez szczotki,
tym razem z góry. Łańcuch
jest napinany przez sprężyny
napinające na przodzie rozsiewacza, które napinają przedni
wał obrotowy łańcucha.
Dzięki temu uniwersalny roz-

siewacz może rozsiewać m. in.
nawozy miałkie, sypkie i granulowane, wapno o różnej konsystencji, torf, pomiot kurzy,
kompost, wysuszone osady
ściekowe, piasek, sól, żwir,
ziemię, gips czy też żużel bez
konieczności zmiany jakichkolwiek elementów.

3 biegowa skrzynia
przekładniowa = 10 lat
bezawaryjnej pracy.
Przenośnik łańcuchowy napędzany jest mechanicznie
przez koła zębate umieszczone
na głównym wale, który z kolei jest napędzany od skrzyni
przekładniowej. Skrzynia posiada trzybiegową dźwignię
zmiany biegów i w zależności od potrzeby, czyli dawki
na hektar, dysponuje trzema prędkościami przesuwu
łańcucha. Skrzynia ta jest
wykonana z oryginalnych elementów dostarczonych przez
firmę TRANSPREAD z Nowej Zelandii, i zapewnia bezawaryjną 10-cio letnią pracę.
Skrzynia biegów jest napędzana od koła ostrogowego

opierającego się o koło jezdne. W praktyce oznacza to,
że raz ustalona dawka zostanie zachowana bez względu
na prędkość, z jaką porusza
się operator.
Aby ułatwić pracę operatorowi, firma POMOT wyposaża
każdy rozsiewacz w automatyczny zawór hydrauliczny,
który po wyłączeniu silników
hydraulicznych napędzających
talerze rozsiewające podnosi
automatycznie skrzynię biegów, zatrzymując łańcuch, tak
by materiał nie był podawany
do rozsiewania. Dzięki temu
użytkownik nie musi pamiętać
o podniesieniu skrzyni biegów
za każdym razem na nawrociach. Po włączeniu napędu
talerzy rozsiewających skrzynia biegów sama pod własnym
ciężarem opiera koło ostrogowe o koło jezdne (bez zbędnego docisku).
Pomyślano również o cofaniu do tyłu. W momencie
jazdy wstecz koło ostrogowe przepuszcza koło jezdne
unosząc się nad nim, dzięki
czemu łańcuch nie cofa się
z materiałem do wewnątrz
zbiornika i rozsiewanie można rozpocząć od początku
pola. Skrzynia jest szczelnie
zamknięta a wszystkie jej zespoły pracują w kąpieli towotowej co gwarantuje wieloletnią
bezawaryjną pracę.

Uniwersalne tarcze
rozsiewające są po
prostu niezniszczalne.
Rozsiewacze POMOT posiadają 2 tarcze rozsiewające
(wykonane są ze specjalnej blachy firmy RUUKKI typu Raex
400, odpornej na ścieranie, ko-
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rozję i uderzenia) napędzane
hydraulicznie z pompy olejowej ciągnika a nie za pośrednictwem długiego wału WOM.
Hydrauliczny napęd zapewniają dwa wysokiej jakości silniki hydrauliczne o zakresie
obrotów od 0 do 2500 obr./
min. w zależności od wydajności pompy ciągnika. Prędkość
obrotową dobraną do odpowiedniego materiału ustala się
za pomocą mechanicznego zaworu, który reguluje przepływ
oleju na silniki hydrauliczne
a tachometr, który jest standardowym wyposażeniem, na bieżąco podaje liczbę obrotów
na talerzach rozsiewających.
Talerze rozsiewające obracają się odśrodkowo, dzięki
czemu nie podwajają wysiewanego materiału za rozsiewaczem. Sam talerz rozsiewający
posiada specjalny kształt
Talerze rozsiewające wyrzucają materiał w górę, co pozwala na uzyskanie dużych
szerokości wysiewu. W środku talerza rozsiewającego
jest zainstalowana specjalna wkładka, ukierunkowująca rozsiewany materiał. Stałe
profilowane łopatki kierunkowe
na talerzu są od wewnętrznej
strony osłonięte wkładką poliamidową chroniącą łopatkę
przed uszkodzeniem, dającą
poślizg rozsiewanemu materiałowi i zapobiega jego zalepianiu się pod łopatką.

Internacjonalny
rozsiewacz – stal
z Finlandii.
Uniwersalne rozsiewacze
marki „POMOT” dzięki zastosowaniu unikatowych materiałów hutniczych (stal OPTIM
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wzmocniony kątownikiem, połączonym z ramą, co gwarantuje dużą sztywność układu.
Rama układu jezdnego,
na której opiera się cały rozsiewacz jest również wykonana ze
specjalnych profili zamkniętych firmy RUUKKI ze stali OPTIM 700QM.

Powłoka plastikowa
pozwalająca na więcej.

Uniwersalny rozsiewacz firmy POMOT

700MC) firmy Ruukki z Finlandii, które są znacznie lżejsze
oraz charakteryzują się dużo
większą wytrzymałością i trwałością w eksploatacji.
Ściany skrzyni ładunkowej
konstrukcyjnie ustawione zostały pod katem 45°, dzięki czemu wsypany materiał
do skrzyni opiera się na jej
ścianach odciążając tym samym nacisk na przenośnik
łańcuchowy. Jednocześnie kąt
ten jest wręcz idealny do osuwania się materiału do środka
zbiornika bezpośrednio na łańREKLAMA

cuch. Zbiornik wykonany jest
w kształcie trapezu, który
na spodzie zwęża się do szerokości łańcucha 500 mm
dla rozsiewaczy o ładowności 4; 5 i 7 ton, do 730 mm
dla rozsiewacza o ładowności 10 i 12,5 ton oraz 1000mm
dla rozsiewaczy powyżej podanych pojemności. Zbiornik
zamknięty jest przednią i tylną ścianą. Tylna ściana służy
również jako element mocujący
całego mechanizmu dozującego i rozrzucającego. Zbiornik na bocznych ścianach jest

Zamiast stosowania powłok
lakierniczych firma POMOT
stosuje w rozsiewaczach powłokę poliuretanową. Materiał
ten przylega bardzo dobrze
do powierzchni metalowej
tworząc dodatkową ochronę przed korozją, dając jednocześnie jako plastik duży
poślizg materiałowi w środku zbiornika. Poliuretan jest
również odporny na ścieranie,
co potwierdza stosowanie go
w mieszalnikach betonu.

Instalacja hydrauliczna –
to najlepsze rozwiązanie.
Napęd hydrauliczny talerzy
rozsiewających jest w pełni
regulowany a jego wydajność
dzięki zaworowi hydraulicznemu nie zmienia się wraz ze
wzrostem obrotów silnika ciągnika, co ułatwia pracę użyt-

kownika ujednolicając obroty
tarcz rozsiewających a tym samym równomierność wysiewu.
Do zasilenia instalcji hydraulicznej wystarczy podłączyć
2 przewody hydrauliczne tj. zasilanie i powrót. Po podłączeniu
dwóch przewodów rozsiewacz
jest gotowy do uruchomienia
a jego ustawienie może zostać wykonane jeszcze przed
załadunkiem. Olej z ciągnika
przepływa przez zawór hydro
– mechaniczny, który reguluje przepływ oleju do silników
hydraulicznych napędzających
tarcze rozsiewające. Przy zaworze hydrauliczno – mechanicznym zainstalowany jest
zawór zwrotny, który podnosi
automatycznie skrzynię biegów
poprzez siłownik hydrauliczny.
Zawór hydrauliczno – mechaniczny wyposażony jest
w dźwignię regulującą obroty
silników hydraulicznych oraz
talerzy rozsiewających w zakresie od 0 do 2100 obr/min.
Bieżącą prędkość obrotową
tarcz rozsiewających pokazuje tachometr zamontowany
na przedniej ścianie rozsiewacza, który dzięki czujnikowi
zamontowanemu przy talerzu rozsiewającym zlicza obroty tarczy.

Tylko 4 parametry
ustawienia – system
ustaw i zapomnij.
Aby określić wielkość dawki
wysiewanego materiału załadowanego do skrzyni należy
ustalić następujące parametry:
• Waga materiału – gdyż tabele wysiewu są podzielone
według wag materiału.
• Prędkości obrotów tarcz rozsiewających – ustawiane
przy rozsiewaczu za pomocą zaworu przepływu oleju
oraz tachometru.
• Wysokości otwarcia tylnej
zasuwy wsypowej – wartość
odczytywana z tabeli wysiewu regulowana ręcznie
w zakresie od 0 do 300mm
z dokładnością do 2 mm.
• Wybranego biegu w skrzyni napędowej regulującego
prędkość przesuwu łańcucha – również ustalony wg
tabeli wysiewu.
Firma POMOT Chojna oferuje system obliczeniowy zawarty
w tabelach wysiewu instrukcji
obsługi w wersji elektronicznej
na komputer PC oraz na telefony komórkowe, dzięki czemu
w każdej chwili operator jest
w stanie dobrać parametry
do żądanej dawki.

Dno zbiornika wyścielone plastikowym wkładem

Dzięki odpowiednio ustawionemu rozsiewaczowi możemy uzyskać minimalną dawkę
36kg/ha do 5000kg./ha dla łańcucha 500mm lub 10000kg./
ha. dla łańcucha o szerokości 730mm. Rozwiązania zastosowane w rozsiewaczach
marki „POMOT” mają olbrzymie znaczenie, ponieważ przyczyniają się do pomniejszenia
strat nawozu, jednocześnie pozwalają na jego równomierne
rozprowadzanie na użytkach
rolnych.
Firma POMOT na życzenie klienta dysponuje egzemplarzem pokazowym, który
w ustalonym terminie może dostarczyć do klienta w celu pokazów lub porównania pracy
maszyny z innymi produktami
na rynku.

