
Technika i technologia w rolnictwie | Nr 4 kwiecień 2013
nakład kontrolowany

ISSN 2082-9671  E G Z E M P L A R Z  B E Z P Ł AT N Y

www.grene.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

www.raportrolny.pl

www.raportrolny.pl

www.raportrolny.pl

Hity dla użytkowników  
– ciągniki VALTRA małe, ale silne

- Nagrodę Firmowy Hit Roku 
2013 otrzymali państwo za cią-
gnik N 163, jakie znaczenie dla 
firmy ma to wyróżnienie?

- Nawet bez głębszej analizy 
oczywiste jest, że takie ciągniki 
- o wysokim zakresie mocy - są 
rzeczywiście hitem i odkryciem 
dla użytkowników. Już pod-
czas prezentacji tych ciągników 
w 2012 roku w polu, zarówno 
w wersji Versus jak i z bezstop-
niową przekładnią, czyli Direct, 
widać było, że seria N wykonuje 
tę samą pracę co ciągniki z silni-
kami sześciocylindrowymi. Wśród 
wielu konstrukcyjnych ulepszeń 
zaznaczyć trzeba rozkład masy: 
45% na przednią oś, a 55% na 
tylną, gwarantujący znakomity 
uciąg pługa pięcioskibowego. Jest 
to uciąg taki sam, jaki daje nasza 
dotychczasowa, sześciocylindro-
wa Valtra, ale za to z korzyścią na 
zużyciu paliwa. Warto zaznaczyć 
też, że silniki Valtry mają podpar-
cie nie tylko u góry i na dole, ale 
również w około połowie strefy 
pracy tłoka, czyli tam gdzie wy-
stępują największe zmiany tem-
peraturowe i zjawisko kawitacji 
ze względu na wibracje tulei cy-
lindrowych. Eliminacja tego pro-
cesu wraz z lepszym chłodzeniem 
i równomierną pracą pierścieni 
tłokowych wpływają na podnie-
sienie trwałości naszych silników. 
Kończąc swoją wypowiedź na za-
dane pytanie – otrzymane wyróż-
nienie bardzo nas cieszy i daje 
dużo satysfakcji a jednocześnie 
zachęca do dalszych wysiłków 
aby ciągniki Valtra były jeszcze 
bardziej funkcjonalne i doskonałe.

- Jakie jeszcze nowości wśród 
ciągników prezentują państwo 
na targach Agrotech?

- Najważniejszą nowością jest 
N103 - ciągnik z grupy naszych 
najmniejszych, czyli serii N. 
Do niej należy też N93, a oba 
są następcami starszych modeli 
N92 i N82. Kontynuujemy w nich 
dotychczasowe rozwiązania 

układu napędowego i hydrauliki, 
ale zmieniliśmy silnik i układy na-
pędowe. Jak przystało na serię N, 
podstawą jest Delta Power Shift, 
czyli pełen komplet przełożeń za-
równo w tył jak i w przód.

Nasze stare rozwiązanie DPS 
3, czyli system trzech przełożeń, 
rozszerzone zostało o dwa prze-
łożenia więcej, co w sumie dało 
DPS 5 i w końcowym rachunku 
20 biegów do przodu i do tyłu. 
W PowerShifcie wszystkie biegi 
przełączamy jedynie przyciskami, 
co daje efekt jazdy jak ciągni-
kiem z przekładnią bezstopniową. 
Stosujemy tu również od dawna 
funkcję AutoTraction, czyli au-
tomatyczną trakcję. Włączenie 
tej funkcji powoduje, że automat 
sam przełącza biegi i dostosowuje 
przełożenie do warunków jaz-
dy, co szczególnie jest przydatne 
przy pracach ciągnikiem z praso-
owijarką, gdzie często się zatrzy-
mujemy i ruszamy, a operujemy 
w zasadzie jedynie hamulcem, co 
pozwala skoncentrować się na 
naszym zasadniczym zadaniu, 
a nie na operowaniu ciągnikiem. 
W ciągniku z technologią HiTech 
5 praca wykonywana jest przy 
optymalnych obrotach, obcią-
żeniu silnika i układu napędo-
wego. Ciągniki N103 a także 
N93, który jest złotym medali-
stą tych targów, mają ogromną 
zwrotność oraz dynamikę silnika. 
Zwrotność wynika z nowej kon-
strukcji przodu ciągnika, która 
umożliwia jeszcze większy skręt 
kół przednich, lekkie pochylenie 
kół przednich w skręcie, a więc 
mniejszy promień skrętu. Silnik 
wyposażony jest w głowicę czte-
rozaworową, zewnętrzny układ 
oczyszczania spalin (filtr DOC) 
i układ recyrkulacji ograniczonej 
ilości spalin CEGR. Dzięki tym 
filtrom nie było potrzeby monto-
wać filtra cząstek stałych, a więc 
zmniejszone są koszty eksploatacji 
i czas obsługi technicznej. Dla 
odmiany - w większych silni-
kach stosujemy SCR, czyli układ 

selektywnej redukcji katalitycz-
nej, gdzie cały proces oczyszcza-
nia spalin odbywa się w układzie 
wydechowym. Pomimo, że w serii 
N silniki są tylko trójcylindrowe, 
to najwprawniejsze nawet ucho 
nie jest w stanie odróżnić go od 
czterocylindrowego.

System tzw. downsizingu, czy-
li obniżania gabarytów i liczby 

cylindrów, trwa od początku 
istnienia silników spalinowych 
i pojazdów mechanicznych. 
Pierwsze jeżdżące jednostki mia-
ły po 15 KM przy półtonowych 
silnikach, a któż wówczas by po-
myślał, że z silnika o takiej masie 
i gabarytach można wygenerować 
500 KM? Jest to naturalny sku-
tek zaawansowanych materiałów, 

technologii i rozwiązań. Do tego 
znakomita widoczność, ergono-
mia, kabina jeszcze cichsza niż 
kiedyś, nowocześniejsze elementy 
zawieszenia kabiny - to wszystko 
składa się na to, że w tych ciągni-
kach czujemy się zupełnie inaczej 
niż w starszych traktorach.

Rozmawiał Roman Barszcz

20 wyróżnionych produktów - to bilans tegorocznej edycji Firmowych Hitów 
Roku - nagrody przyznawanej przez naszą redakcję. Wręczone zostały podczas 
targów Agrotech w Kielcach, jednej z największych wystaw w Europie 
prezentujących sprzęt rolniczy. O nagrodzie i nowościach firmowych wśród 
ciągników rozmawiamy z Bogdanem Rachwałem, dyrektorem firmy Agco, która 
oferuje markę Valtra
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Zarządca w rolnictwie – co to?
Każdy rolnik wie, ile jest kło-

potu w gospodarstwie, gdy zacho-
ruje, ulegnie wypadkowi lub musi 
wyjechać do sanatorium. Niewielu 
z nas może sobie również pozwolić 
na wyjazd na urlop, bo.. z kim 
wówczas zostawić gospodarstwo? 
Takim sytuacjom wychodzą na-
przeciw osoby wykonujące zawód 
zarządcy w rolnictwie. Profesja 
ta w Polsce jest praktycznie nie-
znana, ale u naszych zachodnich 
sąsiadów - bardzo popularna.

- Zarządca to osoba, która pod 
względem wiedzy, umiejętności 
i predyspozycji jest w stanie czasowo 
zastąpić rolnika na gospodarstwie 
i prowadzić je pod jego nieobec-
ność - mówi Aneta Adamczyk, 
koordynatorka projektu z Lokal-
nej Grupy Działania Małe Morze 
(Puck). - To zawód szczególnie atrak-
cyjny dla osób 50+ posiadających 
doświadczenie rolnicze oraz dla 
rolników, którzy mają zbyt małe, 
z ekonomicznego punktu widze-
nia, gospodarstwa i decydują się 
na przekwalifikowanie – dodaje.

Dla tych, którym szans 
się nie daje

Dr Sylwester Kania przepro-
wadził badania socjologiczne 
takich osób. Jak wynika z jego 

badań znacząca część bezrobot-
nych pomimo trudnej sytuacji 
osobistej, materialnej i zawo-
dowej przejawia determinację 
do zmiany swojego położenia. 
Bezrobotni 50+ mieszkający na 
wsi w zdecydowanej większości 
przejawiają zainteresowanie nie 
tylko samym projektem, ale rów-
nież deklarują chęć aktywnego 
udziału w nim. Dostrzegają re-
alne możliwości wykonywania 
zawodu zarządcy w rolnictwie., 
bo posiadają doświadczenie 
w pracy w tym fachu. Mają 
różne umiejętności związane 
zarówno z kierowaniem gospo-
darstwem, jak też umiejętności 
w wykonywaniu różnych prac 
w gospodarstwie rolnym.

 Potrafią pracować fizycznie 
i orientują się w problemach, 
jakie niesie praca w gospodar-
stwie. Większość badanych - 
szczególnie mężczyzn - posiada 
duże zdolności manualne, które 
są niezbędne przy obsłudze ma-
szyn i urządzeń rolniczych. Na 
te umiejętności, jako niezbędne 
przy wykonywaniu zawodu za-
rządcy w rolnictwie, wskazują 
badani rolnicy, ewentualni przy-
szli pracodawcy. Optymistyczne 
jest też to, że większość rolni-
ków deklaruje chęć zatrudnienia 

w swoich gospodarstwach ta-
kich osób – podkreśla Sylwe-
ster Kania.

Innowacyjny projekt
LGD z Pucka od ubiegłego 

roku realizuje innowacyjny pro-
jekt, który ma na celu kształcenie 
zarządców w rolnictwie i popu-
laryzację tej profesji wśród pol-
skich przedsiębiorców rolnych. 
W tym celu grupa przeprowadzi-
ła badania i przystąpiła do rekru-
tacji kandydatów na doradców.

W warunkach niemieckich 
kandydat na doradcę rolnego 
przechodzi szkolenie zarówno 
teoretyczne, praktyczne jak 
i psychologiczne. Tu, zdaniem 
trenerów, można spotkać się ze 
specyficznymi problemami, bo 
doradca trafia za każdym ra-
zem na nowe gospodarstwo, 
więc jego umiejętności inter-
personalne muszą być na tyle 
wysokie, aby zapobiec ewentu-
alnym napięciom i efektywnie 
zarządzać gospodarstwem pod 
nieobecność rolnika.

Kto się tym zajmuje?
W warunkach niemieckich za-

rządcami zawiadują powiatowe 

kółka rolnicze – lokalne Ma-
schinenringi. Nie jest to jednak 
odpowiednik polskich kółek 
rolniczych. - Jest to zrzeszenie 
rolnicze, które w naszym po-
wiecie istnieje 50 lat, a liczy 
570 członków uprawiających 
łącznie ponad 37 tys. ha. Na-
szymi członkami są również 
firmy dostarczające maszyny 
i je serwisujący. Zatrudniamy 
w sumie 5 zarządców w rolnic-
twie – mówi Ole Christiansen 

z Bliederdorfu, prezes kółka 
w Stade (Dolna Saksonia).

Kto za to płaci?
Kółka rolnicze, które istnieją 

we wszystkich powiatach, mają 
umowy z kasą rolniczych ubez-
pieczeń społecznych. Jeśli za-
rządca w rolnictwie przydzielany 
jest z przyczyn losowych, rolnik 
nie płaci nic. - Stąd idea, aby 
w Polsce było podobnie i aby 

finansował to KRUS – mówią 
członkowie LGD i mają nadzie-
ję, że kwestię tę uda się w ten 
sposób zorganizować również 
w naszym kraju.

Niemieccy rolnicy mogą sko-
rzystać z zastępcy również wte-
dy, gdy chcą po prostu pojechać 
na urlop. Jednak wówczas koszt 
zarządcy muszą pokryć sami, 
a jego roboczogodzina kosztuje 
17,5 euro brutto.

Alicja Szczypta

Aby rolnik mógł odetchnąć...

AGROSPEC internetowy 
Żeby dotrzeć do szerokie-

go wachlarza klientów coraz 
częściej producenci korzystają 
z internetu.

Firmy CASE IH, FN Agro oraz 
HORSCH, w celu nawiązania 
kontaktu z rolnikami i przybliże-
nia swoich produktów, wspólnie 
zorganizowały konkurs interne-
towy AGROSPEC.

W I części konkursu, do 
którego przystąpiło oko-
ło 1500 osób, uczestnicy 

odpowiadali internetowo 
na pytania związane z rolnic-
twem, a w II części musieli 
w sposób opisowy przedstawić 
jeden wspólny temat, doty-
czący przyszłości rolnictwa 
i własnego gospodarstwa. Spo-
śród wszystkich uczestników 
konkursu, którzy nadesłali 
prace, komisja, składająca się 
z przedstawicieli firm-orga-
nizatorów, wyłoniła 10 zwy-
cięzców. Laureaci otrzymali 

jednoosobowe karnety upraw-
niające do darmowego 
uczestnictwa w szkoleniach 
w czasie IX Dni Przedsiębior-
cy Rolnego w Poświętnem 
w dniach 06-07.03.2013 wraz 
z noclegami, a także upomin-
ki-niespodzianki od organi-
zatorów konkursu, które 
były do odebrania na Tar-
gach AGROTECH KIELCE 
2013 na stoiskach CASE IH, 
FN Agro oraz HORSCH.

Stabilny rok  
Z.Ch. „Police” S.A.

Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. kolejny rok z rzędu wypra-
cowały dobre wyniki finansowe 
i zachowały czołową pozycję 
wśród podmiotów na rynku 
chemii przemysłowej. 

Spółka osiągnęła zysk netto 
powyżej 115 mln zł, przy 8 pro-
centowym wzroście przychodów 
w stosunku do 2011 roku, pomi-
mo niekorzystnych warunków 
w otoczeniu zewnętrznym. Za-
kłady poprawiły także większość 

wskaźników finansowych, obni-
żając zadłużenie i poprawiając 
płynność finansową.

W 2012 roku GK Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A., osią-
gnęły przychód ze sprzedaży  
w wysokości prawie 3 mld zł., 
co stanowi 8 procentowy wzrost 
w porównaniu do rekordowego 
dla Spółki 2011 roku. Wynik 
ten jest skutkiem wzrostu cen 
niemal wszystkich grup wyro-
bów oraz wysokiego wolumenu 

sprzedaży amoniaku.  
„Miniony rok należał do bar-

dzo wymagających. Jednak dzię-
ki podjętym działaniom udało 
się zminimalizować negatywne 
skutki spowolnienia gospodar-
czego i wypracować optymalny 
poziom wyników i rentowno-
ści” – powiedział Krzysztof Ja-
łosiński, Prezes Zarządu Z.Ch. 
„Police” S.A. oraz Wiceprezes 
Grupy Azoty.

Puchar 
dla BIN

Targi, to czas na poka-
zanie swoich najnowszych 
osiągnięć, ale też na spo-
tkania, dyskusje, wymia-
nę poglądów i okazja do 
wręczenia odznaczeń, czy 
podziękowań.

Tak też, podczas tego-
rocznych targów AGRO-
TECH w Kielcach, firma 
BIN została uhonorowana 
Pucharem „Za długoletnią 
współpracę redakcyjno-re-
klamową z miesięcznikiem 
Raport Rolny” Małgorzata Kałamarska i Leszek Chrzanowski - BIN

Młodzi laureaci konkursu AGROSPEC na stoisku firmy HORSCH podczas targów AGROTECH 
w Kielcach

Aneta Adamczyk
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Nowa roślina żywicielska 
przędziorka chmielowca

W ubiegłym sezonie na plan-
tacjach buraków cukrowych zlo-
kalizowanych we wschodnich 
i centralnych rejonach Polski 
obserwowano latem niespecy-
ficzne zmiany wyglądu roślin. 
Pierwsze anomalie stwierdza-
no w przybrzeżnych rzędach. 
Na najstarszych, zewnętrznych 
liściach rozet obserwowano mo-
zaiki przypominające niedobory 
magnezu. Przebarwione na żółto 
tkanki pomiędzy nerwami były 
dodatkowo zniekształcone, wy-
brzuszone. Z czasem miejsca te 
ciemniały, pojawiały się nekrozy 
(tkanki zamierały), liście zasy-
chały. Cała roślina była ogra-
niczona we wzroście. Różnica 
masy korzeni (w porównaniu 
z korzeniami roślin zdrowych) 
wynosiła średnio 24,5%, lokal-
nie, np. w okolicach Werbko-
wic nawet 63,3%. Polaryzacja 
(zawartość sacharozy) w soku 
korzeni buraków była średnio 
o 1,44% mniejsza, a w okoli-
cach Werbkowic nawet 2,67%, 
w porównaniu z sokiem korzeni 
buraków zdrowych. Lokalnie 
rośliny zamierały. Efekt ten po-
tęgowała susza. 

Obecny w Warszawie, pod-
czas zorganizowanej (7 marca 
br.) przez firmę – Sumi Agro Po-
land, konferencji „Akarycydy 
2013”, dr hab. Jacek Piszczek, 
prof. nadzw. Instytutu Ochrony 
Roślin–PIB w Poznaniu, specja-
lista fitopatolog od lat zajmu-
jący się praktycznie burakami 
cukrowymi, podobne objawy 
obserwował raz w ciągu dotych-
czasowej kariery zawodowej – 
w latach 80 ubiegłego wieku. 
Jego przypuszczenia potwier-
dziły się w efekcie dokładnej 
lustracji roślin. 

Zmiany wyglądu spowodo-
wane były silnym opanowa-
niem roślin przez przędziorka 
chmielowca (Tetranychus urti-
cae). Na dolnej stronie anormal-
nie wyglądających liści obecne 
były bardzo liczne, wszystkie 
stadia rozwojowe tego szkod-
nika (osobniki dorosłe, larwy, 

jaja). Wysoka temperatura, su-
sza, zakurzenie liści sprzyjały 
rozwojowi jego populacji. Ba-
dania i systematyczne kontrole 
plantacji buraków na obecność 
przędziorka chmielowca będą 
prowadzone w obecnym sezonie. 
Konieczne jest ustalenie termi-
nu zasiedlania buraków przez 
tego roztocza, co jest niezbędne 
w celu ustalenia momentu roz-
poczęcia zabiegów ochronnych. 
Jak stwierdzili obecni podczas 
konferencji specjaliści, nie-
zbędne będzie interwencyjne 
dopuszczenie do użycia pewnych 
akarycydów, gdyż dotychczas 
w tekstach etykiet zarejestro-
wanych w Polsce środków nie 
ma uwzględnionych zaleceń 
zwalczania przędziorków na 
burakach cukrowych. Ten nowy 
problem jest dokładnie monito-
rowany od zeszłego roku przez 
fachowców z naszej firmy Sumi 
Agro Poland, którzy dostrzegając 
problem analizują możliwość 
użycia do ochrony buraków cu-
krowych jednego z posiadanych 
w ofercie licznych akarycydów, 
w tym środków Ortus 05 SC czy 
Sumo 10 EC (Koromite 10 EC). 
Według naszych specjalistów 
zabiegi (dotyczące brzeżnych pa-
sów roślin) mogą być wskazane 
już z końcem maja–początkiem 
czerwca, kiedy z zimowych kry-
jówek (np. na miedzach) wy-
chodzą samice i zasiedlają liście 
buraków. Niebezpieczeństwo jest 
tym większe, że szkodnik może 
się przemieszczać aktywnie na 
plantacji, a także jest rozprze-
strzeniany biernie z wiatrem, 
wytwarza bowiem przędzę uno-
szoną podmuchami powietrza. 
Utrudnieniem w ochronie bura-
ków może okazać się sposób jego 
bytowania – zasiedla bowiem 
głównie dolne strony liści, do-
datkowo powlekając je przędza 
stanowiącą barierę w dotarciu 
cieczy roboczej akarycydów 
kontaktowych do opanowanej 
powierzchni i organizmów 
przędziorków. Wskazane może 
okazać się zatem użycie akarycy-
du działającego wgłębnie, oraz 
wykorzystanie opryskiwaczy 
z pomocniczym strumieniem 
powietrza, belek „fragaria” 
bądź rozpylaczy wirowych albo 
eżektorowych. Doświadczenia, 
także z uwzględnieniem odpo-
wiedniej techniki ochrony, będą 
prowadzone przez specjalistów 
z naszej firmy. 

Materiały prasowe Sumi 
Agro Poland

Bayer otwiera w Polsce 
Centrum Finansowo-Księgowe

Nowe Centrum wspiera mię-
dzynarodowe operacje finan-
sowo-księgowe Grupy Bayer 
i jest częścią paneuropejskiej 
sieci centrów usług wspólnych 
(Finance & Accounting Shared 
Service Center). Centrum doce-
lowo będzie obsługiwać procesy 
księgowe oddziałów Bayer w po-
nad 20 państwach Europy, m.in. 
Niemczech, Skandynawii, Rosji. 
Utworzenie Centrum przyczy-
ni się do poprawy globalnych 
funkcji księgowych, uelastycz-
nienia procesów i zwiększenia 
wydajności Bayer.

- Poprzez zlokalizowanie tej 
inwestycji w Polsce wyrażamy 
uznanie dla najwyższego pozio-
mu dostępnych tu specjalistów 
– mówi Christophe Dumont, 
Prezes Zarządu Bayer Sp. z o.o. 
- Bayer jest jednym z najbar-
dziej atrakcyjnych pracodawców 
w sektorze przemysłowym. Ofe-
rujemy pracownikom programy 
rozwoju kariery w międzynaro-
dowym środowisku, obejmują-
ce m.in. staże w europejskich 
oddziałach firmy. Cieszymy się, 

że nasz gdański zespół dołączy 
do grona 600 pracowników Bay-
er w Polsce i 110 500 na całym 
świecie.

Bayer Service Center Gdańsk 
powstało dzięki współpracy z In-
vest in Pomerania, regionalnej 
inicjatywy, której członkami 
są m.in.: Miasto Gdańsk oraz 
Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego InvestGDA. 
Od strony regionu, projekt był 
koordynowany przez Agen-
cję Rozwoju Pomorza S.A.  
19 marca br. w uroczystej in-
auguracji Centrum uczestni-
czyli przedstawiciele władz: 
Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego oraz 
Paweł Adamowicz, Prezydent 
Miasta Gdańska.

- Jestem dumny, że jedna 
z największych i najstarszych 
firm farmaceutycznych na świe-
cie ulokowała swoje centrum 
finansowo- księgowe w Gdań-
sku. Jest to ogromna szansa dla 
naszego regionu żeby pokazać, 
że właśnie na Pomorzu, w Gdań-
sku mieszkają i pracują młodzi 

ludzie, którzy ze względu na 
swoje wykształcenie, doświad-
czenie oraz otwartość na nowe 
wyzwania są w stanie spełniać 
kryteria i oczekiwania uznanych 
na całym świecie firm, takich jak 
Bayer. Mam nadzieję, że dalszy 

rozwój firmy w kolejnych latach 
przyniesie także możliwość po-
szerzenia działań  oraz wykony-
wanych obowiązków przez nasz 
gdański oddział – powiedział 
Paweł Adamowicz, Prezydent 
Miasta Gdańska.

19 marca 2013 - Bayer Service Center Gdańsk oficjalnie 
rozpoczął działalność.

Na konferencji w Jasionce dyskutowano 
o przyszłości polskiej wsi

W dorocznym spotkaniu, or-
ganizowanym przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
wzięli udział eksperci, politycy, 
samorządowcy oraz przedstawi-
ciele Unii Europejskiej.

Najważniejszym punktem 
spotkania była dyskusja doty-
cząca polityki rozwoju obszarów 
wiejskich w nowych realiach 
budżetowych. Uczestnicy kon-
ferencji zastanawiali się między 
innymi nad tym jak planowane 
cięcia budżetu Wspólnej Polityki 
Rolnej wpłyną na możliwości 
rozwojowe obszarów wiejskich 
oraz w jaki sposób można efek-
tywniej wykorzystać, mniejsze 
w przyszłej perspektywie bu-
dżetowej, środki w  ramach 
programów rozwoju obszarów 
wiejskich?

Komisarz Dacian Cioloş pod-
kreślał determinację Komisji 
Europejskiej do wprowadzenia 
zmian we Wspólnej Polityce Rol-
nej, w tym chęć jej uproszczenia 
także w odniesieniu do II filara 

WPR. Zapowiedział między in-
nymi brak zgody KE w przy-
padku przedstawiania przez 
poszczególne państwa człon-
kowskie zbyt skomplikowanych 
programów rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW). 

– Dyskusja w trakcie konfe-
rencji wskazała na kilka istot-
nych problemów związanych 
z polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. Uczestnicy podkre-
ślali między innymi konieczność 
jak najszybszych decyzji w kwe-
stii budżetu, gdyż uniemożli-
wia to przygotowanie PROW na 
lata 2014-2020 – mówi Marek 
Zagórski, Prezes Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

Dużo kontrowersji wzbudzała 
też kwestia ewentualnego prze-
sunięcia ¼ środków z PROW na 
zwiększenie płatności bezpo-
średnich (I filar WPR), co za-
powiedział minister Stanisław 
Kalemba.

Udział w spotkaniu wzięli 
m.in.: Dacian Cioloş (Komisarz 

ds. Rolnictwa UE), prof. Jerzy 
Buzek (Poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego), Stanisław Kalemba 
(Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi), Leokadija Počikovska (Wi-
ceminister Rolnictwa Litwy), 
Krzysztof Jurgiel (Przewodniczą-
cy Sejmowej Komisji Rolnictwa), 

Marek Sawicki (Wiceprzewod-
niczący Sejmowej Komisji Rol-
nictwa) oraz Czesław Siekierski 
(Wiceprzewodniczący Komisji 
Rolnictwa Parlamentu Euro-
pejskiego) a także Artur Balazs 
i Adam Tański – byli ministrowie 
rolnictwa.

Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”, 
która odbyła się 16 marca br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów 
na temat perspektyw rozwoju polskiej wsi.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Od lewej: P. Adamowicz, Ch. Dumont i M. Struk

Jacek Piszczek
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DuPont i Światowy 
Indeks Bezpieczeństwa 
Żywności

Dobre praktyki, gdzie po raz 
pierwszy w historii prezentuje 
firmę DuPont, Wśród ujętych 
w raporcie inicjatyw z obszaru 
„uczciwe praktyki operacyjne”, 
w kategorii „edukacja rynku” 
znalazł się Światowy Indeks Bez-
pieczeństwa Żywności, którego 
sponsorem jest firma DuPont.

Światowy Indeks Bezpieczeń-
stwa Żywności dotyczy kwestii 
związanych z osiągalnością ce-
nową, dostępem oraz jakością 
i bezpieczeństwem żywności 
w 105 krajach świata. Indeks 
jest pierwszym narzędziem ba-
dającym czynniki wpływające na 
bezpieczeństwo żywności o tak 
szerokim zasięgu i funkcjonalno-
ści, a powstał dzięki współpracy 
DuPont i Economist Intelligence 
Unit. Indeks jest dostępny publicz-
nie i nieodpłatnie pod adresem: 
http://foodsecurityindex.eiu.com.

- Liczba ludności na świecie 
stale rośnie. Przewiduje się, że 
osiągnie ona 9 mld do 2050 roku 
- mówi Piotr Gill, dyrektor ge-
neralny DuPont Poland. - Du-
Pont pragnie przyczyniać się do 
wspierania dialogu i współpracy 
pomiędzy wszystkimi intere-
sariuszami, których celem jest 
zwiększenie dostępu do żywno-
ści populacji światowej. Indeks 
jest narzędziem, które powstało 
dla zaspokojenia pilnej potrze-
by zmierzenia wielu aspektów 
bezpieczeństwa żywności. Za-
mieszczenie Indeksu w raporcie 
FOBu jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem i potwierdzeniem 
potrzeby zaangażowania w kwe-
stie związane z bezpieczeństwem 
żywności.

W ogólnym rankingu Indeksu 
Polska znajduje się na 24 miej-
scu i lokuje się tuż za Czecha-
mi (23 miejsce). Na pierwszym 
miejscu uplasowały się Stany 
Zjednoczone i zaraz za nimi 
Norwegia, Dania i Francja.

- Raport pokazuje, że  kon-
cepcja społecznej odpowie-
dzialności biznesu jest w Polsce 
coraz szerzej znana i coraz le-
piej rozumiana, ale sceptycyzm 
wobec działań przedsiębior-
ców, w tym aktywności z za-
kresu CSR, pozostaje wysoki. 
Polscy przedsiębiorcy powinni 
rozpocząć dialog z interesa-
riuszami i konsumentami, in-
stytucje finansowe promować 
znaczenie odpowiedzialnego 
inwestowania, uczelnie i śro-
dowiska naukowe powinny 
zadać sobie pytanie, czy nad-
szedł już czas, aby zacząć uczyć 
zarządzania i ekonomii bez 
oderwania od etyki i odpo-
wiedzialności a ustawodawcy, 
jak wspierać rozwój odpowie-
dzialnego biznesu. Odpowie-
dzialność to zadanie dla nas 
wszystkich - podkreśla Mirel-
la Panek-Owsiańska, Prezeska 
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.

Tegoroczna edycja jest już 
11 z kolei publikacją raportu 
FOBu, która podsumowuje za-
angażowanie firm w działania 
CSR w danym roku. Zgłoszone 
w ramach raportu dobre prak-
tyki oceniane były ze względu 
na ich adekwatność, innowa-
cyjność, wzajemne korzyści 
dla firmy i interesariuszy oraz 
wymierność.

Jakie rolnictwo 
w ocieplającym się klimacie?

Największym zagrożeniem 
wynikającym ze zmian klimatu 
w Polsce nie jest nawet samo 
globalne ocieplenie i zmiany 
długoterminowe, ale wzrost wa-
riancji przebiegów poszczegól-
nych wartości – podkreślał prof. 
Leszek Kuchar z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Dotyczy to przede wszystkim 
opadów i temperatury. – Jest to 
bardzo niebezpieczne zjawisko, 
bo łatwo sobie wyobrazić, że po 
okresie suszy następują nagłe 
opady nawalne. W miastach nie 
zbiera tego kanalizacja, następu-
je spływ powierzchniowy, mamy 
bardzo małe możliwości, jeśli 
chodzi o retencję… Krótko mó-
wiąc ta woda jest stracona. Rów-
nie ważne są oczywiście trendy 
długoterminowe, ale i w nich 
per saldo nie jesteśmy na dobrej 
drodze – tłumaczył profesor. 
– Podobnie rzecz się ma, jeśli 
chodzi o temperaturę. Notujemy 
ocieplenie i wydłużenie okresu 

wegetacyjnego w naszym kraju, 
ale - podobnie jak w przypad-
ku bilansu wodnego – wzrasta 
również wariancja. To z kolei 
stwarza coraz większe ryzyko 
przymrozków.

Z tytułu zmian klimatu wy-
pływa oczywiście szereg za-
grożeń dla rolnictwa. Jak temu 
przeciwdziałać? Zmianom zara-
dzić można adaptując rozwiąza-
nia stosowane dzisiaj w krajach 
o cieplejszym i bardziej suchym 
klimacie, wprowadzać zmiany 
w agrotechnice, małą retencję 
wodną, ale też warto zaintere-
sować się zarządzaniem ryzy-
kiem czy rejonizacją produkcji 
roślinnej. – Mamy jeszcze czas, 
aby o tym pomyśleć i przygo-
tować obronę naszych upraw 
przed zmianami klimatyczny-
mi – podsumował prof. Kuchar.

Minimalizacja ryzyka czyn-
ników stresowych poprzez od-
powiednie odżywianie roślin 
uprawnych magnezem i potasem 

była przedmiotem rozważań 
prof. Andreasa Gransee. - Te 
dwa pierwiastki podwyższają 
tolerancję roślin na stresy abio-
tyczne, więc umiejętnie nimi 
nawożąc, możemy zabezpieczyć 
nasze rośliny przed wahaniami, 
o których mowa była wcześniej 
– powiedział prof. Gransee.

- Reasumując, właściwe stoso-
wanie potasu i magnezu mini-
malizuje ryzyko spadku plonów 
w latach suchych, a nawet ma 
miejsce zjawisko przeciwne. Jak 
wynika z ogólnoeuropejskich 
badań, w latach suchych wzrost 
plonu jest szczególnie wysoki 
tam, gdzie nie oszczędzano na 
potasie – podsumował Gransee.

Pod hasłem „Nawozy K+S 
KALI, ryzyko suszy pod kon-
trolą” firma K+S Polska pod-
kreśla rolę magnezu i potasu 
w minimalizacji ryzyka czyn-
ników stresowych takich jak 
susza i wysokie temperatury 
dla roślin uprawnych. 

Występujące okresowo susze 
podczas wegetacji ogranicza-
ją prawidłowe wykorzystanie 
wody przez rośliny. Efektem tego 
są straty w plonach. Ważnymi 
składnikami niezbędnymi do 
optymalnego wykorzystania 
wody przez rośliny są potas 
i magnez. ESTA®Kieserit i EP-
SOTop® to nawozy dostarcza-
jące roślinom optymalne ilości 
magnezu. Wraz z produktami 
bogatymi w potas Korn-Kali® 
i Patentkali ® zwiększają efek-
tywność wykorzystania wody 
i minimalizują ryzyko strat 
w plonowaniu. Składniki zawar-
te w tych nawozach są szybko 
dostępne dla roślin dzięki wy-
sokiej rozpuszczalności. 

Nawóz ESTA®Kieserit i EP-
SOTop® to produkty o wysokiej 
zawartości magnezu i siarki, nie-
zbędne w odżywianiu zbóż, ku-
kurydzy, ziemniaków, buraków 
i rzepaku. Nawóz Korn-Kali® 
to połączenie potasu z magne-
zem siarką i sodem, wspólnie 
z nawozem Patentkali® na bazie 
siarczanu potasu stanowią trzon 
oferty produktowej firmy.

Alicja Szczypta

O tym co, jak i dlaczego oraz jak zapobiegać negatywnym 
skutkom zmian klimatu – rozmawiano w Poznaniu podczas 
konferencji K+S Polska.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
ogłosiło wyniki raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012.

Andreas Gransee

Leszek Kuchar

Organizatorzy konferencji
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Główna nagroda za stoisko targowe dla Grupy Azoty

Nowa odsłona wizerunkowa 
pełnej gamy nawozów, a tak-
że prezentacja oferty w posta-
ci zaleceń nawozowych dla 
17 najpopularniejszych upraw 
w Polsce, spotkała się z du-
żym zainteresowaniem zwie-
dzających największą krajową 
imprezę wystawienniczą dla 
sektora rolniczego. Rolnicy 
mieli też okazję poznać zapre-
zentowany na stoisku targowym 

harmonogram nawożenia dla 
6 konkretnych upraw. Tegorocz-
na oferta środków do produk-
cji rolniczej cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem, a ekspozycja 
Grupy Azoty otrzymała nagrodę 
główną dla wystawców – Medal 
19 Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej Agrotech za 
„oryginalny i nowoczesny styl 
prezentacji targowej”. Stoisko 
targowe Grupy Azoty, utrzymane 

w wesołych i otwierających wio-
senną paletę barw: zieleni, żółci 
i pomarańczy, bardzo podoba-
ło się zwiedzającym gościom. 
Podczas targów odwiedzili je 
m.in. Stanisław Kolemba, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Tadeusz Nalewajk, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Wicewojewoda Opolski.

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech, w Kielcach, Grupa Azoty 
zaprezentowała pełną ofertę produktów dla rolnictwa. 

New Holland 
wyznacza standardy

Ponad 600 wystawców z ca-
łego świata na 60 000 m2 i bli-
sko 60 00 odwiedzjących – XIX 
Podczas drugiej pod względem 
wielkości w Polsce wystawie ma-
szyn rolniczych AGROTECH 
2013, swą szeroką ofertę handlo-
wą w efektowny sposób przed-
stawiła marka New Holland.

Po raz pierwszy w Polsce zwie-
dzający mieli okazję zobaczyć 
nowy traktor z serii TD5 oraz 
traktor T5 Electro Command, 
a swoją premierę miała również 
nowa sieczkarnia samobieżna 
FR450.  Na ekspozycji zaprezen-
towane zostały także wszystkie 
maszyny produkowane w płoc-
kiej fabryce.

Wystawa to nie tylko trakto-
ry, kombajny czy prasy, to rów-
nież wytwarzanie bliskiej więzi 
z klientem. Dlatego New Holland, 
jako lider na rynku polskim przy-
gotował dodatkowe atrakcje dla 
odwiedzających wystawę. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 3 in-
teraktywne moduły wystawowe: 
symulator PLM (rolnictwo precy-
zyjne), potężny silnik FTP Cursor 

13 oraz przekładnia bezstopnio-
wa ciągnika T7 AutoCommand, 
a niepowtarzalne pokazy taneczne 
wykonane przez grupę profesjo-
nalnych tancerek dodatkowo przy-
ciągały tłumy zwiedzających do 
stoiska New Holland. 

Podczas uroczystej gali, Adam 
Sulak - Biznes Dyrektor NH AG 
odebrał z rąk Ministra Rolnic-
twa złoty medal Targów Agro-
tech 2013, którym za nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne i er-
gonomiczne oraz wzornictwo na-
grodzony został specjalistyczny 
traktor New Holland 4030F. 
Ekspozycja New Holland uho-
norowana została również przez 
targowe jury medalem Targów 
Kielce za oryginalny i nowoczesny 
styl prezentacji targowej. 

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Pokazać się od 
najlepszej strony

Targi, to doskonałe miejsce do 
pokazania nowych produktów, 
rozwiązań i trendów w branży, 
a także możliwość pozyskania 
wielu ciekawych informacji 
czy nawiązania kontaktów 
biznesowych. 

W tym roku, na Międzyna-
rodowych Targach Techniki 
Rolniczej AGROTECH w Kiel-
cach, Syngenta prezentowała 
wspólną ofertę: w zbożach, rze-
paku, kukurydzy oraz warzy-
wach. Dodatkowym elementem 
pokazującym kompleksowość 
rozwiązań była linia Bioline. 
Promowane nowe fungicydy: 
Menara – uniwersalne rozwią-
zanie w ochronie zbóż, Amistar 
Xtra w uprawie rzepaku oraz 
Bioline, czyli ul z trzmielami za-
pylającymi kwiaty przyciągnęły 
uwagę licznych klientów. Spe-
cjaliści Syngenta odpowiadali 

na wiele szczegółowych pytań 
związanych z doborem odmian 
(szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się nasiona kukurydzy 
i odmiany warzyw kapustnych 
oraz cebuli), szeroko pojętą 
uprawą oraz optymalną ochro-
ną plantacji. Ciekawa oferta, 
profesjonalne doradztwo oraz 
obsługa na wysokim poziomie 
spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem i uznaniem odwie-
dzających nas gości.

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Sukces dzięki innowacjom - 150 lat Bayer

– „W ciągu 150 lat innowacje 
firmy wielokrotnie przyczyniały 
się do poprawy jakości ludzkiego 
życia. Tradycja ta oraz zaangażo-
wanie na rzecz przyszłości znaj-
dują odzwierciedlenie w naszej 
misji »Bayer: Science For A Better 
Life«  – mówi dr Marijn Dekkers, 
Prezes Bayer. „Produkty firmy 
Bayer stały się nieodzowną czę-
ścią naszego życia” – dodaje Dek-
kers. Jednym z przykładów jest 
środek przeciwbólowy Aspirin™, 
wprowadzony w 1899 roku. Do 
dziś jest jednym z bestsellerów 
Bayer. Badacze firmy wielokrot-
nie opracowywali pionierskie 
substancje czynne do leczenia 
chorób zakaźnych, tropikalnych 
i sercowo-naczyniowych. Obec-
nie badania, prowadzone przez 
Bayer HealthCare, koncentrują 
się na kardiologii i hematologii, 
onkologii, zdrowiu kobiet oraz 
diagnostyce obrazowej.

Kolejnym obszarem zainte-
resowania firmy jest rolnictwo. 
W 1892 roku spółka wprowadziła 
Antinonnin – pierwszy na świecie 
syntetyczny środek owadobójczy 
do zwalczania brudnicy mniszki. 
Dziś Bayer CropScience jest świa-
towym liderem w tej dziedzinie. 
Jego pozycja opiera się na inno-
wacjach w zakresie chemicznych 
i biologicznych środków ochrony 
roślin i zrównoważonych roz-
wiązaniach dla rolnictwa. Bayer 
CropScience to wysoka jakość 
nasion, jak również szeroka 
gama produktów i usług zwią-
zanych ze zwalczaniem szkod-
ników w domu i ogrodzie oraz 
w leśnictwie.

Bayer to również zaawan-
sowane tworzywa, których 
historię otwiera opracowanie 
w 1930 roku poliuretanów do 
produkcji pianek. W 1953 roku 
opatentowano wysokowydajne 
poliwęglany (Makrolon™). Dziś 
materiały Bayer MaterialScience 
przyczyniają się do zachowania 
zasobów kopalnych – np. poli-
węglany wykorzystywane są do 
izolacji budynków, ogranicza-
jąc ilość energii potrzebnej do 
ogrzewania. Lekkie materiały 
umożliwiają konstrukcję lżej-
szych samochodów, pozwala-
jąc zmniejszać zużycie paliwa. 
Dzięki opracowaniu tzw. alifa-
tycznych farb poliuretanowych 
można zwiększać odporność po-
wierzchni na działanie wiatru 
i niekorzystnych warunków po-
godowych oraz zapewnić połysk 
samochodom, statkom, pocią-
gom i turbinom wiatrowym.

150 lat innowacji
Spółka została założona jako 

„Friedr. Bayer et comp” 1 sierpnia 
1863 roku przez przedsiębiorcę 

Friedricha Bayera oraz farbia-
rza Johanna Friedricha Weskot-
ta w Wuppertalu. Spółka Bayer 
początkowo produkowała syn-
tetyczne barwniki, ale z czasem 
zakres oferty rósł. W 1881 roku 
firma została przekształcona 
w spółkę akcyjną „Farbenfa-
briken vorm. Friedr. Bayer & 
Co.”, która rozwinęła się w mię-
dzynarodowe przedsiębiorstwo 
chemiczne, od 1912 roku z sie-
dzibą w Leverkusen. Po pierwszej 
wojnie światowej, w 1925 roku, 
spółka stała się częścią I.G. Farbe-
nindustrie AG. Odzyskała nieza-
leżność w 1951 roku pod nazwą 
„Farbenfabriken Bayer AG”. 

Tempo zmian zwiększyło się 
po 125 latach istnienia spółki. 
Firma postanowiła skoncentro-
wać się na podstawowej działal-
ności, co zaowocowało sprzedażą 
spółki zależnej Agfa w 1999 roku. 
W 2005 roku Bayer wydzielił 
istotne części działalności che-
micznej, tworząc spółkę pod 
nazwą Lanxess. W tym czasie 
jednostki, działające w obszarze 
zdrowia i rolnictwa, były sys-
tematycznie rozbudowywane, 
w szczególności poprzez naby-
cie spółek Aventis CropScience 
(2001) oraz Schering AG (2006). 
„Dzięki potencjałowi innowacji 
i zdolności do ciągłego przysto-
sowywania się do zmian ryn-
kowych Bayer zajmuje wiodącą 
pozycję we wszystkich swoich 
obszarach działania” – mówi dr 
Marijn Dekkers. 

Interaktywna wystawa 
odwiedzi Polskę

Aby podkreślić jubileusz, 
Bayer zorganizuje 20 projek-
tów okolicznościowych, ad-
resowanych do  wszystkich 
grup interesariuszy: ponad 
110 tys. pracowników, a także 
społeczności lokalnych, klien-
tów, partnerów i świata nauki. 
Elementem obchodów będzie 
interaktywna wystawa popular-
nonaukowa, ukazująca najważ-
niejsze innowacje w obszarach 
zdrowia, rolnictwa i zaawanso-
wanych tworzyw. 21 liter motta 
Bayer – „Science For A Better 
Life” (Nauka na rzecz lepszego 
życia) – przybierze formę 2-me-
trowych, interaktywnych ele-
mentów. Misja firmy zostanie 
wyjaśniona za pomocą konkret-
nych przykładów - począwszy 
od litery „S” (jak „science” – 
nauka) poprzez literę „A” (jak 
„Aspirin”), po literę „E” (jak 
„energooszczędna mobilność”). 
Wystawa odwiedzi 30 miast na 
pięciu kontynentach, a w lipcu 
gościć będzie w Warszawie.

Wśród pozostałych projek-
tów okolicznościowych Bayer 

znajdą się: wsparcie globalne-
go programu wolontariatu dla 
150 obecnych i emerytowanych 
pracowników, podróż dooko-
ła świata zeppelina w firmo-
wych barwach, pokazowe 

mecze piłkarskie drużyny Bayer 
04 m.in. w Japonii i Chinach, 
wystawa dzieł sztuki 95 artystów 
z kolekcji Bayer, materiały eduka-
cyjne o innowacjach Bayer (m.in 
film, w którym astronauta Buzz 

Aldrin opowiada jak Aspirin stał 
się pierwszym lekiem na Księ-
życu). Dla świata akademickie-
go przygotowano sympozjum, 
które w listopadzie zgromadzi 
400 naukowców. Firma będzie 

gospodarzem międzynarodowe-
go finału konkursu badawczego 
dla studentów „Jugend Forscht”. 
Uruchomiono stronę interneto-
wą poświęconą jubileuszowi: 
www.150.bayer.com 

Spółka, która rozpoczęła działalność jako niewielka, lecz innowacyjna fabryka barwników 
w Wuppertalu, jest obecnie globalnym przedsiębiorstwem, zatrudniającym ponad 110 tysięcy 
pracowników

R E K L A M A
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•  Łatwa w użyciu, zupełnie nowa   
 pięciostopniowa przekładnia 
 PowerShift HiTech 5 

• Intuicyjna obsługa – tak prosta, 
 że od razu wiesz jak jej używać 

• Skoncentruj się na pracy, 
 zapomnij o zmianie biegów

Prostsze
życie
dzięki HiTech 5

AGCO Sp. z o.o. – tel. 61 662 90 50  

Umów się na jazdę testową 
u najbliższego dealera.
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

SUPER
CENA NA

ŁADOWACZ

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

SILOSY PASZOWE SILOSY LEJOWE

RABAT 6% 
NA SILOSY PŁASKODENNE 

OD 10 DO 2200 TON
ZAMÓWIONE DO 30.04.2013 I SPRZEDANE DO 31.05.2013

* Cena z montażem
przed rabatem

Łado-
wność

(ton)

KWIECIEŃ 
2013

*Cena brutto (zł)

Rabat
brutto (zł)

10,5 4 620 247

13,5 5 690 306

20 6 851 365

28 7 774 413

57

 

11 215 598

68

 

12 876 690

100

 

18 184 974

132

 
21 641 1 155
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Laureaci Firmowego 
Hitu Roku 2013

Laureatów wybieramy w 5 kategoriach:
- maszyny rolnicze,
- chemia rolnicza,
- nasiennictwo,
- przechowalnictwo rolne,
- wyjątkowy produkt.
Jak co roku, przyznane złote medale Firmowy Hit Roku 

zostały wręczone przedstawicielom firm, podczas 
Międzynarodowych Targów AGROTECH w Kielcach.

Krukowiak podbija Europę
O targowych wrażeniach 

rozmawiamy z Sewerynem 
Borkowskim, dyrektorem Ku-
jawskiej Fabryki Maszyn Rol-
niczych Krukowiak z Brześcia 
Kujawskiego, która ten system 
produkuje.

Firmowy Hit Roku za system 
SELETRON, to bardzo miłe wy-
różnienie, ale nie jedyne, jakie 
otrzymaliśmy tu, na targach 
w Kielcach. Pierwsza nagroda, 
jaką otrzymaliśmy, przyznana 
nam została za opryskiwacz 
przyczepiany Goliat, o pojem-
ności 5200 l i o 36 m szeroko-
ści roboczej. Druga nagroda to 
puchar prezesa Krajowej Rady 
Izb Rolniczych za szeroką ofertę 
maszyn dla polskich rolników.

- Jak pan ocenia pierwszy 
dzień targów?

- Tak jak zawsze na targach 
w Kielcach jest sporo ludzi, spo-
ro zwiedzających, kontaktów. Jest 
spora grupa klientów, których już 

znamy, którzy są już użytkownika-
mi naszych maszyn, ale pojawiają 
też się nowi. Kieleckie targi są spe-
cyficzne, bo dużo tu przychodzi 
indywidualnych odbiorców.

- 28 lutego skończyły się targi 
SIMA w Paryżu, w których brali 
państwo czynny udział i mieli swo-
je stoisko. Czy targi SIMA uważa 
pan za udane dla Krukowiaka ?

- Tak, dużo bardziej niż 
2 lata temu. Jest światełko 
w tunelu, widać, że zmierzamy 
w dobrym kierunku i choć nie 
jest to łatwy rynek, będzie się 
on rozwijał. Jest jasne, że nie 
przespaliśmy tych dwóch lat, 
ale zrobiliśmy postęp i mamy 
określoną grupę klientów, dla 
których marka „Krukowiak” 
coś już znaczy, pomimo tego, 
że jesteśmy firmą polską! Do-
tyczy to przede wszystkim 
maszyn do warzyw, a warto 
podkreslić, że spośród tych 
maszyn, które mieliśmy na 
targach, większość została na 

miejscu sprzedana, bezpośred-
nio i od razu podczas targów! 
Mamy we Francji 9 partnerów, 
z którymi współpracujemy, 
a mam nadzieję, że pozyska-
my jeszcze 2-3 nowych. Co 
ważne, nabywcy przybywają 
też z krajów afrykańskich. Są 
to nie tylko państwa północnej 
Afryki, wybrzeża Morza Śród-
ziemnego, ale także typowa 
Czarna Afryka, na przykład 
Nigeria. Tam też potrzebne 
są maszyny, głównie do wa-
rzyw. Na afrykańskim rynku 
handlować opryskiwaczami 
jest nieco trudniej niż w Euro-
pie. Sprzedajemy tam głównie 
opryskiwacze zawieszane, ale 
udało nam się sprzedać nie-
dawno pierwszy duży opryski-
wacz ciągniony. Co ważne na 
rynku afrykańskim, musimy 
dbać o aspekt zarówno ceno-
wy jak i jakościowy, aby móc 
konkurować z producentami 
francuskimi.

Na łamach tego numeru prezentujemy Państwu 
wszystkie 20 Firm, które otrzymały Medal 
FIRMOWY HIT ROKU  2013 . Wręczenie medali 
odbyło się na targach AGROTECH w Kielcach.

Bogdan Rachwał - AGCO

Grzegorz Kosiński i Łukasz Domański - AGROMIXCezary i Sebastian Zaręba - AGROTECHNIK Iwona Daniszewska, Krzysztof Krogulecki i Małgorzata 
Laszczyk-Paś - CRYSTAL

Janusz Kielek - DOSSCHE

Leszek Weremczuk - EXPOM Krośniewice Sławomir Zagierski - HR Smolice Adam Gordziejczyk - HYDROMETAL

Seweryn Borkowski - KRUKOWIAK

Marek Luty - HR Strzelce
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Produkty i usługi o najwyższej jakości zasługują na wyjątkowe uznanie. Najlepsze rozwiązania warto bowiem nagradzać i skutecznie 
promować. Takie właśnie zadanie postawiła sobie za cel redakcja Raportu Rolnego, która od kilku już lat z powodzeniem organizuje prestiżowy 
ranking Firmowy Hit Roku.
Już po raz piąty, w grudniu 2012 roku, na łamach magazynu Raport Rolny, pokazaliśmy produkty z 20 firm, które nominowano do Firmowego 

Hitu Roku 2013.
W naszym plebiscycie regularnie wskazujemy najlepsze maszyny, usługi oraz rozwiązania dedykowane szeroko pojętemu sektorowi rolnemu. 

O zwycięstwie w rankingu decyduje wyłącznie jeden parametr, jest nim wysoka jakość.

„Strawna musi być 
cała roślina”

Limagrain Polska otrzymał 
Firmowy Hit Roku 2013 za 
2 mieszańce kukurydzy: jeden 
ziarnowy, a drugi kiszonkowy. 
Oba znane są polskim rolnikom. 
O nich właśnie rozmawiamy 
z Jeremim Wałkiem – przed-
stawicielem firmy.

- Firma Limagrain jest jednym 
z liderów, jeśli chodzi o sprze-
daż nasion kukurydzy i rzepaku 
w Polsce i ta tendencja do prze-
wodzenia i bycia w czołówce 
na krajowym rynku utrzymuje 
się od kilkunastu lat. Odmia-
ny, które proponujemy polskie-
mu rolnikowi muszą spełniać 
określone parametry jakościo-
we. W odniesieniu do kukury-
dzy na ziarno najważniejszym 
parametrem jest plon ziarna, 
a w przypadku odmian kiszon-
kowych - strawność. Jako jedyna 
firma w Europie zajęliśmy się 
strawnością całych roślin, nie 
tylko kolb. Wiadomo, że kolba 
jest strawna w 100%, ale my 

powiedzieliśmy: „Nie. Kolba 
kolbą. Strawna musi być cała 
roślina.” Potrafimy tak dopa-
sować i wyhodować odmiany, 
w których strawność ścian ko-
mórkowych jest najlepsza, bo 
tam właśnie ukryte jest bardzo 
dużo energii. Odmiana 32.58, za 
którą dostaliśmy nagrodę, to 
kukurydza typowa na ziarno, 
choć uprawiana również na ki-
szonkę. Nie ma ona jednak aż ta-
kich parametrów jakościowych 
jak  30.238, która jest typową 
odmianą kiszonkową, a na do-
datek oznaczoną znakiem LG 
Animal Nutrition. Aby otrzy-
mać to oznaczenie, odmiana 
musi spełnić parametry super-
-strawności i wysokiego plonu 
suchej masy. Zarówno 32.58 jak 
i 30.238 są odmianami wiodą-
cymi w naszej części Europy, 
a rolnicy potwierdzają ich efek-
ty mierzalne: zwiększenie pro-
dukcji mleka, a więc większy 
zarobek.

SaMASZ dynamicznie wchodzi na nowe rynki 

- Otrzymaliśmy wyróżnienie 
za Duo 680 H i kosiarkę dysko-
wą KTS 301 SH. Wyróżniono nas 
w kategorii „Wyrób na medal” za 
innowacyjność i walory użytkowe.

- A co, wśród tego, co prezentu-
jecie na targach, jest dzisiejszym 
hitem wystawy?

- Na stoisku eksponujemy te 
dwie nagrodzone maszyny i to 
one są hitem tej imprezy. Pozo-
stałe nasze produkty pokazywane 
są na zewnątrz.

- Jak pan ocenia targi pod 
względem handlowym?

- Nasze stoisko było licznie od-
wiedzane, wszyscy byli zaintereso-
wani naszymi maszynami, czegóż 
chcieć więcej?

- Gdzie w najbliższym czasie 
będzie można zobaczyć państwa 
produkty?

- W Szepietowie i Bednarach - 
jeśli chodzi o polskie targi. Za gra-
nicą zaś na pewno będziemy obecni 
na Agritechnice w Hanowerze.

Nagrodę Firmowy Hit Roku 2013 za zgrabiarkę dwukaruzelową Duo 680 H zdobyła białostocka firma Samasz. 
O innych wyróżnieniach produktów SaMASZA i o kieleckich targach rozmawiamy z Norbertem Pawluczukiem.

Iwona Krenc - ANKOR Polska

Jeremi Wałek - LIMAGRAIN

Michał Zawidzki - M-ROL

Tomasz Stencel i Kamil Maniak - OMNIVENT Maciej Gołębiewski - OMYA Wacław Erdmann - OSEVA

Norbert Pawluczuk - SaMASZ

Marek Kunce - ROLTOPCzesław Ostaszewski - POM AugustówMarek Musielak - PMHZ



kwiecień 2013 r. | Nowy Raport Rolny10 U R O D Z A J

R E K L A M AR E K L A M A

Właściwe nawożenie doglebowe roślin nie tylko sadowniczych

Znaczenie odczynu gleby 
w odżywianiu roślin

  Spośród wielu czynników 
wpływających na wzrost i plo-
nowanie uprawianych roślin 
kwasowość gleb wymienia się 
jako jeden z najważniejszych. 

Rośliny uprawiane na glebach 
kwaśnych mają gorsze warunki 
wzrostu i rozwoju. Związane 
jest to z ich niekorzystnymi 
właściwościami fizycznymi, 
chemicznymi oraz biologicz-
nymi, z niedoborem, a także 
z nadmiarem wielu składników 
pokarmowych, a nawet z tok-
sycznym oddziaływaniem na 
uprawiane rośliny.

Zakwaszanie gleb odbywa 
się różnymi drogami. Przede 
wszystkim polega na wymy-
waniu zasad (wapnia, magnezu 
i potasu) w głąb profilu glebowe-
go, a ich miejsce zajmuje wodór, 
następnie glin i mangan. Uby-
tek tych jonów z warstwy ornej 
gleb potęgowany jest gazowymi 
zanieczyszczeniami powietrza 
atmosferycznego, takimi jak 
dwutlenek siarki, tlenek azo-
tu, tlenek węgla oraz amoniak, 
które pochodzą z różnych gałęzi 
przemysłu, ze spalania węgla 
i pochodnych ropy naftowej, 
jak również z rolnictwa.

Każdego roku wraz z plonami 

roślin uprawnych wywozi się 
z pola bardzo dużo składników 
mineralnych, w tym wapnia, 
magnezu, potasu. Gdy dawki 
nawozów alkalizujących śro-
dowisko są niskie, wówczas 
zakwaszenie gleb potęguje się.

Stosowanie niektórych na-
wozów, w tym szczególnie 
siarczanu amonu oraz nawozów 
potasowych (soli potasowej), 
powoduje również zakwaszenie 
gleb. Ponadto amoniak uchodzą-
cy w znacznych ilościach z gleby 
do atmosfery łączy się szybko 
z kwasami, tworząc aerosol 
siarczanu amonu lub azotanu 
amonu i z opadami dostaje się 
do gleb, powodując ich dodat-
kowe zakwaszenie.

Wpływ niskiego 
odczynu gleb na wzrost 
i plonowanie roślin.

W kwaśnych glebach stwier-
dza się wysoką koncentrację wo-
doru, który dla roślin nie jest 
szkodliwy. O ewentualnym 
ujemnym oddziaływaniu du-
żych stężeń wodoru w glebie na 
wzrost roślin można mówić, gdy 
jej pH wynosi poniżej 3,0, cze-
go w praktyce nie spotyka się 
często. Wodór znajdujący się 
w roztworze glebowym cha-
rakteryzuje się dużą energią 

wchodzenia do kompleksu 
sorpcyjnego gleb, a tym samym 
wypierania jonów wapnia i ma-
gnezu, które następnie wymy-
wane są do głębszych warstw. 
W dalszej kolejności obserwuje 
się rozpadanie gruzełków gle-
bowych, próchnica w małym 
nasyceniu wapniem zmienia się 
na próchnicę kwaśną, a więc 
gorszą. W glebie o dużym stę-
żeniu wodoru rozwój korzeni 
jest mocno osłabiony. W gle-
bach kwaśnych o pH poniżej 
5,5 wzrasta zawartość ruchli-
wych form glinu i manganu 
w porównaniu z odczynem 
obojętnym (pH 6,6-7,2). Jest 
to spowodowane uwalnianiem 
glinu wchodzącego w skład siar-
ki krystalicznej wtórnych mi-
nerałów ilastych do roztworu 
glebowego oraz redukcją man-
ganu czterowartościowego do 
dwuwartościowego.

Toksyczne działanie glinu ob-
serwuje się przede wszystkim na 
korzeniach roślin. Ich wzrost 
jest zahamowany, są zgrubia-
łe, barwy brunatnej, o małej 
liczbie korzeni drobnych. Ma 
to swoje odbicie w transporcie 
wody i soli mineralnych z roz-
tworu glebowego do części 
nadziemnych roślin. Ponadto 
korzenie roślin są bardziej po-
datne na zakażenia, szczególnie 

patogenami. Duża koncentracja 
glinu w roztworze glebowym 
hamuje pobieranie oraz trans-
port wapnia i magnezu.

Mangan jest ważnym składni-
kiem pokarmowym dla roślin. 
Zaliczany jest do grupy mikro-
elementów, które odgrywają 
kluczową rolę w ich wzroście 
i plonowaniu. Niemniej jednak 
na kwaśnych glebach ilości man-
ganu przyswajalnego dla roślin 
są nadmierne, nawet mogą dzia-
łać toksycznie. Toksyczne działa-
nie manganu, inaczej niż glinu, 
obserwuje się przede wszystkim 
na częściach nadziemnych ro-
ślin. Młode liście zwijają się, a na 
starszych występuje cętkowana 
chloroza. Ponadto wysoka za-
wartość manganu w częściach 
nadziemnych roślin utrudnia 
pobieranie wapnia i magnezu.

W miarę zakwaszania gleb 
pobieranie składników pokar-
mowych przez rośliny ulega 
zakłóceniu. Zmniejsza się przy-
swajalność fosforu, magnezu, 
wapnia, molibdenu. Powstają 
w wodzie oraz w kwasach or-
ganicznych nierozpuszczalne 
fosforany glinu, żelaza oraz 
molibdeniany glinu i żelaza. 
Zjawisko to nazywa się uwstecz-
nianiem fosforu. Wykorzystanie 
fosforu z tych nawozów w pierw-
szym roku po wysianiu wynosi 

tylko 25%, nawet, gdy są to na-
wozy zawierające fosfor rozpusz-
czalny w wodzie (superfosfaty).

Wapń i magnez są wymywa-
ne do głębszych warstw gleby, 
a pobieranie tych jonów przez 
rośliny jest utrudnione przez 
dużą koncentrację glinu.

Należy jeszcze dodać, że ro-
śliny rosnące na glebach kwa-
śnych zawierają znaczne ilości 
metali ciężkich i siarczanów. 
Szczególnie ujemny jest wpływ 
siarczanów na pobieranie mo-
libdenianów. Wysoki poziom 
siarczanów w glebie powoduje 
nagromadzenie się azotanów 
w roślinie, co nie jest wynikiem 
przenawożenia azotowego, ale 
osłabionej zdolności ich redukcji 
i dalszego przetwarzania. Anta-
gonistyczny wpływ siarczanów 
na pobieranie molibdenu ma 
miejsce niezależnie od zasobno-
ści gleby w ten składnik.

W zaleceniach nawozowych 
dla poszczególnych gatunków 
roślin podaje się optymalny za-
kres pH. Dla większości upra-
wianych roślin ogrodniczych 
i rolniczych odczyn ten mieści 
się w granicach 5,5 do 6,5 pH, 
czyli obejmuje gleby słabo kwa-
śne i od 6,6 do 7,2 pH gleby 
obojętne. Oznacza to, że gleby 
kwaśne i bardzo kwaśne należy 
systematycznie wapnować.

Gleby o odczynie zasado-
wym bądź przewapnowane 
(pH > 7,2) charakteryzują się 
również wieloma niekorzyst-
nymi właściwościami. W tych 
glebach uwstecznia się (staje się 
mniej przyswajalny dla roślin) 
fosfor, przechodząc w fosfora-
ny trójwapniowe [Ca3(PO4)2], 
nierozpuszczalne w wodzie. 
Uwstecznia się również ma-
gnez oraz mikroelementy: Fe, 
Mn, Cu, Zn, B. Molibden jest 
pobierany w zakresie opty-
malnym. Uwstecznianie wy-
mienionych mikroelementów 
jest szczególnie ważne w na-
sadzeniach wieloletnich, np. 
w sadach, plantacjach krzewów 
owocowych. W takim przypad-
ku najlepszym rozwiązaniem 
jest stosowanie Chelatów bądź 
MIKROVITÓW mikroelemen-
towych (np. CHELAT Fe - 
13, CHELAT Cu – 14, CHELAT 
Zn – 14, CHELAT Mn – 13 lub 
MIKROVIT Cu – 80, MIKRO-
VIT Fe – 75, MIKROVIT Mn 
– 160, MIKROVIT Zn- 112) do-
listnie. Zmiana odczynu gleb 
zasadowych na obojętny czy 
lekko kwaśny jest bardzo 
trudna.

Wapnowanie i nawożenie doglebowe powinno być poprzedzone analizą gleby.

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

sadownictwa
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Aktywator plonowania zbóż

  optymalizuje odżywienie – aktywuje 
pobieranie składników pokarmowych 
przez rośliny

  zwiększa aktywność fotosyntetyczną 
liścia flagowego i podflagowego – 
fabryki asymilatów dla kłosa

  zwiększa plon i poprawia cechy 
 jakościowe ziarna

Technologia PhysioActivatorTM to:
 Naukowo udowodniony 

 mechanizm działania
 Opatentowany proces produkcji
 Potwierdzone wieloletnimi 
doświadczeniami korzyści dla rolników

to opracowana przez firmę Goëmar unikatowa  
i chroniona patentem technologia wykorzystania 
specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych 
pochodzących z alg Ascophyllum nodosum.

PhysioActivatorTM Technology 

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.  
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, 
tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, 
www.arysta.pl

Forthial 84x350 Arysta ramka JW 2013.indd   1 25.03.2013   13:42

R E K L A M A

Jak nawozić zboża dolistnie

Makroelementy pobierane są 
przez rośliny w dużych ilościach 
nawet do kilkuset kg/ha i wyko-
rzystywane głównie do budo-
wy tkanek. Zalicza się do nich: 
azot, fosfor, potas, magnez, siarkę 
i wapń. Zazwyczaj powinny być 
one dostarczone do gleby, gdyż 
jedynie system korzeniowy może je 
pobrać w tak znacznych ilościach. 
Mikroelementy regulują procesy 
biochemicznych zachodzące w ro-
ślinach zalicza się do nich: bor, 
miedz, molibden, cynk i żelazo.

Mikroelementy są słabo pobie-
rane przez system korzeniowy, 
dlatego dostarcza się je roślinom 
dolistnie w formie oprysku. Najlep-
sze efekty plonotwórcze otrzymuje 
się dokarmiając rośliny w okresach 
intensywnego wzrostu i tworzenia 
organów wegetatywnych. W przy-
padku pszenicy dla miedzi takimi 
okresami jest początek krzewie-
nia i koniec strzelania w źdźbła, 
dla jęczmienia późne krzewienie 
i okres tuż przed kłoszeniem. 
W przypadku manganu okres 
późnego krzewienia i okres tuż 
przed kłoszeniem. 

Stosując dokarmianie dolistne 
można liczyć, że przeciętny wzrost 
plonów oscyluje w granicach od 
8 do 20%. Wyższą efektywność 
uzyskuje się na glebach o mniej-
szej zawartości mikroelementow, 
stosując ochronę roślin. Na ryn-
ku jest bogata oferta nawozów 
dolistnych (tab.2) przy ich wy-
borze należy kierować się przede 

wszystkim koncentracją składni-
ków pokarmowych.

Azot może być stosowany za-
równo w formie sypkiej, jak i płyn-
nej (roztwór mocznika, RSM). 
Zazwyczaj pierwszą dawkę stosuje 
się w formie sypkiej lub roztworu 
mocznika, następne w formie syp-
kiej lub płynnej w zależności od 
warunków pogodowych i możli-
wości technicznych gospodarstwa. 

Do dolistnego dokarmiania ro-
ślin zbożowych stosuje się roztwór 
mocznika. Stężenie roztworu po-
winno być dostosowane do fazy 
rozwojowej rośliny (tab.3). 

Pierwsze opryskiwanie roztwo-
rem mocznika można wykonać 
po pełnym ruszeniu wegetacji. 
Pierwsze opryskiwanie zbóż roz-
tworem mocznika wykonać można 
w fazie krzewienia. W praktyce 
rolniczej najbardziej efektywne 
jest 4-krotne dokarmianie zbóż 
z 2-krotnym dodawaniem do 
cieczy siarczanu magnezowego 
i nawozów mikroelementowych. 
Warunki pogody wywierają duży 
wpływ na pobieranie roztworu 
mocznika. Najlepsze efekty daje 
stosowanie dokarmiania w cza-
sie pochmurnej pogody, rano lub 
wieczorem. Upalna pogoda może 
być przyczyną poparzenia liści 
i małych efektów jego stosowania. 

Ciecz roboczą przeznaczoną do 
dolistnego dokarmiania roślin na-
leży przygotować bezpośrednio 
przed jej stosowaniem, po to by 
nie zachodziły w niej niepożądane 

reakcje chemiczne. W pierwszej 
kolejności rozpuszcza się mocz-
nik, uprzednio napełniając zbior-
nik wodą w 60-70%, następnie 
można dodać siedmiowodny lub 
jednowodny siarczan magnezo-
wy, w trzeciej kolejności dodaje 
się roztwór mikroelementowy, 
po uprzednim rozpuszczeniu go 
w wodzie w osobnym naczyniu, 
w proporcji 1 litr na 5 litrów wody. 
Na koniec uzupełnia się zbiornik 
wodą do pożądanej objętości.

Z roztworem mocznika można 
łączyć też środki ochrony roślin 
i regulatory wzrostu. Należy jednak 
pamiętać, że dodajemy je rozcień-
czone w wodzie do przygotowanej 
już do oprysku cieczy nawozowej, 
w najmniejszych zalecanych daw-
kach, dodając regulator wzrostu 
dawkę zmniejszamy nawet o 50%. 

RSM- roztwór saletrzano-mocz-
nikowy jest mieszaniną fizyczną 
w skład, której wchodzą wodne 
roztwory mocznika i saletry amo-
nowej w stosunku 1:1. Producen-
tem RSM są Puławskie Zakłady 
Azotowe ‘Puławy”. Do stosowania 
w zbożach polecany jest RSM 28. 

RSM jest w nawozem dogle-
bowym i można go stosować 
przedsiewnie na rolę za pomocą 
opryskiwaczy lub pogłównie mię-
dzyrzędowo za pomocą węży lub 
rur rozlewowych, montowanych 
na belce opryskiwacza polowe-
go. RSM można również stosować 
w formie oprysków grubokro-
plistych. Terminy wykonania 

zabiegów w zbożach są przedsta-
wione w tabeli nr 4. W okresie 
od 3 dnia po wysiewie aż do wy-
kształcenia trzeciego liścia, oraz 
od początku do końca kwitnienia, 
nie należy stosować RSM. 

Efektywność działania RSM jest 
szczególnie widoczna w sezonach, 
gdy występują wysokie tempera-
tury i duże niedobory wilgoci 
w glebie. Zabieg w formie opry-
sku należy wykonać, gdy rośliny 
są suche. Na wilgotnych roślinach 
może dość do poparzeń. Z tego 
powodu stosowanie RSM późnym 
wieczorem lub rano na liściach 
pokrytych rosą jest zabronione. 
Do RSM można dodawać koncen-
traty makro i mikroelementowe, 
siarczan magnezowy lub pestycyd. 

Badania IUNG wykazały, że 
pszenica nawożona taką formą 
azotu plonuje od 12-15% wyżej 
w porównaniu do nawożonej 
formą sypką. Badania wskazują 
również, że ziarno pszenicy po 
zastosowaniu azotu w formie 
RSM osiąga korzystne parame-
try wypiekowe. Wzrasta zawartość 
białka i glutenu. Nawożenie RSM 
poprawia też inne cechy techno-
logiczne ziarna: MTZ, wydajność 
mąki i energię ciasta (tab.4). Stoso-
wanie zatem azotu w formie RSM 
w uprawie pszenicy ozimej wpływa 
korzystnie zarówno na wielkość 
plonu ziarna jak i na cechy war-
tości wypiekowej i przemiałowej. 

prof. dr hab. Grażyna Podolska 
IUNiG-PIB w Puławach

Do prawidłowego wzrostu, rozwoju i wysokiego plonowania rośliny 
potrzebują odpowiedniej ilości składników pokarmowych.

Tabela 1. Masa mikroelementów pobrana rocznie wraz z plonami roślin g/ha (wg M Ruszkowskiej)

Gatunek  zboża
Mikroelementy

Fe B Mn Cu Zn Mo
Pszenica ozima 570-1210 90 160-635 26-50 115-515 4
Jęczmień jary 25-735 20-260 95-670 40-70 150-1060 3

Żyto 210-390 20-46 160-410 35-70 120-320 n.o
Owies 330-760 22-48 350-1000 36-70 125-285 n.o

Tabela 2. Składniki pokarmowe w wybranych nawozach dolistnych stosowanych w roślinach zbożowych (% wagowych).
Nawóz N MgO S B Cu Zn Mn Fe Mo

Agrivit Z 4,0 12,0 10,0 0,07 1,70 1,40 1,60 1,10 0,02
Ekolist mikro Z 4,0 5,0 4,3 0,16 0,35 0,90 0,98 1,0 0,005

Indol 3 15,0 4,6 - 0,28 0,56 1,12 1,68 1,2 0,01
Plonvit Z 15,0 2,0 1,8 - ,9 1,00 1,10 0,8 0,01

YaraVita Zboże 3,8 16,2 - - 3,10 5,00 8,10 - -

Tabela 3. Optymalne stężenie wodnego roztworu mocznika w dolistnym dokarmianiu zbóż.
Faza rozwojowa zbóż Zawartość mocznika w sieci roboczej
Początek krzewienia 18-20
Koniec krzewienia 16-18

Początek strzelania w źdźbło 16-12
Koniec strzelania w źdźbło 6-8

Kłoszenie 5-6
Kwitnienie- nie należy dokarmiać dolistnie

Dojrzałość mleczna 4-5

Tabela 4 Wpływ techniki nawożenia azotem na jakość ziarna pszenicy ozimej

Cechy
Technika

Sypka forma azotu Azot w formie RSM
Zawartość białka w ziarnie (%) 11,5 13,4

Zawartość glutenu (%) 30,3 36,6
Liczba sedymentacji (ml) 24,5 31,6

Liczba opadania (s) 311 334
Wodochłonność mąki (%) 66,6 69,1
Masa tysiąca ziaren (g) 42,9 46,1

Ciężar hektolitra 77,9 79,1
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Warto dbać o owady zapylające
Ochrona owadów zapylających jest istotna przede 
wszystkim z uwagi na ich przydatność w wytwa-
rzaniu płodów rolnych. Zapylanie nie tylko wpływa 
na plonowanie roślin, ale znacząco poprawia jakość 
uzyskiwanego plonu. Nie można zapominać, że bli-
sko 80% naszej flory to rośliny owadopylne. Wśród 
nich są takie, których plon uzależniony jest wyłącz-
nie lub prawie wyłącznie od owadów np. gryka, lu-
cerna czy słonecznik, wiele gatunków drzew owoco-
wych i warzyw. Ocenia się, że 1/3 produktów spoży-
wanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio 
lub pośrednio od zapylania przez owady. 

W badaniach prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin – 
PIB w Poznaniu wykazano pozytywny wpływ zapylaczy na 
plonowanie rzepaku ozimego (dane niepublikowane).

Kombinacja Uzyskany plon w t/ha 
(wilg. 9%)

Kontrola 1,48

Bez dostępu zapylaczy 
i z dostępem szkodników

1,36 

Prawidłowe i pełne zapylenie 
i bez dostępu szkodników

3,06 

Bez dostępu zapylaczy 
i bez dostępu szkodników

2,59 

Z wyników badań dotyczących  wpływu owadów za-
pylających na gospodarkę rolną, wynika, że wartość 
plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom 
wynosi w Stanach Zjednoczonych nawet do 15 mld 
dolarów, zaś w krajach Unii Europejskiej blisko 5 mld 
euro. W Polsce szacuje się, że same straty plonu na-
sion rzepaku z tytułu zatruć owadów zapylających 
wynoszą około 40 mln złotych rocznie. Wiedza na 
temat roli owadów zapylających oraz korzyści, jakie 
można osiągnąć dzięki ich ochronie pozwoli  rolni-
kom na stosowanie w przyszłości odpowiednich 
środków i technologii ochrony roślin.

Warto również pamiętać, że owady zapylające na 
plantacjach roślin rolniczych czy w uprawach sa-
downiczych są nie tylko czynnikiem warunkują-
cym uzyskanie odpowiedniego plonu, ale także 
niezbędnym elementem zachowania bioróżno-
rodności ekosystemu rolniczego.
Intensywna chemizacja rolnictwa, przede wszystkim 
zaś nieodpowiednie stosowanie środków ochrony 
roślin i prowadzenie zabiegów prewencyjnych było 
w przeszłości przyczyną zatruć pszczół oraz dzikich 
owadów zapylających. W populacjach, które tylko 
uległy podtruciu zachodziły niekorzystne zmiany 
zmniejszając ich aktywność jako zapylaczy. Dlatego 
niezwykle istotne jest stosowanie preparatów całko-
wicie bezpiecznych dla tych owadów. 

Pamiętaj!

Corocznie w Polsce na skutek niewłaściwie prze-
prowadzanej ochrony roślin zatruwanych jest od 
50 000 do 200 000 rodzin pszczelich!

Decydując się na wykonanie zabiegu insektycydo-
wego warto wybierać preparaty nie stwarzające za-
grożenia dla owadów zapylających. Spośród produk-
tów dostępnych na rynku, najlepszym profilem pod 
kątem bezpieczeństwa dla owadów zapylających 
charakteryzuje się Mospilan 20 SP, który dzięki swoim 
unikalnym właściwościom nie tylko zwalcza szkodni-
ki ale stwarza również optymalne warunki do rozwo-
ju i plonowania roślin.

W styczniu 2013 roku, z inicjatywy firmy Sumi Agro Poland, zainicjowana została kampania edu-
kacyjna „Budujemy populację owadów zapylających”. Jest to nowa odsłona cieszącej się 
dużym powodzeniem akcji „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Celem nowej kampanii jest 
uświadomienie rolnikom i sadownikom znaczenia zapylaczy, których obecność w znaczący spo-
sób wpływa na prawidłowy rozwój roślin i ich plonowanie. 

Jednym z celów akcji jest  zapoznanie producentów rolnych ze sposobami prowadzenia  ochrony 
roślin w taki sposób, aby była ona bezpieczna dla owadów zapylających oraz pozostałych poży-
tecznych gatunków entomofauny. Warto zastanowić się, jak w sposób bezpieczny dla człowieka, 
środowiska i owadów zapylających stosować środki ochrony roślin. Organizatorzy akcji spróbują 
przedstawić receptę na rozwiązanie tego problemu.

Wiele ciekawych informacji na temat owadów zapylających oraz samej akcji można znaleźć na 
stronie internetowej www.sumiagro.pl. 

Broszurę dotyczącą owadów zapylających można 
zamówić na stronie www.sumiagro.pl

Efekty używania nowych technologii ochrony roślin 
są już widoczne – o ile jeszcze kilkanaście lat temu 
kilkadziesiąt procent populacji zapylaczy było za-
grożonych zatruciami, o tyle obecnie odsetek za-
truć agrochemikaliami jest znacząco niższy. Jest to 
niewątpliwy postęp, jednakże zagrożenie populacji 
tych pożytecznych owadów należy wciąż uznawać 
za zbyt wysokie, tym bardziej, że stosując odpo-
wiednie insektycydy, tzn. preparaty o działaniu se-
lektywnym, bezpieczne dla owadów zapylających 
i pożytecznej entomofauny, można to zagrożenie 
wyeliminować prawie całkowicie. 

Owady zapylajace artykul 260x350 SumiAgro ramka JW 2013.indd   1 19.03.2013   12:18
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ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Najpowszechniej 

stosowany insektycyd 

w rzepaku!*

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.

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

  Mordercza skuteczność wobec szkodników rzepaku
  Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne 

      i elastyczność stosowania
  Prewencja dla pszczół – nie dotyczy  Prewencja dla pszczół – nie dotyczy

ZABÓJCZY DLA SZKODNIKÓW!

* Wg badania panelowego 
� rmy Kle� mann 2008-2011

Mospilan rzepak 128x350 SumiAgro pszczoly ramka JW IV 2013.indd   1 26.03.2013   09:40

R E K L A M A

Praca i efektywność zapylaczy

Na drodze koewolucji (wspól-
nej ewolucji) przystosowanie 
morfologiczne kwiatów i odwie-
dzających je zwierząt sprawiły, 
że owady, zdobywając nektar 
i pyłek, stały się niezbędnym 
pośrednikiem w zapylaniu. Prze-
nosząc pyłek z pręcików jednego 
kwiatu na znamię słupka drugie-
go, doprowadzają do zapylenia 
krzyżowego, które nawet u roślin 
wysoce samopłodnych powoduje 
wzrost plonu nasion i owoców 
oraz lepszą ich jakość. Pszczoła 
miodna (Apis mellifera), trzmiele 
(Bombus sp.) czy murarka ogro-
dowa (Osmia rufa) stanowią wza-
jemnie się uzupełniające grupy 
zapylaczy

Pogoda, owady 
i kwiaty

Trzmiele mogą oblatywać 
kwiaty nawet, gdy temperatura 
spadnie do 10°C. Z kolei zbie-
raczki pszczoły miodnej w dni 
słoneczne i bezwietrzne wylatują 
z ula już w temperaturze 12°C, 
ale istotny wzrost ich aktywności 
ma miejsce dopiero w tempera-
turze 14–16°C. Samice murarki 
ogrodowej lubią ciepło i wylatują 
z gniazd dopiero przy temperatu-
rze bliskiej 15°C, a ich największa 
aktywność przypada w najcieplej-
szych godzinach dnia. W deszczo-
we dni aktywność lotna pszczół 
miodnych i murarki ogrodowej 
ustaje. Trzmiele natomiast pra-
cują także przy lekkich opadach 
deszczu. Także silne wiatry wpły-
wają na ograniczenie prędkości 
lotów pszczół i liczby lotów 
po pokarm w ciągu dnia. Loty 
pszczół ustają, kiedy prędkość 
wiatru jest większa niż 30 km/h. 
Trzmiele natomiast latają Nawet, 
gdy prędkość wiatru dochodzi 
do 70 km/h. Aktywność lot-
na pszczoły miodnej i dzikich 
pszczołowatych ograniczona 
jest także okresami całkowite-
go zachmurzenia, podczas gdy 
trzmiele latają nawet w takich 
warunkach. Trzmiele są więc wy-
jątkowo odporne na niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Pracu-
ją w czasie niepogody, wiatru, 
niskiej temperatury i opadów, 
nawet trwających dłużej. Wyko-
nują loty wtedy, gdy inne owady 
zapylające nie latają. Najbardziej 
wrażliwe na warunki atmosfe-
ryczne są dzikie pszczołowate, 
w tym murarka ogrodowa. Owa-
dy te w czasie niesprzyjających 
warunków pogodowych silnie 
redukują loty lub wcale ich nie 
wykonują.

Warunkiem oblotu kwiatów 
jest także dostarczanie przez nie 
pożytku, czyli pokarmu dla owa-
dów, w postaci nektaru i pyłku. 
Gdy jest słonecznie i ciepło, ro-
śliny nektarują lepiej niż w cza-
sie chłodnych i wilgotnych dni. 
Wraz ze wzrostem temperatury, 
której zwykle towarzyszy spadek 
wilgotności powietrza, maleje 

ogólna ilość nektaru w kwiatach, 
ale wzrasta koncentracja zawar-
tych w nim cukrów, a także bez-
względna ilość cukrów. Warunki 
atmosferyczne podczas kwitnie-
nia roślin oddziałują także na 
liczbę nanoszonych na znamiona 
słupków ziarn pyłku oraz na jego 
kiełkowanie. 

Wierność kwiatowa
Pszczoła miodna odwiedza 

kwiaty tego samego gatunku 
nawet, jeśli inne równie cenne 
pod względem pokarmowym ro-
śliny są w tym czasie dostępne. 
Sprzyja to szybkiemu i sprawne-
mu zapyleniu roślin, szczególnie 
dużych powierzchni upraw mo-
nokulturowych. Stałość w od-
wiedzaniu roślin znacznie silniej 
zaznacza się u pszczół miodnych 
niż u trzmieli. Samice murarki 
ogrodowej natomiast łatwo zmie-
niają odwiedzane rośliny. Wynika 
to z odmiennej strategii wyko-
rzystywania bazy pokarmowej. 
Robotnice pszczoły miodnej po-
rozumiewają się tańcem, dzieląc 
się informacjami dotyczącymi 
między innymi miejsca i atrakcyj-
ności pożytku. Dlatego potrafią 
efektywniej wykorzystać więk-
sze skupiska roślin. Natomiast 
pszczoły samotne i trzmiele pod-
czas poszukiwania i zbioru po-
karmu nie wymieniają informacji 
między sobą. Penetrują teren ota-
czający gniazdo z jednakowym 
nasileniem we wszystkich kie-
runkach. Dużym zagrożeniem 
dla efektywnego zapylania roślin 
przez murarkę ogrodową są ro-
snące w pobliżu plantacji rośli-
ny wiatropylne, takie jak orzech 
włoski, topola czy dąb. Rośliny te 
mają bardzo wysoką wydajność 
pyłkową, co powoduje, że samice 
murarki się nimi interesują. Aby 
zmniejszyć odciągający wpływ 
roślin wiatropylnych gniazda 
murarki ustawia się w odległo-
ści, co najmniej 350 m od roślin 
wiatropylnych.

Odległość pożytku
Pszczoły miodne zwykle nie 

wylatują na odległość większą 
niż 3 km od gniazda, a około 
75% zbieraczek lata na odległość 
nie większą niż 1 km. Natomiast 
młode, niedoświadczone robotni-
ce wylatują po pokarm nie dalej 
niż na kilkaset metrów od ula. 
Dlatego już w odległości 150 m od 
ula na kwitnących roślinach moż-
na zauważyć wyraźne zmniej-
szenie liczby pszczół. Podczas 
niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych zasięg lotów pszczół 
nie przekracza 30–50 m, a wów-
czas dobry plon owoców i nasion 
uzyskuje się z roślin znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie 
rodzin pszczelich. Trzmiele w po-
szukiwaniu pokarmu nie wylatują 
daleko od gniazda. Zasięg ich 
lotu wynosi około 1 km, a prawie 

40% robotnic nie wylatuje na 
odległość większą niż 100–200 m 
od gniazda. Także murarka ogro-
dowa poszukuje pokarmu w nie-
wielkiej odległości od gniazda. 
W korzystnych warunkach po-
godowych i przy dużej obfitości 
pokarmu wylatuje na odległość 
100–200 m od gniazda. 

Czas pracy
Trzmiele w ciągu dnia pracują 

dłużej niż zbieraczki pszczoły 
miodnej i samice murarki ogrodo-
wej. Zaczynają obloty wcześniej 
kończą je nawet po zachodzie 
słońca. Powoduje to wydłużenie 
ich czasu pracy nawet o 2–3 go-
dzin w ciągu dnia w porównaniu 
do pszczoły miodnej. Najkrócej 
na kwiatach pracują samice mu-
rarki ogrodowej, ale skuteczność 
zapylania jest równie wysoka jak 
pszczoły miodnej. Ciężar owo-
ców przy zapyleniu murarką 
i pszczołą miodną jest porów-
nywalny. Zarówno trzmiele jak 
i samice murarki w tym samym 
czasie odwiedzają więcej kwia-
tów niż pszczoły, krócej na nich 
pracując, przez co ilość owadów 
potrzebnych dla dobrego zapy-
lenia powierzchni uprawy ulega 
znacznemu zmniejszeniu. Samice 
murarki ogrodowej oraz trzmie-
le wylatując po pokarm zbierają 
jednocześnie nektar oraz pyłek. 
Odwiedzając kwiaty owady te 
kontaktują się z częściami genera-
tywnymi kwiatu, przez co wsku-
tek ich odwiedzin każdorazowo 
dochodzi do zapylenia. Ocierając 
się o pręciki powodują osypywa-
nie pyłku, który łatwo się przy-
czepia do silnie owłosionego ciała 
i równie łatwo „przykleja się” 
do wydzieliny znamienia słupka 
kolejno odwiedzanego kwiatu. 
Natomiast w rodzinie pszczelej, 
wśród pszczół lotnych wyróżnić 
można zbieraczki nektaru, pyłku 
oraz obu tych surowców. Strategie 
zbioru nektaru i pyłku są odmien-
ne. Zbieraczki pyłku są bardziej 
wartościowe w zapylaniu aniżeli 
zbieraczki nektaru: przenoszą na 
ciele więcej ziarn pyłku, odwie-
dzają kwiaty młodsze z receptyw-
nym znamieniem słupka, krócej 
przebywają na kwiecie i co naj-
ważniejsze znacznie częściej mają 
kontakt ze znamieniem słupka. 
Doświadczone zbieraczki nektaru 
siadają na płatkach kwiatu i tylko 
pobierają słodką ciecz z nektar-
ników, unikając kontaktu z czę-
ściami generatywnymi kwiatu, 
nie przenoszą pyłku na słupek.

Brak lub niedostateczna liczba 
owadów zapylających na planta-
cjach wielu roślin uprawnych, 
w tym rzepaku, skutkuje niedo-
statecznym zapyleniem kwiatów, 
co z kolei powoduje gorsze wy-
kształcenie się owoców, gorszą 
jakość nasion o mniejszej sile 
kiełkowania. 

Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak

Owady zapylające w uprawach ogrodniczych i rolniczych 
są czynnikiem pożądanym i koniecznym do uzyskania 
odpowiedniej jakości oraz wielkości plonu.
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Groźne choroby rzepaku w okresie 
kwitnienia i wiązania łuszczyn

W okresie kwitnienia i doj-
rzewania rzepaku można zaob-
serwować na roślinach objawy 
kilku chorób, spośród nich zgni-
lizna twardzikowa, czerń krzy-
żowych i szara pleśń wymagają 
w tym czasie szczególnego omó-
wienia. Występowaniu chorób 
można zapobiec przy zastoso-
waniu wielu metod. Ważną rolę 
w tej walce odgrywa opryski-
wanie rzepaku przy użyciu 
fungicydów. W zależności od 
warunków agrotechnicznych 
i meteorologicznych koniecz-
ność zwalczania patogenów 

w uprawie rzepaku, może po-
jawić się dwa lub trzy razy. Co 
raz częściej plantatorzy stosu-
ją zabieg w okresie kwitnienia 
rzepaku, a dotyczy on głównie 
sprawcy zgnilizny twardziko-
wej (Sclerotina sclerotiorum). 
Warto uświadomić sobie, że 
choroba ta należy do jednej 
z groźniejszych w rzepaku, 
ponieważ w sprzyjających do 
infekcji warunkach, można stra-
cić nawet 50-60% plonu. Na 
przetrwalnikach grzyba (skle-
rocjach) znajdujących się w po-
wierzchniowej warstwie gleby 

(0-5 cm) w okresie kwitnienia 
roślin tworzą się owocniki (apo-
tecja), z których uwalniają się 
zarodniki workowe. Przenoszo-
ne przez wiatr trafiają w różne 
miejsca np. u nasady ogonków 
liściowych, w rozgałęzienia 
łodyg lub w miejsca wcześniej 
uszkodzone przez np. szkod-
niki, mróz lub maszyny i roz-
poczynają proces chorobowy. 
Dla wyrastających z zarodników 
workowych strzępek grzybni do-
skonałym źródłem pokarmu są 
płatki kwiatowe i pyłek, które 
opadając, gromadzą się często 

w tych samych miejscach, co 
zarodniki. Rzadziej zakażenia 
dokonuje wyrosła z przetrwal-
nika grzybnia, wówczas objawy 
porażenia obserwujemy w dol-
nej, przyziemnej części łodyg. 
Mimo, że tak późno dochodzi do 
rozwoju patogena w tkankach, 
jest on bardzo szybki i niebez-
pieczny w skutkach. Funkcje 
łodygi, związane z transportem 
substancji pokarmowych i wody 
oraz z procesami asymilacji 
ograniczone zostają przez roz-
rastającą się na jej powierzchni 
i wewnątrz biało-szarą grzybnię. 
Wkrótce pojawiają się w tym 
miejscu czarne sklerocja zbudo-
wane ze zwartych skupisk grzyb-
ni i otoczonych grubą, bardzo 
trwałą ścianą. W glebie struk-
tury te zachowują żywotność 
do kilkunastu lat. Pojawieniu 
się choroby szczególnie sprzyja 
podwyższona wilgotność po-
wietrza w okresie kwitnienia 
rzepaku.

Opady deszczu w tym czasie 
będą też niebezpieczne w od-
niesieniu do zdrowotności łusz-
czyn. Tworzenie się nasion, 
a następnie proces ich dojrzewa-
nia może zostać zakłócony przez 
liczne grzyby chorobotwórcze, 

a należą do nich sprawcy, oprócz 
zgnilizny twardzikowej również 
czerni krzyżowych (Alternraia 
spp.) i szarej pleśni (Botrytis 
cinerea). Jeżeli panuje wysoka 
wilgotność powietrza łuszczyny 
szybko opanowywane są przez 
czarne lub szare plamy, niekiedy 
pokryte grzybnią z zarodnika-
mi, będące oznakami spraw-
ców wymienionych chorób. 
Powodują one przedwczesne 
pękanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion, czy zadrobnienie, 
uszkodzenia i zmiany w składzie 
chemicznym. Niektóre grzyby 
przerastają tkanki łuszczyn 
i zasiedlają nasiona, co jest 
groźne zarówno w przypadku 
plantacji nasiennych, jak i przy 
przeznaczeniu nasion do prze-
twórstwa. Obecność zgnilizny 
twardzikowej dodatkowo jest 
przyczyną zanieczyszczenia 
materiału siewnego przez po-
wstałe w łuszczynach, niekiedy 
bardzo podobne do nasion, skle-
rocja. Rozwój chorób na łusz-
czynach skutecznie ułatwiają 
różne uszkodzenia powstałe 
np. przez grad lub szkodniki 
łuszczynowe. Zwalczanie czerni 
krzyżowych na łuszczynach nie 
jest łatwe, ponieważ z reguły 

wykonuje się zabieg przeciw-
ko zgniliźnie twardzikowej 
w pełni kwitnienia, z myślą, 
że ograniczy on też choroby 
na łuszczynach. Przy wysokiej 
wilgotności niewiele substancji 
aktywnych ma możliwość tak 
długiego hamowania rozwoju 
patogenów. Ratunkiem w tym 
przypadku może być zastosowa-
nie fungicydów, które zawierają 
s.cz. należącą do strobiluryn lub 
przesunięcie terminu zabiegu 
na koniec kwitnienia, początek 
formułowania się łuszczyn. To 
ostatnie rozwiązanie możliwe 
jest jedynie wówczas, gdy na 
plantacji nie ma zagrożenia ze 
strony zgnilizny twardzikowej. 
W tabeli wymieniono wiele fun-
gicydów, które zarejestrowa-
ne są obecnie do zwalczania 
wymienionych wyżej chorób. 
Szczegółowe zalecenia ich stoso-
wania, z którymi każdorazowo 
należy się zapoznać, znajdują 
się w etykietach-instrukcjach 
stosowania. 

Tabela 1. Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób w okresie kwitnienia

Fungicyd Substancja czynna Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych

Szara 
pleśń

Acanto 250 SC pikoksystrobina 0,8-1,0 0,8-1,0 - 
Alert 375 SE flusilazol, karbendazym 1,0 - -

Amistar 250 SC azoksystrobina 1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 
Amistar Xtra 280 SC azoksystrobina, cyprokonazol 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 

Arastar 250 SC azoksystrobina 1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 
Atak 450 EC prochloraz 1,5 1,5 1,5 

Brasifun 250 EC tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Clayton Tebucon EW tebukonazol 1,5 - - 

Dąb 250 EW tebukonazol 1,5 - - 
Eminent Star 312 SE chlorotalonil, tetrakonazol 1,8 1,8 1,8 

Erazmus 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Galileo 250 SC pikoksystrobina 0,8-1,0 0,8-1,0 - 
Grizu 500 SC iprodiuon 1,5 1,0 1,0

Helicur 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Horizon 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Impact 125 SC flutriafol 1,0 1,0 1,0 
Jetcur 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 

Matador 303 SE tiofanat metylowy, tetrakonazol 1,75 1,75 1,75 
Mirage 450 EC prochloraz 1,5 - 1,5 

Moderator 303 SE tiofanat metylowy, tetrakonazol 1,75 1,75 1,75 
Mondatak 450 EC prochloraz 1,5 1,5 1,5 

Mystic 250 EC tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Oranis 250 SC pikoksystrobina 0,8-1,0 0,8-1,0 - 

Orian tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Orius Extra 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 

Pictor 400 SC dimoksystrobina, boskalid 0,5 0,5 0,5 
Prokarb 380 EC prochloraz, karbendazym 2,0  2,0  2,0  
Promax 450 EC prochloraz 1,5 - 1,5 

Pro-Prochloraz 450 EC prochloraz 1,5 - 1,5 
Propulse 250 SE fluopyram, protiokonazol 1,0 1,0 1,0 

Riza 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Salento A 450 EC prochloraz 1,5 - 1,5 
Saracen 450 EC prochloraz 1,5 - 1,5 
Sparta 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 

Spekfree 430 SC tebukonazol 0,75 0,75 0,75 
Starami 250 SC azoksystrobina 1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 
Starpro 430 SC tebukonazol 0,75 0,75 0,75 
Strobi 250 SC azoksystrobina 1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 
Syrius 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Tebu 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 

Tenore 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0–2,0  1,0–2,0  1,0–2,0  
Toledo 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy 1,4 1,4 1,4 
Traper 250 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 1,0 1,0 
Troja 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 

Tyberius 250 EW tebukonazol 1,25 1,25 1,25 
Yamato 303 SE tiofanat metylowy, tetrakonazol 1,75 1,75 1,75 
Zafir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0–2,0  1,0–2,0  1,0–2,0  
Zamir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,0–2,0  1,0–2,0  1,0–2,0  

dr Ewa Jajor 
IOR-PIB  Poznań
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Uprawa soi w Polsce

Zapotrzebowanie na jej na-
siona sukcesywnie wzrasta. Naj-
więcej soi pochodzi z Ameryki 
Północnej, Brazylii, Argentyny 
i Paragwaju. Polityka UE zmierza 
w kierunku stopniowego ograni-
czania importu soi z poza krajów 
unijnych. Z dotychczasowych 
doświadczeń prowadzonych 
z uprawą tej rośliny w różnych 
częściach naszego kraju wynika, 
że są duże możliwości w tym 
zakresie, szczególnie w pasie po-
łudniowej Polski. Ocieplanie się 
klimatu oraz postęp w hodowli 
nowych odmian umożliwiają jej 
uprawę z dużym powodzeniem. 
Soja w Polsce uprawiana jest od 
szeregu lat tyle, że na małych 
powierzchniach. Na przykład 
na polach doświadczalnych 
Lubelskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Końskowoli 
roślina ta uprawiana jest po-
nad dwadzieścia lat. Zbierano 
plony w granicach 2,8 – 3,5t/
ha. Nie było roku żeby nie doj-
rzała. Mimo zainteresowania 
ze strony rolników uprawą tej 
rośliny brakowało zaintereso-
wania skupem i przetwórstwem. 
Zabezpieczeniem dla produkcji 
zwierzęcej i potrzeb spożyw-
czych tak dotychczas jest import 
z obu Ameryk. Aktualnie do na-
szego kraju sprowadza się około 
2,5 miliona ton śruty sojowej. 
Przy zaangażowaniu nie tylko 
rolników, ale innych instytucji 
krajowych związanych z prze-
twórstwem i marketingiem jest 
możliwe znaczną ilość impor-
towanej śruty sojowej zastąpić 
śrutą otrzymaną z polskich na-
sion. Rozpoczęty w Polsce pro-
gram rozwoju produkcji białka 
roślinnego powinien sprzyjać 
podjęciu uprawy soi wolnej od 
GMO. Mogą być wątpliwości, 
co do możliwości uprawy soi 
w naszym kraju. Przypomnę, że 
40 lat temu nie dawano szans 
uprawie kukurydzy w Polsce, 
a dziś największy wzrost po-
wierzchni uprawy dotyczy wła-
śnie kukurydzy. W 2012 roku 
zebrano około 4 mln ton ziarna 
tego zboża. Trudno sobie obec-
nie wyobrazić rolnictwo i żywie-
nie bydła bez kukurydzy. Soja 
jest rośliną ciepłolubną. Możli-
wości jej dojrzewania są w tych 
rejonach Polski, gdzie można 
uprawiać kukurydzę na ziar-
no o FAO 240-250. Uprawa soi 
nie jest trudna trzeba się tylko 
nauczyć. Wprowadzenie jej do 
uprawy dla wielu gospodarstw 
może się stać głównym „łama-
czem” płodozmianu zbożowego. 
Jest doskonałym przedplonem 
dla uprawy pszenicy i kuku-
rydzy. Mocno rozbudowany 
system korzeniowy skutecznie 
oddziaływuje strukturotwórczo 

na glebę. Oczyszcza ją z chorób 
podstawy źdźbła zbóż. Ponad-
to dzięki bakteriom brodaw-
kowym gromadzi z powietrza 
w glebie znaczącą ilość azotu. 
Uprawa soi charakteryzuje się 
krótkim okresem inwestowani 
w odróżnieniu od zbóż rzepaku 
i innych roślin. Do jej uprawy 
i zbioru wykorzystywany jest ten 
sam park maszynowy jak przy 
uprawie zbóż. Wymagać może 
w niektórych latach dosuszenia, 
ale nie aż w takim stopniu jak 
np. ziarno kukurydzy. Dobrze 
wpisuje się w system organiza-
cyjny gospodarstwa szczegól-
nie w rozłożeniu prac. Zwykle 
wysiewana jest w pierwszej de-
kadzie maja a zbiór przypada 
najczęściej w drugiej dekadzie 
września. Obecnie wyróżnia się 
trzy grupy wczesności soi. Gru-
pa najwcześniejsza oznaczona 
jest trzema zerami „000”, do 
których należy między innymi 
odmiana Merlin firmy austriac-
kiej Saatbau Linz. Późniejsze od-
miany oznaczone są „00” i „0”. 
Z polskich odmian zdobywają 
uznanie dwie Augusta i Aldana. 
Ciekawą odmianą wczesną jest 
Annuska pochodząca z Ukrainy.

Agrotechnika uprawy
Soja nie znosi gleb bardzo 

kwaśnych i zwięzłych. Wyma-
ga stanowisk o wysokim pH 
6,5-7,0. Najwyższe plony osią-
ga na kompleksach pszennych. 
Dobre stanowiska dla niej są też 
na glebach lekkich, przewiew-
nych, szybko ogrzewających się. 
Dobrym przedplonem dla soi 
są zboża, kukurydza, rośliny 
okopowe. Pole pod jej zasiew 
powinno być zaorane na zimę 
miedzy innymi po to, aby nastą-
pił rozkład resztek pożniwnych, 
by zgromadzić wilgoć i odbu-
dować strukturę gleby. Soja to 
gatunek mający wysokie zapo-
trzebowanie na wodę w okre-
sie kiełkowania. Należy zadbać 
o zachowanie wiosną jak naj-
więcej wilgoci w glebie. Uprawy 
przedsiewne powinny być z tego 
względu ograniczone do mini-
mum i wykonane bardzo sta-
rannie, by uzyskać jak najlepsze 
wyrównanie pola, bez grud ze 
względu na konieczność niskie-
go koszenia. Wskazane jest wy-
równanie pola po siewie lekkim 
wałem gładkim, by ułatwić zbiór 
kombajnem i ograniczyć straty 
nasion z najniżej osadzonych 
strąków. Glebę przedsiewnie 
należy spulchnić na głębokość 
siewu 4-5 cm. Nasiona powinny 
być umieszczone na niewzru-
szonej glebie z nieprzerwany-
mi kanalikami koniecznymi do 
podsiąkania kapilarnej wody 

bardzo potrzebnej dla szybkich 
wschodów nasion. Siew można 
wykonać siewnikiem redlico-
wym zbożowym jak również 
siewnikiem punktowym do bu-
raków lub kukurydzy. Zwykle 
sieje się soję w rozstawie rzędów 
12-25 cm. Można ją wysiewać 
również w rozstawie ok. 37 cm. 
Norma wysiewu wynika z masy 
tysiąca ziaren i kształtuje się na 
poziomie ok. 140-180 kg/ha. 
Zwykle odpowiada to gęstości 
60-100 nasion/m². Większość 
firm sprzedaje nasiona w jed-
nostkach siewnych po 150 tys. 
nasion i przy obsadzie 60-70 na-
sion to odpowiada 4-4,5 j.s./
ha. Optymalny termin siewu 
tej rośliny przypada zwykle po 
5 maja, po siewach kukurydzy, 
gdy gleba osiągnie temperaturę 
ok. 10 ºC. Soja jest mniej wraż-
liwa na wiosenne chłody niż 
kukurydza.

Nawożenie bez azotu
Dzięki symbiozie z bakteriami 

brodawkowymi soja sama za-
opatruje się w azot. Absolutnie 
nie należy nawozić jej azotem, 
nawet nawożenie pola obor-
nikiem należy wykonywać na 
dwa lata przed jej wysiewem. 
Bakterie brodawkowe potrafią 
zgromadzić w glebie nawet do 
100 kg N/ha. W tym też celu ko-
nieczne jest zaprawianie nasion 
szczepami bakterii Rhizobium. 
Najlepiej, aby to zaprawianie 
robiła firma, która dysponuje 
do tego celu specjalną techno-
logią, tak jak np. firma Saatbau 
Linz, szczepi nasiona według 
technologii Fix Fertig. Nasiona 
powlekane są bakteriami bro-
dawkowymi wraz z” klejem”, 
który pełni funkcję środka 
konserwującego i chroniącego 
przed działaniem śmiertelnych 
dla większości bakterii promieni 

ultrafioletowych (słonecznych). 
Zastosowanie specjalnych środ-
ków ochronnych i konserwu-
jących umożliwia skuteczną 
inokulację na 6-8 tygodni przed 
siewem. W zakresie pozostałego 
nawożenia na glebach średnio 
zasobnych w fosfor i potas na-
leży zastosować podstawowe 
dawki fosforu i potasu w ilości 
odpowiednio: ok. 40-60 kg/ha 
i 80-100 kg/ha. Ważne jest też 
nawożenie magnezem w ilości 
40 kg/ha oraz mikroelementowe 
szczególnie molibdenem i cyn-
kiem. Nawożenie molibdenem 
w ilości 100 g/ha zwiększa roz-
wój brodawek na korzeniach. 
Przy jego braku zwiększa się 
ich niedorozwój. Cynk jest mi-
kroelementem, który stymuluje 
syntezę aminokwasu tryptofa-
nu, składnika wielu białek ro-
ślinnych. Nawóz ten powinien 
być stosowany dolistnie, już na 
początku wegetacji. Nie nale-
ży stosować miedzi i manganu, 
gdyż mikroelementy te są dużym 
zagrożeniem dla rozwijających 
się brodawek z bakteriami.

Znikoma ochrona
Soja nie wymaga ochrony 

fungicydowej, ani insektycy-
dowej. W Polsce jak dotychczas 
nie występują szczególne zagro-
żenia dla tej rośliny ze strony 
chorób i szkodników. Jedynie 
chwasty są groźne. Najbardziej 
krytycznym okresem zagroże-
nia przez chwasty jest pierwszy 
miesiąc po wschodach. Z po-
wodu powolnego wzrostu rośli-
ny w tym okresie są narażone 
na zagłuszenie przez chwasty. 
Można je niszczyć uprawą me-
chaniczną międzyrzędową, ale 
tylko wtedy, jeśli nasiona zostały 
wysiane w rzędy o szerokości 
międzyrzędzi ok. 38 cm Można 
również w pierwszym okresie 

stosować bronowanie. Ochrona 
herbicydowa sprowadza się do 
oprysku po siewie mieszaniną 
środków Afalon Dyspersyjny 
450 EC w ilości 1,2 l/ha + Dual 
Gold 960 EC 1,5 l/ha. Środkiem 
zastępczym Afalonu Dyspersyj-
nego o podobnym działaniu jest 
Nuflon 450 S.C., który należy 
stosować w podobnej dawce. 
W późniejszym terminie do 
10 cm wysokości roślin soi moż-
na stosować Basagran 480 SL 
w ilości 2 l/ha. Zwalcza sku-
tecznie: rumianowate, przytulię 
czepną i gwiazdnicę pospolitą.. 
W tej fazie na chwasty jedno-
liścienne można stosować Fu-
silade Forte 50 EC – 1,5 l/ha.

Zbiór
Zbiór przeprowadza się 

kombajnem zbożowym z jego 
klasycznym wyposażeniem. 
Z uwagi na nisko osadzone 
strąki konieczne jest koszenie 
przy maksymalnym opuszcze-
niu zespołu żniwnego i dlatego 
jest ważne by pole przedsiewnie 
było tak wyrównane jak tylko to 
jest możliwe. W Polsce zbiór soi 
przypada w pierwszej lub drugiej 
dekadzie września. W korzyst-
nych latach wilgotność ziarna 
w czasie zbioru może wynosić 
14-15%. Przy większej wilgot-
ności wymaga ono dosuszenia.

Dr inż. Tadeusz Solarski

Walory soi znane są od najdawniejszych lat. Wykorzystywana 
jest na cele spożywcze i paszowe. Zwłaszcza szeroko jest 
wykorzystywana w postaci śruty w żywieniu zwierząt, 
szczególnie bydła, trzody i drobiu.

Fot.1.Rośliny soi w pełnej wegetacji przed kwitnieniem

Fot.2.Dojrzałe rośliny soi przed 
zbiorem

Fot.3.Dojrzałe nasiona soi 
w strąkach

Fot.4.Wymłócone ziarno soi
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R E K L A M A

Odżywianie startowe buraków cukrowych

Aktualnie uprawą tej rośliny 
zajmują się tylko najlepsi produ-
cenci, którzy są w stanie ponieść 
wysokie nakłady na środki pro-
dukcji. Do spadku powierzchni 
uprawy buraków przyczyniła się 
także wprowadzona w 2006 roku 
reforma systemu regulacji na 
rynku cukru. Czy warto zatem 
uprawiać buraki? Cena za wy-
produkowane buraki, co praw-
da zależy od kursu euro, ale jest 
ustalana podczas kontraktacji 
– jest pewna, co w porównaniu 
z mocno wahającymi się cena-
mi za inne produkty rolne, gwa-
rantuje producentowi poczucie 
względnego bezpieczeństwa. Po-
nadto cukrownie są zobowiązane 
do odbioru zakontraktowanych 
buraków, co zadowala rolników. 
Także postęp, jaki dokonał się 
w ciągu ostatnich lat w hodowli 
buraków – nowoczesne, wydajne, 
tolerancyjne na choroby i szkod-
niki odmiany dają wyższe plony, 
a to przekłada się na większe i sta-
bilniejsze dochody plantatorów. 
Dużą zaletą uprawy buraka jest 
fakt, że jest on cennym elemen-
tem płodozmianu, pozwalającym 
na zachowanie żyzności gleby.

Burak cukrowy jest jedną 
z ważniejszych upraw rolniczych 
o dużym znaczeniu gospodar-
czym, gdyż w Europie stanowi 
jedyny rodzimy surowiec do po-
zyskiwania cukru. Rola buraka 
cukrowego rośnie również dlate-
go, że jest on cenny w produkcji 
energii – bioetanolu i biogazu. 
Dodatkowo, odpady z produkcji 
cukrowniczej – wysłodki, są cen-
ną paszą w żywieniu bydła. Burak 

jest znakomitą rośliną w płodo-
zmianie i dobrym przedplonem, 
zwłaszcza dla roślin zbożowych. 
Liście buraka należy traktować 
jako swoisty nawóz organiczny, 
dostarczający wielu składników 
pokarmowych poprawiających 
parametry gleby. Biorąc pod 
uwagę poniesione nakłady na 
produkcję energii zawartej w plo-
nie osiąganym z jednostki po-
wierzchni, możemy stwierdzić, 
że burak cukrowy jest najbardziej 
produktywną rośliną wśród po-
wszechnie uprawianych roślin 
rolniczych. Świadczy o tym m.in. 
wysoka efektywność fotosyntezy 
powierzchni liściowej.

Burak należy do roślin o du-
żych wymaganiach stanowisko-
wych: stanowisko pod buraka 
powinno być utrzymane w wy-
sokiej kulturze rolnej. Koszty 
produkcji związane są głównie 
z wysokim zapotrzebowaniem 
na składniki mineralne, a więc 
z nawożeniem, koniecznością po-
siadania specjalistycznego sprzętu 
uprawowego oraz strukturalnych 
i zasobnych gleb.

Średnie plony buraka cukro-
wego w Polsce w ciągu ostatnich 
dwóch dekad wahały się w gra-
nicach od 45 do 55 t z ha, pod-
czas gdy potencjał plonowania 
tej uprawy kształtował się na 
poziomie 70-75 t z ha /tak wy-
nika z oceny odmian COBORU/. 
Dziś najlepszym producentom 
udaje się osiągać plony przekra-
czające 80 ton z hektara. Ta sy-
tuacja pokazuje, że uzyskiwane 
plony wskazują na zakłócenia 
procesów wzrostu roślin, które 

bezpośrednio były związane 
z podstawowymi czynnikami 
plonotwórczymi – głównie ży-
wieniowymi. Wśród istotnych 
czynników decydujących o opła-
calności produkcji buraka cukro-
wego można wyróżnić: wybór 
stanowiska, dobór materiału 
siewnego, właściwą agrotech-
nikę, siew w odpowiednim ter-
minie i właściwą ochronę przed 
szkodnikami i chorobami, ale 
najważniejsze jest nawożenie. Od-
powiednie nawożenie stanowi 
większość, bo ok. 41 % z zespołu 
wymienionych czynników wpły-
wających na uzyskanie dobrego 
jakościowo plonu.

Oczywiście najważniejsze 
jest nawożenie azotem. Azot 
jest składnikiem plonotwór-
czym, warunkującym wytwo-
rzenie powierzchni liściowej, 
której zadaniem jest fotosynte-
za i produkcja węglowodanów 
gromadzonych później w ko-
rzeniach. Pierwiastek ten jest 
najszybciej pobierany przez ro-
śliny i ma bardzo duży wpływ 
na plon korzeni buraków. Jego 
niedobór powoduje spadek plonu 
korzeni, a nadmiar pogorszenie 
jakości plonu i spadek zawartości 
cukru. Przy ustalaniu dawek N 
zakłada się, że plon 50 t korzeni 
z 1ha zabiera z gleby około 200 kg 
azotu. Przy ustalaniu wysokości 
dawki należy wziąć pod uwagę 
zasobność gleby oraz nawoże-
nie organiczne. Dawkę należy 
ustalić tak, aby buraki korzystały 
i z azotu glebowego i nawożenia 
organicznego. Potas jest niezbęd-
nym składnikiem decydującym 

o plonie cukru. Największe pobie-
ranie tego składnika przypada na 
drugą dekadę lipca, w tym okresie 
następuje największy przyrost 
masy organicznej, dzienne pobie-
ranie sięga ponad 10 kg K2O/ ha. 
Z plonem 50 t buraki cukrowe 
pobierają 240 kg K2O/ha. Potas 
jest niezbędny w procesie pobie-
rania azotu, reguluje gospodarkę 
węglowodanami, dzięki czemu 
wpływa na poziom cukru w ko-
rzeniach, podnosi odporność na 
okresowe susze, jest katalizatorem 
wielu procesów enzymatycznych. 
Ponadto zwiększa odporność na 
mszyce i mątwika burakowego. 
Planowanie nawożenia bura-
ków powinno być rozpoczyna-
ne od ustalenia dawek potasu. 
Fosfor ma mniejsze znaczenie 
dla wzrostu i rozwoju buraka, 
niż w przypadku innych roślin, 
chociaż pełni ważną rolę w po-
czątkowej fazie rozwojowej – jest 
niezbędny do szybkiego wytwo-
rzenia odpowiedniego systemu 
korzeniowego. Wapń jest bardzo 
ważnym składnikiem decydu-
jącym o wysokości plonu i ja-
kości technologicznej korzeni. 
Zapewnia dobre ukorzenienie 
się, stwarza optymalne warun-
ki dla pobierania składników 
pokarmowych, co w przypad-
ku buraka cukrowego, rośliny 
o bardzo dużych wymaganiach 
pokarmowych, jest czynnikiem 
decydującym o sukcesie uprawy. 
Z uwagi na bardzo ważną rolę 
wapnia warto w nawożeniu 
startowym zastosować nawozy 
zawierające mezocalc – rezer-
wuar wapnia dla roślin, który 

w połączeniu z substancjami bio-
stymulującymi pobudza rozwój 
systemu korzeniowego, poprawia 
strukturę gleby, zapewnia lepsze 
kiełkowanie, wyrównane wscho-
dy i początkowy rozwój roślin. 
Preparaty zawierające mezocalc 
działają dwukierunkowo, pobu-
dzają aktywność mikrobiologicz-
ną gleby oraz odżywiają rośliny, 
a poprzez swoje strukturotwórcze 
oddziaływanie na glebę stymu-
lują w niej życie biologiczne, co 
powoduje udostępnienie ogrom-
nych ilości składników pokarmo-
wych znajdujących się dotychczas 
w formie niedostępnej dla rośliny.

Wśród makroelmentów na szcze-
gólną uwagę zasługuje magnez 
– główny składnik chlorofilu de-
cydujący o efektywności produkcji 
węglowodanów, siarka decydują-
ca o efektywności wykorzystania 
pobranego azotu oraz sód, który 
w przypadku buraka ma znacze-
nie plonotwórcze, oddziałuje na 
gospodarkę wodną, podobne jak 
potas podnosi tolerancję na suszę.

Bardzo ważne jest też zapew-
nienie dostępności z gleby mi-
kroskładników takich jak bor, 
mangan cynk i molibden. Nale-
ży również pamiętać o wartości 
wskaźnika pH, od którego jest 
uzależniona dostępność skład-
ników pokarmowych. Aby za-
pewnić optymalną dostępność 
makroelementów z gleby stabi-
lizujemy odczyn w przedziale 
6-7 pH, jednakże w takim prze-
dziale spada dostępność mikro-
elementów z gleby. Rozwiązaniem 
tego problemu jest aplikacja do-
listna, która zapewnia dostępność 

mikroskładników na odpowied-
nim poziomie.

Najważniejszym elementem 
całej uprawy jest start. Aby wła-
ściwe i szybko zapoczątkować 
kiełkowanie i rozwój systemu ko-
rzeniowego doskonalono techniki 
aplikacji nawozów. Najnowszym 
osiągnięciem jest ultrazlokali-
zowne nawożenie wykorzystu-
jące nawozy mikrogranulowane, 
w którym nawóz dostarcza się 
bezpośrednio do redlicy nasien-
nej. Od samego początku burak 
ma do dyspozycji azot, fosfor, 
wapń, siarkę i cynk, a więc nie-
zbędne elementy startowe oraz 
biostymulujący kompleks Physio+ 
zawarty np. w nawozie Physio-
start. Ten mikrogranulowany 
nawóz to rozwiązanie, które 
pozwala na podanie zbilanso-
wanego zestawu składników po-
karmowych dostosowanych do 
początkowego rozwoju rośliny 
i maksymalne wykorzystanie 
potencjału rośliny od samego 
początku. W tej fazie wzrostu 
roślin system korzeniowy jest zbyt 
mały by „szukać” składników 
pokarmowych. Dlatego muszą 
być one bardzo blisko, by kieł-
kująca roślina mogła je pobrać.

Biostymulujące dodatki w na-
wozach granulowanych oraz na-
wozach płynnych wykorzystujące 
naturalne aktywne związki – wy-
ciągi z alg morskich, w połączeniu 
ze składnikami pokarmowymi są 
gwarancją uzyskania optymalnego 
plonu i wysokiej zawartości cukru 
w korzeniach buraka cukrowego.

Artur Kozera

Generalnie w ostatnich latach powierzchnia uprawy buraków systematycznie malała. Spadek 
zarówno powierzchni uprawy, jak i liczby plantatorów był efektem koncentracji uprawy, tj. 
wzrostem powierzchni plantacji i poprawą poziomu agrotechniki.
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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.

Betanal® maxxPro® 209 OD - 
herbicyd o niezwykłej skuteczności

Po ponad 20-stu latach stoso-
wania metod dawek dzielonych 
i dużym doświadczeniu planta-
torów w tym zakresie wydawać 
się może, iż nie powinno być 
problemów z ochroną herbicydo-
wą buraków. Niestety warunki 
pogodowe: opady, przymrozki, 
wiatr, duże wahania tempera-
tury, często krzyżują nam szyki 
i stanowią wyzwanie dotyczące 
decyzji jak prawidłowo wyko-
nać zabieg. Jest o wiele łatwiej, 
gdy dysponujemy odpowiednią 
wiedzą, dobrym sprzętem(opry-
skiwacz) czy atutem w postaci 
wysokiej klasy herbicydu – sku-
tecznym, łatwym w stosowaniu 
i bezpiecznym.

W 2012 r. na rynek został 
wprowadzony nowy preparat 
firmy Bayer CropScience - Bata-
nal maxxPro 209 OD, oparty na 
innowacyjnej metodzie zwięk-
szenia skuteczności substancji 
czynnych poprzez zastosowanie 
unikalnej technologii aktywacji. 
W efekcie dobrze znane substan-
cje: fenmedifam, desmedifam 
i etofumesat w obecności nie-
wielkiej ilości aktywatora i na 
bazie aktywniejszej formulacji 
olejowej stały się skuteczniejsze 
w zwalczaniu wielu gatunków 
chwastów w tym tych uciążli-
wych. Zastosowane rozwiązania 
sprawiają, że preparat doskonale 
rozpuszcza się w wodzie, ciecz 
robocza lepiej pokrywa i silniej 
przylega do blaszek liściowych 
chwastów, jest odporniejsza na 
zmywanie, wolniej odparowu-
je, a substancje czynne łatwiej 
i szybciej wnikają do blaszek li-
ściowych chwastów. Skuteczność 
nowego preparatu jest lepsza. 
Lepiej działają też prepara-
ty stosowane w mieszankach 
z Betanalem maxxPro, co po-
zwala zmniejszyć o 20 – 30 % 
ich dawki a tym samym obniżyć 
koszt ochrony.

Betanal maxxPro zareje-
strowany jest w dawce 1,25 – 
1,5 l/ha, w trzech zabiegach 
nalistnych.

Produkt najlepiej stosować w fa-
zie liścieni chwastów, bez wzglę-
du na fazę rozwojową buraków. 
W optymalnym terminie (liścienie 
chwastów) dawką podstawową 
i wystarczającą jest 1,25 l/ha.

Przed zabiegiem należy zwró-
cić uwagę na kilka ważnych 
elementów:
1. Temperatura i nasło-

necznienie w ciągu dnia  
- nie należy opryskiwać roślin 
buraka cukrowego w tempera-
turze powyżej 20° C i w cza-
sie silnego nasłonecznienia; 
ważne jest również by takie 
warunki utrzymały się przez 
pewien czas po zabiegu; 
w praktyce rolniczej, gdy jest 
upalnie i słonecznie zabiegi 
lepiej wykonywać pod wie-
czór, tak by rośliny buraka 
miały czas na rozkład sub-
stancji czynnych.

2. Wa r u n k i  p ogo dowe : 
- gwałtowne zmiany pogody 
z długiego okresu chłodów 
do upałów lub odwrotnie 
- duże różnice temperatur 
miedzy dniem a nocą ( bar-
dzo zimne noce i upalne dni) 
- dłuższe okresy opa-
dów lub ulewne deszcze 
- przymrozki 1-2 doby przed 
zabiegiem lub spodziewane 
1-2 doby po zabiegu są nie-
zwykle stresogenne dla roślin 
i mocno zwiększają ryzyko 
uszkodzeń; zaistnienie po-
wyższych sytuacji powinno 
skutkować opóźnieniem za-
biegów o 1-2 dni.

3. Nie należy również opryski-
wać plantacji porażonych 
przez choroby ( zgorzele ko-
rzeni), czy szkodniki oraz 
rośliny buraka cukrowego 
będące w stresie fizjologicz-
nym np. z powodu problemów 
glebowych, złego nawożenia 
czy uszkodzeń wskutek burz 
pisakowych.
Gdy mamy do czynienia 

z warunkami stresowymi war-
to zwrócić uwagę i zastosować 
się do poniższych zaleceń, oto 
kilka rad:
• unikanie stosowania ad-

juwantów i wspomagaczy 
olejowych, gdyby jednak 
taka konieczność wystąpiła 
dawka powinna wynosić max 
30% pełnej dawki;

• bezwzględnie należy uni-
kać dodawania wszelkich 
nawozów

• obniżenie dawki herbicydu 
podstawowego i partnerów 

w mieszaninach zbiorniko-
wych lub jej podział.
Jeśli obniżone dawki np. Be-

tanalu maxxPro do 1-1,1 l/ha 
wydawałyby się nam za niskie, 
świetnym i sprawdzonym sposo-
bem jest podzielenie pełnej daw-
ki na dwa opryski i wy konanie 
ich w odstępie 2-3 dniowym. 
Metoda ta doskonale zdaje eg-
zamin również w sytuacjach, 
gdy trzeba użyć wyższych 
dawek na przerośnięte 
chwasty, ale nie po-
zwala na to faza 
rozwojowa bura-
ków cukrowych. 
Trzeba tylko pa-
miętać by drugi 
oprysk wykonać 
nie wcześniej 
niż 24 godziny 
po pierwszym 
i nie później 
niż 3 dni, po-
nieważ chwasty 
z widocznymi już 
objawami nekroz 
nie będą pobierać 
herbicydów.

Jeśli mówimy o bez-
pieczeństwie, to należy 
zwrócić szczególną uwagę 
na mycie sprzętu po wcześniej-
szych zabiegach herbicydowych, 
zwłaszcza z użyciem sulfonylo-
moczników. Czynność tę trzeba 
wykonać bezwzględnie tuż po 
zakończeniu zabiegów, i z uży-
ciem środków wspomagających. 
Opryskiwacz należy myć sta-
rannie i nie wolno zapominać 
o przeczyszczeniu filtrów głów-
nych, filterków i dysz.

Opisane powyżej zagadnie-
nia służą do wskazania plan-
tatorom jak w praktyce należy 
postępować w stosowaniu herbi-
cydów buraczanych. Nabiera to 
szczególnie ważnego znaczenia 
w odniesieniu do zbliżającego 
się sezonu. Betanal maxxPro 
209 OD to czołowy herbicyd 
na rynku polskim, swoją po-
zycję zawdzięcza niezwykłej 
skuteczności chwastobój-
czej i powszechnemu stoso-
waniu w wielu programach 
ochrony herbicydowej buraka 
cukrowego.

Andrzej Czarnota 
Bayer CropScience

Skuteczne zwalczanie chwastów w burakach cukrowych jest trudne. Wymaga znajomości stanu 
i stopnia zachwaszczenia plantacji, umiejętności oceny kondycji rośliny uprawnej, analizy pogody 
i ciągłej lustracji każdego z pól. Wszystko w kierunku precyzyjnego dostosowania preparatów, ich 
dawek oraz terminu zabiegów.
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Ochrona kukurydzy przed  
szkodnikami – zalecenia na rok 2013

Kukurydzy, tak jak i wszyst-
kim innym roślinom uprawnym 
w trakcie wegetacji zagrażają 
organizmy szkodliwe, których 
liczne wystąpienie wpływa na 
wysokość oraz jakość plonów. 
Jak pokazują ostatnie lata, co-
raz ważniejszą grupą agrofa-
gów (obok chwastów) stają się 
szkodniki. Co prawda towarzy-
szą one kukurydzy od początku 
jej uprawy na ziemiach polskich, 
niemniej w ostatnich kilkunastu 
latach zyskały na znaczeniu.

Do szkodników o znacze-
niu gospodarczym zalicza się 
obecnie: drutowce, pędraki, 
rolnice (w tym piętnówki), 
mszyce, ploniarkę zbożówkę 
oraz omacnicę prosowiankę. 
Ważnym gatunkiem jest tak-
że stonka kukurydziana, któ-
ra choć nie powoduje jeszcze 
strat w plonach, to objęta jest 
zwalczaniem z uwagi na status 
organizmu kwarantannowego. 

Szacuje się, że średnie straty 
w plonach powodowane przez 
szkodniki wynoszą w skali kraju 
około 20%. Dodatkowo, żero-
wanie wielu gatunków wpływa 
na wzrost zagrożenia ze strony 
sprawców chorób. Do szczegól-
nie groźnych należą patogeny 
(głównie grzyby z rodzaju Fusa-
rium) odpowiedzialne za rozwój 
fuzariozy kolb oraz zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy ło-
dygi (tzw. fuzariozy kolb), a więc 
chorób niosących ze sobą duże 
zagrożenie ze strony możliwości 
pojawu w plonie i w produk-
tach wytwarzanych z kukurydzy 
groźnych mikotoksyn. 

Chcąc ograniczyć zagrożenie 
ze strony szkodników, a pośred-
nio także sprawców chorób, ko-
nieczne jest łączne zastosowanie 
wielu metod zapobiegania ich 
licznemu pojawowi, a także bez-
pośredniego zwalczania. Do tego 
celu można w 2013 roku wyko-
rzystać zalecenia integrowanej 
ochrony roślin, które obejmują 
użycie metod agrotechnicznych, 
hodowlanych (uprawa odmian 
mniej podatnych), biologicznych 
oraz chemicznych.

Od 2013 roku zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
nie można na obszarze kraju wy-
korzystywać metody biotechno-
logicznej polegającej na uprawie 
odmian kukurydzy GMO od-
pornych na żerowanie omacnicy 
prosowianki.

 Aby poprawnie zastosować 
integrowaną ochronę roślin na-
leży mieć świadomość, że meto-
da ta kładzie bardzo duży nacisk 
na monitoring występowania 
gatunków szkodliwych w zasie-
wie, którego prowadzenie leży 
w gestii gospodarującego.

Poprzez szczegółowe obser-
wacje plantacji, wspomagane 
zastosowaniem różnego rodzaju 
pułapek chwytnych (np.: fero-
monowych, świetlnych) oraz in-
formacjami podawanymi przez 
Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa oraz In-
stytut Ochrony Roślin ustala się 
liczebność gatunku zwalczanego 
i podejmuje decyzję o terminie 
i sposobie ograniczenia jego 
liczebności. 

Integrowana ochrona roślin 
wymaga ponadto od gospodaru-
jącego posiadania odpowiedniej 
wiedzy na temat samej kukury-
dzy jak i gatunków organizmów 
ją zasiedlających, zarówno tych 
szkodliwych, pożytecznych jak 
i neutralnych. W sytuacji, gdy 
roślinom zagrażają szkodniki, 
plantatorzy w myśl zasad inte-
growanej ochrony, do ograni-
czania ich liczebności wpierw 
muszą zastosować metody 
niechemiczne rozumiane jako 
działania profilaktyczne zapo-
biegające masowemu rozwojowi 
gatunków szkodliwych, a dopie-
ro w ostateczności mogą użyć 
metody chemicznej. 

Metody agrotechniczne 
W metodach agrotechnicz-

nych szczególnie ważny jest wy-
bór odpowiedniego stanowiska 
pod uprawę kukurydzy, zapew-
niające tej roślinie optymalne 
warunki dla rozwoju i wolne od 
szkodników glebowych. Nale-
ży unikać zakładania plantacji 
po zaoranych łąkach, ugorach 
i trwałych użytkach zielonych 
na których mogą występować 
w większych ilościach drutowce, 
pędraki, rolnice i lenie. Ponadto 
nie wskazane są miejsca zacie-
nione, podmokłe, okresowo 
zalewane, czy też narażone na 
erozję glebowąWażne jest także 
zachowanie izolacji przestrzen-
nej od zbóż ozimych, ubiegło-
rocznych resztek pożniwnych 
kukurydzy, pól kukurydzy 
prowadzonych w wieloletniej 
monokulturze, łąk, pastwisk, 
czeremchy, róż, większych sku-
pisk drzew, lasów itp., co po-
zwala wydłużyć trasę przelotu 
niektórych szkodników m.in. 
ploniarki zbożówki, mszyc, 
zmieników, wciornastków, 
ptaków i innych. 

W ograniczaniu liczebności 
i szkodliwości wielu gatunków 
szkodników m.in. stonki ku-
kurydzianej, rolnic i omacnicy 
prosowianki bardzo ważną rolę 
odgrywa płodozmian, dlatego 
też zaleca się stosowanie, co 
najmniej 2-3 letniej przerwy 
w uprawie kukurydzy na tym 
samym polu.

Równie ważny jest dość wcze-
sny siew (najlepiej w kwiet-
niu), optymalne nawożenie 
(zwłaszcza azotem), niszczenie 
chwastów i terminowe wyko-
nanie niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych.

W celu ograniczenia strat 
ilościowych i jakościowych 
powodowanych m.in. przez 
omacnicę prosowiankę, urazka 
kukurydzianego, rolnice, ptaki, 
zwierzynę leśną wskazane jest 

terminowe zebranie plonu ziar-
na. Po zbiorach na ściernisko 
należy zastosować rozdrabniacz 
resztek, co pozwala zniszczyć 
nawet do 60% gąsienic omac-
nicy prosowianki przygotowa-
nych do zimowania. Ponadto 
rozdrobnione resztki pożniw-
ne należy głęboko przyorać 
jeszcze przed nastaniem zimy, 
a wiosną zastosować talerzowa-
nie. Aby przyśpieszyć rozkład 
słomy i aby talerzowanie było 
skuteczniejsze można jeszcze 
jesienią zastosować na ściernisko 
nawóz azotowy lub preparaty 
mikrobiologiczne. 

W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy na plantacji stwierdzi się 
bardzo duże nasilenie występo-
wania omacnicy prosowianki, 
można dokonać jednorazowego 
zebrania resztek pożniwnych 
zawierających zimujące gąsienice 
tego motyla i je zagospodarować 
np.: do produkcji brykietu. 

  

Metoda hodowlana
Polega na wysiewie odmian 

kukurydzy o mniejszej podat-
ności na szkodniki, a w szcze-
gólności na ploniarkę zbożówkę 
i omacnicę prosowiankę. W me-
todzie tej zaleca się zakup kwali-
fikowanego materiału siewnego 
oraz rezygnację z uprawy roślin 
pokolenia F2, F3 itd. uzyskiwa-
nych w ramach samoreprodukcji 
materiału siewnego (niezgod-
nej z prawem bez posiada-
nia stosownych pozwoleń od 
hodowców). 

W metodzie hodowlanej za-
leca się wysiew mieszańców 
reprezentujących aktualny 
postęp genetyczny, które obok 
wysokiego plonowania są le-
piej dostosowane do zmieniają-
cych się warunków środowiska 
i aktualnych zagrożeń ze strony 
agrofagów. 

Informacje na temat podat-
ności mieszańców na omacnicę 
prosowiankę, które są wpisane 
do krajowego rejestru odmian 
można znaleźć w Listach Opi-
sowych Odmian wydawanych 
przez COBORU, a także w mate-
riałach informacyjnych niektó-
rych hodowców i dystrybutorów 
materiału siewnego kukurydzy. 

Przy wyborze odmiany war-
to także zwrócić uwagę na to, 
że niekiedy wczesność mieszań-
ców może mieć wpływ na poziom 
zagrożenia ze strony niektórych 
gatunków szkodliwych. W przy-
padku plantacji silnie zagrożo-
nych przez ploniarkę zbożówkę, 
która do składania jaj preferuje 
rośliny dłużej pozostające w fazie 
1–2 liści, zaleca się wysiew od-
mian wczesnych, które charak-
teryzują się szybkim wzrostem 
początkowym.Dodatkowo u szyb-
ko rosnących odmian obserwuje 
się zjawisko samoczynnego wy-
rzucania larw z tkanek, które póź-
niej już nie są w stanie wgryźć się 
do wnętrza roślin i giną. 

Odwrotna sytuacja ma miej-
sce na plantacjach poważnie 
zagrożonych przez omacnicę 
prosowiankę, gdzie nie zale-
ca się uprawy odmian bardzo 
wczesnych, gdyż są one w więk-
szym stopniu uszkadzane przez 
gąsienice aniżeli odmiany śred-
niopóźne. Należy mieć jednak 
świadomość, że wśród odmian 
wczesnych, średniowczesnych 
i średniopóźnych występują od-
miany mniej i bardziej uszkadza-
ne przez omacnicę prosowiankę 
w ramach poszczególnych klas 
wczesności, stąd też nie zawsze 
bardzo wczesna odmiana bę-
dzie silniej uszkadzana aniżeli 
o późniejszej wegetacji. Bardzo 
wiele zależy tu bowiem od cech 
genetycznych poszczególnych 
mieszańców. 

Zarówno w przypadku ogra-
niczania szkodliwości ploniarki 
zbożówki, jak i omacnicy proso-
wianki warto zwrócić uwagę na 
budowę blaszek liściowych od-
mian wybranych do uprawy. Im 
posiadają miej włosków, a wię-
cej wosków powierzchniowych, 
tym zwiększa się możliwość, 
że złożone na nich jaja przez 
oba gatunki szkodników będą 
samoczynnie opadały na glebę 
wskutek oddziaływania warun-
ków pogodowych. 

Metoda biologiczna
Metoda biologiczna ma zasto-

sowanie przy zwalczaniu omac-
nicy prosowianki oraz pośrednio 
rolnic żerujących na kolbach. 
Polega na wyłożeniu bioprepa-
ratu zawierającego kruszynka 
(Trichogramma spp.), który jest 
pasożytem jaj motyli. Na krajo-
wym rynku w ostatnim czasie 
dostępne były dwa bioprepara-
ty: Trichoplus oraz Trichocap, 
które stosuje się w formie jedno 
lub dwukrotnego wyłożenia. 
W zależności od producenta, 
a w szczególności poziomu za-
grożenia ze strony omacnicy 
prosowianki wykonuje się od 
jednej do dwóch introdukcji. 
Pierwszą przeprowadza się zwy-
kle po 4–6 dniach od momentu 
zauważenia pierwszego motyla 
omacnicy prosowianki w pu-
łapce feromonowej lub świetl-
nej, bądź też natychmiast po 
stwierdzeniu pierwszych złóż 
jaj szkodnika na blaszkach li-
ściowych, co najczęściej przypa-
da w trzeciej dekadzie czerwca 
lub w pierwszej dekadzie lipca. 
Drugie wyłożenie wykonuje się 
zwykle 7-10 dni później. 

Metoda chemiczna
Metoda chemiczna powinna 

być stosowana w ostateczno-
ści, gdy inne sposoby ograni-
czania liczebności szkodników 
zawiodą. Jest ona skierowana 
przeciwko kilku gatunkom: 
drutowcom, pędrakom, pta-
kom (działanie odstraszające), 

ploniarce zbożówce, mszy-
com, rolnicom, piętnówkom, 
omacnicy prosowiance i stonce 
kukurydzianej. 

Ochrona chemiczna obej-
muje zastosowanie zapraw 

owadobójczych oraz preparatów 
aplikowanych nalistnie. 

W tabeli 1 wymieniono ak-
tualnie zarejestrowane środki 
ochrony roślin do zabezpiecze-
nia kukurydzy pastewnej przed 

Dr inż. Paweł K. Bereś 
IOR-PIB-TSD w Rzeszowie

Drutowce (fot. Paweł Bereś)

Mszyce (fot. Paweł Bereś)

Omacnica prosowianka to najważniejszy szkodnik sezonu wegeta-
cyjnego kukurydzy 2012 (fot. P.Bereś)

Ploniarka zbożówka (fot. Paweł Bereś)

Stonka kukurydziana (fot.Paweł Bereś)
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R E K L A M A

szkodnikami wraz z podaniem 
terminów ich stosowania.

Drutowce, pędraki i rolnice 
możemy zwalczać tylko przez 
zaprawianie ziarna przed sie-
wem preparatem Nuprid 600 FS 
w dawce 0,5-0,6 l/100 kg ziarna.

Mszyce zwalczamy opryskując 

rośliny w okresie masowego 
rozwoju koloni mszyc, co naj-
częściej przypada w okresie 
wiechowania kukurydzy (po-
łowa lipca), takimi preparatami 
jak: Agria–Lambda Cyhalotryna 
050 CS; Arkan 050 CS; Karate 
Zeon 050 CS; Kirkuk B 050 CS; 

Kirkuk C 050 CS; Kung–Fu 
050 CS; LambdaCe Z 050 CS; 
Wojownik 050 SC-wszystkie 
w dawce 0,1 l/ha.

Omacnicę prosowiankę zwal-
czają:  Agria–Lambda Cyhalo-
tryna 050 CS; Arkan 050 CS; 
Karate Zeon 050 CS; Kirkuk B 
050 CS; Kirkuk C 050 CS; Kung–
Fu 050 CS; Steward 30 WG; Wo-
jownik 050 SC – w dawce 0,2l/ha 
i LambdaCe Z 050 CS – w dawce 
0,5 l/ha oraz Proteus 110 OD 
– w dawce 0,125–0,15 kg/
ha. Wykonujemy 1-2 zabiegi, 
a pierwszy przeprowadza się 
zwykle po 7–10 dniach od mo-
mentu stwierdzenia pierwszych 
złóż jaj na roślinach, co ma miej-
sce zwykle pod koniec czerwca 
lub w pierwszej dekadzie lipca, 
natomiast drugie (podstawowe) 
wykonuje się w drugiej albo na 
początku trzeciej dekady lipca.

Piętnówki zwalczają: Alpha Gold 
100 EC; Fastac 100 EC - w dawce 
0,15 l/ha, Agria–Lambda Cyhalotry-
na 050 CS; Golden Alpha 100 EC; 
Kirkuk B 050 CS; Kirkuk C 050 CS;

Karate Zeon 050 CS; Wojow-
nik 050 SC – w dawce 0,15–0,2 l/

ha. Opryskiwanie roślin prze-
prowadza się wieczorem według 
sygnalizacji pojawu gąsienic na 
roślinach bądź w okresie wiosen-
nym bądź w fazie dojrzewania 
kolb (od maja do sierpnia).

Ploniarkę zbożówkę zwal-
czamy przez zaprawianie na-
sion i opryskiwanie roślin. 
Do zaprawiania stosujemy: 
Couraze 600 FS – w dawce 
1,1–1,7 l/100kg ziarna, Gau-
cho 600 FS i Nuprid 600 FS – 
w dawce 0,5–0,6 l/100kg ziarna 
oraz Mesurol 500 FS – w dawce 
1,0 l/100kg ziarna.

Do opryskiwania zalecane są: 
Proteus 110 OD – w dawce 0,5 l/
ha oraz Agria–Lambda Cyha-
lotryna 050 CS; Arkan 050 CS; 
Karate Zeon 050 CS; Kirkuk B 
050 CS; Kirkuk C 050 CS; Kung–
Fu 050 CS; LambdaCe Z 050 CS; 
Wojownik 050 S.C. – w dawce 
0,1 l/ha. Opryskiwać rośliny 
należy w czasie, gdy rozwija-
ją 2–3 liście (zwykle pierwsza 
połowa maja).

Stonkę kukurydzianą zwal-
cza: Proteus 110 OD – w daw-
ce 0,75 l/ha i Steward 30 WG 

– w dawce 0,125–0,15 kg/ha. 
Przy zwalczaniu tego szkodnika 
zwykle wykonujemy 1–2 zabiegi. 
Pierwsze opryskiwanie roślin 
przeprowadzamy w okresie od 
drugiej połowy lipca do połowy 
sierpnia, natomiast drugie (jeżeli 
będzie konieczne) wykonuje się 
7–14 dni później. Na obszarze 
dotychczas wolnym od obec-
ności szkodnika, na którym zo-
stanie on wykryty w 2013 roku 
zabieg chemiczny należy prze-
prowadzić w oparciu o komu-
nikaty Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na ptaki odstraszająco działa 
zaprawa Mesurol 500 FS sto-
sowana do zaprawiania ziarna 
w dawce - 1,0 l/100kg ziarna.

W integrowanym programie 
ochrony kukurydzy do zabez-
pieczenia roślin przed wcze-
snowiosennymi szkodnikami 
szczególnie zaleca się skorzy-
stanie zapraw nasiennych, które 
w mniejszym stopniu oddziałują 
na środowisko aniżeli nieselek-
tywne preparaty nalistne. Do 
zwalczania gatunków pojawiają-
cych się w pełni okresu wegetacji 
konieczne jest już użycie insek-
tycydów aplikowanych w formie 
opryskiwania roślin, niemniej 
aby je użyć trzeba posiadać od-
powiedni sprzęt umożliwiający 
wjazd w wysoki łan. Konieczne 
jest także zwrócenie uwagi na 
temperaturę, w jakiej ich działa-
nie jest najskuteczniejsze, gdyż 
większość zarejestrowanych pre-
paratów to syntetyczne pyretro-
idy skuteczne w temperaturze 
do 20°C.

Omacnica prosowianka (fot. P. Bereś)

Ptaki (fot. Paweł Bereś)

Stonka kukurydziana (fot. P. Bereś)

Rolnica (fot. P. Bereś) Rolnica (fot. Paweł Bereś)

Mszyce (fot. P. Bereś)

Omacnica prosowianka (fot. 
Paweł Bereś)

Pędrak (fot. P. Bereś)
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Kraje rozwijające się - liderami we wprowadzaniu 
upraw genetycznie modyfikowanych

 Według ostatniego rocznego 
sprawozdania przygotowanego 
przez Międzynarodowy Instytut 
Propagowania Upraw Biotech-
nologicznych (ISAAA) opubli-
kowanego 20 lutego 2013 roku, 
światowa powierzchnia upraw 
GMO wzrósł o 6% do poziomu 
170,3 milionów hektarów.

„Najnowsza publikacja no-
wych danych dotyczących 
światowej powierzchni GM 
pokazuje, że technologia GM 
została już doceniona przez po-
nad 17 mln rolników na całym 
świecie, przynosi im materialne 
korzyści w postaci zwiększenia 
wydajności produkcji, zwiększe-
nia ich dochodów oraz pozwala 
produkować żywność w spo-
sób bardziej zrównoważony” 
skomentował Carel du Marchie 
Sarvaas Dyrektor EuropaBio.

 W czołówce krajów rozwija-
jących stosujących uprawy GM 
jest Brazylia, która odnotowała 
wzrost o 21% w porównaniu 
do roku 2011, co daje w sumie 
36,6 milionów hektarów. Ko-
lejne miejsce zajmuje Argenty-
na z wynikiem 23,9 milionów 
hektarów. Wśród nowych kra-
jów, gdzie uprawia się rośliny 
genetycznie modyfikowane, 
znajduje się Sudan i Kuba. 
W krajach Afryki komercyjne 
uprawy roślin GM znajdują się 
w RPA, Burkinie Faso, Egipcie 
oraz Sudanie.

W Unii Europejskiej nastąpił 
13% wzrost powierzchni upra-
wy GM do 129.071 hektarów. 
Wśród krajów uprawiających 
rośliny GM były Hiszpania, 
Portugalia, Czechy, Słowacja 
i Rumunia. Największy wzrost 

zanotowano w Hiszpanii 
w 2012 obsiano 116.307 hek-
tarów kukurydzą GM. 

„Nowe dane dla Europy mimo 
zauważalnego wzrostu nie są 
zaskoczeniem, proces autory-
zacji oraz skostniała polityka 
Unii Europejskiej nie daje moż-
liwości europejskim rolnikom 
korzystania z technologii, która 
w innych częściach świata staje 
się standardem” mówi Carel du 
Marchie Sarvaas. „Głównie to 
kraje jak Brazylia zwiększają 
powierzchnię upraw GM i są 
jednocześnie największymi 
eksporterami. Przywódcy eu-
ropejscy szybko będą musieli 
zagwarantować, że system auto-
ryzacji nowych produktów GM 
będzie bardziej wydajny, ponie-
waż europejska żywność i pasze 
są coraz bardziej uzależnione 

od importowanych produktów 
biotechnologicznych „ dodaje.

Rządy w Ameryce Północnej 
i Południowej wprowadziły bar-
dziej wydajne systemy autoryzacji, 
a mino to wciąż dążą do przyśpie-
szenia tego procesu. Bez poprawy 
efektywności systemu autoryzacji 
w Europie, przemysł spożywczy, 
hodowcy i handel będą musieli 
zmierzyć się z wieloma nowymi 
wyzwaniami. Według sprawoz-
dania Komisji Europejskiej straty 
w handlu paszami wynoszą około 
€ 9,6 miliardów. Przyczyną tego są 
zakłócenia spowodowane faktem, 
że na świecie zostały autoryzowa-
ne i są stosowane nowe produkty 
GM, które w Unii Europejskiej 
nie zostały jeszcze dopuszczone.

Źródło: www.europabio.comorg/
press/press-release-developing-and-

emerging-countries-lead-global-
adoption-gm-crops 

 Po raz pierwszy od 1996 r., obszary upraw roślin genetycznie modyfikowanych (GM) 
w krajach rozwijających się są większe niż w krajach wysoko rozwiniętych.

Kukurydza – wybór odmiany

Wydaje się, że areał uprawy 
kukurydzy w Polsce wzrośnie 
kolejny rok z rzędu. Widać to 
po zainteresowaniu rolników 
materiałem siewnym już na po-
czątku sezonu sprzedażowego. 
Rynek kukurydzy jest jednym 
z najdynamiczniej rozwijających 
się rynków rolniczych. Wpływ 
na to ma wszechstronność za-
stosowania kukurydzy. Pro-
duktywność kukurydzy jest 
niepodważalna, a zważywszy 
dodatkowo, że jest to uprawa 
jara, która często zastępuje upra-
wy ozime po wymarznięciu to 
nie dziwi fakt, że powierzchnia 
jej uprawy w Polsce przekroczy-
ła w sezonie 2012 1 milion ha.

Zastosowanie paszowe po-
zostaje najważniejszym kie-
runkiem uprawy kukurydzy. 
Bez niego trudno wyobrazić 
sobie intensywny chów dro-
biu czy trzody chlewnej. Tak-
że hodowcy bydła mlecznego 
i opasowego nie mogą obejść się 
bez wysokoenergetycznej paszy, 
jaką jest kiszonka z całych ro-
ślin kukurydzy. Zapewnia ona 
wysoką produkcyjność mleka 
i mięsa. Można przypuszczać, 
że powierzchnia areału upra-
wy kukurydzy przeznaczonej 
na kiszonkę, będzie rosła wraz 
ze wzrostem wykorzystania tego 
surowca do produkcji bioenergii 
– biogazu.

Ziarno kukurydzy jest 
podstawowym surowcem 

wykorzystywanym w produkcji 
bioetanolu /spirytusu/. Dyna-
micznie rośnie wykorzystanie 
kukurydzy na cele spożywcze. 
Mąka, kaszka, a także skrobia 
kukurydziana wchodzą w skład 
wielu produktów spotykanych 
na półkach sklepowych: dania 
gotowe /płatki kukurydziane/, 
produkty mleczarskie, odżyw-
ki dla dzieci, słodycze, napoje, 
pieczywo itd.

Kukurydza jest gatunkiem nie 
przysparzającym zbyt wielu pro-
blemów w uprawie. W odróżnie-
niu od większości innych upraw 
nie stosujemy w kukurydzy 
zabiegów fungicydowych ani 
insektycydowych. Znane nam 
agrofagi nie wyrządzają w tej 
uprawie zbyt wielu szkód. Jedy-
nym wyjątkiem jest tu omacnica 
prosowianka, której wzmożona 
szkodliwość zaznacza się zwłasz-
cza w latach z wysokimi tem-
peraturami w rejonach Polski 
o najcieplejszym klimacie /po-
łudniowy wschód i południowy 
zachód/. Jednak jej szkodliwość 
można znacznie ograniczyć 
zabiegami agrotechnicznym, 
a zwłaszcza głębokim zaory-
waniem resztek pożniwnych 
kukurydzy na jesieni. Szkod-
nik zidentyfikowany w Polsce 
kilka lat temu – stonka kukury-
dziana /Diabrotica/, występuje 
sporadycznie, a w każdym razie 
poniżej progów uznania jej za 
szkodnika kwarantannowego 

w jakimkolwiek rejonie kraju. 
W tym przypadku szkodliwość 
można niemal całkowicie elimi-
nować stosując zmianowanie 
w uprawie kukurydzy i roślin ży-
wicielskich dla larw szkodnika.

W szerszym kontekście upra-
wie kukurydzy zagrażają nie-
korzystne warunki pogodowe 
– w tym głównie okresowe susze, 
które są głównym czynnikiem 
limitującym plon wszystkich 
upraw, nie tylko kukurydzy. 
Oczywiście najważniejszym 
aspektem jest ekonomia. Opła-
calność uprawy to kolejny czyn-
nik, na który nie mamy wpływu. 
Polska jest częścią globalnego 
rynku, na którym cena za ziar-
no kukurydzy jest dyktowana 
przez relację popytu do podaży 
w obrębie całej Europy, a nawet 
świata. Warunki klimatyczne 
naszego kraju nie są tak sprzy-
jające dla kukurydzy, jak te na 
południu kontynentu. Roz-
mieszczenie upraw kukurydzy 
na terenie naszego kraju z uwagi 
na uwarunkowania przyrodni-
cze jest bardzo zróżnicowane. 
W południowo-wschodniej 
i południowo-zachodniej czę-
ści Polski można uprawiać ku-
kurydzę na wszystkie kierunki 
użytkowania, a poprzez dobór 
odmian o różnej wczesności 
możliwe jest wydłużenie opty-
malnego terminu zbioru. Mniej 
pewne dojrzewanie i mniejszy 
zakres użytkowania ma miejsce 

w rejonie środkowym. Nato-
miast na północy i w regionie 
podgórskim wysoką jakość 
plonu w użytkowaniu na ki-
szonkę dają odmiany wczesne 
i średniowczesne.

Rynek odmian kukurydzy sta-
je się coraz bardziej technicz-
ny. Odmiany różnią się już nie 
tylko wczesnością, czyli liczbą 
FAO, ale także preferowanym 
kierunkiem użytkowania. Stąd 
coraz częściej spotykane są od-
miany rekomendowane tylko 
do użytkowania ziarnowego, 
kiszonkowego, ale także na bio-
gaz czy na cele przemiałowe. 
Nigdy nie udaje się połączyć 
wszystkich tych zalet w jednej 
odmianie. W Polsce 60% zasie-
wów kukurydzy przeznaczone 
jest na kiszonkę. Z roku na rok 
rośnie jednak znaczenie kuku-
rydzy ziarnowej. Ten segment 
rynku jest najbardziej konku-
rencyjny, ale dzięki temu postęp 
jest tu najszybszy i najbardziej 
zauważalny. Na podstawie da-
nych z wyników doświadczeń 
rejestrowych COBORU w ostat-
nim piętnastoleciu, szacuje się, 
że średnioroczny przyrost plo-
nu ziarna w doświadczeniach 
wyniósł 0,73dt/ha przy wil-
gotności ziarna niższej, co rok 
o średnio 0,23%. Dlatego tylko 
dobre hodowle rejestrują regu-
larnie w Polsce nowe odmiany 
kukurydzy.

W sezonie 2011 i 2012 dobrze 

sprawdziły się odmiany, które 
są zarejestrowane w Polsce i do-
stępne na rynku od kilku lat. 
Chętnie wybierane przez wielu 
rolników są odmiany o spraw-
dzonej reputacji takie jak: Veritis 
czy ES Makila. Kolejną reko-
mendacją są odmiany wczesne, 
które gwarantują bezpieczny 
zbiór niezależnie od przebiegu 
pogody w okresie wegetacyjnym. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
jedna z wcześniejszych odmian 
w polskim rejestrze – ES Zizou.

Pierwsza grupa – to odmia-
ny, które potwierdziły już swo-
ją wartość gospodarczą oraz 
przydatność do wybranego 
kierunku użytkowania w róż-
nych warunkach polowych oraz 
w różnych pogodowo latach. 
Odmiany wczesne ubezpieczają 
plon pod względem wilgotności 

zbieranego ziarna, a także umoż-
liwiają siew zbóż ozimych po 
wrześniowym zbiorze kuku-
rydzy. Wszystkie wymienione 
mieszańce kukurydzy to odmia-
ny o sprawdzonej wartości go-
spodarczej, które były badane 
w urzędowych badaniach reje-
strowych i porejestrowych przez 
instytucję do tego powołaną, 
przez COBORU. Można je więc, 
bez wątpienia polecać do uprawy 
na rodzimym rynku. Ponieważ 
rynek kukurydzy jest bardzo 
zróżnicowany warto, aby produ-
cenci dobrali najlepsze odmiany 
dla swoich potrzeb. Wybierając 
odmiany, które są zarejestro-
wane w naszym kraju, mamy 
pewność, że sito selekcyjne było 
bardzo gęste, a na rynek trafiają 
naprawdę odmiany sprawdzone.

Błażej Springer

Korzystne ceny i wysokie plony kukurydzy o niskiej wilgotności ziarna w minionym sezonie 
znacznie wpłynęły na zwiększenie zainteresowania kukurydzą ze strony producentów 
w naszym kraju.
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zwalczanych chwastów

bardzo skutecznie
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umiarkowanie skutecznie
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Kiedy i czym zwalczać  
chwasty w kukurydzy?

Kukurydza szczególnie 
w początkowym okresie wzrostu 
(pierwsze 4-6 tyg.) narażona jest 
na bardzo silne konkurencyjne 
oddziaływanie ze strony różnych 
gatunków chwastów. Zjawisku 
temu sprzyja początkowo powol-
ne tempo wzrostu, pionowy nie 
rozgałęziający się wzrost rośli-
ny, mało konkurencyjna obsada 
(8-10 roślin na 1 m2) oraz dość 
późny termin siewu (II dekada 
kwietnia do końca maja).

Dlaczego warto 
eliminować chwasty?

Silny konkurencyjny wpływ 
chwastów na kukurydzę rozpo-
czyna się już w fazie 1-2 liści, 
a kończy w fazie 12-14 liści. Ze 
względu na czynnik konkuren-
cyjności ważny jest również 
okres pojawiania się chwastów 
w łanie kukurydzy. Gdy wio-
sną średnia dobowa temperatura 
powietrza i gleby jest wysoka 
to np. chwastnica jednostron-
na pojawia się tuż przed lub 
w trakcie wschodów kukurydzy, 
natomiast siewki szarłatu szorst-
kiego i komosy białej obserwo-
wane są dopiero po wschodach 
kukurydzy. Nie należy również 
zapominać o konkurencyjnym 
wpływie chwastów w później-
szym okresie wegetacji kukury-
dzy. Szkodliwość komosy białej 
jest zdecydowanie większa niż 
szarłatu szorstkiego w pierwszym 
okresie rozwoju kukurydzy (od 
wschodów do fazy 6-8 liścia). 
Natomiast konkurencyjne od-
działywanie szarłatu szorstkiego 
czy psianki czarnej na kukury-
dzę jest obserwowane dopiero 
w późniejszym okresie jej roz-
woju. Należy pamiętać jeszcze 
o jednej ważnej rzeczy, w przy-
padku nieprawidłowo dobra-
nych lub spóźnionych zabiegów 
agrotechnicznych czy herbicydo-
wych może dojść do 50% straty 
w plonie ziarna, a w skrajnych 
przypadkach nawet do 70%. Po-
nadto nie zniszczone chwasty 

mogą przyczynić się (jako wek-
tory) do przenoszenia chorób 
i szkodników.

Jakich gatunków 
chwastów możemy 
spodziewać się na 
plantacji kukurydzy?

Przeważnie plantacje kukury-
dzy zachwaszczane są kilkoma 
gatunkami jednoliściennymi, 
głównie prosowatymi oraz 
kilkunastoma gatunkami 
dwuliściennymi.

Do najgroźniejszych chwastów 
jednoliściennych rocznych należy 
zaliczyć: chwastnicę jednostron-
ną oraz włośnice (siną i zieloną), 
a do wieloletnich perz właści-
wy. Natomiast wśród gatunków 
dwuliściennych rocznych można 
wyszczególnić właściwie dwa do-
minanty: komosę białą i szarłat 
szorstki.

Inne gatunki dwuliścienne to-
warzyszące uprawie kukurydzy 
mogą występować w różnym 
nasileniu w zależności od rejo-
nu Polski.

Coraz częściej dużym pro-
blemem w uprawie kukurydzy 
(w szczególności uprawianej 
w monokulturze w połączeniu 
z uprawą uproszczoną lub zerową) 
stają się gatunki chwastów wielo-
letnich, tj. ostrożeń polny, powój 
polny, bylica pospolita, mniszek 
pospolity, szczaw zwyczajny, ło-
pian większy, nawłoć kanadyj-
ska czy skrzyp polny. Chwasty 
te należą do gatunków bardzo 
uciążliwych i wymagają od rol-
nika zastosowania specjalnych 
metod zwalczania lub doboru 
specyficznych herbicydów.

Kiedy stosować 
herbicydy?

O wyborze herbicydu oraz 
terminu jego aplikacji decydują 
najczęściej sposób uprawy gleby, 
warunki hydro-termalne oraz stan 
i stopień zachwaszczenia pola. 
W związku z tym w uprawie 

kukurydzy, herbicydy można apli-
kować przedwschodowo, dogle-
bowo i powschodowo - nalistnie.

Zabiegi przed 
wschodami 
kukurydzy

W przypadku uprawy zerowej 
(siew bezpośredni w nieuprawio-
ną glebę) większość chwastów 
rocznych pojawia się znacznie 
wcześniej na polu niż rośliny ku-
kurydzy. Ponadto swoją wegeta-
cję zaczynają również chwasty 
wieloletnie, głębokokorzeniące 
się. Tę „lukę” czasową pomiędzy 
początkiem wegetacji chwastów, 
a kukurydzy można wykorzystać 
stosując herbicydy nieselektywne. 
Główną substancją aktywną ta-
kich środków jest glifosat, który 
pobierany jest poprzez zielone 
części roślin a następnie prze-
mieszcza się w całej roślinie, 
powodując zahamowanie wzro-
stu i rozwoju. Pierwsze objawy 
działania glifosatu (żółknięcie 
i więdnięcie) widoczne są już po 
7-10 dni od momentu wykonania 
zabiegu, a całkowite zamieranie 
roślin następuje po upływie ko-
lejnych 3-4 tygodni. Dlatego za-
biegi herbicydami zawierającymi 
w swoim składzie glifosat należy 
przeprowadzać tuż po, jednak nie 
później jak do 3 dni po siewie 
kukurydzy.

W tym momencie uważny 
czytelnik zada jedno, ale istot-
ne pytanie, a co zrobić na takiej 
plantacji z chwastami, które za-
czynają wschodzić równocześnie 
z kukurydzą lub w nieco póź-
niejszym terminie? W przypadku 
siewu bezpośredniego (uprawa 
zerowa) możemy „przechytrzyć” 
chwasty stosując zabieg łączony, 
który polega na aplikacji miesza-
niny zbiornikowej dwóch sub-
stancji aktywnych herbicydów, 
które mają za zadanie uzupełniać 
się wzajemnie w działaniu. Przy-
kładem takiej mieszaniny zbior-
nikowej jest wcześniej omawiany 
glifosat (pobierany przez zielone 

części chwastów) oraz acetochlor 
(pobierany przez kiełkujące na-
siona oraz liścienie chwastów). 
Dzięki takiemu połączeniu za-
bezpieczamy plantację kukury-
dzy przed już istniejącymi oraz 
pojawiającymi się w późniejszym 
terminie gatunkami chwastów.

Nieco inaczej ochrona kukury-
dzy przebiega na plantacjach, na 
których stosuje się uprawę uprosz-
czoną (bezorkową) lub tradycyjną 
(orkową), gdyż w tego typu syste-
mach uprawy można zastosować 
jedynie selektywne herbicydy do-
glebowe (przed wschodami ku-
kurydzy) jak również selektywne 
herbicydy nalistne.

Zabiegi 
przedwschodowe 
(doglebowe)

Skuteczność działania herbi-
cydów w zabiegach przedwscho-
dowych-doglebowych w dużej 
mierze uzależniona jest od wa-
runków wilgotnościowo-ter-
micznych samej gleby. W latach 
ciepłych i przekropnych uzysku-
je się lepsze rezultaty w walce 
z chwastami stosując herbicydy 
w tym właśnie terminie. Produ-
cenci herbicydów zalecają, aby 
zabiegi doglebowe przeprowa-
dzać tuż po siewie kukurydzy, 
ewentualnie 1-2 dni po siewie 
lub 2-3 dni przed planowanymi 
wschodami. Część z tych herbi-
cydów można stosować również 
w fazie 1-3 liści kukurydzy. Me-
chanizm działania herbicydów 
doglebowych może przebiegać 
w sposób dwutorowy: poprzez 
przedostanie się substancji ak-
tywnej przez okrywę nasienną 
i nie dopuszczenie do kiełkowania 
nasion chwastów lub w wyniku 
wniknięcia przez kiełkujące na-
siona do młodej siewki powodu-
jąc jej zamieranie.

Większość zalecanych w tym 
terminie, substancji aktywnych 
herbicydów (np. acetochlor, 
tienkarbazon + izoksaflutol, 
acetochlor + terbutyloazyna, 

s-metolachlor + terbutyloazyna + 
mezotrion, petoksamid + terbuty-
lazyna) zwalcza zarówno gatunki 
jednoliścienne (prosowate) jak 
i niektóre gatunki dwuliścienne. 
Pozostałe substancje aktywne 
herbicydów (tj. linuron i flufe-
nacet + izoksaflutol) zwalczają 
jedynie gatunki dwuliścienne.

Zaletą zabiegów przedwscho-
dowych-doglebowych jest możli-
wość ochrony kukurydzy już na 
samym „starcie” przed konku-
rencyjnym oddziaływaniem ze 
strony chwastów, wadą natomiast 
jest uzależnienie ich działania 
od warunków wilgotnościowo-
-termicznych gleby. W związku 
z tym termin ten jest obarczo-
ny bardzo dużym ryzykiem, na 
które nie mogą sobie pozwolić 
wielkoobszarowi producencji ku-
kurydzy. Dlatego zdecydowana 
większość plantatorów wybiera 
zabiegi herbicydowe nalistne, 
czyli po wschodach kukurydzy 
oraz chwastów.

Zabiegi powschodowe 
(nalistne)

W latach z niewielką ilością 
opadów w okresie kwietnia i maja 
zdecydowanie lepsze rezultaty 
w eliminowaniu chwastów z łanu 
kukurydzy, osiąga się stosując 
herbicydy nalistnie. Ponadto 
zaletą stosowania zabiegów 
w tym terminie jest możliwość 
bardziej precyzyjnego dobra-
nia herbicydów i ich dawek do 
występujących na danym polu 
zachwaszczenia.

Herbicydy nalistne stosowane 
są tylko i wyłącznie po wscho-
dach rośliny uprawnej lub(i) 
chwastów i mogą działać kon-
taktowo wywołując np. oparzenia 
lub systemicznie, powodując np. 
zakłócenie gospodarki hormo-
nalnej, syntezy białek czy foto-
syntezy. Skuteczność działania 

herbicydów związana z różnorod-
nym sposobem wnikania w du-
żej mierze uzależniona jest od 
terminów ich stosowania.

Większość substancji aktyw-
nych herbicydów ma szeroki 
przedział czasowy, w którym 
mogą być zastosowane i jest to 
przeważnie okres od 1 do 6 liści 
właściwych kukurydzy. W tym 
terminie przeciwko chwastom 
tylko dwuliściennym możemy 
zastosować np. tritosulfuron + di-
kamba, florasulam + 2,4 D, MCPA 
+ dikamba czy fluroksypyr. Na-
tomiast do zwalczania gatunków 
zarówno jednoliściennych jak 
i dwuliściennych możemy wy-
korzystać np. rimsulfuron, tem-
botrion, mezotrion, sulkotrion, 
foramsulfuron + jodosulfuron. 
Ponadto niektóre substancje 
aktywne herbicydów, tj. niko-
sulfuron czy bromoksynil + ter-
butylazyna możemy zastosować 
w późniejszej fazie rozwojowej, 
a mianowicie 7-8 liści kukurydzy.

Niektóre z substancji aktyw-
nych herbicydów, np. rimsulfuron 
lub nikosulfuron + rimsulfuron + 
dikamba, aby uzyskały zadawa-
lający efekt chwastobójczy muszą 
być stosowane z adiuwantami 
(tzw. wspomagaczami), tj. olej pa-
rafinowy czy alkohol izodecylo-
wy. Dodatek adiuwanta zwiększa 
skuteczność działania, a w nie-
których przypadkach umożliwia 
nawet ograniczanie niektórych 
gatunków chwastów będących 
już w zaawansowanych fazach 
rozwojowych. Ponadto poprzez 
dodanie takiego wspomagacza 
możliwe staje się obniżenie dawki 
herbicydu o 25-30%, przy zacho-
waniu jego pełnej skuteczności 
działania, co nie jest bez zna-
czenia dla rolniczego budżetu.

Czasami zdarza się tak, że po-
mimo zastosowania wydawałoby 
się skutecznego herbicydu, niektó-
re gatunki chwastów np. rdesty, 
bodziszki, ostrożeń polny, powój 
polny, bylica pospolita, psianka 
czarna czy lulek czarny nie zosta-
ły w pełni zniszczone. Jedynym 
wyjściem z takiej sytuacji jest 
możliwość zastosowania miesza-
nin zbiornikowych dwóch lub 
trzech substancji, np. petoksamid 
+ terbutylazyna + rimsulfuron, 
florasulam + 2,4 D + rimsulfu-
ron czy sulkotrion (mezotrion) 
+ nikosulfuron lub zaopatrzenie 
się w gotowe produkty, zawie-
rające fabrycznie przygotowane 
komponenty różnych substancji 
aktywnych, np. nikosulfuron + 
rimsulfuron + dikamba. Poza 
zadawalającym efektem chwa-
stobójczym wynikającym z uzu-
pełniającego się oddziaływaniu 
substancji aktywnych należących 
do różnych grup chemicznych, 
taka kombinacja ma również uza-
sadnienie ekonomiczne.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy RoliPodstawowym czynnikiem sprzyjającym opłacalności uprawy kukurydzy jest 

zapewnienie jej optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju,  
poprzez ograniczenie presji ze strony agrofagów.

Pamiętaj!!!
Herbicydy wykazują 

największą skuteczność 
działania tylko wtedy, 
gdy są stosowane zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
W związku z tym zawsze 
należy dokładnie zapoznać 
się z zaleceniami znajdujący-
mi się na etykiecie-instrukcji 
stosowania i bezwzględnie 
się do nich stosować. Szcze-
gólnie dotyczy to informacji 
o możliwości łącznego sto-
sowania herbicydu z innymi 
agrochemikaliami.Kukurydza prawidłowo chroniona Zachwaszczenie komosą i chwastnicą
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Zmiany w rejestracji produktu Topsin 
M 500 SC w zakresie zwalczania 
chorób grzybowych zbóż i rzepaku

W połowie ubiegłego roku 
rejestracja produktu Topsin M 
500 SC została rozszerzona o ko-
lejne gatunki zbóż. W rezultacie 
obejmuję ona wszystkie zboża 
jare oraz ozime. Topsin M może 
być z powodzeniem wykorzy-
stywany do zabiegów interwen-
cyjnych oraz zapobiegawczych 
w zbożach we wszystkich fazach 
rozwojowych (T1, T2, T3 ) do 
zwalczania większości patoge-
nów grzybowych.

Poszerzeniu uległ również 

zakres rejestracji Topsin M w rze-
paku. Zgodnie z etykietą pro-
dukt można stosować zarówno 
w terminie jesiennym (w fazie 
4-6 liści), jak i wiosennym (BBCH 
61-67), zwalczając pełen zakres 
chorób występujących w tym 
czasie w uprawie rzepaku ozi-
mego, w tym również zgniliznę 
twardzikowią oraz szarą pleśń. 

Ważnym aspektem doty-
czącym zakresu stosowania 
produktu są wyniki badań prze-
prowadzonych przez IOR-PIB 

w Poznaniu, które wskazują 
na przydatność tiofanatu me-
tylowego – substancji aktywnej 
Topsin M 500 SC - w zwalcza-
niu kompleksu chorób zwanego 
chorobami złego zimowania. 
Kompleks ten obejmuje w zbo-
żach: pleśń śniegową, pałecznicę 
zbóż i traw, fuzariozę podstawy 
źdźbła, fuzariozy liści, łamli-
wość podstawy źdźbła, a w rze-
paku: szarą pleśń i pałecznicę 
(zgniliznę rzepakową).

Rafał Olewniczak

Uwaga producenci rolni!!! 
Dopłaty do materiału 
siewnego

Do 25 czerwca 2013 r. można 
ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego  
o dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie. 

Dopłatami objęty jest materiał 
siewny - zbóż ozimych i jarych, 
roślin strączkowych, ziemniaka, 
mieszanek zbożowych i pastew-
nych - zakupiony i zużyty do 

siewu lub sadzenia w terminie 
od dnia 15 lipca 2012 r. do 
15 czerwca 2013 r.

Stawki dopłat wynoszą: 
100 zł/ha dla zbóż, mieszanek 
zbożowych i pastewnych; 160 zł/
ha dla roślin strączkowych oraz 
500 zł/ha dla upraw ziemniaka. 

Pod adresem https://elf.arr.
gov.pl/ dostępna jest bezpłatna 
aplikacja ELF, służąca do wy-
pełniania i drukowania wniosku 

o przyznanie ww. dopłaty. 
Szczegółowe informacje 

o dopłatach można uzyskać 
w telefonicznym punkcie infor-
macyjnym (22) 661-72-72, w od-
działach terenowych ARR oraz 
na stronie internetowej www.
arr.gov.pl. 

Iwona Ciechan 
Rzecznik Prasowy 

Agencja Rynku Rolnego

Wiosenne zwalczanie miotły 
zbożowej w zbożach ozimych

Jest to trawa zimująca, która 
nie zniszczona jesienią pozostaje 
w stanie wegetatywnym przez 
całą zimę. Wczesną wiosną mogą 
pojawić się również formy jare, 
które mogą kiełkować już przy 
temperaturze powyżej 0 C. Jed-
na roślina miotły zbożowej wy-
twarza nawet do 15 000 nasion, 
które zachowują żywotność przez 
okres 1-4 lat. Jak wskazują ba-
dania prowadzone w Zakładzie 
Herbologii i Technik Uprawy Roli 
we Wrocławiu, występowanie 
w pszenicy ozimej 10-20 roślin/
m2 stanowi ekonomiczny próg 
szkodliwości dla tego gatunku 
chwastu. Silne zachwaszczenie 
plantacji miotłą zbożową (150-
200 roślin/m2) może spowodo-
wać spadek plonu ozimin nawet 
o 50-60%. Skuteczna eliminacja 
tego chwastu jest zatem bardzo 
ważna z punktu widzenia higieny 
łanu i bezpośredniego wpływu 
na rośliny uprawne.

Wiosenną aplikację herbicy-
dów zwalczających miotłę zbo-
żową należy rozpocząć zaraz po 
ruszeniu wegetacji. Wtedy do dys-
pozycji mamy szeroką gamę środ-
ków, wśród których znajdują się 
herbicydy jednoskładnikowe, jak 
i zawierające kilka substancji ak-
tywnych, służące do zwalczania 
tylko chwastów jednoliściennych 
(zwłaszcza miotły zbożowej) lub 
kompleksowo działające zarówno 
na jedno–, jak i dwuliścienne.

Obecnie zarejestrowane gra-
minicydy to preparaty zawie-
rające jedną z trzech substancji 
aktywnych: fenoksaprop-P-etylu 
(Puma Uniwersal 069 EW, Agria 
Fenoksaprop 069 EW, Fantom 
069 EW, Foxtrot 069 EW), pi-
noksaden (Axial 100 EC) oraz 
tralkoksydym (Grasp 400 EC). 
Herbicydy zawierające fenok-
saprop-P-etylu zalecane są do 
stosowania w uprawie zbóż ozi-
mych od ruszenia wegetacji do 

końca fazy krzewienia w dawkach 
1-1,2 l/ha. W niektórych przy-
padkach w etykiecie stosowania 
producent podkreśla możliwość 
zastosowania środka z dodatkiem 
adiuwanta, co pozwala na obni-
żenie nawet o połowę jego dawki 
(np. herbicyd Foxtrot 069 EW 
w pszenicy ozimej, pszenżycie 
ozimym i życie zalecany jest 
w dawkach 1-1,2 l/ha, a w mie-
szaninie z Atpolan 80 EC w dawce 
0,5 l/ha + 1,0 l/ha). Graminicydy 
zawierające pinoksaden (Axial 
100 EC) zalecane są do łącznego 
stosowania z adiuwantem Adigor 
440 EC w dawce 0,3 + 0,9 l/ha 
w pszenicy i jęczmieniu ozimym. 
Herbicyd ten zalecany jest do sto-
sowania nawet w późniejszych 
fazach zbóż (do fazy strzelania 
w źdźbło). Jak podaje producent 
przy wyższej fazie rozwojowej 
miotły zbożowej zalecane jest 
zwiększenie dawek do 0,45 + 
1,35 l/ha.

Herbicydy kompleksowo zwal-
czające miotłę zbożową oraz 
chwasty dwuliścienne to m.in. 
preparaty zawierające izoprotu-
ron (np. Isoguard 500 SC, Izoherb 
500 SC, Izofarm 500 SC) stoso-
wane w dawce 2-2,5 l/ha oraz 
jego mieszaninę z bifenoksem 
(Bifeniks 499 SC) aplikowane 
w dawce 4,5 l/ha. Mieszanina 
izoproturonu z diflufenikanem 
(Pelican Plus 550 SC i Legato 
Plus 600 SC) zarejestrowana jest 
głównie do stosowania jesienią, 
jednak producent dopuszcza ich 
aplikację na przedwiośniu lub tuż 
po ruszeniu wegetacji, w pszeni-
cy ozimej, w dawce 1,5-2 l/ha. 
Środkami niszczącymi zarówno 
gatunki 1- jak i 2- liścienne są 
również preparaty zawierają-
ce chlorotoluron (Lentipur Flo 
500 SC, Tolurex 500 SC), któ-
re skutecznie eliminują miotłę 
zbożową z pszenicy, jęczmienia, 
pszenżyta i żyta.

Sporą grupę stanowią preparaty 
zawierające jodosulfuron metylo-
sodowy (Huzar 05 WG i Huzar 
100 OD) oraz jego mieszanki z in-
nymi substancjami, które należy 
stosować od ruszenia wegetacji do 
fazy krzewienia ozimin. Wśród 
nich znajdują się takie mieszani-
ny, które można stosować tylko 
w pszenicy ozimej (jodosulfuron 
metylosodowy + propoksykarba-
zon sodowy, jodosulfuron mety-
losodowy + propoksykarbazon 
sodowy + amidosulfuron) oraz 
takie, które zarejestrowane są do 
stosowania w pszenicy, pszenżycie 
i życie (jodosulfuronu metyloso-
dowego + 2,4-D ). Na szczegól-
ną uwagę w tej grupie środków 
zasługuje również mieszanina 
jodosulfuronu metylosodowego 
z mezosulfuronem metylowym 
(Atlantis 04 WG, Atlantis 12 OD). 
Herbicydy te skutecznie eliminują 
miotłę zbożową i można stosować 
je w pszenicy, pszenżycie oraz życie 
nawet do fazy strzelania w źdźbło.

W celu poszerzenia spektrum 
działania wielu herbicydów moż-
na stosować mieszaniny zbior-
nikowe środków (np.: Atlantis 
04WG + Actirob 842 EC + Dra-
gon 450 WG, Puma Uniwersal 
069 EW + Sekator 125 OD). 
Działania te umożliwiają osią-
gnięcie wysokiej skuteczności 
chwastobójczej przy niższym 
zużyciu substancji aktywnych 
niż po aplikacji herbicydów od-
dzielnie. Należy jednak pamię-
tać by wszystkie środki ochrony 
roślin aplikować ściśle według 
instrukcji stosowania. Zawiera-
ją one szczegółowe i istotne in-
formacje odnośnie zwalczanych 
gatunków chwastów, możliwości 
stosowania w określonej uprawie 
oraz dawek i terminów aplikacji.

mgr Marcin Bortniak 
IUNG-PIB Puławy, 

Zakład Herbologii i Technik Upra-
wy Roli we Wrocławiu

Niezmiarka paskowana 
szkodnik zbóż jarych

W Polsce występują dwa po-
kolenia niezmiarki paskowanej 
w roku. Larwy zimują w mło-
dych roślinach zbóż ozimych 
i traw, a przede wszystkim 
w perzu. Jak wykazały obser-
wacje prowadzone przez różnych 
badaczy, gatunek ten występuje 
dość powszechnie, uszkadzając 
dokłosia różnych gatunków zbóż 
przede wszystkim pszenicę jarą, 
pszenicę ozima i jęczmień jary. 
W integrowanym zwalczaniu 
niezmiarki paskowanej koniecz-
ne jest łączne stosowanie kilku 
metod. Wśród nich najtańszym 
i najłatwiejszym w praktycznym 
wykorzystaniu byłby siew od-
mian mniej uszkadzanych (od-
porniejszych) na tego szkodnika.

Osobniki dorosłe niezmiarki 
osiągają długość około 4 mm. 
Głowa ich jest żółta z trójkątem 
czołowym i ostatnim członem 
czułków w kolorze czarnym. Tu-
łów muchówek pokolenia let-
niego jest żółty, piaskowy lub 
różowawy, a odwłok składa się 
z 5 segmentów jest jasnożółty 
z czarnym obrzeżeniem segmen-
tów. Nogi są żółte z czarnymi 
końcami stóp. Jaja mają barwę 
białą, podobne są do jaj plo-
niarki zbożówki tylko większe, 
długości około 1mm. Dorosła 
larwa ma długość około 6 mm 
i zmienną barwę. Jest biała, 
jasnożółta lub zielonkawa, cy-
lindryczna, z przodu i z tyłu 
zwężona i lekko zaokrąglona. 
Poczwarka ukryta jest w cylin-
drycznej bobówce o długości 
około 6 mm. Początkowo jest 
jasnożółta i w miarę rozwoju 
ciemnieje.

W ciągu roku rozwijają się 
dwa pokolenia niezmiarki pa-
skowanej. Zimują one w stadium 
larwy w młodych roślinach ozi-
min i w trawach, głównie perzu. 
Obraz uszkodzeń jest podobny 
do powodowanych przez plo-
niarkę z tym, że rośliny zwykle 

grubieją cebulkowato i mają in-
tensywnie zielony kolor, a tylko 
liść sercowy żółknie i zamiera. 
Lot dorosłych owadów następuje 
wiosną w maju lub na początku 
czerwca. Przypada to w okre-
sie kłoszenia się żyta ozimego 
i kwitnienia średnio-wczesnych 
odmian jabłoni. Muchówki na-
latują na zboża tylko w czasie 
składania jaj. W czasie deszczu 
i chłodów kryją się pod grudka-
mi ziemi. Samice składają jaja 
zwykle pojedynczo na górnych 
liściach zbóż ozimych i jarych, 
najczęściej pszenicy i jęczmienia, 
bardzo rzadko żyta. W tempera-
turze 14–15ºC w ciągu 7–8 dni 
następuje wyląg larw, które 
wgryzają się pod pochwę liścio-
wą. Żerują na dokłosiu, wygry-
zając w nim podłużną bruzdę 
od nasady kłosa do pierwszego 
kolanka wysysając soki. Na jed-
nym dokłosiu żeruje 1 larwa.

Wielkość uszkodzeń zależy od 
tego, w jakim czasie rozwoju ro-
śliny larwa przenika pod pochwę 
liściową, stąd wyróżnia się trzy 
stopnie porażenia. Najsłabszy, 
gdy kłos całkowicie wychodzi 
z pochwy, drugi gdy częściowo 
ukryty jest w pochwie, a najsil-
niejszy gdy kłos w całości pozo-
staje ukryty w pochwie liściowej. 
Im stopień porażenia jest większy 
tym krótsze jest źdźbło, a zwłasz-
cza dokłosie. Żer larw wpływa 
na zmniejszenie liczby ziaren 
w kłosie i wagę 1000 ziaren.

W warunkach klimatycznych 
Polski przepoczwarczenie prze-
ważnie ma miejsce 2 tygodnie 
przed żniwami, a wylot doro-
słych owadów następuje w okre-
sie zbioru jęczmienia jarego. 
Muchówki przelatują na rośliny 
baldaszkowate, gdzie odżywiają 
się nektarem kwiatów i wydzie-
linami mszyc. Składanie jaj od-
bywa się w czasie wschodzenia 
wcześnie sianych ozimin oraz 
na samosiewach i perzu.

Objawy uszkodzeń zauważane 
są dopiero w czasie kłoszenia 
zbóż. Największe szkody wy-
rządzają larwy niezmiarki pa-
skowanej żerujące na dokłosiu 
pszenic jarych i ozimych. Podsta-
wą do zaplanowania interwen-
cyjnego zwalczania szkodnika, 
przez wykonanie opryskiwania 
roślin insektycydem, jest stwier-
dzenie obecności średnio 1 jaja 
(lub więcej) na 10 źdźbłach (faza 
rozwojowa BBCH – strzelanie 
w źdźbło).

W rejonach corocznego, sil-
nego występowania niezmiar-
ki paskowanej można zalecać 
zwalczanie tego szkodnika 
w podanym wyżej terminie 
bez prowadzenia analiz roślin 
na obecność jaj, gdy w roku 
poprzednim stwierdzono 
10% i więcej uszkodzonych 
źdźbeł.

Zwalczanie niezmiarki 
paskowanej polega przede 
wszystkim na profilaktyce, 
tj. przyspieszaniu wysiewu 
zbóż jarych na wiosnę, opóź-
nianiu wysiewu ozimin oraz 
wykonaniu jesienią głębokiej 
orki. Zboża ozime wysiewane 
w późnym terminie są uszka-
dzane w mniejszym stopniu. 
Zboża jare należy wysiewać 
wcześnie wiosną, wybierając 
odmiany szybko rosnące i wcze-
śnie kłoszące się. Stosowanie 
nawożenia fosforowo-potaso-
wego wzmacnia rośliny i przy-
śpiesza kłoszenie, co powoduje 
wzrost śmiertelności larw przed 
przepoczwarczeniem oraz 
zmniejszenie liczby źdźbeł 
uszkodzonych w najsilniejszym 
stopniu (gdy kłos w całości po-
zostaje ukryty w pochwie). Pod-
orywki pożniwne, niszczenie 
chwastów, samosiewów, perzu 
oraz głęboka orka jesienna nisz-
czą żerujące jesienią larwy.

Dr inż. Zdzisław Kaniuczak 
IOR-PIB, TSD Rzeszów

Konkurencja o przestrzeń życiową, wysoka produkcja nasion 
zanieczyszczających plon i wzbogacających glebowy bank nasion, 
a dodatkowo ryzyko przenoszenia chorób i szkodników powoduje, że miotła 
zbożowa jest jednym z najbardziej uciążliwych chwastów w uprawie zbóż. 

Ważnym gospodarczo szkodnikiem zbóż uprawianych 
na obszarze północnej i środkowej Europy jest 
niezmiarka paskowana (Chlorops pumilionis Bjerk.)
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Prowadzenie plantacji jęczmienia browarnego

Najlepiej, by były to odmiany 
wyhodowane i przystosowane 
do lokalnych warunków śro-
dowiska. Jednak w skupie sło-
downie preferują tylko określone 
odmiany, często nawet spoza 
Krajowego Rejestru. Dlatego 
przed rozpoczęciem uprawy 
jęczmienia browarnego nale-
ży rozeznać rynek surowcowy 
w danym regionie i zawrzeć kon-
trakt ze słodownią na produkcję 
ziarna browarnego. W zamian 
uzyskamy pewność sprzedaży 
ziarna, o ile będzie ono spełniało 
szereg wymogów jakościowych, 
i pomoc w zaopatrzeniu w mate-
riał siewny. Najważniejsze para-
metry ziarna, brane pod uwagę 
w umowie kontraktacyjnej to: 
zawartość białka (9,5-11,5%), 
żywotność (95 % po 5 dniach) 
oraz celność ziarna (>85%), 
a także czystość odmianowa 
(>93%). Nie we wszystkich re-
jonach kraju uzyskamy dobry 
surowiec dla słodowni. Za wy-
jątkowo korzystny dla uprawy 
jęczmienia browarnego uwa-
ża się region Dolnego Śląska. 
Jego uprawie sprzyjają bowiem: 
umiarkowana wilgotność powie-
trza, dostateczna ilość wiosennej 
wilgoci w glebie, umiarkowana 

temperatura i niewielka ilość 
opadów w końcowym okresie 
wegetacji, duże nasłonecznie-
nie. Pod jęczmień browarny 
powinniśmy wybrać glebę ży-
zną, próchniczną, przewiewną 
o dobrej aktywności biolo-
gicznej, dużej zdolności ma-
gazynowania wody i odczynie 
powyżej 6,0. Odpowiednie do 
jego uprawy są gleby kompleksu 
pszennego dobrego i dobrego 
oraz żytniego bardzo dobre-
go. W gorszych stanowiskach 
uprawa jest ryzykowna, głównie 
ze względu na mogące wystą-
pić trudności z utrzymaniem 
rygoru białkowego i celności 
ziarna, zwłaszcza w przypadku 
suszy glebowej w okresie strze-
lania w źdźbło i kłoszenia oraz 
upałów w okresie dojrzewania 
roślin. Za przedplon najlepiej 
wybrać okopowe na oborniku 
(burak, ziemniak), kukurydza 
(na oborniku). Po wcześnie 
zbieranych przedplonach na-
leży wykonać podorywkę z bro-
nowaniem, a następnie jedno 
lub dwukrotne bronowanie 
w celu zniszczenia chwastów. 
Orkę przedzimową wykonujemy 
w październiku na głębokość 
20-25 cm, jedynie po roślinach 

okopowych możemy ją spłycić 
do 15 cm. Na wiosnę musimy 
jak najszybciej wyrównać po-
wierzchnię pola, a w następnej 
kolejności stosujemy agregat 
uprawowy. Jęczmień wysie-
wamy w glebę starannie do-
prawioną i nieprzesuszoną, co 
zapewni szybkie, wyrównane 
wschody oraz dobrze rozwinięty 
system korzeniowy. Nie należy 
dopuścić do zagęszczania gleby, 
na co gatunek ten jest bardzo 
wrażliwy! Jęczmień należy wy-
siać możliwie jak najwcześniej, 
gdyż jego opóźnienie powoduje 
wzrost zawartości białka i wpły-
wa na obniżenie plonu ziarna. 
W celu ochrony przed głownią, 
pasiastością liści, zgorzelą sie-
wek i innymi chorobami ziarno 
powinno być zaprawione odpo-
wiednimi preparatami, takimi, 
jaki: Raxil Gel 206 GF lub Vita-
vax 200FS. Należy zastosować 
ilość wysiewu od 3,0 do 4,0 mln 
kiełkujących ziaren na 1 ha. Po 
wschodach obsada roślin nie 
powinna być mniejsza niż 90%. 
Wysoki i dobry jakościowo plon 
zapewni zagęszczenie łanu wy-
noszące 270-280 roślin, dające 
około 800 kłosów/m2. Techno-
logia na cele browarne zakłada 

mniejsze nawożenie azotem, 
w celu utrzymania niskiej za-
wartości białka w ziarnie. Za-
leca się stosować dawki N do 
60 kg/ha. Azot powinien być 
wysiany w całości wiosną przed 
siewem, najlepiej w formie sale-
try amonowej. Wielkość dawek 
fosforu i potasu jest uzależniona 
od kompleksu przydatności rol-
niczej gleb i zawartości w nich 
przyswajalnych form tych 
składników. Jęczmień browar-
ny zalicza się do roślin o dużej 
wrażliwości na kwaśny odczyn 
gleby. Pole powinno być zwap-
nowane najlepiej pod roślinę 
przedplonową, nie wcześniej 
jednak niż 3 lata przed siewem 
jęczmienia. W wypadku niskiej 
zasobności gleby w magnez moż-
na zastosować wapno magnezo-
we, a także siarczan magnezu 
lub kizeryt. Przy stwierdzeniu 
niedoboru miedzi i manganu 
zaleca się zastosować dolistnie 
płynny nawóz mikroelemento-
wy, np. łącznie z herbicydem 
lub fungicydem, typu Basfoliar 
36 Extra, Basfoliar 34, Basfo-
liar12-4-6, Insol Cu lub Insol 
Mn, lub chelaty firmy Intermag 
(Cu 14 Top oraz Mn 13 Top). Do 
zwalczania chwastów możemy 

użyć mieszanin herbicydów: Sta-
rane Super 101 EC + Granstar,  
Lintur 70 + Axial 100 EC lub 
Chwastox Trio 540 SL, Ami-
nopielik  Standard 600 SL, czy 
Aminopielik Tercet 500 SL. 
Porażenie części nadziemnych 
roślin przez choroby grzybo-
we zmniejsza intensywność 
fotosyntezy i osłabia źdźbła, 
co sprzyja wyleganiu roślin. 
Spośród patogenów największe 
zagrożenie stanowią: mączniak 
prawdziwy, rynchosporioza zbóż 
oraz rdza karłowa. Zwalczamy je 
w przypadku wystąpienia obja-
wów na górnych liściach nastę-
pującymi preparatami: Falcon 
460 EC, Bumper 250 EC, Ami-
star 250 EC, Sparta 250 EW, Ar-
tea 330 EC, Corbel 750 EC. Do 
najgroźniejszych szkodników, 
które stanowią zagrożenie dla 
upraw jęczmienia jarego należą 

mszyce i skrzypionki. Można je 
zwalczyć insektycydem Kara-
te 050 CS. Pomimo niewielkiej 
wysokości i stosowaniu niskich 
dawek azotu istnieje niejedno-
krotnie konieczność zapobieże-
nia wyleganiu roślin. W tym 
celu należy zastosować w okresie 
między fazą pierwszego a dru-
giego kolanka preparat Moddus 
250 EC lub między pojawieniem 
się drugiego kolanka jęczmie-
nia a ukazaniem ości – preparat 
Cerone 480 SL. Zbiór wykonuje 
się przy wilgotności ziarna wy-
noszącej około 16%. Zbyt su-
che ziarno ulega w czasie zbioru 
uszkodzeniu mechanicznemu 
(wybijanie zarodków). Po zbio-
rze ziarno należy dosuszyć do 
wilgotności 14% i przesortować.

Dr hab. Marek Liszewski, 
prof. nadzw.

Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu

Najlepszy surowiec na potrzeby przemysłu piwowarskiego pozyskuje się z uprawy jęczmienia 
jarego, typu browarnego. 

Antywylegacze w zbożach 
Powodem wylegania jest słaba 

wytrzymałość systemu korzenio-
wego i źdźbeł, które nie wytrzy-
mują naporu wiatrów oraz silnych 
opadów. Zdarza, że oba czynniki 
występują równocześnie, klasycz-
nym przykładem takiego zjawiska 
jest burza. Najbardziej narażone są 
zboża o wysokim wzroście. Czyn-
nikami sprzyjającymi wyleganiu 
w tym przypadku mogą być za-
równo cechy odmianowe jak i in-
tensywne dokarmiane nawozami 
azotowymi. Do innych czynników 
należy gęsty siew, niedobór pota-
su, zbyt silne uwilgotnienie gleby 
oraz choroby, głównie podstawy 
źdźbła. Wyleganie zbóż może na-
stąpić w różnym okresie wzrostu. 
W każdym terminie jest szkodli-
we, im nastąpi wcześniej tym stra-
ty w plonach są większe. Zboża 
wylegnięte, to rośliny uszkodzone 
mechanicznie, w których nastę-
puje zakłócenie procesu wzrostu 
i rozwoju, poprzez utrudnienie pra-
widłowego przebiegu fotosyntezy 
oraz pobierania wody i składników 
pokarmowych. Ponadto wyleganie 
powoduje utrudnienie i tym sa-
mym wzrost kosztów związanych 
ze zbiorem. 

Podstawowym działaniem profi-
laktycznym, zapobiegającym temu 
niekorzystnemu zjawisku jest dobór 
odmian nie wykazujących skłon-
ności do wylegania. Posiadają krót-
kie, sztywne, o grubych ściankach 
źdźbła oraz silny systemem korze-
niowy. Kolejnym elementem zapo-
biegawczym jest dobór technologii 
siewu, który powinien być doko-
nany w odpowiednim terminie, na 
zalecaną głębokość z zachowaniem 
parametrów gęstości. Wreszcie ko-
lejnym czynnikiem jest ochrona 
chemiczna polegająca na stosowa-
niu fungicydów zapobiegających 
chorobom źdźbła.

Bezpośrednim przeciwdzia-
łaniem zjawisku wylegania jest 
stosowanie retardantów, czyli 
chemicznych związków zapobie-
gających temu procesowi. Można 
podzieli je na dwie grupy. 

Generatory etylenu są reprezen-
towane jedynie przez etefon, który 
po zastosowaniu ulega przemianie 
w etylen. Tego typu środki działa-
ją doraźnie i praktycznie skracają 
międzywęźla, na które został wy-
konany zabieg, przyspiesza jego 
starzenie, w efekcie czego nastę-
puje zdrewnienie i wzmocnienie 

tkanek. Ich aktywność jest krótka 
i trwa zaledwie kilka dni. Sposób 
działania klasyfikuje je w grupie 
środków stosowanych stosunkowo 
późno. W obu formach pszenic 
i pszenżycie ozimym zalecane są 
od fazy pierwszego kolanka do fazy 
początku liścia flagowego (BBCH 
31-37). W jęczmienia jarym i ozi-
mym oraz życie od fazy drugiego 
kolanka aż do okresu poprzedza-
jącego kłoszenie (BBCH 32-48). 
Na krajowym rynku etefon jest 
reprezentowany przez, praktycz-
nie rzecz biorąc 7 identycznych 
środków. Są to: Cerone, Etefo, 
Ethefon Gold, Golden Ethefon, 
Kobra, Pro-Tefon i Retar wszystkie 
produkowane w formie użytkowej 
„480 SL”. 

Inhibitory giberelin to pozostałe 
retardanty, należą do nich chlorek 
chloromekwatu popularnie okre-
ślany skrótem CCC, trineksapak 
etylu oraz chlorek mepikwatu 
+proheksadion wapnia. Skracają 
międzywęźla, na które zostały 
zastosowane oraz dwa kolejne. 
Hamują powstawanie fitohormo-
nów odpowiedzialnych za podziały 
komórek, czyli w tym przypadku 
za proces wydłużania źdźbła. Jest 

to działanie stosunkowo długo-
trwałe i na ogół obejmuje okres od 
krzewienia do drugiego kolanka 
(BBCH 21-32), maksymalnie do 
początku fazy liścia flagowego 
(BBCH 37). W jęczmieniu jarym 
niektóre z tych środków zalecane 
są w fazie od 2 do 4 liści (BBCH 
12-14). Głównie ma to na celu po-
budzenie krzewienia i wyrównanie 
wysokości łanu. W pozostałych 
zbożach, oprócz pszenżyta jarego, 
środki zalecane są w późniejszych 
fazach. Najszersze zalecenia do-
tyczą pszenicy ozimej, w której 
CCC jest także zalecany w dawkach 
dzielonych, oraz łącznie z innym 
regulatorem wzrostu (trineksapak 
etylu) a także z niektórymi her-
bicydami hormonalnymi (2,4-D; 
MCPA). Zarejestrowane formy 
użytkowe to: Adjust SL, Agriguard 
chlormequat 750 SL, Antywyle-
gacz płynny 675 SL i 725 SL, CCC 
720 SL, Cekwat 750 SL, C-Kwat 
Gold 720 SL, Cycocel 750 SL, Gol-
den C-Kwat 750 SL, Manipulator 
SL, Reduktor 750 SL, Regulator 
620 SL i Stabilan 750 SL.

Kolejnym związkiem jest tri-
neksapak etylu reprezentowa-
ny przez Moddus 250 EC i jego 

odpowiedniki Golden Trinexs 
250 EC, Optimus 175 EC i Pro-
teg 250 EC. Preparaty zawierające 
tą substancję czynną, zalecane są 
od fazy pełni krzewienia (BBCH 
25) w pszenicy jarej, aż do pierw-
szego liścia flagowego (BBCH 
37) w życie.

Najnowszą substancja czynną 
w grupie giberalin jest chlorek 
mepikwatu Na krajowym rynku 
łącznie z proheksadionem wap-
nia stanowi fabryczną mieszaninę 
o handlowej nazwie Medax Top 
350 SC. Zalecany jest w pszenicy 
ozimej w czasie całej fazy wzro-
stu źdźbła (BBCH 30-39) oraz 
w pszenżycie ozimym, w fazie 
rozwoju liścia flagowego (BBCH 
37-39). Dobre efekty uzyskuje się 
stosując inhibitory giberelin w fazie 
krzewienia zbóż. W tym okresie 
hamują wzrost pędu głównego, 
a przyspieszają rozwój pędów bocz-
nych. Stosowanie w późniejszym 
terminie to już tylko chemiczne 
hamowanie wzrostu, zapobiega-
jące mechanicznemu procesowi 
wylegania.

Dawki i terminy stosowania 
poszczególnych preparatów nie 
zawsze się pokrywają. Mimo, że 

część z nich jest produkowana 
w identycznych formach użytko-
wych, ze względu na różny zakres 
przeprowadzonych badań, na bazie 
których je zarejestrowano, terminy 
stosowania i wysokości ich dawek 
często się różnią. Różnice wynikają 
także z odmiennych formulacji. 
Z tych względów warto porównać 
zalecenia z etykiet „takich samych” 
preparatów, ponieważ pozwala to 
zorientować się o całkowitej tole-
rancji poszczególnych substancji 
czynnych. Dotyczy to zarówno wy-
sokości rekomendowanych dawek 
(ilości substancji czynnej) na ha 
jak i terminu stosowania obejmu-
jącego konkretne fazy rozwojowe 
poszczególnych zbóż.

Skuteczny zabieg związany jest 
także z warunkami klimatycznymi. 
Powinien być wykonany na suche 
rośliny. Mniej wymagające trinek-
sapak etylu i chlorek mepikwatu + 
proheksadion wapnia potrzebują 
do działania minimum 5oC, chlo-
rek chloromekwatu i etefon wy-
magaja minimum 10oC. Zarówno 
jedne i drugie lepiej działają w wyż-
szej temperaturze, około 20oC.

Inż. Adam Paradowski 
IOR-PIB w Poznaniu 

Wyleganie zbóż to przeginanie się roślin u podstawy źdźbła lub załamywanie się 
w międzywęźlach położonych w wyższych odcinkach pędu.
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Więcej informacji można
uzyskać od:

BASF Polska Sp. z o.o.
Pest Control Solutions
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 99 99
fax (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl

Stosuj biocydy w bezpieczny sposób. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety 
i dołączonymi do produktu informacjami. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Sprawdzony i godny zaufania 
insektycyd do zwalczania 
niebezpiecznych owadów 
w produkcji zwierzęcej

  Doskonała ochrona kurników, obór, 
chlewni przed owadami latającymi 
i biegającymi jak: muchy, 
pleśniakowiec lśniący, i innymi

  Natychmiastowy efekt działania

  Skuteczna wtórna ochrona nawet do 
kilku tygodni po zastosowaniu

  Łatwy i bezpieczny w użyciu

  Najlepszy stosunek jakości do ceny

  Oryginalna, uznana substancja aktywna 
produkowana przez BASF

  Doskonała ochrona kurników, obór, 
chlewni przed owadami latającymi 
i biegającymi jak: muchy, 
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Pamiętajmy o minerałach

Ilość i rodzaj dodatków mine-
ralnych muszą być dostosowane 
do potrzeb produkcyjnych kro-
wy i zbilansowane ze związka-
mi mineralnymi podawanymi 
w paszach gospodarskich.

Stosownie do rodzaju skar-
mianych pasz odpowiednie 
mieszanki mineralne i mineral-
no-witaminowe powinny stano-
wić 2-3% udziału w mieszance 
paszy treściwej.

Lizawka solna dostarcza 
krowom odpowiednich mi-
nerałów, należy ją stosować 
szczególnie w okresie żywienia 
pastwiskowego.

Najczęściej stwierdzane niedo-
bory dotyczą takich pierwiast-
ków jak wapń, fosfor, magnez, 
sód, selen, miedź i cynk. Pozo-
stałe, z racji wystarczającej ich 
koncentracji w paszach lub nie-
ustalonego zapotrzebowania, na 
ogół nie są brane pod uwagę. 
Wapń (Ca) - jest podstawowym 
składnikiem kości, a także wy-
stępuje we wszystkich tkankach 
i płynach ustrojowych zwierząt. 
Fosfor (P) - jest pod względem 
zawartości drugim po wapniu 
składnikiem kośćca, hormonów 
i enzymów regulujących prze-
mianę materii. Magnez (Mg) 
- występuje w organizmie zwie-
rzęcym w znacznie mniejszych 
ilościach niż wapń i fosfor, jest 
jednak z nimi ściśle związany. 
Z wymienionych składników nie-
dobory Ca i P wpływają na ob-
niżenie wyników produkcyjnych 
w stadzie – mniejsza produkcja 
mleka, niższe przyrosty cieląt. 
Na początku sezonu pastwisko-
wego należy zwrócić uwagę na 
Mg. Młoda zielonka jest uboga 
w Ca i Mg, dodatkowo wysoka 
zawartość związków azotowych 
i potasu obniża przyswajanie 
tych składników, co może skut-
kować niskim poziomem Mg we 
krwi (hipomagnezemią/tężyczką 
pastwiskową). Przy hipomagne-
zemi, w zależności od jej przebie-
gu klinicznego, zwierzęta mogą 
wykazywać obniżony apetyt, 
mniejszą produkcję mleka, gorsze 
mogą być wskaźniki rozrodu. 
Często przy tężyczce pastwisko-
wej występują zaburzenia ruchu, 
drżenie mięśni czy nadmierna 
pobudliwość. Selen (Se) – jego 
niedobór może być przyczyną 
wystąpienia zwyrodnienia mię-
śni, biegunek u młodego bydła, 
obumierania płodów u krów, za-
trzymania łożyska po porodzie 
oraz osłabienia zdolności roz-
płodowych zwierząt. U zwierząt, 
które pobierają pasze z dużym 
niedoborem selenu częściej wy-
stępują skurcze mięśni, co może 
doprowadzić do nagłych padnięć 
z powodu udaru serca. Miedź 
(Cu) - występuje w ona w or-
ganizmach zwierząt w bardzo 
małych ilościach. Jest niezbędna 
do powstawania hemoglobiny. 
Niedobory tego pierwiastka po-
wodują anemię, zahamowanie 

wzrostu, wychudzenie, obniżenie 
mleczności, zaburzenia w rozro-
dzie, zmiany skórne i kulawizny. 
Sód (Na) - w organizmie zwierzę-
cym znajduje się w ilości około 
0,2% ciężaru ciała. Brak tego 
składnika obniża wykorzystanie 
białka i wartości energetycznej 
paszy oraz pogarsza apetyt. Pasze 
roślinne zawierają mało sodu, 
łatwo go jednak uzupełnić przez 
ciągłą dostępność lizawek. Żelazo 
(Fe) - niedobór żelaza u bydła do-
rosłego występuje rzadko, jednak 
u cieląt występuje bardzo czę-
sto. Niedobór żelaza objawia się 
zmniejszeniem łaknienia, trud-
nościami w oddychaniu, apatycz-
nością, obniżoną odpornością 
na infekcje oraz anemią. Selen 
(Se)- jest bezpośrednio związany 
z metabolizmem witaminy E. 
Zawartość tego mikroelementu 
w paszach jest zmienna, a niedo-
bory w dawkach dla krów mogą 
prowadzić na początku ciąży do 
obumierania zarodów. Obniżo-
na może być również odporność 
zwierząt, na co należy zwracać 
szczególną uwagę w odchowie 
cieląt. U krów z niedoborami Se 
w ostatnim okresie ciąży czę-
ściej występują problemy z za-
trzymaniem łożyska, ale takie 
same objawy może powodować 
niedobór witaminy E w dawkach, 
gdyż oba te związki współdzia-
łają ze sobą wykazując działanie 
antyoksydacyjne. Cynk (Zn) - 
jest podstawowym składnikiem 
wielu enzymów, odpowiedzial-
nych za metabolizm węglowo-
danów i energii oraz syntezę 
białek. Cynk odgrywa dużą 
rolę w systemie immunologicz-
nym oraz niektórych hormonach 
rozrodczych. Niedobory cynku 
powodują obniżenie płodności, 
ilości spożytej paszy, wskaźni-
ków wzrostu i reakcji odporno-
ściowych. Bydło żywione paszą 
z niewielkim niedoborem cynku 
jest bardziej podatne na zapale-
nie racic i wymienia. Mangan 
(Mn) - występuje w organizmie 
zwierzęcym w małych ilościach, 
głównie w wątrobie. Stwierdzono 
jego oddziaływanie na prawidło-
wy przebieg funkcji rozrodczych 
i na rozwój kości. Jego brak po-
woduje występowanie cichej rui 
i obniżenie wskaźników rozrodu. 
Jod (J) - znaczna jego część wcho-
dzi w skład hormonu tarczycy, 
która reguluje przemianę materii. 
W żywieniu krów dodatek jodu 
powoduje zwiększenie spożycia 
pasz i podniesienie wydajności 
mleka, poza tym wpływa ko-
rzystnie na rozród. Kobalt (Co) 
- jest konieczny do powstawania 
witaminy B12 w żwaczu. Stymu-
luje on rozwój mikroflory w żwa-
czu. U młodych zwierząt brak 
kobaltu powoduje ostrą anemię.

Dla procesów życiowych 
zwierząt niezbędne są również 
witaminy. O ile witaminy roz-
puszczalne w wodzie (witaminy 
z grupy B czy witamina C) są 

wytwarzane przez mikroflorę 
żwacza i ich niedobory nie są 
z reguły problemem dla bydła 
mięsnego, to witaminy rozpusz-
czalne w tłuszczach (A, E, D, K) 
muszą być pobrane przez zwie-
rzęta z paszą.

Witamina A stymuluje 
syntezę białek, bierze udział 
w tworzeniu i regeneracji na-
błonków komórkowych, jak też 
pozytywnie wpływa na wzrok. 
Ma działanie odpornościowe 
i zapewnia utrzymanie nor-
malnego funkcjonowania po-
szczególnych organów między 
innymi dróg rodnych. Prowita-
mina witaminy A - ß-karoten 
wchodzi w skład ciałka żółtego, 
ma wpływ na jego funkcje oraz 
funkcje jajników i wskaźniki 
rozrodu krów. Witamina E ma 
działanie przeciwutleniające 
i ochronne. Zapobiega utra-
cie aktywności biologicznej 
na poziomie komórkowym, 
tkankowym i ogólnoustrojo-
wym. Pozytywnie wpływa na 
funkcje rozrodcze i wymiona 
krów. W przypadku niedobo-
rów witaminy E, przy równo-
czesnym niedoborze Se u samic 
nie występuje ruja, co zwiększa 
liczbę jałowych sztuk. Wita-
mina D – zwierzęta pobierają 
ją wraz z paszą, jak również 
z zachodzącej pod wpływem 
promieni słonecznych syntezy 
7-dehydrocholesterolu obecne-
go w skórze. Witamina ta jest 
niezbędna do prawidłowego 
działania gospodarki wapnio-
wo-fosforowej, a także budo-
wy i rozwoju kości. Zwiększone 
dawki witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach są niezbędne dla 
krów przed wycieleniem. Pod-
nosi to odporność krów i cieląt 
oraz zapewnia wysoką zawar-
tość tych witamin w siarze.

Analizując zapotrzebowanie 
bydła na poszczególne związki 
mineralne należy zwrócić uwa-
gę na zróżnicowaną dostępność 
w paszach, a brakujące składniki 
uzupełniamy dodatkami mine-
ralno - witaminowymi, dopa-
sowując rodzaj mieszanek do 
okresu fizjologicznego krowy. 
Dla prawidłowego przebiegu 
przemian w ustroju zwierząt, 
niezbędny jest komplet mine-
rałów i witamin, ponieważ nie-
które z nich współzawodniczą 
ze sobą podczas wchłaniania 
albo tworzą nierozpuszczalne 
związki w żwaczu oraz jelitach, 
co prowadzi do wydalania mi-
kroelementów będących w po-
łączeniach nieprzyswajalnych 
przez organizm zwierzęcia.

Bilansowanie składników mineralnych stanowi bardzo 
istotny problem w żywieniu krów. 

Helena Artyszuk
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Innowacje z Podlasia
- Nasze produkty to maszy-

ny, które na rynku polskim 
są technologiczną nowością. 
Konstrukcją, funkcjonalno-
ścią i innowacyjnością są na 
poziomie światowym, ale są 
novum wśród rodzimych pro-
ducentów. Zgrabiarka Duo 
680 jest pierwszą zgrabiarką 
dwukaruzelową szeregową. 
Jest to jednak dopiero począ-
tek w procesie projektowania 
maszyn. Dążymy do tego, aby 
nasza oferta była co najmniej 
tak szeroka jak światowych lide-
rów, dlatego planujemy kolejne 
zgrabiarki szeregowe o jeszcze 
większych szerokościach robo-
czych. Pracujemy obecnie nad 
przetrząsaczami 8- i 10-wirni-
kowymi. W tej chwili naszym 
największym przetrząsaczem 
jest P6770, sześciowirnikowy 
o szerokości roboczej 7,70m. Je-
śli chodzi o maszyny komunal-
ne, to na Agritechnice chcemy 
zaprezentować pełną gamę ma-
szyn bijakowych, lekkiej, śred-
niej i ciężkiej klasy. Celem jest, 
aby oferta w maszynach komu-
nalnych i kosiarkach bijakowych 
była - podobnie jak w przypad-
ku maszyn rolniczych - równie 

szeroka jak światowych liderów. 
Nasz główny cel na ten rok to 
rozszerzenie gamy maszyn bija-
kowych. Równolegle pracujemy 
nad maszynami zielonkowymi, 
od zgrabiarek i przetrząsaczy 
o większych szerokościach ro-
boczych począwszy, aż po całko-
witą nowość w skali kraju, jaką 
jest tylna kosiarka z transporte-
rem pokosu. Dotąd transportery 
pokosu montowaliśmy albo na 
kombinacjach roboczych albo 
na kosiarce ciągnionej. W tej 
chwili badamy pomysł taki, aby 
stworzyć zestaw składający się 
z kosiarki czołowej i tylnej. To 
może okazać się hitem w sprze-
daży, bo nie wszyscy potrzebu-
ją dużych zestawów koszących 
po 8-9 metrów, a równocześnie 
takie rozwiązanie umożliwi ze-
branie kiszonki w jeden wałek, 
ten który pozostaje z koszenia 
czołową kosiarką. Jeśli chodzi 
o kosiarki wysięgnikowe, pla-
nujemy stworzyć gamę maszyn, 
które oprócz świetnych cech 
funkcjonalnych, poprawią też 
komfort pracy operatora. Cho-
dzi o to, aby ramię i głowica 
kosząca zawieszone były w jed-
nej linii z operatorem. Tak, aby 

operator widział 
przyrząd roboczy 
bezpośrednio po 
prawej. W tej 
chwili są one za-
wieszane z tyłu, 
więc operator 
musi się oglądać 
za siebie.

- Jak pan oce-
nia paryskie 
targ i SIMA, 
na których również byliście 
obecni? Jakie doświadczenia 
stamtąd można przenieść na 
rynek polski i światowy?

- Osobiście wyciągnąłem je-
den główny wniosek, że polscy 
producenci muszą zwrócić więk-
szą uwagę na design, wygląd, 
maszyn. Nie mamy czego się 
wstydzić w zakresie rozwiązań 
i parametrów technicznych, 
funkcji czy wytrzymałości, na-
tomiast są pewne szczegóły doty-
czące wyglądu maszyn, na które 
klient francuski zwraca dużą 
uwagę. Sama wystawa, wydaje mi 
się, spełniła nasze oczekiwania, 
bo przez nasze stoisko przewi-
nęło się mnóstwo klientów. Co 
cieszy, to fakt, że rzeczywiście 

Francuzi postrzegają nasze 
maszyny jako będące na równi 
z wielkimi koncernami. Rolni-
cy francuscy nie widzą różnic. 
Dlatego wiążemy duże nadzieje 
z rynkiem francuskim, bo to dru-
gi po Niemczech rynek maszyn 

rolniczych w Europie i na nim 
również znaczący udział mają 
maszyny do zielonki. Liczymy, że 
w ciągu kilku lat Francja stanie 
się naszym przynajmniej drugim 
rynkiem eksportowym. Chcemy 
być liczącym się producentem 

w skali Europy i rzeczywiście cała 
firma, nie tylko marketingowcy 
i handlowcy, dąży do tego, aby 
SaMASZ był wizytówką polskich 
firm produkujących maszyny 
rolnicze.

Rozmawiał Roman Barszcz

Białostocki SaMASZ ceniony jest poza granicami Polski,  ponieważ stawia na innowacje. Dorównał 
w tym  wiodącym międzynarodowym korporacjom i o tym rozmawiamy z Karolem Wdziękońskim

Srebrna edycja z okazji 
25-lecia ciągników MAGNUM

Od czasu swojej premiery, któ-
ra miała miejsce 25 lat temu, 
Magnum stał się wyznaczni-
kiem standardów w segmencie 
konwencjonalnych ciągników 
o dużej mocy, reprezentującym 
innowacyjne technologie, wy-
soką wydajność, niezawodność 
oraz zadowolenie i zaufanie 
klientów.

Wprowadzenie serii ciągni-
ków MAGNUM w 1988 roku, 
to jeden z kamieni milowych 
w rozwoju ciągników wysokiej 
mocy CASE IH. 

Konstrukcja ukierunkowana 
na zaspokajanie potrzeb dużych 
przedsiębiorstw rolnych w za-
kresie dostarczania rozwiązań 
nowej generacji sprawiła, że 
MAGNUM stał się synonimem 
wydajności, trwałości, komfortu 
i zdumiewającej mocy.

„Uhonorowanie 25-lecia cią-
gników Magnum poprzez wpro-
wadzenie limitowanej srebrnej 
edycji ilustruje uznanie, jakim 
cieszą się te ciągniki.”

„Jedną z głównych przyczyn 
tego sukcesu jest to, że kon-
strukcja ciągników Magnum 
i jej rozwój zawsze opierały się 
na potrzebach nowoczesnych 
przedsiębiorstw rolnych”, 
mówi Gabriele Hammerschmid 

Dyrektor ds. Marketingu ciągni-
ków Case IH w Europie.

Ciągniki Magnum spełniają 
oczekiwania producentów rol-
nych dostarczając im większej 
mocy do wykonywania wy-
magających prac w trudnych 
warunkach, oszczędności pali-
wa, większej prędkości roboczej 
i transportowej, mniejszej ilości 
czynności konserwacyjnych oraz 
najwyższej niezawodności, jak 
również znakomitego komfortu 
operatora do pracy bez wysiłku.” 

Wytrzymałość i łatwość 
obsługi

„Jednak nawet najbardziej 
innowacyjna i zaawansowa-
na technologia nie są w stanie 
zrekompensować czasu poświę-
canego na konserwację, który 
skraca czas pracy”, zauważa Ga-
briele Hammerschmid. „ Dlatego 
najnowsze ciągniki Magnum są 
szczególnie przyjazne dla użyt-
kownika w zakresie konserwacji 
i charakteryzują się wytrzyma-
łością. Na przykład wymiana 
oleju wymagana jest dopiero co 
600 godzin pracy.”

W jubileuszowym roku w Eu-
ropie dostępnych jest pięć mo-
deli ciągników Magnum o mocy 

od 235 do 340 KM (moc mak-
symalna od 273 do 389 KM). 
Ciągniki Magnum obecnej ge-
neracji wyposażone są w naj-
nowszą technologię silnika SCR, 
która zapewnia optymalną moc 
przy minimalnym zużyciu pali-
wa i emisji spalin. System zarzą-
dzania mocą silnika sprawia, że 
dodatkowa moc 49 KM (maks.) 
dostępna jest na żądanie, co 
przekłada się na rezerwy mocy 
do 14 procent. Automatyczny 
system zarządzania wydajno-
ścią stanowi również wyposa-
żenie standardowe i kontroluje 
on prędkość obrotową silnika 
oraz wybór biegu w zależności 
od warunków roboczych, aby za-
pewnić maksymalną wydajność.

Aby uczcić 25-lecie istnienia 
ciągników, Case IH produkuje 
limitowaną serię ciągników Ma-
gnum w wersji Silver Edition. 
W Europie dostępnych będzie 
zaledwie 25 sztuk ciągników 
Magnum 340 w specjalnym 
srebrnym kolorze, które będą 
stanowiły wyjątkowy dodatek 
do floty ciągników szczęśliwych 
nabywców.

W oparciu o materiały prasowe Case 
IH Polska 

Jolanta Malinowska-Kłos

Słowiański brat na polskie pola
Rostselmash to producent ma-

szyn rolniczych z Rostowa nad 
Donem. Ich kombajny spraw-
dziły się na żyznych polach spi-
chlerza Europy – Rosji i Ukrainy, 
więc rozpoczęły udany marsz 
na zachód. Wybór jest duży, bo 
fabryka produkuje 18 typów ma-
szyn rolniczych i ponad 100 mo-
deli i modyfikacji kombajnów, 
ciągników, sprzętu do uprawy 
i siewu, maszyn do zbioru zie-
lonki i przechowywania ziarna.

Rosyjska dusza, 
zachodnie elementy

Choć konstrukcja maszyn jest 
rosyjska, to zdarza się w nich 
zastosować elementy zachod-
niej produkcji. W dostępnych 
na polskim rynku kombajnach 
zamontowano na przykład sil-
nik wyprodukowany przez 
amerykańską firmę Cummins. 
W Acrosie jest to 6-cylindrowy 
motor z turbodoładowaniem, 
który przy pojemności 8,3l ma 
280 KM mocy. Vector silnik ma 
mniejszy, choć również 6-cy-
lindrowy i turbodoładowany. 
Dysponuje on mocą 220KM 
przy pojemności 6,7l. Co waż-
ne – oba silniki spełniają normę 
emisji spalin TIER III. Również 
nie rosyjskim, a szwedzkim, ele-
mentem jest elektro-mechanicz-
na regulacja wielkości szczeliny 
między klepiskiem a bębnem 

młócącym. Została ona wypro-
dukowana przez Warner Elec-
tric. Farba, którą malowane są 
kombajny, jest polska.

Kombajny na 
polskie pola

Kombajn Vector – najmniejszy 
z produkowanych nad Donem 
– współpracować może z zespo-
łami żniwnymi Power Stream 
o czterech różnych wielkościach. 
Najlepiej dopasowany do pol-
skich warunków jest najmniejszy 
header, o szerokości roboczej 
wynoszącej 5m. Największy 
możliwy jest header 9-metro-
wy. Listwa nożowa napędzana 
jest przekładnią planetarną, mo-
towidła - orbitalnym silnikiem 
hydrostatycznym z łańcuchową 
przekładnią redukcyjną, a ko-
piowanie podłoża zapewnia 
kombinacja nastawialnych sprę-
żyn. W opcji jest także system 
Auto-Contour, który opiera się 
o pomiar oporu elektrycznego.

System omłotu składa się 
z jednego bębna młócącego 
o średnicy 80cm i klepiska 
o 130-stopniowym kącie opa-
dania. W związku z tym po-
wierzchnia omłotowa wynosi 
1,4 m.kw. w Acrosie, a 1,1 m.kw. 
w Vectorze. Długość bęb-
na w Acrosie wynosi 150cm, 
a w Vectorze – 120cm. Pręd-
kość obrotowa regulowana jest 

z kabiny operatora, a ustawić 
ją można w przedziale 400-
1045 obr/min. System omłotu 
opiera się na układzie bęben-kle-
pisko, w którym oddzielane jest 
prawie 95% ziarna. Reszta od-
dzielana jest na 7-kaskadowym 
wytrząsaczu, pięcioklawiszo-
wym w Acrosie, a sześcioklawi-
szowym w Vectorze. Zbiornik 
ziarna ma pojemność 5 tys.l.

Sieczkarnie
Sieczkarnia samojezdna Ro-

steselmash 1401 charakteryzuje
się bębnem tnącym o szeroko-

ści 70 cm i średnicy 63 cm. Jego 
prędkość obrotowa to maksymalnie 
1200 obr/min. Noże tnące ułożone 
są w kształcie litery V, dzięki czemu 
strumień masy jest wycentrowany, 
a to z kolei przekłada się na wzrost 
przepustowości, żywotności ele-
mentów urządzenia oraz zmniej-
szenie zużycia paliwa. 

DON 680M z kolei to wysoko-
wydajny kombajn paszowy, za-
projektowany do najtrudniejszych 
zadań. W ciągu sezonu potrafi on 
przygotować do 30 tys. ton wyso-
kojakościowej paszy. Posiada trzy 
tryby drobienia 3,5, 8 i 20 mm, 
które przełączać można z kabiny, 
a także regulację długości cięcia 
bez konieczności wymiany noży 
oraz dodatkową wirnikową dro-
biarkę ziarna.

Alicja Szczypta



kwiecień 2013 r. | Nowy Raport Rolny 29R E K L A M A

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. 727540001

styczeń/luty 2013 r. | Nowy Raport RolnyR A P O R T2
R E K L A M A

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

www.oseva.pl

Sprzedam kombajny zbożowe
Claas Lexion 570 2007r • 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 • New Holland 
TX 68 Plus 2001r

Siewniki do kukurydzy
Kverneland Optima 6 rzędów, Kongskilde 8 rzędów, 
Gaspardo 8 rzędów

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

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

Ładowarki teleskopowe
Claas Ranger 960 1998r • Faresin 7.45 2008r

Kombajny do buraków
Holmer Terra Dos 2003r • Holmer Terra Dos 2000r

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

Przyjmujemy używany sprzęt w rozliczeniu.
KUPIĘ KOMBAJNY ZBOŻOWE I CIĄGNIKI 

ROLNICZE [WIEK DO 20 LAT]

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

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

www.valtra.pl
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Nowa gama 
ciągników TD5

Firma New Holland przepro-
jektowała i rozbudowała gamę 
ciągników TD5 o mocy od 65 do 
113 KM., oferując rolnikom zaj-
mujących się hodowlą zwierzęcą 
niezawodny ciągnik w bardzo 
konkurencyjnej cenie. 

Rozbudowana seria obec-
nie liczy sobie sześć modeli: 
TD5.65, TD5.75, 

TD5.85, TD5.95, wraz z dwo-
ma nowymi, flagowymi mode-
lami TD5.105 i TD5.115 o mocy 
od 65 do 113 KM. 

Wszystkie one posiadają cha-
rakterystyczną stylizację New 
Holland, której elementami 
są nachylona maska i światła 
w kształcie „kocich oczu”. 

Nowa kabina VisionView™ 
gwarantuje doskonały komfort 
i intuicyjną obsługę wszystkich 
kluczowych funkcji ciągnika. 

Widoczność jest kluczowym 
zagadnieniem, więc w nowej se-
rii TD5, zastosowano opcjonalny 
panel, który zwiększa łączną 
przeszkloną przestrzeń, która 
idealnie sprawdza się podczas 
pracy z ładowaczem, zapewnia-
jąc doskonałą widoczność pod-
czas całego cyklu podnoszenia. 

Opracowana została również 
całkiem nowa koncepcja w za-
kresie klimatyzacji.

W przypadku pracy do póź-
nego wieczora lub w słabo 
oświetlonych budynkach gospo-
darczych tylne światła robocze 
zapewniają doskonałe oświe-
tlenie nawet najciemniejszych 
zakątków.

Wytrzymałe i wydajne 
silniki mechaniczne

Po d s t awowe  mo de le 
TD5.65 i TD5.75 wyposażone 
są w mocne, trójcylindrowe sil-
niki o mocy sięgającej 72 KM, 

co zapewnia niezawodność 
i oszczędność paliwa. Mo-
del TD5.85 wyposażony jest 
w silnik F5C marki FPT, a trzy 
najbardziej prestiżowe modele 
TD5.95 – TD5.115 wyposażone 
są w silniki Nef o pojemności 
4,5 litra produkowane przez fir-
mę FPT Industrial, umożliwia-
jące osiągnięcie maksymalnego 
momentu obrotowego 445 Nm 
nawet przy najbardziej wyma-
gających zastosowaniach.

Silniki te posiadają turbo-
doładowanie i chłodnicę mię-
dzystopniową, zapewniające 
ekonomiczną, niezawodną pracę 
oraz dużą oszczędność paliwa.

Wszystkie modele są dosto-
sowane do zasilania standardo-
wym paliwem i B100, 100 % 
biopaliwem.

Pierwszy w segmencie hy-
drauliczny układ PowerShuttle

Seria TD5 jest unikalna 
w swoim segmencie, oferując 
opcjonalny, montowany przy ko-
lumnie kierownicy, hydrauliczny 
układ PowerShuttle, umożliwia-
jący zmianę kierunku podczas 
jazdy, bez konieczności wciska-
nia pedału sprzęgła.

Modele od TD5.85 do 
TD5.115 posiadają możliwość 
płynnej zmiany kierunku, co 
doskonale sprawdza się w przy-
padku użytkowania ładowarek 
do układania bel w stosy lub 
karmienia bydła w gospodar-
stwach zajmujących się produk-
cją zwierzęcą. 

Nowa numeracja zastosowana 
w serii TD5 umożliwia błyska-
wiczne rozszyfrowanie osiągów 
poszczególnych modeli. Pierw-
sza cyfra ‘5’ pozycjonuje model 
w obrębie całej rodziny ciągni-
ków New Holland, a cyfry po 
kropce oznaczają maksymalną 
moc ciągnika.
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Ponad 45 lat doświadczenia

Firma Wolf System jest jednym z największych europejskich producentów monolitycznych 
zbiorników i silosów żelbetowych na materiały płynne i sypkie. Od ponad 45 lat w 17 krajach 
Europy buduje ich rocznie około 6000 sztuk. W Polsce Wolf System Sp. z o.o. działa od 1990 r. 
i posiada w swoim dorobku ponad 1000 wybudowanych obiektów referencyjnych. Budowane 
przez nas zbiorniki i silosy znajdują zastosowanie w rolnictwie (zbiorniki na gnojowicę, zboże, 
kukurydzę), przemyśle (oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na wodę, ppoż., wióry i trociny) oraz 
w procesie wytwarzania energii z biomasy. Specjalnie przez naszą firmę skonstruowany system 
szalunku jest do tego stopnia stabilny, że nie ma potrzeby stosowania kotew ściennych i elementów 
dystansowych. Gwarantuje to najwyższy poziom szczelności zbiorników. W praktyce możliwe 
jest zbudowanie różnych typów zbiorników i silosów cylindrycznych. 

Projekty typowe wraz z obliczeniami statycznymi posiadamy w swojej standardowej ofercie 
dla zbiorników:
• o średnicy w świetle ø4,0-40,0 m, wysokości h=2,0-8,0 m,
• pojemności V=25,0m3-10050,0 m3 

otwartych i ze stropem żelbetowym.
Gabaryty zbiorników i silosów inne niż podane powyżej możliwe są do opracowania w każdej 

chwili, gdyż posiadamy wykwalifikowaną kadrę projektantów i niezbędne do ich wykonania 
doświadczenie. Wykonywane przez nas monolityczne zbiorniki żelbetowe konstruowane są 
w oparciu o najnowsze europejskie normy odnośnie betonu, cementu oraz w oparciu o opraco-
wane przez naszych specjalistów typowe obliczenia statyczne dla poszczególnych zbiorników. 

Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowania projektów wykonawczych kolejnych zbiorników 
żelbetowych dla biogazowni rolniczych oraz zbiorników na gnojowicę i jeszcze w tym roku 
przystąpimy do ich budowy. Od wielu lat współpracujemy z uznanymi firmami od technologii 
biogazu i również w tym temacie chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą. Zachęcamy 
do rozważenia propozycji budowy biogazowni w gospodarstwie rolnym do zagospodarowa-
nia odpadów roślinnych i zwierzęcych, gdyż jest ona niewątpliwie stałym i pewnym źródłem 
dodatkowych dochodów. W ciągu ostatnich trzech lat zbudowaliśmy zbiorniki żelbetowe 
dla 12 instalacji biogazowych oraz wiele zbiorników na gnojowicę.



kwiecień 2013 r. | Nowy Raport Rolny32 T R A K T O R

Trzy nowe modele w klasie ciągników 
o mocy od 100 do 120KM

Na szczególną uwagę zasługuje 
Virtus 120 z doskonałym stosun-
kiem mocy do wagi, wynoszącym  
38.5 kg/KM oraz maksymalnym 
dopuszczalnym obciążeniem wy-
noszącym 8000kg, który two-
rzy nową klasę ciągników i jest 
idealnym rozwiązaniem dla na-
wet najbardziej wymagających 
rolników.

Virtus oferuje dużą swobodę 
wyboru wersji kompletacji wypo-
sażenia dodatkowego. Jak zawsze, 
wybór odpowiedniego wyposa-
żenia ciągnika gwarantuje zwy-
cięską kombinację, na przykład: 
mocny, elastyczny generujący 
do 95% mocy maksymalnej już 
przy 1600 obr/min w połączeniu 
z elektrohydraulicznym rewersem 
i systemem Stop&Go, oś przed-
nia o dopuszczalnym obciąże-
niu sięgającym  3500kg, układ 
hydrauliczny z pompą o wydaj-
ności 60 l/min przy obrotach sil-
nika na poziomie 1600 obr/min 
(szczególnie przydatne w pracy 
ładowaczem czołowym) pozwolą 
w sposób optymalny wykorzystać 
potencjał ciągnika, zapewniając 
sukces prowadzonej działalności.

Virtus posiada szeroką gamę 
możliwego wyposażenia: zaczy-
nając od elastycznego silnika z ni-
skim zużyciem paliwa, poprzez 
wydajną przekładnię Powershift 
60P+60T z maksymalną prędko-
ścią jazdy wynoszącą 50km/h, 
pozwalającą na pracę z optymal-
nie dobraną prędkością jazdy, już 
od 134m/h z reduktorem do pręd-
kości polowych (w zakresie 2,9 do 
16km/h), po układ hydrauliczny 
„60 ECO” z pompą o wydajno-
ści 60 l/min przy 1600 obr/min, 
automatyczne uruchamianie blo-
kady mechanizmów różnicowych 
(ASM) i napędu na 4 koła oraz 
podnośnik przedni do współpra-
cy z różnego typu dodatkowym 
osprzętem.

Modele Virtus napędzane są 
cztero-cylindrowymi, elektro-
nicznie sterowanymi silnikami 
DEUTZ Common Rail. Zewnętrz-
ny, chłodzony układ recyrkulacji 

spalin w połączeniu z filtrem par 
paliwa POC oraz katalizatorem 
redukującym ilość cząstek stałych 
i tlenków azotu NOx zapewniają 
maksymalną sprawność układu 
w zakresie niskiej emisji szkodli-
wych związków spalin. Wszystkie 
modele Virtus spełniają wymogi 
normy emisji spalin Tier 4i.

Rewers hydrauliczny ze sprzę-
głem Sense Clutch zawiera no-
winkę technologiczną: system 
Stop&Go. System Stop&Go 
pozwala operatorowi na kon-
trolowanie ruchu ciągnika przy 
użyciu jedynie pedałów układu 
hamulcowego, bez konieczności 
użycia pedału sprzęgła. Wyelimi-
nowanie sprzęgła jest szczególnie 
przydatne w pracy z ładowaczem 
czołowym, przy łączeniu osprzę-
tu i ruszaniu z miejsca w trakcie 
jazdy pod wzniesienia. Dźwignię 
rewersu wyposażono dodatko-
wo w pokrętło regulacji czułości 
jego działania w zależności od 
wymagań operatora związanych 
z rodzajem wykonywanej pracy.

Virtus został wyposażony 
w układ kierowniczy z systemem 
Steering Double Displacement 
(SDD), który polega na tym, że 
wciskając przycisk, operator jest 
w stanie zmniejszyć o połowę 
liczbę obrotów koła kierownicy 
przy skręcie do maksymalnego 
kąta skrętu kół, co zwiększa kom-
fort w trakcie wykonywania po-
wtarzanych cyklicznie nawrotów 
oraz w trakcie manewrowania 
na ograniczonej przestrzeni, np. 
w trakcie pracy z ładowaczem 
czołowym.

Także w konstrukcji elektro-
nicznego tylnego podnośnika 
o udźwigu do 6600kg wykorzy-
stano innowacyjne rozwiązania, 
doskonale sprawdzające się po 
podłączeniu osprzętu, np. duże-
go siewnika. Istnieje możliwość 
wyboru pomiędzy 6-ma lub 8-ma 
sterowanymi mechanicznie dystry-
butorami układu hydraulicznego 
lub 6-ma/8-ma/10-ma wyjściami 
sterowanymi elektrycznie z moż-
liwością regulacji ilości i czasu 

podawania oleju. Wszystkie te 
rozwiązania zwiększają wydajność 
eksploatacji ciągników Virtus. Co 
więcej, wtedy kiedy podnośnik 
i hydraulika nie są w użyciu, na 
przykład w trakcie transportu, ope-
rator może użyć przycisku, dzięki 

któremu olej będzie podawany bez-
pośrednio do układu napędowego. 
Takie rozwiązanie pozwala na obni-
żenie temperatury oleju w układzie 
oraz zwiększa żywotność systemu.

Dużo uwagi poświęcono od-
powiedniej ofercie możliwego 

wyposażenia w opony, dostęp-
ne jest ogumienie od 34” do 
38” o szerokości dobranej do 
takich prac jak orka, siew, trans-
port. Wszystkie kombinacje 
ogumienia dostępne są z koła-
mi regulowanymi Heavy Duty, 

homologowanymi do prędkości 
50km/h.

W poarciu o materiały firmowe

Alicja Szczypta

SAME DEUTZ-FAHR wprowadza całkowicie nową gamę trzech zaawansowanych technicznie 
modeli: Virtus 100 (99KM), Virtus 110 (110KM) oraz Virtus 120 (122KM).


