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XV AGRO SHOW za nami

Tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na swój jubileusz, ale
przede wszystkim na trudne warunki atmosferyczne, w jakich była
przygotowywana. Na szczęście pogoda podczas samej imprezy dopisała, co
sprzyjało spotkaniom rolników z wystawcami.
Na tegorocznym AGRO
SHOW wystawiło się 761 ﬁrm
w tym prawie 100 z zagranicy
z takich krajów jak: Holandia,
Czechy, Słowacja, Słowenia,
Włochy, Niemcy, Dania, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania,
Chiny, Francja, Austria, Litwa,
Łotwa, Rumunia, Turcja.
W ciągu 4 dni imprezy odwiedziło ją prawie 150 tys. zwiedzających, a zarejestrowanych
zostało ponad 400 autokarów
grup zorganizowanych.
Powierzchnia wystawiennicza
wyniosła 151 tys. m2, a cały obszar wystawy to ponad 120 ha.
Pokazy maszyn odbywały się
na 10 indywidualnych poletkach
pokazowych, które zajęły obszar
48 tys. m2 oraz w ringu gdzie
zaprezentowano 32 maszyny
w tym 9 nowości.
W piątek 20 września Wystawę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba, który wziął udział
w podsumowaniu XI edycji
Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2013”.
Minister Rolnictwa wziął
również udział w uroczystości
wręczania nagród laureatom
konkursów organizowanych
przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych:
I edycji Konkursu „Młody
Mechanik na Medal” – skierowanego do uczniów szkół rolniczych, którzy chcą rozwijać
swoje zainteresowania w zakresie obsługi technicznej maszyn
rolniczych, podnosić poziom
wiedzy i umiejętności dotyczącej
techniki rolniczej, a w przyszłości zostać mechanikiem maszyn
rolniczych. Indywidualni laureaci tego konkursu:
• 1 miejsce – Mikołaj Michalak
– ZSP 1 w Gnieźnie
• 2 miejsce – Michał Paluch –
ZSP 1 W Gnieźnie
• 3 miejsce – Kamil Ługowski
– ZSR w Lututowie,
Oprócz indywidualnych
nagród w formie stypendiów, w kwotach odpowiednio – 2500, 2000 i 1500 zł,
uczniowie zdobyli także pieniądze dla reprezentowanych
przez siebie szkół w kwotach
– 3000, 2000 i 1000 zł za miejsca od pierwszego do trzeciego.

II edycji Konkursu „Mechanik
na Medal” – w którym laureatami zostali:
• 1 miejsce Michał Szendryk
- AGROHANDEL sp. j. A.
Plecety, I. Plecety
• 2 miejsce Dariusz Wójcik ASPRIM Sp. z o.o. sp.k
• 3 miejsce Stanisław Pytka ASPRIM Sp. z o.o. sp.k
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III edycji Konkursu ” Serwis
na Medal” – w którym najwyższe laury przypadły:
• 1 miejsce KUNERT Spółka
Jawna, Poladowo 70, 64030 Śmigiel
• 2 miejsce ROL-BRAT, S. W.
Załęscy, Sp. J. Żabin Karniewski 39, 06-425 Karniewo
• 3 miejsce P. H. U. ROLMAX,
Gabriel Kurzyna, ul. Piasecka
208, 21-040 Świdnik
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Natomiast wyróżnienie
otrzymały:
• Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp.
z o. o.
• P.H.U.P. „Agros-Wrońscy”
sp. z o. o.
Przez 3 dni wystawy zwiedzający mogli podziwiać maszyny nie
tylko na stoiskach producentów,
ale także na indywidualnych poletkach pokazowych, gdzie pokazy
odbywały się w systemie non stop.
Pokazy w ringu zaczęły się
spektakularną paradą prezentowanych maszyn. Był to swoisty
przegląd rynku i idealna okazja
by przyjrzeć się maszynom podczas pracy wszystkich liczących
się producentów.
W trakcie trwania Wystawy
rolnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w seminariach:
• „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 jako źródło wsparcia
ﬁnansowego ze środków UE”
- ARiMR
• „Biogazownie Rolnicze
– szanse rozwoju w Polsce” - ARR
• „Rynek Środków Ochrony
Roślin – stan obecny i perspektywy” – Klefmann
Drugiego dnia Wystawy odbyła się uroczystość wręczenia
nagród w plebiscytach: „Rolnik Roku 2013” i „Super Sołtys 2013”.
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KOREKCJA RACIC
cały kraj

obcinanie rogów
tel.: 602-653-500, 511-87-07-07
AGRO-TEST
Galiczak Marek
www.korekcja-racic.eu
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Po raz pierwszy Wystawcy
mieli możliwość zaprezentowania najnowszych rozwiązań
w CENTRUM NOWOCZESNEGO ROLNICTWA, które
mieściło się w centralnej części Wystawy przy głównej alei.
W wydzielonym namiocie 8 ﬁrm
eksponowało swoje najnowocześniejsze produkty:
• Pellon Sp. z o.o.- Pellon
BioSampo;
• Kverneland - Kverneland
Exacta TL GEOspread
• JFC Polska Sp. z o.o. - stanowisko legowiskowe JFC Deluxe
• Bauer Group Polska - Separator PSS 3.3-780
• Sipma S.A. - Owijarka bel OR

7532 DIANA
• Łuczak Maszyny Rolnicze Maszyna do pielęgnacji roślin:
Eko pielnik E1-2N
• S.C. Tomit Agri Maccine
S.R.L.-Strip Hawk
• Kockerling GmbH & Co.KG Technologia Strip-Till w uprawie buraków, kukurydzy,
rzepaku i zbóż „Master”
Również po raz pierwszy
zaproponowano zwiedzającym inny sposób zwiedzania
Wystawy. Agro Show GRA
plenerowa, podczas której
uczestnicy musieli rozwiązać
zadania rozrzucone w różnych
punktach Wystawy. Kto rozwiązał je najlepiej i w najlepszym

czasie otrzymał od organizatora
atrakcyjne nagrody. W ciągu
dwóch dni zabawy wzięło w niej
udział ponad 70 drużyn i blisko
200 uczestników.
Kolejna edycja Wystawy
AGRO SHOW odbędzie się
19-22 września 2014 roku w Bednarach, w gminie Pobiedziska.
UWAGA – Wystawa Zielone
AGRO SHOW – Polskie Zboża
zmienia lokalizację!!!
Obie Wystawy odbędą się
w tym samym czasie 7-8 czerwca
2014 roku w Sielinku w gminie
Opalenica.
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W oparciu o materiały prasowe
PIGMIUR
Jolanta Malinowska-Kłos
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2

październik 2013 r. | Nowy Raport Rolny

RAPORT

Udaremniony przetarg Nowa strategia leśna KE
Komisja przedstawia nową strategię leśną UE w oparciu
„na słupa”
o nowe, szersze podejście do ochrony lasów.
Pyrzyce to wciąż jedyne miejsce w Polsce, w którym rolnicy,
mimo ogromnego głodu ziemi,
nie mogą powiększyć swoich
gospodarstw. Wszystkie przetargi organizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych są
odwoływane, bo pojawiają się
na nich prawdopodobnie spekulanci. Niewiele brakowało, by
ostatni z przetargów w końcu
doszedł do skutku.
Pod koniec sierpnia Oddział
Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach zorganizował przetarg na 32 hektary
ziemi w gminie Barlinek. Do
rywalizacji przystąpiło 30 chętnych. Wśród nich był przedsiębiorca, który zajmuje się
usługami transportowymi. Jego
uczestnictwo zakwestionowały
izby rolnicze. Przedstawiciele izb
powątpiewali, by przedsiębiorca
był rzeczywiście rolnikiem, podejrzewając, że zamierza kupić
ziemię tylko po to, by później
odsprzedać ją z zyskiem. Jeszcze kilka dni przed konkursem rolnicy skontaktowali się
z Jackiem Malickim, pełniącego obowiązki dyrektora ANR
w Szczecinie. Ich argumenty nie przekonały dyrektora
– Był to rolnik, który (jak to
określiła strona społeczna),
prowadzi ﬁ rmę transportową.

To alternatywne zajęcie, jakie
on wykonuje w okresach mniej
nasilonych prac. Uznaliśmy, że
nie można dyskwaliﬁkować rolników, którzy wykazują jakąś
formę aktywności zawodowej
poza uprawianiem pola - uważa Jacek Malicki. Kontynuowanie przetargu mimo wyraźnych
sygnałów izby stawia agencję
w bardzo negatywnym świetle.
Pierwszy punkt porozumienia
podpisanego 11 stycznia tego
roku między rolnikami, ministerstwem rolnictwa i agencją
nieruchomości rolnych brzmi:
„Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na
wniosek upoważnionego przez
izbę rolniczą członka komisji
albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku
z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających
uczestniczyć w przetargu”.
- Faktycznie w tych zapisach
ustaliliśmy, że na uzasadniony wniosek odwołamy przetarg,
natomiast my badamy każdy
wniosek i uznaliśmy, że tym
razem byłaby to nadgorliwość
- tłumaczy się Malicki.
Licytacja już miała się rozpocząć, jednak u przedstawicieli
Agencji wątpliwości wzbudziła
kamera jednego z rolników, który nagrywał przebieg wydarzeń.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że przetarg nagrywać mogą
wyłącznie przedstawiciele mediów. Ku zaskoczeniu wszystkich na sali obecny był lokalny
dziennikarz, który zgodził się
na kontynuowanie nagrywania.
Wówczas komisja przetargowa
ogłosiła 15-minutową przerwę.
- Prawdopodobnie ten przetarg
by się odbył, gdyby nikt w tej
sprawie nie interweniował - tłumaczy Artur Kuca - redaktor
naczelny portalu Pyrzyce24.
Po kwadransie komisja podziękowała uczestnikom za
przybycie i...odwołała przetarg.
Sprawa tajemniczego przedsiębiorcy i odwołanego przetargu
traﬁła teraz do warszawskiej centrali, która ustali nowy termin
przetargu.
Ekipa telewizji TVR odwiedziła Pyrzyce, aby wyjaśnić szczegóły budzącego kontrowersję
przetargu na ziemię rolną. Reportaż z tego wydarzenia byl
emitowany na antenie stacji TV
w programie „O tym się mówi”
i można go również zobaczyć
na stronie internetowej www.
tvr24.pl.
Informacja prasowa TVR, Autor:
Tomasz Parzybut

W odpowiedzi na nowe wyzwania, przed jakimi stoją lasy
i sektor leśnictwa, Komisja Europejska opublikowała nową
strategię leśną. Jak stwierdzono
w strategii, pokrywające 40 %
powierzchni UE lasy są kluczowym czynnikiem poprawy jakości życia i tworzenia miejsc
pracy, zwłaszcza na obszarach
wiejskich, a jednocześnie zapewniają ochronę ekosystemów i korzyści ekologiczne
dla wszystkich.
Unijny komisarz ds. rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich
Dacian Ciolos powiedział dziś:
Lasy to ekosystemy o podstawowym znaczeniu, jak również
źródło bogactwa i miejsc pracy
na obszarach wiejskich, jeżeli
zarządza się nimi we właściwy sposób. Zrównoważona
gospodarka leśna, zapewniająca ochronę lasów, jest jednym
z głównych ﬁ larów rozwoju
obszarów wiejskich i stanowi
jedno z podstawowych założeń
nowej strategii leśnej.
W następstwie nowego podejścia strategia „wychodzi z lasu”
— uwzględniając kwestie związane z „łańcuchem wartości”
(tj. sposobem, w jaki zasoby
leśne są wykorzystywane do

wytwarzania towarów i usług)
zdecydowanie wpływa na gospodarkę leśną. W strategii podkreślono, że lasy odgrywają ważną
rolę nie tylko w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich, ale również
dla środowiska, różnorodności
biologicznej, przemysłu związanego z leśnictwem, bioenergii
i w przeciwdziałaniu zmianie
klimatu. W strategii położono
nacisk na konieczność przyjęcia całościowego podejścia.
Podkreślono również, że należy brać pod uwagę skutki dla
lasów, jakie niosą ze sobą inne
polityki i wydarzenia mające
miejsce poza granicami lasów.
W strategii zwraca się też uwagę,
że w ramach krajowej polityki
dotyczącej gospodarki leśnej należy w pełni uwzględniać powiązane polityki UE. Strategia
wzywa również do utworzenia
systemu informacji o lasach oraz
gromadzenia w całej Europie
zharmonizowanych informacji o nich.
Obecna strategia leśna UE
została przyjęta w 1998 r.
W oparciu o współpracę między UE i państwami członkowskimi (zasada pomocniczości
i wspólnej odpowiedzialności)
ustanowiono ramy dla działań

związanych z gospodarką leśną
podejmowanych w celu wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej. W chwili obecnej
jednak pojawiła się konieczność
utworzenia nowych ram, aby
sprostać rosnącym wymaganiom, przed jakimi stają lasy,
oraz poważnym społecznym
i politycznym zmianom, jakie
zaszły w gospodarce leśnej
w ciągu ostatnich 15 lat. Nowa
strategia, przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie została opracowana przez
Komisję w bliskiej współpracy
z państwami członkowskimi
i zainteresowanymi stronami
w ciągu ostatnich dwóch lat.
Strategia łączy różne aspekty
powiązanych obszarów polityki, między innymi kwestie
dotyczące rozwoju obszarów
wiejskich, przedsiębiorczości,
środowiska, bioenergii, zmiany klimatu, badań naukowych
i rozwoju. Komisja opublikowała dzisiaj również plan działania, w którym przedstawiono
szczegółowo działania naprawcze, które należałoby podjąć,
aby wesprzeć sektor przemysłu
związanego z leśnictwem borykający się obecnie z poważnymi
trudnościami.

Zarządcy w rolnictwie poszukiwani
Polscy rolnicy są zainteresowani współpracą z zarządcami w rolnictwie – wynika z badań
prowadzonych przez gdański Euro-Fundusz i Lokalną Grupę Działania Małe Morze z Pucka, przy
współpracy z niemieckim Samtgemeinde Oldendorf, gdzie to rozwiązanie od lat jest wykorzystywane.

Zawód zarządcy to dobra perspektywa dla osób po pięćdziesiątce, które mają doświadczenie
rolnicze, a ich własne gospodarstwo albo jest za małe dla
wydajnej produkcji, albo nie
mają go wcale. Zarządca pełni
rolę kierowniczą w zastępstwie
właściciela, planuje i organizuje wszelkie działania związane
z funkcjonowaniem gospodarstwa. Dzięki temu rolnik podczas pobytu w sanatorium,
szpitalu albo urlopie może
spać spokojnie, bo pod jego
nieobecność gospodarstwo
będzie należycie prowadzone.
W projekcie „PI-PWP Zarządca

w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu
szkolenia w rolnictwie” realizowanym w tym roku na Pomorzu chodziło przede wszystkim
o wypracowanie takich metod
kształcenia zarządców, by bezproblemowo potraﬁli odnaleźć
się w różnorodnych warunkach
gospodarowania, na których
przyjdzie im zastępować rolników. Cechą charakterystyczną
tej profesji jest to, że zarządca
nigdzie nie zostaje na dłużej, ale
doraźnie zastępuje gospodarza
tam, gdzie w danej chwili jest
taka potrzeba.
O efektach testowania modelu kształcenia zarządców
mówiła Aneta Adamczyk, koordynatorka projektu. Grupę 10 przyszłych zarządców
szkolili trenerzy, rekrutujący
się zarówno spośród nauczycieli i doradców rolniczych,
ale również rolnicy-praktycy.
Szkolenie odbywało się w dobrze
wyposażonym gospodarstwie
rolnym, gdzie prócz zajęć praktycznych odbywały się też teoretyczne. Do tego zorganizowano

praktyki, podczas których poszczególni kursanci sprawdzali
swoje umiejętności w krótkich
okresach czasu w różnych gospodarstwach. Na zakończenie
szkolenia przeprowadzono egzamin i spośród 9 osób, które
zdały go, prawie połowa jest
gotowa rozpocząć działalność
zarządcy.
- Udało nam się sprawdzić
w praktyce, że nasz model
kształcenia jest skuteczny
i dobrze traﬁa w realia osób
po 50 roku życia – mówi Aneta
Adamczyk. – W naszym modelu najlepiej sprawdzają się
osoby z wykształceniem zawodowym, bo chcą się uczyć
i rozwijać. Pokazaliśmy też,
że ten program edukacyjny
jest skuteczny. Analizując go
wspólnie z naszymi niemieckimi partnerami, doszliśmy
do wniosku, że nie ma potrzeby, aby go modyﬁkować ani
w zakresie tematycznym ani
godzinowym. Równocześnie
jest to program dający pewną
elastyczność prowadzącym
w szkoleniu konkretnej grupy.

Ewaluator zewnętrzny ocenił
nasz model jako efektywny
– dodaje.
– Należy zwiększyć ilość zajęć
związanych z umiejętnościami
miękkimi, związanymi z zarządzaniem, jak np. organizowanie
własnej pracy, kierowanie ludźmi, prowadzenie rozmowy czy
motywacja. Okazuje się bowiem,
że osoby po pięćdziesiątce, które
traﬁły na to szkolenie jako osoby
bezrobotne, mają te same problemy osobowościowe, co wszyscy
inni długotrwale bezrobotni.
Zaradzeniu temu służyć miałoby zwiększenie ilości tego typu
zajęć ogólno kształtujących osobowość profesjonalną – mówi
Wojciech Machel, specjalista
ds. metodyczno-dydaktycznych.
- Upowszechniać musimy zarówno dobre praktyki, dzięki
którym kursanci szybko nauczą
się konkretnych rozwiązań, jak
i wiedzę o błędach, bo dzięki
temu pozwolimy przyszłym
zarządcom się ich ustrzec
– mówi Dorota Skrzypkowska, specjalistka ds. promocji
i upowszechnienia.

Podczas tego eksperymentalnego kursu, zauważono kilka
spraw czysto praktycznych.
Trudność sprawia przeprowadzenie części praktycznej
szkolenia, które powinno być
prowadzone od wiosny do jesieni, jednak w tym okresie zdecydowana większość uczestników

szkolenia dorabia sezonowo,
a prowadzenie zajęć praktycznych tylko zimą, w znacznej
mierze mijałaby się z celem.
Projekt współﬁ nansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Alicja Szczypta
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Caryx Cup Kołobrzeg 2013
Za nami I edycja turnieju Caryx Cup zorganizowanego
przez firmę BASF oraz Fundację All Sport Promotion na
stadionie im. S. Karpiniuka w Kołobrzegu.

Caryx

®

Energia przetrwania rzepaku
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Hasło przewodnie turnieju
(także hasło produktu Caryx) to
„Energia przetrwania, wzrostu,
plonowania”. Nic nie kojarzy się
z energią i wolą walki tak jak sport
i właśnie tej pozytywnej energii
w czasie spotkania 11 września
na stadionie w Kołobrzegu nie
brakowało. Nie tylko piłka, ale też
pokazy taneczne, promocja kulturalnego dopingu i zachowania
na trybunach. Jednym słowem pozytywna energia wszędzie tam,
gdzie jest potrzebna!
Impreza odbyła się na największym stadionie w regionie,
a zawodników przywitał m.in.
wiceprezydent Kołobrzegu Jerzy
Wolski. Do rywalizacji przystąpiło sześć seniorskich zespołów
z małych miejscowości i wsi
zrzeszonych w Koszalińskim
Okręgowym Związku Piłki
Nożnej: Huragan Bierzwnica, Jedność Łąkowo, Płomień

Energia piłki
Podczas imprezy z organizatorkami zawodów – Magdaleną Pietrzak
i Agnieszką Łyczak – rozmawiał Roman Barszcz.
Co was skłoniło do wyjazdu
z Warszawy tu nad morze i zorganizowania tego turnieju?
Magdalena Pietrzak: Przede
wszystkim energia. Turniej nosi
nazwę Caryx Cup, a sam Caryx
promowany jest sloganem „Energia
przetrwania, wzrostu i plonowania”.
Pomyślałyśmy, że nic tak się nie
kojarzy z energią jak sport i stąd się
wzięła idea tego wydarzenia. Taki
event wychodzi poza ramy standardowych działań, na jakich dotąd
bazowaliśmy. Poza tym jako firma
BASF promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, a również sami się
motywujemy do takiej aktywności.
Agnieszka Łyczak: Caryx jest
produktem przeznaczonym dla
rzepaku, a Pomorze Zachodnie to
region rzepaczany, stąd też wziął
się wybór miejsca. Chcieliśmy także
zaktywizować środowiska wiejskie
i mieszkańców małych miasteczek,
więc w turnieju biorą udział drużyny

Myślino, Bajgiel Będzino, Radew
Białogórzyno i Resko Karcino.
Już od pierwszych meczów
widać było zdecydowaną dominację drużyny z Będzina.
Drużyna prowadzona przez grającego trenera Tomasza Zasadę
wygrywała mecz za meczem.
Bajgiel w pięciu meczach strzelił aż 26 bramek, tracąc zaledwie dwie: po jednej w meczach
przeciwko Jedności Łąkowo oraz
Płomieniowi Myślino.
Wspomniany Tomasz Zasada
okazał się nie tylko trenerem
najlepszej drużyny, ale także
Królem Strzelców turnieju Caryx Cup. Najlepszym piłkarzem
turnieju został również grający
w Bajglu – Marcin Kober. Za
najlepszego bramkarza uznano Dawida Osmana z Radwii
Białogórzyno.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe nagrody

w postaci strojów sportowych
oraz piłek, a najlepsze drużyny
nagrodzone zostały dodatkowym sprzętem piłkarskim oraz
oryginalnymi dresami treningowymi ufundowanymi przez
ﬁrmę BASF.
Turniej Caryx Cup to nie tylko
zmagania piłkarskie, ale także
promowanie kulturalnego dopingu na stadionach. W trakcie
porannej części zmagań sportowców na trybunach pojawiło się
blisko 1000 dzieci z kołobrzeskich
szkół i przedszkoli, dla których
przygotowano naukę dopingu
pod okiem spikera stadionowego.
Nie zabrakło tez energetycznych
akcentów w postaci pokazów tanecznych. Podczas wydarzenia
swoje umiejętności prezentowały tancerki z grupy Cheerleaders
Pasja AZS Koszalin.
W oparciu o materiały BASF
Jolanta Malinowska-Kłos

z lig okręgowych. Dla nich jest to
doskonała, a często też pierwsza
okazja, aby zagrać na profesjonalnym stadionie.
To jest pierwsza edycja, a jaki
prestiż: prezydent Kołobrzegu
otworzył zawody!
AŁ: Jak coś organizujemy, to
staramy się zrobić to na wysokim
poziomie. Szukając obiektu szybko zdecydowaliśmy się na stadion
w Kołobrzegu, bo jest bardzo ładny,
a w ubiegłym roku podczas Euro
2012 trenowała tu reprezentacja Danii. Wszystkie te elementy, łącznie
z regionem rzepaczanym, ułożyły się
w ładną całość. Mamy nadzieję, że
ten pierwszy raz nie będzie ostatnim.
MP: Dla wielu drużyn biorących
udział w zawodach jest to turniej
życia. Po pierwsze z racji miejsca,
bo jest to jeden z lepszych stadionów tej klasy w Europie, a po drugie
z powodu oprawy i nagród, które
ufundowaliśmy. Są to nagrody przede
wszystkim użyteczne dla sportowców: stroje sportowe, piłki i sprzęt.
Czy zamierzacie w przyszłych
edycjach powiększyć bazę turnieju, zwiększyć ilość drużyn

ENERGIA CARYXU – wszędzie tam, gdzie jest
potrzebna rzepakowi:
do regulowania wzrostu jesienią
do poprawy odporności przed zimą
do magazynowania asymilatów
Od lewej Agnieszka Łyczak
i Magdalena Pietrzak
zaangażowanych w spotkania na
boisku?
AŁ: Pierwsza edycja turnieju to
swego rodzaju test – czy spodoba
się to zawodnikom, kibicom i nam
jako organizatorom. Jest to pierwszy projekt w ramach całej firmy
BASF, więc jesteśmy dumni, że to
dział Agro jako pierwszy wyszedł
z taką inicjatywą. Chcielibyśmy,
aby w turnieju wzięła udział większa liczba drużyn, aby jego ranga
wzrosła. Mamy nadzieję, że ta impreza zagości na stałe w kalendarzu
imprez sportowych.

CARYX działa już od 5°C

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

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

Moc innowacji, czyli Targi
Agro – Power Mazury

Targi w Starym Polu to największa impreza
wystawiennicza we wschodniej części województwa
pomorskiego, skupiająca przedstawicieli branży
ogrodniczo – nasiennej.

Wystawcy z kraju i z zagranicy, nowoczesne technologie
i wystąpienia plenarne – oto, co w dużym skrócie czekać
będzie na uczestników Targów Agro-Power Mazury.

Warto było w miniony weekend ( 7 – 8 września) przyjechać
do Starego Pola koło Malborka,
gdzie Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował
XIX już edycję Jesiennych Targów Ogrodniczo – Nasiennych
połączonych ze Świętem Mleka
oraz Staropolskim Przeglądem
Piosenki Biesiadnej.
Organizatorzy nie skupiają
się tu tylko na prezentacji oferty
handlowej, ale również folkloru
rękodzieła artystycznego i regionalnych smakołyków.
Dopisała zarówno pogoda jak
i wystawcy prezentujący między
innymi bogaty wybór materiału szkółkarskiego, owocowego
i ozdobnego, narzędzia ogrodnicze, nawozy i środki ochrony roślin, ekologię, odnawialne źródła
energii, produkty pszczelarskie,
budownictwo, systemy grzewcze, motoryzację, wikliniarstwo,
sprzęt do wyposażenia ogrodów
i mieszkań oraz prasę fachową.
Swoje stoiska posiadały także

instytucje działające w otoczeniu rolnictwa – organizacje
rolnicze, agencje, izby rolnicze,
ﬁrmy ubezpieczeniowe, banki,
doradztwo rolnicze. W namiocie Pomorskiej Izby Rolniczej
rolnicy mogli nie tylko zaopatrzyć się w wydawnictwa tej organizacji, ale również spotkać

z działaczami jak choćby Zenonem Bistramem, prezesem
PIR na czele. Samorząd rolniczy województwa pomorskiego
nie tylko czynnie uczestniczył
w Targach, ale też ufundował
atrakcyjne nagrody dla zespołów
uczestniczących w przeglądzie
piosenki biesiadnej.

Organizatorzy przekonują,
że wydarzenie przygotowane
zostanie w otwartej na trendy
konwencji. Targi odbędą się
w dniach 18-20 października
w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur Arena
Ostróda.
Inicjatorzy Targów Agro - Power Mazury, które swoją premierę będą miały jesienią, postawili
sobie za cel przygotowanie wydarzenia skoncentrowanego na
nowościach i trendach. Innowacyjne mają być nie tylko rozwiązania prezentowane przez
wystawców, ale i sama formuła
targów.

Nowoczesne technologie
z kraju i z zagranicy
Przedsięwzięcie realizuje ﬁrma Agro-plon, która na bazie
własnych doświadczeń w branży
rolniczej, postanowiła stworzyć
wydarzenie, jakiego dotychczas
nie było w Polsce. Chcemy pokazać nowe oblicze rolnictwa.
Targi kierujemy zarówno do
właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych, jak i ﬁ rm
z branży rolniczej. Spodziewamy
się podmiotów z Polski i Europy.
Wystawa będzie gościć znanych
producentów, a w tym dealerów
maszyn i urządzeń rolniczych,

koncerny chemiczne oraz nawozowe, producentów pasz i dodatków paszowych, a także wiele
innych ﬁrm z branży – wyjaśnia
Patrycja Woycicka, organizator
targów. Nie zabraknie również
widowiskowych pokazów maszyn i technologii wykorzystywanych w rolnictwie, a także
konkursów i atrakcji.
W programie wydarzenia
znalazły się także konferencje.
Ich tematyka skoncentrowana będzie na kwestiach dotyczących wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych oraz
wykorzystaniu środków unijnych. Podczas wystąpień będzie mowa między innymi
o prawnych i ekonomicznych
aspektach budowy farm fotowoltaicznych, zarządzaniu
oświetleniem czy domach pasywnych i energooszczędnych.
Chcemy, aby Targi były okazją nie tylko do zapoznania się
z nowościami dostępnymi na
rynku, ale i szansą na zdobycie przydatnej wiedzy – dodaje
Patrycja Woycicka.

REKLAMA

www.bin.agro.pl
bin@bin.net.pl
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Agitechnica na Medal

Na tegorocznej Agrotechnice, największej światowej wystawie maszyn
rolniczych i wyposażenia, przyznano 4 złote i 33 srebrne medale za innowacje.
Złote medale przypadły:
Firmie GRIMME – za AirSep –
pneumatyczne separator zanieczyszczeń ( grud ziemi i kamieni)
w kombajnie ziemniaczanym; firmie RAUCH – za AXMAT- całkowicie
automatyczne ustawianie rozrzutu
w dwutarczowym rozsiewaczu nawozów; firmie Merlo – za –Turbofarmer
40.7 Hybrid – elektryczny pojazd
hybrydowy plug-in dla rolnictwa,
napędzany opcjonalnie energią elektryczną albo paliwem diesla oraz
firmie CLAAS za działający w trybie
online symulator do nauki obsługi
maszyn żniwnych i ciągników.
Srebrne medale otrzymały między innymi firmy:
KUHN – za „twin pact“ – nowy
kształt tłoka (podzielony na dwie części) oraz zoptymalizowane systemy
wiązałek w prasie kostkującej LSB
1290-ID, prowadzące do znacznego
wzrostu zgniotu bel i przepustowości;
CLAAS – zdobywca aż 6 medali:
za automatyczne usuwanie zapchań w okolicach podbieracza
w wozach względnie przyczepach
zbierających
za optymalizację elektroniczno-hydraulicznego układu wymuszonego kierowania w przyczepach

za AQUA NON STOP Comfort –
pierwszy całkowicie automatyczny
przyrząd do ostrzenia noży w wozach zbierających i zespołach tnących pras
za GRAIN QUALITY Camera dla kombajnu CLAAS Lexion
760, 770, 780 –kolorowa kamera
o wysokiej rozdzielczości umieszczona w głowicy elewatora filmująca materiał w przepływającym
strumieniu
za czujnik wiatru i nachylenia
(automatyczna zmiana kierunku
wyrzutu), w kombajnie zbożowym
CLAAS LEXION
za CLAAS ICT – Elektroniczny
system optymalizacji procesu i wydajności pracy traktora z maszyną
SAME DEUTZ-FAHR – zdobywca
2 medali:
za Automatic PTO speed change –
przekładnia z wałem odbioru mocy,
w której przełączanie mocy na wale
możliwe jest też pod obciążeniem
za Hydraulic engine brake concept – efekt hamowania osiągany
przez ograniczenie strumieni oleju
roboczego w systemie hydraulicznym i jednoczesne włączenie elektronicznego sprzęgła wiskotycznego
wentylatora

AGCO – za wymienne złącza
hydrauliczne
JOHN DEERE – zdobywca
2 medali:
za John Deere Hitch Assist – możliwość przetaczania ciągnika rolniczego do przodu i do tyłu poprzez
naciśnięcie guzika spoza kabiny
operatora
za Smart Irrigation System – komputerowy system planowania i sterowania irygacją dla danego regionu
i dla konkretnej uprawy
NEW HOLLAND CNH – zdobywca
2 medali:
za Opti Speed – system regulacyjny zmieniający prędkość obrotową
wałów wytrząsacza w zależności od
nachylenia stoku i rodzaju zbieranego materiału
za Cornrower – pozwala na dodatkowe pozyskiwanie biomasy przy
zbiorze kukurydzy ziarnistej
POTTINGER – zdobywca 2 medali:
za IDS – Inteligentny system dystrybucyjny – gwarantuje elastyczność i komfort wyznaczania ścieżek
przejazdowych przy niezmiennie dokładnej ilości wysiewanych w każdym rzędzie ziaren
za PCS – Precision Combiseeding
– koncepcja realizująca w jednej

maszynie zarówno siew zboża jak
i siew punktowy (np. kukurydzy albo
słonecznika), czyniąc zbędną inwestycję na zakup osobnego sprzętu
do siewu punktowego
HORSCH – zdobywca 2 medali:
za Getreide Einzelkorn – system
wysiewu punktowego zbóż i rzepaku, zastosowaną w siewnikach
opierających się na siewie redlicami
talerzowymi, umożliwiającą punktowy siew zboża
za BoomControl – innowacyjne
sterowanie belką opryskiwacza
Horsch Leeb, umożliwiając precyzyjne i pewne jej prowadzenie nad
powierzchnią opryskiwaną
LEMKEN – zdobywca 2 medali:
za system regulacji prowadzenia
głębokościowe z dopasowaniem do
konturów pola drogą regulacji kół
podporowych niezależne od wspomagania trakcji
za Swing Cut - pozwalający na
równomierne rozprowadzanie środków ochrony roślin drogą aktywnego
tłumienia drgań poprzecznych belki
opryskiwacza
KRONE – za „LaserLoad“ – automatyczną kontrolę przeciążenia
w sieczkarniach samojezdnych Big X

Polskie Smaki 2013!
Na Praskiej Giełdzie Spożywczej
przyznano statuetki Polski Smak dla
wyrobów regionalnych.
O tytuł walczyło kilkunastu
producentów z całego kraju. Jury
wybrało pięciu zwycięzców – ich
żywność wyróżnia się wyjątkowym
smakiem, starannie dobranymi
składnikami i tradycyjną recepturą.
Producenci zgłosili do konkursu 44 produkty. Oceniało
je jury, któremu przewodniczył
znany mistrz kuchni – Robert
Sowa. Kapituła doceniła wyjątkowy charakter pięciu produktów tradycyjnych, które
powstają w oparciu o tradycyjne
metody produkcji ze składników
z upraw ekologicznych. Nagrodzone wyroby to:
• Kiełbasa Lisiecka (Zakład
Masarski s.c. Stanisław Mądry, Danuta Jeruzalska, Andrzej Mądry)
• Twaróg Półtłusty (OSM
Głuchów)
• Tłoczony Sok Jabłko – Malina
(Tłocznia Soków Owocowych
„Vero- Dariusz Kuna”)
• Szynka z Domowego Wyrobu
(PPHU Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Paszak Grzegorz)
• Ciasto Drożdżowe Maślane
(Consonni Bartelak)
• Jury konkursu Polskie Smaki
przyznało też wyróżnienia:
• Kiełbasa Palcówka (Masarnia Wędlin Tradycyjnych

„Jasińscy”)
• Kwas Chlebowy ( Ryszard
Oleszczak P.P.U.H. „Eko
Natura”)
• Ser Salami z Ziołami (OSM
Opole Lubelskie)
Laureaci konkursu poza statuetkami otrzymali także nominację do Godła Teraz Polska.
Praska Giełda Spożywcza organizuje wystawę Polskie Smaki
od 2005 roku. Na każda edycję
przyjeżdża coraz więcej wystawców i odwiedzających. Organizatorzy imprezy przekonują,
że takie wyroby to przyszłość
polskiej produkcji i handlu. Wystawa Polskie Smaki ma pomóc
w ich promocji. Ideę wspierają
także władze lokalne i ogólnopolskie. Patronem honorowym
wydarzenia byli Minister Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Marszałek Województwa
Mazowieckiego oraz Burmistrz
Miasta Ząbki.
Źródło: Praska Giełda Spożywcza

Tradycyjne
i ponadczasowe
3 i 5-cio stopniowe
h
przekładnie HiTech
• łatwe w użyciu
• niezawodne
• intuicyjna obsługa
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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50
Umów się na jazdę testową u najbliższego dealera.
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.
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O kukurydzy na Pomorzu
Nowe jak i sprawdzone odmiany kukurydzy prezentowano w pomorskim Lubaniu.

Na Pomorzu, z racji słabych
gleb i krótszego sezonu wegetacyjnego, nie jest to szczególnie
popularna roślina uprawna,
a na kukurydziane spotkanie
przyjechali sami doświadczeni
praktycy i producenci mleka.
Saaten Union zaprezentował
wśród swych odmian późną
ziarnowo-kiszonkową Suzann,
a także wcześniejszą również
kiszonkową Sudor, którą na
północy i na słabszych glebach
można uprawiać również na
ziarno. Innymi zaprezentowanymi odmianami były Sumaro
(FAO 230) nadająca się na słabszych glebach również na ziarno, a także znane już rolnikom

Sudoku i jedna z najwyższych
odmian rosnących w Polsce Subito. Dorasta ona nawet do
3,75m wysokości, a plonuje
ponad 750 kwintali z hektara.
Pomiędzy odmianami tej
ﬁ rmy zaprezentowano efekt
działania wsiewki traw Humus Plus Energia. Po wykonaniu oprysków herbicydowych
siewnikiem rzutowym zostały
wysiane trawy, które stworzyły
u stóp roślin kukurydzy poduszkę zielonej masy, która dzięki
penetrującym ją korzeniom traw
zapobiega utratom wody i poprawia strukturę gleby. Dodatkowo w przypadku wczesnych
odmian kukurydzy, można po

jej skoszeniu wpuścić na ściernisko bydło, które pożywi się
tą zieloną masą.
Centrala Nasienna w Środzie
Śl. obecnie występująca jako
Saatbau Polska prezentację na
polu rozpoczęła od tegorocznej
kiszonkowej nowości SL Odilo
(FAO 230). Jest to odmiana na
słabsze stanowiska, na których
wykształca duże kolby. Udział
kolb w masie przekłada się na
zawartość energii, strawność,
a w efekcie produkcję mleka. Podobnie tegoroczną nowością jest
ogólnoużytkowa Mosso o FAO
220. Ostatnią prezentowaną przez
Centralę Nasienną była znana
rolnikom ziarnowa Belmondo.

Swoje odmiany pokazywała hodowla roślin Euralis
z Wielkopolski. Na 30 odmian
w tegorocznym katalogu ﬁ rmy, zarejestrowano w tym
roku 3 nowe. Nowością jest
ES Cockpit, mieszaniec, przydatny na ziarno i na CCM na
teranie całego kraju, ES Carmen
mieszaniec uprawiany na ziarno
w rejonach o korzystniejszych
warunkach termicznych oraz ES
Convent, charakteryzujący się
wysokim plonem suchej masy
z ha, korzystną strukturą plonu, bardzo wysokimi roślinami
i długim zachowaniem zieloności (stay green). Pokazano także
znane odmiany: cechujący się
nisko osadzoną kolbą i odpornością na fuzariozy ES Prolog
(na południu uprawiana jest na
ziarno, a na północy kraju na
ziarno i kiszonkę) oraz obecną
od 2 lat na polskich polach odmianę ES Zizou.
HR Smolice zaprezentowały 8 odmian zarejestrowanych
w kilku ostatnich latach. – Odmiana Kosynier, kiszonkowa,
zarejestrowana w tym roku,
o FAO 220-230, jak widać,
świetnie poradziła sobie na
słabych pomorskich glebach –
ocenia Dariusz Rejek ze Smolic.

Inną nowością jest Konkurent
(FAO 230-240), która zalecana jest do uprawy na ziarno,
a także na kiszonkę z całych roślin. Cechuje się ona wysokimi,
dobrze ulistnionymi roślinami
oraz 50% pokrewieństwem genetycznym do znanej odmiany
Opoka. Ubiegłoroczna nowość:
Skarb (FAO 220) zalecany jest
na ziarno przede wszystkim
w II i południowej części III
regionu uprawy kukurydzy, a na
wysokoenergetyczną kiszonkę w całym kraju, szczególnie
w rejonach mniej korzystnych
klimatycznie. - Ponieważ są
to nowości, czekamy na opinię do państwa, jak wam się
te odmiany udają na waszych
polach – mówił Rejek. Innymi
nowościami ze Smolic są średniopóźne Rosomak i Kosmal.
KWS prezentował w sumie
11 odmian. Zaczęto od ziarnowo-kiszonkowej Ambrosini,
charakteryzującej się bardzo dobrym efektem stay green. Odmianami, na których skupiała
się uwaga rolników, to kiszonkowa Silvestre o FAO 230 i ziarnowo-kiszonkowa Ricardinio
(FAO 240), a także nowość Ursinio (FAO 230). Liczba FAO na
tym poziomie jest adekwatna

do warunków w północnej Polsce i z tego powodu właśnie rosnąca na poletku obok późna
odmiana kiszonkowa Kandis
(FAO 270) zdecydowanie nie
jest polecana w tym regionie.
Wśród odmian zaprezentowanych przez reprezentanta
ﬁrmy DuPont – Pioneer zobaczyliśmy dedykowaną dla takich
regionów jak Kaszuby – chłodnych i o słabych glebach – P
7500, obok ziarnowo-kiszonkową dent-ﬂint P 8000, a także
nadającą się na południe kraju
PR38A79 o liczbie FAO 270.
Swoje kukurydze prezentował
także Osadkowski-Reiﬀeisen.
Najwięcej uwagi zwrócono na
odmiany: Jogger ze względu na
rekordowe plonowanie w ubiegłorocznych doświadczeniach, Prollix ze względu na dobrą jakość
kiszonki oraz Mas 18.T uczestniczący w programie NutriPlus.
W kolekcji Maisadoura warto
zaś zwrócić uwagę na nowości:
Mas 11.F, dający wczesną, energetyczną kiszonkę, obiecujący
Mas 17.G o FAO 230, cechujący
się wysokim plonem Dynamite, a także dobrze radzący sobie
w upały i susze Mas 24.V oraz
Mas 35.K.
Alicja Szczypta

Krowa to nie świnia, potrzebuje włókna
W wielkopolskiej miejscowości Żydowo, w gospodarstwie posiadającym stado 800 krów
mlecznych i uprawiającym kukurydzę na areale 800 ha, firma Limagrain zorganizowała Dzień
Kukurydzy. Tam z Danielem Niewińskim rozmawiał Roman Barszcz.

Panie Danielu, proszę nam
powiedzieć co Państwo przygotowaliście na dzisiejsze spotkanie polowe?
Tu w Żydowie widać na polu
naszą pełną kolekcję odmianową
kukurydzy: tej przeznaczonej
na kiszonkę, ziarno jak i biogaz. Jednym z naszych hitów
jest odmiana LG 32.58, typowa
ziarnówka, a także wszystkie odmiany z programu Animal Nutrition – kiszonkowe o wyższych
parametrach strawności włókna.
Spośród nich polecamy np. LG

30.220 oraz LG 30.238 – odmianę znaną pod pseudonimem
Strawny Piegus. Tę odmianę
propagujemy ze względu na
wysokie plony i wysoką jego
jakość. Prezentujemy także odmiany, które można zastosować
w biogazowniach, takie jak LG
30.240 czy LG 30.306. Łącznie
w tych trzech sektorach pokazujemy 20 odmian.
Podczas prezentacji na
polu, przedstawiano dużo
informacji na temat tego co

z daną odmianą można zrobić, celowo?
Było to zamierzone, bo propagujemy wszechstronną wiedzę na temat naszych odmian,
szerszą niż proste informacje
katalogowe. Chcieliśmy zwrócić
dziś szczególną uwagę na dobre
wykorzystanie naszych odmian
kiszonkowych, więc sporo mówiono o tym, jak optymalnie
zrobić kiszonkę. Zbiór i zakiszanie trwa kilka dni, a dobrze
wykonane kiszenie konserwuje
potencjał genetyczny odmiany.
Można mieć najlepszą odmianę, ale jeśli źle się z niej zrobi
kiszonkę, to niweczymy wiele
korzyści z niej wynikających.
Dlatego ważne jest: jak kukurydzę kosić i jak zakiszać.
Na polu podkreślano, co wynikało z doświadczeń przeprowadzonych w OHZ Osięciny,
iż różnica 1,2% suchej masy
sprawiała, że krowa dawała o 2,5 litra więcej mleka
dziennie!
Dlatego o takich rzeczach
mówimy, aby zwrócić uwagę
na zawartość suchej masy oraz

strawność. Włókno w kukurydzy różni się strawnością w zależności od odmiany. Mówimy,
że krowa to nie świnia, więc
oprócz ziarna potrzebuje też
włókna. Nie możemy zapominać, że kukurydza jest najważniejszą paszą objętościową.
Połowa zawartej w niej energii
pochodzi z kolby, ale druga –
z części wegetatywnej: łodygi
i liści. Zrobiono już bardzo
duży postęp w hodowli odmian
w kierunku plonu ziarna i tu
praktycznie większego postępu
już się nie da osiągnąć. Większość hodowców zapomniała,
że druga część kiszonki to część
zielona, po którą można śmiało sięgnąć, bo są tu olbrzymie
rezerwy możliwości. Rozpoczęła się hodowla odmian o dużej
strawności włókna, bo w nim
jest dodatkowa porcja energii
dla krowy. Ten element plus odpowiedni zbiór i konserwacja
daje rezultat w postaci większej
ilości mleka.
Na miejscu udowodniono
rolnikom, że różnica wysokości koszenia o 10 cm w dół

lub w górę, przy 100 ha daje
zysk lub stratę 300 ton,
niesamowite!
Tak, to są szczegóły, o których
często zapominamy. Normalną,
prawidłową wysokością koszenia kukurydzy jest 15-20 cm.
Często propagowane jest wyższe
koszenie, żeby szukać większej
koncentracji energii, zapominając o tym, że kiszonka z kukurydzy jest paszą objętościową,
więc nie ma sensu szukać w niej
energii, ale objętości. Energię
uzupełniać można suplementując paszę. Z tego wynika, że to
włókna powinniśmy tu zebrać
jak najwięcej. Jeśli kogoś stać
na pozostawienie go na polu, to
jego decyzja. My wyliczyliśmy,
że każdy centymetr to 4-5 gramów świeżej masy, co przemnożone przez obsadę, oznacza, że
każdy centymetr to pół tony na
hektar. Dlatego twierdzimy, że
warto użyć odmianę o dobrze
strawnym włóknie, kosić jak najniżej i zbierać tyle, ile się da.
Kosząc niżej możemy obsiać
mniej hektarów i otrzymać tę
samą ilość kiszonki, co generuje nam oszczędność w postaci

Daniel Niewiński
6 hektarów przy 100 ha obsianych. Pozostały areał - właśnie
te 6 ha - możemy obsiać na
ziarno, co da nam dodatkowy
dochód.
Jak pan ocenia zainteresowanie i frekwencję podczas
dzisiejszego Dnia Kukurydzy?
Tu w Wielkopolsce zawsze
możemy na nie liczyć. Rolnicy pomimo wielu prac w polu
przybyli licznie, pogoda sprzyjała, więc wszystko się udało
jak należy.
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Szkodniki zagrażające zbożom ozimym jesienią
Owady stanowią coraz ważniejszą grupę organizmów szkodliwych zasiedlających uprawy zbóż.
Na rosnące znaczenie gospodarcze owadów wpływa wiele czynników, z których najważniejsze
to: duży areał uprawy zbóż, stosowanie licznych uproszczeń agrotechnicznych oraz występowanie
korzystnych warunków agrometeorologicznych sprzyjających
rozwojowo i żerowaniu gatunków
szkodliwych.
Panuje przekonanie, że szkodniki są znacznie mniej niebezpieczne
niż choroby występujące na zbożach.
Oprócz tego ukryty sposób ich żerowania sprawia, że szkody powodowane przez te szkodniki są przepisywane
innym czynnikom organicznym lub
nie organicznym. Szkodliwość owadów była do niedawna względnie nieduża. Natomiast w ostatnich latach
sytuacja uległa zmianie, ponieważ
okazało się, że żerujące na zbożach
ozimych jesienią mszyce mogą przenosić groźne wirusy.
Szkodniki są sprawcami bezpośrednich strat w plonach zbóż.
Uszkodzone tkanki roślin bywają
miejscem, przez które wnikają do
wnętrza roślin patogeny odpowiedzialne za rozwój wielu chorób.
Podstawowym zabiegiem ochrony upraw pszenicy jest osuszanie
zbyt wilgotnych stanowisk, niszczenie chwastów, wykaszanie traw
w sąsiedztwie upraw w rowach i na
miedzach. Należy również usuwać
resztki pożniwne, kamienie i inne
leżące na ziemi przedmioty, mogące stanowić kryjówki ślimaków
w okresach dla nich niekorzystnych.
Pomimo dużej i stale rosnącej liczby organizmów szkodliwych nie
każdy gatunek stanowi poważne
zagrożenie dla wysokości i jakości
plonów zbóż. Obecnie do najważniejszych szkodników zbóż w okresie
jesiennym zalicza się: drutowce i rolnice oraz mszyce, a także ploniarka
zbożówka, niezmiarka paskowana, łokaś garbatek i ślimaki, które
stanowią najważniejsze zagrożenie
w okresie kiełkowania, wschodów
i rozwoju pierwszych liści.

Rolnice
Rolnice często mają szarobrunatne ubarwienie o jaśniejszych tylnych
REKLAMA

skrzydłach, średniej wielkości. Dorosłe osobniki latają najczęściej od
połowy maja do połowy lipca i od
sierpnia do października, po zmierzchu i w nocy. Samice składają jaja
do ziemi lub na roślinie żywicielskiej. Gąsienice są nagie i żerują
najczęściej w nocy. Ich cechą charakterystyczną jest spiralne zwijanie
się w czasie spoczynku lub w razie
zaniepokojenia. Młode gąsienice
żerują na nadziemnych częściach
roślin, starsze kryją się w glebie,
gdzie uszkadzają kiełkujące ziarno
lub wychodzą w nocy na powierzchnię i podgryzają rośliny u nasady.
Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują, że roślina
przewraca się i zamiera. Stadium
zimującym są gąsienice, zakopane w ziemi na głębokości od 10 do
15 cm. Wiosną, pod koniec kwietnia
gąsienice kończą żer i przepoczwarzają się pod powierzchnią gleby.
Ostatnio stwierdzano gąsienice
żerujące nie tylko na warzywach,
burakach i ziemniakach, lecz rozprzestrzeniły się także na zasiewy
zbóż. W niektórych rejonach kraju liczebność gąsienic, dotyczy to
zwłaszcza rolnicy zbożówki, osiągnęła od kilkudziesięciu i więcej
sztuk na 1 m2.
Badania nad rolnicami wskazują na cykliczność ich masowych
pojawów, które mają miejsce, co
10, 7, 5, a nawet 3 lata. Jednym
z głównych czynników zmiennego
występowania rolnic są warunki
meteorologiczne. Najbardziej sprzyjające rozwojowi rolnic są wczesne,
suche i ciepłe wiosny oraz lato, suche
jesienie, a także mroźne i śnieżne
zimy. Wyższe temperatury przyspieszają rozwój rolnic. Czynnik ten
wpływa na częstsze występowanie
drugiego pokolenia tych szkodników, zwiększając ich liczebność.

Drutowce
Drutowce najliczniej pojawiają
się na plantacjach uprawianych po
zagospodarowaniu łąk, pastwisk,
wieloletnich upraw motylkowatych
i traw, a także na glebach pozostawionych w ugorze przez wiele lat.
Rozwój poszczególnych gatunków

jest różny i trwa od 2 do 5 lat. Wylot
chrząszczy z gleby odbywa się od
wiosny do jesieni. Samica składa jaja
do gleby na głębokość 5 cm. Z nich
po mniej więcej 5 tygodniach wylęgają się larwy. Najbardziej szkodliwe
są drutowce w 3. i 4. roku rozwoju.
Wówczas, jeśli ich jest dużo, potraﬁą w krótkim czasie zniszczyć
zasiedlone rośliny.
Larwy sprężykowatych zagrażają roślinom zbóż już od początku
wegetacji. Uszkadzają lub niszczą
napęczniałe i kiełkujące ziarniaki
zbóż i kukurydzy. Później żerują na
liścieniach i korzeniach, wgryzając
się do węzła krzewienia, niszcząc
stożek wzrostu. Zaatakowane rośliny
zostają osłabione i często zamierają.
Najwięcej drutowców występują na
trwałych użytkach (łąki, pastwiska,
wieloletnie uprawy traw), a także
na silnie zachwaszczonych polach.

Łokaś garbatek
Po przezimowaniu w glebie larwy łokasia garbatka zaczynają żer
na zbożach ozimych i trawach, następnie na zbożach jarych. Liście
są uszkadzane nie wskutek zjadania, lecz poprzez żucie i wysysanie.
Objawy żerowania larw łokasia to
rośliny o postrzępionych liściach
i połamanych źdźbłach. Rośliny
uszkodzone giną lub nadmiernie
krzewią się wytwarzają bardzo dużą
ilość źdźbeł bocznych, nie zawsze
wydających kłosy, a na polach powstają łysiny.
Larwy są jasno-żółte z ciemną
częścią głowową i dużymi czarnymi
płytkami grzbietowymi, spłaszczone
i osiągają długość do 25 mm, zaopatrzone w trzy pary odnóży tułowiowych. Chrząszcze osiągają długość
około 16 mm, mają wałkowate ciało brązowo-czarnej barwy z jasną
stroną brzuszną, czułki i odnóża
są rudobrązowe. Żerują na kłosach
traw i zbóż, odżywiając się miękkim
ziarnem. Skutkiem tych uszkodzeń
występuje szczerbatość kłosów.
Łokaś występuje najczęściej na
glebach zlewnych, na zaperzonych
polach, pastwiskach miedzach i łąkach. Największe straty są powodowane prze żerowanie larw na wiosnę.

Zabiegi agrotechniczne zmniejszają
ryzyko masowych pojawów tego
szkodnika. Zaleca się również niszczenie chwastów jednoliściennych.

Mszyce
Mszyce zarówno larwy jak i postacie dorosłe uszkadzają rośliny
przez wysysanie soków z liści, pochew liściowych, źdźbeł i kłosów.
Skutkiem jest zachwianie gospodarki wodnej rośliny, co prowadzi do
więdnięcia i zasychania młodych
roślin, a także do nie wykłaszania
zbóż i bielenia kłosów u starszych
roślin. Innym dużym zagrożeniem
niesionym przez mszyce są przenoszone przez nie wirusy żółtej karłowatości jęczmienia. Ewentualna
rezygnacja z zabiegu zwalczania tego
owada może prowadzić do strat daleko przekraczających koszty zastosowania odpowiedniego insektycydu.
Obniżka plonu przy dużym nasileniu
tej choroby wirusowej może sięgać
nawet kilkudziesięciu procent. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla pszenicy ozimej i jęczmienia
ozimego, a zwłaszcza dla wczesnych
zasiewów tych roślin. Bezpośrednie
zagrożenie występuje w warunkach
długiej i ciepłej jesieni, co sprzyja
rozwojowi mszyc. Jesienią objawy
porażenia roślin wirusem są niewidoczne, ale już od wczesnej wiosny
dają się zauważyć różnice w tempie
wzrostu roślin oraz pojawiają się
przebarwienia. Liście jęczmienia
przybierają kolor żółty, a pszenicy
bladożółty z odcieniami czerwieni.
Jednocześnie rośliny porażone słabiej rosną, niektóre z nich w ogóle
nie wschodzą w fazie strzelania
w źdźbło. W efekcie rośliny wydają plon znacznie ograniczony lub
nie wydają plonu w ogóle. Należy
podkreślić, że zwalczanie chemiczne
mszycy jesienią jest jedyną metodą
na ograniczenie porażenia roślin
przez wirusa żółtej karłowatości
jęczmienia.

Ploniarka zbożówka
W warunkach klimatycznych
naszego kraju ploniarka zbożówka ma 3 pokolenia w ciągu roku.

Zimuje w stadium larwy we wcześnie sianych oziminach, samosiewach i różnych gatunkach traw. Na
wiosnę w miejscu żeru larwy następuje przepoczwarczenie. Dorosłe
muchówki pojawiają się w końcu
kwietnia i w maju. Jaja składają
u podstawy zbóż jarych i kukurydzy, głównie w fazie 2–4 liści.
Larwy I i II pokolenia uszkadzają
młode zasiewy, a larwy II pokolenia
niszczą również zawiązki ziaren.
Larwa uszkadza w zbożach zawsze
tylko jeden pęd, jej rozwój trwa od
20 do 30 dni. U zaatakowanych roślin zaobserwować można we wczesnojesiennych i późnowiosennych
zasiewach żółknięcie i obumieranie
liści sercowych, często u nasady liści objawy zgnilizny. Rośliny, które się nie rozkrzewiły obumierają,
natomiast rozkrzewione tworzą
zwiększoną liczbę pędów, a pędy
te rzadko się wykłaszają. Ploniarka
zbożówka może atakować wszystkie
gatunki zbóż.

Niezmiarka paskowana
Dorosłe owady niezmiarki paskowanej pojawiają się na plantacjach
zbóż w okresie kłoszenia żyta. Samice składają jaja pojedynczo, na
szczytowych liściach późno wyrastających łanów pszenicy i jęczmienia.
Wyklute po około 8 dniach larwy
przedostają się do kłosów i pochew
liściowych. Larwy żerują, idąc w dół
aż do głównego kolanka w źdźble,
przepoczwarzają się po około miesiącu w pochwie liściowej. Objawy
żerowania można zwykle zauważyć
dopiero w fazie kłoszenia się zbóż.
Zaatakowana część źdźbła nie rośnie, dokłosie jest znacznie skrócone,
a kłos często pozostaje w pochwie.
Reakcja roślin na żerowanie larw na
dokłosiu, zależy od fazy rozwoju rośliny, w jakiej larwy przenikają pod
pochwę liściową. Druga generacja
tego szkodnika występuje w okresie
żniw jęczmienia jarego. Jaja składa
od początku września na liściach
samosiewów zbóż i trawach. Larwy niszczą tylko pęd u podstawy,
gdzie zimują, przepoczwarczają się
wiosną. Rośliny zbóż ozimych atakowane jesienią grubieją u nasady,

silnie się krzewią lub zamierają. Pszenica ozima siana wcześnie jest silniej
uszkadzana niż siana w końcu września. Uszkodzenie przez niezmiarkę
paskowaną wpływają ujemnie na
plon ziarna i słomy.

Ślimaki
Ślimaki są szkodnikami roślin
warzywnych, ozdobnych oraz rolniczych. Objawy ich żerowania często
są podobne do uszkodzeń czynionych
przez larwy rolnic. Natomiast charakterystycznym dla żeru ślimaków jest
pozostający w miejscu buszowania
szkodników błyszczący śluz. Duże
szkody powodują także w roślinach
rolniczych, a szczególnie w uprawach
pszenicy ozimej. W pszenicy ślimaki niszczą zarodki i kiełki ziarna.
Atakują zarówno podziemne, jak
i nadziemne części roślin. W liściach
wyżerają nieregularne lub podłużne,
poszarpane otwory, a na częściach
podziemnych płytkie wyżerki. Ślimaki są aktywne od wczesnej wiosny do
późnej jesieni. Rośliny uszkodzone
przez nie łatwiej ulęgają chorobom
ze względu na przenoszenie przez nie
pasożytniczych grzybów i wirusów.
Ślimaki unikają suchego środowiska,
nie lubią wiatru i ulewnych deszczów.
Podczas suchej, słonecznej pogody
przestają żerować i chronią się w miejscach ocienionych, wilgotnych, pod
resztkami pożniwnymi, łętami, kamieniami, w zagłębieniach gruntu
i innych miejscach o wysokiej wilgotności Uszkodzenia powodują przede
wszystkim: pomrowik plamisty, ślimak ogrodniczy, pomrowik polny,
pomrów wielki i inne ślimaki nagie.
W zwalczaniu szkodników glebowych występujących w uprawach
zbóż bardzo ważnym zagadnieniem
jest przeprowadzenie pełnej agrotechniki. Wszystkie uproszczenia
w uprawie roli tj. zaniechanie podorywek, uprawy bezorkowe, a także monokultury roślin zbożowych
sprzyjają rozwojowi szkodników
glebowych. Wczesny siew oraz
zwiększenie normy wysiewu ogranicza częściowo straty powodowane
przez te szkodniki.
Zdzisław Kaniuczak
IOR-PIB, TSD Rzeszów
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Odchwaszczanie zbóż ozimych po wschodach
Powschodowe zabiegi herbicydowe można wykonywać w zbożach ozimych przez całą jesień, aż
do zakończenia wegetacji roślin.
Decydując się na powschodowe
zastosowanie herbicydów zyskujemy możliwość zapoznania się
z aktualnym zachwaszczeniem
plantacji. W takiej sytuacji dopiero po przeprowadzeniu identyﬁkacji siewek możemy wybrać
odpowiedni preparat, którego
zakres działania obejmie zaobserwowane gatunki. Ma to największe znaczenie w przypadku
pól, których nie znamy i ciężko
jest przewidzieć, z jakiego rodzaju
zagrożeniem będziemy mieć do
czynienia. Naturalnie, spektrum
działania herbicydu nie jest na
ogół na tyle szerokie, aby objąć
wszystkie występujące gatunki,
wobec czego podstawowym celem
dla zabiegu powinny być chwasty dominujące oraz te o dużej
sile konkurencyjnej, które nawet
w mniejszym nasileniu mogą
spowodować znaczące straty
w plonie.
Do najbardziej uciążliwych
chwastów zbóż ozimych należą
przede wszystkim gatunki odporne na niskie temperatury, które
wschodzą jesienią i mogą bez
większych problemów przetrwać
zimę. Najlepiej pozbyć się ich jak
najwcześniej, pozostawione na
plantacji do wiosny mogą osiągnąć zaawansowane stadia rozwojowe i wówczas efektywna walka
z nimi jest o wiele trudniejsza.
Pośród gatunków jednoliściennych najpospolitszym chwastem
zbóż ozimych jest występująca
na obszarze całego kraju miotła
zbożowa. Jako przedstawiciel tej
samej rodziny botanicznej co zboża, kiełkuje i rośnie równocześnie z nimi, szybko osiągając fazy
w których jest mniej wrażliwa na
herbicydy. Gatunek ten masowo
pojawia się zwłaszcza w lata wilgotne, a przy zagęszczeniu 150200 sztuk na 1m2 plantacji może
spowodować nawet 60% redukcję
plonu pszenicy ozimej. Lokalnie
zagrożenie stwarza wyczyniec polny, silnie konkurencyjna roślina,
o niskich wymaganiach termicznych mogąca kiełkować nawet
przy 0°C. Z gatunków dwuliściennych na pierwszym miejscu należy wymienić przytulię
czepną, która poza pobieraniem
sporych ilości składników pokarmowych, przyczynia się także
do wylegania roślin uprawnych
oraz utrudnia zbiór mechaniczny. Czasami sporym problemem
może okazać się niepozorny ﬁołek polny, nierzadko występujący
w zbożach w dużym nasileniu.
Licznie w oziminach pojawia się
również chaber bławatek, który
już w ilości 7-10 sztuk na 1m2
może spowodować ok. 5% stratę
plonu. Warto także wspomnieć
o chwastach rumianowatych (dla
ozimin największym zagrożeniem
są maruna bezwonna i rumian
polny), które, jak wykazano,
w ilości około 50 szt./m2 mogą
obniżyć plon pszenicy ozimej
o ponad 20%.

Powschodowe zabiegi herbicydowe można wykonywać
w zbożach ozimych przez całą
jesień, aż do zakończenia wegetacji roślin. Najwcześniej, bo
już w fazie szpilkowania, można
stosować środki będące fabryczną
mieszaniną diﬂufenikanu z ﬂufenacetem (Expert 600 SC, Komplet
560 SC) i diﬂufenikanu z izoproturonem (Cougar 600 SC, Legato
Plus 600 SC). W terminie tym
można stosować również herbicyd
Boxer 800 EC – zawierający prosulfokarb. Każdy z wymienionych
środków posiada długi termin
stosowania, aż do zakończenia
jesiennej wegetacji. Wcześnie
po wschodach stosuje się również herbicydy zawierające pendimetalinę (Stomp 330 EC) lub
mieszaninę tego składnika z izoproturonem (Maraton 375 SC),
jednak w odróżnieniu od wymienionych wcześniej herbicydów,
termin ich aplikacji nie powinien
przekraczać fazy 1-2 liści. Dość
krótki termin stosowania posiadają herbicydy zawierające diﬂufenikan (np. Diﬂu 500 SC, Legato
500 SC), ponieważ ogranicza się
on ściśle do fazy 2-3 liści pszenicy
ozimej. Herbicydy sulfonylomocznikowe, np. Atlantis 04 WG lub
Huzar 05 WG stosuje się nieco
później, bo dopiero od stadium
3
-4 liści. Wyjątek stanowi Glean
75 WG, który można aplikować
już w fazie 2 liści. Najpóźniejszym
terminem aplikacji, tj. od 4-5 liści,
odznaczają się środki zawierające 2,4-D, MCPA lub dikambę.
Jedynie Gold 450 EC (2,4-D +
ﬂuroksypyr) można stosować już
od 3 liści zbóż. Herbicydy te, dla
zachowania wysokiej skuteczności
wymagają temperatury powyżej
10°C, co sprawia, że trudno skorelować, zwłaszcza w przypadku
późno wysianych zbóż, wymaganą fazę roślin z zalecaną podczas
oprysku temperaturą.
Większość herbicydów, spośród
szerokiej gamy zalecanych do jesiennego odchwaszczania ozimin,
zwalcza jednocześnie miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne.
Wyjątek stanowi Axial 100 EC,
który niszczy wyłącznie gatunki
jednoliścienne. Z kolei Atlantis
04 WG jest skuteczny w stosunku
do szerokiego spektrum chwastów
jednoliściennych i tylko niewielkiej liczby gatunków dwuliściennych. Należy zaznaczyć, że oba
herbicydy są również skuteczne
w niszczeniu wyczyńca polnego.
Inne środki do zwalczania tego
gatunku to m.in. Alister 162 OD,
Cougar 600 SC, Tolurex 500 SC.
Szeroki asortyment herbicydów na
krajowym rynku stwarza również
duże możliwości jesiennego zwalczania przytulii czepnej. Jest ona
wrażliwa na środki zawierające
diﬂufenikan (Di-eF-eF 500 SC, Legato 500 SC) oraz jego mieszanki
z izoproturonem (Cougar 600 SC),
ﬂufenacetem (Komplet 560 SC)
lub chlorotoluronem (Snajper

600 SC). Można ją skutecznie
zwalczyć również za pomocą
wieloskładnikowych herbicydów
z grupy „regulatorów wzrostu”,
czyli zawierających, oprócz podstawowych 2,4-D lub MCPA, takie
składniki jak dikamba, mekoprop
lub ﬂuroksypyr. Wysoką skutecznością w zwalczaniu przytulii odznaczają się również herbicydy
sulfonylomocznikowe (Huzar
05 WG, Alister 162 OD, Alister
REKLAMA

Grande 190 OD). Dwa ostatnie
zawierają dodatek diﬂufenikanu
– substancję wysoce skuteczną
w stosunku do ﬁołka polnego.
W związku z tym środki zawierające diﬂufenikan są szczególnie
zalecane na plantacjach silnie zachwaszczonych tym gatunkiem.
Dobre rezultaty w niszczeniu ﬁołka polnego daje również zastosowanie herbicydu Maraton 375 SC.
Na polach opanowanych przez

chwasty rumianowate dobrze jest
zastosować m.in. Aminopielik
D 450 SL, Huzar 05 WG, Glean
75 WG, Maraton 375 SC. W przypadku wystąpienia na polu chabra
bławatka, możliwości jego zwalczania są znacznie ograniczone.
Jest on wrażliwy na środki zawierające chlorotoluron (Tolurex
500 SC) oraz niektóre „regulatory wzrostu” (Aminopielik Super
464 SL, Gold 450 EC).

dr inż. Renata Kieloch,
mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB Wrocław
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Dokarmianie zbóż ozimych jesienią

Wielkość i jakość uzyskanych plonów w dużym stopniu zależy od odpowiedniej agrotechniki.
Przygotowanie gleby, dobór
odmiany, termin i gęstość siewu
oraz właściwe zaopatrzenie roślin w składniki mineralne, które
w dużej mierze zależy od nawożenia przedsiewnego, to bardzo
ważne elementy do uzyskania
dobrego plonu. Odpowiednie
zastosowanie nawozów jesienią
pozwala na właściwy rozwój
roślin i przygotowanie się ich do
przetrwania okresu zimowego.
Aby zastosowane nawozy były
efektywnie wykorzystane przez
rośliny zbożowe, należy wysiewać zboża w terminie optymalnym dla danego gatunku, co
zapewni odpowiedni rozwój
systemu korzeniowego a tym samym wpłynie na dobre pobranie
składników odżywczych. Nawożenie mineralne stanowi nie
tylko uzupełnienie składników
mineralnych w glebie, ale jest
przede wszystkim jedną z najważniejszych inwestycji w przyszłe plony. Mimo to stosowanie
nawozów mineralnych w Polsce
jest bardzo niskie, co spowodowało wyczerpanie składników
pokarmowych w glebie.
Zboża ozime są szczególnie
wrażliwe na jesienny niedobór
fosforu, a w naszym kraju około
40% powierzchni użytków rolnych to gleby o niskiej lub też
bardzo niskiej zasobności w ten
pierwiastek. Rola fosforu jest
bardzo duża, ponieważ wpływa
on na rozwój systemu korzeniowego, krzewienie się roślin czy
ilość nasion w kłosie. Rośliny
optymalnie zaopatrzone w fosfor
charakteryzuje lepsza odporność
na suszę, zimowanie, wyleganie i choroby. Największe zapotrzebowanie na fosfor u zbóż
przypada w fazie krzewienia,

wtedy właśnie warunkuje on
liczbę pędów produkcyjnych,
a także w fazie wypełniania ziarna, kiedy to poziom odżywienia
roślin decyduje o masie 1000 ziaren. Fosfor jest pierwiastkiem
mało ruchliwym w glebie. Wykorzystanie go z nawozów jest
stosunkowo niskie (20-30%),
zależy od odczynu gleby (optymalne pH 6,0-7,2), a także od
jej wilgotności i temperatury.
Zbyt wilgotna lub zbyt sucha
gleba jak również niska temperatura powodują ograniczenia
dla roślin w dostępie do fosforu.
Potas spełnia ważną rolę
w wytwarzaniu przez zboża
związków organicznych: węglowodanów i skrobi. Rośliny,
które są dobrze zaopatrzone
w potas lepiej wykorzystują
zapasy wody, mają większą
odporność na niekorzystne
warunki zimowe. Pierwiastek
ten gromadzony jest w roślinach w początkowym okresie
ich wzrostu, a wykorzystywany
w późniejszym okresie wegetacji.
Największe zapotrzebowanie na
ten pierwiastek u zbóż przypada w fazie strzelania w źdźbło.
Widocznym objawem niedoboru
potasu jest żółknięcie starszych
liści, a w konsekwencji więdnięcie roślin. Jesienny termin jest
odpowiedni do zastosowania
tego pierwiastka, jednak łatwo
ulega on wymyciu w głąb proﬁlu glebowego, dlatego wyliczoną dawkę można podzielić na
dwie części, 50% zastosować
przedsiewnie a 50% nie później
niż 2 tygodnie przed ruszeniem
wiosennej wegetacji.
Nawożenie przedsiewne
zbóż ozimych fosforem i potasem powinno się opierać na

bilansowaniu składników pokarmowych. Najważniejszym
etapem jest określenie wymagań
pokarmowych roślin, określenie
ilości fosforu i potasu, jaką rośliny pobiorą. Wymagania pokarmowe można traktować jako
zapotrzebowanie na składniki
nawożenia. Zboża ozime na
wydanie 1 t ziarna pobierają
10-12 kg P2O5 i 20-25 kg K2O.
Zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe wylicza się mnożąc
wielkość plonu, jaki jest możliwy do uzyskania w warunkach
danego pola, przez pobranie P
i K. Zapotrzebowanie na fosfor i potas zależy również od
zasobności gleb. Racjonalne
nawożenie zbóż wymaga zatem określenia zasobności tych
składników w glebie (tab. 1, 2).
W zależności od zasobności
stosujemy podane w tabeli nr
3 współczynniki korekcyjne.
Jak wynika z tabeli na glebach
o średniej zasobności zapotrzebowanie na fosfor i potas
jest równe potrzebom pokarmowym, przy niskiej i bardzo
niskiej zasobności dawkę należy odpowiednio zwiększyć.
Na glebach o wysokiej i bardzo
wysokiej zawartości P i K zapotrzebowanie na składniki jest
odpowiednio mniejsze, w tych
warunkach rośliny korzystają
z zasobów glebowych. Ponieważ
największą efektywność nawożenia mineralnego uzyskuje się
na glebach o odczynie obojętnym lub zbliżonym do obojętnego, konieczna jest kontrola
zakwaszenia i wapnowania gleb
o niskim pH.
W celu określenia zasobności
gleby w składniki należy pobrać
reprezentatywną próbkę gleby

z danego pola i oddać ją do laboratorium. Z reguły jesienią stosuje się nawóz w postaci Polifoski.
Należy go w odpowiedni sposób
wymieszać z warstwą orną gdyż
późną wiosną dobrze rozwinięty
system korzeniowy zbóż może
sięgać nawet do 1,2 m.
Jesienne nawożenie azotem
zależy od stanowiska, na jakim
prowadzona jest uprawa. Na bardzo dobrych stanowiskach (po
motylkowatych, okopowych czy
zbożach nawożonych azotem)
z reguły nie ma konieczności
stosowania nawozu azotowego. Dużo większe znaczenie ma
stosowanie nawożenia azotowego wiosną (w okresie ruszenia
wegetacji, strzelania w źdźbło
i kłoszenia). Nawożenie azotem stosuje się na przyoraną
słomę w ilości około 8 kg N
na 1 tonę słomy.
Odpowiednio dobrane nawożenie pozwala roślinie na
prawidłową gospodarkę wodną. Podczas niedoboru wody
w glebie jest ona wówczas mniej
narażona na stres. Prawidłowe

zastosowanie nawozu przedsiewnie wpływa na lepszy i głębszy
rozwój systemu korzeniowego
jesienią, lepsze przezimowanie
a także szybsze ruszenie wegetacji wiosną i lepszą redukcję
uszkodzeń pozimowych. W rezultacie następuje szybsze pokrycie powierzchni glebowej,
mniejsze straty wody (zmniejsza
się parowanie) a rośliny są bardziej konkurencyjne dla chwastów i utrudniają im wzrost.
W podsumowaniu należy
stwierdzić, że zaniedbanie przedsiewnego nawożenia fosforem
i potasem niekorzystnie wpływa
na plon, a zastosowanie tych
pierwiastków w późniejszych

Mgr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUN i G – PIB w Puławach
terminach (wiosną) nie rekompensuje strat. Niedobór
tych pierwiastków wpływa na
gorszą efektywność azotu stosowanego wiosną.

Tabela 1. Ocena zawartości fosforu w glebach mineralnych
Ocena zawartości

Mg P/100 g gleby

Bardzo niska

do 2,2

Niska

2,3 - 4,4

Średnia

4,5 - 6,6

Wysoka

6,7 - 8,8

Bardzo wysoka

od 8,9

Tabela 2. Ocena zawartości potasu w glebach mineralnych
Ocena zawartości

Mg K/100 g gleby
b. lekka

lekka

średnia

ciężka

B. Niska

do 2,1

do 4,1

do 6,2

do 8,3

Niska

2,2-6,2

4,2-8,3

6,3 – 10,4

8,4 – 12,5

Średnia

6,3-10,4

8,4-12,4

10,5 – 16,6

12, 6-20, 7

Wysoka

10,5-14,5

12,5-16,6

16,7 – 20, 7

20,8 – 24,9

B. Wysoka

od 14,6

od 16,7

od 20,8

od 25,0

Tabela 3. Wartość współczynnika korekcyjnego
Zawartość w glebie P i K
bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

1.5

1.25

1

0.75

0.5

Zastosowanie aktywatorów w uprawie zbóż
ROOTER– to płynny preparat stymulujący rozwój systemu korzeniowego i krzewienie zbóż oraz pobieranie składników mineralnych z gleby.
Podstawowym składnikiem
tego preparatu jest GA 142 –
biologicznie aktywny ﬁltrat z alg
Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat
został również wzbogacony
o składniki mineralne – fosfor
(13% m/m) i potas (5% m/m)
ważne nie tylko dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, ale i dla przyszłego
plonowania.
Algi Ascophyllum nodosum
są niezwykle bogatym źródłem
substancji biologicznie czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin
i ﬁtohormonów. Długoletnie doświadczenie pozwoliło opracować ﬁrmie Goëmar technologię,
która zapewnia ich maksymalne

wykorzystanie.
Dlaczego warto zastosować
ROOTER w uprawie zbóż?
Silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego - silny system korzeniowy to gwarancja
lepszego przezimowania roślin
• Poprawia krzewienie zbóż
• Jest skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgotności
gleby jak i przy niedoborach
opadów
• Przyspiesza regenerację systemu korzeniowego wiosną, gdy
jest zastosowany na początku
wegetacji wiosną
• Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
• Poprawia pobierania składników mineralnych w temperaturze niższej od optymalnej
– ma to szczególne znaczenie

dla pobierania fosforu
i potasu
• Zwiększa odporność roślin
na stresy abiotyczne w tym
szczególnie suszę
• W uprawie zbóż ROOTER
stosuje się w dawce 1litr na
ha w okresie od fazy 2-3 liści
do końca krzewienia.
• Zabieg wykonany rano lub
wieczorem powinien zapewnić całkowite zwilżenie
roślin.
• W przypadku stosowania
w mieszaninie ze środkami
ochrony roślin i/lub nawozami dolistnymi dodawać do
zbiornika jako ostatni (przy
włączonym mieszadle).
Wyniki doświadczeń – ROOTER stosowany jesienią
w uprawie pszenicy ozimej

Z wyników doświadczeń
założonych jesienią 2012 roku
w SDOO w Masłowicach i na
polu doświadczalnym UP we
Wrocławiu wynika, że zastosowanie aktywatora ROOTER
w fazie 2-3 liści w dawce 1 L/ha
zwiększyło masę systemu korzeniowego średnio o 14% (średni
przyrost obliczony na podstawie wyników z 4 doświadczeń).
Rośliny wytworzyły też więcej
rozkrzewień, ok. 0,5-1 rozkrzewienia więcej/roślinę. Pomiarów
dokonano 7 tygodni po zabiegu. Zastosowanie aktywatora
ROOTER jesienią wpłynęło
też pozytywnie na wiosenny
wzrost roślin. Rośliny zarówno pod koniec krzewienia jak
i w fazie kłoszenia miały lepiej
rozwinięty system korzeniowy

Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane aktywatorem ROOTER w dawce 1 l/ha w fazie 2-3 liści. Zdjęcie wykonano 4 tygodnie po oprysku.
i wytworzyły więcej kłosów –
średnio o 0,4 kłosa więcej/roślinę. To wraz z notowanym
wzrostem MTZ i liczby ziarniaków w kłosie przyczyniło

się bezpośrednio do wzrostu
plonu – średnio o blisko 4 dt/ha.
W oparciu o materiały fi rmowe
Arysta LifeScience
Jolanta Malinowska-Kłos
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Dokarmianie dolistne nawozami „U”
w uprawach nie tylko ogrodniczych
Od kilkunastu już lat obserwujemy, że z każdym rokiem wzrasta świadomość i zainteresowanie
sadowników, warzywników i rolników nawozami ”U” w produkcji owoców i warzyw oraz
płodów rolnych.
Przede wszystkim należy
zwracać uwagę na zdrowie
konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego
wprowadzając w szerszym niż
dotychczas zakresie Integrowaną Produkcję, która ma na celu
bardzo duże ograniczenie stosowania chemicznych środków
ochrony roślin, a wprowadzanie
biologicznego zwalczania szkodników i ograniczenia doglebowego wysiewania nawozów NPK.
Integrowana Produkcja Owoców zmierza do wysokich plonów jak najlepszej jakości,
ale przy przestrzeganiu zasad
ochrony środowiska, w tym przy
zmniejszaniu jego chemizacji
(nawozy przemysłowe, pestycydy) do niezbędnego minimum.
Nawozy „U” to są nawozy
jednocześnie żywiące roślinę
i utrudniające rozwój patogenów (dwa w jednym), są bardzo przydatne w Integrowanej
Produkcji. Stosowanie nawozów
„U” utrudnia jednocześnie rozwój patogenów przyczyniając
się do mniejszego zużywania
pestycydów.
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa doceniając zalety i efekty nawozów
„U” poleca uwzględnianie ich
i zamieścił informacje o nich
w metodykach uprawy poszczególnych gatunków roślin metodą
Integrowaną.

Efektywność
i aspekty ekologiczne
dokarmiania dolistnego
nawozami „U”
Nawozy „U” stosowane dolistnie już w krótkim czasie,
bo w kilka godzin po zabiegu,
powodują poprawę stanu odżywienia roślin składnikami
pokarmowymi. Są one wielokrotnie efektywniejsze od nawozów stałych stosowanych
doglebowo (dokorzeniowo).
Dla przykładu: w doświadczeniach z różnymi roślinami
stwierdzano, że do spowodowania określonego wzrostu plonu
potrzebna była 5 razy większa
dawka mocznika zastosowanego
posypowo doglebowo (dokorzeniowo) w porównaniu z dawką
stosowaną dolistnie w roztworze

w tych samych terminach. Podobnie roztwór RSM 32 stosowany na ziemniakach dolistnie
spowodował ~4-krotnie większy
wzrost plonu bulw niż roztwór
ten stosowany w tym samym
terminie, ale doglebowo.
Skuteczność dokarmiania
dolistnego w porównaniu do
nawożenia doglebowego (dokorzeniowego) może być jeszcze większa w przypadku takich
składników jak fosfor mikroelementarny, a na glebach ciężkich
potas, wapń, magnez ze względu
na dużą sorbcję tych składników
przez glebę.
Skuteczność dokarmiania
dolistnego danym składnikiem
zwiększa się, jeśli ciecz użytkowa
zawiera oprócz tego składnika
także inne. I tak, np. skuteczność dokarmiania dolistnego
azotem można zwiększyć wprowadzając do cieczy użytkowej
Siarczan Magnezowy.
Szybkość i efektywność działania, dokarmiania dolistnego sprawia, że Integrowaną
Produkcję można prowadzić
prawidłowo również w niesprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych, a nawet
w sytuacjach krytycznych, gdy
już wystąpią objawy niedoborowe na roślinach uprawnych.
Jest wówczas możliwość wprowadzenia korekty w nawożeniu
poprzez dokarmianie dolistne
przy optymalnej zasobności gleb
w składniki pokarmowe.
Efektywność dokarmiania
dolistnego nawozami „U” na
wysokość i jakość plonu zależy
w dużej mierze od fazy wzrostu rośliny. Zarówno badania
ścisłe jak i wieloletnia praktyka wskazują, że każda roślina
w poszczególnych fazach wzrostu ma szczególnie duże wymagania pokarmowe w stosunku
do jednego lub kilku składników pokarmowych i że dolistne
dostarczanie ich w tej właśnie
fazie jest szczególnie istotne dla
wzrostu plonu lub też poprawy
jego jakości. Na przykład w owocujących sadach wiśniowych,
czereśniowych drzewa mają bardzo wysokie wymagania co do
wapnia, boru, cynku, zaś średnie co do fosforu, potasu, magnezu oraz niskie co do azotu,

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

Widok na owoce czereśni rosnących w sadach na glebach wapnowanych i nawożonych doglebowo
oraz dokarmiane dolistnie nawozami makro- i mikroelementowymi, a także nawozami typu „U”

Owoce sadowniczych roślin jagodowych: truskawek, malin i agrestu mogą być tak piękne i wyprodukowane tylko na glebach wapnowanych (kredą Mielnicką) oraz nawożonych doglebowo i dokarmianych nawozami dolistnymi makro- i mikroelementowymi, a także nawozami typu „U” na podstawie
badań gleby z 3-ch poziomów w profilu glebowym oznaczając: zasobność w makro- i mikroelementy,
odczyn gleby i zawartość materii organicznej.

manganu, żelaza, siarki, miedzi, molibdenu przy optymalnym nawożeniu doglebowym
i obojętnym odczynie gleby (pH
6,6-7,2). Natomiast w młodych
sadach wiśniowych, czereśniowych (nie owocujących) należy
zwrócić uwagę na dokarmianie
dolistne, ponieważ rośliny mają
bardzo wysokie wymagania co
do związku magnezu, żelaza,
manganu oraz średnie co do
azotu, fosforu, potasu, boru
i cynku.
Dokarmianie dolistne drzew
wiśni i czereśni oraz innych
roślin pestkowych w poszczególnych fazach wzrostu odpowiednimi nawozami „U” może
istotnie przyczynić się do zwiększania plonu i poprawy jego jakości powodując jednocześnie
mniejsze zużycie pestycydów.
Na przykład w uprawie zbóż
rośliny mają bardzo wysokie
wymagania co do boru, miedzi i manganu zaś wysokie co
do azotu, fosforu, potasu, magnezu siarki i cynku. Natomiast
w uprawie rzepaku rośliny mają
bardzo wysokie wymagania
co do magnezu, boru i siarki
i wysokie co do azotu, fosforu,
potasu, manganu i molibdenu
przy optymalnym ich nawożeniu doglebowym i obojętnym
odczynie gleby (pH 6,6-7,2)
Najnowsze badania z zastosowaniem skanera korzeniowego ﬁ rmy Hewlett Packard
(z oprogramowaniem Delta T
– ScanUK) wykazują, że dokarmianie dolistne nie tylko wpływa na stan odżywienia części
nadziemnej rośliny ale także
na system korzeniowy, jego powierzchnię zbiorową i zdolność
pobierania wody i składników
pokarmowych.
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Zasady dokarmiania
nawozami „U”
w Integrowanej
Produkcji Owoców
Nawozy „U” są typu: “dwa
w jednym” tj. jednocześnie żywią roślinę i utrudniają rozwój
na niej patogenów. Te właściwości „U” należy wykorzystywać
przy opracowywaniu programu
opryskiwania i dokarmiania dolistnego nimi roślin w integrowanej produkcji.
Przed zastosowaniem nawozów „U” należy rozeznać cel,
czy jest nim dokarmianie dolistne rośliny i jeśli tak, to jakim
składnikiem, czy też jest nim
utrudnianie rozwoju patogenów
lub też ich zwalczenie.

Przydatność nawozów
„U” do poprawy stanu
odżywienia roślin
Z punktu widzenia żywienia
można wyróżnić:
• Nawozy „U” kompletne, zawierające wszystkie składniki potrzebne do wzrostu
w stosunku zrównoważonym
względem wymagań pokarmowych roślin.
• Nawozy „U” specjalistyczne zawierające jeden lub dwa
składniki wyraźnie dominujące np. azot, potas, wapń,
fosfor, zaś wszystkie pozostałe
składniki w małym udziale.
Nawozy „U” specjalistyczne mają nazwę od składnika dominującego, np. nawóz
„U” azotowy - jeśli dominuje
azot, nawóz „U” potasowy
- jeśli dominuje potas, itd.
Zawartość dominującego
składnika w nawozach „U”
jest bardzo duża, rzędu 20 –
40% np. ALKALIN K zawiera
360 g/l K2O, FOSTAR zawiera
35,0% P2O5 (500 g/l), WAPNOVIT zawiera 17,0% CaO
(260 g/l), ALKALIN PK
10:20 zawiera 150 g P2O5 oraz
300 g K2O lub ALKALIN PK
5:25 zawiera 80 g P2O5 oraz
400 g K2O w 1 litrze nawozu, Plonochron potasowy
30,0% K20 (300 g/l), Plonochron zasadowy 25,0% K20 (250
g/l), Plonochron fosforowy 30,0% P 2O5 (300g/l),
bądź Chrońplon Ca zawiera
200g/l Ca0, Chrońplon KP
zawiera 95 g/l P2O5 i 300g/l
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K20. Wiedząc to można łatwo obliczyć ile kilogramów
danego składnika wprowadza
się na hektar z cieczą użytkową w danym terminie
opryskiwania.
Warto przypomnieć, że roślina do dobrego plonowania
najwięcej potrzebuje trzech
makroskładników: azotu N,
potasu K i wapnia Ca, około
5 razy mniej potrzebuje fosforu P, siarki S – SO4 i magnezu
Mg; mikroelementów potrzebuje
kilkaset razy mniej.
W celu poprawy wzrostu
wegetatywnego roślin zwiększamy w cieczy użytkowej
udział azotu, Fosforu, potasu,
magnezu i wapnia, oraz żelaza,
miedzi, manganu cynku i tytanu, a w celu poprawy wzrostu
generatywnego - zwiększamy
w cieczy użytkowej udział
przede wszystkim boru oraz
fosforu, siarki i tytanu.
Jeśli trzeba przyspieszyć
wzrost to poleca się nawóz „U”
kompletny, zrównoważony lub
nawóz „U” z takim dominującym składnikiem, jaki jest najbardziej potrzebny w danej fazie
wzrostu. Na przykład w przypadku wiśni i innych roślin
pestkowych w fazie ruszania
wegetacji i wytwarzania pąków kwiatowych można polecić
nawozy „U” fosforowe (P) np.
FOSTAR lub potasowo-fosforowe ALKALIN PK 10:20 lub
5:25 w czasie wzrostu owoców – nawozy „U” wapniowe,
w fazie dojrzewania – nawozy
potasowe, np. ALKALIN K+Si
lub Plonochron zasadowy lub
Plonochron potasowy.
Jeśliby nie zagrażały patogeny to stosowanie nawozów „U”
w uprawie roślin pestkowych polegałoby tylko na umiejętnym
doborze nawozów „U” uwzględniającym szczególnie duże wymagania składnika lub składników
w danej fazie wzrostu. W praktyce niestety mamy do czynienia
z różnymi patogenami i na program ten nakładają się dodatkowe opryskiwania utrudniające
rozwój patogenów. Poprzez stworzenie środowiska zasadowego
na liściach i innych częściach rośliny, nawozy „U” niszczą stare
grzyby, a jednocześnie stwarzają
niedogodne warunki dla rozwoju patogenów - nowych grzybni
chorobotwórczych.

Plantacja truskawek prowadzona w programie produkcji owoców opartych tylko na nawożeniu doglebowym i dokarmianiu
nawozami dolistnymi makro – i mikroelementowymi, a także
nawozami typu „U” – Alkalinami zgodnie o zalecenia nawozowe
z otrzymanych wyników badań prób gleby z 3-ch poziomów
w profilu glebowym z oznaczeniem zasobności w makroi mikroelementy, odczynu gleby i materii organicznej.

Przydatność nawozów
„U” do utrudniania
rozwoju patogenów
Z punktu widzenia utrudniania rozwoju na roślinie patogenów nawozy „U” można
podzielić na:
• mocno zasadowe; odczyn
ich cieczy użytkowej 1%-ej
(1 litr koncentratu do 100 litrów wody) ma pH powyżej
10 – około 14.
• mocno octanowe zawierające
w 1%-ej cieczy użytkowej co
najmniej 0,1% jonów octanowych CH3COO • zawierające odpowiednio
duże stężenie mikroelementów, toksyczne dla patogenów
ale jeszcze nie ﬁtotoksyczne
dla roślin jeśli w 1%-ej cieczy użytkowej w 1-ym jej
litrze zawierają co najmniej
2000 mg sumy mikroelementów Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo
lub co najmniej 500 mg Cu
lub co najmniej 200 mg B
• zawierające koloidalną
krzemionkę.
• forte, tj. jednocześnie mocno
zasadowe i mocno octanowe
lub też zawierające duże stężenia mikroelementów bądź
koloidalną krzemionkę.
Nawozy „U” tym skuteczniej utrudniają rozwój patogenów na roślinie im ich ciecz
użytkowa jest mocniej zasadowa lub mocniej octanowa
bądź zawiera większe stężenie

mikroelementów oraz koloidalnej krzemionki. Najskuteczniejsze pod tym względem są
nawozy „U” mocno zasadowe.
Na przykład w medycynie
roztwory zasadowe stosuje się
do dezynfekcji narzędzi, naczyń
itp. Podobnie nawozy „U” tylko
mocno octanowe wykazują dużą
skuteczność. Już od dawna w occie utrwalano ogórki, grzyby
i inne produkty żywnościowe.
Też nawozy „U” zawierające tylko odpowiednio duże stężenia
mikroelementów bądź koloidalnej krzemionki mogą być skuteczne w utrudnianiu rozwoju
patogenów. Znane są fungicydy
oparte na tej zasadzie np. Maneb, Zineb, Miedzian, a także
działanie ochronne koloidalnej
krzemionki. Nawozy „U” utrudniające rozwuj patogenu na roślinie można zaliczyć do typowo
kontaktowych (z wyjątkiem nawozów „U” zawierających dużestężenie mikroskładników bądź
koloidalnej krzemionki, gdyż te
mogą też działać systemicznie).
Zatem skuteczność ich w utrudnianiu rozwoju patogenów jest
tym większa im dokładniej pokryje się ich cieczą użytkową
powierzchnię części nadziemnej
rośliny. Z tego faktu wynikają
zasady stosowania nawozów „U”
jako nawozów utrudniających
rozwój patogenów na roślinie.
Stosowane w tym celu nawozy
„U” powinny mieć wystarczające stężenie cieczy użytkowej
zwykle od 0,5 do kilku procent

(od 0,5 l do 3-4 l koncentratu
w 100 l wody). Ilość cieczy użytkowej w przeliczeniu na hektar
powinna być wystarczająca do
pokrycia całej powierzchni części nadziemnych rośliny: w przeliczeniu na hektar minimum
300-500 l w przypadku roślin
jedno-rocznych, 500-1000 l
w przypadku drzew i krzewów
owocowych. Ilość cieczy użytkowej w przeliczeniu na hektar
powinno się uzależnić też od
rodzaju opryskiwacza. Wskazane
są opryskiwacze drobnokropliste
z wymuszonym nawiewem pokrywające cieczą użytkową obie
strony blaszki liściowej – górną
i dolną oraz liście ukryte pod
liśćmi zewnętrznymi.
Częstotliwość opryskiwania
w tym celu uzależnia się od przebiegu pogody i tempa wzrostu
wegetatywnego rośliny. Jeśli po
wykonaniu zabiegu wystąpiły
mocne opady zabieg należy
powtórzyć, gdyż opady mogły
spowodować zmycie cieczy użytkowej z powierzchni rośliny.
Z punktu widzenia dokarmienia rośliny zabieg nie jest
stracony gdyż, część składników
roślina pobrała przez liście przed
opadem, a resztą zmytą – później przez korzenie. Do powtórzenia zabiegu można stosować
ciecz użytkową mniej stężoną
np. 0,5 – 1 procentową. Jeśli po
wykonanym zabiegu następuje
intensywny przyrost nowych
liści to są one narażone na patogeny i należy pokryć je cieczą

użytkową nawozów „U”.
Jeśli patogen nie ustępuje mimo opryskiwania roślin
nawozem „U” zasadowym,
octanowym lub mikroelementowym o stężeniu 0,5 – 1 % to
następny zabieg wykonuje się
po 3-4 dniach o podwójnym
stężeniu 1 - 2 % lub przechodzi
na opryskiwanie przemienne
nawozem „U” zasadowym np.
ALKALIN K+Si lub ALKALIN
KB+Si bądź Plonochron zasadowy lub Plonochron potasowy i po kilku dniach nawozem
„U” kwaśnym, np. FOSTAR lub
FOSCALVIT bądź Plonochron
fosforowy lub octanowym,
np. Chrońplon potasowo-fosforowym lub wapniowym, np.
WAPNOVIT lub Plonochron
wapniowy bądź magnezowym,
np. Plonochron magnezowy
w zależności od fazy wzrostu
i wymagań pokarmowych rośliny w danej fazie rozwoju.
Nawozy „U” są nieszkodliwe
dla owadów dorosłych, w tym
dla nalatujących np. pszczół,
trzmieli, muchówek, natomiast
uniemożliwiają one owadom
przechodzenie cyklu rozwojowego na roślinie, gdyż niszczą najmłodsze stadia tj. jaja
i młode larwy. Opryskiwanie
jaj i młodych larw szkodników
na liściach sprawia, że nie przechodzą one dalszych stadiów
rozwojowych i populacja ich
maleje bądź ginie. Nie poleca
się sporządzania wspólnych
cieczy użytkowych pestycydów
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z nawozami „U”, zwłaszcza
z nawozami „U” zasadowymi.
Natomiast można próbować stosować nawozy „U” przemiennie
z pestycydami. W celu zmniejszenia liczby zabiegu można też
próbować sporządzać wspólną
ciecz użytkową nawozów „U”
octanowych i mikroelementowych z pestycydami i można
polecać stosowanie wspólnej
cieczy użytkowej nawozów „U”
octanowych z różnymi nawozami azotowymi, magnezowymi,
mikroelementowymi. Nie poleca
się wspólnej cieczy użytkowej
nawozów „U” zasadowych z nawozami amonowymi, a więc
z saletrą amonową czy roztworem saletrzano -mocznikowym
RSM ze względu na ulatnianie
się amoniaku.
Nawozy „U” octanowe,
a zwłaszcza wapniowe nie powinny być łączone we wspólną
ciecz użytkową z nawozami fosforowymi, a tym bardziej z nawozami zasadowymi.

Nawozy „U” wytwarzane
w Polsce
W Polsce pierwszym nawozem
„U” zasadowym była Floragama „O”, zwana później Bongą,
pierwszym nawozem „U” octanowym był Ekolist.
W ostatnich latach ulepszone wersje nawozów „U”
zasadowych, octanowych,
mikroelementowych wytwarza
w Polsce kilka ﬁrm pod różnymi
nazwami: ALKALINY i inne
nawozy „U” wytwarza ﬁ rma
Intermag; Chrońplony – ﬁ rma

TCP; Plonochrony – firma
„EKODARPOL”.
Opis nawozu „U” zaczyna się
od jego nazwy np. ALKALIN,
Plonochron, Chrońplon, następnie określa się czy nawóz jest
wieloskładnikowy: kompletny,
czy też z dominującym jednym
lub kilkoma składnikami np.
potasowy, fosforowy, fosforowo-potasowy, magnezowo-mikroelementowy podając zawartość
składników w gramach na litr
nawozu. Następnie wymienia
się właściwość nawozu powodującą utrudnianie przez nawóz
rozwoju patogenów na roślinie
np. zasadowy, octanowy, mikroelementowy, krzemionkowy, jeśli jest jednocześnie np.
zasadowy i octanowy lub zasadowy i mikroelementowy
czy krzemionkowy. Zawartość czynnika utrudniającego
rozwój patogenów wyraża się
w pH (KCl) w przypadku odczynu oraz w gramach na litr
nawozu w przypadku jonu octanowego CH3COO -, mikroelementów Fe, Mn, Zn, Cu, B lub
krzemionki SiO2 . Składniki,
których zawartości nie są dominujące można podać bez ilościowego określania zawartości,
np. mikroelementy.

Sporządzanie
cieczy użytkowych
nawozów „U”
Przed zamierzonym opryskiwaniem należy zastanowić się
nad jego celem, a w szczególności nad:
• stanem odżywienia rośliny

i określeniem składnika lub
składników, których roślina
może szczególnie potrzebować w danej fazie wzrostu;
• stanem zagrożenia rośliny
przez patogeny i ocenić jakim
patogenom należy zapobiec
w tej fazie wzrostu, a jakie
już może zacząć zwalczać.
Znając składniki najbardziej
potrzebne roślinie w danej fazie
wzrostu oraz stan zagrożenia ze
strony patogenów wybiera się
najodpowiedniejsze do sytuacji
nawozy „U” i sporządza ciecz
użytkową w odpowiedniej ilości
w przeliczeniu na hektar i w odpowiednim stężeniu uwzględniając
m.in. jakość i sposób stosowania
opryskiwacza oraz ze względu
na koszty zabiegu wykorzystując
tańsze, a dobrze rozpuszczalne
w wodzie nawozy przemysłowe
typu mocznik, siarczan magnezowy, a także nawozy mikroelementowe, zwłaszcza schelatowane
ograniczając udział droższych
nawozów „U” do niezbędnego
minimum. Ciecz użytkowa powinna zawierać tym więcej takiego składnika lub składników,
których roślina może potrzebować
w tej fazie wzrostu najbardziej. Jak
wiadomo w rozwoju każdej rośliny są już poznane fazy wzrostu,
w których może być szczególnie
skuteczne dokarmienie dolistne
jakimś określonym składnikiem
np. azotem, fosforem, potasem,
wapniem, magnezem czy mikroelementem, przy czym nie
muszą być widoczne na roślinie
objawy niedoboru tego składnika. Na przykład w fazie rozwijania się pąków kwiatowych,

Pole z uprawą rzepaku prowadzone w programie opartym tylko na wapnowaniu (kredą Mielnicką)
i nawożeniu doglebowym oraz dokarmianiu nawozami dolistnymi makro- i mikroelementowymi,
a także nawozami typu „U” – ALKALINAMI, Plonochronami i Chrońplonami zgodnie o zalecenia
nawozowe z otrzymanych wyników badań prób gleby z 3-ch poziomów w profilu glebowym z oznaczeniem zasobności w makroelementy (Ca, P, K, Mg, S) i mikroelementy (B, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo),
odczynu gleby i materii organicznej.
roślina potrzebuje cynku, boru,
potasu i tytanu, w fazie końca
kwitnienia i wzrostu zawiązków
owocowych fosforu i potasu oraz
w fazie rozwoju owoców fosforu, wapnia i potasu pewnych
mikroelementów (bor, cynk,
żelazo, mangan, miedź i tytan),
a dokarmianie tymi składnikami
ma istotny wpływ na plonowanie
i jakość owoców. Dokarmienie
wapniem np. owoców czereśni
czy wiśni w fazie rozwoju owoców może istotnie zapobiec ich
pękaniu i poprawić ich zdolność
przechowalniczą.
Jeśli nie wiemy, jaki składnik
jest szczególnie potrzebny w tej fazie wzrostu, a do wykonania zabiegu opryskiwania skłania nas stan

zagrożenia ze strony patogenów,
to możemy do cieczy użytkowej
wybrać nawóz „U” wysoko zasadowy lub zasadowy, jeśli patogen
już stanowi zagrożenie. Zabieg
powtarzamy nawet co kilka dni,
stosując zwiększoną ilość cieczy
użytkowej w celu dokładniejszego
pokrycia całej powierzchni części
nadziemnej rośliny lub też większe
jej stężenie np. z 2 do 4 procentowe – aż do ustąpienia patogenu.
Pomocne może być przemienne
stosowanie nawozu „U” zasadowego i octanowego bądź ostatecznie
nawozu „U” zasadowo-krzemowego np. ALKALIN K+Si lub ALKALIN KB+Si.
Środki pestycydowe wprowadzają bardzo duże ryzyko

skażenia plonów pozostałościami i wymagają przestrzegania
okresów karencji. Dlatego w integrowanej produkcji owoców,
a także innych roślin wielokrotnego zbioru np. truskawki, maliny, jeżyny, ogórka, pomidora,
papryki, fasoli, bobu powinno
się maksymalnie wykorzystywać
nawozy „U”. Dają one szansę
uzyskiwania wartościowych
plonów bez pozostałości pestycydów i bez potrzeby przestrzegania okresów karencji.
Można nimi opryskiwać rośliny w dniu zbioru, poprawiając
zdolność przechowalniczą plonu
i nie narażając konsumenta na
pozostałości środków pestycydowych w produktach.
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INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN?

Plonochron - bezpestycydowe, wysokoskładnikowe,
specjalistyczne nawozy dolistne typu „U”
ZASADOWY • POTASOWY • FOSFOROWY • MAGNEZOWY
• KOMPLETNY • WAPNIOWY • MIKROELEMENTOWY • CYNKU
• MANGANU • BOROWY • CHELAT ŻELAZA • CHELAT MIEDZI

Wspólną cechą wszystkich wymienionych „Plonochronów” jest:
- wysoka zawartość składników pokarmowych (pierwiastków),
w formach najbardziej dostępnych dla roślin,
- właściwości ochronne - utrudniające i hamujące rozwój
patogenów,
- szybka likwidacja objawów niedoboru makro
i mikroelementów,
- duża efektywność wykorzystania przez rośliny
poszczególnych pierwiastków,
- dostosowanie składu nawozowego do fazy wzrostu rośliny,
ro
ośliny,
Aby zwiększyć
zwięks
skuteczność
t
ść „Plonochronów”,
Pl
h
- stosowanie dolistne,
zwielo
zwielokrotniono
okrotniono w nich stężenie jonów octanowych i mikroelementowych
oraz dodano do nich wyciągi roślin (np. z czosnku i cebuli).
- łatwość w stosowaniu (po rozcieńczeniu wodą
są klarowne, nie zapychają dysz i przewodów
dów
w
opryskiwaczy.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL”
P
ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno
tel./fax.: +48 95 760-03-22, +48 95 760-37-37
sekretariat@ekodarpol.pl
www.ekodarpol.pl • www.humusactive.pl
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Przygotowanie gleby pod uprawy ogrodnicze i rolnicze
Nadmierna eksploatacja gleb
nie tylko w Polsce (monokultura,
wysokie nawożenie sztuczne,
oraz nieskuteczne wapnowanie
gleb), doprowadziła do zachwiania w niej procesów biologicznych. Zaczynają przeważać
procesy degeneracyjne nad
regeneracyjnymi.
Wybierając stanowisko pod
uprawę roślin należy uwzględnić
konﬁgurację terenu i żyzność
gleby oraz poziom wody gruntowej. Po dokonaniu wyboru należy przystąpić do odpowiedniego
przygotowania gleby, a szczególnie gleb zdegradowanych i odłogowanych, a także po starych
usuniętych sadach czy plantacjach krzewów owocowych. Gleby żyzne, zasobne w próchnicę,
dostatecznie wilgotne i przepuszczalne zapewniają silny wzrost
roślin, ich dobrą kondycję oraz
plonowanie.
Nawet najżyźniejszą glebę należy prawidłowo przygotować
rozpoczynając od oczyszczenia
z chwastów trwałych (głównie
z perzu), zlikwidowania podeszwy płużnej i wzbogacenia
jej w próchnicę, która ułatwi
szybki wzrost i rozwój roślin.
Ważne jest także określenie
zawartości składników pokarmowych, co można uzyskać
wykonując chemiczną analizę
gleby. Po ocenie przydatności
gleby pod uprawy roślin należy koniecznie pobrać z pola
próbki gleby, w celu wykonania

analizy chemicznej na określenie jej kategorii agronomicznej,
odczynu, materii organicznej
i zasobności w makro- (Ca, P,
K, Mg, S) i mikroelementy (B,
Cu, Fe, Mn, Zn, Mo).
Próby gleby powinny być pobierane z trzech poziomów proﬁlu glebowego: próchnicznego,
wymycia i wmycia, aby uzyskać
dokładniejsze dane i dopiero na
podstawie otrzymanych wyników oraz zaleceń nawozowych
wysiewamy nawozy mineralne:
fosforowe np. superfosfatu potrójny granulowany z borem,
potasowe np. siarczan potasu,
magnezowe np. siarczan magnezu, MIKROKOMPLEX lub
potasowo-magnezowe np. PATENTKALI – przed bądź po
orce, a na glebach kwaśnych
i bardzo kwaśnych także i nawozy wapniowe np. węglanową kredę Mielnicką – najlepiej
na rok wcześniej bądź pod
przedplon.
Dobrym źródłem materii organicznej dla roślin jest obornik,
oraz uprawiane na przyoranie
rośliny poprawiające strukturę
gleby (gorczyca, rośliny motylkowe) oraz rozdrobniona słoma
po zbiorze zbóż. Na glebach lekkich zalecane jest użycie obornika i przyoranie go jak najgłębiej
(do 60 cm, a na glebach bardzo
lekkich – do 80 cm i głębiej).
Natomiast na glebach ciężkich
wystarczające będzie umieszczenie nawozu na głębokości około

30 cm. Obornik i nawozy zielone
bardzo korzystnie wpływają na
wzrost i rozwój roślin. Na glebach lekkich nawozy organiczne
umieszczone na odpowiedniej
głębokości będą poprawiać ich
strukturę i przez dłuższy czas
zatrzymywać wodę w glebie.
Przeprowadzone w Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach
badania z Humusem Active wykazały jego dużą skuteczność
w poprawie jakości gleb oraz
rozwoju roślin i ich systemu korzeniowego a także poprawiło
plonowanie i jakość plon. Jest
to organiczno-mineralny polepszacz glebowy, dopuszczony do
stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie ekologicznym, w którego
skład wchodzą także mikroorganizmy pochodzące z przewodu pokarmowego dżdżownic
kalifornijskich. Humus Active
dostarcza do gleby (oprócz pożytecznych mikroorganizmów)
aktywną próchnicę, co sprawia,
że poprawia się chłonność wodna i sorpcyjna gleby. Poprawia się
także jej struktura, co w efekcie
korzystnie wpływa na plonowanie roślin.
Kwasy humusowe zawarte
w Humusie Active w połączeniu z pożytecznymi mikroorganizmami z powodzeniem
mogą zastąpić obornik, a ich
aplikacja może być przeprowadzona podobnie jak obornika
pod orkę na całej powierzchni
gruntu lub w inny sposób po

Dobrze odżywiona plantacja ziemniaka
orce, w zależności od sposobu
uprawy poszczególnych gatunków roślin.
Uniwersalność zastosowania
Humusu Active wynika z możliwości użycia go także już po
wzejściu roślin w formie rozlewania (wczesną wiosną lub
jesienią w czasie opadów deszczu, aby składniki preparatu
dotarły jak najgłębiej). Pamiętajmy, że przy odpowiednim
odczynie gleby (dla danego
gatunku uprawianych roślin
rolniczych czy ogrodniczych)
i przy optymalnym nawożeniu
doglebowym powinniśmy zadbać o dokarmianie dolistne
makro- i mikroelementami.
Aktualny zestaw różnych
nawozów do nawożenia doglebowego i pozakorzeniowego dolistnego dokarmiania
roślin zaspakaja podstawowe

potrzeby rynku krajowego. Poniżej w skrócie zalecenia dla rolników i ogrodników, dolistnego
dokarmiania niektórych roślin
uprawnych.
Rośliny zbożowe znajdujące
się w fazie 2-3 liści właściwych
należy opryskiwać dolistnie stosując np. CHELATEM Fe -13 lub
MIKROVITEM Fe- 75 plus CHELAT Zn -14 lub MIKROVIT Zn112 plus wodny roztwór mocznika
(z 10kg na 1000 litrów wody) bądź
Plonochron żelazowy plus Plonochron cynkowy plus wodny
roztwór mocznika (z 10kg na
1000 litrów wody). Gdy następne dni po pierwszym zabiegu są
bardzo chłodne lub po opadach
deszczu będzie chłodno z temperaturą powietrza w nocy poniżej
+ 10°C to ponownie wykonujemy
oprysk tym samym, co w pierwszym zabiegu zmieniając tylko

CHELAT Zn na CHELAT Cu lub
MIKROVIT Zn na MIKROVIT
Cu bądź Plonochron cynkowy
na Plonochron miedziowy.
Natomiast na wiosnę w uprawach ziemniaka pamiętajmy
o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na fosfor - stosując
dolistnie np. Plonochron fosforowy bądź FOSTAR lub ACID
PK 30:5 bądź PLONOVIT PHOSPHO, zapotrzebowaniu na azot
i potas - stosując np. PLONOVIT
KALI lub Plonochron potasowy,
w wapń - stosując np. WAPNOVIT lub Plonochron wapniowy,
w magnez - stosując np. Plonochron magnezowy lub MIKROKOMPLEX, w mangan - stosując
np. INTERMAG CHELAT Mn –
13 lub MIKROVIT Mn- 160 bądź
Plonochron manganowy.
Dr inż. Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stop w zakresie sadownictwa
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Zadbaj o przyszłoroczne plony już dziś!
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Regulowanie wzrostu rzepaku
z ochroną przed chorobami jesienią
Jesienna ochrona rzepaku przed sprawcami chorób
należy obecnie do standardowych czynności
wykonywanych w większości gospodarstw
uprawiających tą ważną gospodarczo roślinę.
W tym okresie zagrożeniem
dla zdrowotności roślin jest
kilka chorób, z których do
najważniejszych należy sucha
zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria spp.; Phoma lingam).
Można zauważyć wówczas również objawy czerni krzyżowych
(Alternaria spp.) i szarej pleśni
(Botrytis cinerea). Wskazaniem
do wykonania zabiegu będzie
zaobserwowanie około 20-30 %
roślin z pierwszymi objawami
porażenia przez poszczególnych
sprawców chorób. W przypadku
sprawcy suchej zgnilizny kapustnych pomocnym narzędziem są
komunikaty Systemu Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC).
Wskazuje on, jaka ilość zarodników workowych Leptosphaeria
spp. znajduje się w powietrzu.
Duża ilość tych zarodników, a są
one odpowiedzialne za pierwotne infekcje roślin, wskazuje na
zagrożenie ze strony sprawców
suchej zgnilizny kapustnych.
Jest ono szczególnie poważne
w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza. Przy zaniechaniu zwalczania może dojść
w tym przypadku do znacznych
start w plonie nasion. Objawy
choroby, co prawda widoczne
są jesienią tylko na liściach, ale
jeżeli pozwolimy na jej rozwój,
to wiosną zaobserwujemy wyłamywanie się łodyg u podstawy
i zasychanie roślin. Dzieje się
tak, ponieważ grzyb stopniowo
przerasta do szyjki korzeniowej,
powodując niszczenie tkanek
w tym miejscu, a tym samym zakłóca prawidłowe funkcje pędu.
W konsekwencji przekłada się
to na redukcję ilości i jakości
plonu nasion. Na niektórych
polach zagrożeniem może być
cylindrosporioza rzepaku (Cylindrosporium concentricum).
W tym jednak przypadku objawy infekcji zaobserwujemy
dopiero wiosną, czyli że wykonanie zabiegu jesienią ma
charakter proﬁ laktyczny, ale
przeprowadzony w tym czasie jest najbardziej skuteczny
w walce ze sprawcą tej choroby.
Opryskiwanie roślin przy
użyciu fungicydów wykonuje się, gdy znajdują się one

w fazie 4-8 liści właściwych. Do
zwalczania sprawców chorób
występujących jesienią zarejestrowanych jest wiele fungicydów, z tego duża część zawiera
substancje czynne należące do
grupy chemicznej triazole. Są
to środki zawierające triazol,
jako jedyną substancję czynną lub są to połączenia dwóch
różnych triazoli lub z inną substancją czynną np. typowym
regulatorem wzrostu – chlorek mepikwatu (Caryx 240 SL).
Zdecydowanie największą liczbą fungicydów, które można
stosować w rzepaku z tej grupy, stanowią środki zawierające
s.cz. tebukonazol (np. Brasifun
250 EC, Domnic 250 EW,
Erazmus 2520 EW, Helicur
250 EW, Horozon 250 EW,
Mystic 250 EW, Orian, Orius
Extra 250 EW, Riza 250 EW,
Sparta 250 EW, Starpro 430 SC,
Syrius 250 EW, Tarcza Łan
250 EW, Tebu 250 EW, Toledo 250 EW, Troja 250 EW,
Tyberius 250 EW). W palecie
zarejestrowanych środków jest
też kilka fungicydów z innymi
s.cz. z tej grupy, a mianowicie
metkonazol (Caramba 60 SL),
difenkonazol, paklobutrazol czy
protiokonazol (np. Magnello
350 EC, Tilmor 240 EC, Toprex 375 SC, Traper 250 EC).
Wszystkie mają zdolność
ograniczania suchej zgnilizny
kapustnych, a część z nich
w zakresie zwalczanych patogenów ma też sprawców szarej
pleśni, czerni krzyżowych czy
cylindrosporiozy. Fungicydy te,
dzięki swym właściwościom
regulującym pokrój roślin, pozwalają też roślinom lepiej przezimować. Rzepak, w którym
zastosowano substancje czynne
tych fungicydów nie wynosi
wysoko stożka wzrostu ponad
glebę i nawet niewielki opad
śniegu chroni te stożki wzrostu
od przemarznięcia, oczywiście
w pewnym tolerowanym zakresie ujemnych temperatur.
Najlepszy efekt działania regulatorów wzrostu z grupy chemicznej triazoli można uzyskać
stosując na polach rzepaku nie
przekraczających 50-60 sztuk

Dr Ewa Jajor
IOR-PIB w Poznaniu
roślin na m 2 , na plantacjach
wyrównanych, znajdujących
się w fazie 4 – 6 liści właściwych, przy temperaturze
powyżej 10-12°C. Podczas
zastosowania tych substancji
nie powinno się dopuścić do
znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie pola oraz nakładania się zabiegu na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
W takich miejscach dojść może
do niebezpiecznego zahamowania wzrostu roślin, czy ich
zniszczenia.
Natomiast, gdy wschody są
nierówne lub mamy do czynienia
z bardzo wczesną infekcją lepiej
jest zastosować środek, który
nie wpływa na ﬁzjologię rośliny.
Tych fungicydów, które zawierają inną s.cz., niż należącą do
triazoli, jest niewiele (tiofanat
metylu, karbendazym, chlorotalonil, prochloraz itd.). Środkami, które zawierają te s.cz. są
np.: Topsin M 500 SC, Prokarb
380 EC, Eminent Star 312 SE.
Zastosowanie fungicydu jesienią jest skuteczne, ponieważ
ilość grzybów chorobotwórczych
jest na dość niskim poziomie,
a wiele infekcji dopiero się rozpoczyna lub jest jeszcze niewidocznych (infekcje latentne – nie
ma ekspresji objawów). Fungicydy stosowane na jesień pozwalają też zmniejszyć nakłady,
ponieważ w tym czasie zaleca się
stosować najniższe zarejestrowane dawki polecanych środków.
Przy tym zabiegi wykonuje się
łatwiej, co ma w organizacji
gospodarstwa duże znaczenie.
Po wykonaniu zabiegów jesiennego zwalczania grzybów, o ile
nie będzie poważnych anomalii
pogodowych, oczekiwać można w spokoju do wiosennego
ruszenia wegetacji.

11
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Wapnowanie gleb przed zimą
W Polsce zakwaszenie gleb jest od kilkudziesięcioleci jednym z głównych problemów rolnictwa. Zgodnie
z indeksem żyzności gleby wskaźnik ten w największym stopniu ogranicza produkcję rolniczą.
Odczyn gleby (pH) jest
podstawowym czynnikiem
wpływającym na efektywne
wykorzystywanie przez rośliny składników pokarmowych.
Pomimo tego, że problem ten
znany jest bardzo dobrze i wiemy jak z nim walczyć, niestety
jest on wciąż aktualny.
Podstawowym wskaźnikiem
żyzności gleby jest jej odczyn
określany wielkością pHKCl.
Odczyn dostarcza szeregu informacji o kierunkach procesów
zachodzących w glebie, których
skutki wpływają na rośliny
uprawne. Odczyn gleby reguluje
się poprzez zabieg wapnowania,
który wpływa kompleksowo na
żyzność gleb zmieniając korzystnie jej ﬁzyczne, chemiczne i biologiczne właściwości.

Optymalne terminy
wapnowania
Terminy wapnowania użytków rolnych rozpatruje się
uwzględniając warunki agrotechniczne, tzn. miejsce wapnowania w zmianowaniu, oraz
w zależności od pory roku wiosna, lato do późnej jesieni. Miejsce wapnowania w zmianowaniu
zależy od gatunku uprawianej
rośliny oraz możliwości organizacyjnych i wymagań agrotechniki. W zmianowaniach
z doborem roślin wrażliwych
i bardzo wrażliwych na kwaśny odczyn gleby wapno można
wysiać pod każdą roślinę. Jeśli
w naszym zmianowaniu występują rośliny mało wrażliwe
na zakwaszenie gleby, staramy
się, aby zabieg wapnowania był
możliwie odległy w czasie od
uprawy ziemniaka, lnu czy łubinu żółtego. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej jest zastosować
nawóz wapniowy po zbiorze
wymienionych roślin. Natomiast w zmianowaniach mieszanych tzn., z uprawą roślin
wrażliwych, jak i mało wrażliwych na zakwaszenie, kierujmy się zasadą, aby te ostatnie
REKLAMA

(mało wrażliwe), przychodziły
w pierwszym i następnie w najdalszych latach od wapnowania.
W polskim systemie wyróżniamy zespoły uprawek, w związku
z tym, zamieszczono wapnowanie w systemie zabiegów agrotechnicznych (tabela 1).
Najlepszym terminem stosowania wapnowania jest zespół uprawek pożniwnych po
sprzęcie zbóż, ze względu na
możliwość dobrego wymieszania wysianego wapna z glebą.
Jeżeli nie stosuje się obornika
lub gnojowicy można wapnować
pole w zespole jesiennych uprawek przedsiewnych przed orką
siewną lub przed orką przedzimową. Nawozy wapniowe możemy wysiewać również w okresie
wiosennym, jednakże po aplikacji wapna należy wstrzymać
się z wysiewem nasion czy sadzeniem roślin minimum 3 –
4 tygodnie, ponieważ w świeżo
wapnowanej glebie zachodzą
procesy blokujące przyswajalność niektórych składników
pokarmowych, głównie fosforu. W związku z tym, rośliny
w początkowej fazie wzrostu
mogą być niedożywione.
Pobieranie próbek glebowych
Warunkiem podstawowym
wiarygodności pomiaru pH jest
przygotowanie reprezentatywnej próbki glebowej. Zadaniem
pobranej próbki glebowej jest
jak najlepsze odzwierciedlenie
faktycznego stanu odczynu gleby na badanym polu. Próbka
ta powinna charakteryzować
obszar pola o powierzchni nie
większej niż 4 ha (jednorodny
pod względem rodzaju gleby,
przedplonu czy użytkowania).
Na jedną próbkę pierwotną składa się około 25 próbek cząstkowych pobieranych z badanej
powierzchni. Próbki pośrednie
pobieramy z warstwy ornej do
głębokości 25 cm. Nie należy
pobierać próbek gleby z miejsc,
na których były składowane np.:
komposty, obornik, pryzmy
nawozów wapniowych, gdyż

WAPNO NAWOZOWE

Tabela 1. Miejsce wapnowania w systemie zabiegów agrotechnicznych (Fotyma, Zięba, 1989)

dr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
próbki te znacząco mogłyby
zafałszować aktualny stan odczynu na badanym obszarze.

Dawki nawozów
wapniowych
Każda gleba, ze względu na
wielkość kompleksu sorpcyjnego, posiada tylko jej właściwy
zakres optymalnego odczynu
(tab. 2). Powyżej tego zakresu
wapnowanie jest zabiegiem nieuzasadnionym. Dawkę wapna
określa się na podstawie ustalonych dla danej gleby klasy
potrzeb wapnowania, które
wynikają z odczynu i przynależności do określonej kategorii
agronomicznej (tab. 3).
Wapnowanie jest najbardziej
efektywne, jeżeli oprócz optymalnej wielkości dawki zastosujemy odpowiednia formę
nawozu i w najlepszym miejscu w zmianowaniu. Na gleby
bardzo lekkie i lekkie wskazane
jest stosować wapno węglanowe
CaCO3, łagodnie zmieniające
odczyn gleby. O ile na tych glebach stwierdzimy bardzo niską
lub niską zawartość przyswajalnego magnezu, to konieczne
jest zastosowanie wapna magnezowego. Na gleby średnie

Zespół uprawek

Rodzaj uprawki

Wapnowanie

Przedsiewne (wiosenne)

Włókowanie, bronowanie,
kultywatorowanie

nie stosować

Pielęgnacyjne

bronowanie, redlenie, pielenie

nie stosować, wyjątkowo pogłównie na
ziemniaki (tylko wapno węglanowe)

Pożniwne

podorywka, bronowanie,
kultywatorowanie

najlepszy termin stosowania nawozów
wapniowych

Przedsiewne (jesienne)

orka siewna, brona,
wałowanie

termin dopuszczalny

Przedzimowe

orka przedzimowa

termin dobry, pod warunkiem, że nie
stosuje się obornika

Tabela 3. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha
Przedział potrzeb wapnowania

Kat. agronomiczna
gleby

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

i ciężkie zaleca się stosowanie
wapna tlenkowego CaO, które
działa szybciej na zmianę odczynu i rozluźnia te gleby poprawiając stosunki powietrzno
– wodne. Jednorazowe dawki
wapna, w formie tlenkowej powyżej 2,0 t/ha w stanowiskach
z glebami lekkimi, 3,0 t/ha –
średnimi i 4,0 t/ha – ciężkimi,
mogą doprowadzić do przewapnowania gleby. W przypadku,
gdy zalecane dawki wapna
przekraczają powyższe wartości progowe, należy stosować
nawozy w dawkach obniżonych.
Następnie po upływie roku od
zabiegu zaleca się kontrolę odczynu i o ile jest to konieczne
ponownie wapnujemy pole.

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 (czyli wapno
rolnicze palone) nadają się na
gleby ciężkie i średnie. 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 jednocześnie ubogie w magnez
zaleca się stosowanie nawozów
wapniowo-magnezowych.
Wapnowanie jesienią jest
jak najbardziej dobrym terminem. W tym okresie występują
odpowiednie warunki wilgotnościowe, które umożliwiają
rozpuszczanie się nawozu w glebie, przez co będzie można spodziewać się szybszego działania
nawozu wapniowego w roku
następnym.
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Optymalne wykorzystanie obornika
w uprawach rolniczych
Cechą współczesnego podejścia do nawożenia roślin uprawnych jest uwzględnienie zasady
zrównoważonej gospodarki składnikami pokarmowymi w danym środowisku glebowym.
Produkcja roślinna nieodłącznie wiąże się z koniecznością
systematycznego zasilania środowiska glebowego w składniki
pokarmowe. Zasilanie to powinno być możliwie jak najbardziej
efektywne, uwzględniając wysokość ponoszonych nakładów
i równocześnie wynik zastosowanego nawożenia.
Wysokie, dobre jakościowo
plony roślin przy równoczesnym zachowaniu żyzności
gleby i wymagań stanu środowiska naturalnego stanowią
efekt wykorzystania potencjału
różnych grup nawozów, wśród
których szczególne miejsce zajmuje obornik.

stanowią przesłankę odpowiedniego planowania przestrzeni
przeznaczonej do przechowywania nawozów naturalnych,
co nie pozostaje bez wpływu na
wysokość ponoszonych kosztów
budowy obiektów do długotrwałego przechowywania obornika.

Najważniejszą cechą wyróżniającą obornik jest wysoka, bo wynikająca z udziału
słomy lub innych materiałów ściółki, zawartość suchej
masy, która wynosi ok. 25%.
W oborniku znajduje się 0,20,9% (najczęściej 0,5%) azotu,
0,1-0,7% (na ogół 0,3%) fosforu, 0,1-1,1% (przeciętnie 0,7%)
potasu, 0,2-0,9% (najczęściej
0,5%) wapnia i wiele innych
składników, w tym mikroelementów. Przykładowo, z masą
10 t obornika wnosi się do gleby się ok. 280 g cynku, 220 g

manganu, 50 g boru, 40 g miedzi, 5 g molibdenu i 4 g kobaltu. Skład chemiczny obornika
może ulegać zmianom, w zależności od gatunku zwierząt,
ich wieku, kondycji, sposobu
żywienia i jakości skarmianej
paszy, a ponadto ilości i jakości ściółki. Obornik pochodzący od zwierząt młodych jest
uboższy w składniki pokarmowe w porównaniu z obornikiem od zwierząt starszych
i wyrośniętych. W oborniku
od krów wysokomlecznych
i zwierząt chudych stwierdza
się na ogół mniej składników
pokarmowych w stosunku do
zwierząt zapasionych i krów
zasuszonych. Zwierzęta dobrze
odżywione dostarczają obornik
zawierający więcej składników
pokarmowych.
Masa produkowanego dziennie obornika, przypadającego na
jedną krowę wynosi (po naturalnym odsączeniu moczu jako
gnojówki) ok. 30 kg. W skali
roku, uwzględniając żywienie
tylko w oborze, ilość obornika produkowanego przez jedną
krowę wynosi 10-12 ton, zaś
w przypadku systemu żywienia
oborowego i pastwiskowego –
ok. 5,5 tony. Cielę żywione tylko w oborze produkuje rocznie
ok. 8 ton obornika. Informacje
na temat ilości pozyskiwanych
dziennie odchodów od pojedynczych zwierząt w gospodarstwie

Celem nawożenia w produkcji
roślinnej jest wzbogacenie gleby
w substancję organiczną i składniki pokarmowe przy równoczesnym, korzystnym wpływie na
wzrost i rozwój roślin uprawnych. Efektem nawożenia powinno być utrzymanie żyzności
gleb, co w praktyce sprowadza
się do spełnienia tzw. minimum
obornikowego. Wspomniane minimum obornikowe uwzględnia
w warunkami Polski wniesienie do gleby materii organicznej
o wartości równoważnej 5-6 ton
obornika na 1 hektar użytków
rolnych przeciętnie w okresie
jednego roku na glebach średniej jakości.
Racjonalne podejście do wykorzystania obornika w polowej produkcji roślinnej wiąże
się z dokładnym dostosowaniem
dawki obornika do rodzaju gleby oraz gatunku uprawianych
roślin. Aby zachować dostateczną żyzność gleby zaleca
się, niezależnie od nawożenia

mineralnego, stosować na glebach próchnicznych i lekkich
odpowiednio 6 i 8 ton obornika
na hektar na rok, zaś na glebach
piaskowych gliniastych i ilastych
odpowiednio 9 i 11 ton na hektar na rok. Wymienione dawki
odnoszą się do jednego roku,
jednakże w praktyce obornik
rozprowadza się na powierzchni
użytków rolnych w cyklu 3- lub
4-letnim, stąd jednorazowe dawki są proporcjonalnie większe.
Obornik z reguły stosuje się
pod rośliny o długim okresie
wegetacji, głównie okopowe, jak
również pod rzepak i kukurydzę uprawianą na kiszonkę. Najkorzystniejsza dawka obornika
pod ziemniaki wynosi 30 t/ha,
a w przypadku buraków może
być zwiększona nawet do 40 t/
ha. W uprawie kukurydzy zaleca
się dawkę 25-30 ton na hektar.
W gospodarstwach z dużą ilością produkowanego obornika,
wynikającą z większej obsady
zwierząt inwentarskich, wspomniany nawóz naturalny stosuje
się również pod zboża, głównie

Firma Dynamic-Metal sp.
z o.o. przez lata zdobyła zaufanie
poważnych inwestorów, dzięki
czemu budujemy kolejne obiekty
dla tych samych klientów i ciągle
zdobywamy nowych. Współpracujemy z uznanymi producentami materiałów budowlanych
i instalacyjnych podnosząc jakość naszych usług. O naszym
profesjonalizmie świadczą
zdobyte nagrody, certyﬁ katy
i referencje.
Posiadamy własną wytwórnię
i świadczymy usługi w trzech
dziedzinach:

• produkcja osprzętu do maszyn budowlanych rolniczych i leśnych. W ramach
tej działalności wykonujemy
specjalistyczne urządzenia
w zakresie: chwytaki specjalistyczne, łyżki objętościowe
z nagarniaczem, łyżki ażurowe, przeznaczone do przeładunku zmieszanych trakcji
z jednoczesną segregacją
w zależności od wymiarów
ażuru, wozy asenizacyjne
przeznaczone do pracy wraz
z ciągnikami rolniczymi jak
i zabudowy na samochody
ciężarowe, spychy zgarniające. Posiadając fachową kadrę
techniczną i niezbędny park
maszynowy ﬁrma produkuje także różnorodny osprzęt
do koparek, koparko ładowarek, ładowarek i nośników
teleskopowych.
• generalne wykonawstwo

obiektów przemysłowych
(przechowalnie warzyw,
mroźnie i suszarnie), użyteczności publicznej, obiektów
handlowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół
powyższych obiektów pod
place, parkingi, tereny zielone,
itp. Szczególnie specjalizuje
się w budowie hal o konstrukcji stalowej.
• budowa sieci instalacji branży
wod-kan, w tym kolektorów
ściekowych, instalacji wód
deszczowych, instalacji zasilającej w wodę, drenaży
przepompowni, fundamentów żelbetowych, doków ładunkowych, itp.
Od 2000 roku firma Dynamic-Metal została objęta
zakresem systemu jakości sprowadzającej się do wykonawstwa
przedsięwzięć w zakresie budownictwa ogólnego, inżynieryjnego

i ochrony środowiska obejmującego roboty budowlane,
montażowe i remontowe, oraz
produkcji i usług w zakresie
wykonawstwa konstrukcji
stalowych, maszyn, urządzeń,
osprzętu do maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych.
Firma posiada niezbędne
kwaliﬁ kacje i certyﬁ katy do
prowadzenia swojej działalności, między innymi:
• certyﬁ kat ISO 9001:2008,
• świadectwo kwaliﬁkacyjne do
prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów
spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, i 3, zgodnie
z normą PN-M-69009,
• niezbędne uprawnienia dozoru technicznego na wykonawstwo i remonty urządzeń
energetyki cieplnej oraz
uprawnienia energetyczne.

Co warto wiedzieć
(przypomnieć) na temat
obornika

Wykorzystanie obornika
w uprawach polowych

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
żyto i owies w dawce 20-25 t/ha.
Okres działania obornika
w glebie trwa na ogół 3-5 lat
i w znacznym stopniu zależy
od zwięzłości gleby. W środowisku gleb lżejszych rozkład
obornika przebiega szybciej.
Stopień wykorzystania obornika w kolejnych trzech latach
wynosi odpowiednio (w %)
60, 30 i 10. Dlatego gleby lżejsze zaleca się nawozić częściej
przy zastosowaniu równocześnie mniejszych dawek (20-25 t
obornika na hektar co 3 lata).
Natomiast gleby ciężkie cechuje
dłuższy okres rozkładu obornika i stopnia jego wykorzystania
w kolejnych latach. W pierwszym roku stopień wykorzystania obornika wynosi tylko
40%, zaś w piątym roku 5%. Na
glebach średnich przyjmuje się
czteroletni okres rozkładu obornika. Wynika z tego, że gleby
cięższe powinny być nawożone
obornikiem rzadziej (co 4 lata)
przy jednocześnie wyższych
dawkach nawozu, wynoszących

25-30 t/ha. Z przytoczonych danych wynika, że uwzględniając okres rozkładu obornika
corocznie należałoby nawozić
20-25% powierzchni gruntów
ornych w gospodarstwie.
Podsumowując problem
dawek obornika wnoszonych
w produkcji polowej warto
zwrócić uwagę na ograniczenia
wynikające z ustawy o nawozach i nawożeniu, która wskazuje, że dawka azotu w czystym
składniku wnoszona rocznie na
powierzchnię 1 ha użytków rolnych nie powinna przekraczać
170 kg.
Na koniec warto podkreślić,
że pełne wykorzystanie obornika w glebie jest uwarunkowane
jego dokładnym rozprowadzeniem na powierzchni pola,
a w następnym etapie równie
dokładnym umieszczeniem na
odpowiedniej głębokości w glebie, w czym kluczową rolę pełni
zestaw odpowiednio dobranego
sprzętu technicznego do podstawowej uprawy gleby.
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Więcej soi na polskie pola!
O teraźniejszości i przyszłości soi w naszym kraju – z Anną Stakheevą, project-managerem
w firmie AgroYoumis, rozmawiał Roman Barszcz.
Jak zmieniła się sytuacja
uprawy soi w naszym kraju
po wejściu ﬁrmy AgroYoumis
na polski rynek?
Uprawa soi przez wiele lat
była uprawą mało popularną.
Zazwyczaj siali ją rolnicy lubiący ciekawostki. W 2010 roku
areał soi w Polsce wyniósł ok.
180 ha, rok kolejny to ok. 200 ha.
Wiosną 2012 roku tylko naszą
odmianą soi Annushka zostało
obsiano ok. 1500 ha, a był to
pierwszy rok naszej działalności
w kraju. Inne odmiany zajmowały powierzchnię ok. 400 ha.
Dziesięciokrotny wzrost wielkości zasiewów soi w ciągu roku
osiągnęliśmy dzięki zaufaniu rolników, którzy docenili szanse
i korzyści płynące z uprawy tej
rośliny. W roku bieżącym nieoﬁcjalnie mówi się o areale ok.
5000 ha. Jeśli to rzeczywista liczba to śmiało mogę powiedzieć, że
40% zasiewów soi w 2013 roku
to odmiany naszej hodowli: Annushka, Mavka i Atlanta.
Co sprawiło, że producenci rolni zainteresowali się tą
rośliną i zaczęli ją uprawiać?
Przekonanie polskiego Rolnika nie było łatwe. Dobrze
wiemy, że każda nowość budzi obawy, a producenci rolni
decydują się na „pewne” zbiory.
Zazwyczaj wybierają rośliny,
które dobrze wiedzą jak uprawiać. Często słyszałam pytania: „Czy soja rośnie w Polsce?”,
„Jak ją siać?”, „Czym zbierać”
itd.. Jako ﬁ rma postawiliśmy
sobie cel, aby przede wszystkim

dostarczyć pełnych informacji
na temat technologii uprawy.
Podczas spotkań z rolnikami
rozmawialiśmy o różnych rozwiązaniach, prezentowaliśmy
nasze odmiany podczas targów
rolniczych, również na poletkach pokazowych. I udało się!
Przełamaliśmy pierwsze lodyrolnicy zaczęli uprawiać soję,
a nasze odmiany pokazały, że
są przystosowane do polskich
warunków. Mniej odważni podpatrują swoich kolegów, a dopiero później decydują się na
uprawę. W tym roku widać, że
wielu rolników szuka alternatywy, brakuje im dobrego stanowiska, a soja jest rośliną, która
daje wiele możliwości.
Jakie odmiany oferujecie
Państwo polskim rolnikom
i czym się one charakteryzują?
Obecnie w naszej ofercie
mamy 3 odmiany. Pierwsza
z nich to Annushka, dzięki
której weszliśmy na polski rynek. Ma bardzo krótki okres
wegetacji około 100-120 dni,
a potencjał plonowania wynosi 3 tony i więcej z hektara.
W tym roku zarejestrowaliśmy
w Polsce odmianę Mavka, która jest nieco późniejsza, okres
wegetacji to około 130-135 dni,
ale ma większy potencjał
plonowania – ponad 4 t/ha.
W ofercie posiadamy jeszcze
odmianę Atlanta, zarejestrowaną w tym roku na Węgrzech.
Jest ona późniejsza od Mavki,
a co za tym idzie możemy uzyskać większy plon. Wspólną
cechą naszych odmian jest to,

że mają wysoko osadzone dolne strąki, w zależności od odmiany wysokość ta wynosi od
12 do 20 cm. Jasny kolor ziarna powoduje, że z powodzeniem można ją wykorzystywać
w przetwórstwie spożywczym.
Jakie są różnice między regionami, jeśli chodzi o wasze
odmiany?
Annushkę można uprawiać
właściwie w całej Polsce, również w jej północnej części dzięki
krótkiemu okresowi wegetacji.
Mavka i Atlanta nadają się bardziej do południowej, najdalej
centralnej części kraju.
Jakie są perspektywy dla
państwa odmian w naszym
kraju? Jakie macie plany?
Oprócz reprodukcji i sprzedaży nasion, głównym naszym
celem jest hodowla nowych odmian. W tym roku wprowadziliśmy dwie nowe odmiany, siedem
kolejnych jest w badaniach rejestrowych i niebawem pojawią się
na rynku. Jedna z nich- bardzo
ciekawa ze względu na pokrój
i wysokość osadzenia dolnych
strąków- będzie miała nazwę
Polonez.
Myślę, że powierzchnia
uprawy soi w kraju będzie powiększać się z każdym rokiem,
głównie dlatego, że rolnicy szukają rośliny do płodozmianu,
a soja pozostawia 80-130 kg
azotu w glebie, polepsza strukturę gleby, spulchnia ją. Drugi powód, dla którego rolnicy
będą uprawiać soję to to, że soja
jest jednym z najważniejszych

składników paszowych, a Polska
rokrocznie importuje 2 mln ton
soi modyﬁkowanej genetycznie.
Czy są szanse na to, aby polska soja nie-GMO zdobyła krajowy rynek paszowy?
Zapotrzebowanie Polski na śrutę sojową jest duże. Oczywistym
jest, że dzisiejsze areały uprawy ich
nie zaspokoją. Na chwilę obecną
i tak większość rolników decydujących się na uprawę soi robi to
ze względu na jakość stanowiska
jakie soja po sobie pozostawia. Ale
muszę przyznać, że są już tacy,
którzy soję nie- GMO z własnej
produkcji przerabiają i wykorzystują w hodowli zwierząt. Aby
uniezależnić się od importu potrzeba jeszcze sporo czasu.
Jak Pani ocenia tegoroczny
udział AgroYoumis podczas
wystawy AgroShow?
W tym roku, jak i w poprzednim przed terenem targów założyliśmy poletka demonstracyjne,
gdzie oprócz odmian naszej hodowli corocznie przedstawiamy
nasze badania, mające na celu
sprawdzenie efektów działania
11 inokulatów, inaczej nitraginy. Poletka pokazowe cieszą
się dużym zainteresowaniem,
ponieważ nie każdy producent widział już uprawę soi,
ale przede wszystkim dlatego,
że soja w Bednarach uprawiana
jest na VI klasie gleby. W tym
roku widać ogromne zainteresowanie rolników i to nas - jako
ﬁrmę która „postawiła na soję”
bardzo cieszy.

REKLAMA

październik 2013 r. | Nowy Raport Rolny

URODZAJ
REKLAMA

Racjonalny płodozmian w obecnym
kształcie produkcji rolniczej
O wielkości i jakości uzyskiwanych plonów decyduje wiele czynników.
Jednym z nich jest płodozmian, czyli racjonalnie zaplanowane na wiele lat
takie następstwo roślin po sobie, które uwzględnia ich wymagania oraz
warunki przyrodnicze siedliska.
Obecnie akceptowane jest rolnictwo ukierunkowane na takie
wykorzystanie zasobów ziemi,
które nie niszczy ich naturalnych
źródeł, lecz pozwala na ciągłe
zaspokajanie podstawowych
potrzeb kolejnych generacji
producentów i konsumentów.
Określa się je mianem rolnictwa
zrównoważonego, zachowawczego, harmonijnego, trwałego.
We współczesnym rolnictwie
poprawnie skonstruowany płodozmian powinien:
• umożliwiać utrzymanie możliwie wysokiej aktywności
biologicznej gleby
• stwarzać warunki wzrostu
żyzności gleby dzięki utrzymaniu dodatniego bilansu
substancji organicznej
• ograniczać wymywanie składników nawozowych, a głównie azotanów oraz chronić
glebę przed erozją - możliwie
ciągłe utrzymanie pod okrywami roślinnymi
• ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko poprzez efektywne
wykorzystanie przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne i chemiczne
środki ochrony roślin)
• warunkować utrzymanie zasiewów w małym stopniu zagrożonych przez specyﬁczne
choroby i szkodniki przenoszone na rośliny następcze za
pośrednictwem gleby i resztek
pożniwnych
• ograniczać nasilenie występowania uciążliwych gatunków
chwastów
• ograniczać wahanie plonów
i dochodów w latach.

W praktyce o przyjętym
w gospodarstwie płodozmianie, obok czynników przyrodniczych, decydują również
czynniki ekonomiczno-organizacyjne. Organizacyjna funkcja
płodozmianu sprowadza się do
stworzenia możliwości wykonania wszystkich czynności
agrotechnicznych w optymalnych terminach oraz bardziej
równomiernego rozłożenia
prac w sezonie wegetacyjnym
(pełne wykorzystanie sprzętu
i zasobów siły roboczej). Ponadto funkcja ta polega na właściwym powiązaniu produkcji
roślinnej z produkcją zwierzęcą w ramach całego gospodarstwa. Czynniki ekonomiczne
wymuszają oczywiście uprawę
roślin zapewniających największy dochód w warunkach danego gospodarstwa. W związku
z tym, w każdym z współcześnie funkcjonujących systemów
gospodarowania w rolnictwie
(konwencjonalny, integrowany i ekologiczny) inne czynniki przesądzają o stosowanym
następstwie roślin.
W rolnictwie konwencjonalnym płodozmian musi zapewniać dużą wydajność pracy
i pełne wykorzystanie drogich
maszyn. Oddziaływanie czynników przyrodniczych natomiast
jest kompensowane, do granic
opłacalności, przemysłowymi
środkami produkcji (środki
ochrony roślin i syntetyczne
nawozy mineralne, w tym głównie azotowe). W związku z tym
w praktyce są stosowane uproszczone zmianowania złożone
z 2-3 gatunków roślin, których
technologię produkcji można

zmechanizować tymi samymi
maszynami. Udział najważniejszej grupy roślin – zbóż w konkretnym gospodarstwie często
przekracza 80-90%. Powoduje to
wiele niekorzystnych następstw,
do których można zaliczyć:
rozwój patogenów i chwastów
odpornych na wybrane środki
ochrony roślin (fungicydy, herbicydy), spadek żyzności gleby,
wzrastające skażenie wód azotanami oraz pozostałościami
środków ochrony roślin.
W rolnictwie ekologicznym,
które wyklucza stosowanie przemysłowych środków produkcji
(syntetyczne nawozy mineralne, chemiczna ochrona roślin)
decydujące znaczenie ma plonotwórcza funkcja płodozmianu, czyli czynniki przyrodnicze
kształtujące żyzność gleby, jej
stan sanitarny oraz ilość azotu
wiązanego biologicznie przez
rośliny motylkowe i strączkowe.
W związku z tym w takim systemie gospodarowania praktyczne
znaczenie mają wielostronne
płodozmiany o długich rotacjach (7-9 lat) z udziałem roślin motylkowych (wysiewanych
głównie w mieszankach z trawami i użytkowanych przynajmniej
przez okres 2-3 lat) oraz strączkowych. Udział zbóż w takich
zmianowaniach nie przekracza
40-50%.
W rolnictwie integrowanym
zaleca się stosowanie płodozmianów kojarzących funkcje
produkcyjne i ekonomiczno-organizacyjne. W związku z tym
preferowane są zmianowania
złożone przynajmniej z 3-5 gatunków roślin. Dopuszczalna
jest dominacja wybranej grupy

roślin (np. zbóż), jednak ich
koncentracja nie może być tak
duża jak w rolnictwie konwencjonalnym (nie więcej niż 66%).
Muszą być jednak respektowane
wymagania przedplonowe poszczególnych gatunków roślin
(wykluczona uprawa po złych
przedplonach) oraz niezbędne
jest zachowanie pewnej minimalnej przerwy w uprawie tego
samego gatunku na danym polu,
czyli określenie dopuszczalnego jego udziału w strukturze
zasiewów.
Podsumowując należy stwierdzić, że we współczesnym
rolnictwie płodozmian traktowany jest jako podstawowy,
beznakładowy czynnik plonotwórczy. Poprawia stan ﬁtosanitarny zasiewów, co warunkuje
efektywniejsze wykorzystanie
przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin) i umożliwia
ograniczenie ich zużycia. Poprawnie skonstruowany płodozmian musi również zapewniać
wzrost lub przynajmniej utrzymanie na stałym poziomie
żyzności gleby, czyli musi go
charakteryzować dodatni bilans
substancji organicznej. Dobór
i następstwo wysiewanych roślin, a także uprawa międzyplonów powinny do minimum
ograniczać ilość azotanów wymywanych do wód gruntowych
oraz chronić glebę przed erozją.
Dlatego w dzisiejszym rolnictwie
racjonalny płodozmian, obok
funkcji organizacyjno-ekonomicznej, powinien być również
ważnym elementem ochrony
środowiska przyrodniczego.
Dr inż. Janusz Smagacz
IUNG-PIB w Puławach

SPACE 2013: Edycja wszystkich rekordów
XXVII Targi SPACE odbyły
się w Rennes w dniach
10 - 13 września i zanotowały
rekordowe wyniki we wszystkich dziedzinach: ponad
114.500 zwiedzających, w tym
12.300 gości zagranicznych
oraz rekordowa powierzchnia
ekspozycyjna 67.000 m²
Olbrz y m ia i loś ć goś ci zagranicznych, świadczy
o światowym poziomie SPACE
w dziedzinie hodowli zwierząt.
Najwyższy poziom Targów potwierdza obecność odwiedzających z Azji (Chiny, Wietnam,
Japonia...), Afryki zachodniej, Ameryki Południowej
i Północnej, co w dużej mierze
spełnia oczekiwania licznych

wystawców dla których eksport
jest najważniejszym kluczem
dla rozwoju ekonomicznego
i hodowlanego.
Duża różnorodność zwiedzających, liczna reprezentacja
prasy międzynarodowej, jak
również liczne delegacje potwierdzają role SPACE’u jako
swoistego barometru i światowego centrum w dziedzinie
hodowli.
SPACE jest także międzynarodową witryną genetyki, gdzie
uwidacznia się postęp w dziedzinie selekcji genetycznej. Ponad
400 hodowców prezentowało
zwierzęta z 12 różnych ras.
Innowacja była również
wszędzie obecna, potwierdza
to duża ilość nagrodzonych

w konkursie innov’SPACE,
którzy tym samym korzystają
z olbrzymiej promocji.
Organizatorzy spodziewają

się jeszcze więcej gości na
SPACE 2014.
J. F. Dziedzic
Paryż, październik 2013
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Rolnictwo Afryki Zachodniej – niewykorzystany potencjał?
Tak wiele słyszymy o klęskach głodowych na terytorium Afryki. Tymczasem jest to kontynent, w którym tkwi
niewykorzystany dotąd potencjał związany z możliwościami eksportowania produktów żywnościowych
Rozwój przemysłu rolno-spożywczego zależy obecnie od zakresu wsparcia politycznego.
Afryka Zachodnia dąży do
zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego swoim krajom
i liczy na partnerów zagranicznych na drodze do rozwoju przemysłu rolno – spożywczego.
Produkcja bawełny, kakao, warzyw i owoców ma tam potencjał zwyżkowy. Przez ostatnie
dwie dekady afrykańskie rządy
skupiały się głównie na industrializacji miast, rolnictwo odbywało się bez określonej ścieżki
rozwoju. Obecnie trwają prace
nad strategią, która koncentruje
się właśnie na rolnictwie.
Hamulcem na drodze do rozwoju jest obecnie brak zachęt
inwestycyjnych dla rolników
i nieudane reformy rolne wzorowane na kolektywizacji rolnictwa w epoce ZSRR. Kolejnym
problemem jest zbyt duża liczba
ludności utrzymującej się z rolnictwa i jej niski stopień mechanizacji, zwłaszcza na terytorium
Senegalu. W wielu obszarach
dochody z gospodarstwa ledwo
wystarczają na przeżycie. Tymczasem nie trzeba wiele wkładu, aby zwiększyć wydajność
REKLAMA

rolnictwa. Nawadnianie kroplowe, rozsądny płodozmian,
uprawy ekologiczne – to tylko
niektóre przykłady.
Wśród wielu krajów afrykańskich pokutuje też przekonanie, że wsparcie ze strony
państw wysoko rozwiniętych
będzie trwało nieprzerwanie,
co demotywuje lokalne władze do rozwoju infrastruktury związanej z np. przemysłem
przetwórczym.
Na trasie Expedycji IV Kongo
(Senegal, Mauretania, Maroko)
dominowały raczej małe gospodarstwa funkcjonujące tradycyjnie. Efekty pracy były widoczne
przy głównych drogach, gdzie
próbowano sprzedawać plony
przejezdnym. Targi obﬁtowały w warzywa i owoce, które
zapewne pochodziły z większych plantacji. Teren Senegalu
to głównie uprawy trzciny cukrowej, bawełny, cebuli, mango,
bananów i orzeszków ziemnych.
Hodowla zwierząt: bydło, owce,
kozy, osły, wielbłądy. W Maroko
sytuacja ulega zmianie w zależności od regionu. Wybrzeże
to: daktylowce i bananowce.
Z kolei w dolinach uprawiano
oliwki, arganowce, warzywa.

Hodowla zwierząt: osły, wielbłądy, owce, kozy.
Sytuacja rolnictwa w Maroko prezentuje się odmiennie na
tle pozostałych krajów Afryki
Zachodniej. Sektor ten daje
zatrudnienie około 40% marokańskiej siły roboczej. Dla
porównania, w Senegalu aż
70% ludności utrzymuje się
z rolnictwa. W rejonach pustynnych Maroka podstawą utrzymania jest rolnictwo irygacyjne
typu oazowego (plantacje palmy
daktylowej).
Poddając analizie możliwości
i wyzwania dla afrykańskiego
rolnictwa usiłujemy odpowiedzieć na pytanie – czy Afryce
uda się zmniejszyć głód? Jeżeli
lokalna oraz zagraniczna polityka przyjmie skuteczną strategię rozwojową, kontynent
być może stanie się istotnym
graczem w zakresie światowego
eksportu żywności.
Expedycja IV Kongo
– do serca Afryki / www.e4kongo.pl /
tel. +48 887 40 30 20
organizator eventu: Morgan
Advertising Sp. z o.o. www.morgan-a.pl
autor tekstu: Iwona Suwara / foto.
D.Sikorska, W.Stopka-Brzyskowy/
wsparcie merytoryczne: Dana
Sikorska, Masse Badji
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Minimalizowanie strat podczas
przechowywania ziemniaków
Po zebraniu ziemniaków z pola pozostaje do zrealizowania jeszcze jeden etap,
jakim jest przechowanie plonu bulw.

KELLFRI POLSKA SP.Z.O.O.
99 – 300 KUTNO, UL.
SKLĘCZKOWSKA 16
SC A

NDINAVIAN

DESIGN

Kluczową cechą przechowywania ziemniaków jest ryzyko
potencjalnych strat masy roślinnej. Straty te można ograniczyć,
wymagane jest jednak przestrzeganie określonych zasad ich
przechowywania.
Przechowywanie dotyczy
wszystkich grup ziemniaków,
zarówno przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia, na sadzeniaki jak i do przetwórstwa.
Sadzeniaki przechowuje się ok.
7 miesięcy, zaś ziemniaki jadalne i do przetwórstwa na ogół od
1 do 9 miesięcy. W tym czasie,
zachodzi w nich szereg procesów,
które prowadzą do ilościowych
i jakościowych strat.
Straty ilościowe ziemniaków
są następstwem intensywnej
transpiracji (parowania wody),
oddychania, kiełkowania, a także rozwoju chorób. Natomiast
straty jakościowe przejawiają
się zmniejszeniem suchej masy
bulw i składników odżywczych,
jak również zwiększeniem skłonności do zmiany barwy miąższu
w trakcie procesów przetwórczych.
W przypadku sadzeniaków pogorszeniu ulega zdrowotność i cecha,
jaką jest zdolność do prawidłowego kiełkowania. Największe
straty w czasie przechowywania
ziemniaków powstają w efekcie
zmniejszania się masy bulw (jako
wynik ubytków naturalnych) oraz
porażenia różnymi chorobami.
Składowane ziemniaki, by ich
straty były jak najmniejsze, powinny cechować się określoną
REKLAMA

Sprzedam kombajny zbożowe
Claas Lexion 570 2007r • Claas Lexion 580 2004r • Claas Lexion
480 2002r • Claas Lexion 450 2002r • Claas Mega 208 1995, 1997,
2001 • Claas Medion 310 2006r • Claas Dominator 108 1996r •
Case 2388 1998r, 2002r, 2008r • Massey Ferguson MF 40 1996r •
New Holland TX 68 Plus 2001r • New Holland TC 56 2007r

trwałością przechowalniczą,
a ta zależy od wielu czynników
agrotechnicznych, a więc związanych jeszcze z okresem wzrostu roślin na polu. W kontekście
potencjalnych strat ziemniaków
w przechowalni warto tym samym
wcześniej zwrócić uwagę na takie
czynniki jak:
• podkiełkowywanie przekładające się na czas osiągania
dojrzałości technicznej (związanej ze skorkowaceniem naskórka), szczególnie istotne
w przypadku późnych odmian
ziemniaków,
• racjonalne nawożenie (nadmierne nawożenie azotowe
bez zrównoważenia pozostałych składników pogarsza
przechowywanie),
• ochrona plantacji ziemniaków
w okresie wegetacji, szczególnie przed rozwojem zarazy
ziemniaka,
• przestrzeganie określonych zasad zbioru bulw.
Szczególnie istotne znaczenie
w kontekście potencjalnych strat,
jakie mogą się pojawić w okresie
przechowywania wykazuje ostatni
z wymienionych czynników, tj.
zbiór ziemniaków.

W trakcie wykonywania zbioru
może dochodzić do powierzchniowych i podpowierzchniowych
uszkodzeń bulw, co nie pozostaje bez wpływu na inicjowanie
w przechowywanej masie roślinnej procesów decydujących
o jej stratach. W związku z tym
w czasie zbioru powinno się dążyć
do minimalizowania uszkodzeń
ziemniaków, aby w ten sposób
ograniczyć późniejsze straty związane z przechowywaniem.
Do najważniejszych czynników
decydujących w okresie zbioru o uszkadzaniu ziemniaków

decyduje wyposażenie techniczne maszyn zbierających, ustawienia ich zespołów roboczych,
dobór właściwych parametrów
eksploatacyjnych, stan gleby (zakamienienia), na której uprawiano
ziemniaki, a także czas wykonania zabiegu.
Czas wykonania zabiegu jest
związany z wrażliwością ziemniaków na uszkodzenia mechaniczne,
który w znacznym stopniu zależy
od temperatury w czasie przeprowadzania zbioru. Uzyskanie dobrej
jakości bulw jest uwarunkowane
tym, by w czasie zabiegu temperatura wynosiła co najmniej
10-12°C, a nawet 15°C, w której to
następuje szybsze zabliźnianie się
ewentualnych ran. W przypadku
zbioru ziemniaków w temperaturze nie przekraczającej 10°C trzeba
liczyć się ze znacznym wzrostem
podatności bulw na uszkodzenia,
zaś przy 5°C może nawet dojść do
zmarnowania całego plonu. Stąd
w okresie cechującym się dużymi spadkami temperatur w ciągu
nocy nie powinno się rozpoczynać
zbioru ziemniaków przed południem, zanim gleba i bulwy nie
zostaną ogrzane.
Jednym z przykładów działań
służących ograniczeniu uszkodzeń
ziemniaków jest zsynchronizowanie prędkości postępowej maszyny
i prędkości posuwistej głównego
przenośnika odsiewającego w maszynie zbierającej. Gleba stanowi
naturalną warstwę chroniącą bulwy przed stykaniem się z prętami
przenośnika i powinna pozostawać przynajmniej na 2/3-3/4 jego
długości. Ogólnie w czasie zbioru
powinno się dążyć do minimalizowania zjawiska obijania się bulw
o metalowe części maszyn, w tym
poprzez zmniejszanie wysokości
spadania między zespołami roboczymi, co sprzyja zachowaniu
wysokiej jakości zbieranych bulw.
Aby ograniczyć straty bezpośrednio w czasie przechowywania trzeba stworzyć odpowiednie
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Jaki zbiór takie
… straty w czasie
przechowywania

TEL. +48 24 722 11 50
e-mail info@kellfri.pl
www.kellfri.pl

PRZYCZEPA WYWROTKA TV15
MAX. ŁADOWNOŚĆ: 1,5 TON
POJEMNOŚĆ: 1,1 m³
23-TV15
5.400 zł
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Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
warunki termiczne i mikroklimatyczne (wilgotnościowe) w kopcu,
piwnicy lub przechowalni.
Ziemniaki w naziemnym kopcu
wymagają monitorowania za pomocą miernika temperatury, który
najlepiej umieścić z boku kopca,
w połowie jego wysokości. Jeśli
temperatura w czasie zimy obniża
się do 2°C, to wymagane jest dodatkowe okrycie kopca słomą lub
innym materiałem izolacyjnym.
Warunkami panującymi w czasie magazynowania ziemniaków
najłatwiej jest sterować w przechowalniach. W pomieszczeniach tych
bulwy składuje się luzem lub w paletach skrzyniowych. Kluczowym
elementem funkcjonowania przechowalni ziemniaków jest sprawnie
działający system wentylacyjny,
dzięki któremu można prowadzić
wietrzenie składowanych bulw. Zadanie to realizuje się grawitacyjnie, mechanicznie lub w układzie
mieszanym, uwzględniając przepływowy bądź opływowy system
przemieszczania powietrza. Wietrzeniu towarzyszy szereg zasad,
precyzyjnie dostosowujących proces do wilgotności masy roślinnej,
a także temperatury wewnętrznej
i zewnętrznej powietrza. Efektem
wietrzenia powinno być stworzenie ustabilizowanych warunków
przechowywania ziemniaków
w dłuższym okresie, niezależnie
od przebiegu pogody charakterystycznej dla danej pory roku. Tak
postawiony cel najpełniej realizuje
się przy wykorzystaniu automatycznych systemów sterowania wietrzeniem przechowalni ziemniaków.
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KOPARKA TYLNA

Kombajny do buraków

Holmer Terra Dos 2003r • Holmer Terra Dos 2000r
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Sieczkarnie do kukurydzy

Claas Jaguar 850 Profistar 4x4 2008r • Claas Jaguar 695 1990r

Ciągniki
Case MX 310 2008r • Case Puma 210 2006r • Case MXM 190 2004r
• Case CVX 1170 2006r • Fendt 930 2006r • John Deere 7600

Ładowarki teleskopowe
Faresin 7.45 2008r

Siewniki do kukurydzy
Kverneland Optima 6 rzędów • Gaspardo 8 rzędów

Przystawki do kukurydzy
Geringhoff, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Pługi obrotowe
Kverneland 10 skib, Rabe 5,6,7 skib, Gregoire-Besson 6 skib

Kompaktor
Strom 8m 2010r

Sprowadzamy Kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze i
inne maszyny na zamówienie. Przyjmujemy używany
sprzęt w rozliczeniu.
KUPIĘ KOMBAJNY ZBOŻOWE I CIĄGNIKI
ROLNICZE [WIEK DO 20 LAT]

e mail: agrobaca@wp.pl
Tel 603 481 309

Konstrukcje stalowe budynków
dla rolnictwa
Wiaty, obory,
stodoły,
kurniki,
Konstrukcje stalowe
budynków
dla rolnichale magazynowe i inne
twa
Wiaty, obory,Mocne
stodoły,konstrukcje
kurniki, halestalowe
magazynowe i inne w rozsądnej cenie
Konkurencyjne
na polskim rynku
Mocne konstrukcje
stalowe w ceny
rozsądnej
Działamy na terenie całego kraju
cenie
Szybko
i solidnie
Konkurencyjne
ceny na
polskim rynku
Działamy na terenie całego kraju
szybko i solidnie
30-062 Kraków
al. 3 Maja 9
tel. kom. +48 505 302 260
tel. kom. +48 792 251 674
e-mail: kontakt@halestudnicki.pl
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ZBIERACZ LIŚCI
35-GUB105

920 zł

t4[FSPLPǴǎDN
tƴSFEOJDBT[D[PULJDN
t0CKǗUPǴǎ[CJFSBD[BM
t.BTBLH
PROPONUJEMY ATRAKCYJNE
SYSTEMY SPRZEDAŻY RATALNEJ!

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 3.000 PLN DOSTAWA DO KLIENTA W CENIE.
BĄDŹ NOWOCZESNY, KUPUJ W FIRMIE KELLFRI!
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GOSPODARSTWO

Bezpieczne życie
z TUW MACIF Życie
Celem Macif Życie TUW jest
pokazanie i uświadomienie każdego
z nas, że ubezpieczamy się nie tylko
dla siebie, ale także dla naszych
najbliższych.
Przez całe wakacje TUW MACIF Życie przeprowadziło szereg
akcji prewencyjnych mających
na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze i zwrócenie
uwagi na konieczność ubezpieczenia się.
Ubezpieczenie na życie to
wyraz zaangażowania i odpowiedzialności dorosłych za
życie swoje i swoich dzieci.
To też rodzaj umowy na wypadek powstania wypadku losowego, którego nie jesteśmy
w stanie przewidzieć - mówi
Philippe Saﬀ ray, prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych MACIF Życie.
Na temat bezpieczeństwa wiele
wiemy jednak w praktyce okazuje się, że nie zdajemy sobie
sprawy z konsekwencji naszych
działań. Symulacja dachowania
i symulacja zderzenia, które odbyły się w wielu województwach
na terenie Polski to akcje zachęcające Polaków do pamiętania
o swoim bezpieczeństwie każdego dnia.
Każdy uczestnik miał możliwość przetestowania symulatora
dachowania, za pomocą którego
mógł w bezpiecznych warunkach sprawdzić, co dzieje się
z pasażerami podczas dachowania pojazdu. Szczególna uwaga
była zwracana na konieczność
zapinania pasów i zabezpieczenia wszystkich luźnych rzeczy
pozostających w samochodzie.
Zapinanie pasów to nie kwestia przekonania czy wymysł
urzędnika to zrozumienie
praw ﬁ zyki. Niezabezpieczona
torebka bądź butelka podczas
gwałtownego hamowania może
być w konsekwencji przyczyną
tragicznych zdarzeń. Działania
prewencyjne przeprowadzane
przez Macif Życie TUW mają
za zadanie ocenę ryzyka, której w momencie prawdziwego
zdarzenia losowego nie mamy.
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ciel cuszy
lub
downej
pierdomowe
prawna
lampy
wiastek
Połączenie koĞci
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Fatimy

Nadawanie programu

www.raportrolny.pl

Wąska, Usypisko
głĊboka
zatoka Agat lub
morska
kwarc

Łatwo
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stepowy
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Rodzajj weksla
Tworzy- PowiĊkDrzewo
Król
wo na
szenie
owozwierząt
skoczni tarczycy
cowe

Najcenniejszą rzeczą jest życie,
dlatego tak ważna jest konieczność zabezpieczenia swojej przyszłości i ubezpieczanie tego co
dla najważniejsze. Utrata zdrowia
wiąże się ze spadkiem dochodów
chorego, a w przypadku śmierci z całkowitym ich brakiem.
Ubezpieczenie nie zwróci nam
zdrowia ani życia, ale gdy nas
zabraknie nasza rodzina zostanie wsparta ﬁnansowo. Podczas
choroby lub pobytu w szpitalu
nie odczujemy luki ﬁnansowej.
Ubezpieczenia na życie w Macif Życie TUW są dostępne już
od 40 zł składki rocznej, dzięki
której możemy zapewnić sobie
lub swoim bliskim środki ﬁnansowe w najtrudniejszych momentach życia. Wystarczy raz w roku
w ustalonym terminie dokonać
wpłaty składki by w wyniku zaistniałych okoliczności zawartych w polisie otrzymać wypłatę
roszczenia.
Po co więc się ubezpieczać?
– po to, by w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego
mieć poczucie komfortu psychicznego, aby w każdym momencie życia dzięki polisie na
życie, posiadać wsparcie ﬁnansowe. Ubezpieczyciel zdejmie
z nas ﬁnansowy ciężar nieprzewidzianych skutków.
Działania z zakresu prewencji
prowadzone przez Macif Życie
TUW są zgodne z ideą wzajemności, dla której wszyscy Członkowie są tak samo ważni.
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Kostka,
propagator klasycyzmu
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Twaina,
pisarza

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
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Pół wieku przyczep samozbierających!

Jak przypomniała Edyta Tyrakowska, pierwsza przyczepa
samozbierająca zeszła z linii
produkcyjnej w 1963 roku,
a jej protoplastą był ładowacz
do siana, produkowany aż do
początku lat 60. Druga istotna
data to 1999, kiedy taka przyczepa odniosła sukces w konkurencji systemów przyczepa
samozbierająca vs. sieczkarnia
samozbierająca. W tym samym
roku również wyprodukowano
pierwszą przyczepę wielkogabarytową – Jumbo. Pomiędzy tymi
dwiema datami zwrotnymi jest
jeszcze jeden punkt szczególny.
W 1972 stworzono przyczepę,
która dzięki wprowadzeniu belki
nożowej z dużą ilością noży nadawała się do zbioru na kiszonkę.
W chwili obecnej produkowane są modele o pojemności aż do
100 metrów sześciennych, a od
kilku lat produkowana jest nowa
seria CombiLine, łącząca funkcję przyczepy silosowej z objętościową. W sumie dostępnych
jest 56 różnych modeli o pojemności od 17 do 100 metrów
sześciennych i zróżnicowanym
wyposażeniu.
Polska jest 4 rynkiem w Europie, jeśli chodzi o przyczepy
samozbierające, w większości
opanowanym przez przyczepy
rotorowe. Przyczep o tradycyjnym systemie załadowczym
praktycznie się nie sprzedaje.
Warto też pamiętać, że w porównaniu do np. Szwajcarii,
u nas produkuje się stosunkowo niewiele siana i sprzedaje
się relatywnie mało przyczep
oraz przetrząsaczy. Świadczy
to o tym, że nasi rolnicy nie
proﬁ lują się na wytwarzanie
wysokojakościowych produktów mlecznych, do których

potrzebne są większe ilości siana, a także, że w użytku prywatnym jest mało koni.
Pottinger, jako pierwszy producent na świecie, w 1999 roku
wprowadził wysuwaną na bok
belkę nożową (Easy Move),
a w kolejnych latach rozwiązanie
zostało skopiowane przez pozostałe ﬁrmy maszynowe. W 3 lata
później wprowadzono także system AutoCut czyli ostrzałkę do
noży umiejscowioną w pobliżu belki nożowej, dzięki czemu można noże ostrzyć na polu
i zarazem bez wyjmowania ich
z przyczepy. AutoCut nagrodzony został srebrnym medalem na
Agrotechnice, a maszyny z tym
rozwiązaniem to na przykład
w Niemczech – 50% sprzedaży.
Nowością ostatnich dni
– „jeszcze ciepłą” – są nowe
przyczepy klasy Europroﬁ, czyli
większe niż 40 metrów sześciennych. Nowe modele mają 3 pojemności: 45, 50 i 55 metrów
oraz zupełnie nową zabudowę,
bardzo stabilną i wzmocnioną
- typu CombiLine. Jest to zabudowa wzięta z przyczep wyższej
klasy, a zastosowano ją po to,
aby rolnicy mogli wozić nimi
cięższe ładunki, na przykład
kukurydzę. Przyczepa napędzana jest przekładnią a nie
- jak dotąd - łańcuchem. Ma
też 35 - zamiast dotychczasowych 31 - noży. Obniżona została także podłoga w przedniej
części, aby skrócić drogę między podbieraczem a rotorem,
co skutkuje lepszą płynnością
i zmniejszeniem zapotrzebowania na moc. Podbieracz zawieszony jest pływająco, a blacha
prowadząca zielonkę do wnętrza
przyczepy została zastąpiona
rodzajem grzebienia, którego

o sercowatym kształcie. Użycie
tych drugich zwiększa wydajność i żywotność sprzętu. Ciekawostką jest EasyMove czyli
system centralnego uwalniania
noży, montowany w standardzie,
a polegający na tym, że za przyciśnięciem jednego przycisku,
system hydrauliczny wysuwa
belkę nożową w całości poza
obrys maszyny i zwalnia noże.
Alicja Szczypta
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50-lecie przyczep samozbierających Pottingera, to jeden z tematów
przewodnich konferencji tej firmy, która odbyła się w Bednarach podczas
wystawy Agro Show.
zadaniem jest lepsze rozłożenie
masy na rotorze. Dodatkowym
wyposażeniem może być rolka kopiująca za rotorem. Rolka
ta jest potrzebna, gdy ciągnik
w ciężkim terenie pozostawia
za sobą bruzdy w ziemi. Ona
właśnie utrzymuje cały agregat
na jednakowym poziomie.
W maszynie tej używać będzie można noży zarówno standardowych, jak i podwójnych
REKLAMA

REKLAMA

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618
www.diplomat.com.pl
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Opryskiwać z powietrza?

Siew punktowy zboża
HORSCH jako pierwszy producent maszyn rolniczych zaproponował rozwiązanie,
które pozwala na pojedynkowanie wysiewanego zboża przy dużym tempie pracy.
Nowoczesna metoda dozowania nasion została zastosowana
w siewnikach HORSCHA opierając się na siewie redlicami talerzowymi TurboDisc, znanymi
już z maszyn Pronto DC oraz Focus TD. Wstępne przygotowanie
materiału siewnego odbywa się
w zbiorniku centralnym przy
pomocy centralnego dozownika
objętościowego. Następnie przygotowany materiał siewny zostaje przekazany pneumatycznie do
redlic siewnych. Ruch materiału
siewnego od zbiornika aż do redlicy siewnej pozostaje tu taki sam,
jak w tradycyjnych siewnikach.
To, co uległo zmianie, to pojedynkowanie i umieszczanie nasion
w glebie, które wymagało nowego
dozownika oraz nowej talerzowej redlicy siewnej. Dozownik
ten przystosowany jest do pracy
przy dużych prędkościach oraz
dużych częstotliwościach. Jest to
ważne, bo celem jest zachowanie
dużej wydajności dotychczasowych siewników pracujących przy
dużych prędkościach roboczych
sięgających 12 km/godz! Nowy
dozownik potraﬁ wysiewać zboże z jakością siewu punktowego
przy częstotliwości wynoszącej

do 120 Hz, przy czym 120 Hz
odpowiada wysiewowi 120 ziaren/
sek., co z kolei odpowiada gęstości wysiewu równej 240 ziaren/
m² przy 12 km/godz. oraz rozstawie rzędów wynoszącym 15 cm.
Opatentowany system pojedynkowania nasion umożliwia w praktyce osiągnięcie współczynnika
zmienności od 30% do 50%. Jest
to praktycznie taka sama dokładność wysiewu, jak w klasycznych
maszynach do siewu punktowego.
W dozowniku następuje pojedynkowanie wcześniej przygotowanych (objętościowo dozowanych)
nasion oraz ich przekaz do rury
spadowej. Na pierwszym etapie
zostaje przyspieszony rotacyjny
ruch ziaren. Dzięki działaniu sił
odśrodkowych zostają one przesunięte w stronę zewnętrznych
ścian dozownika. Tam dokonuje się właściwe pojedynkowanie
nasion. Z nasion znajdujących się
w dozowniku pobierane jest jedno
ziarno i przekazywane – nadal
w ruchu po okręgu – w rurę spadową. Reszta nasion przechodzi
do punktu startowego, i proces dozowania rozpoczyna się od nowa.
Dzięki temu wszystkie nieścisłości, które powstały w procesie

dozowania objętościowego, zostają
zniwelowane. Na styku dozownika i rury spadowej ziarno przechodzi w uporządkowany spad.
Współpraca między dozownikiem
objętościowym a dozownikiem
pojedynkującym jest sterowana
za pomocą elektroniki siewnej.
Rolnik musi jedynie „nakarmić”
program następującymi informacjami: określić ilość nasion na
metr kwadratowy, zdeﬁ niować
ciężar 1000 ziaren i określić zdolność kiełkowania, a system sam
na podstawie tych danych oblicza
dozowanie w dozowniku.

Obroty tarcz pojedynkujących
w dozowniku dostosowane są
do zadanej gęstości wysiewu, co
przekłada się na odległość ziaren
w rzędzie. W przypadku zaburzenia pracy systemu pojedynkowania - siew nie zostaje przerwany,
bo powietrze nadal transportuje
ziarna przez dozownik pojedynkujący do ziemi. Wynik wysiewu
jest wtedy taki sam, jak w przypadku tradycyjnego wysiewu
pneumatycznego.
W oparciu o materiały fi rmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa seria ciągników 7R John Deere
Nowe ciągniki John Deere
serii 7R w 2014 roku będą wyposażone w mocniejsze silniki, a seria zostanie wzbogacona
o nowy najwyższy model.
Nowa seria składać się będzie z sześciu modeli o mocy
znamionowej odpowiednio
210, 230, 250, 270, 290 i 310 KM.
Sztandarowy model 7310R będzie dostępny w limitowanej ilości sztuk począwszy od wiosny
2014 roku i wyposażony w nowy
silnik zgodny z normą Stage IV.
Z kolei wszystkie pozostałe modele serii 7R zasilane będą przez
sprawdzone silniki John Deere
z technologią na olej napędowy.

Udoskonalona
technologia silników
Nowa technologia pozwoliła
zastąpić 9-litrowy silnik modelu 7230R wersją o pojemności
6,8 litra przy zachowaniu takiego samego co wcześniej, wysokiego momentu obrotowego,
zapasu momentu obrotowego
i zapasu mocy. Zastosowanie
mniejszego silnika skutkuje
również wyższą gęstością mocy
i obniża koszty eksploatacyjne
ciągnika. Podczas kiedy modele
7250R, 7270R i 7290R wciąż
dostarczane będą z 9-litrowym silnikiem z podwójną
turbosprężarką.
System inteligentnego zarządzania mocą (IPM) tych silników pozwala uzyskać dodatkowe

22 KM dla 7290R oraz 30 KM
w przypadku wszystkich pozostałych modeli podczas zastosowań transportowych i pracy
z WOM. Dla całej serii oczekuje
się ogólnej redukcji zużycia paliwa o 2%.
Silniki John Deere Stage IV to
ostatnia nowość technologiczna
opracowana zgodnie z modułową strategią ﬁrmy w dziedzinie
spełniania norm emisji spalin.
W tym ostatnim zakresie ﬁrma
John Deere wzbogaciła swoje
silniki tylko na olej napędowy
o układ selektywnej redukcji
katalitycznej (SCR) i podniosła
ciśnienie wtrysku paliwa, aby
uzyskać dokładniejsze spalanie.
Nowy, wydajniejszy zespół
chłodzący tych silników ogranicza opór przepływu powietrza
i cechuje się przez to wyższą wydajnością chłodzenia. Całkowicie przebudowano poszczególne
elementy zespołu oraz zastosowano nową konstrukcję wentylatora, który zamiast popychać
powietrze, zasysa je.

Nowa przekładnia e23
Najnowsze ciągniki serii
7R dostępne będą z nowa,
w pełni automatyczną przekładnią e23 o nowej konstrukcji z 23 biegami do jazdy do
przodu oraz 11 do tyłu, przełączanych pod obciążeniem,
wyposażoną w układ zarządzania wydajnością. Każde

przełączenie biegu powoduje płynny wzrost prędkości
ciągnika o 15%, nawet przy
pełnym obciążeniu. W celu
zapewnienia dokładnego
dostosowania do warunków
pracy i używanych narzędzi,
przekładnia e23 wyposażona
została w 14 biegów pomiędzy
2,5 a 16 km/h. Nowe modele
7210R i 7230R oferowane są
z przekładnią CommandQuad,
lub jako opcja z przekładniami
e23 albo AutoPowr dla wszystkich modeli serii 7R. „Tryb
pedału” przekładni AutoPowr
pozwala operatorowi zmieniać
prędkość jazdy podczas pracy
z narzędziami zasilanymi przez
WOM wymagającymi stałej
prędkości obrotowej silnika.

Na Krajowym Dniu Kukurydzy
w Starym Gołębinie prezentowany był
wiatrakowiec Xenon przystosowany do
działań agrotechnicznych.

Nowa kabina
CommandView
Nowa kabina CommandView
III wyposażona jest w fotel obracający się o 40 stopni z wydłużeniem oparcia. Klienci mają
do wyboru standardowy fotel
z zawieszeniem pneumatycznym,
sprawdzony w polu model ActiveSeat lub hydrauliczne zawieszenie kabiny (HCS), zapewniające
jeszcze większą wygodę jazdy.
Zintegrowane systemy pozwalają na pracę z technologią rolnictwa
precyzyjnego John Deere FarmSight. Dla przekładni CommandQuad i e23 dostępny jest hydrauliczny
joystick z przełączaniem biegów.
W oparciu o materiały fi rmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Jest to konstrukcja pośrednia
pomiędzy samolotem a śmigłowcem, charakteryzuje się tym, że
bazuje na zjawisku autorotacji,
czyli nawet przy całkowitej
utracie napędu bez problemu
i bezpiecznie sam wyląduje
awaryjnie. Wiatrakowiec Xenon zabrać może 3 osoby i pół
tony ładunku, a w Starym
Gołębinie prezentowano jego
możliwości zrzucania kruszynka
– naturalnego wroga omacnicy prosowianki. Z Andrzejem
Wilczańskim ze Sztumu, pomysłodawcą tego rozwiązania, rozmawiał Roman Barszcz.
Jak można wykorzystać wiatrakowce w rolnictwie?
Na wiele różnych sposobów.
Tutaj prezentujemy biologiczną metodę zwalczania groźnego szkodnika – omacnicy
prosowianki. Zwalczamy ją
rozprzestrzeniając z powietrza
jaja kruszynka, który po rozwinięciu do formy larwalnej,
zaczyna zjadać jaja omacnicy.
Zabiegi takie przeprowadza się
na przełomie czerwca i lipca,
a w Polsce po raz pierwszy testowaliśmy to rozwiązanie w tym
roku. Materiał biologiczny kupujemy od czeskiej ﬁrmy, a urządzenie do rozprzestrzeniania go
– jest produkcji polskiej. Pochodzi z Jaktorowa koło Grodziska
Mazowieckiego.
Jest to metoda biologiczna,
dzięki której możemy zrezygnować z części chemii?
Tak, ta metoda zastępuje zabiegi chemiczne, przynosząc
identyczny rezultat bez użycia
toksyn zawartych w insektycydach. Warto pamiętać, że np. we
Włoszech w dolinie Padu, gdzie
uprawia się ok. 5 mln ha kukurydzy w monokulturze, problem
szkodników i chemii w rolnictwie jest ogromny. W ubiegłym
roku jesienią zutylizowano tam
miliony litrów mleka krowiego, bo wykryto w nich resztki
środków ochrony roślin. Nasza metoda – z użyciem zrzutów
kruszynka – to czysta biologia,
zero chemii, a więc zero ryzyka!
Na jak duże powierzchnie można zastosować
wiatrakowiec?
W tej chwili współpracuję

z dużymi producentami, bo jednorazowy ładunek wystarcza do
obrobienia 80 ha. Z tego względu najoptymalniej jest opryskiwać 80 ha lub wielokrotności
tej liczby. Oczywiście nie każdy rolnik ma 80 ha w jednym
kawałku, natomiast im mniej
działek, tym wygodniej, bo
pilot, ma tablet z GPSem, do
którego wgrane są kontury pól,
a więc im jest ich mniej, tym
prościej. Oblecenie 80 ha trwa
35-40 minut.
Orientuje się pan wyłącznie
na kukurydzę, czy na wszystkie
uprawy w kraju?
Najbardziej się nastawiam na
plantacje kukurydzy na ziarno. W kukurydzy kiszonkowej
niewielka ilość omacnicy nie
jest problemem. W kukurydzy
ziarnowej – nie można tolerować
nawet najmniejszej ilości tego
szkodnika. Z tego względu w tej
uprawie przewiduję największe
zapotrzebowanie na tę metodę.
Jaka jest różnica w czasie
wykonania między pracą
wiatrakowcem, a opryskiem
tradycyjnym wykonanym
opryskiwaczem z ziemi, choćby
nawet samojezdnym?
To jest ogólnie znana rzecz…
Przyjmuje się, że wydajność
opryskiwacza to jest połowa
jego szerokości roboczej. A więc
jeśli szerokość robocza wynosi
24 m, to jego wydajność wynosić będzie 12 ha na godzinę.
Odnosząc to do 35-40 minut,
które potrzebne jest do oblatania 80 hektarów… rachunek jest
prosty. Pamiętać też trzeba, że
nie każdy opryskiwacz wjedzie
w wysoką kukurydzę. W momencie, w którym aplikuje się
jaja kruszynka, kukurydza ma
1,5-1,8m. Nie ma mowy, aby nie
zniszczyć kołami części roślin.
Czy rolnik musi kupować
wiatrakowiec, samodzielnie
robić licencję lotniczą i martwić się całą techniczną obsługą tego sprzętu?
Absolutnie nie. Ja sam świadczę tego typu usługi, więc
wystarczy telefon do mnie,
uzgodnimy termin i miejsce.
Przyjeżdżamy i wykonujemy
taką aplikację na polu.

