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New Holland otwiera targi 
SIMA 2013 w Paryżu

O kolejnych nowościach 
przedstawiciele koncernu mówili 
w trakcie specjalnej konferencji 
prasowej, gdzie zaprezentowano 
m.in. bezstopniową przekładnię 
AutoCommand w ciągnikach 
serii T6. W praktyce pozwala 
ono na jazdę ciągnikiem z pręd-
kościami 20 m/h do 50 km/h. 
Skrzynią biegów steruje się za 
pomocą wielofunkcyjnego joy-
sticka, który pozwala wybrać 
trzy tryby prędkości i funkcję 
tempomatu. Warto dodać, że 
konstrukcja ta będzie kompa-
tybilna z IntelliSteerem. Jest to 
w pełni zintegrowany system 
prowadzenia pojazdu, gwaran-
tujący precyzję przejazdu z do-
kładnością do 1-2 cm. Ukaże 
się on pod koniec 2013 roku.

Spotkanie z przedstawicielami 
mediów było także dobrą okazją 
do przedstawienia najnowszych 
wyników finansowych firmy za 
ubiegły rok. Tylko w sektorze 
rolniczym New Holland może 
pochwalić się sprzedażą netto 
na poziomie 15,7 miliardów do-
larów!- zapewniał Franco Fusi-
gnani, Prezydent New Holland 
Agriculture - to o 10% więcej 
niż w roku 2011.

- Trwają prace nad wprowa-
dzeniem przekładni bezstop-
niowych do ciągników serii T5 
- oświadczył Carlo Lambro, wi-
ceprezydent New Holland na 
Europę. - Termin wprowadzenia 
tego rozwiązania określą po-
trzeby rynku. Na razie skrzy-
nia PowerShift raczej zaspokaja 
oczekiwania klientów kupują-
cych ciągniki tej serii - dodał.

Standardem we wszystkich 
modelach T6 i T7 stała się ka-
bina Horizon. Poprawia ona 
komfort operatora przy pracy, 
posiada ulepszony wielofunk-
cyjny uchwyt CommandGrip, 
kolorowy monitor z ekranem 
dotykowym IntelliView IV 
i sporo luksusowych elemen-
tów wyposażenia.

Nowy CommandGrip zawiera 
podświetlane białym światłem 

LED ikony sterowania, co uła-
twia wybór żądanej funkcji pod-
czas pracy w nocy. Przyciski są 
wyposażone w miękką techno-
logię dotykową, zapewniającą 
większy komfort i redukującą 
zmęczenie. IntelliView IV to 
kolorowy dotykowy monitor 
o przekątnej 26,4 cm, zamon-
towany na podłokietniku Side-
Winder II, umożliwiając łatwe 
wybieranie z całej gamy para-
metrów, a większy monitor po-
zwala śledzić wszystkie funkcje 
i informacje o pracy ciągnika.

Prezentowano również ciągni-
ki rozmiarów kompaktowych, 
przeznaczone do prac ogrodni-
czo-sadowniczych, produkowa-
ne w serii Boomer. Poszczególne 
modele nazywane są numerami 
od 20 do 50, które oznaczają 
maksymalną moc ciągnika.

Boomer 3000 to model nagra-
dzany za EasyDrive, czyli bez-
stopniową przekładnię, która 
umożliwia płynną regulację 
prędkości do 30 km/h. Pozwa-
la to operatorowi precyzyjnie 
dostosować swoją prędkość do 
zadania i jednocześnie zmniej-
szyć hałas w kabinie, a przez to 
zwiększyć komfort pracy.

Nowością jest również okolicz-
nościowa - malowana w ciepłych 
barwach - seria kombajnów 
CX8090. Firma przypomi-
na nimi, że Leon Claeys swój 
pierwszy sklep maszynowy 
w Zedelgem (Belgia) otworzył 
w 1906 roku, a w 1952 z taśm 
produkcyjnych firmy zjechał MZ 
- pierwszy w Europie kombajn 
samojezdny. CX8090 jest kon-
wencjonalnym kombajnem o naj-
wyższej na świecie wydajności.

Uwagę dziennikarzy zwró-
cił także nietypowy „strój” cią-
gnika T5. Firma postanowiła 
bowiem ubrać jeden ze swoich 
modeli w jeansowy garnitur. 
W ten sposób podkreślono 
nowoczesny design maszy-
ny, a także otwartość koncer-
nu na nietypowe, kreatywne 
rozwiązania.

Srebrny medal targów SIMA przypadł w udziale firmie New Holland za 
innowacyjnie zaprojektowaną belownicę „BigBalers”. Jest ona wyposażona, jako 
jedyna na rynku, w proste układy, uniemożliwiające dostęp do części 
ruchomych. To jeden z kilku ciekawych i innowacyjnych produktów tej firmy, 
jaki zaprezentowano na paryskich targach techniki rolniczej.

New Holland liderem na polskim rynku ciągników
To już czwarty rok z rzędu, kiedy 

marka New Holland umacnia swoją 
niekwestionowaną pozycję lidera na 
polskim rynku w sprzedaży nowych 
ciągników rolniczych.

W 2012 roku w Polsce zostało 
zakupionych 3800 błękitnych trak-
torów, co stanowi 40% więcej niż 
w 2011 (co piąty zarejestrowany 
w ubiegłym roku w Polsce traktor 
to New Holland)

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
niesłabnącym powodzeniem cieszą 
się ciągniki serii TD5000, T5000/T5 
oraz T6000/T6. Te modele, o mocy 
maksymalnej do 175 KM, najlepiej 
spełniają oczekiwania właścicieli 
średniej wielkości gospodarstw, 
świetnie sprawdzają się również 
jako maszyny pomocnicze w dużych 
farmach. Zauważalny jest też rosną-
cy trend w kierunku wykorzystania 

bardziej zaawansowanych i moc-
niejszych ciągników serii T7. i T8.

Dzięki najlepiej rozwiniętej w Pol-
sce sieci dealerskiej, szerokiej gamie 
produktów najwyższej klasy, nieza-
wodnemu serwisowi oraz atrakcyjnej 
ofercie finansowania fabrycznego, 
marka New Holland odniosła tak 
ogromny sukces i jest marką po-
strzeganą na rynku polskim jako naj-
lepsza marka ciągników rolniczych.

www.raportrolny.pl

www.raportrolny.pl

www.raportrolny.pl
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ZOSTAŃ 
ROLNIKIEM 
ROKU 2013

WYGRAJ 10 000  euro

Rolnicy mają ogromny wpływ na stan 
Bałtyku, którego jednym z największych 
problemów jest nadmierna eutro zacja, 
czyli wzmożony dopływ substancji 
odżywczych (przede wszystkim związków 
azotu i fosforu) do morza.

Celem konkursu jest promocja najlepszych 
praktyk w rolnictwie przyjaznych Morzu 
Bałtyckiemu oraz wyłonienie rolników 
przodu jących we wprowadzaniu innowa- 
cyjnych rozwiązań, które ograniczają 
szkodliwe zanieczyszczenia emitowane 
z ich gospodarstw. 

POMÓŻ CHRONIĆ 
MORZE BAŁTYCKIE

Termin nadsyłania zgłoszeń: 
30 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji na: wwf.pl/rolnikroku

K O N K U R S
R E K L A M A

SIMA-zainteresowanie  
targami rolnymi nie słabnie

Ilu wystawców przyjechało 
na targi SIMA w tym roku? 
A ilu zwiedzających?

Gościliśmy na naszych tar-
gach 1700 firm w charakterze 
wystawców. Jest to liczba więk-
sza niż podczas poprzednich tar-
gów - 2 lata temu. Równocześnie 
mamy 29% nowych wystawców 
w porównaniu z poprzednią 
edycją. Jeśli chodzi o odwiedza-
jących, to w 2011 roku odnoto-
waliśmy 209 tys. wejść. W tym 
roku mieliśmy wzrost – finalnie 
aż do 248 tys. wejść. Przeszło to 
nasze oczekiwania, bo w czasach 
kryzysu nie spodziewaliśmy się 
wzrostu aż o 18% w porównaniu 
z poprzednią edycją! 

Prawie 250 tys. osób to do-
skonały wynik. Czy wszyscy 
odwiedzający to rolnicy czy 
również przedstawiciele zawo-
dów nierolniczych?

Są wśród nich nie tylko rolni-
cy, ale też koncesjonerzy, dystry-
butorzy, importerzy maszyn. Nie 
brakuje też osób z samorządów, 
które współpracują z rolnikami 

w zakresie utrzymania przestrze-
ni wiejskiej i leśnej w regionach. 
Polscy rolnicy są u nas bardzo 
mile widziani, bo pokazywany tu 
sprzęt to nie tylko maszyny dla 
wielkich latyfundystów, posia-
daczy 10 czy 100 tys. hektarów, 
ale także dla średnich i małych. 
Jest tu sprzęt, który koresponduje 
z oczekiwaniami rolników pro-
wadzących farmy wielkoobszaro-
we, ale także średniej wielkości 
gospodarstwa rodzinne.

Czy odczuwa pani ekspan-
sję ze strony firm azjatyckich, 
dalekowschodnich?

Mamy na targach jednego wy-
stawcę z Chin, jest kilka firm 
z Indii, ale „inwazji” nie ma. 

A jak wyglądają tendencje 
zakupowe u francuskich rol-
ników? Jakie jest nastawienie? 
Obserwujemy wzrosty czy 
spadki produkcji i sprzedaży? 

Francja jest najbardziej uprzy-
wilejowana w Unii, jeśli chodzi 
o rządowe subsydia na zakup 
maszyn w rolnictwie. Ubiegły 
rok był wyjątkowy, bo obroty 

w produkcji sprzętu i maszyn 
rolniczych w naszym kraju się-
gnęły najwyższej kwoty w hi-
storii - 5 mld euro.

Jakie są prognozy na 
2013 rok?

Jestem optymistką. Przewi-
dywania francuskiego związku 
producentów i konstruktorów 
maszyn rolniczych na ten rok 
są bardzo dobre, bo nie ma być 
spadku, a kontynuacja wzro-
stu. W odniesieniu do kolejnych 
lat: 2014 i 2015 trudno jednak 
powiedzieć. Na tę chwilę jest 
5 tys. miejsc pracy w tym sek-
torze, a drugie tyle ma zostać 
zatrudnionych.

W końcu lutego odbyły się pod Paryżem targi techniki rolniczej 
SIMA. Coraz więcej na nich wystawców i odwiedzających, w tym 
również z Polski. O tym rozmawiamy z Valérie Le Roy, dyrektor ds. 
promocji i komunikacji targów.

Resort rolnictwa chce 
przyspieszyć wykup ziemi

 – Chcemy, żeby jak najwięcej 
ziemi do 2016 roku trafiło do 
polskich rolników – zapowiada 
Kazimierz Plocke, wiceminister 
rolnictwa.

Już za trzy lata obcokrajow-
cy będą mogli bez ograniczeń 
kupować polskie grunty. Resort 
rolnictwa w ciągu najbliższych 
miesięcy przedstawi do konsul-
tacji społecznych projekt ustawy 
ułatwiającej dostęp do ziemi pol-
skim gospodarzom, zwłaszcza 
młodym rolnikom.

 – Rozwiązania prawne, które 
przygotowujemy, nie są jeszcze 
ostatecznie spisane. Niemniej 
jednak kierunkowe propozycje 
już są przygotowane w Depar-
tamencie Gospodarki Ziemią. 
Chcemy dać większą podaż zie-
mi na rynek, aby można było ją 
rozdysponować. W ciągu naj-
bliższych miesięcy taki projekt 
powinien zostać przygotowa-
ny i mam nadzieję, że zostanie 
przedstawiony do konsultacji 
społecznych – mówi Agencji 
Informacyjnej Newseria Kazi-
mierze Plocke.

Szczególny nacisk ma zostać 
położony na ułatwienia dla tzw. 
młodych rolników, czyli gospo-
darzy do 40 roku życia. 

Zgodnie z ustawą o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzo-
ziemców, mają oni obowiązek 
uzyskać zezwolenie MSW na za-
kup gruntów przez 12 lat od dnia 

przystąpienia Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej. 
To oznacza, że 1 maja 2016 r. 
nastąpi zniesienie ograniczeń 
w nabywaniu polskich gruntów 
rolnych i leśnych przez obywa-
teli i przedsiębiorców z Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
i Konfederacji Szwajcarskiej. 

W Zachodniopomorskiem  
rolnicy protestowali przeciwko 
wykupywaniu ziemi przez tzw. 
słupy, czyli osoby podstawione 
przez obcokrajowców. Rolni-
cy alarmują, że nie są w stanie 
konkurować cenowo o ziemię 
z tymi ludźmi, dysponującymi 
większym kapitałem. To bloku-
je im możliwość powiększania 
gospodarstw, a tym samym kon-
kurowania na unijnym rynku. 

 – Najważniejsze jest zabez-
pieczenie środków finansowych, 
żeby można było proces wykupu 
ziemi kontynuować – podkre-
śla wiceminister Kazimierz Ploc-
ke.  – Mam na myśli nie tylko te 
środki, które wynikają ze Wspól-
nej Polityki Rolnej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ale także to, co będzie 
wynikało z możliwości krajo-
wych, a więc chcielibyśmy, aby 
te krajowe instrumenty wsparcia 
dla młodych rolników zostały 
utrzymane.

18 stycznia prezes Agencji 
Nieruchomości Rolnych zmie-
nił przepisy dotyczące obrotu 

ziemią z zasobów agencji, tak 
by uszczelnić system sprzeda-
ży. ANR będzie odstępowała od 
przeprowadzania przetargów 
na wniosek izby rolniczej, je-
śli ta przedstawi uzasadnione 
wątpliwości dotyczące osób 
mających w nim uczestniczyć. 
W przetargach, przy wyłania-
niu potencjalnych nabywców 
wśród rolników indywidual-
nych, poza ceną i warunkami 
płatności mają być brane pod 
uwagę również inne kryteria, 
w  tym m.in. powierzchnia 
gospodarstwa potencjalnego 
nabywcy oraz odległość jego 
gospodarstwa od sprzedawa-
nej nieruchomości.

Resort rolnictwa uwzględni 
te rozwiązania przy tworzeniu 
projektu ustawy. 

ANR posiada jeszcze prawie 
1,85 mln ha ziemi, w tym pra-
wie 1,38 mln ha znajduje się 
w dzierżawie, niewiele ponad 
303 tys. ha czeka na sprzedaż. 
Największa ilość państwowych 
gruntów znajduje się na tere-
nie północnych i zachodnich 
województw, przede wszyst-
kim na Pomorzu Zachodnim 
(359,4 tys. ha), w Wielkopolsce 
(260,7 tys. ha), na Dolnym Ślą-
sku (247,5 tys. ha) oraz na War-
mii i Mazurach (220,5 tys. ha).

Za Agencją Informacyjną Newseria 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Z DuPontem w nowym roku
Referat wprowadzający do 

tematyki zwalczania szkodni-
ków wygłosił Henryk Wacho-
wiak. Skupił się na szkodnikach 
wiosennych, czyli chowa-
czach łodygowych i słodyszku 
rzepakowym.

- Często po nalocie chowacza 
brukwiaczka następuje inwazja 
chowacza czterozębnego a po 
nim słodyszka. Śledzić poszcze-
gólne „desanty” można za po-
mocą „metody żółtych naczyń”. 
- Istotne jest też, aby wyznacza-
jąc terminy zabiegów, kierować 
się progami ekonomicznej szko-
dliwości – mówił Wachowiak. 
- Dla słodyszka rzepakowego 
jest to w fazie zwartego kwia-
tostanu 1 chrząszcz na roślinie, 
a w fazie luźnego kwiatostanu 
– 3 do 5 sztuk. W przypadku 
chowacza podobnika na prze-
łomie kwietnia i maja przyjmuje 
się jako granicę 4 chrząszcze na 
25 roślin.

SX czyli pełne 
rozpuszczenie

Technologię SX w produk-
tach Granstar i Rubin omawiał 
Przemysław Kowalczyk. - Jeśli 

zrobimy eksperyment i porów-
namy jak rozpuszczają się różne 
herbicydy, to zobaczymy, że nie 
rozpuszczają się do końca. Jedy-
nie technologia SX gwarantuje 
stuprocentowe rozpuszczenie 
substancji aktywnej w wodzie 
– mówił Kowalczyk. Pod mi-
kroskopem widać, że jeśli po-
zostają drobne, nierozpuszczone 
kryształki herbicydu, to sub-
stancja aktywna nie zostanie 
w całości wchłonięta, a jej część 
zostanie zmyta do gleby. Dodat-
kowo niepełne rozpuszczenie 
środka może spowodować, że 
przy wynikającym z pośpiechu 
w sezonie na opryski niezbyt do-
kładnym płukaniu opryskiwacza 
i jego dysz, pewne ilości herbi-
cydu pozostaną w nim i trafią 
na inne uprawy, wyrządzając 
tam szkody.

Oba herbicydy – Granstar 
i Rubin – zawierają w różnych 
proporcjach 2 substancje czyn-
ne: tribenuron metylu i tifensul-
furon metylowy. Pomiędzy nimi 
zachodzi zjawisko synergii, bo 
pierwszy z nich zwalcza 12 ga-
tunków chwastów, a drugi – 9, to 
działając wspólnie jako miesza-
nina są skuteczne również wobec 

dodatkowych 11 gatunków. 

Znane i nieznane
O dwóch znanych fungicy-

dach zbożowych: Wirtuozie 
i Revellerze przypomniał słu-
chaczom Leszek Menzel. Środ-
ki te zwalczają pełen kompleks 
chorób podstawy źdźbła łącznie 
z systemicznie rozwijającymi 
się fuzariozami, a skuteczne są 
również w warunkach wyso-
kiej presji infekcyjnej w zbożach 
uprawianych w technologiach 
uproszczonych.

O środkach ochrony roślin 
przeznaczonych do rzepaku 
mówił Arkadiusz Orkiszewski. 
Prócz znanych już rolnikom fun-
gicydów Alert, Alert Solo i Can-
to, zaprezentował dwa środki: 
Avaunt – insektycyd nowej ge-
neracji i Salsa – herbicyd nowej 
klasy. Avaunt 150EC to środek 
zwalczający słodyszka rzepa-
kowego w rzepaku ozimym, 
a dodatkowo również chowa-
cza czterozębnego. Co ważne, 
jego substancja aktywna – in-
doksakarb – działa i może być 
aplikowana w pełnym zakre-
sie temperatur, w jakich można 

wykonywać zabiegi środkami 
ochrony roślin. Dzięki temu, że 
indoksakarb łączy się z woskami 
kutikuli, środek nie traci sku-
teczności nawet w przypadku 
60 mm deszczu w dwie godzi-
ny po zabiegu. Herbicyd Salsa 
75 WG jest środkiem nadającym 
się do jesiennego zwalczania 
chwastów w rzepaku. Jesienny 
zabieg jest o tyle ważny, że naj-
większą szkodliwość wykazują 
gatunki zimujące chwastów. Na 
wiosnę są one mocno zaawan-
sowane rozwojowo, a przez to 
trudne do zniszczenia. Salsa tępi 
szerokie spektrum chwastów: 
gorczycę, tasznik pospolity, 
stulisz lekarski, tobołki polne, 
bodziszki oraz rumianowate.

Strategie ochrony fungicydo-
wej pszenżyta przybliżyła Anna 
Puda-Sikora. – Wraz z kolegami 
z firmy doszliśmy do wniosku, 
że ochrona pszenżyta powinna 
opierać się na programie dwuza-
biegowym – mówiła. W związku 
z tym rekomendowane jest ze-
stawienie: Wirtuoz jako pierw-
szy i Credo jako drugi zabieg. 
Oznacza to aplikację w sumie 
aż 5 substancji aktywnych, co 
zapewnia wysoką skuteczność 

ochrony przed szerokim spek-
trum chorób.

Podczas XIV Konferen-
cji DuPont rolnicy mogli za-
poznać się z ofertę nasienną 

zaprezentowana przez firmę 
Pioneer oraz ofertą nawozową 
przedstawioną przez EkoPlon 
i Energetyk-Serwis.

Alicja Szczypta

Nowe i sprawdzone produkty, skuteczniejsze zabiegi i lepszy sposób na wykrycie szkodników,  
to tematy podejmowane podczas XIV Konferencji DuPont. 
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Firmowe HITY ROKU 2013
Wydarzeniem cyklicznym stał się fakt, że co roku, na łamach Rapor-

tu Rolnego, firmy prezentują swoje wiodące produkty pretendujące do 
miana Firmowego Hitu Roku.

Tak też było w 2012 roku, kiedy w grudniowym wydaniu magazynu 
pokazaliśmy produkty z 20 firm, które nominowano do Firmowego Hitu 
Roku 2013.

• AGCO Sp. z o.o. – ciągnik Valtra N163;
• SaMASZ z Białegostoku – zgrabiarka dwukaruzelowa szeregowa 

DUO 680;
• Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych „Krukowiak”– system SELETRON 

z komputerem BRAVO 400S sterowanym GPS do opryskiwaczy;
• Crystal Traktor Sp.z o.o. – traktor dla leśnictwa ORION 13;
• HYDROMETAL – ładowacz czołowy AT 30;
• EXPOM sp. z o.o. – agregat podorywkowy AJAX, wał uprawowy TYTAN 

i agregat do uprawy przedsiewnej WICHER;
• P.P.H.U. Agrotechnik –  Koła Wąskie-Międzyrzędowe;
• M-Rol – linia do automatycznego przyrządzania pasz treściwych dla 

różnych grup zwierząt;
• Omnivent sp.z o.o. – Systemy Wentylacyjne Do Przechowalni;
• Omya Sp. z o.o. – preparat odżywczy stosowany do nasion PROTINUS;
• Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR – pszenica jara OSTKA 

SMOLICKA;
• Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR – jęczmień jary 

SUWEREN; 
• Limagrain Central Europe S.E. – nasiona kukurydzy odmiany: 

LG 32.58 i LG 30.238;
• Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. – średnio-wczesna 

odmiana ziemniaka TAJFUN;
• DOSSCHE - Linia Produktowa MLEKOMA
• ANKOR Polska Sp. z o.o. – dodatek paszowy ANKOR ONE;
• AGROMIX – sieczkarnia KRONE BIG X 1100;
• ROLTOP – kombajn DEUTZ FAHR 6040;
• OSEVA – odmiana kukurydzy CODIMON FAO 240;
• POM AUGUSTÓW – seria rozsiewaczy do nawozów MOTYL;

Medale i dyplomy wręczone zostaną podczas XIX Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Nowości  Syngenty

- Bardzo istotny dla naszej 
strategii działania jest czynnik 
demograficzny, a w tym zakresie 
nasz świat się bardzo zmienia. 
60 lat temu z jednego hektara 
trzeba było statystycznie wyży-
wić 2 osoby. Dzisiaj - już ponad 
4. Dlatego istotna jest intensyw-
ność i wydajność - mówił Mi-
chał Ciszak, dyrektor generalny 
Syngenta Polska.

- Doświadczenia ubiegłego 
roku pokazały wyraźnie, że 
zimotrwałość jest w naszym 
kraju krytyczną cechą od-
mianową roślin uprawnych 
– mówił Adam Ciaś, dyrektor 
sprzedaży Polska-Zachód. – Na-
leży podkreślić wprowadzoną 
przez nas nową technologię 
Hyvido, czyli nowe odmiany 
jęczmienia hybrydowego takie 
jak Zzoom, Hobbit i Leoo oraz 
chemię dostosowaną do takich 
upraw. W tym roku spodzie-
wamy się rejestracji nowego 
fungicydu z tej grupy, czyli 
podobnego do Segurisa środ-
ka o nazwie Bontami. Bardzo 

pożyteczna jest też rejestracja 
produktów na zasadach wza-
jemnego uznawania, bo skraca 
to ścieżkę legislacyjną. Dzięki 
temu w ubiegłym roku zareje-
strowaliśmy Affirm i Seguris 
– mówił Ciaś.

Problematykę rejestracji 
strefowej produktów omó-
wiła Izabela Wawerek, dy-
rektor ds. korporacyjnych. 
– Cudownym środkiem, który 
miał pomóc w okresie przej-
ściowym pomiędzy starymi 
przepisami dotyczącymi re-
jestracji środków ochrony 
roślin a nowymi, miało być 
wzajemne uznawanie zezwo-
leń. W Polsce do tej pory 
wydano zaledwie 9 zezwo-
leń w ramach wzajemnego 
uznawania, 3 z nich dotyczą 
upraw amatorskich. My mie-
liśmy to szczęście, że zare-
jestrowaliśmy w ten sposób 
2 produkty – mówiła.

Jeśli chodzi o trendy w rozwo-
ju firmy wskazać można m.in. 
że TiltTurbo jest najchętniej 

używanym fungicydem zbo-
żowym, sprzedaż Moddusa 
wzrosła mimo malejącego 
rynku, a Toprex przy pięcio-
procentowym wzroście, stał się 
wiceliderem wśród fungicydów 
rzepakowych. Ostatnim elemen-
tem jest Lumax, który stał się 
nowym standardem na rynku 
herbicydów kukurydzianych.

- Zjawisko, które nas trochę 
zaskoczyło, to przyśpieszenie 
w hybrydyzacji rzepaku. Po 
bardzo powolnym wzroście, 
rok 2012 pokazał, że nastą-
pi tu znaczące przyspieszenie 
i że od trzydziestokilkuprocen-
towego udziału mieszańców 
rzepaku w uprawach, szybko 
zmierzać będziemy ku temu, 
że rynek będzie preferował od-
miany mieszańcowe kosztem 
liniowych – zauważył Marek 
Łuczak, dyrektor sprzedaży 
Polska-Wschód, prezentując 
nowe odmiany, które mają być 
wprowadzone od jesieni: SY 
Saveo, SY Marten, SY Samoa, 
SY Fighter.

2013 upłynie nam pod zna-
kiem technologii IZM, Segurisa 
i Bontimy - nowych na rynku 
produktów oraz jęczmienia hy-
brydowego. – Jest to już w za-
sadzie nowa roślina uprawna 
– mówi Łuczak. W tym roku 
otrzymamy również nową za-
prawę zbożową: Celest trio, 
uniwersalny dwuskładnikowy 
fungicyd do zbóż: Menara oraz 
nową grupę chemiczną – Vibran-
ce. W tym roku wprowadzone 
zostaną 4 nowe mieszańcowe 
odmiany kukurydzy: NK Fa-
mous, SY Consistent, SY Unitop 
i Winn.

Nie mniej ważne od nowo-
ści produktowych, jest operacja 
Pollinator, czyli firmowana przez 
Syngentę akcja na rzecz owadów 
zapylających. Celem działań jest 
ochrona zapylaczy zorientowana 
na utrzymanie różnorodności bio-
logicznej i zapewnienie zapylania 
upraw. Program ten pomaga rol-
nikom tworzyć i zarządzać siedli-
skami tych pożytecznych owadów.

Alicja Szczypta

Konferencja firmy Syngenta poświęcona podsumowaniu 
ubiegłego roku oraz perspektywom na rok 2013 odbyła się 
24 stycznia pod Poznaniem.
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Wiosenne zagrożenie upraw 
rzepaku ze strony chorób

Duży udział rzepaku w struk-
turze zasiewów, powoduje coraz 
liczniejsze, zagrażające odpo-
wiedniemu plonowaniu, wy-
stępowanie agrofagów. W tej 
grupie istotne miejsce zajmują 
grzyby chorobotwórcze, które 
w sprzyjających warunkach, 
a więc przy dużej wilgotności 
gleby i powietrza powodują 
znaczne starty w plonie nasion. 

Do patogenów o dużej szko-
dliwości w wielu rejonach upra-
wy rzepaku należą sprawcy 
suchej zgnilizny kapustnych. 
Jej sprawcami są grzyby należą-
ce do dwóch gatunków: Lepto-
sphaeria maculans i L. biglobosa 
(st. konidialne Phoma lingam). 
Pierwszy, uważany za bardziej 
agresywny, zasiedla głównie 
podstawę łodygi jest sprawcą 
zgnilizny szyjki. Drugi poraża 
wyższe partie łodygi powodując 
rozległe, zazwyczaj powierzch-
niowe plamy. Źródłem infekcji 
są głównie niezniszczone resztki 
pożniwne z poprzedniego se-
zonu, na których tworzą się 
owocniki (pseudotecja) z asko-
sporami. W miejscu zakażenia 
na liściach powstaje jasna, sucha 
plama z ciemnymi skupiskami 
zarodników konidialnych (pik-
nidiami) gotowymi do dalszego 
(wtórnego) rozprzestrzeniania 
na kolejne liście i łodygi. Po 
skiełkowaniu zarodnika grzyb-
nia stopniowo przerasta tkanki 
liścia, ogonek liściowy, a następ-
nie szyjkę korzeniową. Wiosną 
u podstawy łodygi obserwuje-
my brunatną i murszejącą, co-
raz głębszą plamę. Zniszczone 
w tym miejscu tkanki nie są 
w stanie dostarczać roślinie 
odpowiedniej ilości substancji 
pokarmowych oraz wody. Brak 
ciągłości tkanek w tym miejscu 
powoduje zwiększoną predys-
pozycję roślin do wylegania, co 
w następnej kolejności utrud-
nia zbiór. 

Wiosną na plantacjach rze-
paku możemy również zaob-
serwować objawy porażenia 
przez grzyby rodzaju Alterna-
ria i Botryotinia fuckeliana (st 
kon. Botrytis cinerea). Czerń 
krzyżowych, której sprawcami 
są Alternaria brassicae oraz A. 
brassicicola i A. alternata cha-
rakteryzuje się brązowymi lub 
czarnymi, koncentrycznymi 
lub rzadziej nieregularnymi 
plamami na wszystkich orga-
nach rośliny, wczesną wiosną 
dotyczy to liści. Sprawca sza-
rej pleśni objawia się jasnymi, 
rozległymi plamami i szarym 
nalotem struktur grzyba na li-
ściach oraz rosnącym pędzie. 
Porażeniu ulegają szczególnie 
rośliny osłabione i uszkodzo-
ne np. przez mróz, herbicydy, 

zwierzęta, inne choroby lub 
szkodniki. 

Wiosną podczas lustracji pól, 
w niektórych rejonach kraju, 
można będzie zaobserwować 
rośliny o zahamowanym 
wzroście i przebarwionych na 
czerwono liściach. Jeżeli na ko-
rzeniach tych roślin po ich wy-
dobyciu z ziemi widoczne będą 
nieregularne, brunatne, gnijące 
guzy, to takie objawy wskazu-
ją na porażenie przez sprawcę 
kiły kapusty (Plasmodiophora 
brassicae). W przypadku tego 
patogena można jedynie za-
lecać zabiegi agrotechniczne 
takie, jak: kilkuletnia przerwa 
w uprawie rzepaku, zwalczanie 
chwastów z rodziny kapusto-
watych podczas tej przerwy, 
uregulowanie stosunków wod-
nych w glebie, wapnowanie 
dopiero przed kolejnym sie-
wem rzepaku. Wiosną najważ-
niejsze jest jednak unikanie 

rozprzestrzeniania się tego 
sprawcy na inne, niezakażo-
ne pola na częściach maszyn 
i kołach ciągników. Można 
również rozważyć dokarmianie 
dolistne, ponieważ porażone 
rośliny, jeżeli są odpowiednio 
zaopatrzone w wodę i składniki 
pokarmowe, mogą często wy-
dać w miarę zadawalający plon.

W przypadku kiły kapusty, 
nie ma obecnie zarejestrowa-
nych środków chemicznych 
do stosowania w rzepaku, na-
tomiast w ograniczaniu pozo-
stałych sprawców chorób, jeśli 
zajdzie konieczność, pomocne 
mogą być zabiegi przy użyciu 
fungicydów.

Decyzję o zastosowaniu wcze-
snowiosennego zabiegu zwal-
czania należy podjąć w oparciu 
o dokładną wiedzę na temat 
danej plantacji. Ważna jest tu 
ocena porażenia przez spraw-
ców chorób, choć nie łatwo je 

wiosną precyzyjnie zidentyfiko-
wać. Poza tym istotny jest także 
stopień uszkodzeń plantacji po 
zimie, odporność odmiany na 
porażenie przez patogeny, udział 
rzepaku w płodozmianie a także 
panujące temperatury oraz ilość 
i rozkład opadów. Najlepszym 
terminem wczesnowiosennego 
zabiegu, jeśli tylko warunki po-
zwolą na wjechanie w pole, jest 
ruszenie wegetacji rzepaku, czyli 
faza formowania łodygi. Rzepak 
w tym okresie bardzo szybko 
rośnie i dlatego nie należy zbyt 
długo zwlekać z zabiegiem fun-
gicydowym, aby nie przekroczyć 
optymalnego terminu. Dużą 
zaletą jest możliwość zastoso-
wania środków grzybobójczych 
o działaniu regulatorów wzrostu 
(triazole). Zabieg ten może spo-
wolnić wzrost pędów głównych, 
powodując ich usztywnienie, 
co może zapobiec w przyszłości 
wyleganiu łanu. 

dr Ewa Jajor 
Zakład Mikologii, IOR 

PIB Poznań

Na zdrowotność rzepaku ma wpływ szereg czynników, przede 
wszystkim odpowiedni płodozmian, staranna uprawa, 
zrównoważone nawożenie, dobór odpowiedniej odmiany oraz 
racjonalna ochrona chemiczna przeciwko agrofagom.

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do ochrony rzepaku w fazie formowania łodygi

Fungicyd Substancja czynna
Zakres rejestracji – dawka 

Sucha zgnilizna 
kapustnych

Czerń 
krzyżowych Szara pleśń

Alert Solo 250 EW flusilazol 0,4 - 0,8 l/ha 0,4 - 0,8 l/ha -

Brasifun 250 EC tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha -

Capitan 250 EW flusilazol 0,4 – 0,8 l/ha 0,4 – 0,8 l/ha -

Caramba 60 SL metkonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Caryx 240 SL chlorek mepikwatu, metkonazol 1,0 – 1,4 l/ha 1,0 – 1,4 l/ha 1,0 – 1,4 l/ha

Clayton Tebucon EW tebukonazol 1,0 l/ha - -

Domnic 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha - -

Erazmus 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Helicur 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Horizon 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Jetcur 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Kasir 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Lord 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha - -

Mystic 250 EC tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha -

Orian tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Orius Extra 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha -

Pictor 400 SC dimoksystrobina, boskalid 0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha

Riza 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Siarkol K 1000 SC siarka, karbendazym 3,0 l/ha 3,0 l/ha 3,0 l/ha

Siarkol K 85 WP siarka, karbendazym 4,0 kg/ha 4,0 kg/ha 4,0 kg/ha

Sparta 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Spekfree 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha

Starpro 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha

Syrius 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Tarcza Łan 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha - -

Tebu 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Tenore 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0 – 2,0 l/ha 1,0 – 2,0 l/ha 1,0 – 2,0 l/ha

Tilmor 240 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Toledo 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha - -

Toprex 375 SC difenkonazol, paklobutrazol 0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha

Traper 250 EC tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Troja 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha

Tyberius 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha 1,0 l/ha -

Zafir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0 – 2,0 l/ha 1,0 – 2,0 l/ha 1,0 – 2,0 l/ha

Zamir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0 – 2,0 l/ha 1,0 – 2,0 l/ha 1,0 – 2,0 l/ha

U R O D Z A J
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Rzepak – nawozić i regenerować!
Rzepak jest wymagającą 

uprawą, a każde zaniedbanie 
w terminie siewu, nawożenia 
czy ochrony prowadzi do nie-
uniknionej straty plonu.

O powodzeniu uprawy rze-
paku ozimego decyduje przede 
wszystkim poprawna i staranna 
agrotechnika. Jednym z podsta-
wowych czynników jest termi-
nowe i dokładne wykonanie 
siewu. Siew determinuje wzrost 
i właściwy pokrój roślin rzepaku 
przed zimą oraz wpływa na efek-
tywność pozostałych czynników 
plonotwórczych. Z uwagi na ubie-
głoroczne niepowodzenia, w tym 
sezonie producenci z niebywałą 
starannością zwracali uwagę na 
agrotechnikę oraz dotrzymywanie 
terminów siewu rzepaku ozimego.

W uprawie rzepaku ozimego 
najsilniejszym czynnikiem stre-
sowym jest zima. Uszkodzone 
i osłabione przez mrozy rośliny 
łatwo są porażane przez grzy-
by, dlatego tak ważna jest ocena 

przezimowania plantacji rzepaku 
ozimego. Bardzo istotne jest to, by 
zbyt pochopnie nie podjąć decyzji 
o zaoraniu plantacji. Warunkiem 
otrzymania wysokich plonów 
jest szybki start i efektywna 
regeneracja osłabienia, a nie-
jednokrotnie także uszkodzeń 
zimowych. Już wczesną wiosną 
powinniśmy zadbać o dobry start 
rzepaku – o wzmocnienie rozwoju 
roślin, zwiększenie ich poten-
cjalnej produktywności, a zatem 
zwiększenie plonowania i uzyska-
nia plonów lepszej jakości. Nie 
zawsze udaje się zapewnić takie 
warunki tradycyjnymi metodami 
agrotechnicznymi, dlatego nie-
zbędne jest zastosowanie alterna-
tywnych metod, które sprzyjają 
regeneracji uszkodzeń. Dzięki 
tym zabiegom często udaje się 
uratować uprawy, które mimo 
złego przezimowania zdecydo-
wano się utrzymać i pomóc im 
w regeneracji, aby ostatecznie 
uzyskać wysoki i wyrównany 

plon. Przykładem preparatów, 
które służą do regeneracji plan-
tacji rzepaku ozimego są nawozy 
o działaniu biostymulującym. 
Niezależnie od przebiegu pogody 
rzepak w większym lub mniej-
szym stopniu potrzebował bę-
dzie szybkiej regeneracji. Samo 
nawożenie – dostarczenie tylko 
składników pokarmowych to 
za mało. Należy przede wszyst-
kim wpłynąć na uruchomienie 
mechanizmów metabolicznych 
rośliny. 

Przy wyborze odpowiedniego 
do regeneracji nawozu płynnego 
powinniśmy kierować się zawar-
tością niezbędnych składników 
uczestniczących w odbudowie, 
czyli NPK, a także obecnością 
w nim związków antystreso-
wych, które zminimalizują zi-
mowe uszkodzenia i zapewnią 
szybki start. Przykładem takie-
go kompleksowego rozwiąza-
nia jest zastosowanie Fertiactyl 
Starter. Zawiera on naturalne 

roślinne ekstrakty pozyskiwane 
z alg morskich: glicynę-betainę 
podnoszącą odporność na stresy 
środowiskowe oraz wpływają-
cą na wydajność fotosyntezy 
oraz zeatynę, która stymuluje 
rozwój systemu korzeniowego, 
a także podnosi efektywność 
procesów metabolicznych. Do-
datkową zaletą tego nawozu jest 
zawartość kwasów fulwowych 
i humusowych, które działają na 
środowisko glebowe, pobudzając 
procesy uwalniania składników 
pokarmowych. Możemy zatem 
stwierdzić, że działanie propo-
nowanej technologii odżywia-
nia jest dwukierunkowe – działa 
na roślinę i glebę. Ponadto do-
starcza składniki pokarmowe, 
niezbędne w początkowej fazie 
wzrostu. Zastosowanie tego typu 
nawozów to efektywne wykorzy-
stanie każdego dnia wegetacji 
i wyposażenie rośliny w energię 
do dobrego startu na wiosnę.

Anna Rogowska

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku

Wszystkie zarejestrowane her-
bicydy w tym czasie stosowane 
w opóźnionych terminach, to 
znaczy w momencie wzrostu 
pędu kwiatowego uszkadzają 
rzepak. Przejawia się to znie-
kształceniem łodygi (skręca-
niem), zakłóceniem kwitnienia, 
a w następstwie niewykształ-
ceniem dorodnych i licznych 
łuszczyn. Zabiegi muszą być 
wykonane najpóźniej w momen-
cie „siedzącego” pąka kwiato-
wego. Do najpopularniejszych 
herbicydów należą posiadające 
w składzie sam chlopyralid, czyli 
Lontrel 300 SL i jego odpowied-
niki (Cliophar 300 SL, Golden 
Clopyralid 300 SL i Songhai 
300 SL). Zalecane są w przypad-
ku wystąpienia przede wszyst-
kim chabra polnego, dymnicy 
pospolitej, maruny bezwonnej, 
mleczu polnego i zwyczajnego, 
rumianku pospolitego, rumianu 
polnego oraz rdestu plamistego 
i powojowego. Są też skuteczne 
w niszczeniu dwuletniego ble-
kotu pospolitego i wieloletniego 
ostrożnia polnego.

Do zwalczania tego ostat-
niego (zwłaszcza starszych eg-
zemplarzy i jego ognisk) oraz 
chwastów, które przezimowały 
należy zastosować 0,4 l/ha, do 
zwalczania pozostałych i chwa-
stów w młodszych fazach roz-
wojowych wystarczy 0,3 l/ha.

Ta sama substancja czynna 
(chlopyralid) w połączeniu z pi-
kloramem znajduje się w han-
dlu pod nazwą Galera 334 SL 
(lub Baron, Borowik, Destroyer, 
Golden Piccant i Kecz wszystkie 

- „334 SL”). Środki te dodatko-
wo zwalczają przytulię czepną 
w fazie 3 do 4 okółków, czyli do 
wysokości około 8 cm. Zaleca się 
je stosować w dawce 0,35 l/ha.

Teoretycznie nieco później 
można zastosować Kerb 50 WP 
(Golden Pyzamid 50 WP, Pilar 
Propyzamid 50 WP). Nie jest 
on tak agresywny w stosunku 
do rzepaku, jednak rozkłada się 
pod wpływem światła.  Im dzień 
jest dłuższy tym szybciej traci 
swoją skuteczność. Nadaje się 
do wczesnych zabiegów, ponie-
waż najlepiej działa w zakresie 
temperatury od 0oC do 15oC. 
Zwalcza chwasty dwuliścienne 
(bodziszki, gwiazdnicę pospo-
litą, przetaczniki, rdesty oraz 
szczaw polny i zwyczajny). Sku-
tecznie eliminuje większość ga-
tunków jednoliściennych, w tym 
samosiewy wszystkich zbóż.

Zgodnie z zaleceniami moż-
na łącznie stosować herbicy-
dy zawierające chlopyralid 
i propyzamid. Ponadto istnieje 
opcja stosowania propyzamidu 
w okresie spoczynku wegetacyj-
nego, czyli nawet zimą w okre-
sie, kiedy temperatura wynosi 
0oC, a gleba nie jest pokryta 
śniegiem. Oprócz wymienionych 
herbicydów zawierających pro-
pyzamid, w tym terminie zare-
jestrowano także środki Barclay 
Propyl SC, PPZ-400 SC, Propy-
zaflash SC i Turbopropyz SC. 
Zawierają one nie 500, a 400 g 
substancji czynnej w preparacie, 
stąd nie są zalecane w dawce 1,0-
1,5 kg/ha, a 1,25-1,875 kg/ha.

Dość poważnym problemem 

w uprawie rzepaku ozimego 
są samosiewy zbóż. Mogą na 
plantacji występować samosie-
wy zbóż ozimych, które wze-
szły jesienią lub wiosną oraz 
samosiewy zbóż jarych po-
chodzące ze wschodów wio-
sennych. Można je zniszczyć 
łącznie z niektórymi chwastami 
dwuliściennymi wspomniany-
mi preparatami zawierającymi 
propyzamid (Kerb 50 WP i inne) 
lub graminicydami.

Graminicydy podobnie jak 
środki chwastobójcze zwalcza-
jące gatunki dwuliścienne po-
winny być stosowane wcześnie. 
W późniejszym terminie wy-
wołują takie same uszkodzenia. 

Plantatorzy posiadają do 
dyspozycji 12 herbicydów, ale 
opartych zaledwie na pięciu 
substancjach czynnych. Są to: 
• Agil 100 EC i Galeon 

100 EC (propachizafop), 
• Elegant 05 EC, Labrador 

05 EC, Leopard Extra 
05 EC, Pilot 10 EC, Targa 
10 EC i Targa Super 05 EC 
(chizalofop-P-etylowy), 

• Grapan Extra 40 EC, 
Pantera 040 EC (chiza-
lofop-P-tefurylowy), 

• Focus Ultra 100 EC 
(cykloksydym) 

• Arrow 240 EC 
(kletodym).
Najniższe dawki preparatów 

przeznaczone są do zwalczania 
samosiewów zbóż ozimych ze 
wschodów jesiennych i samosie-
wów zbóż jarych, nieco wyższy-
mi należy zwalczać samosiewy, 
które przezimowały. Podczas 

oprysku samosiewy powinny 
znajdować się w fazie początku 
krzewienia, wraz z ich wzro-
stem również należy zwiększać 
dawki. Metodą oszczędną jest 
stosowanie graminicydów z ad-
iuwantami. Należy pamiętać, 
że preparat Arrow 240 EC musi 
być zastosowany ze środkiem 
wspomagającym.

Najwyższe dawki preparatów 
przeznaczonych do zwalczania 
chwastów jednoliściennych prze-
znaczone są do zwalczania perzu 
właściwego.

Udane zabiegi to przede 
wszystkim opryski terminowe. 
W przypadku wypadów rzepaku 
po zimie szczególną uwagę na-
leży zwrócić na miejsca, gdzie 
rzepak jest przerzedzony, to 
właśnie tam najszybciej będą 
wschodziły chwasty, które ma-
jąc więcej światła bardziej będą 
zagrażały plantacji. Najlepsze 
efekty chwastobójcze uzyskuje 
się stosując herbicydy na chwa-
sty w fazie siewek. Należy tak-
że zwrócić uwagę, że wszystkie 
herbicydy przeznaczone do za-
biegów wiosennych wnikają do 
chwastów przez liście i młode 
łodygi. Dlatego zabiegi należy 
wykonywać na rośliny suche, 
kilka godzin przed ewentual-
nym spodziewanym deszczem, 
absolutnie nie po opadach lub na 
rośliny zwilżone mgłą lub rosą.

Wybór preparatów (substan-
cji czynnych) jest mały, dlatego 
należy wykorzystać je w sposób 
optymalny.

Inż. Adam Paradowski 
IOR-PIB Poznań

Bez względu na to czy przystępujemy do odchwaszczania rzepaku 
odchwaszczanego jesienią czy też nie, należy przystąpić do zabiegów jak 
najszybciej.

U R O D Z A J
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Wapnowanie to nie tylko zwiększenie pH
W Polsce prawie wszystkie 

gleby wytworzone są na kwa-
śnych skałach naniesionych 
przez lodowce. Na zakwasze-
nie gleb wpływ ma nie tylko 
skała macierzysta, ale także 
i klimat oraz działalność czło-
wieka, przede wszystkim zaś 
samo rolnictwo.

Odprowadzanie wraz z plona-
mi składników pokarmowych 
oraz stosowanie nawozów 
azotowych i środków ochrony 
roślin, to podstawowe przyczy-
ny zakwaszania gleb. Jednym 
z głównych wyzwań dla pro-
ducentów rolnych jest przeciw-
działanie temu niekorzystnemu 
zjawisku. Większość gruntów 
ornych w naszym kraju wymaga 
wapnowania.

Na stan i kondycję użytków 
rolnych negatywnie wpły-
wa ograniczenie nawożenia 
organicznego.

Spowodowane jest to nie-
wystarczającą ilością obor-
nika i gnojowicy oraz złymi 

praktykami związanymi z zago-
spodarowaniem słomy po zbio-
rze zbóż. Kilka lat temu pojawiła 
się możliwość zbytu słomy na 
cele energetyczne. Producenci 
rolni przestali wykorzystywać 
ten uboczny produkt uprawy do 
poprawy żyzności gleby przez jej 
przyoranie. Wpływ na tak złą 
kondycję gruntów ornych ma 
także monokultura, brak wła-
ściwego zmianowania, ugniata-
nie gleby ciężkimi maszynami, 
ograniczenie i uproszczenie za-
biegów uprawowych. Nawożenie 
organicznymi nawozami zna-
cząco poprawia właściwości 
gleb. Obornik nie tylko zawiera 
wszelkie niezbędne w żywieniu 
roślin składniki pokarmowe, 
ale także substancję organiczną 
oraz bogatą mikroflorę, która 
pozytywnie wpływa na rozwój 
korzystnej flory bakteryjnej, 
poprawiając efektywność na-
wożenia mineralnego. Nawóz 
organiczny pozytywnie wpływa 
na biologiczną aktywność gleby 

poprzez rozwój odpowiednich 
drobnoustrojów, których zasługą 
jest obieg materii organicznej, jej 
rozkład do prostych związków 
i składników pokarmowych wy-
korzystywanych przez rośliny

Z gospodarczego punktu 
widzenia, skutki zakwaszenia 
gleb mogą być katastrofalne. 
Prowadzą do zmniejszenia 
przyswajalności składników 
pokarmowych roślin, głównie 
fosforu, potasu, magnezu czy 
siarki oraz zwiększają ruchli-
wość niebezpiecznych dla roślin 
i ludzi pierwiastków, głównie 
metali ciężkich, których nad-
mierna koncentracja dyskwalifi-
kuje rośliny jako konsumpcyjne, 
zmniejszają zawartość próchnicy 
w glebie poprzez ograniczenie 
aktywności drobnoustrojów 
biorących udział w rozkładzie 
substancji organicznej, osłabiają 
procesy asymilacji azotu z po-
wietrza i prowadzą do wymywa-
nia składników pokarmowych 
do głębszych warstw gleby.

Silne zakwaszenie gleb unie-
możliwia uzyskanie plonów, 
nawet przy zastosowaniu odpo-
wiedniej agrotechniki, dlatego 
stosowanie nawozów wapnio-
wych ma na celu zredukowa-
nie niekorzystnego wpływu 
kwasowości. Potrzeby wapno-
wania określa się na podstawie 
czynnika pH, którego wartość 
dla prawidłowego wzrostu 

i plonowania roślin nie powinna 
być niższa niż 5.6. 

Możemy wybrać z palety 
nawozów dostępnych na ryn-
ku ten, który odkwasi gle-
bę – zwiększy jej pH, jednak 
najrozsądniej jest wybrać taki, 
który także poprawi jej struk-
turę, właściwości i wpłynie po-
zytywnie na żyzność i kondycję 
gleby. Świetnie sprawdzają się 
te preparaty nawozowe, które 
w swoim składzie zawierają me-
zocalc. Jest to wysoce reaktyw-
ny i łatwo przyswajalny wapń 
pozyskiwany z oceanicznych 
złóż pochodzących z ery mezo-
zoicznej. Złoża tego naturalnego 
węglanu wapnia powstały ponad 
150 mln lat temu. Charaktery-
zują się one amorficzną struk-
turą i niespotykaną czystością, 
a zawarty w nich węglan wapnia 
jest bardzo wysoce reaktywny. 
Dodatek węglanu wapnia stano-
wi impuls dla mikroorganizmów 
glebowych pobudzający je do 
aktywności życiowej – wraz ze 
wzrostem pH wzrasta aktywność 
mikroorganizmów glebowych. 
Nawożenie tym składnikiem za-
pewnia lepsze pobieranie sub-
stancji pokarmowych z gleby 
poprzez poprawę pH w wierzch-
niej warstwie gleby, stymulację 
aktywności mikroflory, a łatwo 
przyswajalny wapń doskonale 
odżywia rośliny. 

Wapń, który strukturalnie 

występuje w blaszce środkowej 
ścian komórkowych, pełni bo-
wiem szereg bardzo istotnych 
funkcji w roślinie. Wchodzi 
m.in. w skład ścian komórko-
wych, ma wpływ na ich prze-
puszczalność, aktywuje enzymy, 
neutralizuje kwasy organiczne, 
wpływa na rozwój i wzrost ko-
rzeni. Odgrywa podstawową 
rolę w stabilizowaniu pektyn 
tworzących blaszkę środko-
wą ściany komórkowej. Ścia-
ny komórkowe tworzą układ 
szkieletowy nadający roślinom 
odpowiednią wytrzymałość, 
a ponadto decydują o odpor-
ności roślin na niesprzyjające 
warunki pogodowe i  stanowią 
zaporę przed penetracją patoge-
nów. W warunkach suszy wapń 
stabilizuje struktury białkowe, 
membrany komórkowe oraz mi-
celle. Wapń utrzymuje także od-
powiednią strukturę membran 
plazmatycznych biorąc w ten 
sposób udział w organizacji fi-
zjologicznej komórki. 

Brak albo niedobór wapnia 
w roślinie pojawia się na gle-
bach bardzo ubogich w ten 
pierwiastek /o niskim pH/, albo 
występuje on w formach niedo-
stępnych dla roślin. 

Inną przyczyną niedoborów 
wapnia w roślinie może być 
jego zbyt wolne przemieszcza-
nie w roślinie spowodowane 
spadkiem transpiracji, np. w wa-
runkach wysokiej wilgotności 
powietrza lub intensywnej suszy. 

Mezocalc jest rezerwuarem 
wapnia dla roślin w połączeniu 
z substancjami biostymulują-
cymi pobudza rozwój systemu 
korzeniowego, poprawia struk-
turę gleby, zapewnia lepsze kieł-
kowanie i początkowy rozwój 
roślin. Preparaty zawierające 
mezocalc służą do nawożenia 
gleby, a także odżywiania roślin, 

poprzez swoje strukturotwórcze 
oddziaływanie na glebę i sty-
mulują w niej życie biologicz-
ne, co powoduje udostępnienie 
ogromnych ilości składników 
pokarmowych znajdujących się 
dotychczas w formie niedostęp-
nej dla rośliny. Wapnowanie jest 
więc bardzo ważnym zabiegiem 
agrotechnicznym. Wybierając 
odpowiedni nawóz możemy nie 
tylko uzyskać odpowiednie pH, 
ale znacząco poprawić kondy-
cję gleby.

Nawozami, które zasługują 
na przypomnienie w tym miej-
scu, są z pewnością nawozy 
wapniowe

Physiomax 975 i Physio-Me-
scal G 18 – nawozy z wysoką 
zawartością reaktywnego wap-
nia Mezocalc, polecane w upra-
wach rolniczych, sadowniczych 
i warzywniczych. Nawozy te za-
lecane są do stosowania także 
w uprawach ekologicznych /wy-
kaz IUNiG/. Zwierają w swoim 
składzie kompleks Physio+ czyli 
wyciąg z alg morskich z amino-
puryną, naturalną substancją 
wpływającą na wzrost systemu 
korzeniowego, pobieranie P i K 
oraz poprawiającą odporność 
roślin na  czynniki stresowe 
w początkowej fazie wzrostu. 

Aminopuryna działa jak sy-
gnał, który odbierają receptory 
komórek korzenia. Po wychwy-
ceniu sygnału roślina zaczyna 
intensywniej pobierać do we-
wnątrz komórki wapń. 

Warto więc wybrać nawóz 
wapniowy o szerokim spektrum 
działania i zawierający dodatko-
wo mechanizm uruchamiający 
„pompę wapniową” stymulującą 
pobieranie wapnia przez rośliny 
z gleby.

Anna Rogowska
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Odmiany zbóż jarych zalecane 
do uprawy w roku 2013

W krajowym rejestrze zbóż 
jarych znajduje się obecnie 
130 odmian. Największy wybór 
jest w jęczmieniu jarym – zare-
jestrowanych jest 60 odmian, 
w tym 31 browarnych i 29 pa-
stewnych. Krajowy rejestr owsa 
liczy 31 odmian, w tym 26 owsa 
zwyczajnego i 5 owsa nagiego. 
W pszenicy zwyczajnej jarej za-
rejestrowanych jest 28 odmian, 
mniejszy wybór dotyczy pozo-
stałych gatunków zbóż jarych: 
w pszenżycie jarym jest 9 odmian 
oraz po jednej odmianie pszenicy 

twardej jarej i żyta jarego. Odmia-
ny zagraniczne największy udział 
mają w jęczmieniu jarym (58%), 
mniejszy natomiast w pszenicy 
jarej (22%). Wszystkie dotychczas 
zarejestrowane odmiany pszen-
żyta jarego oraz pszenicy jarej 
i żyta jarego pochodzą z polskiej 
hodowli. 

W wyborze odmiany najbar-
dziej odpowiedniej do upra-
wy w danym gospodarstwie 
pomocne są wyniki Poreje-
strowych Doświadczeń Odmia-
nowych i Rolniczych. PDOiR 

jest systemem doświadczalnym 
obejmującym doświadczenia 
odmianowe i odmianowo-
-agrotechniczne. Realizowane 
jest w formie badań prowadzo-
nych w postaci różnych serii 
doświadczeń - wojewódzkich 
(zaplanowanych i wykonywa-
nych w poszczególnych woje-
wództwach) i ogólnokrajowych, 
koordynowanych merytorycznie 
przez COBORU. 

Na podstawie wyników doświad-
czeń PDOiR tworzone są Listy 
Odmian Zalecanych do uprawy 

na obszarze województwa (LOZ).
Wykaz odmian zbóż jarych 

rekomendowanych do uprawy 
w roku 2013 w poszczególnych 
województwach zawierają po-
niższe tabele. W tabelach odmia-
ny uszeregowano w zależności 
od częstotliwości wyboru na 
LOZ, a w przypadku równej 
liczby województw w kolejno-
ści alfabetycznej. W tabelach 
dla odmian rekomendowanych 
podano rok, w którym odmiany 
te po raz pierwszy zalecano do 
uprawy w województwie.

Tabela 1. Jęczmień jary na cele pastewne. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2013
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KWS Olof 2013 2011 2012 2012 2012 2012 2011 2013 2012 2011 2012 2013 2012 13

Suweren 2013 2013 2012 2011 2012 2013 2013 2011 2012 2012 2013 2012 2013 13

Iron 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2012 2012 2013 2013 2012 12

Natasia 2013 2013 2013 2013 2012 2013R 2013 2013 2013 9

Basic 2013 2013 2013 2012 2013 2013R 2013 7

Atico 2011 2011 2012 2012 2013 5

Conchita 2012 2013 2011 2011 2012 5

Ella 2013R 2013R 2013R 2013R 2013R 5

Skald 2010 2011 2012 2011 2011 2012 5

Stratus 2006 2005 2006 2006 2005 5

Mercada 2010 2009 2009 2009 4

Skarb 2010 2010 2010 2010 4

Victoriana 2012 2011 2011 2011 4

Blask 2008 2005 2

Frontier 2008 2008 2

Kucyk 2013R 2013R 2

KWS Aliciana 2013 2012 2

Rubinek 2009 2010 2

Tocada 2008 2008 2

Kormoran 2011 1

Nagradowicki 2012 1

Raskud 2013R 1

Sebastian 2007 1

Signora 2012 1

Razem 4 7 7 6 12 6 8 7 6 6 5 9 8 8 6 4
2013R - odmiana wstępnie rekomendowana

Tabela 2. Owies. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2013
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Bingo 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 15

Zuch 2011 2012 2011 2010 2012 2012 2010 2010 2010 2011 2010 2010 12

Arden 2013 2013 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2013 11

Haker 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2012 2013 8

Krezus 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2011 2007 8

Siwek (n) 2013 2011 2013 2012 2012 2012 2012 7

Breton 2009 2009 2009 2009 2011 2009 6

Nagus(n) 2013 2013 2013 2012 4

Celer 2005 2013 2012 3

Berdysz 2011 2010 2

Furman 2009 2008 2

Maczo(n) 2013 2012 2

Scorpion 2011 2011 2

Arab 2010 1

Flämingsprofi(bł) 2006 1

Koneser 2009 1

Pogon 2010 1

Razem 6 5 5 3 9 5 5 8 3 5 10 9 6 4 3
(n) – owies nagi; (bł) – odmiana o białej barwie łuski; 2013R – odmiana wstępnie rekomendowana
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Tabela 3. Pszenica jara. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2013
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Tybalt A 2007 2007 2007 2012 2009 2007 2007 2008 2009 2007 2007 2007 2008 2007 2007 2007 16

Kandela A 2013 2012 2012 2012 2013 2011 2012 2012 2011 2012 2012 2013 2013 13

Ostka 
Smolic-
ka (oś)  

A 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 13

Arabella A 2013 2013 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 12

Hewilla A 2009 2009 2008 2009 2009 2009 2008 2009 2008 2012 10

Trappe B 2013 2010 2013 2010 2010 2010 2010 2010 8

Parabola A 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 7

Bombona       E 2007 2007 2007 2007 2007 2007 6

KWS 
Torridon A 2013R 2013 2013R 2013R 2013R 2013R 6

Łagwa A 2012 2011 2011 2010 2011 5

 Katoda A 2010 2012 2011 2010 4

 Izera A 2013R 2013R 2

 Bryza  (oś) A 2005 1

 Nawra A 2006 1

 Zadra  (oś)     B 2008 1

Razem 4 6 9 6 8 9 6 6 8 6 4 7 8 9 5 4
E - pszenica elitarna, A - pszenica jakościowa, B - pszenica chlebowa; (oś) - odmiana oścista; 
2013R - odmiana wstępnie rekomendowana

Tabela 4. Pszenżyto jare. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2013
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Milewo 2013 2011 2010 2012 2013 2013 2011 7

Nagano 2010 2013 2012 2010 2013 2013 2013 7

Dublet 2007 2011 2009 2008 2011 5

Milkaro 2011 2009 2011 2009 4

Andrus 2011 2011 2011 3

Kargo 2013 1

Razem 4 5 3 2 3 3 4 3

Warto dbać o owady zapylające

Celem nowej kampanii jest 
uświadomienie rolnikom i sa-
downikom znaczenia zapylaczy, 
których obecność w znaczący 
sposób wpływa na prawidło-
wy rozwój roślin i ich plono-
wanie. Jednym z celów akcji 
jest zapoznanie producentów 
rolnych ze sposobami prowa-
dzenia ochrony roślin w taki 
sposób, aby była ona bezpieczna 
dla owadów zapylających oraz 
pozostałych pożytecznych ga-
tunków entomofauny.

Współcześnie nikt już nie 
zastanawia się nad tym, czy 
warto stosować środki ochrony 
roślin – nie można spodziewać 
się osiągnięcia odpowiednie-
go plonu nasion i owoców bez 
chemicznej ochrony. Zarówno 
stosowanie ś.o.r., jak i obecność 
na naszych plantacjach owadów 
zapylających zapewnia uzyska-
nie odpowiedniej wielkości i sa-
tysfakcjonującej jakości plonu. 
Ochrona owadów zapylających 
jest istotna przede wszystkim 

z uwagi na ich przydatność 
w wytwarzaniu płodów rolnych. 
Zapylanie nie tylko wpływa na 
plonowanie roślin, ale znacząco 
poprawia jakość uzyskiwanego 
plonu. Nie można zapominać, 
że blisko 80% naszej flory to 
rośliny owadopylne. Wśród nich 
są takie, których plon uzależ-
niony jest wyłącznie lub pra-
wie wyłącznie od owadów np. 
gryka, lucerna czy słonecznik, 
wiele gatunków drzew owoco-
wych i warzyw. Ocenia się, że 
1/3 produktów spożywanych 
przez człowieka jest zależna 
bezpośrednio lub pośrednio 
od zapylania przez owady. 

Intensywna chemizacja rolnic-
twa, przede wszystkim zaś nieod-
powiednie stosowanie środków 
ochrony roślin i prowadzenie 
zabiegów prewencyjnych było 
w przeszłości przyczyną zatruć 
pszczół oraz dzikich owadów 
zapylających. W populacjach, 
które tylko uległy podtruciu za-
chodziły niekorzystne zmiany 

zmniejszając ich aktywność jako 
zapylaczy. Dlatego niezwykle 
istotne jest stosowanie prepa-
ratów całkowicie bezpiecznych 
dla tych owadów. Efekty używa-
nia nowych technologii ochrony 
roślin są już widoczne – o ile 
jeszcze kilkanaście lat temu 
kilkadziesiąt procent popula-
cji zapylaczy było zagrożonych 
zatruciami, o tyle obecnie od-
setek zatruć agrochemikaliami 
jest znacząco niższy. Jest to 
niewątpliwy postęp, jednakże 
zagrożenie populacji tych poży-
tecznych owadów należy wciąż 
uznawać za zbyt wysokie, tym 
bardziej, że stosując odpowied-
nie insektycydy zgodnie z zale-
ceniami producenta, można to 
zagrożenie wyeliminować prawie 
całkowicie.

Z wyników badań dotyczą-
cych wpływu owadów zapy-
lających na gospodarkę rolną, 
wynika, że wartość plonów 
uzyskiwanych corocznie dzięki 
zapylaczom wynosi w Stanach 

Zjednoczonych nawet do 15 mld 
dolarów, zaś w krajach Unii Eu-
ropejskiej blisko 5 mld euro. 
W Polsce szacuje się, że same 
straty plonu nasion rzepaku 
z tytułu zatruć owadów zapy-
lających wynoszą około 40 mln 
złotych rocznie. Wiedza na temat 
roli owadów zapylających oraz 
korzyści, jakie można osiągnąć 
dzięki ich ochronie pozwoli rol-
nikom na stosowanie w przy-
szłości odpowiednich środków 
i technologii ochrony roślin. 
Owady zapylające na plantacjach 
roślin rolniczych czy w uprawach 
sadowniczych są nie tylko czyn-
nikiem warunkującym uzyska-
nie odpowiedniego plonu, ale 
także niezbędnym elementem 
zachowania bioróżnorodności 
ekosystemu rolniczego. Apelu-
jemy zatem o rozsądne i zgodne 
z etykietą-instrukcją stosowanie 
środków ochrony roślin, bez-
piecznych dla owadów zapylają-
cych i pożytecznej entomofauny.

Anna Rogowska

W styczniu 2013 roku została zainicjowana kampania edukacyjna „Budujemy populację owadów zapylających”. Jest to 
nowa odsłona cieszącej się dużym powodzeniem akcji „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”.

mgr inż. Andrzej Najewski

COBORU Słupia Wielka
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ZAAWANSOWANE FUNKCJE, 
NIEZRÓWNANY KOMFORT.

Nowy TD5. Nowoczesne podejście do tradycji. Wszystkie 
modele TD5 w wersji standardowej  zostały wyposażone 
w zaawansowane funkcje, aby rolnictwo stało się 
jeszcze bardziej wydajne, np. przekładnia PowerShuttle 
zapewniająca precyzję prac z  ładowaczem. Opcjonalne 
biegi pełzające idealne do zastosowań specjalistycznych 
oraz opony R38 chroniące cenne rośliny i glebę przed 
ugniataniem, doskonała ergonomia, widoczność 360° 
i  pełnowymiarowe siedzenie dla pasażera. Wszystko to 
składa się na wszechstronność połączoną  z nowoczesnym 
wzornictwem New Holland.

NOWY TD5  
KLASA PREMIUM
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

NEW HOLLAND TOp SErvicE   00800 64 111 111
informacje i wsparcie techniczne 24/7. Jeden numer telefonu dla wszystkich w każdej sprawie.

ADLER-AGRO, Białystok, tel. 85 741 86 50 • AGROBARD, Przytyk, tel. 48 618 09 10 • AGROHANDEL, Legnica, 
tel. 76 850 64 95 • AGROSKŁAD, Ujazd, tel. 44 719 24 88 • AGROS-WROŃSCY, Strzelce Wielkie, tel. 34 311 07 
82 • BIRAWIT, Mrągowo, tel. 513 098 675 • KARCZ, Sandomierz, tel. 15 832 00 48 • MOTO-AGROMAX, Kielce, 
tel. 41 303 13 51 • OSADKOWSKI SA, Oława, tel. 71 313 54 05 • PERKOZ, Brodnica, tel. 56 493 40 21 • POL-
AGRA, Płońsk, tel. 23 662 28 42 • PRIMATOR, Czyżew, tel. 86 275 50 09 • RAITECH, Brzoza k/Bydgoszczy, tel. 
52 381 04 15 • ROLMAX, Świdnik, tel. 81 723 69 60 • ROLSERWIS, Płock, tel. 24 262 94 83 • WARPOL-AGRO, 

Broszków, tel. 25 641 46 02 • WIA-LAN, Tarnów, tel. 14 629 30 70

 ZOBACZ NOWY TD5

na Targach AGROTECH

8-10 marca 2013

Odwiedź nasze stoisko – Hala E

www.newholland.pl Facebook.com/NewHollandAgriculturePolska

R E K L A M A

Jak zapewnić zbożom 
dobry start po zimie

Odporność rośliny na nie-
sprzyjające warunki zimy zwa-
na jest zimotrwałością. Z roślin 
zbożowych ozimych najwięk-
szą zimotrwałością odznacza 
się żyto, pszenżyto, pszenica, 
najmniejszą jęczmień. Dobrze 
zahartowane żyto znosi tem-
peratury nawet do -30 0C, 
podczas gdy jęczmień -150C. 
Zniszczenie liści i pędów w okre-
sie zimy nie oznacza jeszcze jej 
śmierci, dopiero zniszczenie 
węzła krzewienia powoduje 
ich śmierć. Występująca po-
krywa śnieżna wynosząca, co 
najmniej 8-12 cm, chroni rośliny 
przed wymarzaniem. Zamiera-
nie roślin pod okrywą śnieżną 
może być spowodowane przez 
porażenie ich pleśnią śniegową, 
wywołaną przez grzyb Fusarium 
nivale. Wiosną po stajaniu śnie-
gu rozwija się na roślinach bia-
łoróżowy nalot, występującym 
najczęściej placowo. Nalot ten 
znika, a na porażonych liściach 
widoczne są brązowe plamy. 
Rośliny giną, jeśli zniszczony 
został węzeł krzewienia, a po-
znać to można po tym, że bar-
dzo łatwo je wyciągnąć z gleby. 
Jeśli występuje pleśń śniegowa, 
a węzeł krzewienia nie został 
uszkodzony, należy pole zabro-
nować w poprzek rzędów broną 
lekką i jak najwcześniej wzmoc-
nić plantacje dawką azotu.

Z chwilą zniknięcie okrywy 
śnieżnej i z początkiem wege-
tacji konieczna jest lustracja 
plantacji celem oceny obsady 
żywych roślin. Przy czynności 
tej należy określić równomier-
ność obsady. Samo uszkodzenie 
liści nie świadczy o złym prze-
zimowaniu. Miernikiem prze-
życia rośliny jest zachowanie 
żywotności węzła krzewienia. 
Na podstawie oceny obsady 
żywych roślin możliwe będzie 
podjęcie decyzji, co do dalszych 
zabiegów na danym polu.

Jeśli procent roślin po zimie 
ocenia się na 70 i więcej w sto-
sunku do wzeszłych, wówczas 
zagęszczenie świadczy o do-
brym przezimowaniu roślin. 
Zagęszczenie małe to 50% ro-
ślin w odniesieniu do wzeszłych. 
Przy zagęszczeniu bardzo małym 
około 40% należy plantację za-
orać, gdyż wszystkie ponoszone 
nakłady będą nieekonomiczne.

Dla pewnej orientacji podaję 
w tabeli minimalne zagęszczenie 

roślin dające jeszcze szansę na 
uzyskanie względnie dobrej 
zwartości łanu.

TERMIW przypadku małej 
obsady roślin szczególnie ważne 
jest takie pokierowanie łanem by 
zwiększyć krzewienie produkcyj-
ne, nie dopuścić do zbyt dużego 
obumieranie pędów bocznych 
i redukcji zawiązków kłosków. 
Najefektywniej na zagęszczenie 
łanu można wpłynąć azotem 
aplikowanym bardzo wcześnie. 
Azot podany w tym okresie po-
woduje wzrost krzewienia pro-
dukcyjnego, a przez to liczby 
źdźbeł kłosonośnych. W łanach 
rzadkich często dla osiągnięcia 
zadawalającej obsady kłosów 
krzewienie produkcyjne zbóż 
powinno wynosić od 2,5 do 
3,5 pędów na roślinie. Osią-
gniecie takiego współczynnika 
rozkrzewienia będzie trudne na 
plantacjach zasianych w termi-
nie opóźnionym i w zasadzie 
niemożliwe, gdy siew pszenicy 
wykonano późno. Plantacje 
o małej obsadzie wysiane w ter-
minie optymalnym rozkrzewią 
się w oczekiwanym stopniu pod 
warunkiem zwiększenia pierw-
szej dawki azotu (ruszenie wege-
tacji - krzewienie) o około 30 kg 
N/ha w formie saletry amonowej 
ponad potrzeby wyliczone z ana-
lizy gleby lub potrzeby roślin 
oraz zastosowaniu zwiększonej 
dawki azotu w okresie początku 
strzelania w źdźbło (faza dru-
giego kolanka) o około 20 kg 
N/ha. W przypadku jęczmienia 
ozimego po ostrej zimie należy 
go zasilić azotem, -saletra amo-
nowa, zabronować brona lekką 
w poprzek rzędów i dokarmić 
dolistnie siarczanem magnezu. 
Zastosowanie bardzo wcześnie 
azotu na glebach gliniastych nie 
zawsze jest możliwe, bowiem 
bezpośrednio po rozmarznięciu 
gleby trudno jest wjechać na 
pole. Dlatego lepszym wyjściem 
może być zastosowanie azotu 
na jeszcze zamarzniętą glebę, 
oczywiście pod warunkiem, że 
nie jest pokryta śniegiem.

Dobre efekty na słabo roz-
krzewionych czy osłabionych 
porażeniem przez mączniaka 
łanach można uzyskać stosu-
jąc wiosną dolistne nawożenie 
magnezem, w formie siarczanu. 
Nadaje się do tego siedmiowod-
ny siarczan magnezu zawierają-
cy 16 % MgO lub jednowodny 

siarczan magnezu zawierający 
26% MgO. Opryskiwanie siar-
czanem magnezowym można 
zastosować zaraz po ruszeniu 
wegetacji.

W przypadku zbyt małej ob-
sady roślin – dyskwalifikującej 
plantację należy dokonać prze-
siewu ze względu na niemożność 
uzyskania zadowalającego plonu 
ziarna. Po przepadłej pszenicy 
ozimej najlepiej wysiać pszenicę 
jarą lub jęczmień. Jeżeli ziarno 
zbóż jarych będzie wykorzy-
stane na cele paszowe, uprawa 
przedsiewna może być ogra-
niczona do rozsiania nawozu 
azotowego i kultywatorowania 
lub użycia wieloczynnościowej 
uprawy przedsiewnej (agrega-
tu uprawowego). W przypadku 
uprawy odmian jakościowych 
pszenicy jarej lub jęczmienia 
browarnego wskazana jest 
płytka orka, nawożenie azotem 
i bronowanie lub zespół uprawek 
przedsiewnych. Jesienne stoso-
wanie herbicydów na pszenicę 
ozimą nie limituje możliwości 
dokonania przesiewu pszeni-
cą jarą i jęczmieniem jarym. 
Na polach, gdzie stosowano 
zabiegi odchwaszczające jesie-
nią, stanowisko powinno być 
całkowicie lub w przeważającej 
części pozbawione chwastów 
zimujących. Dlatego zwalczanie 
ich w nowym zasiewie po wy-
konaniu uprawy przedsiewnej 
najprawdopodobniej nie będzie 
potrzebne. Celowe natomiast 
będzie ograniczanie wystę-
powania w łanie jarych form 
chwastów, poprzez stosowanie 
w późniejszym okresie zabiegów 
chemicznych zgodnie z zalece-
niami Instytutu Ochrony Roślin.

W celu zlikwidowania plan-
tacji jęczmienia ozimego należy 
wykonać płytką orkę (z koniecz-
nością dwutygodniowego od-
leżenia) lub zastosować agregat 
uprawowy. Następnie można wy-
siać wybraną roślinę jarą, naj-
lepiej jęczmień, a w przypadku 
możliwości wysiewu w pierwszej 
dekadzie kwietnia – pszenicę. 
W warunkach znacznie opóź-
nionej wiosny można zdecydo-
wać się na rośliny późniejszego 
wysiewu: kukurydzę, grykę lub 
proso. Jeżeli jesienią stosowane 
były herbicydy, należy spraw-
dzić w zaleceniach IOR, czy nie 
wpływają one ujemnie na rośliny 
następcze.

W przypadku zbóż ozimych okres zimy jest szczególnie 
trudny, ponieważ rośliny są narażone  na działanie wielu 
czynników stresowych a nawet śmierć.

Tabela 1. Minimalne zagęszczenie roślin zbóż ozimych w czasie ruszania wegetacji

Gatunek

Warunki glebowe

Kompleksy pszenne Kompleks pszenny 
bardzo dobry i dobry

Kompleks żytni
słaby i bardzo słaby

Pszenica ozima 110 140 -

Pszenżyto ozime 100 110 150

Żyto ozime - 80 140

Jęczmień ozimy 110 130 150
prof. dr hab. Grażyna Podolska IUNG-PIB w Puławach
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Tani i prosty sposób na wzrosty!
Duett® Star

NOWOŚĆ!

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

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

Dobry na START

 Zwalczysz mączniaka, septoriozę i rdzę już 
na STARCIE 

 Możesz STARTOWAĆ z ochroną nawet 
w niskich temperaturach 

 Zapewnisz Twoim wszystkim zbożom 
niezakłócony START

Duett Star 128x350 BASF ramka JW 2013.indd   1 22.02.2013   10:34

R E K L A M A

Szkodniki uszkadzające 
zboża wiosną

Ograniczenie agrofagów jest 
możliwe dzięki stosowaniu 
dobrze zaplanowanej ochrony 
uwzględniającej metody agro-
techniczne oraz zabiegi chemicz-
nego zwalczania.

Intensywna uprawa z ochro-
ną przeciwko chwastom i cho-
robom oraz obfite nawożenie 
sprzyjają rozwojowi różnych 
owadów. Obecnie najważniej-
szymi szkodnikami uszkadza-
jącymi nadziemne organy zbóż 
są: skrzypionki i mszyce. W nie-
których rejonach obserwuje się 
również masowe pojawy prysz-
czarków, miniarek, niezmiar-
ki paskowanej, ploniarek oraz 
wciornastków. Na plantacjach 
można także spotkać: żółwinka 
zbożowego, lednicę zbożową, 
łokasia garbatka i inne.

Skrzypionki. Od wielu lat 
w niektórych regionach kraju 
wzrasta zagrożenie ze strony 
owadów żerujących na liściach 
zbóż. Są to głównie chrząszcze 
i larwy skrzypionek, należące do 
rodziny stonkowatych. W Polsce 
występują dwa gatunki skrzy-
pionek: skrzypionka zbożowa 
i skrzypionka błękitek. Chrząsz-
cze obydwu gatunków tych owa-
dów różnią się ubarwieniem, 
a larwy miejscem przepoczwar-
czenia. Liczny pojaw tych szkod-
ników w okresie wzrostu źdźbła 
może wyraźnie ograniczyć roz-
wój roślin. Wiosną owady do-
rosłe zaczynają żerowanie na 
liściach zbóż i traw. Od począt-
ku fazy strzelania w źdźbło żer 
rozpoczynają larwy, które w wa-
runkach masowego wystąpienia 
mogą poczynić szkody o zna-
czeniu gospodarczym. Larwy 
powodują uszkodzenie aparatu 
asymilacyjnego liści flagowych 
i podflagowych, mających de-
cydujący wpływ na tworzenie 
plonu i suchej masy ziarna. Żeru-
jące larwy nie przegryzają liścia 

na wylot, lecz uszkadzają gór-
ną skórkę i tkankę miękiszową. 
Larwy odżywiają się miękiszem, 
niszcząc go wzdłuż nerwów. Po-
zostająca skórka liścia zasycha 
i bieleje.

Larwy redukują powierzchnię 
asymilacyjną dwóch górnych 
liści plonotwórczych średnio 
o 30–60%, a przy masowym 
wystąpieniu nawet o 80–100%. 
Znajduje to odbicie w zmniej-
szeniu plonu ziarna o 0,3–0,5 t/
ha lub więcej, w zależności od 
przebiegu warunków atmosfe-
rycznych. Większy spadek plo-
nów ziarna notuje się w latach 
o niskim poziomie opadów desz-
czu w kwietniu i maju.

W razie wystąpienia na plan-
tacji małego nasilenia skrzypio-
nek (poniżej ekonomicznego 
progu szkodliwości), chemiczne 
zwalczanie jest nieopłacalne, 
gdyż wartość plonu uratowanego 
jest niższa od kosztów ochrony.

Oprócz strat bezpośrednich 
związanych z ilościowym spad-
kiem plonu ziarna skrzypionki 
przyczyniają się do pogorsze-
nia zdrowotności łanu. Przez 
uszkodzone tkanki wnikają do 
wnętrza roślin wirusy, bakte-
rie i grzyby odpowiedzialne za 
rozwój wielu groźnych chorób 
zbóż. Istotne zagrożenie stano-
wią gatunki grzybów (głównie 
z rodzaju Fusarium), które są 
odpowiedzialne za wytwarzanie 
i kumulowanie w ziarnie groź-
nych mikotoksyn.

Dla zabezpieczenia plonów, 
konieczne jest łączne zastosowa-
nie wielu metod zapobiegania 
masowemu pojawowi skrzy-
pionek. W niechemicznych 
sposobach ograniczania ich li-
czebności ważne jest stosowa-
nie płodozmianu, prawidłowe 
przygotowanie stanowiska pod 
siew, uwzględniające wykona-
nie wszystkich niezbędnych 

zabiegów uprawowych gleby 
i pielęgnacyjnych roślin, oraz 
zastosowanie izolacji przestrzen-
nej od innych zasiewów zbóż.

Pewną rolę w ograniczaniu 
populacji skrzypionek odgry-
wają czynniki pogodowe oraz 
wrogowie naturalni. Nawet 
krótkotrwały ulewny deszcz 
w drugiej połowie maja może 
przyczynić się do znaczne-
go zmniejszenia liczebności 
szkodnika, gdyż jaja i wylę-
gające się larwy zostają zmyte 
z powierzchni liści. Skrzypionki 
mają również wrogów natural-
nych, do których należą m.in. 
pasożytnicze błonkówki.

W okresie dużego nasilenia 
występowania szkodnika nie-
zbędne staje się zwalczanie in-
terwencyjne z wykorzystaniem 
preparatów chemicznych, przede 
wszystkim przez opryskiwanie 
roślin insektycydami nalistny-
mi. Optymalnym terminem do 
wykonania zabiegu przeciwko 
skrzypionkom jest okres maso-
wego wylęgu larw.

Zabiegi te wykonujemy po 
stwierdzeniu przekroczenia 
progu ekonomicznej szkodli-
wości, wynoszącego dla pszeni-
cy ozimej, pszenżyta ozimego, 
jęczmienia ozimego i żyta ozi-
mego – 1–1,5 larwy na 1 źdźbło, 
a dla pszenicy jarej, pszenżyta 
jarego, jęczmienia jarego, owsa 
– 0,5 larwy na 1 źdźbło.

Mszyce zbożowe. W niektó-
rych regionach kraju w coraz 
większym nasileniu na zbożach 
pojawiają się mszyce, stanowiące 
istotne zagrożenie dla wielu ro-
ślin. Najliczniej występującymi 
gatunkami mszyc żerujących na 
zbożach są: mszyca czeremcho-
wo-zbożowa, mszyca zbożowa, 
mszyca różano-trawowa.

Mszyce szkodzą roślinom 
w sposób bezpośredni przez 
nakłuwanie tkanek i wysysanie 

Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów 
występujących w uprawie zbóż jest warunkiem uzyskania 
plonu zapewniającego rentowność uprawy.
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soków, wprowadzanie tok-
sycznej śliny czy też pokrycie 
powierzchni roślin słodką wy-
dzieliną (rosą miodową), na któ-
rej rozwijają się różne gatunki 
grzybów. Żerowanie wpływa 
na zmniejszenie liczby kłosów, 
a tym samym na wyraźne obni-
żenie plonu. Najbardziej szko-
dliwa jest mszyca zbożowa 
występująca głównie na kłosach. 
Obecność 40 osobników tej 
mszycy na kłosie w fazie dojrza-
łości mlecznej może przyczynić 
się do obniżenia plonu pszeni-
cy o 20%. Żerowanie mszyc na 
źdźbłach i węzłach krzewienia 
może powodować zmniejszenie 
średniej masy ziarna, wysoko-
ści roślin, zawartości białka 
w ziarnie a także pogorszenie 
właściwości piekarniczej mąki.

Szkodliwość pośrednia mszyc 
polega na przenoszeniu wirusa 
żółtej karłowatości jęczmienia, 
co objawia się zahamowaniem 
wzrostu. Przy wcześniejszych 
infekcjach straty w plonach są 
wyższe.

W celu ograniczenia szkodli-
wości mszyc zaleca się stosować 
izolację przestrzenną od innych 
roślin zbożowych (zwłaszcza 
ozimin), traw, a także pozo-
stałych roślin żywicielskich, tj. 
róż dzikich i uprawnych oraz 
czeremchy, a także stosowanie 
płodozmianu, przestrzeganie 
podstawowych zaleceń agro-
technicznych przy uprawie 
gleby i pielęgnacji roślin, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
racjonalnego nawożenia, zwłasz-
cza azotem. Mszyce preferują 
zasiewy przenawożone tym 
składnikiem, gdyż do swojego 
rozwoju potrzebują dużych ilo-
ści rozpuszczalnych związków 
azotowych. W odniesieniu do 
zbóż jarych zaleca się wczesny 
siew ziarna, aby rośliny mogły 
dostatecznie się rozwinąć, za-
nim nastąpią masowe przeloty 
mszyc z żywicieli zimowych. Na-
tomiast w odniesieniu do zbóż 
ozimych wskazane jest opóźnie-
nie terminu ich wysiewu, aby 
ograniczyć ich zasiedlenie przez 
nalatujące formy uskrzydlone. 
Konieczne jest także usuwanie 
z zasiewu chwastów, zwłaszcza 
jednoliściennych, gdyż mogą 
być miejscem rozwoju populacji 
szkodnika.

Przy niewielkim nasileniu li-
czebności mszyc, sprzymierzeń-
cami człowieka w walce z nimi 

są owady pożyteczne (biedron-
ki, złotooki, bzygi i inne) oraz 
grzyby pasożytnicze.

Jeżeli zastosowane zabiegi 
profilaktyczne nie są w stanie 
ograniczyć masowego rozwo-
ju kolonii mszyc, a liczebność 
wrogów naturalnych jest niska 
i raczej nie gwarantuje skutecz-
nego ich zwalczania, koniecz-
ne jest zastosowanie metody 
chemicznej.

Zaleca się, aby zabiegi in-
terwencyjne wykonywać po 
przekroczeniu progów ekono-
micznej szkodliwości. Próg eko-
nomicznej szkodliwości wynosi 
średnio 5 mszyc na jednym kło-
sie na 100 losowo wybranych 
źdźbłach.

Nie należy stosować zabiegów 
chemicznych na rośliny pokryte 
spadzią, a opryskiwanie roślin 
należy prowadzić wieczorem, 
aby ograniczyć kontakt owadów 
pożytecznych z zastosowanymi 
preparatami.

Pryszczarkowate. Pryszcza-
rek zbożowiec atakuje zboża 
i plantacje traw nasiennych, 
szczególnie na glebach cięż-
kich. Prowadzone obserwacje 
wskazują, że najlepsze warunki 
dla rozwoju szkodnika stwarza 
ciepła i wilgotna pogoda. Nato-
miast długotrwałe chłody i cią-
głe opady deszczu oraz susze 
wpływają niekorzystnie na jego 
rozwój. Do naturalnego ograni-
czenia liczby larw pryszczarka 
zbożowca przyczyniają się pa-
sożytnicze błonkówki. 

Żerowanie tego gatunku po-
woduje zmniejszenie masy po-
rażonego ziarna nawet o 66%. 
Ziarno to nie nadaje się do siewu 
i ma znikomą wartość konsump-
cyjną i paszową, część ziaren 
traci ją całkowicie.

Najwłaściwszym momentem 
walki chemicznej z pryszczar-
kiem zbożowcem jest okres 
najliczniejszego lotu szkodni-
ka i początek składania jaj, tj. 
na przełomie maja i czerwca. 
Stwierdzenie wzmożonego lotu 
muchówek jest sygnałem do 
wykonania zabiegu chemicz-
nego. Zabieg ochronny powi-
nien być wykonany nie później 
niż 6–8 dni po stwierdzeniu 
wzmożonego lotu szkodnika, 
gdy rośliny są w fazie strzela-
nia w źdźbło. Po upływie tego 
okresu dorosłe larwy wchodzą 
pod pochwy liściowe.

Na uszkodzenia szczególnie 

narażona jest pszenica ozima 
i jara oraz jęczmień jary. Lokal-
nie gatunek ten może powodo-
wać duże ubytki w plonach. Próg 
ekonomicznej szkodliwości dla 
pryszczarka zbożowca wynosi 
15 jaj na 1 źdźbło pszenicy ozi-
mej i pszenżyta ozimego oraz 
5 jaj na 1 źdźbło pszenicy jarej 
i pszenżyta jarego.

Miniarki. W ciągu ostatnich 
kilku lat wzrosła w naszym kraju 
szkodliwość miniarek. Te drobne 
muchówki w okresie larwalnym 
są wewnętrznymi pasożytami 
liści zbóż. Odżywiają się mię-
kiszem palisadowym, powodu-
jąc przez to zakłócenia procesu 
fotosyntezy i spadek produkcji 
biomasy. Niektóre gatunki mi-
niarek drążąc korytarze przeci-
nają nerwy liścia, co dodatkowo 
zakłóca funkcjonowanie tkanek 
przewodzących. Jedna larwa 
uszkadza tylko po jednym li-
ściu, gdy uszkodzenie jest silne 
zasycha cała blaszka liściowa. 
W momencie stwierdzenia roz-
ległych uszkodzeń na liściach, 
tzw. min, na chemiczną ochronę 
przed tymi szkodnikami jest już 
późno. W ciągu roku rozwija 
się zwykle dwa pokolenia tego 
szkodnika.

Zwalczanie chemiczne minia-
rek ze względu na liczbę i biolo-
gię gatunków atakujących zboża 
jest trudne. Żerowanie larw roz-
ciąga się na większą część okre-
su wegetacji zbóż. Poszczególne 
gatunki pojawiają się w różnych 
terminach, a ich szybki rozwój 
sprawia, że może zdążyć rozwi-
nąć się drugie pokolenie na tych 
samych roślinach żywicielskich. 
Zabieg należy przeprowadzić 
w okresie najliczniejszego lotu 
muchówek.

Nieprawidłowo przepro-
wadzone zabiegi chemicznej 
ochrony są główną przyczyną 
zatrucia pszczół. Gdy koniecz-
ne jest opryskiwanie plantacji 
z kwitnącymi chwastami, które 
są oblatywane przez pszczoły, 
należy stosować środki nie-
szkodliwe lub o bardzo krót-
kim okresie prewencji. Zabieg 
chemiczny najlepiej jest wyko-
nać wieczorem, poza godzinami 
oblotów pszczół. Każdorazowo 
przed zabiegiem chemicznym 
należy zapoznać się szczegółowo 
z instrukcją stosowania danego 
środka ochrony roślin.

Dr inż. Zdzisław Kaniuczak

IOR-PIB, TSD Rzeszów
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•  pszenica ozima,  
pszenżyto ozime,  
pszenica jara

•  stosować od fazy krzewienia  
do fazy 2-go kolanka

•  zalecana dawka  
13,3–26,5 g/ha

•  stosować w mieszaninach  
z innymi herbicydami

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

www.monsanto.pl 
Infolinia: 22 395 65 09  Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety-instrukcji stosowania.

Kupuj tylko 
u koncesjonowanych 
dystrybutorów!

Promocja z AtpolanemPromocja z Atpolanem

R E K L A M A

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych
Oddziaływanie chwastów na 

plonowanie zbóż jest zjawiskiem 
złożonym i zależy m. in. od li-
czebności i konkurencyjności 
gatunków zachwaszczających 
daną plantację.

Przy dużym nasileniu chwa-
sty mogą powodować poważne 
straty w ilości i jakości uzyska-
nych plonów. Prowadzone od 
wielu lat w Zakładzie Herbolo-
gii i Technik Uprawy Roli we 
Wrocławiu badania wskazują, 
że występowanie w łanie psze-
nicy ozimej zaledwie 1-5 roślin/
m2 chabra bławatka, przytulii 
czepnej czy maruny bezwonnej 
może powodować istotne straty 
w plonowaniu rośliny upraw-
nej. Oddziaływanie chwastów na 
oziminy wiąże się również z ich 
cyklem biologicznym. Niektóre 
gatunki, nie zniszczone jesienią 
pozostają w stanie wegetatyw-
nym przez całą zimę. Takimi 
chwastami zimującymi są m. 
in. miotła zbożowa, przytulia 
czepna, rumianowate, przetacz-
niki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, gwiazdnica pospolita, fio-
łek polny, jasnota różowa. Po 
zimie na plantacji mogą pojawić 
się dodatkowo formy jare tych 
gatunków wschodzące wczesną 
wiosną, których kiełkowanie roz-
poczyna się często przy tempe-
raturze gleby w granicach 0°C.

Odchwaszczanie w terminie 
wiosennym umożliwia precyzyjne 

określenie składu gatunkowego 
chwastów występujących na polu 
oraz ich nasilenia, co pozwala 
dobrać środek optymalnie do 
potrzeb. Należy pamiętać, że 
dolistne stosowanie herbicydów 
w pewnych przypadkach wyma-
ga zastosowania odpowiedniego 
adiuwanta, by osiągnąć dobrą 
skuteczność chwastobójczą. Tak 
jest na przykład podczas stoso-
wania herbicydu Axial 100 EC 
z adiuwantem Adigor 440 EC. 
W niektórych przypadkach w ety-
kiecie herbicydu producent pod-
kreśla, że dodatek adiuwanta daje 
możliwość zastosowania niższej 
dawki herbicydu, np. herbicyd 
Foxtrot 069 EW w zbożach ozi-
mych zalecany jest w dawkach 
1-1,2 l/ha, natomiast w miesza-
ninie z Atpolan 80 EC w dawce 
0,5 l/ha + 1,0 l/ha adiuwantu.

Najlepiej zastosować 
wczesną wiosną

Herbicydy przeznaczone do 
wiosennego odchwaszczania 
ozimin należy stosować zaraz 
po ruszeniu wegetacji tak, aby 
walkę z chwastami rozpocząć 
w jak najmłodszej fazie rozwojo-
wej. Większość z dostępnych na 
rynku herbicydów należy stoso-
wać do końca krzewienia zbóż. 
Spośród całej gamy obecnie do-
stępnych na rynku herbicydów 
wyróżnić można:

środki zwalczające tylko 
chwasty jednoliścienne - gra-
minicydy które skutecznie zwal-
czają miotłę zbożową i wyczyńca 
polnego zawierają w swym 
składzie takie substancje jak: 
fenoksaprop-P-etylu (Agria-
-Fenoksaprop 069 EW, Fantom 
069 EW, Foxtrot 069 EW, Puma 
Uniwersal 069 EW), tralkoksy-
dym (Grasp 400 SC) czy pinok-
saden (Axial 100 EC).

herbicydy eliminujące tyl-
ko gatunki dwuliścienne - na 
szczególną uwagę zasługują 
środki zawierające mieszaninę 
2,4-D + aminopyralid + flora-
sulam (Mustang Fotre 195 SE) 
oraz aminopyralid + florasulam 
(Dragon 450 WG). Wymienione 
herbicydy skutecznie ograniczają 
występowanie w oziminach naj-
bardziej uciążliwych gatunków 
chwastów tj.: chabra bławatka, 
przytulię czepną, fiołka polnego 
i marunę bezwonną. Wysoką 
skuteczność w odniesieniu do 
wymienionych gatunków dwu-
liściennych, wykazują również 
herbicydy zawierające mieszani-
nę tifensulfuronu metylu z tri-
benuronem metylu (np. Calibre 
SX 50 SG, Pragma SX 50 SG, 
Garnstar Ultra SX 50 SG).

preparaty niszczące zarówno 
gatunki 1- jak i 2- liścienne - 
przykładem mogą być herbicy-
dy zawierające chlorotoluron 
(Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 

500 SC), które skutecznie elimi-
nują miotłę zbożową, wyczyń-
ca polnego i chabra bławatka 
pozostawiając średnio wraż-
liwą przytulię czepną. Innym 
przykładem mogą być środki 
zawierające mieszaninę izo-
proturonu z diflufenikanem 
(Cougar 600 SC, Legato Plus 
600 SC). Wrażliwe na te związki 
są miotła zbożowa i wyczyniec 
polny, a z gatunków dwuliścien-
nych: przytulia czepna, fiołek 
polny oraz maruna bezwonna.

Można aplikować 
również później

Na liście, z zarejestrowanych 
obecnie herbicydów, są środki, 
których działanie na chwasty 
jest zadowalające po zastoso-
waniu również w późniejszym 
terminie. W grupie substancji 
zalecanych do stosowania w ozi-
minach do fazy 2-go kolanka 
znajdują się między innymi pre-
paraty zawierające mieszaninę 
2,4-D z metosulamem (Factor 
365 SE) lub z florasulamem (Mu-
stang 306 SE, Deresz 306 SE), 
mieszanina florasulamu z ami-
nopyralidem (Mustang Forte 
195 SE) oraz środki zawiera-
jące sam florasulam (Kantor 
050 SC) czy fluroksypyr (To-
migan 250 EC). Do aplikacji 
w fazie liścia flagowego zbóż 
ozimych zalecane są również 

środki zawierające fluroksypyr 
(Starane 250 EC, Aloksypyr 
250 EC) oraz jego mieszaninę 
z tribenuronem metylowym 
(Granstar Strong). Wszystkie 
wymienione herbicydy zalecane 
są do zwalczania tylko chwastów 
dwuliściennych. Podkreślić na-
leży, że zastosowanie ich w tak 
późnej fazie rozwojowej zbóż 
(strzelania w źdźbło) wiąże się 
również z mocno zaawansowaną 
fazą chwastów. Przytoczone tu-
taj przykłady zasługują na szcze-
gólną uwagę z racji skutecznego 
eliminowania z plantacji przy-
tulii czepnej - gatunku, którego 
zniszczenie w późnej fazie może 
stanowić poważny problem.

Również w przypadku 
zwalczania chwastów jednoli-
ściennych istnieją możliwości 
późniejszej aplikacji herbicy-
dów. Przykładem mogą być środ-
ki Axial 100 EC, Lancet Plus 
125 WG, które zastosowane 
w fazie strzelania w źdźbło ozi-
min skutecznie zwalczają miotłę 
zbożową i wyczyńca polnego.

Stosowanie mieszanin
W celu poszerzenia spektrum 

działania herbicydów można sto-
sować mieszaniny zbiornikowe 
tych środków. Instrukcje stoso-
wania licznych środków infor-
mują o możliwości ich mieszania 
z innymi herbicydami w celu 

rozwiązania konkretnego pro-
blemu zachwaszczenia planta-
cji. Takie działania umożliwiają 
osiągnięcie wysokiej skuteczno-
ści chwastobójczej przy niższym 
zużyciu substancji aktywnych 
niż po aplikacji herbicydów od-
dzielnie. Wśród licznych takich 
przykładów na szczególną uwagę 
zasługują mieszaniny środków, 
z których jeden zwalcza chwasty 
dwuliścienne, a drugi – gatunki 
jednoliścienne. Należą do nich 
m. in. następujące mieszani-
ny: Dragon 450 WG + Apyros 
75 WG + Atpolan 80 EC, Dragon 
450 WG + Atlantis 04WG + Ac-
tirob 842 EC, Attribut 70 WG + 
Mustang 306 SE, Attribut 70 WG 
+ Chwastox Extra 300 SL, Puma 
Uniwersal 069 EW + Sekator 
125 OD czy Fantom 069 EW 
+ Granstar 75 WG. W rejestrze 
istnieją również jeszcze inne mie-
szaniny środków, z których każ-
dy zwalcza zarówno jedno-, jak 
i dwuliścienne chwasty. Wszyst-
kie jednak środki ochrony roślin 
należy aplikować ściśle według 
instrukcji stosowania. Znajdują 
się tam szczegółowe i ważne in-
formacje odnośnie wrażliwości 
poszczególnych gatunków chwa-
stów na herbicyd oraz dawek 
i terminów jego stosowania.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa

IUNG-PIB Puławy, Zakład Her-
bologii i Technik Uprawy Roli we 

Wrocławiu

U R O D Z A J
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Uprawiać soję w Polsce?
W opublikowanym na łamach 

Inżynierii Rolniczej artykule 
naukowcy przeprowadzili eko-
nomiczną i energetyczną ocenę 
technologii produkcji soi oraz 
obliczyli wskaźniki efektywno-
ści ekonomicznej i energetycznej 
jej uprawy. Wzięto pod uwagę 
koszty produkcji i ich strukturę 
z podziałem na materiały i su-
rowce, eksploatację maszyn 
i narzędzi, zużyte paliwo oraz 
nakłady pracy. 

Badania przeprowadzono, 
w latach 2003-2006, w czterech 
gospodarstwach zajmujących się 
produkcją roślinną. Powierzch-
nia uprawy soi wahała się od 
3 ha do 35 ha, a gospodarowa-
no na glebach klasy IIIa i IVa. 
Średnie plony soi wyniosły od 
1,8 do 2,8 t/ha. W badanych 
zakładach w uprawie roli wy-
konywano orkę zimową oraz 
doprawianie roli agregatami 
uprawowymi na wiosnę. Następ-
nie przeprowadzono nawożenie 
mineralne (NPK), siew soi (od-
ległość międzyrzędzi od 12 do 
24 cm), zaaplikowano środki 
ochrony roślin, a na koniec prze-
prowadzono jednoetapowy zbiór 
kombajnowy. Soja w naszym 

klimacie dojrzewa na przełomie 
sierpnia i września.

Cena skupu wahała się od 
1750 do 2600 zł/t. Spośród 4 ba-
danych gospodarstw koszty wy-
niosły od 1639,4 do 2009,8 zł/
ha. Średni dochód z produkcji 
wyniósł od 2882,8 do 3169,8 zł/
ha, w przeliczeniu na jednostkę 
masy od 1264,4 do 1686,1 zł/t. 
Średni koszt wyprodukowania 
tony soi wahał się od 761,5 do 
872 zł/t. Z analizy uzyskanych 
wyników można stwierdzić, 
że w strukturze kosztów pro-
dukcji najwyższe to związane 
z eksploatacją maszyn i narzę-
dzi – czytamy w opracowaniu 
szczecińskich naukowców.

Pomimo tego, że soja nie jest 
naszym gatunkiem rodzimym, 
produkcja nasion soi okazała 
się dochodowa. Średnia war-
tość wskaźnika efektywności 
ekonomicznej wyniosła 2,67.

Warto przypomnieć, że na 
świecie soja jest pospolitą ro-
śliną uprawną. Główne rejo-
ny uprawy to: Ameryka Płn. 
(środkowe dorzecze Missisi-
pi), Azja (Nizina Mandżur-
ska, Nizina Chińska, Dolina 
Jangcy). Ameryka Płd. (Nizina 

La Platy, północno-wchod-
nia Brazylia). Soja ma bardzo 
duże wymagania, potrzebuje 
dobrych, żyznych gleb i dużego 
nasłonecznienia.

Obecnie ponad 90% soi upra-
wianej w USA i Ameryce Połu-
dniowej to soja modyfikowana 
genetycznie, której większość 
przeznaczana jest na produkcję 

oleju roślinnego, а także paszy 
dla bydła i drobiu. W ostatnich 
latach coraz większą popular-
ność ma wykorzystanie soi do 
otrzymania biodiesla. W Euro-
pie nie została zalegalizowana 
żadna odmiana soi GMO.

Prócz pasz i olejów z soi pro-
dukuje się także zdrową i eko-
logiczną żywność, m.in. mleko 

sojowe, a z niego sery tofu, jak 
również szereg wegeteriań-
skich odpowiedników potraw 
mięsnych (pasztety, parówki, 
kotlety imitujące schabowe 
itp). Warto podkreślić, że mle-
ko sojowe może być produktem 
konkurencyjnym wobec mleka 
krowiego, bo zawiera podobną 
ilość protein, co mleko krowie 

– ok. 3,5%, a także 2% tłuszczu 
i 2,9% węglowodanów. Soja jest 
również – ze względu na obec-
ność fitoestrogenów - używana 
jako baza do ziołowych leków li-
kwidujących objawy menopauzy.

Oprac. Alicja Szczypta na podsta-
wie publikacji T. Dobek, M. Dobek 

„Efektywność produkcji soi w polskich 
warunkach”

Jaka jest efektywność produkcji soi w polskich warunkach? Badania z tym związane przeprowadzili kilka lat temu 
Tomasz K. Dobek z Akademii Rolniczej w Szczecinie wraz z Marią Dobek z Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Oferta odmian kukurydzy 
na sezon 2013

Z 210 / K 220

Gwarancja plonu z wczesnego 
i suchego zbioru.

Mas 15.P

Z 240 / K 240

Bohater na ziarno.

Mas 25.T

Z 250 / K 250

Nowy dent, mistrz w oddawaniu 
wody.

Mas 24.V

Z 230 / K 230

Nowy faworyt w grupie 
średniowczesnej.

Mas 17.G

Z 240 / K 240

Zdrowa i wydajna.

Mas 22.R

Z 260

Pełna moc końskich zębów.

Mas 32.F

Elitarna genetyka  
w najlepszych nasionach 

www.maisadour-semences.fr/pl

R E K L A M A

Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji 
Odmian Kukurydzy

Posiedzenie Komisji poprze-
dzone zostało spotkaniem człon-
ków Komisji z przedstawicielami 
hodowców i użytkowników od-
mian kukurydzy, na którym mieli 
oni możliwość przedstawienia 
swoich uwag oraz dodatkowych 
informacji i argumentów w od-
niesieniu do odmian będących 
przedmiotem opiniowania przez 
Komisję. Na spotkaniu przedsta-
wiono również najistotniejsze 
zmiany w zakresie rejestracji 
odmian, wprowadzone ustawą 
z dnia 9 listopada 2012 roku 
o nasiennictwie. 

Na spotkaniu z hodowcami 
i użytkownikami odmian Dy-
rektor Centralnego Ośrodka – 
prof. dr hab. Edward S. Gacek 

wręczył członkom Komisji 
nominacje na kadencję 2013-
2016. W skład Komisji w obecnej 
kadencji wchodzą: dr inż. Paweł 
Bereś - zastępca kierownika Te-
renowej Stacji Doświadczalnej 
w Rzeszowie Instytutu Ochrony 
Roślin - Państwowego Instytu-
tu Badawczego w Poznaniu; dr 
hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. 
- kierownik Katedry Hodowli 
i Nasiennictwa na Wydziale 
Przyrodniczo-Technologicznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu; prof. dr hab. Tade-
usz Michalski - prezes Polskiego 
Związku Producentów Kukury-
dzy; Katedra Agronomii na Wy-
dziale Rolnictwa i Bioinżynierii 
Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu; mgr inż. Eugeniusz 
Piątek - dyrektor Biura Polskiego 
Związku Producentów Kukury-
dzy, Poznań; dr hab. Zbigniew 
Podkówka, prof. nadzw. - Katedra 
Żywienia Zwierząt i Gospodarki 
Paszowej na Wydziale Hodowli 
i Biologii Zwierząt Uniwersyte-
tu Technologicznio-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy; mgr inż. 
Władysław Podłowski - członek 
zarządu, dyrektor ds. produkcji 
roślinnej Kombinatu Rolnego 
Kietrz; dr inż. Tadeusz Solarski 
- wiceprezes zarządu Polskiego 
Związek Producentów Roślin 
Zbożowych, Radzików; dr inż. 
Tadeusz Szymańczak - rzecznik 
prasowy Polskiego Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych, 

Radzików; dr inż. Roman Wa-
rzecha - kierownik Pracowni 
Kukurydzy i Pszenżyta Insty-
tutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin - Państwowego Instytutu 
Badawczego w Radzikowie.

W trakcie właściwego posie-
dzenia Komisji jej członkowie 
wybrali dr Romana Warzechę na 
przewodniczącego Komisji oraz 
prof. Tadeusza Michalskiego na 
jego zastępcę. Komisja pozytyw-
nie zaopiniowała wpisanie do 
krajowego rejestru 16 nowych 
odmian kukurydzy. Po posiedze-
niu Komisji ds. rejestracji odmian 
kukurydzy, Dyrektor COBORU 
wydał m.in. postanowienie o za-
miarze wpisania do krajowego 
rejestru następujących odmian: 

Amamonte (d. KXA9148) – odmiana mieszańcowa czteroliniowa (DC); FAO 240; przy-
datna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

Colisee (d. KXA9306) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; przydat-
na do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

Danubio (d. SL29065) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytko-
wania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.) 

Dynamite (d. MGM186109) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydat-
na do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o. 

ES Carmen (d. ESZ1203) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użyt-
kowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce

ES Cockpit (d. ESZ0201) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użyt-
kowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce 

ES Convent (d. ESZ0212) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użyt-
kowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce 

Konkurent (d. SMH 29210) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230-240; przydat-
na do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 

Kosmal (d. SMH 30410) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użyt-
kowania na kiszonkę; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 

Kosynier (d. SMH 29110) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220-230; przydat-
na do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Millesim (d. KXA9331) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydat-
na do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

Mosso (d. SL18036) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 220; przydatna do użytko-
wania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)

Odilo (d. SL19243) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowa-
nia na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)

P0746 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); Późna, FAO 320; przydatna do użytkowania na bioener-
gię i kiszonkę; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce

P8400 (d. X8S784) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowa-
nia na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce

Rosomak (d. SMH 29710) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260-270; przydat-
na do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 

 

W dniu 21 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi 
Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian 
Kukurydzy w kadencji 2013-2016. 
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Ekstremalne osiągnięcia

infolinia: 600 294 400 www.monsanto.pl

Średniowczesna odmiana kukurydzy 
na ziarno typu dent.  
Wygrywa najwyższymi plonami 
i najniższą wilgotnością. 

·  Bardzo wysokie plony do 15,5 t/ha, 
potwierdzone wynikami z lat 2011-2012

·  Najlepsze oddawanie wody – wilgotność 
podczas zbioru 21,9% umożliwia wczesny zbiór

· Szybko i łatwo suszy się w suszarniach

DKC 3790 (FAO 240-250)

R E K L A M A

Kukurydza w uprawie na ziarno
Od początku bieżącego se-

zonu obserwuje się wzmożone 
zainteresowanie zakupem nasion 
kukurydzy, co stanowi dobrą 
prognozę dla uprawy tej rośliny 
do zbiorów na ziarno również 
w 2013 roku.

W doborze odmian kukury-
dzy do uprawy na ziarno pod-
stawowe kryteria to: wysokość 
plonu ziarna i odpowiednia 
wczesność. Te cechy są skore-
lowane negatywnie, dlatego jest 
trudność korzystnego ich połą-
czenia. W praktyce, wczesność 
odmian kukurydzy jest okre-
ślana przez poziom zawartości 
wody w ziarnie przy zbiorze, tj. 
po osiągnięciu przez odmiany 
dojrzałości fizjologicznej. Od-
miany o mniejszej zawartości 
wody w ziarnie przy zbiorze 
są wcześniejsze. Zwraca się 
ponadto uwagę na wymłacal-
ność kolb, łatwość dosuszania 
ziarna i strukturę kolby, czyli 
stosunek ziarna do rdzenia. Bar-
dzo ważnym kryterium oceny 
odmian do uprawy na ziarno 
jest ich odporność na wyleganie 
zarówno korzeniowe jak i fu-
zaryjne, powodowane przez 
grzyby wywołujące zgniliznę 
łodyg. Odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność 
do wylegania fuzaryjnego, niż 

odmiany późniejsze.
W charakterystyce odmian 

zwraca się ponadto uwagę na 
ich tolerancję na najważniej-
sze choroby - głownię guzowa-
tą, fuzariozy kolb i szkodniki, 
a w szczególności na omacnicę 
prosowiankę. Szczególne znacze-
nie ma tolerancja w stosunku 
do chorób fuzaryjnych kolb, 
gdyż wytwarzają one bardzo 
groźne dla zdrowia zwierząt 
i człowieka związki chemicz-
ne, mikotoksyny.

Wymienione wyżej cechy od-
mian mieszańcowych na ziarno 
i na kiszonkę są przedmiotem 
oceny w doświadczeniach reje-
strowych prowadzonych przez 
Centralny Ośrodek Badania Od-
mian Roślin Uprawnych (COBO-
RU). Odmiany charakteryzujące 
się najbardziej korzystnymi ce-
chami, w dwóch latach badań, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii 
ze strony Komisji ds. Rejestracji 
Odmian Kukurydzy, są wpisy-
wane do Krajowego Rejestru, co 
jest gwarancją, że dana odmia-
na jest dostosowana do uprawy 
w warunkach glebowo-klima-
tycznych Polski.

Ważnym źródłem informacji 
o odmianach są wyniki doświad-
czeń porejestrowych i rolni-
czych (PDOiR). W Krajowym 

Rejestrze, jest obecnie 157 od-
mian mieszańcowych (F1) kuku-
rydzy, z których 99 (63,1%) jest 
zarejestrowanych do uprawy na 
ziarno, 46 (29,3%) na kiszonkę 
z całych roślin i 12 (7,6%) od-
mian ogólnoużytkowych, które 
w doświadczeniach rejestrowych 
były oceniane pod względem 
przydatności do obydwu kie-
runków użytkowania. Prawie 
połowa odmian kukurydzy 
znajdujących się w Krajowym 
Rejestrze, bo aż 75 zostało za-
rejestrowanych w ostatnich 
5 latach (2008-2012), a 17 zare-
jestrowano w 2012 roku, w tym 
jedną odmianę polską, Kadryl. 
Jakkolwiek, rok rejestracji ma 
bardzo duże znaczenie, bo 
nowsze odmiany reprezentują 
większy postęp biologiczny, to 
jednak odmiany starsze mają 
swoje miejsce na rynku nasion. 
W rejestrze pozostaje 16 odmian 
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. W latach 
2010 - 2012 skreślono z Kra-
jowego Rejestru, na wniosek 

hodowców, aż 52 odmiany, 
w tym 18 w roku 2012. Od-
miany te mogą być przedmio-
tem obrotu przez kolejne trzy 
sezony od daty skreślenia do 
30.06 danego roku.

Odmiany kukurydzy, dzielą 
się na: wczesne (FAO do 220), 
średniowczesne (FAO 230-
250) i średniopóźne (FAO 250-
290). Wśród zarejestrowanych 
odmian na ziarno i na kiszonkę 
39 (24,8%) jest w grupie wczesnej, 
74 (47,8%) w grupie średniowcze-
snej i 43 (27,4%) w grupie śred-
niopóźnej. Rejonizacja odmian 
kukurydzy ma bardzo duże zna-
czenie, gdyż wysiew odmian zbyt 
późnych, w warunkach Polski 
Północnej, a nawet w środkowym 
rejonie kraju, na ogół skutkuje 
niemożnością osiągnięcia wy-
maganych parametrów (plonów 
i wczesności), a niekiedy brakiem 
możliwości zbioru plonu. Większe 
restrykcje w tym zakresie dotyczą 
odmian do uprawy na ziarno niż 
na kiszonkę.

Innym kryterium, charakte-
rystyki odmian kukurydzy, jest 
typ hodowlany. Wśród zareje-
strowanych odmian kukurydzy, 
główne typy hodowlane stano-
wią mieszańce pojedyncze, czy-
li dwuliniowe (SC), składające 
się z dwóch linii (A x B), oraz 

mieszańce trójliniowe (TC), skła-
dające się z trzech linii, (AB) x C. 
Mieszańce podwójne, czyli czte-
roliniowe, (DC) są produktem 
krzyżowania dwóch mieszańców 
pojedynczych (AB) x (CD). W re-
jestrze odmian kukurydzy jest 
obecnie 88 (56,1%) mieszańców 
pojedynczych, 68 (43,3%) mie-
szańców trójliniowych i tylko 
1 (0,6%) mieszaniec podwójny. 
Zaletą mieszańców pojedyn-
czych jest większe wyrównanie 
morfologiczne i niekiedy wyż-
sze plonowanie niż mieszańców 
trójliniowych, głównie w bar-
dziej intensywnywnych warun-
kach produkcji, jakkolwiek nie 
jest to regułą. Mieszańce trój-
liniowe są lepiej dostosowane 
do gorszych warunków uprawy. 
Produkcja nasion mieszańców 
pojedynczych jest mniej wydaj-
na i trudniejsza, dlatego ceny 
nasion są na ogół wyższe niż 
mieszańców trójliniowych.

Wśród 157 odmian kuku-
rydzy w Krajowym Rejestrze, 
117 (74,5%) pochodzi z hodow-
li zagranicznych i 40 (25,5%) 
z krajowych hodowli, z Hodowli 
Roślin Smolice (33 odmiany) 
oraz z Małopolskiej Hodowli Ro-
ślin, Oddział Kobierzyce (7 od-
mian). Udział polskich odmian 
kukurydzy w krajowym rynku 

nasion, głównie z Hodowli Ro-
ślin Smolice, wynosi niezmien-
nie od wielu lat 35-40%. Poza 
polską hodowlą znaczącą rolę 
na naszym rynku odgrywają 
czołowe firmy zagraniczne: Pio-
neer, KWS, Limagrain, Syngen-
ta, Euralis, Monsanto, RAGT, 
Maisadour, Dow AgroSciences. 

Poza odmianami z Krajowego 
Rejestru, do uprawy w Polsce, są 
dopuszczone ponadto odmiany 
kukurydzy pochodzące z tzw. 
wspólnotowego katalogu (za-
rejestrowane w innych niż Pol-
ska krajach Unii Europejskiej). 
W katalogu wspólnotowym 
znajduje się ponad 4500 odmian 
kukurydzy. Tylko część odmian 
z katalogu europejskiego ma 
wczesność odpowiednią do wa-
runków klimatycznych Polski. 
Szereg firm zagranicznych pro-
wadzi sprzedaż nasion odmian 
kukurydzy znajdujących się we 
wspólnotowym katalogu (CCA).

dr inż. Roman Warzecha

IHiAR-PIB w Radzikowie

Materiały źródłowe: 
Lista Odmian Roślin Rolniczych 
wpisanych do krajowego rejestru 

(Polish National List of Agricultural 
Plant Varietes) 2012. COBORU, Słupia 
Wielka. Lista Opisowa Odmian. Rośli-

ny Rolnicze, 2012. COBORU, Słupia 
Wielka, lipiec 2012.

www. Coboru.pl (rejestr odmian 
- kukurydza). 

Korzystne ceny ziarna i wysokie plony w dwóch ostatnich sezonach sprzyjają zainteresowaniu uprawą kukurydzy na ziarno.
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Nawożenie startowe kukurydzy 
Od dziesięciu lat obserwuje-

my wzrost powierzchni uprawy 
kukurydzy. Od 2011 roku pow-
ierzchnia jej uprawy przekrac-
za 750 tys. ha. Obszar uprawy 
kukurydzy ziarnowej wyniósł 
w 2012 roku 333 328 ha, zaś 
kukurydzy na kiszonkę prawie 
425 928 ha. Średnie plony ziarna 
kukurydzy oceniono na 7,18 t/ha 
(5,75 t/ha w roku 2010). Z uwagi 
na warunki pogodowe – zima 
była wyjątkowo bezwzględna dla 
ozimin, w skali kraju wymarzło 
ponad 30% rzepaku i właśnie na 
te dobre stanowiska po zlikwid-
owanym rzepaku trafiła kukury-
dza stąd takie rekordowe plony.

Coraz większe zainteresowanie 
plantatorów uprawą kukurydzy 
powoduje, że trafia ona też na 
coraz gorsze stanowiska o mnie-
jszej zasobności w wodę i skład-
niki pokarmowe, co wymusza na 
rolnikach stosowanie dodatkow-
ych zabiegów. W agrotechnice 
kukurydzy najważniejsze jest 
nawożenie, które determinuje 
wysokość plonów. W odróżnie-
niu od większości innych upraw 
nie wymaga ona zabiegów fungi-
cydowych ani insektycydowych. 
Jest gatunkiem nieprzysparzają-
cym zbyt wielu problemów. Na-
jwiększym zagrożeniem dla tej 
rośliny są niekorzystne warun-
ki pogodowe – w tym okresowe 
susze oraz stresy termiczne.

Uzyskanie dobrej jakościowo 
i satysfakcjonującej wielkości plo-
nu zależy bezpośrednio od odży-
wienia i zaopatrzenia w wodę 
roślin w fazie 4-10 liści. Przed 
zakończeniem tej fazy zostaje 
zdeterminowany maksymalny, 
możliwy do osiągnięcia plon 
tzn. liczba rzędów ziarniaków 
w kolbie i długość rzędów. W fa-
zie 4-8 liści kukurydza często sła-
biej rośnie. Jest to spowodowane 
między innymi przez utrudnione 
pobieranie wody i składników 
pokarmowych przez często nie-
dostatecznie rozwinięty system 
korzeniowy. W niższych tem-
peraturach kukurydza z trudem 
pobiera niektóre składniki po-
karmowe np. fosfor, co również 
wpływa niekorzystnie na rozwój 
systemu korzeniowego. Słabszy 
wigor w fazie poprzedzającej 
kwitnienie może je opóźnić 
i wpłynąć niekorzystnie na 
wielkość przyszłego plonu. 
Należy wspomóc siewki w po-
bieraniu wody i składników po-
karmowych z gleby – ograniczyć 
ryzyko wystąpienia niedoborów 
i zahamowania wzrostu. Należy 
zagwarantować roślinom moż-
liwość dobrych warunków do 
rozwinięcia zarówno części na-
dziemnej, jak i korzeni, co moż-
na osiągnąć poprzez optymalne 
odżywienie i zintensyfikowanie 
procesu fotosyntezy.

Kukurydza w trakcie wegetacji 
narażona jest na wpływ czyn-
ników stresowych, które odd-
ziałują negatywnie na zachodzące 

w roślinie procesy fizjologiczne, 
a tym samym ograniczają plon 
i jego jakość.

Do najczęściej występujących 
czynników stresowych zaliczamy: 
niskie temperatury, szczególnie 
w początkowym okresie wzros-
tu, okresowe susze występujące 
ze zmiennym nasileniem oraz 
mniejszą odporność na choroby 
i szkodniki spowodowaną niez-
bilansowanym odżywieniem. 
Aby zapobiegać tym negaty-
wnym wpływom czynników 
zewnętrznych, a tym samym 
zabezpieczyć rośliny przed 
stresem, możemy wykorzystać 
innowacyjne biotechnologiczne 
metody stymulacji. Bardzo przy-
datne mogą się okazać preparaty 
wzmacniające i wspomagające 
procesy życiowe – nawozy o dz-
iałaniu biostymulującym.

Zastosowanie tego typu 
nawozów jest skutecznym 
narzędziem pomagającym 
w przeciwdziałaniu problemom 
związanym z zahamowaniem wz-
rostu we wczesnej fazie uprawy, 
które wynikają z niedostatecznie 
rozwiniętego systemu korze-
niowego, jak i niekorzystnego 
wpływu niskich temperatur na 
pobieranie składników miner-
alnych, zwłaszcza fosforu. Op-
tymalne odżywienie mineralne 
i efektywniejsza fotosynteza 
umożliwiają szybszy przyrost 
biomasy w fazie przed począt-
kiem kwitnienia, co bezpośred-
nio przekłada się na wyższy plon 
zarówno ziarna, jak i suchej masy.

Nawożenie startowe ma za za-
danie dostarczyć te składniki po-
karmowe, niezbędne kukurydzy 
w okresie początkowego wzrostu, 
których roślina nie jest w sta-
nie pobrać ze względu na słabo 
rozwinięty system korzeniowy. 
Oczywiście najważniejsze jest 
zaopatrzenie plantacji w azot – 
główny składnik plonotwórczy. 
Kukurydza wymaga wysokiego 
nawożenia azotem. Przy niedob-
orze tego pierwiastka zahamowa-
ny zostaje wzrost i rozwój 
młodych roślin, następuje ich 
żółknięcie. Kluczowym czynnik-
iem wpływającym na plonowanie 
kukurydzy jest też dostępność 
fosforu i cynku. Pierwiastki te 
powinny być dostarczone roślinie 
jak najwcześniej – ważne jest, by 
przy wyborze nawozu startowego 
zwrócić uwagę na obecność tych 
makroelementów w preparacie. 
Fosfor w uprawie kukurydzy 
jest niezbędny do wytworzenia 
odpowiedniego systemu korze-
niowego, odpowiada za proces 
kwitnienia i wiązania nasion. 
Bardzo istotne jest, aby był on 
dostępny dla roślin kukurydzy 
od momentu kiełkowania. Często 
w okresie wschodów temperatu-
ra gwałtownie spada, występują 
nawet wiosenne przymrozki, co 
zdecydowanie ogranicza dostęp-
ność fosforu i roślinom brakuje 
energii do syntezy chlorofilu. 

Z kolei cynk wpływa na przemi-
any biochemiczne i podziały 
komórkowe zachodzące w stożku 
wzrostu młodych roślin, kiedy 
różnicują się wszystkie organy 
kukurydzy i ich parametry – 
potencjalna wysokość roślin, 
długość kolby, liczba okółków 
i ilość rzędów ziarna w kolbie, 
i tym podobne, bardzo ważne 
dla wielkości plonowania. 

Odżywianie roślin cynkiem 
zwiększa także ich odporność 
na niskie temperatury oraz po-
prawia wykorzystanie azotu.

Na rynku dostępnych jest wiele 
nawozów startowych do stosowania 
w uprawie kukurydzy. Na szczegól-
ną uwagę zasługują te o działaniu 
biostymulującym, których aktywne 
składniki, wyciągi biostymulujące, 
powodują szybkie i wyrównane 

wschody, stymulują system korze-
niowy i odporność na stresy ter-
miczne i wodne.

Przykładem takiego preparatu 
jest Physiostart, który zawiera 
wszystkie niezbędne składni-
ki pokarmowe – azot, fosfor, 
siarkę, cynk, wapń i magnez. 
Zastosowanie tego nawozu nie 
tylko odżywia rośliny, ale także 
podnosi efektywność i wydajność 

procesu fotosyntezy, co stano-
wi gwarancję uzyskania wysok-
iego plonu. Pozytywny wpływ 
nawozów o działaniu biostymulu-
jącym na plonowanie kukurydzy 
udowodniony został w licznych 
doświadczeniach. Ich zastoso-
wanie stanowi ważne uzupełnie-
niem standardowej technologii 
uprawy kukurydzy.

Anna Rogowska

Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w polskim rolnictwie była rekordowa produkcja kukurydzy 
ziarnowej, która według GUS przekroczyła 4 mln ton.
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Różnice w uprawie ziemniaków 
jadalnych i skrobiowych

W technologii produkcji 
ziemniaka jadalnego, surowca 
do przetwórstwa spożywczego 
i dla przemysłu krochmalniczego 
czy kwalifikowanych sadzenia-
ków, czynnikiem konkurującym 
z poziomem plonowania, a nawet 
ważniejszym z punktu widzenia 
rynku, jest spełnienie oczekiwa-
nych przez odbiorcę standardów 
jakościowych sprzedawanego 
towaru. Dlatego też należy mó-
wić o dominującej obecnie w po-
wszechnej praktyce grupie wielu 
specjalistycznych technologii 
uprawy ziemniaka jakościowe-
go w tym ziemniaka jadalnego 
i skrobiowego. Jest oczywiście 
wiele wspólnych elementów sto-
sowanych technologii produkcji 
ziemniaka jadalnego i skrobio-
wego wynikających z ogólnych 
standardów uprawy tego gatun-
ku. Rolą specjalistycznych tech-
nologii jest uzyskanie najlepszych 
cech jakościowych lub dobrej 
wartości technologicznej plonu.

 

Wymagania jakościowe 
ziemniaków jadalnych 
i skrobiowych

Dla ziemniaka jadalnego zbie-
ranego w pełnej dojrzałości obok 
poziomu plonowania liczy się 
przede wszystkim udział w plonie 
frakcji handlowej bulw (o śred-
nicy powyżej 35mm), ładny wy-
gląd bulw (regularność kształtu, 
płytkie oczka), skórka bez wad 
wyglądu (bez parcha zwykłego 
i srebrzystego, bez ospowato-
ści, zazielenień i plam gnilnych 
a także bulwy wolne od wad we-
wnętrznych miąższu (rdzawa pla-
mistość, pustowatość). Bardzo 
istotne w ziemniaku jadalnym są 
cechy kulinarne i technologicz-
ne takie jak: smak, ciemnienie 
miąższu surowego i po ugoto-
waniu, zawartość składników 
odżywczych oraz typ kulinarny. 

Od ziemniaka skrobiowe-
go stanowiącego surowiec dla 
krochmalnictwa wymagamy 
w zasadzie tylko wysokiego plo-
nu skrobi z hektara, na który 
składa się wysoki plon ogólny 
bulw i wysoka zawartość skrobi 
w bulwach. Oczywiście ważny 
jest także stopień zanieczyszcze-
nia zbieranego i dostarczanego 
do zakładu przetwórczego plonu. 
Inne cechy jakości bulw (wiel-
kość, regularność, wygląd) są 
mniej istotne.

Różnice 
w agrotechnice 
ziemniaka jadalnego 
i skrobiowego

Elementami wspólnymi agro-
techniki w produkcji ziemniaka 
jadalnego i skrobiowego są: dobra 
kultura rolna gleby, właściwa 
i znana żyzność gleby, dobre 
spulchnienie gleby przed sa-
dzeniem, optymalny dla danego 
regionu klimatycznego termin 
sadzenia, właściwa pielęgnacja 
plantacji (mechaniczno-chemicz-
na), skuteczna ochrona plantacji 
przed chorobami i szkodnikami, 
optymalne zaopatrzenie roślin 
w wodę (nawadnianie uzupeł-
niające opady) wcześniejsze przy-
gotowanie plantacji do zbioru. 

Układ pogody w okresie 
wegetacji decyduje w dużym 
stopniu o uzyskanym plonie 
i jego jakości. W obu kierun-
kach produkcji potrzebny jest 
równomierny rozkład opadów 
z tym, że w ziemniakach skrobio-
wych korzystniejsza jest najpierw 
większa ilość opadów a później 
słoneczna i pogodna druga część 
okresu wegetacji. 

Zasadniczymi różnicami 
w technologiach uprawy ziem-
niaka jadalnego i skrobiowego są:

Właściwy dobór 
odmian. 

Fundamentem różnicują-
cym obydwie technologie jest 
odpowiedni dobór odmian. 
Nie sposób szczegółowo opisać 
poszczególne odmiany jadalne 
i skrobiowe. Różnią się one wy-
maganiami glebowymi, nawo-
zowymi i wodnymi. Posiadają 
także zróżnicowane genetycznie 
uwarunkowane cechy jakości. 

Odmian jadalnych (tabela 
1) będących w Krajowym Reje-
strze jest ponad 100 a więc jest 
z czego wybierać. Rolnik powi-
nien uprawiać takie odmiany, 
które mają uznanie na rynku 
ziemniaka jadalnego. Odmiany 
te zawierają mniej skrobii, ale za 
to są smaczniejsze a bulwy mają 
ładniejszy wygląd. 

Nawożenie
Cenne w nawożeniu ziem-

niaka niezależnie od kierunku 
użytkowania plonu jest stosowa-
nie nawozów rolniczych w tym 
obornika i nawozów zielonych. 
Ziemniaki jadalne i skrobiowe 
powinno się nawozić w opar-
ciu o aktualną zasobność gleby 
w składniki pokarmowe. Poziom 
nawożenia azotem powinien wy-
nosić od 100 do 150kgN/ha w za-
leżności od wymagań uprawianej 
odmiany a stosunek N:P:K dla 

ziemniaków jadalnych powi-
nien wynosić jak 1:1:1,5(2) a dla 
ziemniaków skrobiowych jak 
1:1,2:1,3 (tu stosujemy mniej 
potasu a więcej fosforu).

Obsada roślin
Rośliny na plantacji ziem-

niaka jadalnego powinny być 
rzadziej posadzone niż na 
plantacji ziemniaka skrobio-
wego. Liczba głównych łodyg 
na plantacji roślin w ziem-
niakach jadalnych powinna 
wynosić około 200tyś. szt./
ha a w ziemniakach skrobio-
wych około 300tyś. szt./ha 
(czyli o 1/3 większa). Uzyskać 
to można przez zagęszczenie 
sadzenia roślin w redlinie przy 
tej samej rozstawie wynoszącej 
najczęściej 75cm. 

Ochrona plantacji
Odmiany skrobiowe częściej 

są nieco późniejsze niż odmiany 
jadalne, ponieważ dłużej mu-
szą kumulować skrobię w bul-
wach ale przez to posiadają 
wyższą odporność na zarazę 
ziemniaka więc można wy-
konać dla nich mniejszą ilość 
zabiegów ochronnych. Nie jest 
to reguła, bo odporność na 
choroby jest determinowana 
genetycznie u każdej odmiany 
indywidualnie. 

Zbiór i przygotowanie 
do sprzedaży

Ziemniaki jadalne posiadają 
różny termin zbioru wynikający 
z różnej wczesności uprawianych 
odmian i są później najczęściej 
przechowywane. Wymagają 
dbałości, aby bulw nadmiernie 
nie uszkodzić podczas zbioru. 
Wymagają późniejszego konfek-
cjonowania, pakowania i sukce-
sywnej dystrybucji. Ziemniaki 
skrobiowe są z reguły dostarcza-
ne do zakładów krochmalniczych 
luzem a więc nie są przecho-
wywane (tylko wyjątkowo). 
Powinny być zbierane w pełnej 
dojrzałości, aby bulwy mogły 
zgromadzić jak najwięcej skrobi. 

Uprawa ziemniaka skrobio-
wego w stosunku do ziemniaka 
jadalnego jest nieco łatwiejsza 
a także tańsza. Najważniejszy 
jest jednak w obu kierunkach 
dobry odbiorca zebranego plonu, 
który dobrze zapłaci za sprze-
dany towar.

Dr Wojciech Nowacki 
Zakład Agronomii Ziemniaka, IHAR-

-PIB Oddział w Jadwisinie

W uprawie ziemniaka niezależnie od kierunku 
użytkowania jego zbiorów, każdego rolnika 
interesuje uzyskanie jak najwyższych 
plonów bulw.

R E K L A M A

Tabela 1 Odmiany jadalne ziemniaka według grup wczesności wpisane do Krajowego Rejestru w 2012 roku

Bardzo wczesne

Arielle, Berber, Courlan, Denar , Flaming, Fresco, Impala, Ingrid, Irys, Ju-
sta, Karatop, Krasa, Lord, Miłek, Molli, Velox, Viviana

Wczesne 

Altesse, Amora, Annabelle, Aruba, Augusta,  Bellarosa,  Bila, Carrera, Cyprian, Eto-
la, Eugenia, Ewelina, Gracja, Gwiazda, Hubal, Ignacy, Innovator, Lady Claire, Lady Flo-

rina, Latona, Michalina, Nora, Oman, Owacja, Rosalind, Veronie, Vineta

Średnio wczesne

Agnes, Almera, Ametyst, Andromeda,  Asterix, Bartek, Benek, Bondeville, Bursztyn, Cekin, Co-
urage, Cycloon, Dali, Ditta, Elanda, Etiuda, Finezja, Folva, Gawin, Honorata, Ibis, Igor, Irga, Ju-
rata, Jutrzenka, Legenda, Marlen, Meridian, Oberon, Orchestra, Pirol, Promyk, Raja, Ramos, 

Redstar, Roxana, Sagitta, Santé, Satina, Stasia, Tajfun, Tetyda,  Victoria, VR808, Zebra, Żagiel

Średnio późne

Bryza, Cecile, Fianna, Jelly, Gustaw, Niagara, Roko, Syrena, Zenia, Zeus

Późne

Medea, Soplica, Zagłoba

Tabela 2 Odmiany skrobiowe ziemniaka według grup wczesności wpisane
do Krajowego Rejestru w 2012 roku

Wczesne

Cedron,  Karlena, Tucan 

Średnio wczesne 

Adam, Albatros, Boryna, Glada, Harpun, Jubilat, Kuba, Kaszub, Monsun, Pasat, Rumpel, Zuzanna

Średnio późne

Bosman, Danuta, Ikar, Pasja Pomorska, 

Późne

Bzura, Gandawa, Hinga, Inwestor, Jasia, Kuras, Neptun, Pokusa, Rudawa, 
Sekwana, Skawa, Sonda, Ślęza, Umiak
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Prywatyzacja Polskiego Cukru: potrzebne  
są zabezpieczenia przed wrogim przejęciem

Zgodnie z harmonogramem 
prywatyzacja plantatorsko-pra-
cownicza Krajowej Spółki 
Cukrowej powinna zakończyć 
się w  I kwartale przyszłego 
roku. Teraz spółka czeka na 
wycenę Skarbu Państwa. Ek-
sperci twierdzą, że przyjętych 
zasad nie powinno się już zmie-
niać, tym bardziej, że jest to już 
kolejne podejście do prywatyzac-
ji cukrowego giganta. Trzeba jed-
nak zabezpieczyć spółkę przed 
wrogim przejęciem.

Koncepcja prywatyzacji plan-
tatorsko-pracowniczej Krajowej 
Spółki Cukrowej została uzgod-
niona w  sierpniu ubiegłego 
roku. Zgodnie z planem pry-
watyzacja spółki ma nastąpić 
w dwóch etapach. W pierwszym 
umorzona zostanie część akcji 
należących do Skarbu Państ-
wa, w drugim etapie akcje mają 
być sprzedane pracownikom 
i współpracownikom (rolnikom, 
plantatorom) spółki. KSC do-
finansuje zakup akcji w form-
ie pożyczek maksymalnie do 
20 proc. wartości akcji. 

 – Dzisiaj są różne pomysły 

na to [jak zabezpieczyć spółkę 
przed wrogim przejęciem – 
red] . Jednym z nich jest to, 
aby w ciągu spłacania kredytu 
zaciągniętego na akcje nie moż-
na było ich sprzedać poza grupę, 
która w tej chwili uczestniczy 
w prywatyzacji. Jest to jeden z el-
ementów, który jest mocno roz-
ważany. Dobrym rozwiązaniem 
jest okres 7-letni. Wydaje mi 
się, że to mogłoby pójść w tym 
kierunku – mówi Agencji Infor-
macyjnej Newseria Artur Dunin, 
poseł Platformy Obywatelskiej, 
członek sejmowej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Zdaniem ekspertów, istotne 
jest zabezpieczenie przed wrogim 
przejęciem, nie tylko z punktu 
widzenia ochrony interesów 
pracowników i plantatorów, 
do których mają trafić akcje 
spółki, ale również ze względu 
na uwarunkowania rynkowe. 
Krajowa Spółka Cukrowa jest 
jedną z największych spółek 
cukrowych w Europie i jedną 
z cenniejszych spółek należą-
cych do Skarbu Państwa. Ma 
40 proc. udział w krajowym 

rynku cukru. W ubiegłym roku 
miała ok. 500 mln zł zysku i po 
ubiegłorocznej restrukturyzacji 
ma przed sobą dobre perspekty-
wy rozwoju.

Zagrożenie wrogim prze-
jęciem było powodem przer-
wania pierwszego podejścia do 
prywatyzacji, które rozpoczęło 
się w 2011 roku. Ministerstwo 
Skarbu Państwa zdecydowało 
o jego zakończeniu po tym, jak 
pojawiły się informacje o moż-
liwości przejęcia większych 
pakietów akcji przez podstaw-
ione osoby.

 – Wydaje się, że na dłuższy 
okres zabezpieczenie sprzedaży 
tylko w gronie plantatorów i pra-
cowników spółki mogłoby być 
zakwestionowane przez UE, po-
nieważ każdy może mieć dostęp 
do spółki, tym bardziej, że jest 
to spółka Skarbu Państwa, która 
ma się przekształcić w spółkę 
plantatorsko-pracowniczą – wy-
jaśnia Artur Dunin.

Na sprzedaż trafi 480 mil-
ionów akcji spółki. Osób up-
rawnionych jest ok. 18 tysięcy. 
Ale prawa do zakupu akcji zaczęli 

też domagać się byli współpra-
cownicy Polskiego Cukru.

  – Uważam, że nie wolno 
już burzyć reguł gry, które zos-
tały przyjęte dużo wcześniej. 
Włączenie nowej grupy do 
prywatyzacji byłoby błędem, 
bo ta prywatyzacja nigdy by 
nie powstała. Chciałem przy-
pomnieć, że ci plantatorzy, 
którzy odeszli wcześniej, dostali 
duże gratyfikacje finansowe za 
odejście ze spółki – podkreśla 
parlamentarzysta.

Ważny harmonogram
Zdaniem posła Artura Dunina 

kwestie prawne to jeden z na-
jtrudniejszych elementów pro-
cesu prywatyzacyjnego.

 – Jeżeli to się uda przeskoczyć, 
nie będzie żadnych zahamowań 
i uwag do harmonogramu praw-
nego, kwartał przyszłego roku 
będzie zachowany – uważa 
członek sejmowej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Harmonogram prywatyzacji 
zakłada, że w połowie tego roku 
zostanie zatwierdzony prospekt 

emisyjny, a jesienią powinny 
ruszyć zapisy na akcje. Pry-
watyzacja ma się zakończyć pod 
koniec I kwartału 2014 roku.

 – Dzisiaj oczekujemy na wy-
cenę spółki, żeby Ministerstwo 
Skarbu Państwa mogło jasno 
określić, za jaką kwotę te ak-
cje pójdą. Mam nadzieję, że 
ta wycena nastąpi szybko, tak 
abyśmy mogli wszyscy na ten 
temat jeszcze porozmawiać 
i żeby ta wycena była rzeczy-
wista w stosunku wolnoryn-
kowym – mówi Artur Dunin.

Pracownicy wiedzą, co 
dobre dla spółki

Zdaniem posła Artura 
Dunina rozdrobnienie akc-
jonariatu nie powinno zasz-
kodzić spółce. Tym bardziej, 
że podobne modele w koncer-
nach cukrowych funkcjonują 
z powodzeniem m.in. we Francji 
czy w Niemczech.

  – Są na świecie wypra-
cowane modele, warto z nich 
skorzystać, nie musimy wyważać 
otwartych drzwi. Ważne jest 

to, żeby wybierani byli mądrzy 
ludzie jako osoby, które będą 
prowadzić tę spółkę. Czy będzie 
tylu akcjonariuszy, więcej czy 
mniej, to naprawdę ma mnie-
jsze znaczenie, ważne jest to, 
kto prowadzi tę spółkę – twi-
erdzi poseł.

Przyznaje, że dziś spółka jest 
dobrze zarządzana. Obecnym 
władzom KSC udało się wyprow-
adzić spółkę na prostą, dlatego 
można już myśleć o ekspansji na 
nowe rynki i w nowe sektory.

 – Prezesi mają pomysły na 
rozwój, na otwarcie się na nowe 
segmenty rolno-spożywcze i, 
co jest ważne, otwarcie się na 
rynki zachodnie, tam warto 
też istnieć – podkreśla Artur 
Dunin. – Ludzie, którzy tworzą 
dzisiaj spółkę pracowniczo-plan-
tatorską, wiedzą, kto dobrze 
czyni tej spółce. Myślę, że ak-
urat miejsca prezesów nie będą 
zagrożone, bo faktycznie dobrze 
działają – dodaje.

Za Agencją Informacyjną Newseria

Jolanta Malinowska-Kłos

Co nowego w odchwaszczaniu buraków?

Nie jest to okoliczność sprzy-
jająca skutecznemu zwalczaniu 
chwastów i sytuacja taka zagraża 
nam pojawieniem się zjawiska 
uodparniania chwastów. Jak do 
tej pory jedynym lekarstwem 
jest przemienne stosowanie 
substancji czynnych oraz sto-
sowanie ich w mieszaninach.

W tak trudnych okolicznoś-
ciach każda zmiana, nawet 
mała, budzi zainteresowan-
ie i pytanie zawarta w tytule 
rozbudza ciekawość. A więc 
może jest coś nowego? Do takich 
nowości można zaliczyć nowo 
zarejestrowany herbicyd zawi-
erający jednak znane substancje 
czynne. Jest Betanal MaxxPro 
209 OD. Zawiera w składzie 
popularne takie związki jak 
wiele innych preparatów do 
odchwaszczania buraków, jak 
fenmedifam, desmedifam i eto-
fumesat. Różni się od nich jed-
nak tym, że posiada dodatkowo 
małą ilość lenacylu. Ten ostatni 
składnik jest znany z herbicydów 
Buracyl bądź Venzar. Zgodnie 
z nowa rejestracją preparaty te 
nie są zalecane do mieszanin 
zalecanych w metodzie trzech 
dawek dzielonych. Szkoda, 
ponieważ lenacyl oprócz swe-
go zakresu chwastobójczego 
„wzmacnia” działanie substancji 

czynnych, z którymi jest stoso-
wany. Ponadto jego wydłużone 
działanie zabezpiecza plan-
tacje przed zachwaszczeniem 
wtórnym. Stąd wprowadzenie 
na rynek nowego czteroskład-
nikowego herbicydu z jednej st-
rony nie jest nowością, jednak 
z drugiej umożliwia bardziej 
skuteczne i długotrwałe za-
bezpieczenie plantacji przed 
zachwaszczeniem.

Czy jeszcze cos nowego? Do 
nowości można zaliczyć nie ty-
lko nowe substancje czynne, ale 
także ich odmienne stosowan-
ie. Plantatorzy także buraków 
cukrowych, od wielu lat chcą 
dopuszczenia szerszych możli-
wości dotyczących stosowania 
herbicydów. Dotyczy to aplikacji 
niższych dawek niż zalecane, co 
jest w ochronie buraka cukro-
wego bardzo istotne ze wzglę-
du na ogólnie zaakceptowanie 
stosowania dawek dzielonych. 
Drugim elementem ochrony jest 
domaganie się oficjalnego pozw-
olenia na stosowanie mieszanin.

Ze stosowania nowatorskich 
rozwiązań można uzyskać wiele 
korzyści, dlatego cieszy aktu-
alna interpretacja wytycznych 
Unii Europejskiej. Z dniem 
14 czerwca 2011 roku weszły 
w życie przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego 
i Rady 1107/2009 (WE) z dnia 
21 października 2009 roku doty-
czące wprowadzenia do obrotu 
środków ochrony roślin i uchyla-
jącego dyrektywy Rady 79/117/
EWG i 91/414/EWG.

Zgodnie z art. 55 tego roz-
porządzenia: „środki ochrony 
roślin muszą być stosowane 
właściwie. Właściwe stosowanie 
obejmuje zasady dobrej prakty-
ki ochrony roślin i spełnianie 
warunków ustanowionych zgod-
nie z art. 31 i podanym w ety-
kietach”. Zgodnie z przepisami 
cytowanego rozporządzenia nie 
ma obowiązku przestrzegania 
zapisów treści etykiety środka 
ochrony roślin dotyczących 
jego minimalnej dawki i nie ma 
również ograniczeń dotyczących 
możliwości łączenia go z innymi 
agrochemikaliami, chyba, że 
w etykiecie zamieszczono in-
formuje o konkretnym zakazie. 
Jak wynika nowe prawo poz-
wala stosować dawki obniżone 
i nie zalecane mieszaniny (ale 
produktów zarejestrowanych 
w danej uprawie). Różnica po-
lega jednak na tym, że w wyni-
ku własnej decyzji stosujący nie 
podlega karze, chociaż osobiś-
cie ponosi odpowiedzialność za 
efekt własnych działań.

Ten nowy przepis jest bardzo 
przydatny właśnie w aspek-
cie odchwaszczania buraków 
cukrowych. W uprawie tej, 
do zwalczania chwastów 
dwuliściennych zarejestrow-
anych jest kilka substancji 
czynnych, a dopuszczonych 
do obrotu kilkadziesiąt herbi-
cydów. Wiele z nich różni się 
tylko nazwami handlowymi. 
Posiadają taką samą lub takie 
same substancje czynne, częs-
to w innych proporcjach lub 
innych formach użytkowych. 
Zalecenia rejestracyjne obe-
jmują niejednokrotnie zaledwie 
kilka spośród kilkudziesięciu 
możliwości. Należy wziąć 
pod uwagę, że łączne zabiegi 
można wykonywać w ramach 
rejestracji środków w danej 
uprawie zachowując zgodność 
terminów. W mieszaninach 
można także stosować adiu-
wanty, nawozy mineralne oraz 

inne biochemikalia. Unijne prze-
pisy otwierają drogę do stoso-
wania wielu nowych rozwiązań 
w ramach dobrej praktyki stoso-
wania środków ochrony roślin. 
Decydując się na nowe rozwiąza-
nie powinno sie skonsultować 
z fachowcami z zakresu ochrony 
roślin. Pomocne powinny być 
wyniki badań naukowych lub 
producentów środków, a także 
własne doświadczenie w ramach 
ochrony przed zachwaszcze-
niem. Warto z tych udogodnień 
skorzystać, pamiętając, że cho-
ciaż nie są przewidziane kary, 
to w przypadku uszkodzenia 

roślin uprawnych lub braku 
skuteczności nie ma żadnych 
możliwości odwołania się 
w celu uzyskania odszkodowa-
nia. Postępujmy wiec bardzo 
ostrożnie.

Nowości jak to nowości, 
czasami bardzo nietypowe, 
niespodziewane, jednak wyko-
rzystajmy je jako możliwe 
i bardzo przydatne w ramach 
nadchodzącej niebawem ust-
awy o metodach ochrony 
integrowanej.

Inż. Adam Paradowski

IOR-PIB Poznań

Pytanie zawarte w tytule można dość lapidarnie skwitować, że nic! Od wielu lat w burakach 
cukrowych jedne preparaty zostają wycofane, w ich miejsce pojawiają się nowe, ale nie niesie to 
żadnych zmian z wprowadzeniem chociażby jednej nowej substancji czynnej.
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Nowa perspektywa 
dla maxxymalnej ochrony

Betanal® maxxPro® ustanawia 
nowy wzorzec zwalczania chwastów 
w burakach cukrowych
  

herbicydów nie

  zawarty w nim aktywator 

gleby i techniki oprysku

  

z innymi herbicydami i insektycydami

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

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

1403_BCS_Magda_Betanal maxxPro_260x350_ramka.indd   1 2013-02-07   13:43:04
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Odchwaszczanie upraw roślin 
strączkowych pastewnych

Najważniejszą biologiczną 
cechą roślin strączkowych jest 
ich zdolność do wiązania łatwo 
przyswajalnego azotu w proce-
sie brodawkowania. Dzięki tej 
symbiozie, co roku wprowadza-
ne jest do gleby (w zależności od 
gatunku) od 40 do 110 kg N/ha, 
dlatego coraz częściej rośliny te 
stanowią istotny element płodo-
zmianu. Ponadto na cele paszowe 
wykorzystywana jest zielonka lub 
jej wersja zmodyfikowana, czy-
li kiszonka, a pozyskane nasio-
na stanowią cenny komponent 
mieszanek pasz białkowych. 
W ostatnich 5 latach wzrosło 

zainteresowanie uprawą roślin 
strączkowych jeszcze z kilku in-
nych powodów, a mianowicie 
w związku z wdrożeniem pro-
gramów rolno-środowiskowych, 
rozwojem ekologicznych i inte-
growanych systemów produkcji 
oraz włączeniem tej grupy roślin 
do specjalnych płatności w ra-
mach funkcjonowania Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR).

Nadrzędnym celem plantatora 
uprawiającego rośliny strączkowe 
powinno być uzyskanie odpo-
wiednio wysokiego plonu zielonki 
lub nasion o pożądanych para-
metrach jakościowych. Uzyskanie 

zadawalających plonów wiąże się 
ze stosowaniem kompleksowej 
ochrony.

Stan i stopień zachwaszcze-
nia najczęściej uzależniony jest 
od typu gleby, przedplonu oraz 
wykonywanych wcześniej zabie-
gów agrotechnicznych. Wśród 
gatunków jednoliściennych naj-
częściej występuje: miotła zbo-
żowa, chwastnica jednostronna, 
wyczyniec polny, samosiewy 
zbóż, włośnice czy perz właści-
wy. Natomiast wśród gatunków 
dwuliściennych możemy spodzie-
wać się wystąpienia gwiazdni-
cy pospolitej, przytuli czepnej, 

komosy białej, szarłatu szorst-
kiego, żółtlicy drobnokwiatowej, 
bodziszka drobnego, samosiewów 
rzepaku, gorczycy polnej, tasznika 
pospolitego, tobołków polnych, 
ostrożenia polnego, fiołków, ru-
mianów, jasnot czy rdestów. Ma-
sowe wystąpienie zaledwie kilku 
z wyżej wymienionych gatun-
ków chwastów w przypadku ich 
niewłaściwego lub spóźnionego 
zwalczania może spowodować 
obniżenie plonu nasion nawet 
o 50%. Z tego względu użycie 
odpowiednich zabiegów mecha-
nicznych czy herbicydowych daje 
gwarancję utrzymania plantacji 
w stanie wolnym od chwastów 
przez okres przynajmniej pierw-
szych kilku tygodni, umożliwiając 
roślinie uprawnej zwarcie rzędów, 
a tym samym uzyskanie istotnej 
przewagi nad chwastami w walce 
o przestrzeń życiową, światło, 
wodę i składniki pokarmowe.

Chwasty na plantacjach ro-
ślin strączkowych rolnik moż-
ne niszczyć na trzy sposoby, 
a mianowicie poprzez zastoso-
wanie odpowiednich zabiegów 
mechanicznych, mechaniczno-
-chemicznych oraz chemicznych. 
Wybór metody uzależniony jest 
najczęściej od systemu gospodaro-
wania, posiadanego sprzętu oraz 
środków finansowych.

Zabiegi mechaniczne
Mechaniczna walka z chwa-

stami jest w bardzo dużym 
stopniu uzależnionym od fazy 
rozwojowej rośliny uprawnej 
i chwastów oraz od warunków 
glebowych. Pielęgnacja mecha-
niczna polega na 2-3 krotnym, 
ukośnym bronowaniu rzędów 
w terminie przedwschodowym 
oraz powschodowym. Zabieg po-
wschodowy można wykonywać 
tylko wtedy, kiedy rośliny mają 
nie więcej niż 5 cm wysokości 
(1-2 liście) i to najlepiej w póź-
nych godzinach popołudniowych, 
w momencie, gdy turgor rośliny 
uprawnej jest wyraźnie obniżony. 
Zabiegu bronowania nie wolno 
wykonywać tuż przed samymi 
wschodami oraz podczas wscho-
dów roślin strączkowych. W przy-
padku silnego zachwaszczenia 
pola np. perzem właściwym czy 
ostrożeniem polnym, zabieg me-
chaniczny (bronowanie) nie zdaje 
niestety egzaminu, a wręcz prze-
ciwnie może powodować dalsze 
zachwaszczanie plantacji. 

Zabiegi mechaniczno-
chemiczne

Ten typ ochrony można podzie-
lić na dwa etapy, które są ze sobą 
bardzo ściśle powiązane. Pierwszy 

etap polega na mechanicznym 
zwalczaniu chwastów (bronowa-
niu) do momentu, kiedy rośliny 
uzyskują fazę 1-2 liście (około 
5 cm wysokości). Drugi etap 
ochrony – chemiczy - rozpoczy-
na się w momencie wytworzenia 
przez roślinę uprawną 2-4 liści 
właściwych. W tym momencie 
można zastosować odpowiednio 
dobrane (selektywne) herbicydy. 

Zabiegi chemiczne 
(herbicydowe)

Odchwaszczanie roślin strącz-
kowych za pomocą herbicydów 
nie jest łatwym zadaniem, gdyż 
wymaga od plantatora stale aktu-
alnej wiedzy na temat herbicydów 
rekomendowanych w tych upra-
wach. Gdyby pokusić się o opra-
cowanie listy dotyczącej ochrony 
upraw rolniczych przed chwasta-
mi to z całą pewnością ostatnie 
miejsce zajęłyby właśnie rośliny 
strączkowe. O problemie braku 
rejestracji nowych herbicydów 
w uprawach roślin strączkowych 
mówi się od co najmniej dwóch 
dekad. Niestety asortyment herbi-
cydów zalecanych do stosowania 
w tej grupie roślin z roku na rok 
jest stale ograniczany. Dlatego 
tak istotny jest właściwy dobór 
środka oraz terminu jego apli-
kacji, aby był on selektywny dla 
rośliny uprawnej, a jednocześnie 
skutecznie ograniczał występujące 
na plantacji gatunki chwastów.

Zabiegi herbicydowe na plan-
tacji roślin strączkowych można 
prowadzić w dwóch terminach:
• - przedwschodowo (bezpo-

średnio lub 1-3 dni po siewie 
nasion),

• - po wschodach (gdy ro-
śliny wytworzą 2-4 liście 
właściwe).
W terminie pierwszym, czyli 

bezpośrednio po siewie nasion 
grochu, łubinów i bobiku moż-
na zastosować jedynie środek 
Linurex 500 SC w dawce 1,0-
2,0 l/ha, który ogranicza tylko 
gatunki dwuliścienne roczne. 
Aby w tym terminie ograniczyć 
zachwaszczenie zarówno gatun-
kami rocznymi jednoliściennymi 
jak i dwuliściennymi (ale tylko 
w uprawie bobiku i łubinu żółte-
go), możemy zastosować herbicyd 
Stomp 330 EC w dawce 4,0 l/
ha lub mieszaninę zbiornikową 
środków Stomp 330 EC i Com-
mand 480 EC w dawce 3,0 l/ha 
+ 0,2 l/ha. Efektywność tego ro-
dzaju zabiegów uzależniona jest 
w dużej mierze od warunków wil-
gotnościowych gleby oraz fazy 
rozwojowej zwalczanych gatun-
ków chwastów.

Natomiast drugi termin (nalist-
ny) zalecany jest w momencie, gdy 

rośliny strączkowe wytworzyły 
już przynajmniej 2 liście właści-
we. W tej grupie środków mamy 
do dyspozycji tylko 2 herbicy-
dy zwalczające jedynie gatunki 
dwuliścienne, tj. Basagran 480 SL 
i Butoxone M 400 SL. Ponadto 
w tym okresie możemy zastoso-
wać jeszcze 4 graminicydy, czy-
li środki zwalczające wyłącznie 
gatunki jednoliścienne, tj. Agil 
100 EC, Aramo 050 EC, Focus 
Ultra 100 EC i Targa Super 05 EC.

Herbicyd Basagran 480 SL 
w dawce 2,5-3,0 l/ha można za-
stosować jedynie w uprawie gro-
chu w fazie początku pojawiania 
się wąsów czepnych (wysokość 
roślin 6-12 cm). Natomiast środek 
Butoxone M 400 SL w dawce 3,0 l/
ha oprócz plantacji grochu - faza 
początku pojawiania się wąsów 
czepnych, może być zastosowany 
również na plantacji bobiku w fa-
zie 2-3 liści właściwych.

Graminicydy Aramo 050 EC 
(1,0-1,5 l/ha lub 2,0 l/ha*) i Focus 
Ultra 100 EC (1,0-1,5 l/ha lub 
3,0 l/ha*) można zastosować je-
dynie na plantacji grochu w fazie 
2-3 liści. Natomiast środek Agil 
100 EC (0,5-0,8 l/ha lub 1,5 l/
ha*) można aplikować zarówno 
w grochu jak i w bobiku w fazie 
2-3 liści. Jedynie preparat Targa 
Super 05 EC (0,75-1,5 l/ha lub 
2,0-3,0 l/ha*) może być stosowany 
w momencie wytworzenia przez 
rośliny grochu, bobiku i łubiny 
2-3 liści właściwych. Najlepszą 
skuteczność działania wymienio-
nych graminicydów, uzyskuje się 
w momencie, kiedy chwasty jed-
noliścienne roczne znajdują się 
w fazie od 2 liści do końca krze-
wienia, a chwasty jednoliścienne 
wieloletnie są w fazie 4-8 liści.

* - wyższe dawki gramini-
cydów stosować jedynie do 
niszczenia perzu właściwego 
i wiechliny rocznej

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNiG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli Wrocław

Rośliny strączkowe pastewne, uprawiane są na zielonkę lub na nasiona, w strukturze zasiewów 
zajmują zaledwie 1,0%. A szkoda, gdyż walory przyrodniczo-ekonomiczne tych roślin 
predysponują do pełniejszego ich wykorzystania w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.
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Nowoczesne opryskiwacze rolnicze 

Cechą, która wyróżnia no-
woczesne opryskiwacze jest 
możliwość redukowania da-
wek preparatu na jednostkę po-
wierzchni (hektar) oraz wyższy 
komfort obsługi. Systematycznie 
wprowadzane nowe rozwiąza-
nia konstrukcyjne w opryskiwa-
czach (dodatkowe zbiorniki na 
czystą wodę, rękawy z pomoc-
niczym strumieniem powietrza, 
wielorozpylaczowe głowice, ob-
sługa maszyn za pomocą paneli 
sterujących), mają też za zada-
nie poprawianie bezpieczeństwa 
pracy osób wykonujących za-
biegi jak również zmniejsza-
nie zagrożeń dla środowiska 
podczas ich eksploatacji. Waż-
nym czynnikiem decydującym 
o jakości wykonanego zabiegu 
opryskiwania jest też zapewnia-
nie równoległego prowadzenia 
belki polowej w odniesieniu do 
opryskiwanej powierzchni pola 
lub roślin. Dlatego też, zaintere-
sowani zakupem opryskiwacza 
powinni wziąć to pod uwagę 
i starannie sprawdzić stosowany 
w nim system poziomowania 
belki - najlepiej podczas pra-
cy. Obserwacja opryskiwacza 
podczas jazdy umożliwia zwe-
ryfikowanie poprawnego funk-
cjonowania poszczególnych 
zespołów roboczych maszyny 
w rzeczywistych warunkach 
eksploatacyjnych. 

Liczba zbiorników 
opryskiwacza

Opryskiwacze są obecnie wy-
posażane w dodatkowe zbiorniki 
o różnych pojemnościach, które 
mają poprawić bezpieczeństwo 
obsługi. Pierwszy z nich (o po-
jemności kilkunastu lub więcej 
litrów) może być przeznaczo-
ny do mycia rąk obsługującego 
opryskiwacz. Drugi z dodatko-
wych zbiorników, o pojemności 
kilkudziesięciu litrów (50 –100 l) 
będzie przeznaczony do mycia 
wnętrza zbiornika głównego 
oraz zewnętrznych elementów 
opryskiwacza. Podłączony jest 
do niego układ rozpylaczy, które 
znajdują się w zbiorniku głów-
nym opryskiwacza. Układ mycia 

wewnętrznego jest urucha-
miany odpowiednim ustawie-
niem zaworów w rozdzielaczu 
opryskiwacza oraz zaworów 
w przewodach dochodzących 
do pompy. Mycie maszyny na 
zewnątrz wykonuje się dodat-
kowym wężem zakończonym 
lancą. Kolejny zbiornik, również 
o pojemności kilkudziesięciu 
litrów, może być przeznaczony 
na środek pianotwórczy, służą-
cy do znaczenia śladów pracy 
opryskiwaczy, szczególnie przy 
ich dużych szerokościach ro-
boczych. Tego typu układ jest 
przydatny podczas opryskiwania 
pól przed wschodami roślin, gdy 
nie są jeszcze widoczne ścież-
ki technologiczne i nie zostały 
wytrasowane znacznikami ślady 
podczas siewu. Składa się on ze 
sprężarki (najczęściej napędza-
nej elektrycznie), która tłoczy 
powietrze do zbiornika z roz-
puszczonym w wodzie środkiem 
pianotwórczym. Następnie wy-
tworzona piana, przewodami 
elastycznymi jest przemiesz-
czana do dyfuzorów umiesz-
czonych na końcach belek 
polowych, skąd jest wyrzucana.  
Pozostawiana jest, co kilka lub 
kilkanaście metrów w postaci 
krótkich pasków lub punktowo, 
co wyraźnie wyznacza granicę 
opryskanego pola. Nowoczesne 
opryskiwacze, mogą być rów-
nież wyposażone w zbiornik słu-
żący do przygotowania cieczy 
roboczej. Jest on umieszczony 
w dobrze dostępnym miejscu, 
nisko nad ziemią w celu łatwego 
wsypywania lub wlewania pe-
stycydów. Wewnątrz zbiornika 
znajduje się stożkowa dysza prze-
znaczona do płukania opako-
wań. Służy ona do przebijania 
zaklejek opakowań znajdują-
cych się pod nakrętkami, a po 
ich opróżnieniu - do opłukania 
wnętrza wodą. Zbiorniki główne 
opryskiwaczy charakteryzuje 
największa pojemność. Duże 
powierzchnie pól, które nale-
ży opryskać w jak najkrótszym 
czasie oraz coraz częściej wy-
stępująca znaczna odległość od 
punktu napełniania zbiornika 
wodą, będą skłaniały do zakupu 

modeli ze zbiornikami główny-
mi o dużych pojemnościach. 
Jednak w niektórych przypad-
kach ograniczeniem może być 
liczba wyjść hydrauliki. Jest to 
istotne w przypadku bogato wy-
posażonych opryskiwaczy np. 
z hydraulicznym podnoszeniem 
i rozkładaniem belki polowej.

Nie bez znaczenia pozosta-
je również sposób wykonania 
zbiorników, a szczególnie tych, 
które mają kontakt ze środka-
mi chemicznymi. Powierzchnie 
ścian wewnętrznych i zewnętrz-
nych powinny być gładkie, aby 
umożliwić łatwe mycie i spłu-
kiwanie ewentualnych osadów. 
Ponadto każdy zbiornik głów-
ny opryskiwacza powinien być 
wyposażony w zawór spustowy 
umieszczony w łatwo dostęp-
nym miejscu pod jego dnem 
w celu spuszczenia pozostało-
ści cieczy roboczej po zabiegu 
lub w przypadku awarii sprzę-
tu. Kształt zbiornika powinien 
być tak zaprojektowany, by nie 
dochodziło do powstawania ja-
kichkolwiek zastojów, a spływ 
cieczy był swobodny. Zbiornik 
musi być zawsze wyposażony 
w dobrze widoczny z kabiny 
ciągnika wskaźnik poziomu 
cieczy. Podziałka wskaźnika 
powinna zapewniać czytelne 
odczytywanie aktualnego po-
ziomu w zbiorniku przy napeł-
nianiu go czystą wodą.

Wydajność pompy
Opryskiwacz z pompą o więk-

szym wydatku warto kupić wte-
dy, gdy stosowane są wysokie 
dawki cieczy oraz, gdy zabie-
gi wykonywane są z większą 
prędkością jazdy. Pozwala to 
na utrzymanie zadanej dawki 
cieczy na hektar oraz gwarantu-
je prawidłowe funkcjonowanie 
mieszadła. W modelach opry-
skiwaczy, które wyposażone 
są w pompę o wydajnościach 
większych niż rzeczywiste po-
trzeby, można pracować przy 
nieco niższych obrotach silnika. 
Choć pozwala to na niewiel-
kie oszczędności paliwa i pracę 
w mniejszym hałasie, to zmianie 
ulega charakterystyka pompy, 
co może wpłynąć na wzrost 
pulsacji cieczy. Coraz częściej 
też, oprócz powietrznika mon-
towanego tradycyjnie po tłocz-
nej stronie pompy, instaluje się 
go również po stronie ssawnej. 
Takie rozwiązanie zapewnia bar-
dziej stabilne ciśnienie, co ma 
znaczenie w przypadku stoso-
wania rozpylaczy eżektorowych.

Zasobnik na opakowania 
z pestycydami

Dobrym i praktycznym roz-
wiązaniem jest wyposażanie 

niektórych typów opryskiwa-
czy (opryskiwacze przyczepiane) 
w zasobnik lub podest do prze-
chowywania i transportowania 
środków ochrony roślin. Moż-
na również spotkać konstrukcje 
opryskiwaczy gdzie dodatkowo 
występują też różnego rodzaju 
pojemniki i schowki na wygodne 
i bezpieczne przechowywanie 
odzieży ochronnej, rękawic, 
okularów, obuwia, masek i far-
tuchów ochronnych. 

Belki polowe o dużych 
szerokości§ach

W nowoczesnych opryski-
waczach mogą być montowane 
belki polowe o szerokościach 
roboczych od 18 do 52 m. Roz-
wiązanie takie sprzyja zwiększa-
niu wydajności sprzętu, co jest 
wymagane szczególnie w dużych 
gospodarstwach. Ale pewnym 
ograniczeniem wykorzystywa-
nia opryskiwaczy z belkami 
o dużych szerokościach będzie 
wielkość pól, nierówna ich po-
wierzchnia oraz pagórkowaty 
teren. Belki podczas pracy ule-
gają wahaniom w płaszczyźnie 
pionowej oraz w poziomej, co 
powoduje, że rozpylacze poru-
szają się nierównomiernie nad 
opryskiwaną powierzchnią. 
Wpływa to niekorzystnie na 
równomierność oprysku oraz 
co z tym bezpośrednio związane 
– jakość i skuteczność zabiegu. 
Ponadto wraz ze zwiększającą 
się szerokością belki polowej 
trudniej jest zachować jej sta-
bilność podczas wykonywania 
zabiegu. Koniecznym wówczas 
staje się stosowanie układów 
zapewniających prawidłowe pro-
wadzenie belki, niezależnie od 
nierówności powierzchni pola. 
W tym celu stosowane są naj-
częściej bierne układy mecha-
niczne (układ trapezowy lub 
wahadłowy). W sytuacji, gdy 
w gospodarstwie występują pola 
pofałdowane, to przydatnym 
rozwiązaniem będzie aktyw-
na belka polowa z niezależną 
kompensacją położenia ramion. 
Pozwoli to podczas opryskiwa-
nia korygować odległość ramion 
belki polowej na skłonach w celu 
zachowania jednakowej odległo-
ści rozpylaczy od opryskiwanej 
powierzchni. 

W najnowszych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych opry-
skiwaczy występują stabilizatory 
sterowane elektronicznie o zmie-
niającej się charakterystyce 
tłumienia. Ich działanie dosto-
sowywane jest do warunków 
panujących na polu podczas 
wykonywania zbiegu. Wahania 
belek ograniczane są też poprzez 
wyposażenie opryskiwacza w re-
sorowane podwozie.

Belka z rękawem 
powietrznym

Tradycyjne belki polowe opry-
skiwaczy mogą być wyposażone 
dodatkowo w brezentowe ręka-
wy z otworami umieszczony-
mi w ich dolnej części. Podczas 
opryskiwania wentylator tłoczy 
pod ciśnieniem powietrze do 
rękawa, które następnie uchodzi 
poprzez otwory. Rozpylona ciecz 
robocza jest wówczas porywa-
na przez strumień powietrza 
i wtłaczana pomiędzy rośliny. 
Wyposażenie belki polowej 
w rękaw z pomocniczym stru-
mieniem powietrza zapewnia 
bardzo dobre pokrycie nie tylko 
górnych, ale również dolnych 
części roślin. Taki opryskiwacz 
może również skutecznie pra-
cować przy wietrznej pogodzie 
bez ryzyka znoszenia cieczy 
poza opryskiwany pas. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu istnieje 
możliwość zmniejszenia ilości 
wody na 1 hektar oraz w wielu 
przypadkach obniżenie dawki 
stosowanych pestycydów.

 

Sterowanie 
opryskiwaczem

Obecnie produkowane opry-
skiwacze mogą być również wy-
posażane, na życzenie klienta, 
w komputer sterujący pracą. Jed-
nym z najważniejszych zadań 
dla komputera pokładowego jest 
utrzymanie stałej dawki cieczy 

roboczej na hektar, niezależnie 
od zmieniającej się prędkości 
jazdy agregatu maszynowego. 
Do zmian prędkości dochodzi 
w wyniku poślizgu kół napędo-
wych podczas jazdy w zmienia-
jących się warunkach polowych 
oraz przy podjazdach i zjazdach 
w pagórkowatym terenie. Wów-
czas na ciągniku lub opryski-
waczu musi być zamontowany 
prędkościomierz, a w opryski-
waczu przepływomierz, który 
mierzy ilość dostarczanej cieczy 
do belki polowej. Te informacje 
przetwarzane na bieżąco w kom-
puterze pokładowym pozwalają 
określić aktualną dawkę cieczy 
na hektar. W przypadku zmie-
niających się parametrów robo-
czych np. przy zmieniającej się 
prędkości, komputer poprzez 
sterowanie zaworami automa-
tycznie koryguje ilość dostar-
czanej cieczy do belki w celu 
utrzymania założonej dawki na 
jednostkę powierzchni. Opry-
skiwacze mogą być też wyposa-
żane w różnego rodzaju panele 
sterujące pracą poszczególnych 
zespołów. Urządzenia tego typu 
ułatwiają kontrolę i regulacje 
opryskiwacza np. sterowanie 
zaworami rozdzielacza. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu czynności 
mogą być wykonywane z kabiny 
ciągnika przy zachowaniu du-
żego komfortu obsługi.

Dr inż. Ireneusz Kowalik

UP Poznań 

Producenci cały czas unowocześniają konstrukcje opryskiwaczy poprzez montowanie 
elementów roboczych i urządzeń kontrolno-sterujących, które mają zapewniać zgodne 
z wymaganiami agrotechnicznymi nanoszenie cieczy roboczej na powierzchnie pól i plantacji.
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Technika na potrzeby 
wiosennej uprawy gleby

Zakres podejmowanych wio-
sną działań związanych z upra-
wą gleby jest uwarunkowany 
rodzajem gleby, poziomem 
jej wilgotności i zasobności 
w składniki mineralne, wa-
runkami klimatycznymi, przede 
wszystkim zaś gatunkiem pla-
nowanej do uprawy rośliny i jej 
szczegółowymi wymaganiami. 
Tak duża liczba czynników decy-
duje o konieczności umiejętnego 
podejścia do prac uprawowych 
i korzystania ze specjalistycz-
nego sprzętu technicznego, 
gwarantującego osiąganie za-
łożonych celów związanych 
z uprawą gleby.

Ważne informacje 
praktyczne

Zaleca się, aby wiosenną upra-
wę gleby podjąć możliwie jak 
najszybciej, jeśli pozwalają na 
to tylko stan gleby i przebieg 
pogody.

W przypadku wiosennej 
uprawy gleby szczególną uwagę 
zwraca się na zapewnienie wła-
ściwego spulchnienia warstwy 
gleby, do której mają być wpro-
wadzane nasiona. Zbyt głębo-
kie spulchnienie warstwy gleby 
może prowadzić do jej przesu-
szania, generując równocześnie 
wyższe nakłady pracy.

Silny nacisk warto położyć na 
sprawdzenie wilgotności dopra-
wianej gleby. Prace uprawowe 
na powierzchni nadmiernie wil-
gotnej gleby mogą prowadzić do 
plastycznej deformacji (zamiast 
kruszenia) cząstek, a także two-
rzenia brył o dużych rozmiarach. 
Stąd, w przypadku nadmiernego 
uwilgotnienia gleby uzasadnio-
ne pozostaje rozważenie kwestii 
ewentualnego opóźnienia siewu 
roślin, wynikającego z oczeki-
wania na warunki sprzyjające 
uzyskaniu odpowiedniej jako-
ści uprawy. Rośliny wymagające 
bardzo wczesnego siewu wiosną, 
lepiej jest zasiać w terminie nawet 
w gorzej uprawioną i wilgotną 
glebę. W przypadku roślin wraż-
liwych na jakość doprawienia gle-
by, mogącą negatywnie wpływać 
na wzrost i plonowanie roślin, 
warto opóźnić zabieg siewu. 

Równie trudnym do rozwią-
zania problemem w okresie po-
przedzającym wiosenny siew 
jest przypadek uwzględniający 
nadmiernie przesuszoną glebę. 
Gdy poziom wilgotności gle-
by jest zbyt niski, to wówczas 
zalecane jest podjęcie działań 
sprzyjających bardziej intensyw-
nemu podsiąkaniu wody. Można 
to osiągnąć poprzez zagęszcze-
nie gleby poprzez zastosowa-
nie ciężkiego wału w agregacie 

uprawowym. W przypadku 
płytkiego siewu roślin drobno-
nasiennych sugeruje się prze-
prowadzenie wałowania przed 
siewem, natomiast uprawiając 
zboża korzystniej jest wykonać 
wałowanie po siewie.

Co warto wiedzieć 
(przypomnieć) o włóce 
i włókowaniu

Wiosenne prace polowe na 
ogół rozpoczyna się od włóko-
wania. Z założenia jest to prosty 
zabieg, uwzględniając niewielki 
stopień złożoności włóki lub ze-
stawu włók. W praktyce praca 
włóką wymaga jednak doświad-
czenia wynikającego z umiejęt-
nego określenia stanu podłoża, 
na którym wykonuje się zabieg. 
Stan powierzchni gleby na wio-
snę zależy od wcześniejszego 
zabiegu, tj. przedzimowej orki 
i równocześnie przebiegu wa-
runków pogodowych.

Wyrównana po zimie po-
wierzchnia jest z reguły wio-
sną łatwiejsza do doprawienia. 
Gdy jesienią pozostawiono glebę 
w ostrej skibie, to wówczas prze-
prowadzany wczesną wiosną 
zabieg włókowania rozpoczyna 
się po przeschnięciu grzbietów 
skib. Wybierana do pracy włóka 
powinna cechować się możliwie 

największą szerokością. Dzięki 
temu ogranicza się liczbę prze-
jazdów roboczych i wynikającą 
stąd liczbę pozostawianych na 
powierzchni pola, uciążliwych 
śladów kół.

Włóka, ze względu na swoją 
konstrukcję nie stawia dużych 
oporów roboczych, jednakże 
jej wielkość nie powinna de-
cydować o konieczności pracy 
ciągnikiem o dużej mocy, a tym 
samym dużej masie. Mogłoby 
to bowiem prowadzić do nad-
miernego ugniatania gleby i po-
zostawiania głębokich kolein, 
szczególnie na polach o wysokiej 
wilgotności podłoża.

W efekcie pracy włóki osiąga 
się wyrównanie i nieznaczne 
spulchnienie wierzchniej war-
stwy gleby. Głębokość pracy 
włóki z reguły nie przekracza 
5 cm i jest uwarunkowana ką-
tem ustawienia belki roboczej. 
Działaniu włóki nie powinno 
towarzyszyć zjawisko „garnię-
cia” gleby, dlatego włókowanie 
powinno być wykonywane pod 
kątem w stosunku do kierun-
ku orki. W takich warunkach 
przeschnięte grzbiety są ścinane 
i wrzucane w bruzdy. Nie jest 
zalecane włókowanie w kierun-
ku prostopadłym do kierunku 
orki, ponieważ takie działanie 
jest związane z obniżeniem 

jakości wykonania zabiegu 
i równocześnie wyższymi opo-
rami roboczymi.

Pojedynczo i w zestawie (agre-
gaty uprawowe)

W procesie wiosennej upra-
wy gleby ważne miejsce zajmują 
także pługi, brony wały i kul-
tywatory. Bogaty zestaw narzę-
dzi i maszyn stanowi zarówno 
o możliwości ich indywidual-
nego wykorzystania, jak i zesta-
wiania agregatów uprawowych 
będących wartościową alterna-
tywą w procesie mechanizacji 
uprawy gleby.

Istotą użytkowania agre-
gatów uprawowych jest 
możliwość osiągania szere-
gu korzyści. Najważniejsze 
z nich to wykonanie zabiegu 
doprawiania gleby w jednym 
przejeździe, przekładające się 
na ograniczenie liczby kole-
in i ugniatania gleby, a także 
oszczędności czasu i zużycia 
paliwa w przeliczeniu na po-
wierzchnię uprawianej gleby. 
W praktyce pozostaje wybór 
między agregatami biernymi 
i aktywnymi. W agregatach 
aktywnych (z bronami obro-
towymi lub wahadłowymi) 
wysokie prędkości elementów 
roboczych przekładają się na 
dobre kruszenie i mieszanie gle-
by, jednak towarzyszy temu 
niebezpieczeństwo niszcze-
nia struktury gruzełkowatej 
i znacznego rozpylenia gleby. 
Dlatego użytkowanie agre-
gatów uprawowych wymaga 
skonfrontowania charaktery-
styki ich działania ze specy-
ficznymi cechami i aktualnym 
stanem gleby.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w WarszawiePoczątek sezonu wegetacyjnego nieodwołalnie wiąże się 

z podjęciem wiosennej uprawy gleby pod uprawę roślin jarych.
Dokładność jej przeprowadzenia przekłada się na późniejsze 
plonowanie roślin.
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Sprzęt do stosowania nawozów naturalnych

Wyposażenie gospodarstwa 
rolnego w określoną kategorię 
sprzętu do stosowania nawozów 
naturalnych wynika z przyjętego 
systemu gromadzenia odchodów 
zwierzęcych. Wyróżnia się dwie 
podstawowe formy odchodów 
stanowiących efekt produkcji 
zwierzęcej, tj. stałą (obornik) 
i płynną (gnojowicę, gnojówkę), 
co implikuje odpowiednio wyko-
rzystanie roztrząsaczy i wozów 
asenizacyjnych. 

Roztrząsacze do 
obornika

Do najważniejszych cech 
branych pod uwagę przy do-
borze roztrząsacza do danego 
gospodarstwa uwzględnia się: 
pojemność skrzyni ładunkowej 
w powiązaniu z maksymalną 
ładownością maszyny, zakres 
regulacji dawki rozrzucanego 
nawozu, przede wszystkim zaś 
typ mechanizmu (adaptera) od-
powiedzialnego za rozrzucanie 
nawozu na powierzchni pola. 

Wybór jednego z dostępnych 
typów adaptera decyduje o wie-
lu istotnych cechach roztrząsa-
cza, w tym dokładności pracy, 
uniwersalności wykorzystania 
maszyny, a także powierzch-
niowej wydajności pracy. Wy-
dajność pracy, obok prędkości 
roboczej wynika z szerokości 
roboczej maszyny, a ta sta-
nowi efekt położenia wałów 
roztrząsających w adapterze. 
Dostępne w grupie adapterów 
opcje obejmują wały ustawio-
ne poziomo i pionowo, dzięki 

którym można uzyskać rozrzut 
wąsko- i szerokopasmowy. 

Adaptery wąskopasmowe, tj. 
z poziomo położonymi bębnami 
roboczymi są z reguły monto-
wane w roztrząsaczach o ła-
downości do 6 ton. Ponieważ 
szerokość robocza tej wersji ada-
pterów odpowiada jedynie sze-
rokości skrzyni ładunkowej (na 
ogół 2,0-2,5 m), więc maszyny 
osiągają stosunkowo niskie wy-
dajności przy równocześnie nie 
najwyższej jakości pracy. Czyn-
nikiem sprzyjającym osiąganiu 
wyższej jakości pracy (lepszemu 
rozdrobnieniu masy obornika) 
w przypadku adapterów wąsko-
pasmowych jest użytkowanie 
rozwiązań z dwoma poziomymi 
bębnami roztrząsającymi. 

Jakość rozdrabniania obornika 
jest uwarunkowana konstrukcją 
nawiniętych na obwodzie bębnów 
elementów roboczych, obejmują-
cych takie rozwiązania, jak: ło-
patki profilowane, typu „poroże 
łosia” i śrubowe taśmy blaszane 
z nożami tnącymi. Stosowanie 
adapterów z bębnami wyposażo-
nymi w noże tnące jest szczególnie 
zalecane w przypadku roztrząsa-
nia obornika pochodzącego z głę-
bokich obór, charakteryzującego 
się zbitą strukturą. 

Adaptery szerokopasmowe, 
montowane z reguły w roz-
trząsaczach o ładowności prze-
wyższającej 6 ton cechują się 
bardziej złożoną budową. Bębny 
robocze są w tego typu adapte-
rach instalowane pionowo lub 
z pochyleniem. Coraz częściej 
wyposażeniem standardowym 

w roztrząsaczach szerokopasmo-
wych są tarcze rozrzucające. 
W efekcie takiego rozwiąza-
nia znacznie poszerza się zakres 
wykorzystania roztrząsacza, 
obejmujący nawożenie wap-
nem, pomiotem kurzym, jak 
również torfem. 

Wozy asenizacyjne 
Oferowane na rynku i użytko-

wane w gospodarstwach wozy 
do rozprowadzania gnojowicy 
cechują się z reguły pojemno-
ścią zbiornika od ok. 2 do ok. 
25 m3. To bardzo szeroki prze-
dział pojemności zbiornika, co 
niewątpliwie ułatwia ich dobór 
pod względem parametrów tech-
niczno-eksploatacyjnych do go-
spodarstwa z bydłem mlecznym 
lub opasowym. 

Współczesne wozy aseni-
zacyjne wyposaża się w coraz 
bardziej wyrafinowane rozwiąza-
nia zespołu do rozprowadzenia 
gnojowicy. Jednym z głównych 
czynników stanowiących o oce-
nie takich rozwiązań jest wiel-
kość potencjalnych strat, które 
zabiegowi mogą towarzyszyć. 
Chodzi w tym przypadku o straty 
azotu z gnojowicy, podlegającego 
ulatnianiu do atmosfery, co jest 
niekorzystne nie tylko z punktu 
widzenia wzbogacania zasobno-
ści gleby, ale i bezpieczeństwa 
środowiska naturalnego. 

Straty azotu związane z na-
wożeniem gnojowicą i ich wy-
sokość stanowią następstwo 
sposobu rozprowadzania nawo-
zu na powierzchni. Najprostszą 

i najtańszą metodą nawożenia 
jest wykorzystanie łyżek roz-
bryzgowych. Rozwiązaniu temu 
towarzyszą jednak najwyższe 
straty azotu z gnojowicy w wy-
niku emisji amoniaku do atmos-
fery. Wysokość tych strat może 
dochodzić nawet do 70% łącznej 
zawartości azotu w gnojowicy. 
Aby ograniczyć straty, zalecane 
jest możliwie jak najszybsze (tzn. 
w ciągu 3-6 godzin po rozprowa-
dzeniu gnojowicy) wymieszanie 
nawozu z glebą. 

Do alternatywnych opcji prze-
znaczonych do rozprowadzania 
gnojowicy zalicza się wykorzy-
stanie tzw. wleczonych węży. 
Rozwiązanie takie w znacznym 
stopniu ogranicza straty amo-
niaku i emisję odorów. W przy-
stawce do aplikacji, końcówki 
wspomnianych węży zawiesza 
się bezpośrednio nad glebą lub 
przemieszcza po jej powierzchni. 
Po rozprowadzeniu gnojowicy 
wężami konieczne jest bezpo-
średnio po zabiegu wymieszanie 
nawozu z glebą. 

Najbardziej racjonalnym roz-
wiązaniem do rozprowadzenia 
gnojowicy na użytkach rolnych 
jest wykorzystanie doglebowych 
aplikatorów. Bezpośrednie 
wprowadzanie gnojowicy pod 
powierzchnię gleby ogranicza 
emisję amoniaku i odoru. Wy-
maga to jednak przestrzegania 
określonych zasad. Najważniej-
szą z nich jest umieszczenie na-
wozu na określonej głębokości 
(na ogół 8-12 cm) w glebie. 

Elementy robocze w apli-
katorze, odpowiedzialne za 

umieszczanie gnojowicy pod po-
wierzchnią gleby obejmują dwa 
podstawowe rozwiązania. Są to 
tarcze i talerze, przystosowane 
do realizacji zadań roboczych 
na różnych glebach, głównie 
glebach pokrytych pozostało-
ściami roślinnymi. 

Rozwiązanie do aplikacji gno-
jowicy bezpośrednio pod po-
wierzchnię gleby może bazować 
na wykorzystaniu odpowiednio 
przystosowanego kultywatora, któ-
ry w połączeniu z układem przewo-
dów doprowadzających nawóz do 
zębów umożliwia jego wprowadze-
nie do gleby wraz z przykryciem. 

Doglebowe aplikatory gno-
jowicy są także konstruowa-
ne na bazie bron talerzowych. 
Elementami wspomagającymi 
pracę aplikatorów są oferowane 
na rynku wersje maszyn z sek-
cjami gwiazdowymi i wałami 
strunowymi, przeznaczone do 
dodatkowego przykrycia i do-
ciśnięcia gleby nawiezionej 
gnojowicą. 

Racjonalne podejście do rozprowadzania nawozów naturalnych na powierzchni użytków 
rolnych wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu technicznego będącego 
gwarantem osiągania wysokiej jakości i wydajności realizacji zadań roboczych. 

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa 
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Nowości z POM Augustów
W nadchodzącym sezo-

nie firma szczególnie po-
leca następujące nowości: 
bronę zawieszaną 7-polo-
wą hydrauliczną z wałem 
strunowym, separator M 
502/1, przenośnik pneu-
matyczny ssąco – tłoczący 
z wentylatorem pięciostop-
niowym T 480 i zamiatarki 
ciągnikowe.

Brona zawieszana 7-polowa 
hydrauliczna z wałem struno-
wym przeznaczona jest do wy-
równywania powierzchni po orce, 
przykrywania nasion, rozbijania 
i kruszenia brył, niszczenia wscho-
dzących chwastów, rozłogów 
perzu i innych prac polowych. 
Brona ta składa się z 7 pól, każ-
de z 20 zębami. Wymiary brony 
w położeniu roboczym to: długość 
- 2300 mm; szerokość – 7000 mm; 
wysokość – 1070 mm. Brona za-
gregowana jest z 3 wałami stru-
nowymi i do wykonania pracy 
potrzebuje sprzęgu z ciągnikiem 
o mocy 100 kW.

Separator M 502/1 - przezna-
czony do oczyszczania ziarna 
zbóż, nasion roślin strączko-
wych z zanieczyszczeń lżejszych 
od materiału czyszczonego. 
Takie oczyszczanie zalecane 

jest przed magazynowaniem 
w silosach.

Oczyszczanie ziarna szczegól-
nie zalecane jest w przypadku 
załadunku do silosu przenośni-
kiem pneumatycznym, gdyż 
lżejsze frakcje koncentrują się  
w jednej części silosu, co po-
woduje szereg niekorzystnych 
zjawisk (gorsza przepuszczal-
ność, procesy gnilne).

Urządzenie to charakteryzuje 
się stosunkowo niskim zapotrze-
bowaniem mocy, łatwością prze-
stawienia z jednego miejsca na 
drugie oraz możliwością współ-
pracy z innymi urządzeniami, 
np. przenośnikami ślimakowy-
mi: T 461, T 447; przenośnika-
mi pneumatycznymi: T 450, T 
449, T 449/1, T 449/2, T 470, T 
480 produkcji POM Augustów.

Przenośnik pneumatyczny 
ssąco – tłoczący z wentylatorem 
pięciostopniowym T 480 - prze-
znaczony do przemieszczania 
materiałów ziarnistych i granu-
lowanych w kierunku poziomym 
i pionowym.

Osiągana przez przenośnik 
wydajność 45t/h oraz możli-
wość przenoszenia materiałów 
na odległość do 80 m decydu-
je o zastosowaniu przenośnika 

w dużych gospodarstwach rol-
nych i hodowlanych. Jest idealny 
do prac rozładowczo – załadow-
czych, takich, jak przeładunek 
ziarna zbóż, wysysania ziarna 
z pryzm, zbiorników zbożowych 
lub silosów z jednoczesnym za-
ładunkiem na środki transportu 
i odwrotnie.

Zamiatarki ciągnikowe prze-
znaczone są zamiatania z jed-
noczesnym zbieraniem śmieci 
z powierzchni utwardzonych, 
takich jak: drogi, place i chod-
niki pokryte asfaltem, betonem 
lub kostką brukową. Zamiatarki 
mogą pracować w dwóch try-
bach: z zamontowanym koszem, 
wówczas zanieczyszczenia są 
zamiatane do kosza, który po 
zapełnieniu można opróżnić 
ręcznie lub hydraulicznie (w za-
leżności od opcji) lub z koszem 
zdemontowanym i zamiatarką 
ustawioną skośnie, co pozwala 
na zamiatanie śmieci na lewą 
lub prawą stronę. Uwzględnia-
jąc potrzeby firm komunalnych 
rozszerzono ofertę o wyposa-
żenie dodatkowe zamiatarek 
w postaci układu zraszania, 
szczotki bocznej i hydraulicz-
nego układu opróżniania zbior-
nika na śmieci.

POM Augustów Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa zarówno krajowego, jak 
i zagranicznego stale rozszerza i wzbogaca swoja ofertę produkcyjną.

Zamiatarka z wyposazeniem dodatkowym

Przenośnik pneumatyczny ssąco – tłoczący z wentylatorem pięcio-
stopniowym T480

 Brona 7-polowa 
hydrauliczna z wałem 
strunowym T224

Separator M 502/1
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Wzrost temperatury silnika – przyczyny i skutki

Kumulowanie niewykorzysta-
nego ciepła jest zjawiskiem bardzo 
niekorzystnym, ponieważ podnosi 
temperaturę silnika. Wzrost tej tem-
peratury znacznie ponad dopuszczal-
ną wartość, powoduje, iż niektóre 
części silnika ulegają trwałym od-
kształceniom, uniemożliwiającym 
dalszą ich pracę. Ponadto między 
niektórymi częściami np.: tłokiem 
a cylindrem zanika luz, co dopro-
wadza do zatarcia.

Dla zapewnienia właściwej tem-
peratury pracy silnika maszyn rol-
niczych, wyposaża się je w układy 
chłodzenia z wymuszonym obiegiem 
cieczy. Układ chłodzenia spełnia 
swoje zadanie tylko wówczas, jeżeli 
przy prawidłowym obiegu cieczy 
ciepło jest systematycznie oddawane, 
a temperatura silnika utrzymuje się 
w granicach 70-95°C. 

Dbając o sprawność układu chło-
dzenia i optymalną temperaturę 
pracy silnika należy bezwzględnie 
w ramach przeglądów sprawdzać 
poziom cieczy chłodzącej, naciąg pa-
ska i szczelność zewnętrzną układu. 
Przy słabym naciągu paska występuje 
poślizg w przekładni i pompa wodna 
z wentylatorem ma mniejsze obroty. 
Pasek prawidłowo naciągnięty przy 
nacisku palcem ugina się około 1,5-
2 cm. Duża różnica pomiędzy tem-
peraturą cieczy chłodzącej w bloku 
silnika i chłodnicy może być spo-
wodowana wadliwym działaniem 
termostatu lub uszkodzeniem pompy. 
Przegrzanie silnika jest bardzo często 
powodowane osadzaniem się kamie-
nia kotłowego oraz rdzy na ścianach 
płaszcza wodnego i chłodnicy.

W przypadku doprowadzenia 
cieczy chłodzącej do wysokiej tem-
peratury tworzą się korki parowe 
w układzie chłodzenia, które po-
wodują przerwę w krążeniu cieczy, 
a tym samym przegrzanie silnika. 

W celu sprawdzenia działania 
termostatu obserwuje się czas i sto-
pień nagrzania silnika. Zbyt długie 
nagrzewanie się silnika po urucho-
mieniu świadczy o zbyt wczesnym 
otwarciu się zaworu termostatu. 
Natomiast przy zbyt szybkim na-
grzaniu silnika mamy do czynie-
nia z późnym otwarciem zaworu. 

Działanie termostatu sprawdza się 
po jego wyjęciu z silnika przy użyciu 
naczynia z podgrzewaną wodą i ter-
mometrem. Termostat po demonta-
żu najpierw trzeba oczyścić z osadu 
kamienia kotłowego w roztworze 
sody kaustycznej i kwasu solnego 
(niedopuszczalne jest mechanicz-
ne czyszczenie termostatu, szczotką 
lub papierem ściernym). Następnie 
należy termostat dokładnie obejrzeć 
i sprawdzić, czy nie ma pęknięć lub 
otworów. Gdy nie ma uszkodzeń 
zanurzamy termostat w wodzie i pod-
grzewając ją obserwujemy tempera-
turę otwarcia zaworu. Zazwyczaj 
początek otwarcia zaworu następuje 
przy temperaturze ok. 70°C, a cał-
kowite otwarcie przy temperaturze 
85°C. Sprawdzając termostat należy 
również zmierzyć jego długość, gdyż 
z czasem ulega on odkształceniu.

Do układu chłodzenia mogą 
dostawać się gazy spalinowe przez 
uszkodzoną uszczelkę w głowicy. Jest 
to zjawisko bardzo szkodliwe, gdyż 
gazy te tworzą z wodą kwasy, które 
z kolei wywołują korozję w chłod-
nicy i w innych częściach układu. 
Obecność spalin można wykryć po 
wyjęciu termostatu i zdjęciu paska 
wentylatora. Następnie spuszcza się 
częściowo ciecz chłodzącą do po-
ziomu górnej powierzchni głowicy. 
Jeżeli po uruchomieniu silnika i jego 
kilkakrotnym przyspieszeniu pod-
niesie się poziom cieczy lub ukażą 
się bańki, to wskazuje to na prze-
dostawanie się spalin do układu 
chłodzenia.

Ważna jest jeszcze tzw. przeloto-
wość chłodnicy, którą można spraw-
dzić przez przepuszczenie przez nią 
wody. Zbyt wolny przepływ wody 
świadczy o zapchaniu się chłodnicy. 
Miejsca niedrożności chłodnicy moż-
na również wykryć po uruchomieniu 
silnika, nagrzaniu i następnie za-
trzymaniu. Normalnie temperatura 
chłodnicy jest najwyższa w górnej 
jej części, a następnie równomier-
nie obniża się przy przesuwaniu się 
w dół. Zimne miejsca wskazują na 
niedrożność tej części chłodnicy.

Niedrożność chłodnicy może być 
spowodowana uszkodzeniami me-
chanicznymi np. wgnieceniem lub 

nagromadzeniem się zanieczyszczeń 
wewnątrz. Bardzo szkodliwe jest za-
nieczyszczenie chłodnicy mułem 
i smarem. Zanieczyszczenie mułem 
chłodnicy zachodzi przy korzystaniu 
np. z brudnej wody. Natomiast smar 
dostanie się do układu chłodzenia 
wówczas, gdy do smarowniczki 
pompy wodnej wtłoczymy zbyt 
dużą jego ilość. Zanieczyszczenie 
tego typu łatwo jest zauważyć, gdyż 
na powierzchni cieczy chłodzącej 
pojawią się tłuste plamy. Bardzo 
poważnie pogarsza się wymiana 
ciepła w wyniku powstania osadu 
kamienia kotłowego. Kamień kotło-
wy w układzie chłodzenia powstaje 
w wyniku wytrącenia soli z twardej 
wody. Ponadto na kamień kotłowy 
składają się również tlenki żelaza, 
które pochodzą z korozji ścianek 
układu chłodzenia. Jeżeli w ukła-
dzie znajdują się jeszcze oleje i smary 
to wówczas przez spiekanie się na 
ściankach utwardzają zbierający się 
tam kamień kotłowy, czyniąc go 
trudnym do usunięcia.

Kamień kotłowy z układu chło-
dzenia można usuwać przez prze-
płukanie go roztworem 5-10% sody 
kaustycznej. Nie należy jednak sto-
sować tego roztworu do płukania 
silników wyposażonych w elementy 
aluminiowe (np. głowice), gdyż in-
tensywnie z nim reaguje. Roztwór 
ten przygotowuje się przez roz-
puszczenie sody w gorącej wodzie. 
Następnie napełnia się nim układ 
chłodzenia i uruchamia silnik na 
około pół godziny. Dalej dobrze jest 
wyłączyć silnik na około 1 godzinę 
i ponownie go uruchomić na 2 go-
dziny. W stanie nagrzanym silnika 
należy spuścić roztwór, a następnie 
kilkakrotnie przepłukać układ czy-
stą wodą. Płukać powinno się tak 
długo, aż zacznie wypływać czysta 
woda. Jeżeli jednorazowe płukanie 
roztworem sody nie dało pożądane-
go rezultatu, to zabieg ten można 
powtórzyć po kilku dniach pracy 
ciągnika. Do płukania układu chło-
dzenia można również zastosować 
gotowe preparaty, które w odpo-
wiedniej dawce, zalecanej przez 
producenta wlewa się do chłod-
nicy. Preparaty tego typu to np.: 

K2 Radiator Flush Preparat, STP 
Radiator Flush

Należy również dbać o czystość 
zewnątrz chłodnicy. Bardzo często 
gromadzi się na niej pył, błoto czy 
resztki roślin. Usunąć je można za 
pomocą silnego strumienia wody. 
Przy myciu jednak strumień należy 
skierować od silnika na zewnątrz. 
Chłodnicę po myciu dobrze jest prze-
dmuchać strumieniem sprężonego 
powietrza.

W pompie wodnej najczęściej ule-
gają zużyciu uszczelki i łożyska. Poza 
tym wypracowuje się wał w miejscu 
ułożyskowania, osadzeniu wirnika 
i współpracy z uszczelkami. Z chwilą 
wytarcia się uszczelki ciecz chło-
dząca dostaje się przez pierścień 
uszczelniający do obudowy łoży-
ska, a stamtąd wypływa otworkiem 
u dołu pompy. Ciecz może prze-
dostawać się do łożysk kulkowych 
i przyspieszać ich zużycie. Łożysko 
znajdujące się od strony wirnika 
narażone jest głównie na korozję, 
natomiast łożysko w pobliżu koła 
pasowego na ścieranie. Wywołane 
jest to działaniem dużej siły doci-
sku pochodzącej od naciągu paska 
klinowego. Im większy jest naciąg 
paska napędzającego zespół wentyla-
tora i pompy, tym wcześniej ulegają 
zużyciu łożyska. Nadmierne zużycie 
łożyska objawia się hałaśliwą pracą 
pompy. Występuje wówczas charak-
terystyczny szum. Luz w łożyskach 
można sprawdzić przez poruszanie 
osiowe łopatek wentylatora. Jeżeli 
luz poosiowy przekracza wartość 
1,5-2 mm, to pompa wodna kwa-
lifikuje się do naprawy.

Wał pompy zwykle wybrakowuje 
się w wypadku pęknięcia, nadmier-
nego zużycia czopów łożyskowych, 
dużego wytarcia powierzchni współ-
pracujących z uszczelkami oraz w ra-
zie zerwania gwintu. Nieduże zgięcia 
można usunąć przez prostowanie 
wału na prasie. Małe nierówności 
pochodzące od wytarcia uszczelki 
usuwa się przez przetoczenie wału.

W pompie wodnej występuje 
zjawisko korozji, z powodu której 
ulegają zużyciu łopatki wirnika. 
Ponadto łopatki wirnika wycierają 
się przy osiowym przesuwaniu się 

wału. Ubytek materiału na czołach 
łopatek zwiększa luz między wirni-
kiem a korpusem pompy. Zdarzają 
się również przypadki ścięcia kółka 
wirnika lub rozluźnienia jego połą-
czenia z czopem wałka.

Najczęściej spotykanym uszko-
dzeniem wentylatora jest zgięcie 

łopatek, które stwarza niebezpie-
czeństwo poważnego uszkodzenia 
chłodnicy i dlatego należy je na-
tychmiast wyprostować. Zdarzają 
się również rozluźnienia wiatraka 
oraz pęknięcia łopatki.

Dr inż. Piotr Rybacki

UP Poznań

Spalaniu paliwa w czasie pracy silnika towarzyszy wydzielanie się dużej ilości ciepła. Przy czym tylko 20-25% tego 
ciepła jest zamieniane na pracę mechaniczną, a pozostała część odprowadzana jest z silnika przez ciecz chłodzącą 
i spaliny oraz w wyniku promieniowania cieplnego.

Właściwy naciąg paska zapewnia prawidłową pracę wentylatora 
i skuteczne odprowadzenie ciepła

Zgięcia i wgniecenia znacznie ograniczają drożność chłodnicy, 
zmniejszając intensywność chłodzenia

Zakamieniona i zanieczyszczona chłodnica oddaje ciepło do 
otoczenia z mniejszą intensywnością

Wzrost temperatury silnika – przyczyny i skutki



marzec 2013 r. | Nowy Raport Rolny 29T R A K T O R

wyłączny dystrybutor marki TYM w Polsce

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 43 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.

Pierwsze 10 osób, których list z poprawnym hasłem dotrze do siedziby redakcji, otrzymają – roczną prenumeratę Raportu Rolnego.
„LUTY MIESIĄC BARDZO ZMIENNY PÓŁ ZIMOWY PÓŁ WIOSENNY”

- to prawidłowa treść hasła krzyżówki z nr 1/2/styczeń 2013, a nagrodę – upominek od firmy OSEVA Polska otrzymuje Małgorzata Bartoszek z miejscowości Gałęzów 
w woj. lubelskim. 
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AGROTECH 
– najpopularniejsze targi 
rolnicze w Polsce

Wiosenne święto rolnictwa 
tuż tuż. Targi Kielce zapraszają 
od 8 do 10 marca. W tym sa-
mym czasie odbędą się również 
XIII Targi Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami Leśnymi 
LAS-EXPO.

Wiele z kilku tysięcy prezen-
towanych na AGROTECHU ma-
szyn to światowe premiery na 
rynku polskim, często będące 
świadectwem niezwykłego po-
stępu technologicznego. Te targi 
to po prostu dobra marka i chcąc 
być na bieżąco trzeba przyjechać 
do Kielc. Od lat popularność 
AGROTECHU rośnie zarówno 
wśród gości, jak i wystawców. 
Zaledwie w 2007 roku na liście 
pojawiło się 360 firm a liczba 
zwiedzających nie przekroczyła 
32 tysięcy. Pięćdziesiątka „pę-
kła” dwa lata temu. Wtedy za-
równo powierzchnia imprezy 
jak i liczba gości przekroczyła 
50 tysięcy. Teraz Międzynaro-
dowe Targi Techniki Rolniczej 

w Targach Kielce to blisko 
600 firm z całego świata ze sto-
iskami zajmującymi cały teren 
Targów Kielce oraz 55 tysięcy 
zwiedzających – mówi prezes 
Zarządu Targów Kielce, dr An-
drzej Mochoń.

Wystawie AGROTECH towa-
rzyszy wiele ważnych ogólno-
polskich wydarzeń. Wśród nich 
między innymi wręczenie Pu-
charu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, prestiżowej statuetki 
Maszyna Rolnicza Roku czy Kra-
jowy Finał Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych. W czasie 
targów działają specjalne punkty 
konsultacyjne dla rolników. Na 
wszystkie pytania odpowiadają 
specjaliści Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Agencji Rynku Rolnego, 
Agencji Nieruchomości Rolnych, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Sprzedam
Kombajny zbożowe

John Deere 2264 1999r • Claas Lexion 580 2004r • 
Claas Lexion 480 2002r • Claas Lexion 450 2002r • 
Claas Mega 208 1995, 1996, 1997, 2003 • Claas 
Medion 310 2003r • Claas Dominator 108 1996r • Case 
2388 1998r, 2008r • Massey Ferguson MF 40 1996r • 
Kombajn do buraków • Holmer Terra Dos 2003r

Ciągniki
Case MX 310 2008r • Case MX 270 2001r • Case 
Puma 210 2006r • Case MXM 190 2004r • Case CVX 
1170 2006r • John Deere 8230 2007r • John Deere 
7720 2006r • John Deere 5720 z turem 2007r

Ładowarka teleskopowa
Claas Ranger 960 1996r • Faresin 7.45 2008r

Przystawki do kukurydzy
Geringho�, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Sprowadzamy Kombajny zbożowe, ciągniki 
rolnicze i inne maszyny na zamówienie.

Przyjmujemy używany sprzęt w rozliczeniu.

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

OBCIĄŻNIKI
DO CIĄGNIKÓW

• przednie
• na koła

ODLEWNIA ŻELIWA
06-545 Lipowiec k. Mławy

www.ozlima.pl
tel./fax:(23) 655 50 45

500 255 405

Części do silników:
DEUTZ, PERKINS, FENDT-MWM, RENAULT, IHC-CASE

JOHN DEERE, SAME, LAMBORGHINI, FORD

Tłoki, pierścienie, tuleje, wały korbowe, pompy wody,
paliwa i hydrauliczne, rozpylacze, sprzęgła, �ltry.

HSD Sp. J.
Księżyno k/Białegostoku

Tel. 85 663 20 50,  85 742 54 04,  Kom. 727540001www.valtra.pl

PÓŁMASKA  AIR-ACEPÓŁMASKA  AIR-ACE

Do płynów i oprysków
tel. 602 610 618

www.diplomat.com.pl

Do płynów i oprysków
tel. 602 610 618

www.diplomat.com.pl

Nowości „KRUKOWIAKA”
Kujawska Fabryka Maszyn 

Rolniczych KRUKOWIAK za-
prezentuje na targach Agrotech 
Kielce dwie znaczące nowości 
– sortownik obiegowy oraz 
opryskiwacze zawieszane HE-
ROS wyposażone w belki roz-
kładane hydraulicznie do 21 m.

Sortownik obiegowy to ko-
lejna pozycja w ofercie KRU-
KOWIAKA przeznaczona dla 
producentów warzyw. Sortow-
nik przy swoich niedużych ga-
barytach potrafi osiągnąć 
wydajność od 6 do 10 ton na 
godzinę w zależności od specy-
fikacji sortowanego materiału. 
Napędzany jest on elektrycznie 
z możliwością płynnej regulacji 

szybkości obrotów.
Druga nowość, to zupełnie 

nowa wersja opryskiwaczy z ro-
dziny Heros z nowymi zbiorni-
kami i bardziej ergonomicznym 
panelem obsługi oraz nowymi 
rozwiązaniami w zakresie za-
stosowanych belek. Adaptacja 
sprawdzonych i cenionych belek 
z opryskiwaczy ciąganych typu 
PHB, PHN oraz PHR (z pomoc-
niczym strumieniem powietrza) 
dała hybrydę łączącą w sobie za-
lety opryskiwaczy zawieszanych 
z szerokościami belek z opryski-
waczy ciąganych. Już od tego 
roku dostępne będą opryskiwa-
cze HEROS z belkami do 21 m 
rozkładanymi hydraulicznie 

wzdłuż ciągnika. Takie ułoże-
nie belki ma wiele zalet, w tym 

dobry rozkład mas zwłaszcza 
w transporcie.

Farmer F5-12272s  
ze Specjalnym 
Wyróżnieniem

Ciągnik rolniczy Farmer F5-
-12272s otrzymał Specjalne Wy-
różnienie w konkursie Maszyna 
Rolnicza Roku 2013 w kategorii 
maszyny krajowej.

Na przestrzeni 10 lat działal-
ności firmy Farmer, jej produkty 
były nagradzane wiele razy, ale 
pierwszy raz w tak prestiżowym 
konkursie, jakim jest Maszyna 
Rolnicza Roku. 

Farmer F5-12272s o mocy 
112KM jest największym 

modelem w ofercie polskiego 
producenta z Sokółki. Wypo-
sażony w prosty i trwały silnik 
Iveco, w połączeniu z układem 
napędowym ZF, doskonale 
sprawdza się w pracy na dłu-
gie lata. Główne atuty to niskie 
zużycie paliwa oraz niskie koszty 
eksploatacji.

Uroczyste wręczenie tytułów 
i statuetek odbędzie się w dniu 
08.03.2013 na targach AGRO-
TECH w Kielcach. 
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451968/2013JOSKIN

Promocja urodzinowa

www.joskin.com  Świętuj z nami

latSIŁA DOŚWIADCZENIA

Pojemność od 16.000 do 20.000 litrów

Dwuosiowy układ jezdny JOSKIN Roll-Over

Ocynkowany zbiornik o dużej średnicy

Pojemność od 2.500 do 11.000 litrów (1 oś)

Pojemność od 8.400 do 18.000 litrów (2 osie) 

Zbiornik całkowicie ocynkowany

SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM:   tel. 67 216 82 99  •  e-mail handlowy@joskin.com

MODULOMODULOQUADRA

451968/2013
JOSKIN

Odbierz prezent
Szczegóły u naszych dilerów
www.joskin.com  tel. 67 216 82 99

Świętuj z nami

STANDARDZIE!
Zamawiając wybrany model

wyposażenie dodatkowe w

Oferta limitowana! 
do pojemności 7000l - zawór 0 - Złotych!

od 8400l - zawór i wałek szerokokątny - 0 Złotych!

do pojemności 7000l - zawór boczny gratis!
od pojemności 8400l - zawór boczny plus wałek szerokokątny gratis! Szczegóły u naszych dilerów

INFORMACJA O DILERZE W TWOIM REGIONIE: Tel :  67 216-82-99           www.joskin.com

*

PREZENCIE! 

Zamawiając wybrany model
wyposażenie dodatkowe w

Oferta limitowana! 
*

z serii WinPack


