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Polak na czele
międzynarodowej organizacji
inżynierów rolnictwa
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Po raz pierwszy w 80-letniej tradycji Międzynarodowej Organizacji Inżynierii
Rolniczej i Biosystemowej (fr. Commision Internationale du Genie Rural –
CIGR) to Polak - prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski - będzie pełnił godność jej
prezydenta w latach 2013-2018.
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Główne cele organizacji powołanej w 1930 roku w Belgii
to stymulowanie rozwoju nauki i technologii w dziedzinie
inżynierii rolniczej, zachęcenie
do kształcenia, szkolenia i mobilności specjalistów, ułatwienie wymiany wyników badań
i technologii.
„Chciałbym włączyć nasze
środowisko w projekty, które są realizowane poprzez UE
lub w szerszym wymiarze. Są to
analizy związane z globalizacją
produkcji i handlu. Po drugie –
chciałbym, aby wymiana myśli
odbywała się nie tylko poprzez
internet, ale poprzez wyjazdy
i przyjazdy specjalistów, którzy
zajmują się inżynierią rolniczą.
Po trzecie – chciałbym zmienić stereotypowe wyobrażenie
o inżynierii rolniczej w naszym
kraju, jako dziedzinie, która nie
jest tylko mechanizacją rolnictwa” – takie są plany nowego
prezydenta CIGR.
Jak wyjaśnił PAP prof.
dr hab. Juliszewski, z CIGR
współpracuje od dawna. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego jednej
z pięciu sekcji technicznych tej
organizacji, tj. sekcji o nazwie
Zarządzanie, ergonomia i inżynieria systemowa (Management
Ergonomics and System Engeneering). Był także przez dwa lata
prezydentem Międzynarodowej
Komisji ds. Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie (CIOSTA). Około 90 przedstawicieli
różnych krajów ze środowiska
inżynierii rolniczej i biosystemowej zagłosowało za jego
kandydaturą.
Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski jest dyrektorem Instytutu
Eksploatacji Maszyn, Ergonomii
i Procesów Produkcyjnych na
Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na swojej
uczelni zajmuje się ergonomią
w odniesieniu do inżynierii

rolniczej. Jest to nauka o relacjach między człowiekiem
a maszyną czy technologią
wytwarzania.
„Funkcjonowanie urządzenia,
maszyny, zależy nie tylko od
jej konstrukcji, ale i od człowieka, który ją obsługuje. Czyli
to, że samolot przewozi ludzi
z Waszyngtonu do Warszawy,
albo – że samochodem jedziemy
z pracy do domu - zależy nie
tylko od samochodu i samolotu,
ale przede wszystkim od jego
operatora – pilota, kierowcy.
To, jaka jest wydajność, efektywność, jakie bezpieczeństwo
bezpośredniego użytkownika,
jak i innych ludzi, na przykład
pasażerów podróżujących samolotem – jest zależne od właściwości „elementu ludzkiego”.
Chodzi zatem o to, żeby tak dostosować maszynę i środowisko
pracy w tej maszynie, aby odpowiadało fizycznym i psychicznym predyspozycjom człowieka.
To się niekiedy nazywa słowem
antropocentryzm, w języku angielskim mówi się o +human
factor in engeneering+, czyli
czynniku ludzkim w inżynierii” – tłumaczy profesor, który
zajmuje się tymi kwestiami także
w sensie organizacyjnym, gdyż
jest przewodniczącym Komitetu
Ergonomii PAN.
Oprócz tego pracuje nad biopaliwami płynnymi, gazowymi,
stałymi. „Na moim wydziale
w zakresie inżynierii rolniczej
zajmujemy się produkcją surowców do przetwarzania ich
następnie w biopaliwa. Są to
np. biogaz albo gaz biogeneratorowy, estry metylowe albo etylowe tłuszczy (olei roślinnych)
bądź metanol lub etanol jako
dodatki do paliw silnikowych.
Biopaliwa stałe, np. brykiety,
pelety wytwarzane są z drewna,
słomy lub innych odpadów. Potrafimy tak przetworzyć materię
biologiczną, aby mogła zastąpić
tradycyjne nośniki energii takie
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jak gaz ziemny, olej napędowy
z ropy naftowej, czy też węgiel.
W zakres mojej pracy naukowej wchodzi też eksploatacja
maszyn” - wylicza.
Jak dodaje prof. Juliszewski,
podstawowym forum współpracy uczelni rolniczych w Polsce
jest AgEngPol, sieć naukowa grupująca wokół wspólnych zadań

wszystkie ośrodki inżynierii rolniczej. Przewodniczącym tej sieci
jest prof. Ryszard Hołownicki
z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Uczeni zajmują się
wspólnie opracowaniem ekspertyz, które przedstawiane są
resortowi rolnictwa lub instytucjom zajmującym się produkcją i przetwórstwem surowców

biologicznych. W każdej z uczelni
rolniczych opracowuje się różne
projekty. Główne problemy, nad
jakimi pochylają się naukowcy
to, jak wylicza rozmówca PAP,
biopaliwa, oszczędna gospodarka
energetyczna, agrofizyka i technologie informacyjne.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl.
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W dniu 6 grudnia w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z przedstawicielami Federacji Branżowych
Związków Producentów Rolnych, którym przewodniczył Prezes Marian Sikora.
Posiedzenie rozpoczęło się od
bardzo miłego wydarzenia a mianowicie udekorowanie Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Bronisława Komorowskiego,
za wybitne zasługi dla rozwoju
rolnictwa i działalność na rzecz
społeczności lokalnej - Tadeusza
Szymańczaka – Rzecznika Prasowego Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych,
Jana Biegniewskiego - Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej, Tadeusza Wiktora
Blicharskiego - Dyrektora Biura
Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej

i Edwarda Komornika - Wiceprezesa Krajowego Związku
Plantatorów Tytoniu.
W imieniu Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba oraz Prezes Federacji
Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora.
Dziękując za tak znaczące wyróżnienie Tadeusz Szymańczak
powiedział - Dla każdego otrzymanie tak wysokiego odznaczenia jest niewątpliwie olbrzymim
przeżyciem. Nie ukrywam swojej
radości, a także satysfakcji, że
praca, którą wykonuję w swoim
szerokim działaniu społecznym
została zauważona i doceniona.

W ten sposób chcę podziękować
w pierwszej kolejności Prezesowi
Polskiego Związku Producentów
Roślin Zbożowych Stanisławowi
Kacperczykowi za inicjatywę
złożenia wniosku, oraz Prezesowi Federacji Branżowych
Związków Producentów Rolnych
Marianowi Sikorze. To tak wysokie odznaczenie państwowe
jest dla mnie dziełem wszystkich
osób, instytucji, uczelni, szkół,
stowarzyszeń, mediów, straży
pożarnej, młodzieży i samorządów, które ze mną współpracowały i współpracują, dlatego
z całego serca wszystkim gorąco
dziękuję. Myślę, że każdy człowiek jest tyle wart na ile oceniają
go inni – dodał na zakończenie.

Nowości Firmy PICHON na
Targach SIMA 2013 w Paryżu
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sPeCjalista RozwiązaŃ do NawożeNia
i uRządzeŃ dŹwigowyCH
RozRzutniki

wozy asenizacyjne

wozy aseNizaCyjNe o PojeMNośCi
od 2600 do 30000 l.

RozwiązaNia do NawożeNia :
PiCHoN MuCk MasteR od 8 do 24 M3
Mieszadła

ładowaRki

Nowa ładowarka
teleskopowa P600 :

system równomiernego dawkowania i system ważenia).

Firma PICHON, od prawie
10 lat producent ładowarek
przegubowych, zaprezentuje na
targach SIMA 2013 swój nowy
model ładowarki P600 z wysięgnikiem teleskopowym, o mocy
silnika 60 KM. Wkrótce po nim
do oferty dołączy model z silnikiem 85KM.
Solidna budowa tego modelu wzorowana jest na konstrukcji z poprzednich modeli,
dzięki której PICHON zbudował
swoją renomę i doskonałą reputację w dziedzinie urządzeń
dźwigowych. W obydwu tych
modelach zastosowano silnik
Caterpillar spełniający normę
spalin Tier 4, która będzie obowiązywała od 2014 roku dla silników w tym przedziale mocy.
Ładowarka może być wyposażona w ramę ochronną lub
w pełną kabinę dla większego
komfortu.

Wozy asenizacyjne
PICHON.

Większa gama
ocynkowanych
rozrzutników PICHON

seRia uNiweRsalNyCH MaszyN
o MoCy od 26 do 60 kM.

Modele Mieszadeł do
gNojowiCy od 5 do 10,5M.

www.pichon.pl
teL : 662 358 023
ets pichon - Zi de LavaLLot - Bp21 - 29490 Guipavas - francja

sprzedaz1@pichon.pl - www.pichon.pl

Zaprezentowana poraz pierwszy na SIMA 2011, gama rozrzutników PICHON zwiększyła
się wraz z nadejściem modeli
Muck Master M8 i M10. Obecnie
rozrzutnik Muck Master dostępny jest w 10 różnych modelach
o pojemności od 8 do 24m3.
PICHON oferuje również szeroki wachlarz opcji i dodatkowych akcesoriów aby sprostać
wszystkim wymaganiom związanym z roztrząsaniem stałych
nawozów (kosz do roztrząsania,

Po automatyzacji wprowadzamy geolokalizację nawożenia.
Podczas jesiennych targów,
PICHON zaprezentował swoje rozwiązanie automatyzacji
prowadzenia wozów asenizacyjnych. SIMA 2013 będzie
natomiast okazją do zaprezentowania swojego nowego
urządzenia DPA (równomierne
dawkowanie) z geolokalizacją.
Po wyborze swojego urządzenia

i jego mocy, operator może wyświetlić na ekranie wyniki aplikacji i jej historię.
Zasięg nawożenia powinien
zostać wcześniej ustawiony dzięki importacji pliku lub poprzez
określenie obwodu działki przed
ich identyfikacją. Pod koniec
nawożenia wykonana praca zostanie potwierdzona zapisem
zarejestrowanym na kluczu
USB, dotyczącym geolokalizacji
działki wraz z danymi o średniej
mocy rozlewu, czasu rozlewu,
powierzchni rozlewu i ilości.
Wartość gnojowicy jak i praca administracyjna zostaną
zoptymalizowane.
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Podejmij właściwą decyzję
TERAZ.

00i
seria 700/7

seria R900i

seria 5430i

Inteligentne opryskiwacze z systemami AMS
■ Idealna stabilizacja belki
■ Niskie zużycie środków ochrony roślin
■ Precyzyjne dawkowanie

www.johndeere.pl
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AGROTECH –
najpopularniejsze targi
rolnicze w Polsce

„Mam kota na punkcie mleka”

Wiosenne święto rolnictwa tuż tuż. Targi
Kielce zapraszają od 8 do 10 marca
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej, to 600 firm
z całego świata ze stoiskami
zajmującymi cały teren Targów
Kielce oraz 55 tysięcy zwiedzających. Wiele z kilku tysięcy prezentowanych na AGROTECHU
maszyn to światowe premiery
na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego
postępu technologicznego. Te
targi to po prostu dobra marka
i chcąc być na bieżąco trzeba
przyjechać do Kielc.
Obserwując rozwój rolnictwa,
można zauważyć, że rolnicy
coraz chętniej otwierają się na
nowe trendy. Światowe rolnictwo, to nie tylko traktory, ale
także koparki i ładowarki, które
usprawniają pracę. Z pewnością można stwierdzić, że polska
wieś otwarta jest na nowe technologie, stąd też coraz większe
zainteresowanie targami rolniczymi. To tutaj rolnicy mogą
kompleksowo wyposażyć swoje
gospodarstwa w najnowocześniejszy sprzęt, który nie tylko
zwiększy wydajność pracy, ale
REKLAMA

także obniży koszty produkcji.
Wystawie AGROTECH towarzyszy wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń. Wśród
nich między innymi wręczenie
Pucharu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, prestiżowej statuetki Maszyna Rolnicza Roku
czy Krajowy Finał Olimpiady
Młodych Producentów Rolnych.
W czasie targów działają specjalne punkty konsultacyjne dla
rolników. Na wszystkie pytania
odpowiadają specjaliści Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku

Rolnego, Agencji Nieruchomości
Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W tym samym czasie odbywają się Targi Przemysłu Drzewnego
i Gospodarki Zasobami Leśnymi
LAS-EXPO. Na wystawie prezentowane są nie tylko narzędzia i maszyny wykorzystywane
w transporcie i obróbce drewna,
ale i środki ochrony lasu przed
szkodnikami oraz zaawansowane
systemy informatyczne.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Jest to druga kampania dotycząca promocji mleka i produktów mlecznych realizowana
w ramach mechanizmu WPR
„Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów
rolnych”, administrowana przez
Agencję Rynku Rolnego. Pierwszą była kampania „Stawiam
na mleko i produkty mleczne”,
której organizatorem był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny.
„Mam kota na punkcie
mleka” to 3-letnia kampania
promocyjno-informacyjna realizowana na rynku polskim
przez konsorcjum dwóch organizacji – Polską Izbę Mleka
i Polską Federację Hodowców
Bydła i Producentów Mleka.
Kampania skierowana jest do
dwóch grup docelowych: dzieci
w wieku 8-13 lat oraz rodziców/
opiekunów dzieci. Program poprzez wszystkie swoje działania ma uświadomić młodym
konsumentom oraz rodzicom
korzyści płynące z picia mleka
i spożywania jego przetworów,
ale przede wszystkim krzewić
ideę, że picie mleka jest modne i
ma to pozytywny wpływ na jakość życia – zarówno w aspekcie
rozwojowym jak i zdrowotnym.
Celem kampanii jest:
• poinformowanie dzieci, matek/opiekunów dzieci o właściwościach odżywczych
i zdrowotnych mleka pitnego,

•

•
•

•

jogurtów, serów podpuszczkowych, a następnie wzrost ich
świadomości na ten temat;
zwiększenie o 25% pozytywnego wizerunku mleka
pitnego, jogurtów, serów
podpuszczkowych wśród
dzieci oraz matek/opiekunów dzieci;
zwiększenie sprzedaży mleka pitnego, jogurtów i serów
podpuszczkowych.
Całkowity budżet kampanii zaakceptowany przez KE
wynosi 2 414 424,00 Euro
netto.
Na kampanię zostało udzielone również wsparcie ze
środków Funduszu Promocji Mleka w wysokości
4 614 588,00 PLN.

Kampanię inaugurowała
konferencja prasowa podczas,
której przedstawiono wartości

mleka i przetworów mlecznych,
zasady zbilansowanego żywienia, a także obecność wybranych składników mineralnych
w diecie dzieci i młodzieży,
strukturę i dynamikę spożycia
mleka i przetworów mlecznych
w Polsce na tle Unii Europejskiej.
Wśród ekspertów znaleźli się:
prof. zw. dr hab. n. med. Janina
Danuta Piotrowska-Jastrzębska
- kierownik Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, prof. zw. dr hab.
med. Wojciech Cichy, Prezes Fundacji „Mleko dla szkół. Mleko
dla zdrowia”, kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób
Metabolicznych Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, znana
dietetyk Agata Ziemnicka i Jerzy
Głuszyński – socjolog.
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Rozszerzenie rejestracji
19 listopada 2012 r. została wydana decyzja w sprawie
rozszerzenia rejestracji środka
Asahi SL i możliwości stosowania w nowych gatunkach roślin
warzywniczych, sadowniczych
i rolniczych.
Aktualnie Asahi SL jest dopuszczony do stosowania aż
w 27 uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
To chyba najszersza rejestracja
wśród środków ochrony roślin.
W uprawach sadowniczych
biostymulatora Asahi SL można
obecnie używać także w gruszy, czereśni, śliwie oraz agreście, borówce wysokiej i aronii.
W uprawach warzywniczych
rejestracja Asahi SL objęła 9 nowych upraw: buraka ćwikłowego, paprykę, cukinię, pietruszkę,
cebulę, kapustę pekińską oraz
brokuła. W uprawach rolniczych
rozszerzenie objęło pszenicę
i ziemniak.
Obecny zakres stosowania
Asahi SL:
• rośliny rolnicze: pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak,
kukurydza, ziemniak;
• rośliny warzywnicze: marchew, pomidor w gruncie,
ogórek w gruncie oraz przy
zastosowaniu małoobszarowym – brokuł, burak
ćwikłowy, cebula, cukinia,
kapusta pekińska, papryka,
REKLAMA

pietruszka, seler;
• rośliny sadownicze: jabłoń,
wiśnia, czarna porzeczka,
maliny, truskawki oraz przy
zastosowaniu małoobszarowym – grusza, czereśni, śliwa, agrest, borówka wysoka,
aronia.
Asahi SL to biostymulator,
którego substancja aktywna została w styczniu 2009 roku zarejestrowana w oparciu o przepisy
UE jako SOR (wpis do Aneksu
i Dyrektywy 91/414 WEG).
Asahi SL oparty jest na trzech
substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli, naturalnie występujących w roślinach. Uprawy
potraktowane środkiem Asahi
SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny,
a także większą produkcję biomasy od nieopryskiwanych. Wysokie
parametry plonotwórcze są wynikiem wzmożonej fotosyntezy,
poprawnej gospodarki wodnej
w roślinie oraz wzrostu zawartości
składników organicznych. Widocznym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu
oraz parametrów jakościowych
roślin rolniczych, sadowniczych
i warzywniczych uprawianych
w polu i pod osłonami. Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję roślin uprawnych
na niesprzyjające ich wzrostowi
i rozwojowi czynniki stresowe.

Nawozy z Austrii

Austriacki System Nawożenia AKRA, umożliwia
ograniczenie wydatków na środki uprawy przy
zachowaniu plonu na podobnym poziomie a nawet jego
podwyższenie.
W systemie nawożenia AKRA
pierwszym elementem nawożenia gleby, jest granulat AKRA
KOMBI, który zawiera w swoim składzie 8 makro i 17 mikroskładników odżywczych,
jaki można wysiać bezpośrednio po siewie na glebę, lub
też przed siewem przemieszać
z wierzchnią warstwą gleby do
ok. 5cm. Wyróżnia go wysoka zawartość przyswajalnego
krzemu (30%), co korzystnie
wpływa na rozwój i zdrowotność roślin i zeolitu(20%), co
zwiększa pojemność sorpcyjną gleby, chroniąc substancje
odżywcze przed wypłukiwaniem, jednocześnie poprawia
zdolność magazynowania wody.
Jedną z najważniejszych właściwości AKRA KOMBI jest
udostępnianie nadwyżek P i K
zmagazynowanych w glebie do
tej pory niedostępnych dla roślin. Wraz z poprawą struktury
gleby – zwiększenie pulchności
i porowatości, optymalizacja
stosunków powietrzno-wodnych, wzrasta aktywność mikro
i makroorganizmów glebowych,

proces ten wspierany jest dodatkowo poprzez obecność na
granulkach bakterii wiążących
azot z powietrza (Azotobacter).
W skład Systemu nawożenia
AKRA wchodzą również nawozy
płynne dolistne: AKRA Blatt
i AKRA Plus 9, zawierające całą
gamę niezbędnych pierwiastków pokarmowych. Nawozy
te nadają się także idealnie do
przedzimowego zasilania rzepaku i pozostałych ozimin.
Odpowiednia koncentracja
pierwiastków dostarczanych
roślinom, podnosi ich mrozoodporność i ułatwia wejście w wiosenne fazy rozwoju. Zwiększa
witalność roślin, redukuje zużycie środków grzybobójczych,
poprawia wchłanianie i przetwarzanie azotu w roślinie, odżywia
roślinę również w przypadku
uszkodzenia liści i korzeni.
Interesującym produktem
w Systemie AKRA jest również
AKRA Stroh – preparat do mineralizacji resztek pożniwnych
(słomy, ścierni, nawozów gospodarczych). Nie wymaga on
uzupełniającego nawożenia

azotem mineralnym. Zalety
tego preparatu: możliwie najszybszy rozkład wiązań lignin
i celulozy w słomie, odżywianie
bakterii glebowych a zwłaszcza
azotowych poprawia właściwości gleby, pomaga w tworzeniu
gruzełkowatej struktury gleby, duża skuteczność również
w czasie suszy, obniża koszty
nawożenia.
Proponujemy również warty
uwagi następujący produkt Systemu AKRA – mieszanka nawozowa
AKRA SAAT, zawierająca mikroelementy dla mocnego ukorzenienia siewek i roślin w uprawie
polowej i na użytkach zielonych
oraz do ukorzeniania sadzonek zdrewniałych. Wspomaga
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kiełkowanie i rozwój siewek,
pobudza przyrost systemu korzeniowego, zwiększa odporność
młodych roślin i ich witalność.
Kolejnym ważnym produktem Systemu AKRA jest AKRA
Magnesia – nawóz dolomitowy
wapniowo-magnezowy. Przeznaczony jest do stosowania
na użytki rolne i zielone, celem podniesienia wskaźników
żyzności gleby, zdrowotności
roślin i stabilizacji pH. Charakteryzuje się wysoką reaktywnością (90%), zawiera
(55%) CaCO3 i (44%) MgCO3
w glebie i roślinie, korzystnie
wpływa na rozwój pożytecznej
mikroflory, zwiększa przyswajalność głównych składników
pokarmowych roślin, polepsza
właściwości chemiczno-fizyczne
oraz sorpcyjne gleb, ogranicza
toksyczne działanie wolnego
Al i metali ciężkich, zwiększa
zawartość próchnicy w glebie,
optymalizuje pH gleby, chroni cenne składniki pokarmowe
przed wypłukiwaniem.
Więcej informacji na ten temat
proponujemy uzyskać na stronie
firmy AgrO-KOMBI wyłącznego
Dystrybutora na Polskę.
www.agro-kombi.pl

SEGURIS - Nowatorski
fungicyd zbożowy
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O nowym fungicydzie przeznaczonym dla zbóż rozmawiali
w wytwornym i historycznym
budynku Fortu Sokolnickiego
w Warszawie eksperci firmy
Syngenta i rolnicy. Nowością
jest nie tylko sama substancja,
ale także mechanizm działania
oparty na technologii podwójnego wiązania.
Jak wiadomo w 2011 roku
zmieniliśmy strategię, a naszym
nowym celem jest wyprodukować więcej, mając do dyspozycji mniej – mówił Michał
Ciszak, dyrektor generalny firmy Syngenta Polska. – Aby tego

dokonać musimy rozwijać nowe
technologie i spojrzeć na rolnictwo z intensywnej perspektywy. Jednym z takich właśnie
nowych rozwiązań jest Seguris,
czyli fungicyd oparty na „nowej
chemii”, który bardzo się różni
od obecnych na rynku środków.
Seguris oparty jest na nowej
substancji aktywnej – izopirazamie. Jego specyficzna budowa – połączenie pierścienia
benzonorbornanu i pirazolu - powoduje silne wiązanie
z liściem i patogenami, które
zwane jest technologią podwójnego wiązania. - Pierwsze z nich

to wiązanie z okrywą woskową
liścia, a spowodowane jest obecnym w substancji pierścieniem
benzonorbornanu i dużymi właściwościami lipofilnymi – tłumaczył Marek Tański, ekspert
Syngenty. - W związku z tym
substancja czynna nie jest wymywana przez deszcz i długo
pozostaje na powierzchni liścia
jako bariera ochronna. Drugie
wiązanie to silne połączenie
z miejscem docelowym patogenu. Izopirazam tworzy bardzo silne wiązanie enzymu SDH
w jego mitochondriach, czyli
blokuje oddychanie grzyba,
a przez to skutecznie hamuje
jego aktywność. Substancja
czynna przenika także do tkanek liści, gdzie rozprowadzana
jest w ksylemie i poprzez dyfuzję boczną zapewnia działanie lecznicze. Równocześnie
zaś substancja przemieszcza się
w trakcie wegetacji wraz z wodą
wzdłuż liścia, więc chroni również te części rośliny, które wyrosną dopiero po wykonaniu
oprysku. Warte podkreślenia
jest, że działanie izopirazamu
hamuje wczesne stadium rozwoju grzybów i tym różni się
od strobiluriny, która działa na
późniejszym etapie. Ze względu

na różny sposób działania obie
substancje nie wytwarzają odporności krzyżowej.
Spektrum działania jest szerokie: w uprawach pszenicy
substancja zwalcza patogeny
wywołujące septoriozy i rdze,
a w jęczmieniu – plamistość,
ramularię, rdzę karłową i rynchosporiozę. Prócz tego, środek
zapobiega łamliwości podstawy
źdźbła, brunatnej plamistości liści i mączniakowi prawdziwemu.
– W Segurisie prócz izopirazamu mamy jeszcze drugą, znaną,
substancję aktywną – epoksykonazol – mówił Arkadiusz
Sip i przedstawił porównanie
skuteczności działania jej samej
oraz obu substancji jednocześnie. – Przy bardzo wysokiej
presji septoriozy w grupie kontrolnej widzimy totalne zniszczenie uprawy, obok - wysoką
skuteczność działania epoksykonazolu, ale gdy spojrzymy na
uprawę potraktowaną Segurisem, widzimy, że uprawa wygląda nieporównywalnie lepiej.
Drugie doświadczenie, jakie
zaprezentował Sip, dotyczyło
rdzy brunatnej. – Zarówno
w dawce 1 litra jak i 0.8 litra
na hektar odnotowujemy skuteczność na poziomie 84%,

styczeń/luty 2013 r. | Nowy Raport Rolny

Raport EFSA nie wzywa
do zakazu stosowania
neonikotynoidów

gdzie średnie porażenie w grupie kontrolnej wyniosło 22% mówił. Porównał on także czas
działania środka – w odstępie
49, 63, 74 dni od aplikacji i wykazał, że skuteczność działania
środka utrzymuje się do ostatniego dnia.
Cechą charakterystyczną roślin traktowanych Segurisem jest
ich bardziej intensywny zielony
kolor. To z kolei przekłada się
na wyniki plonowania. Innym
efektem stosowania Segurisu
jest redukcja stresu suszowego.
Stres ten objawia się pozwijanymi liśćmi. Dzięki temu, że
środek ten zmniejsza stres, liście
są rozwinięte, więc mają większą
powierzchnię asymilacyjną i pobierają więcej energii, co przekłada się na lepsze plonowanie.
- Seguris jest fungicydem
kompletnym, bo takie połączenie substancji czynnych pokrywa właściwie pełne spektrum
zwalczania chorób, jakie występują w tym okresie – mówił
Marek Tański. Seguris jest przez
to dobrym uzupełnieniem portfolio zbożowego firmy, której
produkty pokrywają wszystkie
elementy produkcji zbożowej od
zapraw aż po sam zbiór.
Alicja Szczypta

Spółka Syngenta ustosunkowała się 16 stycznia 2013 r. do
raportu Europejskiego Urzędu do
Spraw Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) dotyczącego badań nad
zaprawami nasiennymi zawierającymi neonikotynoidy, w tym
tiametoksam, i ich wpływu na
pszczoły.
Michał Ciszak, dyrektor generalny Syngenta Polska powiedział,
iż „EFSA zaznaczyła, że istnieje
szereg niepewności w opublikowanej ocenie, ponieważ jej proces
oceny ryzyka dla populacji pszczół
jest wciąż w trakcie opracowywania. W związku z tym EFSA
skupiła się na wysoce teoretycznych zagrożeniach dla pszczół,
ignorując wyniki wieloletniego,
niezależnego monitoringu, które
pokazują że zagrożenia te można
wyeliminować poprzez istniejące
zasady bezpiecznego stosowania
środków ochrony roślin. Nie dziwi
nas zatem, że EFSA nie wezwała
do wprowadzenia zakazu dla tych
produktów.”
Nastał chyba najwyższy czas,
aby skupić się na rzeczywistych
zagrożeniach wpływających na
zdrowotność pszczół, takich jak
choroby oraz utrata naturalnych
siedlisk i pożywienia.

REKLAMA

www.bin.agro.pl
bin@bin.net.pl

* Cena z montażem
przed rabatem
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Maksymalnie
wykorzystać azot
Ulatnianie się amoniaku
z RSM-u zaaplikowanego w glebę jest
największym źródłem strat azotu.
Przedmiotem zainteresowania
rolników i społeczeństwa jest
zagadnienie jak produkować
żywność po najniższych kosztach przy minimalnym wpływie
tego procesu na środowisko i to
było tematem konferencji prasowej zorganizowanej 5 grudnia w Warszawie przez firmę
Keytrade Polska. Zaproszonych
gości przywitał Prezes Zarządu Keytrade Polska –Zbigniew
Potrzuski, który też wystąpił
z wykładami na tematy: „Efektywności ekonomicznej nawożenia azotowego” i „Stosowania
różnych nawozów azotowych”
a także przedstawił działania
firmy w kierunku wprowadzenia technologii AGROTAIN
w Polsce, zapowiadając przy
tym przeprowadzenie kampanii informacyjno/reklamowej
wśród rolników, o zaletach
stosowania nawozu azotowego moNolith46™.
Prof. Tadeusz Marcinkowski
szeroko rozwinął temat „Straty
azotu z nawozów w trakcie ich
stosowania”. Profesor wyraźnie
wskazał na skutki ulatniania
się amoniaku do atmosfery:
ekonomiczne - obniżenie plonu i zwiększone nakłady na
zakup nawozów oraz środowiskowe – zakwaszenie gleby,
eutrofizacja zbiorników wodnych, tworzenie się tak zwanej

materii zawieszonej i nieprzyjemny zapach.
Efekt y w ność inhibito ra Agrotain w ograniczeniu
emisji amoniaku z mocznika
i RSM oceniano doświadczalnie podczas kampanii polowych
przeprowadzonych w kilku
pomorskich gospodarstwach
rolnych. W swoich badaniach
z zastosowaniem inhibitora
ureazy, prof. Marcinkowski
udowodnił 80% redukcję strat
azotu (straty z mocznika można było wyczuć, a skuteczność
działania moNolith46 była niepodważalna podczas prezentacji
tzw. „smell testu”).
W dalszej części spotkania
Dr Brian Wade przedstawił proces wprowadzania technologii
AGROTAIN w USA i na świecie.
Najnowszej generacji nawóz
azotowy, moNolith46™ został
wytworzony przez amerykańską
firmę Agrotain, w oparciu o innowacyjną i znakomitą technologię, polegającą na unikalnej
kompozycji inhibitora ureazy
AGROTAIN z mocznikiem zawartym w RSM, pozwalającą na
prawie całkowite zlikwidowanie
problemu ulatniania się amoniaku. Ten uniwersalny nawóz
zapewnia lepsze wykorzystanie
wysianego i łączy w sobie zalety
mocznika i saletry bez ich wad.
Proces u lat n ia n ia się

amoniaku zaczyna się w momencie zetknięcia się mocznika
zawartego w RSM-ie z wilgocią i enzymem ureazą, występującym w glebie i resztkach
roślinnych. Ureaza rozkłada
mocznik na dwutlenek węgla
i amoniak ulatniający się do atmosfery, powodując w ten sposób straty azotu mocznikowego
sięgające nawet 30% w ciągu
kilku dni. Amerykańskiej firmie Agrotain, po wieloletnich
badaniach, udało się uzyskać
inhibitor enzymu ureazy, który
poprzez blokowanie aktywności
tego enzymu skutecznie zapobiega stratom azotu pomagając
zwiększyć plony.
Dzięki zastosowaniu tego
inhibitora istotnie zmniejsza
się szybkość hydrolizy azotu
amidowego (w wyniku której
powstaje amoniak, ulatniający
się do atmosfery) rośliny dłużej
pobierają azot w optymalnych,
dla prawidłowego rozwoju,
ilościach.

Forum Humboldta na Rzecz
Żywności i Rolnictwa (HFFA)
opublikowało wyczerpujące
sprawozdanie na temat społeczno-ekonomicznych i środowiskowych skutków, które
niesie ze sobą zaprzestanie zaprawiania nasion insektycydami
neonikotynowymi.
Badanie pokazuje zagrożenie
dla zrównoważonej produkcji
buraka cukrowego oraz rzepaku ozimego w Polsce z powodu
zaprzestania stosowania zapraw
zawierających neonikotynoidy.
Stosowanie tych insektycydów do zaprawiania nasion
przynosi polskiej gospodarce
226 mln euro zysku rocznie.
Zdaniem ekspertów wprowadzenie zakazu stosowania insektycydów neonikotynowych
spowodowałoby straty w wielkości plonów o 10-20% przy
zastosowaniu innych zapraw
nasiennych w okresach nasilonego występowania szkodników.

Zyski rolników zostałyby uszczuplone, a uprawa niektórych roślin stałaby się nieopłacalna.. Na
podstawie analizy przypadków
w Niemczech przekładałoby się
to na straty w zyskach plantatorów rzędu do 40%.
W badaniu podkreślono
rewolucyjny charakter zaprawiania nasion środkami neonikotynowymi w produkcji
buraka cukrowego. Technologia ta wprowadzona w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku
odmieniła produkcję buraka cukrowego. Przed jej wprowadzeniem częste i poważne przypadki
żółtaczki buraka wywołane
przez zakażenia wirusowe prowadziły do istotnych strat. Po
wycofaniu środków neonikotynowych można spodziewać się
nawrotu takich chorób.
W ciągu pięciu lat koszty zaprzestania stosowania tej technologii dla rolnictwa i ogólnie
gospodarki unijnej osiągnęłyby

poziom 17 mld euro oraz zagroziłoby 50 000 miejsc pracy, zwłaszcza w krajach Europy
Środkowej.
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński, były dyrektor Instytutu
Ochrony Roślin w Poznaniu,
także skomentował wyniki badania forum Humboldta:
– Zaprawianie nasion jest jedną z najbezpieczniejszych dla
stosujących i środowiska metod
stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Obecnie
w polskiej ochronie roślin ponad
80% substancji czynnych środków zalecanych do zaprawiania
nasion, to związki z grupy neonikotynoidów. Jest zrozumiałym, że jednostronne wycofanie
neonikotynoidów doprowadziłoby do bardzo znacznego
ograniczenia możliwości racjonalnej ochrony wielu upraw,
a przewidywane konsekwencje szczegółowo przedstawiono
w zaprezentowanym raporcie.

Szczególne zalety
moNolith46:
• Większa dostępność azotu dla
roślin w porównaniu z RSM-em bez inhibitora ureazy
• Obniżenie kosztów nawożenia azotem, ponieważ dzięki zminimalizowaniu strat

Skutki zakazu
stosowania neonikotynoidów
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Dr Brian Wade, Prof. Tadeusz
Marcinkowski, Prezes Zbigniew
Potrzuski
azotu możemy obniżyć wielkość dawki nawozu a także
zmniejszyć częstotliwość nawożenia z 3 do 2 razy w ciągu
całego cyklu wegetacyjnego
rośliny
• Poprawa jakości ziarna poprzez zwiększenie w nim zawartości azotu
Na podstawie przeprowadzonych badań moNolith46 jest
najbardziej ekonomiczną inwestycją w azot.
• Jest zaawansowany technicznie, ale najłatwiejszy do
transportu, magazynowania
i stosowania.
• Zawierający o 33% azotu
więcej niż saletra amonowa
bez konieczności zwracania
uwagi na zasady bezpieczeństwa związane z saletrą
amonową.
• Zmniejsza obciążenie środowiska wydzielaniem się
dwutlenku węgla i amoniaku spowodowanym podczas
uprawy zbóż
Stosując moNolith46 uzyskuje
się najwyższe wydajności z hektara, porównywalne co najmniej
na poziomie uzyskiwanym przy
nawożeniu saletrą amonową.
Udowodnił to dr Kubsik w doświadczeniach prowadzonych
przez IUNG.
Wprowadzony na polski rynek, przez Keytrade Polska,
umożliwi naszym rolnikom
uzyskać zadowalające plony
jednocześnie przyczyniając się
do lepszej ochrony środowiska.
W oparciu o materiały Keytrade Polska
Jolanta Malinowska-Kłos

Nie możemy sobie pozwolić na
takie straty i zaakceptowanie
pogorszenia warunków życia
rolnika, ale również konsumenta będącego odbiorcą jego
produktów –.
Sprawozdanie powstało dzięki
pomocy Copa-Cogeca (Związek
Rolników Europejskich (European Farmers Union), Europejskiego Związku Nasiennictwa
(ESA) i Europejskiego Związku
Producentów Środków Ochrony Roślin (ECPA) oraz zostało
sfinansowane przez firmy Bayer
Crop Science i Syngenta.
Przygotował Steffen Noleppa
(agripol), Thomas Hahn i wsp.
(a-connect).
Dodatkowe informacje
dostępne są pod adresem
www.neonicreport.com
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Nowe produkty Bayera
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Tradycyjnie już firma Bayer CropScience w nowy sezon
wchodzi na rynek rolniczy z nowymi środkami do ochrony
roślin.
Propulse®250 SE - fungicyd,
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w okresie
kwitnienia, do ochrony rzepaku
przed chorobami grzybowymi.
W jego skład wchodzi najnowszej generacji substancja
aktywna z grupy pyridyletylamidów – fluopyram i protiokonazol. Podstawowa dawka
1l/ha doskonale zwalcza zgniliznę twardzikową i szarą pleśń
a w przypadku czerni krzyżowych już dawka 0,8 l/ha. Środek
wykazuje wysoką skuteczność i
bardzo długie działanie.
Aviator ® Xpro 225 EC pierwszy fungicyd do ochrony
zbóż wyprodukowany w technologii Xpro (unikalne połączenie dwóch substancji czynnych
biksafenu z nowej grupy karboksyamidów i protiokonazolu,
sformułowane w nowym systemie Leafshield®).
Nowa technologia Leafshield
to zaawansowana i opatentowana przez Bayer formulacja
EC zawierająca trzy nowe adjuwanty, znacznie poprawiające jej właściwości w trakcie

przygotowywania cieczy roboczej, opryskiwania jak również
na opryskanej roślinie.
Aviator® Xpro. Stosuje się go
w zakresie dawek 0,6-1,0 l/ha
w zależności od gatunku zbóż
i nasilenia chorób. Wyróżnia się
najwyższą skutecznością przeciwko septoriozom i wydłużonym działaniem ochronnym
o 2-3 tygodnie oraz doskonałą
odpornością na zmywanie przez
deszcz.
Baytan Trio 180 FS - to uniwersalna zaprawa nowej generacji o unikalnym składzie
(w końcowej fazie rejestracji).
Zawiera ona 3 substancje aktywne o różnym mechanizmie
działania, co pozwala uzyskać
szeroki zakres zwalczanych chorób grzybowych występujących
w zbożach ozimych i jarych. Jest
to pierwsza na rynku zaprawa
zawierająca nową substancję aktywną fluopyram, która w połączeniu z triadimenolem (triazol)
i fluoxastrobiną (strobiluryna)
pozwala skutecznie zwalczać
najgroźniejsze choroby przy
jednoczesnym pozytywnym

wpływie na zdrowotność
i wzrost roślin. Zalecana dawka
preparatu 200 ml/100 kg nasion
zapewnia doskonałe pokrycie
i wybarwienie nasion, po wyschnięciu zaprawa nie osypuje się z ziarniaków. W trakcie
prowadzonych badań z zaprawą
Baytan Trio 180 FS, stwierdzono
stabilną skuteczność w zwalczaniu nawet najtrudniejszych
chorób takich jak np. pleśń
śniegowa.
Sencor®Liquid 600 SC– najnowszy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych
i niektórych jednoliściennych
w uprawach ziemniaków, pomidorów i marchwi w nowoczesnej
formulacji płynnej. Ma wiele
praktycznych zalet istotnych
w kontekście wygody i bezpieczeństwa stosowania.
Nativo®75 WG - nowy, innowacyjny fungicyd w ochronie
warzyw (w końcowej fazie rejestracji). Rejestracja produktu
w Polsce w pierwszym etapie
będzie obejmowała zwalczanie
chorób grzybowych marchwi,
jakimi są alternarioza, mączniak

Christophe Dumont

dr Dariusz Przeradzki
prawdziwy i zgnilizna twardzikowa, w drugim etapie planowane jest rozszerzenie w ochronie
warzyw kapustnych i pora przed
najgroźniejszymi chorobami
grzybowymi.
Zaletą preparatu jest również
elastyczny termin stosowania:
Nativo 75 WG wykazuje działanie zapobiegawcze, ale również
w przypadku silnie porażonych
roślin, działanie interwencyjne.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Dorota Kasza
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Joker RT

Uniwersalny jak Joker w talii kart

Dla dużych powierzchni – z talerzami Ø 52 cm – z własnym podwoziem jezdnym
Przedstawiciele handlowi Horsch:
Pn-zach. Wojciech Ratuszny – tel. 609 811 206
Pn-wsch. Michał Kołakowski – tel. 600 990 322
Pd-zach. Krzysztof Maciuk – tel. 609 720 434
Pd.-wsch. Paweł Przybylik – tel. 605 205 780

www.horsch.com
JokerRT_RR_260x174.indd 1

18.01.2013 13:26:10
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PROMOCJA!
Przy zakupie

Tilmor 5 l – 1 l Proteus gratis!
Tilmor 15 l – 3 l Proteus gratis!
Szczegóły u przedstawicieli regionalnych firmy Bayer

Chcesz więcej
– masz Tilmor
Krok naprzód w technologii Horizonu:
zwiększona skuteczność na suchą zgniliznę kapustnych
efekt regulacyjny jesienią
zwiększona zimotrwałość
efekt regulacyjny wiosną: zapobieganie wyleganiu
poprawa wigoru rośliny i kondycji całej plantacji

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

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

Tilmor_promo PRASA 260x350_ramka.indd 1

www.bayercropscience.pl

2013-01-17 13:36:54
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Zwiększać plony dbając
o środowisko biologiczne

10

URODZAJ

styczeń/luty 2013 r. | Nowy Raport Rolny

Głównym tematem konferencji prasowej, zorganizowanej
14 stycznia w Warszawie przez firmę BASF była prezentacja
nowych preparatów chemicznych do stosowania w rolnictwie.
Nowe fungicydy
dla zbóż
Osiris jest nowym fungicydem
o szerokim spektrum działania
do zwalczania chorób liścia
i kłosa wszystkich zbóż. Specyfik zawiera dwie substancje
aktywne z grupy azoli: epoksykonazol i metkonazol.
Jego cechą charakterystyczną jest wyraźnie bardziej zielona
barwa opryskanej rośliny. – Efekt
ten zaobserwować można praktycznie od razu po wykonaniu
zabiegu. -Co warte podkreślenia,
preparat ma wybitną odporność
na zmywanie przez deszcz – mówi
Jarosław Nadziak. Zwalcza rdzę
jęczmienia, rdzę brunatną, czerń
zbóż, septoriozę plew i liści, brunatną plamistość liści, plamistość
siatkową jęczmienia, fuzariozę
kłosów, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę zbóż, a także łamliwość i fuzaryjną zgorzel
podstawy źdźbła.
REKLAMA

Jak podkreślał Nadziak, stosowanie preparatu Osiris może
być bardzo rozciągnięte w czasie: zalecany jest do późnych,
ostatnich zabiegów, ale także
jest bardzo skuteczny we wczesnych, gdzie koncentruje się na
ochronie górnych liści.
Duett Star z kolei zawiera dwie substancje aktywne:
epoksykonazol i fenpropimorf.
- Dzięki tej drugiej substancji
Duett jest skuteczny już w niskich temperaturach, nawet
przy +10 stopniach – wyjaśnia
Jarosław Nadziak. – Prócz tego
związek ten wpływa na bardziej
równomierny rozkład wchłaniania środka do rośliny w czasie.
Jak wynika z badań nawet jednorazowy zabieg tym fungicydem w dawce 1 l/ha pozwalał
uzyskać zwyżkę plonów na
poziomie 10dt – zakończył
Nadziak.
Duett zwalcza szeroką paletę chorób zbóż, takich jak

septoriozę plew i liści, rdzę
brunatną, żółtą i źdźbłową,
mączniaka prawdziwego w pszenicy ozimej i jarej; plamistość
siatkową, rynchosporiozę, rdzę
żółtą i karłową oraz mączniaka
w jęczmieniu ozimym i jarym;
a rdzę brunatną, rynchosporiozę, septoriozę i mączniaka
– w pszenżycie i życie.
Inną prezentowaną nowością
był fungicyd Xemium, który hamuje kiełkowanie zarodników
i wzrost grzybni, dlatego zalecany jest do stosowania nie tylko
leczniczego, ale i zapobiegawczego. W środku tym zastosowano
nową technologię pirazolową,
dzięki której działanie polega
na blokowaniu enzymów związanych z oddychaniem komórek grzybowych. To zapewnia
szerokie spektrum działania
i elastyczność terminu stosowania. Odporność krzyżowa
z fungicydami o innym mechanizmie działania nie występuje,

a wręcz przeciwnie – producent
celowo łączy Xemium z takimi
substancjami, aby zapobiegać
wykształcaniu się odporności
na inhibitory SDH.
Kolejną innowacją, również
atakującą oddychanie patogenów, jest Initium. Ten fungicyd
praktycznie wcale nie wnika
w głąb rośliny, ale pozostaje
na powierzchni liści, stanowiąc
swoistą tarczę. Tam łączy się
z warstwą woskową i uwalniając się przez długi czas, działa
zapobiegawczo. Szczególnie wysoką skuteczność wykazuje on
w zwalczaniu chorób powodowanych przez lęgniowce (Oomycetes), czyli np. zarazy ziemniaka
i mączniaków rzekomych.

Nowość dla
warzywnictwa
Orvego 525 SC - preparat
przeznaczony do ochrony
ogórka i pomidora gruntowego
REKLAMA

- będzie pierwszym dostępnym
w Polsce środkiem zawierającym
Initium, innowacyjną substancję
grzybobójczą (rejestracja spodziewana w tym roku). Przeznaczony jest zwłaszcza do
zwalczania zarazy ziemniaka
w uprawach ziemniaków i pomidorach oraz mączniaka rzekomego w dyniowatych.

Na wojnę ze szkodliwymi
organizmami
Storm – preparat zwalczający
gryzonie wprowadzony na rynek
w ubiegłym roku sprawdził się,
bo jedna dawka eliminuje gryzonie - mówi Jarosław Komar.
W 2013 wprowadzone
będą dwie nowości Fendona
6 SC i 1,5 SC. Pierwsza z nich
przeznaczona jest do zwalczania insektów w domostwach
i obejściach ludzkich, druga w produkcji zwierzęcej, szczególnie w fermach drobiu. Oba

produkty dostępne mają być
od kwietnia.

Na konferencji
o bioróżnorodności
Celem powinno być to, abyśmy pozostawili po sobie środowisko biologicznie w niegorszym
stanie, niż je zastaliśmy - tak najkrócej podsumować można cele
projektu „Bioróżnorodność”,
realizowanego przez BASF.
Dlatego przeprowadzono
w ubiegłym roku badania,
w których prócz firmy BASF,
uczestniczyli także naukowcy.
Prowadzono je w Jarosławcu (Wielkopolska), Pągowie
(Dolny Śląsk), i w Oborach pod
Warszawą. Celem było m.in.
wykazanie, że uprawa konwencjonalna wykorzystująca
najnowsze technologie, może
współistnieć z lokalną zrównoważoną bioróżnorodnością.
Alicja Szczypta
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O wyborze kukurydzy na
sezon 2013 – ostatni dzwonek
Kukurydza należy do najważniejszych roślin uprawnych
w Świecie. Jest produkowana na powierzchni ponad
160 milionów hektarów.
Ziarno kukurydzy ma wszechstronne zastosowanie, przede
wszystkim, jako pasza w żywieniu wszystkich grup zwierząt
gospodarskich, a także w produkcji ryb.
W wielu krajach rozwijających
się ziarno kukurydzy jest bardzo
ważnym, niekiedy podstawowym składnikiem produktów
spożywczych dla ludzi. Odgrywa coraz większe znaczenie
w produkcji energii odnawialnej
(bioetanol) i w wielu dziedzinach produkcji przemysłowej
wykorzystujących skrobię i inne
składniki. Przemysłowe wykorzystanie ziarna kukurydzy zaczyna stanowić coraz większą
konkurencję dla zastosowania
paszowego i spożywczego.
W krajach Europy, zwłaszcza w centralnych i północnych
strefach, w tym również w Polsce, obok kukurydzy ziarnowej,
uprawia się kukurydzę na kiszonkę z całych roślin.
Kiszonka z kukurydzy jest
podstawową paszą energetyczna i objętościową w żywieniu
bydła mlecznego i opasowego.
W ostatnim okresie staje się ona
również najważniejszym surowcem do produkcji biogazu wykorzystywanego do wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej.
W 2011 roku, w Polsce powierzchnia uprawy kukurydzy
na ziarno wyniosła 333 tysiące
hektarów, a na kiszonkę 430 tysięcy hektarów. W bieżącym
roku nastąpił dalszy wzrost powierzchni uprawy kukurydzy, co
wynika z korzystnych cen ziarna
w sezonie 2011/2012. Jednak
głównym czynnikiem wzrostu
powierzchni uprawy kukurydzy
w sezonie 2012 okazała się konieczność przesiewu wymarzniętych ozimin.
Doskonały dla kukurydzy
sezon 2011/2012, nienotowane w historii uprawy tej rośliny plony oraz wysokie ceny,
stanowią doskonałą zachętę
do rozwoju uprawy tej rośliny
z przeznaczeniem na ziarno jak
i na kiszonkę i skłania producentów do podejmowania decyzji
o wyborze odmian do siewu na
sezon 2013.
Czego więc można oczekiwać, jeśli chodzi o rynek nasion kukurydzy?
Przede wszystkim należy koncentrować się na odmianach zarejestrowanych w Polsce, gdyż
są one dobrze przebadane pod
względem wartości gospodarczej
w naszych warunkach klimatyczno glebowych.
Obecnie w Krajowym Rejestrze, jest 175 odmian mieszańcowych (F1) kukurydzy.

106 odmian jest zarejestrowanych do uprawy na ziarno, 55 na
kiszonkę z całych roślin i 14 odmian ogólnoużytkowych, które
w doświadczeniach rejestrowych
były oceniane pod względem
przydatności do obydwu kierunków użytkowania. Ponadto
do uprawy na kiszonkę są rekomendowane odmiany ziarnowe, o wysokim potencjale
plonowania. Reprezentują one
generatywny typ rozwoju. Odmiany kiszonkowe są polecane
w znacznie węższym zakresie do
uprawy na ziarno, gdyż reprezentują one typ wegetatywny
i z reguły wytwarzają większą
masę roślinną.
Prawie połowa odmian kukurydzy znajdujących się w Krajowym Rejestrze, bo aż 83, została
zarejestrowana w ostatnich
5 latach, a 17 na początku
2012 roku. 16 odmian zostało
zarejestrowanych jeszcze przed
2000 rokiem. Kilka spośród tych
odmian, ze względu na swoją
dużą wartość gospodarczą,
odgrywa nadal znaczącą rolę
w uprawie kukurydzy. Z reguły
akceptacja danej odmiany przez
producentów zajmuje pewien
czas, niekiedy kilka lat. Należy oczekiwać, że na początku
przyszłego sezonu w Krajowym
Rejestrze pojawi się dodatkowo
kilkanaście nowych odmian,
które zakończą 2-letni cykl doświadczalny z bardzo dobrymi
wynikami dotyczącymi plonu
i innych cech gospodarczych.
Odmiany kukurydzy, przeznaczone do uprawy na ziarno i na
kiszonkę dzielą się na: wczesne
(FAO do 220), średniowczesne
(FAO 230-250) i średniopóźne
(FAO 250-290).
Wśród zarejestrowanych
odmian na ziarno i na kiszonkę 44 (25, 1%) jest w grupie
wczesnej, 85 (48, 6%) w grupie
średniowczesnej i 46 (26, 3%)
w grupie średniopóźnej. Rejonizacja odmian kukurydzy ma
bardzo duże znaczenie, gdyż
wysiew odmian zbyt późnych,
w warunkach Polski Północnej,
a nawet w środkowym rejonie
kraju, na ogół skutkuje niemożnością osiągnięcia wymaganych
parametrów (plonów i wczesności), a niekiedy brakiem możliwości zbioru plonu. Większe
restrykcje w tym zakresie dotyczą odmian do uprawy na ziarno
niż na kiszonkę.
Wśród 175 odmian kukurydzy w Krajowym Rejestrze,
135 (77,1%) pochodzi z hodowli zagranicznych i 40 (22,9%)
z krajowych hodowli, z Hodowli
Roślin Smolice (33 odmiany)
oraz z Małopolskiej Hodowli

Roślin, Oddział Kobierzyce
(7 odmian). Udział polskich odmian kukurydzy w krajowym
rynku nasion, głównie z Hodowli Roślin Smolice, wynosi
niezmiennie od wielu lat 3540%, a wśród 10 najchętniej

REKLAMA

kupowanych odmian, 7 pochodzi z tej hodowli (dane własne).
Poza polską hodowlą znaczącą
rolę na naszym rynku odgrywają czołowe firmy zagraniczne: Pioneer, KWS, Limagrain,
Syngenta, Euralis, Monsanto,

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

RAGT, Maisadour.
Produkcja nasion odmian
polskich zapowiada się dobrze.
Obejmuje ona ponad 2 tysiące hektarów. Nie powinno być
też problemów z zaopatrzeniem

11

w nasiona pochodzenia zagranicznego, pomimo nienajlepszych warunków pogodowych,
głównie suszy, w krajach gdzie
jest skoncentrowana produkcja
nasienna takich jak Węgry, Rumunia i Ukraina.
Poza odmianami kukurydzy
z Krajowego Rejestru, na rynku nasiennym pojawią się także
odmiany z katalogów wspólnotowych, zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej.
W większości przypadków nie
jest znana ich wartość gospodarcza w warunkach Polski. Muszą
one jednak spełniać kryterium
wczesności do warunków naszego kraju, czyli posiadać liczbę FAO w przypadku odmian
na kiszonkę nieprzekraczającą
290, a na ziarno ich liczba FAO
nie może być większa niż 270.
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Uprawy GMO – nie, handel nasionami tak

Obowiązujący w Polsce zakaz obrotu nasionami roślin
genetycznie modyfikowanych jest nie tylko niezgodny z prawem
unijnym, ale również nieskuteczny.
– Kłamstwem sączonym
ciągle opinii publicznej jest informacja, że ustawa o nasiennictwie wprowadza w Polsce GMO.
Ustawa o nasiennictwie dostosowuje tylko i wyłącznie w tej
części nasze prawo do prawa
wspólnotowego – mówi Agencji
Informacyjnej Newseria Marek
Sawicki, poseł PSL, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Były minister rolnictwa podkreśla, że dzięki wprowadzeniu
tej ustawy polski rząd będzie
mógł zakazać uprawy określonych odmian i gatunków roślin.
Teraz w Polsce obowiązuje zakaz
obrotu nasionami roślin genetycznie modyfikowanych, co jest
niezgodne z prawem unijnym.
Ustawa dostosowuje w tym zakresie nasze prawo do wymogów wspólnotowych. Zezwala
wprawdzie na handel nasionami GMO, ale daje również
możliwość zakazania uprawy
określonych roślin w drodze
rozporządzenia.
Joanna Miś z Greenpeace
przypomina, że w 2009 roku
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zakaz obrotu
materiałem nasiennym GMO,
który do tej pory obowiązuje
w Polsce, jest niezgodny z prawem unijnym.

– Żaden inny kraj europejski
takiego zakazu nie ma, a Polsce
za jego utrzymanie grożą spore
kary. Na dodatek obowiązujące
w Polsce prawo jest nieszczelne,
a zakaz nieskuteczny. Polscy rolnicy omijają je kupując ziarna
GMO za granicą i wysiewając
je na polach w niekontrolowany
sposób – tłumaczy Joanna Miś.
Dlatego Greenpeace popiera
wprowadzenie tej ustawy pod
warunkiem, że rząd niezwłocznie wprowadzi także zakazy
upraw zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy i ziemniaka. Teraz, zgodnie z szacunkami
branży nasiennej, na polskich
polach rośnie ok. 3 tys. ha kukurydzy MON 810 (zawiera
gen bakterii uodparniający ją
na szkodnika omacnicę prosowiankę). Za sprawą nowych regulacji ten problem ma zniknąć.
– Rozporządzenie, które równolegle z ustawą nasienną ma
wejść w życie, zakazuje uprawy
wszystkich linii kukurydzy genetycznie modyfikowanej, a także
ziemniaka Amflora – informuje
Marek Sawicki.
Obecny minister rolnictwa
Stanisław Kalemba już zapowiada wprowadzenie i zakazu
upraw GMO za pomocą rozporządzenia oraz specjalnego
mechanizmu wyszukiwania

nielegalnych pól i ich niszczenie.
– Rolnicy, którzy złamią prawo i wysieją zakazane odmiany,
będą musieli płacić wysokie kary
i zniszczyć swoje zbiory – dodaje
Marek Sawicki.
Gospodarzom siejącym rośliny GMO będzie groziła tzw.
opłata sanacyjna mająca stanowić 200 proc. wartości materiału siewnego oraz fizyczne
zniszczenie uprawy na koszt
właściciela.
Dzięki nowej ustawie Rada
Ministrów będzie mogła zakazać uprawy poszczególnych
roślin w drodze rozporządzeń.
Szef resortu rolnictwa następnie
powiadomi o tym fakcie Komisję
Europejską. Dotychczas musiał
prosić KE o zgodę na taki krok.
Pretekstem do wprowadzenia
zakazu w Polsce ma być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z 2011 roku.
Uznał on, że miód zanieczyszczony pyłkiem z sąsiadujących upraw kukurydzy GMO
nie może być sprzedawany bez
zezwolenia. Orzeczenie dotyczyło sporu między niemieckim
pszczelarzem Hansem Bablokiem a krajem związkowym
Bawarii Freistaat Bayern. Wymieniony land jest właścicielem
gruntów, na których w celach
badawczych była uprawiana

kukurydza MON 810. Te uprawy
doprowadziły do zanieczyszczenia miodu w pasiece Hansa
Babloka.
– Ze względu na to, że
nie mamy dzisiaj dostatecznie
dobrych metod badania pyłku pszczelego w miodzie i na
możliwość przepylenia miodu,
będzie zastosowany ten zakaz.
Jako państwo członkowskie
mamy prawo w myśl tej ustawy
do takiego zakazu – wyjaśnia
były minister.
Prace nad ustawą o nasiennictwie trwają już kolejny rok.
Określa ona przede wszystkim
tryb rejestracji i wytwarzania
materiału siewnego głównie tradycyjnych odmian. Jednak okazało się, że pojawiły się w niej
sporne kwestie. Poprzedni jej
projekt został zawetowany latem
ubiegłego roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego właśnie z powodu GMO.
Zdaniem prezydenta, podczas
prac w parlamencie w ostatnim momencie zawarto w niej
kontrowersyjne zapisy, które
wprowadziły chaos prawny.
Co więcej nie była ona zgodna z unijnym prawem. Dlatego
prezydent przedstawił własny
projekt ustawy.
Za Agencją Informacyjną Newseria
Jolanta Malinowska-Kłos

Dobry start kukurydzy
zdecyduje o wysokich plonach
Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, najlepiej rośnie w temperaturze powietrza 20-25°C.
Niestety głęboko zamarznięta
ziemia (gleba) w zimie, chłodna wiosna z temperaturami powietrza nie przekraczającymi
17-19°C w ciągu dnia powodują, że w ubiegłym roku w dn.
10.04.2012 o godz. 16.00 temperatura gleby w środkowej
i wschodniej Polsce wahała się
w granicach 3,8-6,3°C, a w dn.
18.04.2012 o godz. 16.00 niewiele wzrosła, bo wynosiła zaledwie 5,7-7,8°C. Siew kukurydzy
w tak zimną glebę powoduje słabe kiełkowanie i słabe wschody
roślin, całkowite zablokowanie
pobierania fosforu stosowanego
w tradycyjnych nawozach na
całą powierzchnię pola lub 5 cm
od rządka siewnego, a w następstwie utrudniony rozwój
sytemu korzeniowego i gorszy
wzrost roślin od samego startu.
Dlatego szczególnie na wiosnę
polecamy mocno startowe nawożenie kukurydzy nawozem
Microstar PZ. Nawóz ten zawiera: 10%N, 40%P2O5, 2%Zn
i 11% SO3. Fosfor w tym nawozie występuje w postaci połączeń organicznych z kwasami

humusowymi dzięki czemu jest
on dostępny dla roślin niezależnie od odczynu gleby, a cynk
w nim zawarty zwiększa odporność roślin na niskie temperatury, poprawia wykorzystanie
fosforu i stymuluje przemiany hormonalne zachodzące
w stożku wzrostu. Precyzyjne
zastosowanie Microstaru
PZ razem z siewem
nasion kukurydzy zapewnia
dostępność
fosforu od
moment u
kiełkowania nasion,
dzięki czemu rośliny
mają energię
n iezb ęd na do
wszystkich procesów
życiowych (kiełkowanie, rozwój
systemu korzeniowego, wzrost
liści, oddychanie, fotosynteza),
przez co rozwijają się zdecydowanie szybciej niż rośliny, które
skorzystają z fosforu dopiero
kiedy korzonki urosną do 5 cm.
Nawóz ten stosujemy w dawce
20 kg/ha za pomocą specjalnego aplikatura do Microstaru.
Przy zakupie nawozu istnieje

możliwość bezpłatnego wypożyczenia dozownika-aplikatora do siewników.
Wszystkim rolnikom, którzy
zasieją kukurydzę w tradycyjny
sposób polecamy zastosowanie po siewie nasion – nawet
do fazy 4-6 liści kukurydzy
– nawóz Delsol, który stymuluje rozwój bakterii Pseudomonas Putidia, które z kolei
aktywizują przemiany fosforu

w glebie, zwiększają jego dostępność dla roślin i pobieranie przez włośniki korzeniowe
z gleby oraz stymulują rozwój
sytemu korzeniowego, a także
mechanizmy obronne roślin
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Delsol można stosować w dawce
1-2 L/ha.
Mgr inż. Krzysztof Zachaj
specjalista ds. nawożenia Agrosimex
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Z dobrej kukurydzy
- dobra kiszonka
Kukurydza jest najważniejszą
rośliną pastewną w naszej strefie
klimatycznej. Niska zawartość
włókna surowego i wysoka łatwo strawnych węglowodanów
powoduje, że kiszonka z całych
roślin kukurydzy jest podstawową paszą objętościową w żywieniu wysoko wydajnych krów
mlecznych i szybko rosnącego
bydła opasowego. Często stanowi ona 2/3 dawki pasz objętościowych. Oznacza to, że musi
charakteryzować się wysoką
wartością pokarmową, gdyż
od tego zależą wyniki produkcyjne. Dlatego podstawowym
celem hodowcy powinno być
wyprodukowanie dużej ilości
kiszonki, chętnie pobieranej
przez zwierzęta, o maksymalnej koncentracji energii.
U kukurydzy, jak u żadnego
innego gatunku rośliny, dobór
odpowiedniej odmiany jest
czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy. Przyjmuje się,
że w 30% na sukces w uprawie
tej rośliny wpływ ma właściwy
dobór mieszańca. Niestety wielu rolników nie docenia jeszcze
znaczenia nowych odmian dla
poprawy efektywności produkcji. Wciąż dość powszechna jest
postawa konserwatywna, wyrażająca się przywiązaniem do
uprawy jednej, często już starej
odmiany.
Nowe odmiany kukurydzy
charakteryzują się niską zawartością ligniny. Lignina nie
jest trawiona przez zwierzęta,
a jej połączenia z celulozą obniżają strawność ścian komórkowych roślin. Stąd zwierzęta

lepiej wykorzystują części wegetatywne (łodygę i liście) odmian kukurydzy o obniżonym
poziomie ligniny. Powoduje to,
że wprowadzane obecnie na rynek odmiany kukurydzy mają
wyższą wartość energetyczną
od odmian starych. Badania
pokazały, że wzrost strawności
włókna o 1% zwiększa pobranie
suchej masy paszy o 0,18 kg,
co powoduje wzrost produkcji
mleka FCM o 0,25 kg.
Pobranie paszy zależy od
zawartości w niej neutralnego
włókna detergentowego (NDF).
Im niższa jest zawartość NDF
w paszy, tym zwierzę zjada
większą jej ilość. W suchej
masie kiszonki z kukurydzy
nie powinno być więcej niż
45% NDF. We wszystkich badanych kiszonkach z kukurydzy
oferowanych przez Małopolską
Hodowlę Roślin HBP Sp. z o.o.
obserwowano niższą koncentrację tego składnika.
Strawność składników zawartych w paszy uzależniona
jest od ilości kwaśnego włókna
detergentowego (ADF). Im wyższa jest ilość ADF w paszy tym
gorzej jest ona wykorzystywana przez zwierzę. W kiszonce
z kukurydzy nie powinno być
więcej niż 25% ADF w suchej
masie. W analizowanych kiszonkach z kukurydzy oferowanych
przez Małopolską Hodowlę Roślin HBP Sp. z o.o. (z wyjątkiem
KB 2704) miały niższą koncentrację tego składnika.
Wysoka zawartość skrobi oraz
niska trudno strawnych frakcji
włókna powoduje, że kiszonka

Tabela 1. Zawartość składników pokarmowych w kiszonkach
z całych roślin kukurydzy odmian oferowanych przez Małopolską
Hodowlę Roślin HBP Sp. z o.o.
BiWłókSucha masa
ałko ogólne no surowe
(%)
(% SM)
(% SM)

Odmiana

BNW
(% SM)

Smolan

30,1

7,8

23,0

60,3

Lokata

30,2

6,7

23,6

61,9

KB 2704

30,1

4,9

24,7

62,2

Kadryl

34,3

7,4

20,7

62,7

Tabela 2. Zawartość frakcji włókna w kiszonkach z całych roślin
kukurydzy odmian oferowanych przez Małopolską Hodowlę Roślin
HBP Sp. z o.o.
Odmiana

NDF
(% SM)

ADF
(% SM)

ADL
(% SM)

Smolan

37,10

23,83

2,42

Lokata

37.69

23,10

2,40

KB 2704

42,14

25,39

2,71

Kadryl

37,83

21,42

2,36

Tabela 3. Wartość pokarmowa kiszonki z całych roślin kukurydzy
odmian oferowanych przez Małopolską Hodowlę Roślin HBP
Sp. z o.o.
Odmiana

NEL
(MJ/1 kg SM)

Smolan

6,6

Lokata

6,4

KB 2704

6,3

Kadryl

6,6

z całych roślin kukurydzy ma
wysoką wartość energetyczną.
Niemcy podają, że w 1 kg suchej
masy kiszonki jest 6,4 MJ energii netto laktacji (NEL). Z ocenianych kiszonek z kukurydzy
oferowanych przez Małopolską
Hodowlę Roślin HBP Sp. z o.o.
odmiany SMOLAN i KADRYL
miały wyższą od podanej wartość energetyczną.
Produkując kiszonkę z kukurydzy należy pamiętać o zbiorze
roślin w odpowiednim terminie.
W naszych warunkach zaleca
się kosić kukurydzą na kiszonkę z całych roślin w dojrzałości
woskowo-szklistej ziarna, gdy
zawartość suchej masy wynosi
30 – 35%. Przy tym poziomie
suchej masy kukurydza kisi się
bardzo dobrze, nie występują
straty spowodowane wyciekiem soków kiszonkarskich
i jest bardzo chętnie pobierana
przez zwierzęta. Moment zbioru
kukurydzy na kiszonkę można
łatwo określić obserwując linię
mleczną na ziarnie. Gdy znajduje się ona w połowie ziarniaka
to można przyjąć, że zawartość
suchej masy w całej roślinie
wynosi około 28%. Gdy linia
znajduje się w 1/3 od podstawy
ziarniaka to zawartość suchej
masy kształtuje się na poziomie
35%. Przy normalnym przebiegu
pogody w końcowym okresie
wegetacji kukurydzy zawartość suchej masy zwiększa się
o 0,5% dziennie, a przy bardzo
ciepłej pogodzie wzrost ilości suchej masy może wynosić 0,75%.
Przy produkcji kiszonki
z kukurydzy bardzo ważne
jest dokładne rozdrobnienie
zakiszanego materiału. Tylko
rozdrobnione ziarniaki są trawione w przewodzie pokarmowym przeżuwacza i stanowią
doskonałe źródło energii. Nieuszkodzone ziarno przechodzi
niestrawione przez przewód pokarmowy zwierzęcia i jest wydalany z kałem. Krótkie pocięcie
części wegetatywnych zwiększa
strawność włókna, co dodatkowo podnosi wartość energetyczną kiszonki. Dlatego zielonka
z kukurydzy powinna być cięta
na sieczkę o długości 0,8 – 1 cm.
Na bazie słabo rozdrobnionej
kiszonki z kukurydzy trudno
uzyskać wysoką wydajność
mleczną lub opasową.
Krótko pocięty materiał roślinny zwozimy do silosu lub
pryzmy, rozrzucamy cienkimi,
równymi warstwami i od razu
ubijamy. Do ubijania najlepiej
nadają się ciągniki kołowe. Niestety dokładane ubijanie zakiszanego materiału wymaga dużo
czasu, dlatego nie zawsze jest
wykonywane poprawnie. Pozostawienie resztek powietrza
w zakiszanym materiale opóźnia
rozpoczęcie procesu fermentacji
(obniżania pH), a tym samym
zwiększa straty składników
pokarmowych. Ugniatanie
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powinno trwać jeszcze przez
1 godzinę po zwiezieniu ostatniej przyczepy.
Po 6 tygodniach mamy kiszonkę, która gotowa jest do
skarmiania. Wybierając kiszonkę odkrywamy tylko taką ilość
jaką pobierzemy jednorazowo.
Jednorazowo powinno się wybierać tylko tyle kiszonki, ile
przeznacza się na bieżące potrzeby. Ściana kiszonki w silosie lub pryzmie powinna być
pionowa, by jej kontakt z powietrzem był jak najmniejszy.
Po zakończonym wybieraniu
kiszonki należy wszystkie pozostałości posprzątać.
Dobrej jakości kiszonka powinna charakteryzować się aromatycznym, chlebowym, lekko
kwaskowym – ale nie ostrym zapachem. Jej konsystencja i barwa
powinna być zbliżona do zielonki z kukurydzy. Musi być wolna
od pleśni i zanieczyszczeń.
Kiszonka z kukurydzy jest
typową paszą energetyczną
o niskiej zawartości białka. Jednak ilość białka w tej kiszonce
można łatwo zwiększyć poprzez
dodatek do zakiszanej zielonki
od 3 do 5 kg mocznika. Najlepiej mocznik rozpuścić w wodzie (1 kg mocznika na 2 – 3 l
wody) i spryskiwać każdą ubijaną warstwę kiszonki. Zapewnia
to równomierne rozprowadzenie
mocznika w zakiszanej masie.
Dodatek mocznika do zakiszanego surowca nie ma żadnego
wpływu na jakość wyprodukowanej kiszonki, a podnosi
o 50% zawartość w niej białka.
Dzięki wysokiemu udziałowi
skrobi trawionej jelitowo skarmianie dużych dawek kiszonki
z kukurydzy nie stwarza ryzyka
wystąpienia kwasicy żwaczowej. Dlatego w żywieniu krów
w początkowych fazach laktacji
kiszonka z kukurydzy powinna
stanowić 2/3 dawki pasz objętościowych. Pozostałą dawkę
pasz objętościowych powinna
stanowić dobrej jakości sianokiszonka z lucerny lub mieszanki
lucerny z trawami. Natomiast
pod koniec laktacji i w okresie
zasuszenia należy ograniczyć
ilość kukurydzy w dawce pokarmowej, gdyż duże dawki
mogą doprowadzić do zatuczenia zwierząt.
Prostym sposobem poprawy wyników produkcyjnych bydła mlecznego i opasowego jest skarmianie
dużych dawek dobrej jakości kiszonki z nowych odmian kukurydzy. Małopolska Hodowla Roślin
HBP Sp. z o.o. wprowadza na rynek
nową odmianę – KADRYL. Charakteryzuje się ona niższą zawartością trudno strawnych frakcji
włókna. Pozwala to zwierzętom
pobierać z takiej kiszonki większą
ilość suchej masy, co przekłada
się na wyższą produkcję mleka
lub wyższe przyrosty.
Dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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Jak przygotować się do uprawy kukurydzy? Jaką odmianę
wybrać? Na co uważać i zwracać szczególną uwagę? Na temat
tajników uprawy wypowie się specjalista z Hodowli Roślin
Smolice – czołowego producenta nasion w Polsce.
Od czego rolnik powinien zacząć, żeby miał udane plony,
obfite zbiory i żeby był zadowolony z tego, że sieje kukurydzę?
Na to pytanie punkt po punkcie
odpowiada Sławomir Zagierski
specjalista z HR Smolice.
Punkt A - o tym, co siać
wiosną tego roku powinniśmy
byli pomyśleć w ubiegłym roku
po żniwach. Oczywiście w tej
chwili każdy poważny rolnik
w poważnym gospodarstwie
ustawia sobie z wyprzedzeniem
płodozmian, a w związku z tym
to, co i którego roku będzie siał,
przynajmniej w ogólnych zarysach, wie z kilkuletnim wyprzedzeniem. Uzależnione to jest od
tego, jaki jest kierunek produkcji
w gospodarstwie: czy jest ono
nastawione na produkcję zwierzęcą, na przykład mleka, czy
na produkcję trzody chlewnej,
czy tylko na produkcję roślinną
bez udziału produkcji zwierzęcej. Te przesłanki warunkują
płodozmian. W skrócie można powiedzieć, że jeśli rolnik
miał już wcześniej wybrane

pole, zastosował nawożenie
przedsiewne, zaorał je przed
zimą, ewentualnie dał nawóz
naturalny, czyli obornik, to gros
tych najważniejszych spraw ma
za sobą. Oczywiście musi to
robić w oparciu o to, jaka jest
zasadowość tej gleby. W praktyce jednak w gospodarstwie
jedno- czy dwuhektarowym
przeprowadzenie próby zasadowości mija się z celem, bo jest
za drogie. Jednak w większych
gospodarstwach, kilkunasto- czy
kilkudziesięciohektarowych, zaczyna to być już standard i wymóg. Pytanie, które rolnik na
wstępie powinien sobie zadać,
jest: czy będzie to kukurydza
ziarnowa, na użytkowanie kiszonkowe czy na CCM. Trzeba
zatem w okresie zimowym ze
spokojem przestudiować odmiany, poczytać i skonsultować się.
Każda z firm nasiennych, która
sprzedaje nasiona kukurydzy
w Polsce, wydaje katalogi i organizuje spotkania szkoleniowe. Są to zatem dobre okazje,
aby się zapoznać z odmianami

i skorzystać z doświadczenia innych. W uproszczeniu mówiąc,
najlepiej siać to, co się zna i co
jest sprawdzone. Ale wówczas
nie rozwijalibyśmy się, lecz stalibyśmy w miejscu. Postęp genetyczny niesie za sobą też postęp
produkcyjny i praktycznie każda
nowa zarejestrowana odmiana jest lepsza od tych odmian,
które były wcześniej. Chodzi
tu o takie parametry jak plon
ziarna, jakość, strawność, ilość,
skład aminokwasowy kiszonki.
Jedna ogólna rada: lepiej wybierać z tych odmian, które są
rejestrowane w naszym kraju
niż z tych, które przyjeżdżają
z zewnątrz. Wynika to z tego,
że te odmiany, które są rejestrowane u nas, były co najmniej
2-3 lata sprawdzane w naszych
warunkach klimatycznych.
Punkt B - to czynności,
które rolnik przedsięwziął na
polu, a jakie są jeszcze przed
nim. Trzeba mieć na uwadze,
co było pod przedplon. Podobnie kwestia przeorania po
tegorocznej zimie. Jest duże

REKLAMA

prawdopodobieństwo, że wiele
plantacji trzeba będzie przeorać.
Choć jeszcze w tej sekundzie za
wcześnie jest mówić, co nam
na pewno padło, to się jednak
wszystko okaże jak zniknie
śnieg. Jest to też zależne od
warunków pogodowych: czy
dobowa amplituda wahań temperatury będzie bardzo gwałtowna, bardzo ciepło w dzień,
a zimno w nocy. To w marcu
będziemy wiedzieli, co przeorujemy, a co nie. I dopiero wówczas musimy wybrać gatunek,
który będziemy siali wiosną.
Kwestią rozważenia jest także
np. to czy będziemy musieli tam
zrobić głębszą podorywkę albo
pogłębioną orkę siewną.
Punkt C - dobre zasady
praktyki rolniczej tak samo
jak w przypadku każdej rośliny,
a kukurydzy szczególnie mówią,
że nie powinniśmy zostawiać
pola po zbiorach na zimę nieruszonego. Nie ma znaczenia czy
była i czy będzie to uprawa na
ziarno czy na kiszonkę. Jedyny wyjątek jest, gdy zbieramy
REKLAMA

www.hrsmolice.pl

Hodowla Roślin SMOLICE
Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin
tel. 65 548 24 20
e-mail: smolice@hrsmolice.pl

Najchętniej
kupowane
odmiany
kukurydzy
w Polsce!
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Sławomir Zagierski
bardzo późno, już w okresie
zimowym, bo wówczas niektóre zabiegi rzeczywiście
trudno byłoby wykonać. Jeśli
zbieramy w normalnym jesiennym terminie, to powinniśmy
mocno rozdrobnić te resztki,
które zostały po zbiorach i je
głęboko przeorać. Przez to, że
materiał roślinny dostanie się
głębiej w ziemię, lepiej będzie
się rozkładał i fermentował.
W konsekwencji również część
szkodników zostanie zniszczonych, bo trafi w warunki beztlenowe. Dotyczy to nawet form
przetrwalnikowych, których
szeregi zostaną mocno przerzedzone. Taki prosty zabieg,
a tak dużo daje! A teraz fundamentalna zasada na wiosnę: nie
za głęboka uprawa. W tej chwili
wiemy jedynie jaka była jesień,
zima i jaka jest ilość wody w glebie, ale nie wiemy jaka będzie
wiosna. Załóżmy, że wystąpią
najgorsze warunki. Bardzo
dobrze, że po zimie jest woda
w ziemi i dopóki nie mamy jej
nadmiaru, to nic z tym nie róbmy. Jeśli jest jej za dużo, to pole
trzeba osuszyć, natomiast jeśli

wody nie jest za dużo, to od razu
przystępujemy do niezbyt głębokiej uprawy. Uprawa przedsiewna kukurydzy na głębokość
siewu w granicach 5-7 cm byłaby w sam raz. Oczywiście na
glebach lżejszych nieco głębiej,
a na glebach mocniejszych płyciej. Sam siew powinien być
wykonany siewnikiem punktowym z ustawioną gęstością
wysiewu, którą sobie wyliczamy z zaleceń hodowcy czy właściciela odmiany. Wiemy, ile
mamy zasiać i w jakiej rozstawie rzędów, więc z tego sobie
wyliczamy, jaka powinna być
obsada na metr kwadratowy lub
na 10 metrów bieżących rzędu,
czyli jaka ma być gęstość siewu.
Zalecana rozstawa to 70-78cm.
Jeśli będzie to zbiór na kiszonkę
i zbierać będziemy adapterami
bezrzędowymi, to ta rozstawa
nie ma takiego znaczenia. Przy
bezrzędowym możemy zawęzić nawet do 60 cm. Wówczas
rozrzedza nam się ilość roślin
w rzędzie i zwiększa się odległość od rośliny do rośliny.
W efekcie jest większy dostęp
światła i powietrza.
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Charakterystyka odmian jadalnych bardzo wczesnych
i wczesnych rekomendowanych do uprawy na podstawie
krajowych wyników PDOiR z 2011 roku.
Śląskie

Świętokrzyskie

Wielkopolskie

Zach. Pomorskie

2008

2007

2007

2008

2007

2008

2012

2009

2.

Lord

2009

2008

2010

2009*(1

2008

2007

2007

2008

2007

2008

2012

2009

3.

Miłek

2010

2010

2010

2009*

2009**

2009

2009

2011

2010

2012

4.

Viviana

2011

2011*

2011**

2011

2012

5.

Impala

2009

2007*

6.

Arielle

Opolskie

2009*(1

Mazowieckie

2010

Małopolskie

2008

Łódzkie

2009

Lubelskie

Denar

Kuj. Pomorskie

1.

Dol. Śląskie

Pomorskie

Tabela 1. Ziemniak. Listy zalecanych do uprawy odmian wczesnych i bardzo wczesnych na terenie województw w 2012 roku. ( źródło: COBORU)

Odmiana

Ariele – również wywodząca
się z Agrico B.A. w krajowym rejestrze od 2006 roku. Odmiana
bardzo wczesna, jadalna, dość
smaczna, o dużych, owalnych,
pokrytych żółtą skórką i żółtym
miąższu bulwach w typie konsumpcyjnym B. Daje plon około
500 dt z ha w tym 96% stanowi plon handlowy. Bardzo
wrażliwa na zarazę i wirus Y
oraz wrażliwa na wirusa liściozwoju natomiast dość odporna
na parcha zwykłego. Wykazuje
podwyższoną wrażliwość na
metrybuzynę stosowaną po
wschodach.
Owacja – odmiana jadalna,
wczesna w typie konsumpcyjnym B-BC, plenna - do 520 dt
z ha w tym 95% stanowi plon
handlowy, wyhodowana w Pomorsko Mazurskiej Hodowli
Ziemniaka, w krajowym rejestrze od 2006 roku. Bulwy duże,
okrągło-owalne, o żółtej skórce
i jasnożółtym miąższu z dość
płytkimi oczkami. Odmiana
dość odporna na parcha i wirus Y oraz liściozwoju, ale mało
odporna na porażenie liści zarazą. Jest średnio wrażliwa na
metrybuzynę stosowaną po
wschodach.
Vineta – Odmiana wyhodowana przez Europlant Pflanzenzucht GmbH wpisana do
krajowego rejestru w 1999 roku.
Wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym AB, dość smaczna. Bulwy duże okrągło-owalne
o żółtej skórce, żółtym miąższu
i dość płytkich oczkach. Daje
również wysoki plon ok. 520 dt
z ha, przy czym 96% to plon
handlowy. Odznacza się dużą
odpornośią na parcha zwykłego, wirusa Y i liściozwoju, ale
bardzo dużą wrażliwością na
porażenie liści zarazą. Wykazuje
też podwyższoną wrażliwość
na metrybuzynę stosowaną po
wschodach.
Cyprian – wpisana do krajowego rejestru w 2007 roku
odmiana jadalna, wczesna
z Pomorska Mazurskiej Hodowli Ziemniaka w typie konsumpcyjnym B o dość dużych
bulwach, kształtem i kolorem
podobnych do Owacji, dająca
również wysoki plon do do
520 dt z ha przy 95% plonu
handlowego. Wykazuje dość
małą odporność na wirusa Y
i liściozwoju oraz porażenie
liści przez zarazę. Jest średnio
wrażliwa na metrybuzynę stosowaną po wschodach.
Bellarosa – Hodowca i zachowujący Europlant Pflanzenzucht
GmbH wpisana do krajowego
rejestru w 2006 roku. Odmiana
wczesna, jadalna dość smaczna,
w typie konsumpcyjnym – B,
o dużych, okrągło-owalnych
bulwach z czerwoną skórką
i żółtym miąższu z dość płytkimi oczkami. Plenna, dająca
do 520 dt z ha w tym 98% plonu handlowego. Wyróżnia się

Lp

Denar – odmiana bardzo
wczesna, jadalna, smaczna,
typ konsumpcyjny AB, tworząca duże okrągło-owalne
z dość płytkimi oczkami bulwy
o żółtej skórce i jasnożółtym
miąższu, plenna dająca w plonie ogólnym ok. 500dt z ha
(w badaniach z 2011 dała plon
120% wzorca), przy czym plon
handlowy stanowi 96% plonu ogólnego. Jest średnio odporna na wirusa Y i wirusa
liściozwoju, dość odporna na
parcha zwykłego, ale wrażliwa na porażenie liści zarazą.
Wykazuje średnią wrażliwość
na metrybuzynę stosowaną po
wschodach. Odmiana wytworzona w „Hodowli Ziemniaka
Zamarte”.
Lord – odmiana też z „Hodowli Ziemniaka Zamarte” sp.
z o.o. - Grupa IHAR wpisana
do rejestru w 1999 roku, o cechach podobnych do Denara,
ale tworząca trochę większe
bulwy. Daje plon około 500 dt
z ha w tym 96% stanowi plon
handlowy. Jest mało wrażliwa
na metrybuzynę stosowaną po
wschodach.
Miłek – również z „Hodowli Ziemniaka Zamarte”, wpisania do krajowego rejestru
w 2006 roku. Odmiana jadalna,
bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym BC, dość smaczna,
wyglądem podobna do wyżej
opisanych. Daje plon około
500 dt z ha w tym 94% stanowi plon handlowy.
Charakteryzuje się dobrą odpornością na parcha zwykłego,
ale jest dość wrażliwa na wirusa
liściozwoju i bardzo wrażliwa na
porażenie liści zarazą. Wykazuje
średnią wrażliwość na metrybuzynę stosowaną po wschodach.
Viviana – wyhodowana przez
Böhm - Nordkartoffel Agrarproduktion OHG w 2010 roku,
odmiana jadalna bardzo wczesna, średnio smaczna, w typie
konsumpcyjnym AB. Daje
plon około 500 dt z ha w tym
95% stanowi plon handlowy.
Wyglądem przypominająca
wyżej wyszczególnione odmiany
z tym, że ma głębiej osadzone
oczka, jest natomiast wrażliwa
na wirus Y i liściozwoju i mało
odporna na zarazę oraz bardzo
wrażliwa na metrybuzynę stosowaną po wschodach.
Impala – hodowca Agrico
B.A. od 2003 roku w krajowym rejestrze. Odmiana jak
poprzednie, bardzo wczesna
jadalna, w typie konsumpcyjnym B, dość smaczna,
wyglądem podobna do wyżej
wymienionych. Daje plon około 500 dt z ha w tym 93% stanowi plon handlowy. Tak jak
Viviana jest bardzo wrażliwa
na zarazę i wrażliwa na wirusa
Y i liściozwoju. Brak danych
odnośnie stopnia wrażliwości
na metrybuzynę stosowaną po
wschodach.
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wysoką odpornością na parcha
zwykłego i wirusa liściozwoju,
ale podatna na wirus Y i bardzo
mało odporna na porażenie liści
przez zarazę. Jest mało wrażliwa
na na metrybuzynę stosowaną
po wschodach.
Michalina – odmiana
wczesna jadalna, w typie konsumpcyjnym B, wytworzona
w „Hodowli Ziemniaka Zamarte” wpisana do krajowego
rejestru w 2010 roku. Duże,
okrągło-owalne, z dość płytkimi oczkami, o żółtej skórce
i jasnożółtym miąższu bulwy
dają wysoki plon do 520 dt z ha
przy 96% plonu handlowego.
Odmiana jest dość odporna na
parcha zwykłego i wirusy natomiast mało odporna na wirusa
liściozwoju i zarazę. Jest średnio
wrażliwa na metrybuzynę stosowaną po wschodach.
Aruba – odmiana wczesna,
jadalna, dość smaczna w typie konsumpcyjnym B, również pochodząca z „Hodowli
Ziemniaka Zamarte” wpisana do krajowego rejestru
w 2007 roku. Średniej wielkości
owalne z płytkimi oczkami bulwy, o żółtej skórce i kremowym
miąższu dają wysoki plon do
520 dt z ha przy 93% plonu
handlowego w ogólnym. Jest
odporna na wirusa Y i parcha
zwykłego, mało odporna na
zarazę i średnio odporna na
wirus liściozwoju oraz średnio
wrażliwa na metrybuzynę stosowaną po wschodach.
Na podstawie materiałów COBORU
Jolanta Malinowska-Kłos
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URODZAJ

Jakie są przyczyny zmęczenia gleby
i jak je usuwać w przygotowaniu
gleby pod nowe nasadzenia?

Zmęczenie gleby może występować zarówno na glebach zwięzłych jak i na glebach lekkich.
Słaby wzrost drzew, krzewów
owocowych i bylin sadowniczych (truskawki, poziomki)
po posadzeniu w sadzie czy na
plantacji może być spowodowany wieloma przyczynami
jak: guzowatość korzeni, zgnilizna pierścieniowa (u jabłoni),
niewłaściwe nawożenie, słaby
drenaż i herbicydy.
Często przyczyną słabego
wzrostu wyżej wymienionych
roślin na glebach lekkich są pasożytnicze nicienie korzeniowe.
A w ostatnich latach zdarzają się
często przypadki słabego wzrostu czy nawet zamierania drzew,
krzewów i bylin sadowniczych
spowodowane uszkodzeniami
korzeni przez larwy (pędraki)
opuchlaków, chrabąszcza majowca, guniaka czerwczyka
czy ogrodnicy niszczylistki na
plantacjach truskawek. Zjawisko to w sadownictwie nosi
nazwę choroby lub problemu
replantacji, który datuje się od
czasu wymiany starych sadów
na nowe intensywne. Choroba
występuje tylko przy zakładaniu
sadu po usuniętych drzewach
tego samego gatunku np. pestkowych, po pestkowych lub ziarnkowych po ziarnkowych. Do
najbardziej podatnych z roślin
sadowniczych należą: jabłonie,
wiśnie, czereśnie, brzoskwinie
oraz w mniejszym stopniu - grusze, truskawki, maliny.
Charakterystycznym objawem
choroby replantacji (zmęczenia
gleby) jest osłabienie wzrostu
systemu korzeniowego drzew
w połączeniu z ciemnieniem
drobnych korzeni włośnikowych i występowaniem na nich
nekroz. Objawem na częściach
nadziemnych jest (anemiczny)
słaby wzrost i skrócenie międzywęźli. Skutki choroby występują w największym nasileniu
w pierwszych kilku latach. Jeżeli
drzewa nie zginą zamierając, to
po 3-5 latach, gdy system korzeniowy się rozwinie wykazują

poprawę wzrostu części nadziemnej. Choroba nie rozprzestrzenia się w glebie, a ogranicza
się do miejsc, gdzie rosły korzenie usuniętych drzew, krzewów.
Zjawisko jest długotrwałe i może
się ujawniać nawet do 10 lat po
usunięciu drzew ze starego sadu.

Choroby replantacji
A i B (niespecyficzna
i specyficzna)
Niespecyficzna choroba
występuje głównie na lekkich
glebach, powodowana przez
pasożytnicze nicienie glebowe
i korzeniowe (np. Pratylenchus
i Paratynelchus. Nicienie te przeważnie współdziałają z patogeniczną mikroflorą glebową,
głównie grzybami glebowymi
(np. Phytophthora cactorum)
oraz bakteriami, umożliwiając
im opanowanie korzeni powodując czarną zgniliznę korzeni.
Ten typ choroby można ograniczyć środkami nicieniobójczymi,
a najtaniej i najłatwiej zmianowaniem. Najlepszym przedplonem są rośliny krzyżowe np.
gorczyca, rzepak, rzepa oleista.
W przypadku obawy pozostania
herbicydów (uwzględnić w zmianowaniu poprzedzającym) należy wysiewać kukurydzę na
zielono do przyorania.
Specyficzna choroba występuje na glebach zwięzłych
i nie jest związana z obecnością nicieni. Nie stwierdza się
jej zwykle na kwaśnych glebach
o pH poniżej 5,5. Mechanizm jej
powstawania nie był dotychczas
dostatecznie poznany. Podczas
pierwszego Międzynarodowego
Sympozjum na temat replantacji
sadów, które odbyło się latem
1987 roku w Bonn zaprezentowano sporo ciekawych wyników
badań, które dotyczyły mechanizmów powstawania chorób
oraz ich zwalczania. Przytoczono wówczas, że w chorobie
replantacji są pewne związki
szkodliwe dla młodych korzeni,
a więc toksyny, które powstają z glikozydów uwalnianych

w procesie rozkładu korzeni
po usuniętych drzewach pod
wpływem enzymatycznej działalności mikroflory. Prof. Franco Zucconi z Neapolu podczas
tego sympozjum wykazał, że
stopień zmęczenia gleby zależy
od ilości pozostałych w niej korzeni z usuniętych drzew oraz
od intensywności ich rozkładu. Rozkład korzeni wzrasta ze
wzrostem temperatury gleby.
Metodę zwalczania specyficznej choroby replantacji dzielimy
na chemiczną i nie chemiczną.
W związku z obecną chemizacją gleb metoda chemiczna
jest bardzo niebezpieczna dla
naturalnego środowiska. Nikt
z naukowców podczas tego sympozjum nie zwrócił uwagę na
jednostronne lub całkowite wyjałowienie gleb ze składników
pokarmowych, co też powoduje
anemiczność roślin i co za tym
idzie słaby wzrost i plonowanie. Obecnie w sadownictwie
i nie tylko w sadownictwie powinno się stosować najbardziej
bezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia konsumentów
metody niechemiczne zwalczania choroby replantacji gleb.

Usuwanie korzeni
By nie dopuścić do tego, aby
gleba nadal była zmęczona, należy przed posadzeniem sadu po
sadzie wykarczowanym, usunąć
z gleby nie tylko grube, ale i te
najdrobniejsze korzenie. Nawet
po wykarczowanym pojedynczym drzewie w sadzie starszym
nie powinniśmy pozostawiać
grubych korzeni jak to przedstawia zdjęcie, bo młode posadzone
drzewko nie będzie prawidłowo
rosło. Dlatego tak ważne jest
w pierwszej kolejności usunięcie możliwie wszystkich korzeni
z gleby. A dlaczego natychmiast,
bo są one popodrywane i łatwo wychodzą z gleby. Po wtóre
nie dopuszczamy do butwienia
w glebie pozostawionych korzeni, których związki toksyczne
miałyby ujemny wpływ na rozwój nowo posadzonych drzewek.
Jeżeli drzewa usuwamy jesienią
po ostatnich zbiorach owoców,
wykonujemy wtedy orkę głęboką do 60-80 cm, a nawet do
100 cm i tak pozostawiamy na
zimę w ostrej skibie. Wiosną po
zginięciu śniegu, gdy tylko można ciągnikiem wjechać na pole
- stosujemy kultywator by wzruszyć glebę i powyciągać resztę
pozostawionych w glebie korzeni. Ze względu na stosowanie
herbicydów w sadach i na plantacjach w pasach drzew, krzewów owocowych, najlepszym
sposobem niwelowania dalszych
skutków zmęczenia gleby przed
nowo posadzonym sadem jest
wysiew kukurydzy i późniejsze
jej przyoranie jako zieloną masę
organiczną.

Nawóz zielony
Im sad był starszy tym dłużej
powinna być przygotowywana gleba pod nowe nasadzenia. Jeszcze 20 lat temu były
usuwane drzewa 30-40 letnie
i po roku już wsadzano młode
drzewka i czasem w stare rzędy
szły nowe nasadzenia. W takich
sadach nie można było oczekiwać efektów. Najlepiej po bardzo
starych sadach czy plantacjach
krzewów owocowych przygotowywać glebę przez 2-3 lata
wysiewając w pierwszym roku
kukurydzę, a w dwóch następnych latach gorczycę na nawóz
zielony. Gorczyca jest rośliną
typowo wapnolubną i na glebach
kwaśnych słabo rośnie. Dlatego też sadownicy zniechęcają
się do jej wysiewu nie wiedząc,
że ta roślina wymaga by w takich warunkach wysiać wapno na glebę i jak już gorczyca
wschodzi po jej wysianiu opryskać dolistnie stosując wapno
dolistnie np. WAPNOVIT bądź
Plonochron wapniowy lub Stopit wraz z wodnym roztworem
mocznika, w celu wytworzenia
dużej masy zielonej. Niektórym
sadownikom przy dokarmianiu
dolistnym udaje się trzy razy
do roku przyorać gorczycę na
zielony nawóz. Informuję rolników, iż wysiewając gorczycę
pamiętajmy by ją opryskiwać
w czasie wzrostu stosując bor
dolistnie np. BORMAX, ponieważ pierwiastek boru związany
jest w glebie tylko z materią organiczną. Natomiast w glebach
mineralnych nawet jakbyśmy
pierwiastek boru stosowali
w nawożeniu doglebowym to
i tak zostanie on wymyty w głąb
gleby jak wymywany jest pierwiastek magnezu. Dlatego też
przed wykarczowaniem sadu,
czy plantacji krzewów owocowych polecam sadownikom
(większość z nich to już stosuje)
głęboką analizę gleby z trzech
poziomów (a – poziom próchniczny, b- poziom wymycia
składników mineralnych, c –
poziom namycia składników
mineralnych) profilu glebowego
wykonując badania z pobranych
prób gleby do analiz chemicznych w Stacjach Chemiczno
Rolniczych czy w Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach
na określenie zawartości materii organicznej, odczynu gleby,
określenie kategorii agronomicznej gleby i określenie zawartości makroelementów (Ca, P, K,
Mg, S) oraz mikroelementów
(B, Fe, Cu, Mn, Zn). Mając już
wyniki po analizie chemicznej
gleby możemy prawidłowo glebę zwapnować i wysiać nawozy
doglebowe. I tu już wchodzimy
w drugą metodę likwidowania
skutków zmęczenia gleby po
jej całkowitym wyjałowieniu
z powodu kwaśnych i bardzo
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kwaśnych gleb oraz z niedoborów w glebie makro- i mikroelementów. Na wyjałowionych
glebach ze składników pokarmowych, w takich sadach drzewa
słabo rosną, korzenie ciemnieją
i zamierają. A więc wzrost drzew
jest wówczas zahamowany.

Próchnica
i Mikroorganizmy
Trzecią metodę, którą proponuję do usuwania skutków
zmęczenia gleby nawet w starych niewykarczowanych sadach
jest ożywienie życia gleby przez
eliminację z gleby pasożytniczych grzybów i bakterii poprzez stosowanie pożytecznych
Humusów i zawartych w nich
Mikroorganizmów. Powszechna
chemizacja naszego życia spowodowała, że żyjemy w świecie,
gdzie bez produktów chemii nie
jesteśmy w stanie funkcjonować
jako cywilizacja. Produkty syntezy chemicznej towarzyszą nam
na każdym kroku naszego życia
oraz znajdują się również w naszej żywności i wodzie. Mówiąc
tu o żywności, to chemizacja
zaczyna się już na polu.
Zdrowa, żywa, strukturalna gleba zawiera nie tylko niezliczone składniki mineralne
i organiczne, będące źródłem
substancji odżywczych, ale również środowiskiem życia organizmów i mikroorganizmów
glebowych, które uczestniczą
w życiu roślin. Ich obecność
m.in. ma decydujący wpływ na
regulację procesów przyswajania
przez rośliny substancji odżywczych i pełnią one ważną rolę
w ochronie immunologicznej
roślin. Poprzez ciągłe stosowanie
agrochemii w glebie na wielką
skalę rozmnożyły się patogenne
organizmy pozbawiając glebę
jej naturalnej żyzności. Tym
samym rośliny stają się słabsze i mniej odżywione. Zdrowa gleba to skarbnica życia. To
gigantyczna naturalna bioróżnorodna fabryka biochemiczna
prowadzona w warstwie ornej
przez 15-20 ton /ha mikroorganizmów, 4 tony dżdżownic,
1 tonę pozostałych organizmów
(nicienie, pająki, mrówki, ślimaki, chrząszcze, gryzonie
i inne. Przetwarza w wierzchniej warstwie 99% pozostałości
pestycydów w związki nietoksyczne. Tworzy optymalne warunki bio-fizyko-chemiczne do
kiełkowania, wzrostu i rozwoju
roślin rolniczych i ogrodniczych.
Zdrowa Gleba to skarbnica życia, wiąże (magazynuje) 3 razy
więcej węgla niż biomasa ponad
gruntem i 2 razy więcej niż atmosfera. Magazynuje w warstwie ornej od 200 do 600 ton
wody na ha. Zapobiega erozji
wodnej i powietrznej. Ogranicza
lub eliminuje potrzebę stosowania środków chemicznych.

Dr Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stopnia w zakresie
sadownictwa

Natomiast w chorej i zdegradowanej glebie dominują mikroorganizmy chorobotwórcze
jak np. Fusarium i in.. Występuje gnicie materii organicznej.
A w tym procesie wydzielają
się szkodliwe gazy i toksyny.
Proces tworzenia próchnicy
jest zahamowany. A pod podeszwą płużną są warunki
beztlenowe i wówczas rośliny
mają słabo rozwinięty system
korzeniowy. Potrzebują wysokich dawek nawozów i intensywnej ochrony chemicznej.
Gleba staje się laboratorium
chemicznym. Obniża się odczyn gleby i obecnie w Polsce
mamy ponad 85% gleb bardzo
kwaśnych (pH <4,5) i kwaśnych
(pH 4,6 – 5,5) pod wszelkimi
uprawami rolniczymi i ogrodniczymi. Źródłem materii organicznej jest słoma i inne
resztki po zbiorach w rolnictwie i ogrodnictwie - opadłe
kwiaty, zawiązki, liście i ścięte
pędy. Poplony i międzyplony,
obornik, komposty, humusy,
przefermentowana gnojowica.
Uwaga! można się spytać rolników, dlaczego spalamy słomę
i inną wartościową materię
organiczną, jeżeli jej deficyt
występuje w glebach ???
Dla przywrócenia życia
w glebach w pełnym tego słowa znaczenia należy w całym
rolnictwie wprowadzić biologizację, która jest też znakiem
postępu!!!. Zaś chemizacja,
którą obecnie w rolnictwie
stosujemy wprowadza – sterylność, ogranicza populację
pożytecznych mikroorganizmów, hamuje procesy próchnicotwórcze, powoduje gnicie
materii organicznej, ułatwia
rozwój grzybów pleśniowych,
pogarszając warunki korzystania z zasobów gleby przez
system korzeniowy, powoduje
procesy degradacji, a przez to
spadek rentowności gospodarstwa!!!. Zaś biologizacja to bioróżnorodność, dominacja
pożytecznej mikroflory, regeneracja gleby, eliminacja
procesów gnicia, grzybów pleśniowych i większość szkodników glebowych, rewitalizacja
środowiska, a przez to poprawa
rentowności gospodarstwa!!!
(Na dzień dzisiejszy jednym
z najważniejszych zadań, które
stoi przed rolnikiem i ogrodnikiem jest przeciwdziałanie
zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie wapna. Te problemy
zostaną omówione w następnym
moim artykule pt: ”Właściwe
nawożenie doglebowe warunkiem dobrego wzrostu, rozwoju
i plonowania roślin sadowniczych” marzec 2013).
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Na rynku polskim pojawił się Delsol, nawóz opracowany we Francuskim
Instytucie Badań Mikrobiologicznych.
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Bogate życie ryzosfery
Ryzosfera jest częścią gleby
w kontakcie z korzeniami. Żyje
w niej 100 razy więcej mikroorganizmów niż w pozostałych
warstwach gleby. Jest ona więc
miejscem wielu procesów wymiennych z rośliną. Bakterie,
które się w niej rozwijają są to
tzw. rhizobakterie. Wśród tej specyficznej mikroflory Pseudomonas fluorescens i Pseudomonas
putidia odgrywają kluczową rolę,
wywierając działanie stymulujące na wzrost roślin i ochrony
jej systemu korzeniowego przed
atakami pasożytów.
Właściwości te nazwano
„PGPR” (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), co
oznacza rhizobakterie wywierające wpływ na wzrost roślin.
Pseudomonas putida ułatwiają
również kiełkowanie i wzrost
sadzonek, otrzymały miano
„EPR” (Emergence Promoting
Rhizobacteria), rhizobakterie,
które ułatwiają wzrost. Nawóz
Delsol dostarcza substancji, które rozwijają aktywność właśnie
tych mikroorganizmów.

Oddziaływanie na
stan gleb
Delsol, poprzez swój wpływ
na rhizobakterie, przeciwdziała
wyjaławianiu gleby, wspomaga
procesy użyźniania i regeneracji
gleb, odblokowuje glebę z metali
ciężkich i toksyn utrudniających
prawidłowy wzrost i rozwój roślin.
Delsol zapobiega efektowi zmęczenia gleb. Bez odpowiedniej
aktywności mikrobiologicznej
REKLAMA

gleby nie ma bowiem możliwości
uzyskania wydajnych i dobrych
jakościowo plonów.

Wzrost roślin
Nawóz ten rozwija aktywność mikrobiologiczną ryzosfery, wpływa na kiełkowanie
nasion i rozwój korzeni, zwiększa przyswajanie przez rośliny
składników pokarmowych, a dodatkowo stymuluje ich wzrost.

Wzrost odporności
Delsol dodatkowo wzmacnia
naturalne mechanizmy obronne
roślin, m.in. poprzez stymulowanie produkcji fitoaleksyn. Dzięki
temu rośliny są bardziej odporne
na działanie takich czynników
chorobotwórczych jak: Pythium
spp., Phytophtora spp., Fusarium
Spp., Rhizoctonia solani, Phoma
spp., Botrytis cinerea, Aphanomyces, Verticilium dahliae.

Stosowanie
Delsol stosuje się w formie oprysku doglebowego lub we wczesnych
fazach wzrostu roślin w dawce
1-3 L/ha w 300-500 L wody, w następujących uprawach:
• warzywa: 1-2 L/ha.
• buraki cukrowe, kukurydza, rzepak ozimy, zboża:
1-2 L/ha.
• drzewa i krzewy owocowe:
2-3 L/ha przed założeniem
sadu, 1-2 L/ha w sadach
owocujących.
• truskawki: przed założeniem
plantacji 2-3 L/ha i owocujące
1-2 L/ha.
• rośliny ozdobne:
3-6 ml/L wody.
Szczególnie dobre rezultaty
stosowania Delsolu uzyskuje
się na glebach o uregulowanym odczynie gleby o pH ok.
6,0 i wyższym oraz przy łącznym stosowaniu z Rosahumusem. Delsolu nie należy mieszać
ze środkami ochrony roślin, ale
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Nawóz zawiera azot organiczny oraz „Co-formulator” – zestaw
substancji stymulujących rozwój
w glebie bakterii Pseudomonas
putidia i Pseudomonas fluorescens . Delsol poprawia żyzność
gleby przeciwdziałając wyjaławianiu i zapobiegając zmęczeniu
gleby. Jak działa ten nawóz?
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Bakterie Pseudomonas putidia
i Pseudomonas fluorescens pełnią
funkcje naturalnego modyfikatora
i regeneratora gleb, ponieważ aktywizują ich życie biologiczne regulując skład mikroflory. Szczepy
tych bakterii występują w glebie
w warunkach naturalnych i odgrywają rolę „bio-ochraniacza”,
jednak nie zawsze ich ilość jest
wystarczająca. Funkcja bioochronna bakterii Pseudomonas polega
na wytwarzaniu związków chelatujących żelazo tzw. „sideroforów”
. Te bakteryjne chelaty wiążą żelazo z ryzosfery zapewniając pulę
żelaza potrzebną do optymalnego
wzrostu roślin uprawnych.
Żelazo jest składnikiem niezbędnym do rozwoju roślin uprawnych, chwastów oraz wszystkich
mikroorganizmów, w tym bakterii i grzybów chorobotwórczych.
Wytwarzane przez bakterie Pseudomonas „siderofory” blokują
dostępność żelaza dla szkodliwych grzybów ograniczając ich
rozwój, a tym samym zwiększając
zdrowotność roślin uprawnych.

Modyfikatory gleby

Modyfikatorami gleby są bakterie lub grzyby, które stymulują życie mikrobiologiczne gleby
i roślin poprzez:
• uwolnienie składników odżywczych z gleby dla roślin,
tak żeby były one dla nich
dostępne, szczególnie istotna jest poprawa dostępności
fosforu, co zapewnia silny
rozwój sytemu korzeniowego
i żelaza , które w glebach sadowniczych jest pierwiastkiem
bardzo deficytowym,
• działanie antagonistyczne
w stosunku do patogenów
(czynników chorobotwórczych) roślin.
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Wpływ stosowania nawozu Delsol na liczebność Wpływ stosowania nawozu Delsol na liczebność
bakterii Pseudomonas putidia, 5 miesięcy po
grzybów, 3 miesiące po zastosowaniu na plantazastosowaniu na plantacji cebuli, Uniwersytet
cji cebuli, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 2012r
Przyrodniczy Poznań 2012r

Wyniki skuteczności Delsol. Rozwój systemu korzeniowego kukurydzy IUNG Puławy, RZD Kępa,
Gospodarstwo Osiny 31.05.2012 r. (Na zdjęciu od lewej: system korzeniowy kukurydzy po zastosowaniu delsolu w dawce 2l/ha - w środku kontrola NPK – dalej system korzeniowy po zastosowaniu
Delsolu w dawce 1l/ha.)
Jak działa
Delsol?

Bez
Delsolu

Wzrost dynamiki
biologicznej ziemi

Bioochrona systemu
korzeniowego

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
i mechanizmów obronnych roślin
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Wiosenna uprawa roli
pod zasiewy jare

Od jakości wykonania uprawy wiosennej, w znacznej mierze
zależy wysokość i jakość przyszłych plonów.
Świadome działanie rolnika powinno polegać na takim
sterowaniu uprawą (liczbą i intensywnością zabiegów agrotechnicznych), by osiągnąć
trwałą gruzełkowatą strukturę
górnej warstwy gleby oraz by nie
doprowadzić do jej nadmiernego
przesuszenia. Wszelkie błędy
popełnione podczas wykonywania uprawy przedsiewnej pod
rośliny jare oraz niekorzystne
wiosenne warunki pogodowe
– długotrwałe chłody, niedobory wilgoci uwydatniają się
w trakcie ich wegetacji.

Docenić włókowanie
Wiosenna uprawa roli, terminowa i dostosowana do
warunków przygotowywanego pola, wywiera decydujący
wpływ na wschody roślin i ich
rozwój. Do jej podstawowych
celów zaliczamy: zatrzymanie
i ograniczenie jak największej
części wody nagromadzonej
w okresie zimowym; przyspieszenie ogrzania się roli; stworzenie gruzełkowatej struktury
w powierzchniowej warstwie
oraz zniszczenie kiełkujących
chwastów. Dla szybkich i równomiernych wschodów ważna
jest też odpowiednia głębokość
uprawy, dlatego też elementy
robocze maszyn i narzędzi nie
powinny pracować poniżej planowanej głębokości siewu.
Czas na przygotowanie gleby
pod zboża jare jest bardzo krótki,
na glebach utrzymanych w dobrej kulturze uprawki wiosenne
powinny być ograniczone do
niezbędnego minimum. Uprawa
powinna być rozpoczynana od
włókowania lub bronowania.
Zabiegi te zapobiegają stratom
wilgoci, przyspieszają ogrzewanie i wstępnie przygotowują
pole. Należy je przeprowadzić
jak najwcześniej, jak tylko można wjechać w pole. Stosowanie
bron zamiast włóki, ze względu
na głębsze działanie tego narzędzia sprzyja ucieczce wody oraz
pogarsza strukturę. Wykorzystując w tym celu brony, należy je
odwrócić (zębami do góry), by
ich działanie było płytsze – podobne do włóki. Oszczędności
z tytułu rezygnacji z włókowania
lub bronowania są pozorne, bowiem koszt zabiegu nie przekracza 25-30 zł/ha, a dużo większe
są straty z powodu przesuszenia
roli. Rezygnacja z tego zabiegu
może dotyczyć tylko gleb lekkich, ze względu na szybkie ich
obsychanie na głębokość działania włóki lub brony. Dlatego
też na glebach lekkich powinna obowiązywać zasada, że im
mniej w nich wilgoci, tym bardziej należy upraszczać uprawę.

Zakres uprawy
dostosować do
warunków polowych
Przygotowanie gleby do siewu powinno nastąpić przy jak
najmniejszej liczbie przejazdów
roboczych. Każdy kolejny przejazd powoduje bowiem dodatkowe koleiny, pogarsza warunki
wschodów oraz zwiększa koszty.
System kapilar powinien być
zamknięty na głębokości siewu danej rośliny. Zbyt głęboka
uprawa spowoduje przerwanie
kapilar na większej głębokości
w efekcie czego, podczas siewu nasiona będą umieszczone
w warstwie gleby wtórnie zagęszczonej. W takim przypadku
dostarczanie wody z głębszych
warstw do strefy kiełkowania
będzie utrudnione. Spowoduje to gorsze i nierównomierne
wschody roślin. W wyniku
uprawy na powierzchni pola
powinna zostać wytworzona
warstwa luźnej gleby, o gruzełkowatej strukturze, przez którą
następuje wymiana powietrza
i ciepła niezbędnego do kiełkowania nasion.
Głębsze spulchnianie poprzez
kultywatorowanie na głębokość
10-14 cm jest wskazane tylko
na glebach po zastoiskach wodnych lub na glebach ciężkich
i zwięzłych po długotrwałych
deszczach wczesnowiosennych.
Jednak zbyt wczesne rozpoczęcie prac uprawowych, przy
nadmiernej wilgotności gleby
prowadzi do tworzenia na powierzchni pola głębokich kolein
po kołach ciągników i do niszczenia struktury gleby. Trzeba
również pamiętać o konieczności wyposażenia ciągnika
do prac uprawowych w koła
bliźniacze lub koła z szerokimi,
niskociśnieniowymi oponami.
Wykonywanie kolejnych
zabiegów uprawowych zależeć
powinno od bieżącego stanu
spulchnienia oraz zwięzłości
uprawianej gleby. Po przeschnięciu powierzchniowej warstwy
gleby można zastosować nawożenie przedsiewne - zazwyczaj
azotowe. Na glebach lekkich,
uprawę przedsiewną można
ograniczyć do dwukrotnego
bronowania broną zębową, lub
zestawu bron zębowych połączonych z wałem strunowym. Stosowanie narzędzi bądź maszyn
intensywnie spulchniających
na takiej glebie nie jest wskazane. Na pozostałych glebach,
dobre efekty pracy zapewniają
agregaty uprawowe, w których
narzędziem roboczym jest brona
z zębami sprężynowymi. Brona powinna współpracować
z dwoma wałami strunowymi wykonanymi z uzębionych

Fot. Pottinger
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płaskowników. Na glebach
ciężkich, ze względu na trudności z utrzymaniem głębokości
pracy, zamiast brony powinno
się stosować kultywator z wąskimi zębami sprężynowymi.
Rozstaw zębów zakończonych
redliczkami na belkach ramy
kultywatora podczas uprawy powinien wynosić od 5 do 10 cm,
co zapewnia spulchnienie gleby
oraz skuteczne rozbicie brył. Zagęszczenie zębów powinno być
uzależnione od głębokości uprawy – im płycej, tym gęściej. Jeśli
w narzędziu nie ma możliwości
zmniejszenia odległości między zębami, to wówczas zamiast
redliczek należy zamontować
gęsiostopki.
Najlepsze efekty pracy
w przedsiewnym przygotowaniu gleb średnich i ciężkich daje
stosowanie agregatów, w których narzędzie uprawowe stanowi kultywator ze sztywnymi
zębami zakończonymi gęsiostopkami, podcinającymi całą
powierzchnię pola na żądanej
głębokości. Utrzymanie jednakowej głębokości pracy zapewnia prowadzenie agregatu
na dwóch wałach - przednim
i tylnym. Dla wyrównywania
powierzchni pola stosowane są
włóki o regulowanej głębokości
pracy umieszczone za przednim
wałem strunowym (w niektórych agregatach jako pierwszy
element roboczy). Prędkości
robocze agregatów powinny
wynosić powyżej 8 km/h (najlepiej w przedziale 8-12 km/h),
ponieważ poniżej tej wartości
pogorszeniu ulega jakość pracy.
Stosowanie większych prędkości
może prowadzić do nadmiernego zniszczenia struktury oraz
rozpylenia gleby.

Agregaty aktywne
stosować na glebach
ciężkich

Aktywne maszyny uprawowe
można stosować przede wszystkim na glebach ciężkich, które
trudno jest doprawić agregatami biernymi. Wykorzystanie
maszyn aktywnych zapewni
przygotowanie gleby do siewu
w jednym przejeździe roboczym.
Dużą ich zaletą jest szeroka możliwość regulacji efektu uprawy
np. przez zmianę prędkości
roboczej agregatu, czy zmianę
przełożenia w skrzyni przekładniowej maszyny. Prowadząc
zatem pracę takimi maszynami,
należy każdorazowo mieć na
uwadze warunki panujące na
polu i tak dobierać prędkość obrotową elementów roboczych
maszyny oraz prędkość roboczą
agregatu, by nie doprowadzić
do rozpylenia gleby. W przypadku nadmiernego rozpylenia
gleby i wystąpienia po siewie
intensywnych opadów deszczu,
powierzchnia pola łatwo ulega
zaskorupieniu i utrudnione są
wtedy wschody roślin.
Niedbale wykonana przedsiewna uprawa roli spowoduje
umieszczanie nasion podczas
siewu na różnej głębokości.
Rośliny wyrastające z nasion
umieszczonych zbyt głęboko są
osłabione, ponieważ ich wschody są opóźnione o kilka dni.
Natomiast nasiona umieszczone
zbyt płytko mogą w ogóle nie
skiełkować z powodu zbyt szybkiego wyschnięcia wierzchniej
warstwy gleby – braku wilgoci.
Z kolei uprawa zbyt wilgotnej
gleby prowadzi do nadmiernego jej zagęszczenia, co również
ujemnie wpływa na wschody
i wzrost roślin. Popełnionych
błędów na etapie uprawy przedsiewnej nie da się już naprawić
w późniejszym okresie wegetacji, dlatego tak ważnym jest
przestrzeganie podstawowych
zasad podczas jej wykonywania.
Dr. inż. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
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Kwalifikowany materiał
siewny – jak reklamować?

Dlaczego właśnie kwalifikat? Rośnie liczba gospodarstw, które
kwalifikowanym materiałem siewnym obsiewają ponad połowę
gruntów. Przekonały się one, że siew dokładnie wyliczonej,
niewielkiej ilości kwalifikatu o wysokiej sile kiełkowania jest
tańszy niż większej ilości nasion z własnego zbioru. Nasiona
kwalifikowane to wyrównany, silny i zdrowy łan.
Siew materiału kwalifikowanego daje plon wyższy w porównaniu z materiałem własnym.
Zwyżka plonu o 5% zrekompensuje zakup kwalifikatu. Ponieważ materiał kwalifikowany
jest profesjonalnie przygotowany
do siewu, oszczędzamy również
czas, który stracilibyśmy na wyczyszczenie i zaprawienie ziarna
z własnego zbioru. Niewątpliwą
korzyścią, jaka płynie z siewu
kwalifikatu, jest również możliwość ubiegania się o przyznanie dopłat przez Agencję Rynku
Rolnego. Nie trzeba też płacić
żadnych dodatkowych opłat dla
hodowcy odmiany. Pamiętajmy
jednak, że informacji udzielić trzeba, jeśli otrzymamy wniosek od
Agencji Nasiennej z zapytaniem
REKLAMA

o wykorzystanie materiału z własnego zbioru odmian chronionych
do ponownego siewu.
Kwalifikowany materiał siewny
produkują zarejestrowane firmy
nasienne na podstawie licencji
od hodowcy. Aby wyprodukować
kwalifikat najwyższej jakości, konieczna jest rozległa wiedza na
temat produkcji nasiennej oraz
znajomość nowoczesnych technologii. Przed dopuszczeniem do
sprzedaży nasiona muszą uzyskać
pozytywne świadectwa oceny polowej i laboratoryjnej.

A jeśli nasiona są
wadliwe?
Jeżeli jakość kwalifikowanego materiału siewnego jest

niezadowalająca, rolnik może
go reklamować. Po stwierdzeniu
złej jakości nasion nie należy
otwierać kolejnych worków, lecz
natychmiast reklamować całą
zakupioną partię u sprzedawcy – koniecznie na piśmie, za
potwierdzeniem odbioru. Jako
materiał dowodowy można dołączyć próbkę wadliwego ziarna.
O stwierdzonej wadzie materiału siewnego rolnicy często
powiadamiają też hodowcę, będącego właścicielem odmiany.
Jeśli wada ujawniła się już po
wykonaniu siewu, dowodem
jest stan pola (próby, zdjęcia,
świadkowie).
Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem reklamacji – im później,
tym trudniej będzie sprzedawcy

skontrolować wadliwy materiał
lub stan pola i jednoznacznie
ustalić, czy zastrzeżenia zgłoszone przez rolnika są słuszne.
Zapobieżeniu sytuacji spornych
służą procedury reklamacyjne,
funkcjonujące u danego sprzedawcy. Określają one m.in.
termin oraz sposób złożenia
reklamacji. W momencie zakupu nasion warto zapytać sprzedawcę o obowiązujące zasady
reklamacji – jeśli bowiem nie
dotrzymamy terminu zgłoszenia
wady materiału siewnego lub nie
dostarczymy wszystkich wymaganych dokumentów, sprzedawca może odmówić rozpatrzenia
naszej reklamacji.
Najważniejsza jest faktura
Dla celów dowodowych można

URODZAJ

zachować etykiety z worków
z materiałem siewnym; podstawą reklamacji jest jednak
faktura zakupu nasion. Pamiętajmy, aby w momencie zakupu kwalifikowanego materiału
siewnego żądać od sprzedawcy
wystawienia faktury VAT. Prawidłowo sporządzona faktura
powinna zawierać:
• dane sprzedawcy i nabywcy
(imię i nazwisko lub nazwa,
adres, NIP),
• datę sprzedaży materiału i numer faktury,
• cenę jednostkową materiału
siewnego,
• łączną wartość zakupionego materiału (liczbowo
i słownie),
• nazwę gatunku i odmiany,
kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
• w przypadku zakupu mieszanki – jej skład,
• n r p a r t i i m at e r i a ł u
siewnego.
Należy uważnie sprawdzić,
czy nazwa gatunku i odmiany,
nr partii nasion oraz stopień odsiewu są zgodne na etykietach
i na otrzymanej fakturze. Jeśli
na dokumencie zauważymy
niezgodność lub brak którejś
z powyższych danych (zwłaszcza nazwy gatunku/odmiany
oraz numeru partii), możemy
podejrzewać, że oferowany
materiał jest niekwalifikowany i sprzedawany nielegalnie.
W takiej sytuacji należy zażądać dodatkowo dokumentu wydania z magazynu, na którym
numer partii musi się znaleźć.
Jeśli sprzedawca odmówi, lepiej
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zrezygnować z zakupu, a o sprawie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa.

Ostrożność nie zawadzi
W ramach rekompensaty
sprzedawcy często proponują
wymianę wadliwych nasion na
nowy materiał kwalifikowany. W takiej sytuacji należy
zwrócić szczególną uwagę, czy
worki z materiałem siewnym
są zamknięte i oznakowane
urzędowymi etykietami, które
gwarantują, że nasiona zostały
urzędowo ocenione i spełniają
wymogi jakościowe. Nie należy przyjmować materiału siewnego bez etykiet, ponieważ
może być to próba oszustwa.
Pamiętajmy, aby kupować
materiał siewny w sprawdzonych firmach nasiennych, cieszących się dobrą opinią na
rynku. W ten sposób zyskamy
pewność, że nasiona zostały
w odpowiedni sposób wyprodukowane i były prawidłowo
przechowywane. Ponieważ
ceny kwalifikowanego materiału siewnego są dość wysokie,
rolnicy często szukają okazji.
Warto jednak zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza,
jeśli sprzedawca oferuje nasiona w podejrzanie niskiej cenie,
a przy tym odmawia wystawienia faktury. Bez dowodu
zakupu nie mamy podstaw
do reklamacji, gdyby materiał
siewny okazał się wadliwy, ani
też pewności, że nabyliśmy legalne, kwalifikowane ziarno.
Izabela Rogasik-Kurzawa
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Przyczyny znoszenia cieczy
roboczej i możliwości zapobiegania
Za jedną z głównych przyczyn
skażenia agrofitocenozy uważa się pozostałości pochodzące
z agrochemikaliów, które oprócz
skażeń miejscowych, mogą być
przyczyną skażeń na szerszą skalę, wynikającą z faktu przedostawania się tych substancji do
środowiska glebowego, a w szczególności do wód gruntowych.
Obecnie coraz częściej mówi
się o jeszcze jednym potencjalnym źródle skażenia, a mianowicie o tej części cieczy roboczej,
która podczas zabiegu opryskiwania podlega procesowi
znoszenia. Szacuje się, że w niesprzyjających warunkach pogodowych straty wynikające ze
znoszenia mogą wynosić nawet
do 50%. Jeszcze do niedawna
znoszoną ciecz roboczą rozpatrywano wyłącznie jako powód
strat w wymiarze ekonomicznym
i ewentualnie jako źródło zagrożenia dla upraw ościennych.
Okazuje się, że oprócz wymienionych strat, może dochodzić
do tego jeszcze efekt biologiczny
samego zabiegu opryskiwania,
ponieważ dwukrotnie większa
dawka wynikającą z „nałożenia”, której źródłem jest znoszona ciecz, może zagrażać nie
tylko chronionej roślinie, ale
również pożytecznej faunie, jak
np.: promieniowce, pierścienice
czy owady.
Na zjawisko znoszenia może
mieć wpływ szereg czynników,
w tym technicznych, technologicznych oraz meteorologicznych.

Wielkość kropli
Podczas aplikacji za najczęstszą przyczynę znoszenia uważa się nieodpowiednią wielkość
kropli. W czasie zabiegu opryskiwania pod określonym ciśnieniem, roztwór cieczy dzielony
jest na krople różnej wielkości.
Im średnica dyszy jest mniejsza, a ciśnienie jest większe,
tym mniejsze są również krople. W efekcie prowadzi to do
tego, że krople o najmniejszej
średnicy (<200 µm - mikrokrople), są bardzo łatwo znoszone
poza zakładany obszar aplikacji
(tzw. efekt mgławicy).
REKLAMA

Wysokość zabiegu
opryskiwania
W miarę wzrostu odległości
pomiędzy dyszami, a opryskiwaną powierzchnią pola następuje większy ruch powietrza, co
nie pozostaje bez znaczenia na
sam proces znoszenia. Wpływ
wiatru może przyczyniać się do
zwiększenia udziału mikrokropel, które w wyniku zawirowań
zostają zniesione poza zakładany obszar oprysku. Ważne:
nie należy prowadzić zabiegu
opryskiwania z wysokości większej jak również mniejszej niż
sugerowana przez producenta
rozpylaczy.

Prędkość robocza
ciągnika/opryskiwacza
Zwiększona prędkość robocza zespołu opryskującego
może spowodować zawrócenie strumienia cieczy roboczej
przez wznoszące prądy powietrza i wiry tworzące się tuż za
opryskiwaczem, które unosząc
mikrokrople przyczyniają się do
powstawania zjawiska znoszenia. Wszystkie agrochemikalia
należy stosować zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej,
czyli przy zalecanych prędkościach roboczych 6-8 km/h,
a w przypadku rozpylaczy
eżektorowych do 10 km/h. Natomiast w miarę wzrostu prędkości wiatru należy niezwłocznie
zmniejszyć prędkość zespołu
opryskującego.

Prędkość wiatru
Spośród czynników niezależnych od operatora opryskiwacza największy wpływ
na zjawisko znoszenia ma siła
wiatru. Zwiększenie prędkości
wiatru już o 10% powoduje intensyfikację zjawiska znoszenia.
Dlatego tak ważne jest, aby zabieg opryskiwania prowadzony
było we względnie stabilnych
warunkach wietrznych. Kiedy
są takie warunki? Najczęściej
„najspokojniej” jest w okresie
wczesno-rannym lub(i) wczesno-wieczornym. Podczas

prowadzenia zabiegu opryskiwania za pomocą tradycyjnych
rozpylaczy należy trzymać się
następujących reguł: po pierwsze, dla małych prędkościach
wiatru (do 1,5 m/s) można wykonać opryskiwanie, uwzględniając zalecany zakres ciśnienia
roboczego samych rozpylaczy.
Po drugie, dla prędkości wiatru
dochodzącego do 3 m/s, należy
zmniejszyć ciśnienie opryskiwania, ale równocześnie zwiększyć rozmiar dysz dla uzyskania
większych kropli, które będą
mniej podatne na efekt znoszenia. Gdy prędkość wiatru przekracza wartość 5 m/s, należy
bezzwłocznie zaprzestać wykonywania zabiegu opryskiwania.

Temperatura otoczenia
oraz wilgotność
względna powietrza
W temperaturze otoczenia
przekraczającej 25°C i przy
niskiej wilgotności względnej
powietrza (40%), mikrokrople
są szczególnie podatne na znoszenie, a przy okazji dochodzi
do strat wynikających z intensywnego parowania cieczy
opryskowej. W momencie, kiedy zdecydujemy się na wykonywanie zabiegu opryskiwania
pomimo wysokiej temperatury
powietrza, to najrozsądniejszym
rozwiązaniem jest zamiana rozpylaczy na większe o jeden lub
dwa rozmiary, gdyż takie dysze
wytwarzają większą liczbę kropel grubszych, mniej podatnych
na znoszenie oraz parowanie.
W momencie, kiedy temperatura
przekroczy 25°C, a wilgotność
względna powietrza spadnie
<40%, należy przełożyć zabieg
opryskiwania na inny bardziej
dogodny termin.

Możliwości ograniczania
zjawiska znoszenia
Przy ograniczaniu zjawiska
znoszenia cieczy roboczej, należy zwrócić uwagę na wielkość
kropel, prędkość roboczą ciągnika/opryskiwacza oraz na rodzaj
i położenie rozpylaczy. W tym
celu stosuje się odpowiednie

REKLAMA

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNiG - PIB w Puławach
rozpylacze popularnie nazywane
antyznoszeniowymi. Przykładem takiego rozwiązania mogą
być rozpylacze eżektorowe.
Dzięki specjalnej konstrukcji
rozpylacza, wyposażonego we
wkładkę eżektorową następuje
zassanie z zewnątrz powietrza
i napowietrzenie kropel, przez
co powstają krople duże o zredukowanej masie (tzw. efekt balonu). W momencie kontaktu
z powierzchnią opryskiwaną,
pęcherzyki powietrza pękają,
powodując zwiększenie stopnia
rozpylenia cieczy, a tym samym
lepsze pokrycie powierzchni opryskiwanej. Stosowanie
tego typu rozpylaczy pozwala
na wykonie zabiegu przy wietrze
dochodzącym do 6 m/s.
Innym rozwiązaniem jest
zastosowanie rozpylaczy dwuczynnikowych (hydrauliczno-pneumatycznych), których
kroplistość rozpylonej strugi
regulowana jest ciśnieniem
powietrza. Po wprowadzeniu danych z anemometru do
układu sterowania (komputera) możliwe jest dostosowanie
kroplistości rozpylanej cieczy
do prędkości wiejącego w danej
chwili wiatru.
Kolejnym sposobem jest zastosowanie opryskiwaczy wyposażonych w belkę polową
z pomocniczym strumieniem
powietrza (tzw. system PSP).
Pomocniczy strumień powietrza, nadaje kroplom większą
prędkość, przez co ogranicza
ich znoszenie przez wiatr. Dzięki
systemowi PSP możliwość pracy
zespołu opryskującego może być
zwiększona do 10 km/h nawet
przy prędkości wiatru dochodzącego do 8 m/s.
*Znoszenie – jest to proces
niezamierzony, powstający
podczas wykonywania zabiegu
opryskiwania, przejawiający się
niekontrolowanym przemieszczaniem części masy (chmury)
rozprzestrzenionego czynnika
poza obszar poddany aplikacji.
REKLAMA
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Farmtrac 7110 DT wyróżniony
w konkursie ‘Maszyna Rolnicza Roku 2013’
Ciągnik rolniczy Farmtrac 7110 DT otrzymał
Specjalne Wyróżnienie
w konkursie Maszyna Rolnicza Roku 2013 w kategorii
maszyny krajowej.
Farmtrac 7110DT o mocy
110KM jest najmocniejszym
modelem w ofercie producenta z Mrągowa, zbudowanym w oparciu
o podzespoły renomowanych marek.
Pod maską ciągnika
7110DT pracuje trwały
REKLAMA

i sprawdzony silnik Perkins’a ,
który w połączeniu z układem
napędowym ZF, gwarantuje
niskie zużycie paliwa i wysoką kulturę pracy.
Na przestrzeni ostatnich 3 lat
to już drugie wyróżnienie dla
ciągnika Farmtrac w tym prestiżowym konkursie, wcześniej 75 konny model Farmtrac
675 DT został uznany Maszyną
Roku 2011.
Warto dodać, że była to
już XIX edycja konkursu organizowanego przez Instytut

Technologiczno-Przyrodniczy
(Oddział w Warszawie) przy
współpracy Redakcji “AGRO”,
Targów Kielce, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych.
Uroczyste wręczenie tytułów i statuetek odbędzie się
w dniu 8.03.2013 na targach
AGROTECH w Kielcach. Już
teraz zapraszamy Państwa do
odwiedzenia stoiska Farmtrac
i przyjrzenia się z bliska nagrodzonemu ciągnikowi.

TRAKTOR
REKLAMA
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Rośnie rynek
zdrowej żywności
Polski rynek żywności
ekologicznej jest wart ok. 600 mln
zł i będzie rósł dynamicznie
przez kolejne dwie dekady.
Zwiększa się świadomość
Polaków dotycząca zdrowego
żywienia i przybywa producentów z tej branży. Nadal jednak
konsumenci mają utrudniony
dostęp do przetworzonych produktów, które w przeważającej
mierze sprowadzane są z Niemiec czy Czech.
– Zakładamy, co najmniej
dwie dekady ciągłego, stabilnego wzrostu sprzedaży żywności
ekologicznej. Nie wykluczamy też
okresów boomu, tak jak np. kilka
lat temu w Szwecji, gdzie wzrosty
przez kilka lat utrzymywały się
na poziomie 70-80 proc. rocznie
– mówi Sławomir Chłoń, prezes
Organic Farma Zdrowia.
Według szacunków prezesa
rynek żywności ekologicznej
jest już wart ok. 600 mln zł.
– W porównaniu do rynku
tradycyjnej żywności, ten rośnie
bardzo szybko – od 20 do 30 proc.
rocznie – podkreśla.
Świadomość Polaków dotycząca
zdrowej żywności jest jeszcze stosunkowo niska. Z badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie
Organic Farma Zdrowia wynika,
że tyko 4 proc. Polaków wie, czym
jest żywność ekologiczna.
– Wielu uważa, że polska żywność z założenia jest zdrowa, co
nie do końca się przekłada na rzeczywistą definicję zdrowej żywności, czyli pozbawionej chemii,
koloryzantów, konserwantów czy
najgroźniejszych – pestycydów
i hormonów – tłumaczy Sławomir Chłoń. – W porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej
wypadamy słabo. Średnie spożycie
takiej żywność w krajach starej
UE sięga 3 proc. U liderów takich
jak Dania, Szwajcaria, Niemcy
i Austria jest to 4-5 proc. ogólnie
spożywanej żywności. W Polsce
jest to na razie tylko 0,2 proc. Jest
to mała nisza, ale szybko rosnąca.
Ilość produktów i producentów jest jeszcze stosunkowo

skromna, ponieważ koszty produkcji żywności ekologicznej są
znacznie wyższe niż tej konwencjonalnej i w konsekwencji jest
ona droższa.
– Jednak od 6 lat obserwujemy, że rośnie liczba dostawców,
konkurencja. W związku z tym
ceny zaczynają gwałtownie spadać
i zrównywać się z cenami produktów tradycyjnych. Jest już wiele
przykładów produktów, gdzie
różnica w cenie jest niewielka,
rzędu 10-20 procent – informuje
w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Sławomir Chłoń.
Większość żywności, którą
Polacy nabywają w sklepach,
pochodzi z krajowych pól. Jednym z największych problemów
tej branży jest stosunkowo mała
liczba przetwórni. Przez ostatnie
lata dynamicznie rosła grupa rolników, producentów żywności
ekologicznej, których jest już ponad 20 tysięcy. Zwiększał się też
areał takich upraw, który wynosi
dziś 0,5 mln ha. Jednak przetwórni jest ok. 300, co oznacza,
że polskie produkty to żywność
o niskim stanie przetworzenia.
Dlatego bardziej przetworzone
produkty trzeba importować do
Polski, a konsumenci płacą za
nie wyższą cenę.
– Są trzy główne miejsca zakupów eko-żywności. Pierwsze to
bezpośrednio od rolników. Sporo osób kupuje u znanych sobie
producentów żywności ekologicznej. Drugim i najpoważniejszym
źródłem są sklepy specjalistyczne, których jest już ok. 500 i ich
liczba rośnie w tempie 20 proc.
rocznie. Od pewnego czasu możemy tę żywność kupić – choć
w dość skromnej ofercie – we
wszystkich super- i hipermarketach, a na pewno we wszystkich
sklepach delikatesowych – wymienia prezes.
Za Agencją Informacyjną Newseria
Jolanta Malinowska-Kłos

Produkcyjny w
fabryce

Podziemna
żyła
wodna

Formowanie
z gliny

31

11

20

44

Kotlet,
zraz

5

Podstawa menu
bobasa
Dziwna,
egzotyczna istota

Stworzona z
żebra
Adama

Kolor
pomarańczowy

8

Narodowy demokrata
Aureola

Szczeliwo
szklarza

39

Tse-tung

30

19
Benny
Hill

Interwał
muzyczny

Komin
wulkanu
Polecenie

Imię
Karewicza,
aktora

Zarządca
folwarku

Zadanie
z
niewiadomymi

Niewidoczny
punkt na
nieboskłonie,
przeciwległy
zenitowi

Winnetou dla
Apaczów

Między
sopranem a
tenorem

Gorący trunek
Manil- Napis na Gatunek
skie
okładce wierzby
konopie książki
Zwycięstwo
bez
walki

Samica
konia
Autor
"Lalki"

Świąteczna
ryba

33

34

Stolica
Azerbejdżanu

Arkusz
poprawek

www.oseva.pl

3

15

37

36

Usypisko
Pomieszczenie
dla krów

Stolica w
Europie
Rządzi
Paryżem

43
38

41

Otwór w
zbiorniku

2

Płynie
przez
Myślenice

21

27

Ostra
dyscyplina,
rygor

13

Pokój
w chacie
Robotnik
portowy

32

Do
cedzenia
ziół

Puder
kosmetyczny,
bielidło

12

Wawrzyn
Piwo jak
spójnik

24

9

Chiński
ład
świata
Bryła,
kawałek
ziemi

6

Metalowa przy
bramie

Deszczułka do
krycia
dachów

23

18

Łatwo
topliwa
masa

Góry na
skraju
Europy
Osiedle
wśród
drzew

Miasto
nad Iną

14

Wiertło
dentystyczne

Składnik
powietrza

Grawerskie
nacięcie

Biblijny
bratobójca

Kolor na
polskiej
fladze

25

Zdobi
Wołanie
głowę
natury
perkoza

Chwyt
komediowy

Świętuje 4 IV
Groźny Członek
kapeli
w rzece ludowej

1

Jaźń
Manna,
gryczana Wachlub
larz
jaglana japoński

Boznańska lub
Lipińska

Skąpiec

Waluta
Peru
Klatka
filmowa

Marka
francuskich
samochodów

29

Tężyzna
fizyczna,
siła

Nad
kuchnią

Krzew

Mocny, Znieważenie,
skręcony
zniessznurek ławienie

Nakłanianie
Na czele
wyścigu

42

16

Wbity
w
ścianę

Dzielnica
Warszawy
0,4 ha

Ośmiotysięcznik
w Himalajach

Człowiek,
postać

Twarde
pod
wodą

Więcej
niż
magisterium

17

Praca
pługiem
Narząd
wzroku

10

Mierzona w
pudach

Koteria,
sitwa

26

Do malowania
rumieńców

Dźwięk
Az
krzyżykiem

Owoc
grochu
lub
fasoli

40

7

22

35

Rymarz
Służył do
narkozy

Zżera
żelazo

Koniec
epoki
kamiennej

100 cm

Familia
Popisy
kowbojów

Nadawane
wasalowi

Jadą
Muzyczw
ne
kuligu
talerze
Czworokąt
Rasa
królików
futerkowych

Składnik
marynaty

Literat

Wariant
Grecka
bogini
mądrości

Właściwość,
przymiot

Odpychanie, odrzucanie
Maneż

Kation
lub anion

Kościół
parafialny

Średniowieczny
poseł

28

Natarcie,
ofensywa

4

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 44 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które należy przysłać, wraz z podaniem swojego adresu, listem, na adres redakcji:
ul. Mickiewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański.
Osoba, której list z poprawnym hasłem dotrze do siedziby redakcji jako pierwszy, otrzyma upominek firmowy od OSEVA Polska – dystrybutora nasion kukurydzy.
„GRUDZIEŃ TO MIESIĄC ZAWIŁY CZASEM SROGI CZASEM MIŁY”- to prawidłowa treść hasła krzyżówki z nr 12/grudzień 2012, a nagroda - upominek firmowy od
Hodowli Roślin Strzelce otrzyma tym razem pani Róża Majka z miejscowości Węgierki w gminie Września.
Nowy Raport Rolny nakład 12 000 szt.
egzemplarze bezpłatne
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TRAKTOR

URSUS rośnie w siłę
Kto pod koniec grudnia
2011 roku zainwestował tysiąc złotych w akcje najbardziej
znanego polskiego producenta maszyn rolniczych, ten na
gwiazdkę w tym roku mógł sobie sprawić prezent za ponad
3,6 tys. zł. Kurs spółki w ciągu
roku wzrósł o ponad 360 proc.
- najwięcej na GPW. Brawa dla
zarządu spółki POL-MOT Warfama, producenta maszyn rolniczych spod Olsztyna, która za
ponad 15 mln zł kupiła resztki
po Ursusie wraz z marką od Bumaru w kwietniu 2011 roku.
Produkcja traktorów została
przeniesiona z Warszawy do
Lublina, w ofercie pojawiły

się nowe konstrukcje i Ursus...
kwitnie. Jego maszyny kupują
chętnie polscy rolnicy, trafiają
również na eksport między innymi do Czech, Holandii i krajów
skandynawskich.

Nasiona tytoniu
papierosowego
Wirginia Gold
wraz z instrukcją
uprawy - 29 zł.
Tel.-507-580-964

UNIWERSALNE USUWACZE
OBORNIKA H-63
linowe, widłowe w wersjach:
l
l

www.valtra.pl

podstawowa stropowa
wzdłużna bezstropowa
l

l

Do chlewni, obór i stajni o długościach
od 6 m do 100 m i szerokościach kanału
gnojnego od 45 cm do 300 cm
P.W. „AGROUNIMA”

ul. Ks. Ściegiennego 2, 63-700 Krotoszyn,
tel.: 62 725 34 38, tel/fax: 62 725 77 88,
tel.kom.: 602 102 942

Wysyłam nasiona:
dynia „Gigant
(owoce do 200 kg)
na 5 arów -60 zł
i dynia o bezłuskowych
nasionach 60 zł oraz
ogórki „Ruskij Ekspres”
(bardzo zdrowe) 7 zł porcja
tel. 507 580 964
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REKLAMA
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