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W dniach 14-16 czerwca w Kamieniu Śląskim
odbyła się jubileuszowa Opolagra, którą
odwiedziło 44 000 zwiedzających, a 395 firm
zaprezentowało swoje oferty.

Tradycyjnie na pokazach
pracy maszyn prezentowały
się maszyny uprawowe i do
zbioru zielonek. Na torze certyfikowanym przez DLG można
było zaobserwować stabilizację
belki opryskiwaczy.

Wystawa urosła w tym roku
o dwa kolejne sektory. Otwierała
ją jubileuszowa brama. Wystawcy zachwycili wystrojem stoisk
i urządzili wiele konkursów,
podczas których można było
wygrać samochody, silos i inne
wartościowe nagrody.
W tym roku szczególnie wielu rolników przyjechało z województw ościennych i dalej
położonych regionów.Rekordowym dniem, jeśli chodzi
o zwiedzających była niedziela, tego dnia na wystawie było
26 000 osób.
Organizatorem Opolagry jest

Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego zgromadziła bydło
mleczne i mięsne. W segmencie bydła mięsnego można było
podziwiać 12 sztuk bydła mięsnego, ras Limousine, Highland
i Hereford. Tytuł Super czempiona przyznano jałowicy Roma,
hodowcy Jacka Klimzy z Łagiewnik Wielkich. Superczempionkami w kategorii bydła mlecznego
były natomiast reprezentantki
OHZ Głogówek: Jałowica Sonntag i krowa Ula.
Po raz pierwszy na Opolagrze
można było oglądać wyjątkowo
pocieszne alpaki.

firma DLG AgroFood, spółka-córka DLG – Niemieckiego
Towarzystwa Rolniczego, które
organizuje największą na świecie
wystawę rolniczą Agritechnica –
promował ją specjalny pawilon
informacyjny.

Z okazji 10-lecia
organizator przygotował
wyjątkowe atrakcje
Każdego dnia przez środek wystawy paradowało 8 ciągników
o największych pojemnościach.
Widowisko organizowane przez
topagrar obserwowały tłumy.

Odbyły się dwa konkursy
sprawnościowe dla młodych
rolników, organizowane przez
popularne rolnicze serwisy
internetowe agrofoto.pl i gospodarz.pl, gdzie na specjalnie
wyznaczonych torach uczestnicy pokazywali swe umiejętności precyzyjnej obsługi
maszyn.
Rolniczy Przegląd Techniczny przeprowadził warsztaty na
polu obrazujące precyzję oprysku „bez nakładek” dzięki zastosowaniu technologii GPS na
przykładzie pięciu wiodących
producentów.

Wystawa Zwierząt

Opolagra dba
o bezpieczeństwo
w gospodarstwie
Konkurs KRUS Opole „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
wygrało wyjątkowo zadbane
i pozbawione zagrożeń przy pracy
gospodarstwo Reinharda i Gerdy
Wollny z Nowej Wsi Prudnickiej.
Z puli opłaconej za powierzchnie stoisk na Opolagrze, wystawcy przekazali
w tym roku – po raz pierwszy
w historii organizacji wystaw
w Polsce – 35 000 złotych dopłaty do protezy podudzia
rolnikowi poszkodowanemu
w wypadku podczas pracy
w rolnictwie – panu Ryszardowi Żłobickiemu z Nasiedla
obok Kietrza.
Opolagra 2014 odbędzie się
w dniach 13-15 czerwca 2014.
Na podstawie materiałów
DLG AgroFood
Jolanta Malinowska-Kłos

www.grene.pl
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„Bierzmy zboża w swoje ręce”
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– Stanisław Kaszubski 1936-2013

19 czerwca w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się spotkanie Zarządu i Rady
Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, w którym uczestniczyli rolnicy i producenci zbóż.
Celem seminarium, finansowanego ze środków Funduszu
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, była analiza bieżącej sytuacji na rynku
zbóż, określenie aktualnych problemów i wyzwań, jakie stoją
przed branżą. Zboża są bowiem
jednym z głównych kierunków
produkcji rolniczej w Polsce.
Otwierając spotkanie, przewodniczący Rady Ekspertów
profesor Edward Arseniuk podkreślił rolę Związku w reprezentowaniu interesów rolników.
Dodał, że Rada Ekspertów, której członkami są przedstawiciele
instytutów naukowych, organizacji branżowych powstała
właśnie po to, by służyć swoją
wiedzą i doświadczeniem, pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów rolników
i producentów zbóż.

Stanisław Kacperczyk, prezes
Zarządu PZPRZ, powiedział, że
15 lat temu narodziła się idea
utworzenia Związku jako organizacji branżowej integrującej
rolników produkujących zboża.
Organizacji, której głównym
celem jest reprezentowanie ich
interesów, zarówno na arenie
krajowej, jak i unijnej.
„W minionych latach podejmowaliśmy wiele działań na
rzecz rolników i interwencji
u władz państwowych, samorządowych, organizacji gospodarczych i firm pracujących na
rzecz rolnictwa. Domagaliśmy
się stabilizacji na rynku zbóż”.
Prezes zwrócił także uwagę na
problemy z zagospodarowaniem
zbóż w sytuacji nadprodukcji,

jak również na niską cenę skupu
interwencyjnego nie spełniającego swojej funkcji.
Odnosząc się do aktualnej sytuacji w rolnictwie nadmienił, że
długa zima spowodowała opóźnienia prac związanych z nawożeniem i zabiegami ochrony
roślin. Opóźnione były siewy
zbóż i kukurydzy, nadmierne
opady deszczu powodowały
i powodują liczne wymoknięcia i opóźnienia w pracach polowych. Zboża jare narażone na
nadmiar opadów nie gwarantują
zadawalających plonów. Obserwujemy olbrzymią presję chorób grzybowych i szkodników,
a co się z tym wiąże - wyższe
koszty ich zwalczania. Wielu
rolnikom nie udało się wykonać
wszystkich zabiegów związanych z ochroną, co może powodować, że będą niższe plony.
Prezes Kacperczyk dodał również, że przyszłością naszego
rolnictwa są młodzi dobrze
przygotowani następcy. Dlatego
też Związek rozpoczął program
wymiany młodych rolników
z Polski i stanu Teksas w USA
w ramach sześciotygodniowych
staży. Celem wymiany jest poszerzenie wiedzy i zdobywanie
przez młodych farmerów nowych doświadczeń.
Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych wchodzi
w skład Federacji Branżowych
Związków Producentów Rolnych. Jej przewodniczący,
Marian Sikora podkreślił, że
Związek jest jedną z prężniej
działających organizacji. Zarówno, jeśli chodzi o reprezentowanie interesów rolników, jak
również promocję przetworów
zbożowych. Zaś przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa
i rozwoju wsi – poseł Jan Krzysztof Ardanowski, podkreślił, że
w ciągu ostatnich 15 lat na
polskim rynku zbóż wiele się
zmieniło. Również dzięki inicjatywom i działaniom Polskiego
Związku Producentów Roślin
Zbożowych.
Dyrektor Biura Analiz

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Stanisława Kaszubskiego,
współzałożyciela firmy BIN
oraz Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
Pogrążonej w smutku rodzinie, przyjaciołom i współpracow nikom
składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
Stanisław Kaszubski w swojej codziennej pracy zawsze

był osobą niezwykle ambitną
charyzmatyczną i pracowitą. Za swoją działalność był
wielokrotnie nagradzany m.in.
Medalem Witosa, Medalem
Św. Izydora Oracza oraz Złotą
Tarczą Agrobiznesmena. Za
osiągnięcia i wkład w rozwój
agrotechniki, Redakcja Raportu
Rolnego uhonorowała Stanisława Kaszubskiego tytułem Hetmana Wielkiego Zbożowego.

Odszedł współtwórca
BIN-u oraz PZPRZ

i Programowania Agencji Rynku Rolnego – Marzena Trajer,
przedstawiła aktualne dane
na temat rynku zbóż w Polsce.
„W naszym kraju uprawia się
ponad 6 milionów hektarów
zbóż określanych jako podstawowe (pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies). Ponad
1/3 w strukturze zasiewów to
pszenica. Polskie zboże charakteryzują się dobrą jakością, wysoką przydatnością technologiczną
pod względem przemiałowym
i wypiekowym. Spełniają także
wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, przez
co są poszukiwane przez zagranicznych odbiorców”.
Kolejnymi prelegentami w panelu tematycznym poświęconym ocenie bieżącej sytuacji na
rynku zbóż byli: profesor Jerzy
Grabiński i mgr inż. Tadeusz
Szymańczak. Profesor Grabiński opowiedział o swojej aktywności na arenie europejskiej
i o działaniach Copa Cogeca.
„Co najmniej dwa razy do roku
jestem w Brukseli, uczestnicząc
najpierw w obradach grupy
roboczej, a następnie w spotkaniach z przedstawicielami
Komisji Europejskiej. Aby skutecznie rozwiązywać problemy
na rynku zbóż nie wolno posługiwać się hasłami. Należy stale dyskutować z instytucjami
z krajów Wspólnoty i wspólnie
dochodzić do odpowiednich
rozwiązań.”
Z kolei Tadeusz Szymańczak
zaprezentował aktualny stan
upraw zbóż, zasygnalizował
problemy wynikające z sytuacji klimatycznej i nadmiernych
opadów deszczu. Podkreślił, że
wiosenne obserwacje nie napawają optymizmem. Ale dobra
współpraca nauki z praktyką
jest w stanie pomóc rolnikom
w ich codziennej pracy.
Podczas spotkania poruszono
również temat Funduszy Promocji Żywności, administrowanych przez Agencję Rynku
Rolnego. Piotr Doligalski opisał
działania Związku finansowane

z Funduszu Promocji Ziarna
Zbóż i Przetworów Zbożowych.
„Związek od początku funkcjonowania Funduszy prowadzi
akcje promujące wśród konsumentów spożycie pieczywa
z pełnego ziarna. Szkolimy także
producentów zbóż i piekarzy.”

Panel dyskusyjny
Ostatnią częścią spotkania
był panel dyskusyjny, prowadzony przez wiceprezesa Zarządu
Związku – Tadeusza Solarskiego.
Rozmawiano między innymi
o zmianach w rolnictwie, dużej modernizacji, jaka nastąpiła w polskich gospodarstwach.
W dyskusji panelowej zabierało
głos wielu rolników.
Alfred Kieloch z województwa
dolnośląskiego zwrócił uwagę
na konieczność poszerzenia
współpracy jak największego grona rolników z Polskim
Związkiem Producentów Roślin Zbożowych. „Istnieje realne pogorszenie opłacalności
produkcji zbóż oraz możliwości
zbytu z powodu ciągłego spadku
pogłowia zwierząt zwłaszcza
trzody chlewnej. Konieczne jest
poszukiwanie rynku zbytu poza
granicami naszego kraju. Stąd
ważne jest, by rolnicy tworzyli
między sobą centra skupowe, jak
to robią rolnicy francuscy. Należą oni do różnych spółdzielń,
w ramach których rozwiązują
różne problemy produkcyjne
i rynkowe. W naszym przypadku
konieczne jest, by te zagadnienia
były szczególną troską w przyszłym działaniu Związku.”
Tadeusz Szymańczak - rolnik

z województwa mazowieckiego
nawiązał do ostatnich intensywnych opadów deszczów. „Bardzo
liczne podtopienia pól z uprawami wskazuje na duże zaniedbania w zakresie odprowadzenia
wód burzowych. Praktycznie
przestał działać system rowów
melioracyjnych.” Apelował, by
w kraju znalazły się środki na
przywrócenie normalnego funkcjonowania całej infrastruktury
melioracyjnej. Anomalia klimatyczne coraz bardziej dają się we
znaki mieszkańców wsi z powodu niewłaściwej gospodarki
wodnej. Jeśli w tym zakresie nie
podejmie się zdecydowanych
działań to coraz większe straty

ponosić będą rolnicy. Zwrócił
również uwagę na znaczenie porejestrowego doświadczalnictwa
terenowego. Rejonizacja odmian
poszczególnych gatunków zbóż
ma tu kolosalne znaczenie. To
było widoczne po ubiegłorocznej
zimie. Apelował do Związku,
by wyniki badań PDEO były
szeroko dostępne dla rolników.
Hanna Grochowiecka z województwa kujawsko-pomorskiego
ostro krytykowała brak nowelizacji ustawy o energii odnawialnej. Jako współwłaściciel
biogazowni z braku zdrowego
rynku świadectw pochodzenia
energii z OZE. Ta inwestycja
obecnie przynosi straty. Dotyczy to również wszystkich, którzy zainwestowali w produkcję
energii odnawialnej z biomasy,
chodzi tu również o produkcję
brykietów i peletu.
Temu zagadnieniu były poświęcone inne wystąpienia
między innymi Mariana Hadriana rolnika z województwa
łódzkiego. Brak zainteresowania przetwórstwem ziarna zbóż
i kukurydzy na bioetanol niesie
zagrożenie dla spadku cen na
zboże. Podobnie dotyczy to rzepaku. Doświadczenie lat ubiegłych wskazuje, że przy wyższej
opłacalności rolnicy w większym zakresie inwestują w dobrą agrotechnikę, co pozwala
na wydatne zwiększenie plonowania, daje odpowiedź, czy
produkcja energii odnawialnych
z biomasy niesie zagrożenie dla
bezpieczeństwa żywnościowego. Ten mechanizm pokazuje
wyraźnie, że nie ma obawy, że
produkcja energii zmniejszy podaż surowców rolniczych na cele
żywnościowe. „Z której strony
nie podejść to rozwój produkcji energii odnawialnej podnosi
automatycznie na wyższy poziom wielkość produkcji rolniczej, tym samym aktywizują się
gospodarczo tereny wiejskie.”
Krzysztof Ardanowski poseł
na Sejm RP – rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego poparł wnioski Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych
domagające się konieczności rozbudowy infrastruktury portowej. Podkreślił konieczność
budowy terminalu zbożowego
w porcie północnym. „W obecnych czasach nie ma możliwości
wchodzenia na rynki azjatyckie,
arabskie i północnej Afryki bez
szybkiego załadowania zbożem
statków. Związek w tym temacie powinien twardo domagać
się od Rządu by ta inwestycja
mogła powstać jak najszybciej.”
Posła niepokoją również zapowiedzi wycofania się ministerstwa rolnictwa z dofinansowania
udziału polskich organizacji
rolniczych w różnych gremiach

Prof. Jerzy Grabiński
związanych z rolnictwem w Unii
Europejskiej.
Inni rolnicy, na przykład
Piotr Bogdanowicz z województwa pomorskiego i Marian Hadrian z województwa łódzkiego
wyrażali obawy związane z ciągłym wycofywaniem środków
ochrony roślin. Stawia to rolników w bardzo niekorzystnej
sytuacji, bowiem koszty produkcji zbóż wzrastają i coraz
większe są problemy z jakością.
Z góry można się spodziewać,
że w stosunku do takich potentatów produkcji zbożowej jak:
Chiny, Indie, Rosja, Ukraina,
Stany Zjednoczone, Brazylia
nie mamy szans konkurowania na rynkach światowych.
Jesteśmy na przegranej pozycji. W tych krajach takich obostrzeń nie ma.
W innych wypowiedziach rolników zwracano się do Związku,
by bardzo uważnie i zdecydowanie wpływał na decyzje związane
z pozyskaniem i rozdysponowaniem środków finansowych na
realizacje zadań na obszarach
wiejskich w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.
Stanisław Kacperczyk zasygnalizował problem braku możliwości dokonywania
obiektywnej oceny jakościowej
próbek zbóż. „Utrudniona dostępność do laboratoriów niezależnych uniemożliwia takie
badanie. Rolnicy są zdani na
ocenę jakościową odbiorcy,
która nie zawsze jest obiektywna.” Prezes zwrócił uwagę
na konieczność determinacji
w zabiegach o umożliwienie
rozbudowy zaplecza magazynowego, wszelkich inwestycji
służących przygotowaniu zbóż
do sprzedaży przy wsparciu z nowego rozdania środków z WPR
na lata 2014-2020.
W trakcie spotkania w Radzikowie miało miejsce wręczenie odznaczeń honorowych „Zasłużony
dla rolnictwa”, które otrzymali
członkowie Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych.
Ponadto Zarząd Związku wręczył okolicznościowe dyplomy
i podziękowania dla członków
Rady Ekspertów i ludzi, którzy
w sposób szczególny angażują
się w działalność na rynku zbóż.
Prezes Zarządu
Stanisław Kacperczyk
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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
AGCO Sp. z o.o. – tel. 61 662 90 50
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Umów się na jazdę testową
u najbliższego dealera.
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Valtra jest marką o światowym
zasięgu, należącą do AGCO.
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15 lat KUHNA w Jelonku

Piętnastolecie obecności Kuhn w naszym kraju świętowano w siedzibie
firmy w Jelonku pod Poznaniem. Rocznica była okazją do otwarcia
nowego budynku, a także podsumowania dotychczasowych wyników
i przedstawienia prognoz dalszej działalności.
Kuhn obchodzi w tym roku
dwusetne urodziny, zaczął działać w alzackim Savern, a15 lat
temu firma rozpoczęła działalność w Polsce.
Dzisiaj w jej ofercie jest 10 rodzin produktów: wszystko to, co
można przyczepić przed i za ciągnikiem, w szczególności pługi,
maszyny uprawowe, siewniki,
rozsiewacze nawozów, opryskiwacze, rozdrabniacze, maszyny zielonkowe, prasoowijarki
i inne. – Prócz najwyższej jakości potrzebujemy też odróżniać
się od naszych konkurentów.
W przypadku pługów wyposażyliśmy je w prostszą regulacje i zaimplementowaliśmy
bardziej wytrzymałe elementy
– mówi Rolf Schneider, dyrektor
eksportu.
Bardzo ważną linią produktów Kuhna są opryskiwacze.
Przewiduje się, że w 2020 ludność na ziemi osiągnie 9 mld
osób, w związku z tym zwiększyć się będzie musiała wydajność produkcji rolniczej. Aby
ją osiągnąć, skupić się trzeba
będzie i na nawożeniu i na
środkach ochrony roślin, więc
opryskiwacze będą centralnym
produktem na rynku – tłumaczył Schneider.

Nowa akwizycja
Schneider poinformował też
o nowym sukcesie Kuhna. Firma przejęła producenta maszyn
rolniczych Krauze, który znajduje się na środkowym zachodzie USA, w tak zwanym „pasie
kukurydzianym”. Tam uprawia się bardzo dużo, a Krauze

MANITOU ma swoje
miejsce w Polsce
20 czerwca 2013, w Sękocinie Starym pod Warszawą,
odbyło się oficjalne otwarcie biura polskiej filii
światowego producenta maszyn marek MANITOU,
GEHL i MUSTANG Grupy Manitou.

specjalizuje się w maszynach
do niej. – Oczywistym jest, że
takie maszyny nie są do końca
przystosowane do użytkowania w Europie, ale chcielibyśmy
skorzystać z efektu synergii i korzystając z ich doświadczeń,
stworzyć nową gamę produktów
– zapowiada dyrektor. Efekt tej
synergii widać już teraz – dzięki
niej powstały już 3 nowe linie:
Optimer, Cultimer i Discolander.
Równocześnie dzięki przejęciu
firmy Krauze, ilość fabryk Kuhna w USA wzrosła do trzech.
Firma obecna jest w sumie
w ponad 100 krajach na całym świecie, a w Niemczech,
Kanadzie, Anglii, USA, Włoszech, Ukrainie, Polsce, Rosji,
Hiszpanii, Chinach i Australii
posiada swoje oddziały. W ubiegłym roku firma wyprodukowała 60 tys. urządzeń.
Udział Polski w przychodach Kuhna wynosi 4%, co
daje 5 miejsce po Francji, USA,
Niemcach i Wielkiej Brytanii.
Firma planuje zainwestować w oddziale w Jelonku ok.
50 mln euro. Ma tu powstać

dział zajmujący się produkcją
narzędzi i części zamiennych.

Filozofia firmy
Dobra pozycja firmy Kuhn
opiera się na 3 filarach – mówili przedstawiciele zarządu – a są
to jakość maszyn, usług i części
zamiennych, efektywność produkcyjna oraz innowacyjność.
Ten ostatni „filar” oznacza inwestycje w rozwój i badania, w które
w ubiegłym roku zainwestowano
w nie 35 mln euro, a w 2020 kwota ta ma wynieść ok. 55 mln euro.
Optymistycznemu tonowi rocznicowego przemówienia Rolfa
Schneidera wtórował Joachim
Rauch, współwłaściciel kooperującej firmy Rauch. – Po 15 latach współpracy z firmą Kuhn
stwierdzić mogę, że jesteśmy już
przyjaciółmi. Polscy rolnicy mogą
być dumni z tego, że produkują
dobrą żywność w dobrej jakości
i ilości, a Kuhn może być dumny
ze swoich pracowników, współpracowników i dealerów.

Wozy asenizacyjne o pojemności
od 2600 do 30000 L.

Alicja Szczypta

Uroczystość oficjalnego otwarcia siedziby MANITOU Polska, miała odświętny charakter,
a jej oprawa została utrzymana
w polsko-francuskim klimacie
jako nawiązanie do korzeni
matki firmy.
Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością czołowe postaci
Grupy Manitou: Marcel Braud
– prezes Zarządu Grupy Manitou, Francois Piffard – wiceprezes ds sprzedaży i marketingu,
Jean Rouault – wiceprezes ds
sprzedaży w Europie Północnej,
Regis Legendre – wiceprezes ds
sprzedaży osprzętów oraz gospodarz imprezy Wojciech Rzewuski – Dyrektor Zarządzający
MANITOU Polska.
„To bardzo ważny etap
w rozwoju MANITOU Polska. Dotychczas korzystaliśmy
z powierzchni podnajmowanych
u naszych partnerów z branży,
ale MANITOU Polska to już na
tyle silny zespół i duża sieć autoryzowanych dealerów wymagających szkoleń serwisowych
i sprzedażowych na temat
maszyn oraz na tyle pokaźne
wielkości sprzedaży i usług posprzedażowych, że niezbędna
stała się również reprezentatywna siedziba o odpowiedniej
powierzchni” – mówi Wojciech Rzewuski, Dyrektor

RozRzUTniK oBoRniKa
od 8 do 24 m3

Zarządzający MANITOU Polska.
„Plan Grupy Manitou zakłada
stworzenie w naszej siedzibie
centrum szkoleniowego na Europę Centralną i Wschodnią.
Mamy optymistyczne oczekiwania, co do rozwoju biznesu
w polskim rolnictwie, ponieważ
ładowarka teleskopowa to wciąż
stosunkowo świeży koncept
w Polsce stanowiącej bardzo
szeroki rynek, który jeszcze
nie jest nasycony.
Nowa filia MANITOU
Polska to symbol kolejnego
etapu umacniania Grupy Manitou na polskim rynku, która,
począwszy od 1994 roku, kiedy
MANITOU Polska rozpoczęła
współpracę z firmą Trans-Technik (późniejszą Zeppelin Polska),
rośnie z roku na rok na rynkach rolniczym, budowlanym
i przemysłowym.
Oficjalne otwarcia biura
MANITOU Polska było świetną
okazją do wspominania źródeł
marki MANITOU. Właściciel
i pomysłodawca marki MANITOU, a później Grupy Manitou,
przytaczał anegdoty na temat
korzeni firmy.
„Idea pierwszego MANITOU
była prosta, a budowa dosłownie
„garażowa”. W 1957 roku młody
Marcel Braud wpadł na pomysł,
aby do ciągnika rolniczego

przystosować maszt rodem
z wózka widłowego. Tak powstał pierwszy terenowy wózek
widłowy – protoplasta obecnych
ładowarek teleskopowych Manitou. Innowacyjne rozwiązania
MANITOU szybko pozwoliły
marce zdobyć pozycję lidera
rynków terenowych wózków
widłowych i ładowarek teleskopowych. Dziś Grupa Manitou
z siedzibą w Ancenis w zachodniej Francji posiada 8 zakładów
produkcyjnych(we Francji, Włoszech i USA); Jest właścicielem
63 patentów, zatrudnia ponad
3200 osób, a w ofercie ma
4000 modeli różnych rodzajów maszyn. Aby je zmontować Manitou Group korzysta
z podzespołów dostarczanych
przez 1600 dostawców. Gotowe maszyny sprzedawane są
przez 1400 autoryzowanych
dealerów w 120 krajach świata. Dotychczas Manitou
Group dostarczyło do Klientów
ponad 700 000 maszyn, które
szacunkowo pracują w ciągu
roku łącznie przez 120 mln
godzin. Udział Europy Centralnej wraz z Polską w tej wielkości
to 5 000 maszyn dostarczonych
Klientom.
Na podstawie materiałów firmowych
Jolanta Malinowska-Kłos

Co miesiąc o jeden
sklep Grene więcej

Sieć sklepów rolniczo - technicznych Grene
konsekwentnie rozwija ofertę franczyzową,
dzięki której otwierany jest minimum jeden
sklep w miesiącu.
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Od maja 2013 w sieci działają
102 sklepy posiadające szeroką ofertę części zamiennych do
ciągników, maszyn i urządzeń
rolniczych, materiałów eksploatacyjnych, artykułów zootechnicznych, narzędzi, czy odzieży
roboczej. Wśród nich z powodzeniem działa już 16 sklepów
franczyzowych, z których pierwszy rozpoczął swoją działalność
w lutym 2012 roku. Do 12 sklepów franczyzowych, uruchomionych w ciągu 2012 roku
w pierwszych czterech miesiącach 2013 dołączyły sklepy
w Kocierzewie Południowym,
Jarocinie, Opatówku, Lipsku
oraz w Igołomii koło Krakowa.
Strategia rozwoju sieci sklepów

rolniczo - technicznych oparta
jest w tej chwili wyłącznie na
uruchamianiu i rozwoju sklepów
franczyzowych. Jest to możliwe
nie tylko ze względu na atrakcyjny koncept biznesowy i bogaty
pakiet franczyzowy (podręcznik
operacyjny, szkolenia, stała i systematyczna opieka i pomoc ze
strony franczyzodawcy w trakcie współpracy), ale również ze
względu na fakt, że sklepy te
doskonale wpisują się w krajobraz rozwoju handlu i usług
w małych miejscowościach, czy
nawet wsiach, w których na ogół
brakuje sprawdzonych pomysłów
na rozwój biznesu.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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O ProCamie - zmianach wizerunkowych i zakorzenieniu na polskim rynku, rozmawiano
podczas pierwszej konferencji zorganizowanej przez tę firmę.
- Istnieje szereg podobieństw
między rozwojem naszej firmy
w rodzimej Wielkiej Brytanii
i w Polsce – mówił Graham
Dickinson, dyrektor zarządzający Procamu. – Na Wyspach
zaczęliśmy naszą działalność od
Cambridge i stopniowo rozwijaliśmy ją na cały kraj, a podobną
rolę w Polsce pełnił Tczew. Firma we wczesnej fazie rozwijała się w sposób organiczny, ale
w 2004 roku zdecydowaliśmy
się na połączenie tej strategii

z rozwojem przez nabycia. ProCam kupił polskie przedsiębiorstwa i w ten sposób wszedł na
polski rynek. Później łączyliśmy
ze sobą te dwa modele rozwoju
i w ten sposób naszą działalnością pokrywamy cały kraj –
wyjaśniał strategię Dickinson.
W firmie pracuje 94 doradców
terenowych, którzy na miejscu
doradzają rolnikom w zakresie
środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego,
a w 19 sklepach firmy pracuje

łącznie ćwierć tysiąca osób.
Sednem działalności jest
ochrona roślin, a firma zajmuje się przede wszystkim doradztwem agronomicznym. Do tego
stworzony został kanał dystrybucji docierający bezpośrednio
do rolnika. – I ta cecha wyróżnia
Procam na rynku – podkreślił
Dickinson.
- Mamy swoją własną koncepcję produktową, bo współpracujemy z naukowcami. Ta
współpraca polega na tym, że

profesorowie mają dobry sprzęt
diagnostyczny, a żeby zaradzić
problemom, potrzebna jest dobra diagnoza a nie działanie na
ślepo – mówi dr Dariusz Wyczling, dyrektor agrotechniczny. – Dzięki naszym autorskim
koncepcjom opartym na indywidualnych diagnozach i wiedzy
naukowców, układamy własne
programy oparte na ofertach nie
jednego, ale kilku producentów.
Od 2006 ProCam wydaje kwartalniki: „Agronomia Sukcesu”

Graham Dickinson

Dariusz Wyczling

Bezpieczeństwo najważniejsze

Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience
istnieje od 2003 i jest jedynym
centralnym magazynem dystrybucyjnym środków ochrony
roślin firmy Bayer dla Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. W związku
z dużą koncentracją środków
ochrony roślin klasyfikowanych
jako produkty niebezpieczne dla
środowiska, od 2009 roku posiada status zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.
W tegorocznych manewrach
wzięły udział siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, powiatów ościennych i wybranych
Komend Powiatowych i Miejskich
województwa mazowieckiego.
Łącznie w ćwiczeniach wzięło
udział ponad 30 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Celem ćwiczeń było taktyczne
rozpoznanie obiektu przemysłowego Centralnego Magazynu
Dystrybucyjnego Bayer CropScience oraz przeprowadzenie

Fot. Bogdan Śladowski

Ćwiczenia manewrowe – bezpieczeństwo Centralnego
Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience
przeprowadzone 14 czerwca to obowiązkowe ćwiczenia
w zakresie planu operacyjno-ratowniczego wymagane
przez Prawo Ochrony Środowiska.

takich działań jak: pozorowana akcja ratowniczo–gaśnicza
wewnątrz hali magazynowej,
pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym
z udziałem samochodu ciężarowego oraz neutralizacja wyciekającego oleju napędowego,
działania z zakresu ratownictwa
chemicznego, ekologicznego
w tym dekontaminacja ludzi

i ograniczenie skażenia wody
w pobliskiej rzece.
Bezpieczeństwo to bardzo ważny
element w działalności firmy Bayer CropScience, a przeprowadzone
manewry pokazały przede wszystkim lokalnej społeczności, że życie
w sąsiedztwie zakładu o statusie
„wysokiego ryzyka” jest bezpieczne.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

i „Forum Ogrodnicze” oraz dwa
razy w roku informatory nasienne, zawierające informacje
agrotechniczne i opis rekomendowanych odmian.
W ciągu najbliższych 5-10 lat
firma planuje zogniskować swoje działania na bezpośrednich
kontaktach i bezpośrednim doradztwie rolnikom. Powodzenie
takiej koncepcji w Wielkiej Brytanii – zdaniem firmy – powinno
przesądzić o jej sukcesie również
w Polsce. Ma być ona oparta

na wysokiej jakości informacji
i doświadczeniu najlepszych specjalistów w Polsce. Firma spodziewa się, że rynek rolniczy
będzie rozwijać się w dotychczasowym tempie, a w związku
z tym powinien rosnąć również
rynek środków ochrony roślin.
Prócz tego firma będzie rozwijać się w kierunku nasiennym
i w sektorze ogrodniczym. Do
2017 roku Procam spodziewa
się objąć ok. 20% rynku.
Alicja Szczypta
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W jednym miejscu tak wiele możliwości
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Spotkanie konferencyjne „Rynek Plus” w Mszczonowie, to spotkanie w szerokim gronie ważnych
partnerów biorących udział w łańcuchu powiązań gospodarczych w polskim rolnictwie,
w ramach Projektu Rynek Plus DP.
Rynek Plus DP to platforma
komunikacji i edukacji pomiędzy uczestnikami rynku rolnego
i jednocześnie doskonała okazja
do weryfikacji posiadanych informacji rynkowych oraz planowanych działań własnych
w sezonie 2013/2014
Gościem specjalnym tegorocznej Edycji była firma stratégie
grains / Tallage - uznany, światowej klasy ekspert w ocenie sytuacji na rynkach światowych. VII
edycja zapewniła, zatem możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami z Francji oraz
weryfikację własnego sposobu
postrzegania oraz oceny rynku.
Była to także okazja dla producentów do budowania podstaw
własnych pozycji rynkowych.
Przedstawiciele stratégie grains / Tallage poruszyli tematy
związane z oceną rozwoju rynku oraz dokonali oceny bilansu
2013/2014 na rynku rzepaku
(oleistych), pszenicy oraz kukurydzy na świecie i w Europie.
Udział w tym spotkaniu był okazją do powiększania zasobów
wiedzy związanej z warunkami
funkcjonowania polskich producentów na bardzo wymagającym rynku rolnym w Polsce,
Europie i na Świecie.
- Celem projektu Rynek Plus
DP zorganizowanego przez
DuPont, we współpracy z dystrybutorami, było stworzenie
platformy komunikacji, wymiany informacji, nauki i budowania wiedzy w różnych częściach
i elementach łańcucha wartości,
jakie widzimy w rolnictwie – powiedział w swoim wystąpieniu
Ryszard Bandurowski. – Zjawiska gospodarcze zachodzące
w Polsce wynikają ze zjawisk
zachodzących w Europie i na
całym świecie.
– W tej chwili, na skutek wejścia Polski do UE warunkiem koniecznym jest zmiana patrzenia
na to co robimy w każdym elemencie, a jednym z elementów,
na które coraz większy wpływ
wywiera Europa, świat, to element ceny. Należy pamiętać, że
wzrastające ceny płodów rolnych automatycznie wpływają

na wzrost cen wykonanych
z nich finalnych produktów
żywnościowych. Ta skomplikowana relacja cenowa, ten
łańcuch powiązań może doprowadzić do sytuacji, że nie
będziemy mogli sprzedać swoich
produktów rolnych, bo konsument nie zechce kupować tak
drogiej żywności. Dlatego jest
szalenie ważne, żebyśmy rozumieli łańcuch powiązań. I tu
istotny wpływ na regulowanie
cen,– jak podkreśla Bandurowski
– mają między innymi Fundusze
InwestycyjneTo właśnie dzięki Funduszom Inwestycyjnym
poziom cen rzepaku oscyluje
w chwili obecnej na poziomie
2000 zł, pszenicy i kukurydzy
na poziomie 1000 zł, co większa
zamożność producentów, a to
z kolei przekłada się na wzrost
inwestycji.
Szczególnie ważna jest tu
świadomość u producentów
rolnych, żeby mieli wiedzę i zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli
wyprodukują wysokiej jakości
płody rolne, to surowce te będą
przedmiotem obrotu międzynarodowych firm handlowych
i będą sprzedane na szeroko rozumiane rynki światowe.
Mówiąc o innowacyjnej gospodarce, o innowacyjnych
technologiach, trzeba z wielką
pokorą patrzeć na dokonania
wielu firm, miedzy innymi DuPont, które wprowadzają nowe
rozwiązania służące jednej bardzo istotnej sprawie – podniesieniu jakości i ilości żywności.
Jeżeli sprawdzą się prognozy,
to do 2050 roku na świecie będzie 9 mld ludzi i wyżywienie
tak olbrzymiej populacji musi
opierać się o mądrze sterowaną agrotechnikę, poczynając
od materiału siewnego poprzez
„madrze” stosowaną chemię.
Podczas VII edycji spotkań
Rynek Plus DP, które firma
DuPont organizuje dla przedsiębiorców rolnych i podmiotów skupujących płody i całego
łańcucha rynku w Polsce był
omawiany, między innymi, temat wpływu środków ochrony
roślin na kształtowanie ilości

i jakości plonów.
Na spotkaniu tym poruszone
też zostały trzy kluczowe zagadnienia, czyli uprawa zbóż,
rzepaku i kukurydzy.
Pośród czynników kształtujących plon w zbożach, Pan
Jacek Czernichowski z DuPont
Poland, jako jeden z ważniejszych wymienił fungicydy. W tej
kwestii firma proponuje proste
a jednocześnie pełne rozwiązanie kontrolujące wszystkie
choroby grzybowe, a mianowicie program Wirtuoz-Reveller.
Program ten oparty na dwóch
środkach: Wirtuoz – 3 składnikowy kontroluje choroby
zbóż w fazie T1, czyli choroby
podstawy źdźbła, jak fuzarioza
a także druki środek Reveller,
kontynuujący ochronę w fazie
liścia flagowego i kłosa doprowadzając do końca zwalczanie tych
chorób. Jak powiedział Jacek
Czernichowski – Prowadzone
od 2008 roku w całym kraju
badania odnośnie stosowania
tych fungicydów, wykazały
nie tylko wzrost plonu zbóż,
ale również poprawę kryteriów
jakościowych ( masa 1000 ziaren, zawartość białka i glutenu),
a o to właśnie chodzi plantatorom i firmom skupującym
i wprowadzającym do obrotu
wyprodukowane ziarno.
W uprawie rzepaku firma DuPont proponuje kompleksowy
program ochrony przy zastosowaniu takich środków, jak
fungicydy -Alert Solo i Acanto
na zgniliznę twardzikową w fazie T4, a także herbicyd Salsa
oraz fantastyczny insektycyd
Avaunt – do zwalczania słodyszka i chowacza czterozębnego.
– Taka technologia pozwoliła
plantatorom uzyskać wysokie
i dobrej jakości plony rzepaku –
powiedział Jacek Czernichowski.
Dla upraw kukurydzy DuPont
też ma doskonałe rozwiązanie
herbicydowe w terminach powschodowych, jak preparat Titus – już przez 20 lat skutecznie
zwalczający chwasty w uprawie
tego gatunku.
Coraz większym zagrożeniem
dla uzyskania dobrych plonów

Jacek Czernichowski
kukurydzy jest omacnica prosowianka, do której zwalczania
DuPont proponuje sprawdzony środek Steward. Nowością
w zwalczaniu tego szkodnika
jest wprowadzany system monitoringu, który – jak mówi Jacek Czernichowski – jest oparty
na rozstawianiu w rejonach zagrożonych inwazją omacnicy,
specjalnych sprowadzanych
z Włoch pułapek i na bazie
ich obserwacji będziemy rekomendować naszym klientom
odpowiedni moment na wykonanie zabiegów przeciwko
temu szkodnikowi. Myślę, że
to się przyczyni w dużym stopniu do racjonalnie wykonanych
zabiegów wtedy, kiedy zaistnieje
potrzeba.
Konferencja „Rynek Plus DP”
jest etapem tworzenia unikalnego w branży rolniczej forum
wymiany informacji oraz budowania relacji biznesowych z jego
uczestnikami wywodzącymi się
z działających w Polsce kluczowych firm:
• sektora przemysłu przetwórczego ( ziarno rzepaku, zbóż
i kukurydzy)
• sektora
handlu
międzynarodowego
• pr z e d s t aw ic iel i pr a s y
specjalistycznej
• eksper tami k rajow y mi
w zakresie obrotu surowcami

żywnościowymi
• przedstawicieli krajowych organizacji branżowych ( rzepak
kukurydza zboża)
• czołowi krajowi producenci rolni
Cele platformy Rynek plus DP
1. Zbudowanie platformy poziomej wymiany informacji rynkowej obejmującej europejski
rynek płodów rolnych.
2. Wymiana informacji i analizowanie bieżącej sytuacji w produkcji: pszenicy, kukurydzy
i rzepaku w Polsce i krajach
europejskich.
3. Zapoznanie się z zasadami
działania giełd terminowych
(warunki wejścia, terminy,
koszty).
4. Wspólne warsztaty kształtujące umiejętność korzystania
z podstawowych informacji
płynących z analizy technicznej notowań: kukurydzy, pszenicy i rzepaku na
rynku europejskim i światowym. (MATIF, EURONEX, CBoT).
5. Spotkania z analitykami i specjalistami rynków kapitałowych i finansowych.
6. Spotkania z przemysłem przetwórczym operującym na rynkach polskim, europejskim,
światowym.
7. Spotkania z polskimi,

europejskimi i światowymi
firmami zajmującymi się obrotem na rynku rolnym.
8. Doskonalenie umiejętności komunikacji i pracy
w grupie poprzez poznawanie swojej osobowości wraz
z wykorzystaniem praktycznych aspektów relacji
interpersonalnych.
9. Wspólne nakreślanie poprzez
ćwiczenia praktyczne (warsztaty) prognoz rozwoju rynków
giełdowych i fizycznych na
najbliższą przyszłość oraz
wykorzystanie umiejętności wykorzystania analizy
fundamentalnej w bieżącej
dzielności operacyjnej własnej firmy (wypracowanie
własnej pewności w operowaniu i czytaniu dostępnych
danych rynkowych).
10. Ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy rynkowej, mające na celu pomoc
w uzyskaniu właściwej perspektywy przy podejmowaniu decyzji na rynkach
własnych.
11. Rynek plus DP to wartość
dodana do podstawowej
działalności firmy DuPont
na rynku dostawców środków ochrony roślin.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

„JAKOŚĆ ROKU” dla Przedsiębiorstwa INTERMAG

Prezes Hubert Kardasz

W 2012 roku Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. lider
na polskim rynku producentów
innowacyjnych nawozów dolistnych i stymulatorów wzrostu po
raz kolejny uczestniczyło w prestiżowym konkursie „Jakość
Roku” organizowanym przez
Fundację QUALITAS.
Partnerami przedsięwzięcia
są m.in. znane tytuły prasowe z branży biznesowej m.in.:

„Dziennik Gazeta Prawna”
oraz „Biznes Raport”. Za ocenę merytoryczną działalności
podmiotów biorących udział
w tym największym w kraju
konkursie projakościowym
odpowiedzialne jest Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji S.A ( PCBC).
Eksperci PCBC docenili najwyższe standardy działalności
w Przedsiębiorstwie INTERMAG

m.in. w odniesieniu do następujących kryteriów:
• skuteczna realizacja polityki
jakości;
• klarowność stosowanych
procedur;
• wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów
jakościowych;
• dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych
produktów i usług;

• efektywność zarządzania
organizacją.
Nagroda „Jakość Roku SREBRO” jest ukoronowaniem wielu
lat starań nad zapewnieniem
najwyższych standardów jakościowych funkcjonujących
w Przedsiębiorstwie INTERMAG. Najwyższe standardy
jakościowe odnoszą się do
wszystkich sfer działalności firmy i dotyczą zarówno

całego procesu produkcyjnego
z selekcją dostawców surowców
włącznie jak również obszaru
związanego z jakością obsługi
klienta. Celem firmy jest najwyższa satysfakcja klientów z oferowanych produktów i usług.
Przedsiębiorstwo jako jedyne
wśród producentów nawozów
dolistnych i stymulatorów zostało wyróżnione prestiżową
nagrodą „Jakość Roku Srebro”.

Zapylacze to nie tylko pszczoła miodna
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Jak mawiał Einstein, od momentu, gdy umrze ostatnia pszczoła, ludzkości zostają już tylko 4 lata istnienia. Owady
zapylające to jednak nie tylko pszczoły, a chronić musimy wszystkie ich gatunki. Spotkanie na ten temat pod
patronatem firmy Sumi Agro odbyło się w gospodarstwie Nowiny nieopodal Dzierzgonia (pomorskie).
- Wiadomo, że w dzisiejszych
czasach bez chemicznej ochrony
roślin nie jest możliwe uzyskanie satysfakcjonujących plonów,
z drugiej jednak strony obecność
owadów zapylających na plantacjach gwarantuje uzyskanie
plonu odpowiedniej jakości,
dlatego należy podejmować
działania, jak w bezpieczny
dla ludzi i pszczół sposób stosować środki ochrony roślin
– stwierdziła Anna Rogowska,
koordynator akcji „Ochrona
roślin bezpieczna dla pszczół”.
Program ten realizowany jest
od 2006 roku przy współpracy instytucji naukowych. Od
początku tego roku został on
rozszerzony na inne niż pszczoły
owady zapylające.
- Chcieliśmy m.in. zbadać,
jaki wpływ na owady zapylające ma ochrona insektycydowa,
zwłaszcza w okolicach okresu
kwitnienia, czyli skierowana
przeciwko słodyszkowi, chowaczowi podobnikowi i pryszczarkowi kapustnikowi – zaczął
Grzegorz Pruszyński z Instytutu
Ochrony Roślin w Poznaniu.

Pszczoły to jedyne owady na
świecie, które w toku ewolucji
uzależniły się od kwiatów roślin
owadopylnych i nie mogą bez
nich istnieć. Pobierają pokarm
pochodzenia kwiatowego: pyłek
i nektar, a żywią nim zarówno
owady dorosłe jak i larwy. Działa
to również w drugą stronę: rośliny owadopylne nie mogą istnieć
bez pszczół. Człowiek wykorzystywał pszczołę miodną od
najdawniejszych czasów, dlatego
na pytanie, co to jest pszczoła,
prawie każdy odpowie, że jest to
pszczoła miodna. A pszczoła to
nadrodzina systematyczna, zwana też owadami zapylającymi
lub pszczołowatymi, obejmująca
ok. 25 tys. gatunków, z czego
prawie pół tysiąca występuje
w Polsce. Wśród nich oczywiście
jest miejsce dla pszczoły miodnej czy powszechnego u nas
trzmiela. W jednym miejscu
i czasie, na przykład podczas
kwitnienia rzepaku, spotkać
możemy równocześnie ponad
100 gatunków pszczół. Pośród
roślin rolniczych możemy wyodrębnić 2 grupy: pierwsza,

tych, które pozytywnie reagują plonem lub jego jakością na
obecność zapylaczy (np. rzepak)
oraz druga, która w ogóle nie
jest w stanie wytworzyć plonu
bez obecności zapylaczy (np.
słonecznik, rośliny warzywne,
owocowe, uprawy na nasiona,
rośliny lecznicze i ozdobne).
W przypadku rzepaku pełne
zapylenie pozwala na wzrost
plonu o 30%, a w przypadku
innych roślin jest to nawet 80%.
– Mówimy więc tu już o konkretnych, wymiernych korzyściach
ekonomicznych – podsumował
Pruszyński.
- Obecność zapylaczy na plantacjach owoców i pełne zapylenie wpływają na to, że owoce są
duże, wyrośnięte, kształtne natomiast brak zapylenia skutkuje
owocami małymi i zniekształconymi, nie nadającymi się do
konsumpcji bezpośredniej, lecz
są tanim surowcem dla przemysłu przetwórczego. W przypadku roślin rolniczych różnica
jest też widoczna – w rzepaku
w ilości i grubości łuszczyn –
mówił Dariusz Teper z Oddziału

Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
Szacuje się, że w naszym kraju
mamy 1,2 mln rodzin pszczelich i mimo istnienia zjawiska
masowego wymierania pszczół
(CCD) w Europie, w Polsce ich
liczba nie maleje, a minimalnie
rośnie. Jak mówi Dariusz Teper,
nie trzeba więc bić na alarm, bo
nie ma porównania dla szkodliwości środków ochrony roślin
w latach 70, kiedy zatrucia dochodziły nawet do 70% pszczelej
populacji, a stanem dzisiejszym,
gdzie zatrucia są na poziomie
1-5% w skali kraju. – Mamy
jednak niedokładne dane, bo
pszczelarze, nawet jeśli sami
popełnią błąd albo sami użyją
szkodliwego preparatu, winą
i tak obciążą środki ochrony
roślin. Faktem jednak jest, że
zdecydowana większość zatruć
ma miejsce na uprawach rzepaku
i w sadach – dodał.
Na koniec Dariusz Teper
przedstawił mniej znany, choć
nasz rodzimy gatunek pszczoły, murarkę ogrodową, której

nazwa wzięła stąd, że w żwaczach przenosi wilgotną glinę
i z niej „muruje” ścianki skrzynki gniazdowej. - Jest ona gatunkiem bardzo łatwym i tanim
w hodowli, zupełnie nieagresywnym, nie mającym nawet
twardego żądła. Może co prawda
uszczypnąć żwaczkami, ale jest
to zupełnie niegroźne – tłumaczył Teper. Te wszystkie cechy
murarki ogrodowej świadczą
o tym, że pełni ona bardzo ważną rolę w ekosystemie i jest naszym sprzymierzeńcem.
Alicja Szczypta

Wielkopolskie dni pola z Syngentą
Dni Pola w Nowej Wsi Ujskiej były okazją, by licznie zgromadzeni wielkopolscy
rolnicy zapoznali się z nowościami firmy Syngenta.
Fungicydy
Jako pierwszy omawiano fungicyd Seguris, który oparty jest
na 2 substancjach aktywnych:
epoksykonazolu i izopirazamie.
- Seguris jest produktem stosowanym na liść flagowy, aby
wykorzystać jego długotrwałe
działanie i zapewnić niezależną
od pogody ochronę rośliny aż do
samego końca. Prócz zwalczania
septorioz i rdzy, widać wyraźnie
nawet „gołym okiem”, że po Segurisie roślina jest bardziej zielona. A jeśli jest bardziej zielona,
to ciągnie więcej energii, a więc
daje wyższy plon – tłumaczył
rolnikom na pokazach polowych
dr Marek Tański. Mechanizm
wnikania i transportu substancji aktywnych w roślinie
jest dwubiegowy: jedna część
produktu wnika w nią zaraz
po aplikacji i od razu działa
grzybobójczo, a druga – wiąże
się mocno z warstwą woskową
stanowiąc powoli uwalniający
się rezerwuar, który wydłuża
działanie preparatu i uodparnia
go na zmywanie przez deszcze.
Olympus, to inny fungicyd,
przeznaczony do ochrony zbóż
przed chorobami liści i kłosów,

a prócz tego dający efekt fitotoniczny i lepszy plon. Cechuje
się natychmiastową interwencyjnością i długo utrzymującym
się działaniu profilaktycznym.
Jego substancjami czynnymi są
azoksystrobina, która stopniowo uwalnia się i przemieszcza
wewnątrz liścia oraz chlorotalonil, który wytwarza zabezpieczającą barierę ochronną
na powierzchni liścia. Produkt
ten, wpływa na procesy fizjologiczne zbóż, zapewnia dłużej
utrzymujący się efekt zieloności
liści, przez co opóźnia procesy
starzenia rośliny, pozwala na
lepsze wykorzystanie wody,
zwiększa odporność na stresy
oraz wydajność fotosyntezy
i wykorzystania składników
pokarmowych.
Fungicyd Olympus zalecany
jest do stosowania z nowością
firmy, czyli specyfikiem
„Menara”. – Razem jest to po
prostu skuteczniejsza, silniejsza
terapia. Wzrasta presja patogenów, więc i coraz mocniejsza
musi być reakcja z naszej strony
– wyjaśniał Tański. Ten duet stosować należy do ochrony przed
chorobami liści i kłosa, czyli
przeciwko septoriozom, rdzom,

mączniakowi, brunatnej plamistości liści, rynchosporiozie i plamistości siatkowej w zbożach
ozimych i jarych. Aplikuje się
ją zapobiegawczo lub z chwilą
pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego
kolanka do fazy kłoszenia.

Herbicydy
Boxer, to herbicyd Syngenty przeznaczony do jesiennego odchwaszczania pszenicy
ozimej, oparty na nieznanej
dotąd w naszym kraju substancji aktywnej – prosulfocarbie. – Najlepiej by było, gdyby
wystarczył jeden zabieg ochronny, ale na to pozwolić mogą
sobie tylko ci, którzy mają pola
w wysokiej kulturze. Produkt
Boxer jest dla tych, którzy mają
problem z miotłą zbożową,
nawet mazurską! Na Mazurach,
w pobliżu Bartoszyc, szczególnie miotłę zbożową zwalczało
się dotąd w 3 opryskach: jednym jesienią i nawet dwoma
wiosennymi. Dlatego teraz Boxer bardzo dobrze się przyjmuje
w tamtych okolicach – mówili
na spotkaniu eksperci z firmy
Syngenta.

Lintur z kolei, to wyjątkowo
bezlitosny chwastożerca. Cechuje się wysoką skutecznością
zwalczania szerokiego spektrum
chwastów dwuliściennych, potwierdzoną praktyką rolników gospodarujących na setkach tysięcy
hektarów. Stosuje się go od fazy
3-4 liścia aż do końca fazy krzewienia zbóż. Środek jest szybko
pobierany przez liście i korzenie
chwastów i od razu po zabiegu
hamuje ich dalszy wzrost. Najskuteczniej działa on na chwasty
będące we wcześniejszych fazach
rozwojowych, a dobra pogoda
wzmaga działanie tego środka.
Lintur skutecznie zwalcza chabra i fiołka, a także wykazuje się
wysoką skutecznością przeciwko m.in. powojowi polnemu,
przytulii czepnej, komosie białej,
rumianowi polnemu, makowi,
marunie bezwonnej i ostrożeniowi polnemu.

Opryskać skutecznie
Prof. Ryszard Hołownicki
z Instytutu Ogrodnictwa szeroko omówił zasady skutecznego
opryskiwania w perspektywie
technicznej: maszyny i jej stanu. Prócz oczywistych spraw:

jak należyty stan techniczny
urządzenia, czyste instalacje
i dysze, zwrócił uwagę na szereg
technicznych aspektów podczas
opryskiwania chociażby przy
silniejszym wietrze.

Co dobrego w rzepaku
Dr Jerzy Grzesiek ze swadą
wprowadzał rolników w tajniki

uprawy i prowadzenia łanu
rzepaku ozimego. Wspólnie
z Łukaszem Bojkowskim przyciągnęli na swoje stanowisko
bardzo liczną grupę słuchaczy.
Po zakończonej prezentacji był
czas na pytania rolników do ekspertów, a zwieńczeniem pokazów polowych był znakomity
poczęstunek.
Alicja Szczypta
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Centrum Doradztwa Technicznego
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W gospodarstwie Andrzeja i Romualda Wiśniewskichw Sławkowie mieści się CDT firmy Bayer.

W tym roku założono w Sławkowie blisko dwa tysiące poletek
testowych, na których oceniane są różne programy ochrony
zbóż, rzepaku, buraków oraz
kukurydzy, a także odmiany
rzepaku, a wszystko to w połączeniu z rozmaitymi technologiami uprawy.

Z praktyki na pola
W gospodarstwie A. i R. Wiśniewskich w Sławkowie na
blisko 600 hektarach uprawia
się pszenicę, rzepak, buraki cukrowe, buraki ćwikłowe, cebulę
i kukurydzę.
Odwiedzający Centrum Doradztwa Technicznego mają możliwość
zapoznania się nie tylko z licznymi
doświadczeniami prowadzonymi
przez firmę Bayer CropScience, ale
również mogą zobaczyć ich przełożenie na praktykę, a także zaznajomić
się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w tym gospodarstwie w produkcji rolnej.
Wszystkie te rozwiązania zgodne
są z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej i dobrze wpisują się w dbałość
o bezpieczeństwo środowiska.

Program chrony
rzepaku
Firma BCS producentom
rzepaku – zarówno ozimego,
jak i jarego – oferuje wysokiej jakości fungicydy, a także
sprawdzone w wielu regionach
jego odmiany. Do flagowych,
pozytywnie ocenianych w tej
uprawie produktów należą między innymi zaprawa nasienna
Modesto®480 FS (zwalcza wcześnie pojawiające się szkodniki
glebowe i nalistne) oraz oferujący najnowszą technologię
ochrony łuszczyn preparat Propulse®250 SE. Jak informuje Andrzej Żmijewski, sprawdzony
i proponowany obecnie w uprawie rzepaku program obejmuje:

jesienny zabieg preparatem Tilmor ®240 EC (1 l/ha, zwalcza
choroby i poprawia architekturę łanu – powoduje skrócenie
i usztywnienie łodygi, zapobiega wyleganiu), wiosenny zabieg
preparatem Proteus®110 OD
(0,6 l/ha, zwalcza szkodniki,
w tym słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego),
następnie preparatem Propulse
250 SE (1,0 l/ha, zwalcza choroby występujące w okresie kwitnienia) oraz preparatem Decis®
Mega 50 EW (0,15 l/ha, zwalcza
szkodniki łuszczynowe, zabieg
zgodnie z sygnalizacją).
Z efektami wykorzystywania
takiej technologii można się zapoznać w Sławkowie. Jest to nowa
koncepcja ochrony proponowana
od bieżącego sezonu. Na szczególną uwagę zasługuje w niej
preparat Propulse 250 SE, zawierający dwie substancje aktywne
– fluopyram oraz protiokonazol,
bardzo dobrze sprawdzające się
w uprawie odmian rzepaku ozimego. Badania tego preparatu,
pokazały, że nie tylko zwalcza
on groźne choroby rzepaku (zgniliznę twardzikową, szarą pleśń,
alternariozę), ale również wnosi dodatkową wartość w postaci
efektu fizjologicznego, stymulując
wzrost plonu o 5–10% – informuje
Andrzej Żmijewski.
W Sławkowie w ocenie znajdują się wszystkie oferowane
przez firmę BCS odmiany
rzepaku jarego oraz ozimego.
W minionym roku, kiedy wymarzły zimą plantacje rzepaku
ozimego, odmiany rzepaku jarego oferowane przez BCS okazały
się bardzo dobrym wyborem.
Jak mówi A. Żmijewski, w regionie Sławkowa rośliny tych
odmian plonowały średnio na
poziomie około 3 t/ha. Szczególnie wyróżniała się tutaj Belinda F1, o niskich, ale bardzo
dobrze plonujących roślinach,
które w ubiegłym roku dały plon

przekraczający 3 t/ha.
Spośród odmian rzepaku ozimego od tego sezonu firma BCS
oferuje nową, heterozyjną odmianę Jumper F1, która w uprawie w Sławkowie, porównywana
z inną wysokiej klasy odmianą,
wyróżnia się zarówno większą
liczbą łuszczyn, jak również lepszą
zdrowotnością roślin. Jak informuje Andrzej Żmijewski, wszystkie oferowane przez BCS odmiany
rzepaku ozimego to wysokiej klasy
standardy, z których na szczególną uwagę zasługują m.in. Vectra
F1 (dobrze udaje się na polach
o zmiennej zasobności gleby,
w tym na stanowiskach średnich
lub wręcz słabych) i Elektra F1
(odmiana wymagająca, polecana
na dobrze przygotowane stanowiska, powszechnie uprawiana
w regionie Sławkowa).

Nowa technologia
w ochronie kukurydzy
W Sławkowie prowadzone są
też doświadczenia w uprawie
kukurydzy, która nie jest typową
uprawą dla tego gospodarstwa.
Na spotkaniu można było zobaczyć skuteczność działania
najnowszej herbicydowej technologii powschodowej, która
będzie następcą Maistra i Maistra Paka. Rozwiązanie to ma
wszystkie zalety preparatu
Maister® 310 WG, jest jednak
od niego skuteczniejsze i wygodniejsze w użyciu oraz ma
dłuższe działanie, co przekłada
się na łatwiejsze stosowanie, lepsze działanie a w konsekwencji
na wyższy plon.

Skuteczne zwalczanie
chwastów
W CDT w Sławkowie zlokalizowane jest wiele doświadczeń
związanych ze zwalczaniem
chwastów. Jak mówi Andrzej
Żmijewski, spośród programów

polecanych do wykorzystania
w uprawie zbóż na uwagę zasługuje technologia z jesiennym
stosowaniem preparatu Expert®Met 56 WG (do zwalczania
chwastów jednoliściennych)
oraz zabiegiem wiosennym
preparatem Sekator Pak ®
(zwalcza chwasty dwuliścienne). Cennym produktem, który
pozwala skutecznie niszczyć
jesienią chwasty, a równocześnie walczyć z odpornością
miotły zbożowej na niektóre
substancje aktywne, jest preparat Komplet® 560 EC, podobnie jak preparat Expert Met.
Wartą uwagi kombinacją do
wiosennego zwalczania chwastów w zbożach jest połączenie
preparatu Atlantis® 12 OD ze
środkiem Sekator Pak lub Huzar® Activ 387 OD.
Wizyta w Sławkowie to możliwość zapoznania się zarówno
z wieloma kombinacjami preparatów, rekomendowanymi
przez firmę BCS w zwalczaniu
chwastów, jak i z efektami stosowania herbicydów w różnych
terminach.

Nowa zaprawa
nasienna
W Sławkowie oceniane są
także różne kombinacje zapraw nasiennych, w tym znany
i sprawdzony na rynku Baytan® Universal oraz - zaprawę
najnowszej technologii, która
będzie następcą Baytanu Universal (na rynku oczekiwana
w kolejnym sezonie). Zaprawa
ta ma wszystkie cechy preparatu
Baytan Universal 094 FS, jest
jednak od niego skuteczniejsza.

Złota technologia
dla zbóż
Od tego sezonu firma BCS
poleca nową koncepcję ochrony zbóż, opartą na technologii

Xpro. W technologii tej wykorzystywane są substancje aktywne nowej generacji.
Jedną z nich jest biksafen,
który połączony jest z protiokonazolem w fungicydzie Aviator® Xpro™ 225. Jak mówi A.
Żmijewski, biksafen i protiokonazol nie tylko chronią przed
chorobami, ale również wspomagają procesy fizjologiczne
zachodzące w roślinach, co
z kolei przekłada się na wzrost
plonów. Skład chemiczny tego
fungicydu powoduje też, że
zwiększa się wytrzymałość
rośliny na wszelkiego rodzaju
stresy, m.in. na suszę. Można
powiedzieć, że technologia Xpro
oferowana przez firmę BCS całkowicie zmienia dotychczasowe
postrzeganie fungicydów. Jest
to obecnie najnowsza technologia, która świetnie wpisuje
się również w przełamywanie
odporności u zbóż, m.in. na
sprawcę septoriozy, pozwalając
skutecznie ją zwalczać – mówi
A. Żmijewski.
Preparat zaleca się do zabiegu
w systemie podwójnej ochrony
Univo Xpro, rekomendowanym
w ochronie pszenicy ozimej.
System oparty jest na dwóch
zabiegach – jako pierwszy, wiosną stosuje się w nim preparat
Aviator Xpro (w fazie końca
krzewienia i początku strzelania w źdźbło, w dawce 1 l/
ha), a drugi zabieg wykonuje się
preparatem Fandango (1 l/ha),
który obecnie jest już standardem w ochronie liścia flagowego
oraz kłosa przed chorobami.

Na chwasty w uprawie
buraków
Uprawa buraka cukrowego wymaga bardzo precyzyjnego stosowania herbicydów, w tym właściwego
ich dawkowania. Od kilku lat w gospodarstwie w Sławkowie w uprawie tego gatunku z powodzeniem
stosuje się technologie firmy Bayer
CropScience. Z wynikami działania
jednego z nowych produktów – herbicydu Betanal® maxxPro 209 OD,
udoskonalonej formulacji preparatu Betanal – można się zapoznać
na tutejszych poletkach. Preparat
solo, poleca się stosować w zakresie
dawek od 1,25 do 1,5 l/ha, w zależności od stopnia zachwaszczenia. W przypadku łączenia, np.
z herbicydami Goltix ®1700 SC
czy Safari®2 50 WG, należy zastosować dawkę najniższą z zalecanych
- 1,25 l/ha. Użycie takich mieszanin
bardzo dobrze sprawdza się w zwalczaniu chwastów na plantacjach buraków i zapobiega zachwaszczeniu
wtórnemu. Zobaczyć można to nie
tylko na poletkach doświadczalnych, ale również na plantacjach
towarowych buraka cukrowego,
które w tym roku w gospodarstwie
w Sławkowie zajmują prawie 100 ha.
Stosując herbicyd Betanal maxxPro
209 OD należy pamiętać, że jest
to preparat, który zwalcza szersze
spektrum chwastów i ma znacznie
większą siłę ich niszczenia niż jego
poprzednik. A. Żmijewski zwraca
również uwagę na przestrzeganie
zasad stosowania tego herbicydu.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Stonka – poważny szkodnik upraw ziemniaków

Stonka to najgroźniejszy szkodnik ziemniaków. Niestety w tym roku może jej być więcej niż zwykle.
Stonka ziemniaczana wciąż
pozostaje głównym szkodnikiem
ziemniaka na naszych polach.
Jej rozwój związany jest z dużą
elastycznością i dostosowaniem
się tego gatunku do warunków
środowiska. Odpowiada za to
duża płodność samic i szybkość
wzrostu larw niszczących nać
i powodujących gołożery. Niestety część odpowiedzialności
spoczywa również na ludziach.
Małe ekstensywne, niechronione plantacje i ogródki działkowe, na których stonka nie jest
zwalczana w sposób racjonalny,
odpowiadają za nieograniczone rozprzestrzenianie się tego
szkodnika. Istotne znaczenie

mają tu także samosiewy ziemniaka, których jest coraz więcej
za sprawą lekkich zim i pryzm
odpadowych.
Stonka ziemniaczana na początku atakuje obrzeża pól lub
występuje placowo, następnie
może zająć całą plantację. Po
okresie intensywnego żerowania
samice składają jaja. W zależności od warunków pogodowych
proces ten może trwać nawet do
lipca. Dlatego walka ze stonką
nie jest łatwa.
Do zwalczania stonki ziemniaczanej, najlepsze są preparaty
o działaniu wgłębnym i układowym (systemicznym). Jednym z takich preparatów jest

Apacz 50WG, który jest przeznaczony do zwalczania zarówno
szkodników ssących, jak i gryzących, działając na nie zarówno
kontaktowo, jak i żołądkowo,
czyli wówczas, kiedy dostanie
się do przewodu pokarmowego owadów wraz z pobranym
pokarmem. Dużą zaletą preparatu jest jego trojakie działanie
na roślinie – powierzchniowe,
wgłębne (czyli wnika do głębszych warstw tkanek rośliny),
a także układowe (przemieszcza
się razem z sokami roślinnymi
do komórek wszystkich jej organów). Ma to duże znaczenie,
szczególnie w przypadku zwalczania szkodników ssących lub

żerujących wewnątrz organów
i tkanek roślin.
Dotychczas nie stwierdzono
odporności na substancję czynną
preparatu Apacz 50WG, co pozwala na skuteczne zwalczanie nim
szkodników, odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych. Chlotianidyna wykazuje
wysoką i długotrwałą skuteczność
w różnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatury oraz przy stosowanych
bardzo niskich dawkach.

Warto wiedzieć
Najnowsze decyzje Komisji
Europejskiej, która przyjęła

przepisy ograniczające stosowanie trzech substancji
czynnych z grupy neonikotynoidów, nie dotyczą preparatu
Apacz 50WG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zakaz
nie obejmie środków ochrony
roślin zawierających min. chlotianidynę, jeżeli ich rejestracja uwzględnia następujące
zastosowania:
• w ziemniakach, roślina zaklasyfikowana jako nieatrakcyjna
dla pszczół
• w jabłoni i gruszy, gdyż termin stosowania wypada po
okresie kwitnienia
• w uprawach szklarniowych
W związku z powyższym

nie nastąpi wycofanie rejestracji środka Apacz 50WG,
gdyż jest on przeznaczony do
stosowania nalistnego w ziemniakach, niektórych szklarniowych roślinach ozdobnych oraz
w sadach po kwitnieniu (możliwość stosowania od momentu,
gdy owoce osiągną wielkość
20 mm).
Na podstawie konsultacji,
w tym z władzami rejestracyjnymi, preparat jest i będzie nadal
dostępny w obrocie, na dotychczasowych zasadach, gdyż nie
ma zagrożenia dla utrzymania
rejestracji środka.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Co siać, czym chronić? Nowości
i sprawdzone rozwiązania
Nowe odmiany roślin uprawnych i środków ich ochrony prezentowały
w Strzelcach koło Kutna firmy HR Strzelce i BASF.
Prócz powszechnych zbóż,
rzepaków i kukurydzy, zaprezentowano także odmiany rzadszych w uprawie gatunków, jak
len czy soja. Wędrówka po polach pokazowych rozpoczęła się
od rzepaku.

Rzepak
Na początku licznie zgromadzonym rolnikom zaprezentowano pola rzepaku chronione
sprawdzonym programem firmy
BASF. Rzepak jesienią potraktowany został środkiem Butisan
Star Max 500 SE z dodatkiem
substancji Dinemitamid P, między 4 a 7 dniu po siewie, a później – Focusem Ultra 100 EC od
1 pary liści, a w fazie 4-6 liści
Caryxem 240 SL. Podczas wiosennych zabiegów zastosowano
Caryx 240 SL, gdy rośliny osiągnęły ok. 20 cm, a na koniec –
na początku opadania płatków
kwiatowych – Victorem 400 SC.
Jeśli chodzi o odmiany, zaprezentowano odmiany starsze takie jak Bosman, a także
nowsze jak Bogart i Monolit,
które zarejestrowane zostały
w 2009 roku.
Wszystkie prezentowane odmiany są bardzo dobrym materiałem do przetwórstwa, bo
są wysoko zaolejone – zawartość tłuszczu przekracza w nich
46%, a składników niepożądanych, w tym glukozynolanów,
jest grubo poniżej normy. Jest
też między nimi szereg różnic.
Na przykład Bogart i Monolit,
które są czołowymi odmianami
liniowymi w kraju, różnią się
tolerancją na warunki glebowe
– Monolit jest mniej wymagający. Pośród ogółu odmian średniowczesnych, wyróżnia się
najwcześniejsza w kraju (jeśli
chodzi zarówno o kwitnienie
i plonowanie) odmiana liniowa
– Starter. Nieco dalej pokazano
odmiany mieszańcowe. Pierwszą

z nich był mieszaniec zrestorowany Poznaniak, odmiana wyprodukowana przy współpracy
z Monsanto. Choć zasadniczo
mieszańce polecane są na dobre
stanowiska, aby w pełni mogły
wykorzystać swoje możliwości
plonotwórcze, to ta akurat odmiana ma niższe wymagania
glebowe. Dalej zaprezentowano
Konkret, również mieszaniec
zrestorowany, a wyprodukowany wspólnie z Limagrain.
W ostatnim sezonie cechował
się bardzo dobrymi wynikami
plonowania na południu kraju
i Mazowszu.

Pszenica
Poletko pszenicy ozimej chronione było jesienią fungicydem
Maraton ze zwalczającym samosiewy rzepaku dodatkiem glinu, wiosną zaś pierwszy zabieg
wykonano Capalo, produktem
zwalczającym choroby podstawy
źdźbła, mączniaka, septoriozy itp., następnie preparatem
Opera Max, a ostatni zabieg
na początku czerwca wykonano tegoroczną nowością, czyli
fungicydem Osiris.
Odmian pszenicy zaprezentowano kilkanaście. Wśród
nich były odmiany klasy A:

Bamberka, Fregata, Ostka Strzelecka, Rywalka oraz laureatki
nagrody „Teraz Polska”: Sukces, Tonacja i Zyta, i po jednej
odmianie z klasy B (Nutka) i C
(Markiza). Odmiany te cechują
się wysokim potencjałem plonowania, dobrą jakością technologiczną, zimotrwałością,
a także odpornością na choroby
i wyleganie.
Pszenica jara chroniona była
trzema preparatami: Mocarzem,
Duetem Ultra i Medaxem Top.
Warunki dla niej w tym roku
są bardzo dobre, wody w glebie
w całym kraju było wystarczająco, co widać wyraźnie po stanie
uprawy. Pokazano wyhodowane
w Kończewicach na Kujawach
odmiany: Cytra i Zadra (klasa
B), które jak mówią hodowcy,
śmiało konkurują pod względem
jakości z pszenicą ozimą, a także
odmiany klasy A: Nawra, Koksa,
Korynta, Werbena i Rospuda.

Owies
W tym roku owies na poletkach w Strzelcach udał się
wyjątkowo dobrze. Chroniony był Medaxem oraz Duetem
Star. Cechami charakterystycznymi owsa z HR Strzelce jest
jego wczesność – przystosowany

XX Krajowe Dni Ziemniaka
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie wspólnie z Mazowieckim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie organizują
24-25 sierpnia 2013 r. w Oddziale Poświętne w Płońsku (woj.
mazowieckie), XX Krajowe Dni
Ziemniaka.
Krajowe Dni Ziemniaka to
impreza o charakterze wystawowo-targowym, a zarazem
szkoleniowym, przeznaczona
dla producentów, firm obrotu
i przetwórstwa ziemniaka, firm
zaopatrzenia w środki produkcji,
w tym zwłaszcza kwalifikowane sadzeniaki, oraz wszystkich

instytucji, organizacji i osób
związanych lub zainteresowanych branżą ziemniaka.
Główny temat tegorocznej
edycji targów, to „Integrowana
ochrona plantacji a jakość ziemniaków w obrocie rynkowym”.
Organizatorzy chcą zwrócić
uwagę na dobrą (ekologiczną)
jakość polskich ziemniaków
m.in. dzięki stosowaniu integrowanych technologii ochrony.
Walory odżywcze i dietetyczne
ziemniaków uzasadniają promowanie ich, zwłaszcza wśród
młodszego pokolenia Polaków,
jako składnika racjonalnej diety.

Świetnie znana polskim rolnikom Agnieszka Baker, organizatorka licznych konferencji
i spotkań polowych awansowała w firmie BASF. Przenosi
się z Warszawy do Centrum
Agrochemicznego BASF w Limburgerhof (Nadrenia-Palatynat).
jest on do uprawy w warunkach
górskich, a preferowane są jego
odmiany nieoplewione i krótkosłome. Na polach pokazano
znane już od wielu lat odmiany,
a także nowości: Bingo, Haker
oraz nagoziarnistą Maczo, które
zarejestrowane zostały w latach
2009-2010. Co warto podkreślić, owies ma duże właściwości
fitosanitarne, więc przy mokrej
pogodzie, z jaką często spotykamy się w naszym kraju, uprawa
tej rośliny w sposób naturalny
wspomaga zdrowotność upraw
sąsiednich i następnych.
Alicja Szczypta

9

10

lipiec 2013 r. | Nowy Raport Rolny

URODZAJ

Jak poprawić ilość i jakość plonu owoców i warzyw
Producenci owoców i warzyw powinni zwracać uwagę nie tylko na ilość plonu, jaką pragną wyprodukować, ale
i przede wszystkim na jakość owoców i warzyw, które mają być przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji czy
przetwarzania, lecz również do konsumpcji przechowywaniu czy zamrażaniu.
Niedobór wapnia w owocach
spowodowany jest nie tylko zbyt
małą zawartością tego składnika
w glebie. Dlatego też problemy
z brakiem wapnia w owocach
tylko w ograniczonym zakresie mogą być usuwane poprzez
nawożenie gleby wapnem. Natomiast poprzez dokarmianie
dolistne stwarzamy dogodne
warunki pobierania i akumulowania wapnia w owocach.
Długotrwałe susze zakłócają nie
tylko pobieranie wapnia, ale powodują także nieprawidłowości
w przewodzeniu między liśćmi
i owocami w fazie ich najintensywniejszego wzrostu. Niedobór
wapnia we wszystkich fazach
rozwojowych owocu ogranicza
podziały komórkowe oraz powoduje zaburzenia w strukturze
błon komórkowych plazmolemmy. Fizjologiczna rola tego
składnika polega m.in. na spajaniu ścian sąsiadujących ze sobą
komórek, utrzymaniu integracjii
właściwości półprzepuszczalnych błon. W miarę pogłębiania
się niedoboru wapnia dochodzi
do rozpadu struktury błon komórkowych. Natomiast optymalna zawartość wapnia hamuje
proces oddychania i starzenia

się owoców, a także przyczynia
się do zwolnienia procesów ich
dojrzewania. Zapobiega także
chorobom fizjologicznym w czasie przechowywania (np. jabłek,
gruszek, czy kapusty głowiastej
i kapusty pekińskiej, a także
pomidorów i ogórków), jeżeli
stworzy się warunki sprzyjające pobieraniu i akumulowaniu
wapnia w owocach i warzywach
poprzez dokarmianie dolistne
stosując np. WAPNOVIT lub Plonochron wapniowy bądź Stopit
już w 4-6 tygodniu po zakończeniu kwitnienia jabłoni w kilku,
kilkunastu powtórzeniach co
7-10 dni. Owoce w ciągu tego
okresu gromadzą ok. 90% tej
ilości wapnia, którą pobierają
do końca swego wzrostu na
drzewie.
Natomiast stosowanie wapnia np. dla kapusty pekińskiej
rozpoczynamy od momentu,
gdy roślina zaczyna tworzyć
już główkę, powtarzając dokarmianie dolistne aż do wycięcia kapusty co 7-10 dni. Ilość
oprysków wapniem zależy od
gatunku, odmiany, sezonu wegetacyjnego oraz przewidywanego okresu przechowywania
owoców i warzyw.

W przypadku dużego deficytu
fosforowego w glebie (określonego na podstawie chemicznej analizy gleby), należy zastosować
w okresie wzrostu zawiązków
owocowych i rozwoju owoców,
np. jabłek i gruszek, a także na

4 i 2 tygodnie przed zbiorem
owoców dokarmianie dolistne
stosując np. PLONOVIT PHOSPHO lub Plonochron fosforowy
bądź FOSTAR lub FOSCALVIT
bądź Seniphos. Fosfor ze względu na kluczową rolę w wielu

związkach (kwasy nukleinowe,
związki wysokoenergetyczne)
bierze udział we wszystkich
ważniejszych przemianach
metabolicznych zachodzących
w roślinie.
Natomiast w przypadku dużego deficytu potasowego należy
zastosować dokarmianie dolistne w okresie wzrostu zawiązków
owocowych i rozwoju owoców
np. ALKALIN K+Si lub Plonochron zasadowy, czy Plonochron
potasowy bądź PLONOVIT
KALI, w kilku powtórzeniach,
w odstępach co 7-10 dni. Zaś
w tych sadach, gdzie stwierdzono duży deficyt zarówno
fosforu i potasu, to wówczas
należy dolistnie zastosować
ALKALIN PK 10:20 lub ALKALIN PK 5:25 bądź w mieszance Plonochron potasowy plus
Plonochron fosforowy w kilku
powtórzeniach co 7-10 dni. Potas jest tym składnikiem, który reguluje gospodarką wodną
w roślinie, wpływa na aktywność enzymów. W przypadku
wystąpienia objawów niedoboru potasu, co łatwo można
stwierdzić między innymi po
charakterystycznych nekrozach na liściach znajdujących

Dr inż. Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stopnia w zakresie
sadownictwa
się u podstawy długopędów,
nawożenie poza korzeniowe
(dokarmianie dolistne) tym
składnikiem wykonuje się wielokrotnie. W okresie wzrostu
zawiązków owocowych malin,
jeżyn, porzeczek i agrestu oraz
truskawek i poziomek, należy
między opryskami dolistnymi
wapniem (stosując np. WAPNOVIT lub Plonochron wapniowy
bądź Stopit) zastosować dolistnie
fosfor (stosując np. Plonochron
fosforowy lub FOSTAR bądź
FOSCALVIT bądź Seniphos).
Fosfor i wapń wzmacniają poszczególne komórki i poprawiają
jakość ściany, przez co owoce
są jędrniejsze, odporniejsze na
transport i przechowywanie,
a także wzrasta ich wartość
konsumpcyjna i zamrażalnicza.
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Odmiany rzepaku ozimego zalecane do
uprawy w 2013 roku
Badania wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych mają na celu
bieżącą weryfikację wyników uzyskanych w doświadczeniach rejestrowych
oraz pełniejsze poznanie właściwości odmian, zwłaszcza w zakresie
wymagań agrotechnicznych oraz środowiskowych.
„Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa” tworzone są na
podstawie wyników doświadczeń w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego

prowadzonego i koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej
we współpracy z Samorządami
Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami

zainteresowanymi wdrażaniem
postępu odmianowego do
rolnictwa.
Warunkim utworzenia LZO
w danym gatunku jest coroczne
prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu

odpowiedniego zakresu badań
i doświadczeń PDOiR oraz ich
odpowiednie opracowywanie
i upowszechnianie przez Stację
Doświadczalną Oceny Odmian.
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Wykorzystano materiały COBORU
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zaprawianie nasion to ochrona na start
Jesienią, z powodu wielu przyczyn, może
ulegać zmniejszeniu obsada roślin na
plantacjach rzepaku. Nierzadko wynika to
z wystąpienia na niebezpiecznym poziomie
agrofagó czyli sprawców chorób
i szkodników.
Zahamowanie kiełkowania
nasion lub zamieranie kiełków
przed wschodami, co skutkuje
barkiem wschodów, może być
wywołane przez kilka gatunków
patogenów. Należą do nich między innymi Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani,
Phoma lingam, Alternaria spp.,
a chorobę przez nie powodowaną nazywa się zgorzelą siewek.
Te same patogeny również po
wschodach mogą powodować
obumieranie młodych roślin (zgorzel powschodowa). Początkowo
obserwuje się małe brunatne plamy na szyjkach korzeniowych
i liścieniach. Plamy te stopniowo
powiększają się, prowadząc do
zahamowania wzrostu, żółknięcia, więdnięcia i zamierania
wschodzących roślin. Chorobie
zgorzelowej sprzyja m.in. zaskorupienie gleby, nadmierna jej wilgotność, zachwaszczenie, zbyt
gęsty i głęboki siew, a także brak
zbilansowanego nawożenia. Inną
przyczyną wystąpienia licznych
zgorzeli przed- i pochodowych
jest wykorzystanie do siewu
nasion, które dojrzewały i były
zbierane w okresie podwyższonej wilgotności powietrza. Warunki takie sprzyjają, bowiem
porażeniu łuszczyn, a następnie
zasiedlaniu nasion przez grzyby.
Do strat w obsadzie roślin na
plantacji rzepaku może przyczynić się też sprawca mączniaka
rzekomego (Hyaloperonospora
parasitica). H. parasitica może

występować przez cały okres
wegetacji rzepaku, ale w okresie wschodów i pierwszych liści
powoduje największe szkody. Objawia się białoszarym, luźnym nalotem struktur patogena na dolnej
stronie liścieni i liści, podczas gdy
na ich górnej stronie występują
nieregularne, chlorotyczne plamy
z brunatnym brzegiem.
Inną ważną chorobą, między
innymi okresu wschodów, jest
czerń krzyżowych (Alternaria
spp.), w postaci niedużych, brązowych do czarnych, stopniowo
powiększających, się plam. Na
siewkach można też często zaobserwować objawy porażenia
przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych (Leptosphaeria
spp.) i szarej pleśni (Botryotinia
fuckeliana). Sprzyjać temu będą
podwyższona wilgotność oraz
duża ilość resztek pożniwnych
na tym lub sąsiednich polach.
Małe, jasne, beżowe lub popielate
plamy z ciemnymi punktami na
liścieniach i pierwszych liściach
to objawy porażenia przez (Leptosphaeria spp.), a nieregularnego kształtu, płowe, stopniowo
gnijące plamy z szarym nalotem
struktur grzyba to oznaki wystąpienia sprawcy szarej pleśni.
Wschodzącym roślinom,
oprócz wymienionych sprawców chorób zagrażają też liczne
szkodniki np. śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, chowacz galasówek,
gnatarz rzepakowiec, mszyce.

Dr Ewa Jajor
IOR PIB Poznań

Zmniejszeniu obsady, osłabieniu roślin, tworzeniu bram dla
kolejnych infekcji można skutecznie przeciwdziałać korzystając
z kompleksowo zaprawionego
materiału siewnego.
Do zaprawiania nasion rzepaku zarejestrowanych jest kilka zapraw, spośród nich tylko
dwie ograniczają patogeny, a są
to Zaprawa Nasienna T 75 DS/
WS (tiuram) oraz Cruiser OSR
322 FS (metalaksyl-M, fludioksonil, tiametoksam). Tiametoksam należy do grupy związków
(neonikotynoidów), które od
1.12.2013 przez 2 lata nie będą
mogły być używane do zaprawiania nasion. W aspekcie tych
zaleceń, warto zwrócić uwagę na
inne możliwości ograniczania
sprawców chorób występujących
m.in. zaraz po siewie, a jest to
odpowiednie zmianowanie, staranna i głęboka orka, izolacja
przestrzenna od innych upraw
kapustowatych, zwalczanie chwastów i samosiewów oraz zrównoważone nawożenie. Ponad to
ważne w zmniejszeniu ryzyka
pojawienia się chorób jest również
siew w optymalnym dla danego rejonu terminie, w zalecanej
ilości, kwalifikowanych, czyli
zdrowych, czystych odmianowo,
nie zanieczyszczonych, z wysoką
zdolnością kiełkowania nasion.

Nowy herbicyd dla profesjonalistów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało
zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nowego
herbicydu – Trustee Hi-Aktiv SL.
Jest to nowoczesny preparat
zawierający w swoim składzie
glifosat, przeznaczony do
zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych /jednorocznych
i wieloletnich/ na polach uprawnych i w uprawach sadowniczych oraz do likwidacji ugorów
i odłogów przed zasiewem roślin
uprawnych. Preparat można
również stosować do desykacji
zbóż i rzepaku ozimego.
Herbicyd Trustee Hi-Aktiv
jest pierwszym na polskim
rynku glifosatem w formulacji
490 SL. Jest to płynny koncentrat rozpuszczalny, bardzo łatwy w dozowaniu, o wysokiej
zawartości substancji aktywnej,
zawierający w swoim składzie
nowoczesny surfaktant. Warto
podkreślić, że w przeciwieństwie
do innych środków opartych na

glifosacie, formulacja Trustee
Hi-Aktiv SL nie zawiera szkodliwych nośników ETA, będąc
tym samym bezpieczną dla środowiska i użytkownika.
Na uwagę zasługuje również
szybkość działania produktu,
co jest szczególnie istotne przy
zabiegach pożniwnych – rośliny
następcze można siać lub sadzić
już 5-7 dni po zastosowaniu
preparatu.
Glifosat jest obecnie najczęściej stosowanym herbicydem na świecie i jego użycie
stale wzrasta. Nie bez znaczenia
jest fakt, że ta substancja aktywna nie akumuluje się i bardzo
szybko następuje jej biodegradacja, co jest zgodne z obecną polityką – dążeniem do stosowania
możliwie bezpiecznych środków
ochrony roślin. Firmy fitofarmaceutyczne stale opracowują

nowe formulacje preparatów,
tak by skuteczność wykonywanych zabiegów była wyższa.
Formulacja 490 SL jest nowym,
innowacyjnym rozwiązaniem,
do tej pory niedostępnym dla
polskich rolników i ogrodników.
Produkt świetnie się sprawdza
jako środek do desykacji rzepaku.
Jest to ważna informacja, gdyż zabieg ten coraz częściej włączany jest
do agrotechniki, ponieważ zapewnia
wyrównanie dojrzewania łanu,
lepsze rozplanowanie żniw w gospodarstwach wielkoobszarowych
i szybsze zebranie rzepaku z pola.
Trustee Hi-Aktiv SL może stać się
pewnym, a jednocześnie bezpiecznym narzędziem do desykacji zbóż
i rzepaku oraz do walki z chwastami.
Podmiotem wprowadzającym
środek na polski rynek jest firma Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
Anna Rogowska

Uprawa roli i siew
rzepaku ozimego
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Zabiegi uprawowe, powinny stworzyć jak
najkorzystniejsze warunki do prawidłowego rozwoju
roślin i równocześnie zniszczyć jak najwięcej szkodników
glebowych i chwastów.
Wykonanie terminowej i starannej uprawy roli pod rzepak
ozimy, pozwoli uzyskać dobre
i wyrównane wschody nasion.

Uprawa przedsiewna
W praktyce rolniczej nie zawsze przywiązuje się należytą
uwagę do starannego przygotowania roli pod siew rzepaku
ozimego. Skutkiem wszelkich
zaniedbań mogą być nierówne
wschody, szczególnie w latach
o posusznej pogodzie. Prawidłowo doprawiona gleba pod
siew rzepaku ozimego powinna
posiadać gruzełkowatą strukturą
wierzchniej warstwy o miąższości 2-3 cm. Pod warstwą gruzełkowatą rola powinna być
zagęszczona, co będzie sprzyjało
kapilarnemu podsiąkaniu wody.
Większość gleb, na których
uprawiany jest rzepak, można
przygotować do siewu wykorzystując różnego rodzaju bierne
agregaty uprawowe, które powinny charakteryzować się konstrukcją ramową, podpartą z przodu
i z tyłu na wałach. Pierwszym
elementem roboczym w agregacie jest zazwyczaj wał strunowy,
ostatnim zaś może być wał strunowy, zębaty, packer czy crosskill.
Umieszczenie wału z przodu agregatu, daje gwarancję jednakowej
głębokości pracy sekcji spulchniającej. Dla wyrównywania
powierzchni pola stosowane są
włóki o regulowanej głębokości
pracy umieszczone za przednim
wałem strunowym (w niektórych
agregatach jako pierwszy element
roboczy). Zęby spulchniające powinny być sztywne, zakończone
gęsiostopką lub sprężyste, zakończone dwustronną redliczką, oraz
rozmieszczone na belkach ramy
stosunkowo gęsto. Zagęszczenie zębów jest uzależnione od
głębokości uprawy - im płycej,
tym gęściej. Odstęp pomiędzy
ich śladami, zazwyczaj mieści
się w przedziale od 5 do 10 cm.
Jeżeli w narzędziu nie można zagęścić zębów, to warto na nich
zamontować gęsiostopki. Takie
rozstawienie zębów gwarantuje
w miarę równe podłoże, co stwarza jednakowe warunki do kiełkowania małych nasion rzepaku.
Doprawianie przedsiewne
agregatami powinno odbywać
się z prędkościami, przy których
w danych warunkach glebowych
uzyskujemy strukturę gruzełkowatą – najczęściej powyżej
8 km/h (od 10 do 12 km/h). Jeżeli prędkości będą zbyt małe,
to pogorszeniu ulegnie jakość
pracy i wówczas trzeba się będzie

liczyć z dodatkowym przejazdem. Wykonanie zabiegu z większa prędkością niż to wynika
z warunków glebowych, może
prowadzić do zniszczenia struktury - rozpylenia gleby, co przy
obfitych opadach deszczu będzie
sprzyjało powstawaniu skorupy.
Użycie agregatu aktywnego jest uzasadnione na przesuszonych glebach ciężkich
(gliniastych) lub po niedbale
wykonanej orce z pozostającymi na powierzchni resztkami
roślinnymi. W takim przypadku najlepiej będzie zastosować
bronę wirnikową zagregowaną
z siewnikiem, aby przygotowanie roli i siew wykonać w jednym
przejeździe. Zaletą bron wirnikowych jest możliwość szerokiej
regulacji efektu pracy poprzez
zmianę prędkości obrotowej wirników lub prędkości roboczej,
dzięki czemu można uzyskać
właściwą strukturę pracując
w różnych warunkach.

Siew
Rzepak ozimy wysiewany
w optymalnym terminie agrotechnicznym nie powinien być
gęsty. Dla odmian populacyjnych
w technologiach intensywnych
na 1 m2 zalecana jest obsada ok.
70 roślin, a w technologiach ekstensywnych około 90-100 roślin.
Takie zagęszczenie uzyskuje się
przy prawidłowym wysiewie odpowiednio około 4 i 5 kg nasion.
Zalecana obsada dla odmian
mieszańcowych jest mniejsza
i wynosi około 40-50 roślin na
1 m2. Siew nasion rzepaku ozimego w korzystnych warunkach
powinien być wykonany - na
głębokość około 2 cm. W sytuacji warunków posusznych siew
należy wykonać na głębokość
około 3 cm, pamiętając o jednoczesnym zwiększeniu normy
wysiewu o około 20%. Stosowane siewniki powinny zapewniać
dokładny wysiew małej masy
nasion w przedziale od około
3 do 5 kg/ha, oraz być wyposażone w urządzenia do zakładania technologicznych ścieżek
przejazdowych ze znacznikiem
przedwschodowym. Prędkość
roboczą siewnika należy dostosować od warunków panujących
na polu. Jeżeli powierzchnia pola
jest dokładnie wyrównana, a rola
dobrze doprawiona można siać
z większymi prędkościami (do
8-10 km/h). Im gleba jest gorzej doprawiona, a powierzchnia
mniej wyrównana, tym mniejsza
powinna być prędkość robocza,
by zapewnić umieszczenie nasion

na żądanej głębokości i dobre
ich przykrycie.
Szerokość międzyrzędzi przy
uprawie rzepaku jest mocno
zróżnicowana i wg Polskiej Normy może wynosić 25, 30 i 45 cm.
W praktyce, rzepak jest wysiewany również w rozstawie rzędów
15-18 cm lub 18-25 cm zwłaszcza przy założeniu zmniejszenia
obsady roślin. Uprawa rzepaku
ozimego w szerokiej rozstawie
międzyrzędzi 35 i 45 cm umożliwia wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych
w międzyrzędziach i obecnie
jest coraz częściej praktykowana. Dla siewników punktowych
zalecenia dotyczące prędkości
roboczych są zróżnicowane.
Wynikają one przede wszystkim z konstrukcji siewnika oraz
zaleceń producentów. Siewniki
punktowe taśmowe mogą pracować z prędkościami roboczymi
od 3 do 4 km/h. Prędkości robocze siewników pneumatycznych
mogą wynosić od 3 do 6 km/h,
a siewników mechanicznych od
4 do 6 km/h (maksymalnie do
8 km/h). Generalnie powinna
obowiązywać zasada, że im gęstszy siew tym mniejsza prędkość
robocza, by uzyskać równomierne rozmieszczenie nasion
w rzędzie, co jest podstawowym
celem siewu punktowego.
Zastosowanie siewu punktowego rzepaku umożliwia obniżenie normy wysiewu do około
2,5-3 kg/ha oraz równomierne
rozmieszczenie nasion w rzędzie, co sprzyja optymalnemu
rozwojowi pojedynczych roślin.
Dzięki temu, zwłaszcza podczas
ciepłych jesieni rośliny nie konkurują tak mocno między sobą
i nie mają skłonności do nadmiernego wyrastania. Siewniki punktowe w porównaniu do
siewników uniwersalnych, lepiej
dostosowują się do nierówności powierzchni oraz dokładniej
utrzymują głębokość siewu ze
względu na niezależne sekcje
wysiewające. Punktowy wysiew
nasion wymaga jednak idealnego przygotowania pola do siewu. Należy też pamiętać, by do
wysiewu punktowego starać się
zakupić nasiona otoczkowane.
Jeżeli nasiona będą zbyt drobne,
mogą być wysiewane podwójnie, co wpłynie na zwiększenie
normy wysiewu i konkurencji
między roślinami w okresie jesiennego rozwoju oraz będzie
szkodziło zimowaniu.
Dr Ireneusz Kowalik
UP Poznań
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Zwalczyć chwasty
przed wschodami rzepaku ozimego
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Od przyszłego roku nowa ustawa o ochronie roślin nakłada na producentów rolnych obowiązek
stosowania integrowanej ochrony roślin. Z tego względu rolnicy zobowiązani są do stosowania
wszystkich dostępnych metod ograniczania zachwaszczenia roślin w pierwszej kolejności nie
chemicznych.
Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego wymaga dobrego
przygotowania gleby pod jego
zasiew, a wykonanie uprawek
przedsiewnych zapewnia zniszczenie dużej ilości wschodzących
chwastów i stwarza optymalne
warunki prawidłowego wzrostu
i rozwoju młodym roślinom. Dobra kondycja tych roślin pozwoli
im przetrwać szereg niekorzystnych warunków, występujących
podczas wegetacji.
Obecnie najczęściej stosowane
są uproszczenia w płodozmianie
i siew rzepaku jest wykonywany po przedplonach zbożowych
(późno schodzących z pola).
W tych warunkach ogranicza
się uprawki pożniwne a najczęściej wykonuje się tylko do orkę
przedsiewną, i następstwem tego
jest występowanie w rzepaku ozimym dużej ilości chwastów, przyczyniających się do znacznych
strat w plonach. Natomiast ze
względu na kombajnowy zbiór
zbóż, podczas którego następuje
osypywanie się nasion do gleby,
w rzepaku ozimym już wczesną
jesienią występuje masowe zachwaszczenie samosiewami
zbóż. Taka technologia uprawy
nie sprzyja mechanicznej walce z chwastami a rzepak ozimy
jest uprawą gwarantującą dobre
plonowanie tylko w warunkach
zachowania dobrej agrotechniki
oraz prowadzenia starannych zabiegów pielęgnacyjnych.
W warunkach dużego zachwaszczenia stosowanie chemicznych zabiegów ochrony
roślin w uprawie rzepaku ozimego okazuje się niezbędne.
Doświadczenia IUNG we Wrocławiu jednoznacznie wskazują,
że chcąc uzyskać wysokie plony
herbicydy należy stosować przed
siewem lub bezpośrednio po siewie rzepaku ozimego, który od
początku swojego rozwoju konkuruje z chwastami o składniki
pokarmowe i wodę a szczególnie
o dostęp do światła. W przypadku
dużego zachwaszczenia następuje
nadmierne wydłużanie się roślin
rzepaku, osłabienia ich kondycji, i zwiększa się ich wrażliwość
na wymarzanie. Opryskiwanie
rzepaku po jego wschodach,
zwłaszcza wiosną, ale również
jesienią w fazie 4-6 liści nie zrekompensuje w pełni strat spowodowanych oddziaływaniem
chwastów pojawiających się już
w momencie wschodów rzepaku.
Największe zagrożenie dla
upraw rzepaku ozimego (poza
samosiewami zbóż) stanowią
chwasty dwuliścienne, wśród

których kilka ma większe znaczenie ze względu na powszechność
ich występowania i dużą konkurencję dla uprawianych roślin.
W tabeli 1 podano najczęściej
występujące gatunki chwastów
z uwzględnieniem terminu ich
wschodów.
Najlepiej rzepak odchwaszczać
już jesienią, a wiosną wykonać
ewentualne zabiegi uzupełniające. Jesienią rolnicy mogą zwalczać
chwasty w dwóch terminach:
• przed wschodami rzepaku
(przed siewem i po siewie rośliny uprawnej)
• lub po wschodach rzepaku,
na rozwijające się chwasty
Zabiegi przedwschodowe wymagają od rolników dobrej znajomości występujących na polu
gatunków chwastów, co pozwala określić tzw. „potencjalne zachwaszczenie” związane zwykle
z uprawianymi przedplonami.
Dużo prościej jest dobrać właściwe herbicydy po wschodach
chwastów, kiedy łatwo jest rozpoznać, jakie gatunki faktycznie
występują na polu.
Po wycofaniu z użycia herbicydów zawierających trifluralinę
i alachlor dobór preparatów stosowanych doglebowo w rzepaku ozimym został ograniczony
do jednej substancji aktywnej
tj. napropamidu. Przed siewem
rzepaku, na wilgotną glebę można stosować Devrinol 450 SC
w dawce 3 l/ha lub mieszaninę
Devrinol 450 SC + Command
480 EC w dawce 2 + 0,2 l/ha
polecane szczególnie do zwalczania chwastów rumianowatych.
Bezpośrednio po zabiegu preparaty należy wymieszać z glebą na
głębokość 3 cm.
Devrinol 450 SC skutecznie
zwalcza chwastnicę jednostronną, gwiazdnicę pospolitą, iglicę
pospolitą, komosę białą, pokrzywę żegawkę, rdest powojowaty,
rdest plamisty, rumian polny,
rumianek pospolity, starca zwyczajnego, szarłat szorstki, tobołki
polne, wiechlinę roczną i żółtlicę drobnokwiatową. W celu
rozszerzenia działania o niszczenie przytulii czepnej i tasznika
pospolitego należy stosować
mieszaniny Devrinol 450 SC +
Command 480 EC.
Po siewie (przed wschodami) rzepaku możemy stosować
herbicydy zawierające w swoim składzie chlomazon, np.
Command 480 EC, Command
360 CS, Reactor 480 EC, Reactor
360 CS, (w handlu równoległym
Gadwall, Szabla 480 EC i Kilof
480 EC) skutecznie zwalczające

gwiazdnicę pospolitą, jasnoty,
przytulię czepną, tobołki polne
i tasznika pospolitego. Chcąc poszerzyć spektrum zwalczanych
gatunków, np.: do jednoczesnego niszczenia przytuli czepnej
i chwastów rumianowatych należy zastosować środki zawierające
w swoim składzie gotowe mieszaniny substancji aktywnych
jak np.: Command Top 375 CS,
Devrinol Top 375 CS.
Herbicyd Teridox 500 EC
dobrze zwalcza chwasty rumianowate i miotłę zbożową natomiast dla zwiększenia spektrum
zwalczanych chwastów należy
go stosować w mieszaninach ze
środkami zawierającymi w swoim
składzie chlomazon.
Do preparatów zwalczających większość popularnie występujących w uprawie rzepaku
chwastów dobrze działających
również na przytulię czepną
(w fazie liścieni), rumian polny
i rumianek pospolity oraz maki,
należą Butisan 400 SC, Fuego
500 SC, Metaz 500 SC, Metazanex 500 SC, Rapsan 500 SC
(w handlu równoległym AgroMetazachlor 500 SC, Bora 500 SC,
Fym 500 SC, Mashona 500 SC,
Meteor 500 SC, Naspar 500 SC,
Oskar 500 SC) zawierające w swoim składzie metazachlor. W celu
zwiększenia skuteczności niszczenia przytuli czepnej poleca
się stosowanie mieszaniny metazachloru z chlomazonem występujących w herbicydach Nimbus
283 SE oraz Kalif Mega 283 SC,
lub preparatu Permuson 416 SC,
który posiada gotową mieszaninę
metazachloru z chinomerakiem.
Do skutecznego niszczenia chwastów rumianowatych, gwiazdnicy
pospolitej, jasnoty purpurowej,
maku, przytulii czepnej, tobołków polnych i tasznika pospolitego możemy zastosować
herbicydy Colzor Trio 405 EC
lub Pronap 400 SC. Natomiast
preparaty Butisan Duo 400 EC
i Springbok 400 EC należy zastosować na polu, na którym występuje bodziszek drobny.
Nowym preparatem, który pojawił się na rynku jest Butisan
Star Max 500 SE produkowany
przez firmę BASF, który zawiera
w swoim składzie metazachlor,
dimetenamid i chinomerak dzięki
czemu skutecznie zwalcza większość chwastów występujących
w rzepaku ozimym łącznie
z bodziszkiem drobnym, średnio wrażliwe na ten preparat są
fiołek polny, chaber bławatek
i wilczomlecz obrotny.
W tabeli 2 podano herbicydy

Tabela 1. Chwasty dwuliścienne najczęściej występujące w rzepaku ozimym.
gatunki chwastów

termin wschodów

Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita
Maruna bezwonna

najwcześniej jesienią razem z rzepakiem ozimym

Rumian polny
Rumianek pospolity
Jasnota różowa
Jasnota purpurowa
Przetaczniki

jesienią krótko po wschodach rzepaku ozimego

Tasznik pospolity
Tobołki polne
Stulicha psia
Mak polny

jesienią po wschodach rzepaku ozimego

Chaber bławatek
Przytulia czepna

wschody w późniejszym terminie rozciągnięte w czasie
pojawiają się również wiosną

Ostrożeń polny

wschody w późniejszym terminie rozciągnięte w czasie
pojawiają się również wiosną

Tabela 2. Dobór herbicydów do przedwschodowego odchwaszczania rzepaku ozimego stosowanych
po siewie.
Dawka na ha

Termin zabiegu

Command 360 CS
Reactor 360 CS

Preparat

0,33

wykonać bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni)

Command 360 CS
+ Devrinol 450 SC
lub + Teridox 500 EC

0,25
+ 2,0
+ 2,5

Command 480 EC
Reactor 480 EC

0,25

Command 480 EC
+ Butisan 400 SC
lub + Teridox 500 EC

0,15 – 0,2
+ 2,0
+ 2,0

Devrinol Top 375 CS

2,75 – 3,0

Command Top 375 CS

2,75 – 3,0

Colzor Trio 405 EC

3,0 – 4,0

Butisan 400 SC
Fuego 500 SC
Metazanex 500 SC

2,0 – 3,0

Permuson 416 SC

2,5 – 3,0

Butisan Duo 400 SC
Springbok 400 SC

2,0 – 2,5

Nimbus 283 SE

2,5 – 3,0

Kalif Mega 283 SC

2,5 – 3,0

Pronap Extra 430 EC

2,5 – 3,0

zabieg wykonać najpóźniej następnego dnia po
siewie rzepaku

Teridox 500 EC

2,5 – 3,5

najpóźniej następnego dnia po siewie rzepaku
ozimego

Butisan Star Max 500 SE

2,0 – 2,5

bezpośrednio po siewie, lub 4 – 7 dni po siewie
rzepaku ozimego

zarejestrowane do przedwschodowego odchwaszczania rzepaku
ozimego.
Przedstawione powyżej metody
niszczenia chwastów w rzepaku
ozimym w terminie przedwschodowym nie zapewniają skutecznego zwalczania samosiewów zbóż

wykonać bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni)

zabieg wykonać bezpośrednio po siewie
zabieg wykonać najpóźniej do 3 dni po siewie
rzepaku

bezpośrednio po siewie

zabieg wykonać najpóźniej do 3 dni po siewie
rzepaku

zwłaszcza samosiewów pszenicy
ozimej. Gatunki jednoliścienne
możemy skutecznie niszczyć graminicydami po wchodach roślin.
Z podanych informacji wynika,
że najlepiej chwasty niszczyć już
jesienią od samego początku uprawy rzepaku ozimego. Pozbawienie

konkurencyjnego oddziaływania chwastów na rośliny rzepaku
sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi i pozwala w dobrej kondycji
wejść w okres zimowy.
mgr Marek Badowski IUNiG – PIB
Zakład Herbologii i Technik Uprawy
Roli we Wrocławiu
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Przez ostatnie lata obserwuje się coraz większe zainteresowanie rolników uprawą rzepaku.
Rzepak jest obecnie najpowszechniej uprawianą rośliną oleistą
w Polsce. Jego nasiona są świetnym
surowcem między innymi do produkcji oleju spożywczego, znajdują
zastosowanie jako dodatek do pasz
lub w przemyśle naftowym – estry
kwasów tłuszczowych stosuje się
jako komponent paliw. Tak szerokie zastosowanie powoduje, że
zainteresowanie jego uprawą systematycznie rośnie. W 2012 roku
według GUS powierzchnia uprawy
rzepaku w Polsce wyniosła ponad 720 tys. ha i przewiduje się,
że w ciągu kilku najbliższych lat
może ona przekroczyć nawet milion hektarów.
Rzepak ozimy jest rośliną o stosunkowo dużych wymaganiach
klimatyczno-glebowych oraz
bardzo dużych wymaganiach pokarmowych. W praktyce jest zasiewany najczęściej na stanowisku
po pszenicy lub innych zbożach
i często bywa jedyną rośliną dwuliścienną w płodozmianie gospodarstw. Na stanowiska pod rzepak
powinny być przeznaczane gleby
zasobne w składniki pokarmowe,
o uregulowanym pH, (powyżej
6,0) i zasobne w wapń. Najlepszymi glebami dla uprawy rzepaku są
gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego
bardzo dobrego oraz pszennego
REKLAMA

górskiego. Może być też uprawiany
na glebach kompleksu żytniego
dobrego.
Szczególnie ważnym elementem decydującym o sukcesie tej
uprawy jest właściwy termin
siewu. Zależnie od regionu kraju
należy go wykonać od połowy do
końca sierpnia. W praktyce, przy
zmianowaniu po zbożach trudno
o dotrzymanie właściwego terminu, jednak decyduje on o wejściu
roślin w odpowiedniej fazie w stan
spoczynku zimowego. Rzepak jest
bardzo wrażliwy na opóźnianie
siewu i tylko w szczególnie korzystnych warunkach dopuszcza
się jego wykonanie w pierwszych
dniach września. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest
uzyskanie prawidłowej obsady
roślin. Przeciętna obsada jesienią
powinna wynosić 40-60 roślin/m2
w przypadku odmian liniowych
oraz 35-45 roślin/m2 w przypadku
odmian mieszańcowych. Niestety
często popełnianym błędem jest
zbyt gęsty siew. Prowadzi to do
wzajemnej wysokiej konkurencji rzepaku, rośliny „przeszkadzają” sobie nawzajem w wegetacji,
w efekcie są mniejsze i słabsze.
Dobrze przygotowane stanowisko pod rzepak to takie, które
ma odpowiednio zagęszczoną glebę zapewniającą dobry podsiąk

wody, ułatwiający roślinie szybkie
kiełkowanie i wyrównane wschody. W tym miejscu należy także
pamiętać o wykonaniu siewu na
odpowiednią głębokość – tak, aby
szyjka korzeniowa znajdowała się
tuż nad powierzchnią gleby.
Wybrana technika siewu powinna zapewnić równomierne
i płytkie umieszczenie nasion
w glebie na głębokości 1-2 cm.
Jednym z kluczowych czynników
mających olbrzymi wpływ na jesienny rozwój rzepaku jest właściwe odżywienie roślin w składniki
pokarmowe. Bez prawidłowo zbilansowanego nawożenia nie możemy uzyskać wysokich wydajności.
W okresie jesiennym najistotniejsze jest to by rośliny wykształciły
silny system korzeniowy (gruba
szyjka korzeniowa – co najmniej
1cm, maksymalnie długi korzeń,
co najmniej 15cm, duża ilość
korzeni bocznych i włośników),
w którym zgromadzą maksymalnie
dużo substancji zapasowych gwarantujących dobre przezimowanie
i szybki start wiosną.
Należy pamiętać, że programowanie plonu rzepaku kształtuje
się już jesienią. To w tym okresie
pojawiają się zawiązki rozgałęzień
bocznych, a działania rolnika mają
doprowadzić do tego, by potencjał
plonotwórczy został wykorzystany

w jak największym stopniu. Szybkie, wyrównane wschody wymagają przede wszystkim odpowiedniej
ilości łatwo dostępnego azotu, fosforu, siarki oraz wapnia. Fosfor to
zastrzyk energii i rozbudowa korzenia, a wapń to właściwe odżywienie, a także element zapewniający
dostępność składników z nawozu
i gleby. Siarka jest pierwiastkiem,
który poprawia zimotrwałość oraz
gwarantuje dobry rozwój roślin
wiosną. Zaleca się zastosować pod
rzepak ok. 30 kg tego pierwiastka
już jesienią oraz wiosną, razem
z nawozami azotowymi.
Należy tutaj również wspomnieć o potasie, który ze względu
na dużą mobilność szczególnie na
glebach lżejszych (przemywanie
w glebie) dobrze jest podać przed
ruszeniem wegetacji wiosną (oczywiście tylko na stanowiskach o co
najmniej średniej zasobności w ten
pierwiastek).
Skutecznym rozwiązaniem
w nawożeniu rzepaku stało się stosowanie nowoczesnych nawozów
azotowo-fosforowo-siarkowych
z mikroelementami (szczególnie
borem). Oczywiście niezbędne
jest w takim systemie podanie
potasu w ilości i czasie, który
możemy sobie regulować w zależności od potrzeb. Dodatkowym
atutem takiego rozwiązania jest

biostymulacja roślin na etapie
rozwoju jesiennego, szczególnie
ta wpływająca na szybki rozwój
systemu korzeniowego roślin,
będącego swoistym magazynem
substancji zapasowych w roślinie.
Nowością w ostatnich latach
staje się punktowy siew rzepaku. Korzyści z takiego systemu
siewu jest wiele, między innymi
umożliwienie roślinom wytworzenia rozgałęzień trzeciego rzędu,
aby maksymalnie wykorzystać
potencjał genetyczny nowoczesnych odmian. Taki siew daje
możliwość zastosowanie najbardziej precyzyjnej metody wysiewu
nawozów – a mianowicie zastosowanie nawożenia ultrazlokalizowanego w postaci mikrogranulatu
np. Physiostart. Nawozy w formie
mikrogranulatu aplikowane są bezpośrednio do redlicy nasiennej
w ilości 20-25 kg/ha. W efekcie
kiełkujące nasiono jest otoczone
mikrogranulkami. W składzie
mikrogranulatu oprócz azotu,
fosforu, wapnia, siarki i cynku
znajduje się kompleks biostymulujący Physio+ wpływający na
szybkie i równomierne wschody
roślin oraz szybki rozwój systemu
korzeniowego. Takie rozwiązanie pozwala na podanie zbilansowanego zestawu składników
pokarmowych dostosowanych

do początkowego rozwoju rośliny
i maksymalne wykorzystanie jej
potencjału od samego początku.
W tej fazie wzrostu roślin, system korzeniowy jest zbyt mały
i słaby by „szukać” składników
pokarmowych. Dlatego muszą być
one bardzo blisko, by kiełkująca
roślina mogła pobierać potrzebne
pierwiastki. W ten sposób roślina
od samego początku wzrostu ma
dostęp do niezbędnych składników
pokarmowych oraz kompleksu biostymulującego, który stymuluje
rozwój systemu korzeniowego,
a zwłaszcza włośników. Zapewnia to doskonały start roślin, co
w efekcie skutkuje zwiększeniem
plonów.
Musimy pamiętać, że głównym
celem jesiennego nawożenia roślin jest doprowadzenie roślin do
optymalnego stanu przed okresem spoczynku zimowego oraz
zapewnienie szybkiego startu wiosną. Możemy to osiągnąć jedynie
przez stworzenie odpowiednich
warunków do właściwego rozwoju
systemu korzeniowego rzepaku.
Prawidłowa agrotechnika oraz nowoczesne podejście do nawożenia
jesiennego, powinny skutkować
maksymalnym wykorzystaniem
potencjału genetycznego tych
roślin.
Wojciech Prokop

Grzyby zagrażające uprawom kukurydzy
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Wraz z ruszeniem wegetacji na kukurydzy pojawiają się choroby o znaczeniu gospodarczym.
Niekiedy są niedostrzegalne, rozwijają się powoli, ale przez cały czas powodują szkody.
Grzyby patogeniczne i choroby przez nie powodowane mogą
stanowić bardzo duży problem
na plantacjach ze względu na
powodowane straty zarówno w wysokości jak i jakości
plonu. W uprawie kukurydzy
dodatkowa szkodliwość patogenów wynika ze zdolności kilku
gatunków grzybów do produkowania mikotoksyn, które są
groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych.
Głownia kukurydzy- w ostatnich latach choroba ta wykazuje
dużą aktywność. Występuje ona
we wszystkich rejonach uprawy
kukurydzy. Jej szkodliwość jest
znacznie większa przy uprawie
kukurydzy na ziarno niż na zieloną masę. Pojawieniu głowni
sprzyjają: wysoka temperatura duża ilość uszkodzeń mechanicznych, herbicydowych,
nawozowych, powstałych po
gradobiciu a w szczególności
powodowanych przez szkodniki:
głównie wciornastki, ploniarkę
zbożówkę i mszyce. Powodem
początkowego zakażenia są zarodniki zimujące w glebie. Głownia występuje w postaci trzech
generacji. Pierwsza poraża rośliny w okresie rozwijania przez
nie 4 do 7 liści, druga w czasie
wiechowania i pylenia, trzecia
w okresie dojrzałości mlecznej
ziarniaków. Największe straty są
spowodowane przez dwie pierwsze generacje, które mogą prowadzić do wytwarzania pędów
bocznych pozbawionych kolb,
co powoduje obniżenie wysokości plonu.
Głownia pyląca coraz częściej
poraża kukurydzę. Infekcja następuje w czasie kiełkowania
ziarniaków. Wraz ze wzrostem
rośliny zaczyna się zwiększenie
grzybni, która dorasta do kolb
i wiech. Kukurydza wykazująca
objawy porażenia jest chlorotyczna i karłowata a jej wiechy
i kolby zmieniają się w ogrom
grzybni i zarodników skupionych na zakończeniach wiązek

przewodzących. Zarodniki
głowni mogą przeżyć w glebie
do 10 lat.
Szalone wiechy- choroba po
raz pierwszy w większym nasileniu wystąpiła trzy lata temu.
Jest powodowana przez Sclerophthora makrospora, która jest
organizmem grzybopodobnym.
Do prawidłowego jego rozwoju
konieczna jest jej woda. Choroba
ta występuje na systematycznie
podtapianych polach. Rośliny
zarażone ulegają deformacjomz przekształconych kolb i wiech
powstają wiechokształtne twory, następuje skręcanie się oraz
zwężanie liści. Zniekształcone
kolby pozbawione są ziarniaków. Patogeny zimują na zakażonym materiale siewnym,
w roślinach ozimych, dziko
rosnących. Oprócz kukurydzy
żywicielami pośrednimi są różne
gatunki zbóż i chwastów.
Drobna plamistość liści kukurydzy- choroba występuje
w większym nasileniu w północnej i środkowej Polsce, natomiast
na południu kraju pojawia się
licznie w lata chłodne, z dużą
ilością opadów. Pierwsze objawy
chorobowe można zaobserwować w czerwcu lub lipcu. Początkowo są to drobne, średnicy ok.
1–4 mm, chlorotyczne i dobrze
widoczne pod światło plamki na
liściach, pochwach liściowych
i liściach okrywowych kolb.
Później środek plam ulega nekrotyzacji, otoczony jest czerwonobrunatnym pierścieniem
i prześwitującą jasną obwódką.
Plamy stopniowo powiększają
się i łączą ze sobą pokrywając
znaczną część zainfekowanych
organów. Objawy chorobowe
występują początkowo na liściach starszych, położonych
najniżej, potem także na liściach
górnych.
Grzyb Aureobasidium zeae
zimuje w postaci grzybni na
resztkach pożniwnych znajdujących się w glebie. Aby doszło
do infekcji liście muszą być

wilgotne, dlatego do silnego
porażenia dochodzi zwykle
w czasie deszczowej pogody
lub długo utrzymujących się ros.
Przy infekcji pierwotnej z gleby pierwsze objawy widoczne
są na dolnych liściach. Na powierzchni znekrotyzowanych
tkanek formowane są w czasie
wegetacji kukurydzy zarodniki
konidialne, dokonujące licznych
infekcji wtórnych na tej samej
roślinie oraz na roślinach sąsiadujących. W przypadku nawiewania zarodników z sąsiednich
pól jako pierwsze infekcji ulegają
liście górne.
Rdza kukurydzy- sprawcą choroby jest grzyb Puccinia sorghi.
Jego rozwojowi sprzyjają wysokie temperatury, przelotne opady
deszczu, duża wilgotność oraz
uszkodzenia powodowane przez
grad i szkodniki. Pierwotnym
źródłem infekcji są zarodniki
grzyba znajdujące się na resztkach pożniwnych. Sprawca rdzy
może porażać kukurydzę poprzez wcześniejsze opanowanie
wiosennego żywiciela pośredniego jakim jest szczawik, z którego
zarodniki są przenoszone przez
wiatr na plantacje kukurydzy lub
poprzez resztki pożniwne. Na
porażonych organach pojawiają się wydłużone rdzawe poduszeczki, z których uwalniane są
zarodniki letnie dokonujące licznych infekcji sąsiednich roślin.
Jesienią tworzą się brunatnoszare
zarodnie zawierające zarodniki
przetrwalnikowe pozwalające
patogenowi przetrwać niekorzystne warunki zimowe.
Żółta plamistość liści kukurydzy-na liściach pojawiają się
szarobrunatne plamy otoczone
czerwonobrunatną obwódką.
Jako pierwsze porażeniu ulegają
dolne liście, potem stopniowo
górne, a następnie liście okrywowe kolb. Jeśli chorobie ulegną
znaczne powierzchnie blaszek
liściowych wtedy liście silnie
opanowanych roślin zasychają, a całe rośliny są osłabione,

wskutek czego gorzej plonują.
Fusarium spp- grzyby z rodzaju Fusarium zimują w glebie
na resztkach pożniwnych oraz
na nasionach w postaci grzybni
i chlamydospor. W sprzyjających
warunkach kiełki i młode rośliny
ulegają infekcji. Tworzą one na
powierzchni obumarłych tkanek biały lub różowy, watowaty
nalot. Później na powierzchni
grzybni widoczne są ciemniejsze,
różowe lub czerwone punkciki.
Są to sporodochia, czyli skupienia konidioforów, na których
powstają liczne zarodniki konidialne. Zarodniki przenoszone są
na sąsiednie rośliny przy pomocy
wiatru lub deszczu.
Fusarium powodują zarówno
straty ilościowe plonu, jak również jakościowe. Przy silnym porażeniu ziarniaków dochodzi do
ich zniszczenia, natomiast słabiej
opanowane przez grzyba mają
zazwyczaj uszkodzone zarodki,
co osłabia ich siłę kiełkowania.
Największa jednak szkodliwość
fuzariozy kolb polega na wytwarzaniu przez wywołujące ją
grzyby metabolitów wtórnych
zwanych mikotoksynami. Do
najgroźniejszych mikotoksyn
należą: deoksyniwalenol, zearalenon i fumonizyny. Są to silne
trucizny dla ludzi i zwierząt hodowlanych. Badania wykazały,
że związki te posiadają szkodliwe
właściwości mutagenne, teratogenne, estrogenie i inne.
Aspergillus spp. i Penicillium spp- po zbiorze, w czasie
przechowywania kukurydzy
i produktów jej przetwarzania,
zagrożenie stanowią grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus oraz
Penicillum. Grzyby te należą do
typowych saprofitów i w warunkach nadmiernej wilgotności
infekują ziarniaki powodując ich
gnicie. Zanieczyszczają one ziarna przede wszystkim ochratoksyną A i aflatoksynami. Tworzeniu
mikotoksyn przez grzyby saprofityczne sprzyja jednorazowy zbiór
dużych mas ziarna, szczególnie

gdy ziarniaki nie są wystarczająco wysuszone. Ochratoksyna
A przyczynia się do uszkodzenia
wątroby oraz powstawania nowotworów. Jej obecność zaobserwowano we wszystkich zbożach:
jęczmieniu, kukurydzy, owsie,
pszenicy czy życie.
W chwili obecnej program
chemicznej ochrony kukurydzy przed chorobami polega na
zastosowaniu jednego z pięciu
środków ochrony roślin.
Dopuszczonymi środkami
do zastosowania w uprawie są:
• Sarox T 500 FS 375 ml +
750 ml wody przeciwko
głowni kukurydzy i zgorzeli siewek
• Vitavax 200 FS 300 ml +
700 ml wody przeciwko
głowni kukurydzy i zgorzeli siewek
• Maxim XL 035 FS 100 ml +
700–1100 ml wody przeciwko
zgorzel siewek
• Maxim XL 034,7 FS 100 ml
/100 kg + 700-1100 ml wody
przeciwko zgorzeli siewek,
głowni kukurydzy
• Alios 300 FS 110 ml + 100 kg
+ 400-500 ml wody przeciwko zgorzel siewek, głowni
kukurydzy, głowni pylącej
kukurydzy
Aktualnie zaprawy nasienne
są jedyną możliwością chemicznego ograniczania niektórych
sprawców chorób kukurydzy
w Polsce, stąd też obok nich należy stosować cały szereg metod
niechemicznych, które pozwalają
podnieść zdrowotność zasiewu.
Podstawowe znaczenie ma
zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz dobór odpowiedniej odmiany. Warunkuje
on nie tylko wysoką zdolność
i energię kiełkowania, co z kolei wpływa na kondycję roślin,
zwłaszcza ogranicza możliwość
przenoszenia się patogenów na
ziarniakach. Poprzez wybór
odmiany mniej podatnej na
choroby można skutecznie zabezpieczyć wysokość oraz jakość

plonu. Na rynku dostępnych jest
wiele odmian o wysokich parametrach plonowania, ale również
i mniej podatnych na choroby.
Tolerancja ta dotyczy zwykle
podatności na głownię guzowatą, fuzariozę kolb kukurydzy
oraz zgniliznę korzeni i zgorzel
podstawy łodygi.
W pełni okresu wegetacji
kukurydzy niełatwo jest już
skutecznie utrudniać działanie
sprawcom chorób. Na bardzo
niewielkich plantacjach można
starać się np.: wycinać i niszczyć
(palić lub zakopywać) rośliny porażone przez głownię guzowatą,
głownię pylącą czy też chorobę
szalonych wiech, niemniej są to
tylko sposoby doraźne umożliwiające głównie ograniczenie
ilości materiału infekcyjnego
dostającego się do gleby.
W przypadku chorób o znaczeniu ekonomicznym tj. fuzariozy kolb i fuzariozy łodyg,
których sprawcy mogą doprowadzać do wytwarzania mikotoksyny, w celu zmniejszenia ich
szkodliwości należy terminowo
zebrać plon ziarna. Jest to ważna
praca szczególnie w lata charakteryzujące się upalną i deszczową pogodą w okresie września
i października, która sprzyja
rozwojowi grzybni.
Po zbiorze plonu bardzo ważne jest, aby zastosować rozdrabniacz resztek na ściernisko, co
mechanicznie możne uszkodzić
stadia zimujące sprawców chorób
oraz przyśpieszy rozkład materii
organicznej opanowanej przez
patogeny. Konieczne jest także
wykonanie orki jeszcze przed
nastaniem zimy, co utrudni
wiosną migrację zarodnikom
grzybów na powierzchnię pola,
skąd będą mogły łatwiej zainfekować rośliny w nowym sezonie
wegetacyjnym.
Mgr Katarzyna Pado
Instytut Ochrony Roślin–PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Rzeszowie

Od podstaw do wysokich plonów – nowe produkty Monsanto

Z początkiem sezonu letniego firma Monsanto wprowadza na polski rynek dwa nowe produkty do ochrony roślin.
Roundup MAX 2 – jest to najbardziej skoncentrowany herbicyd nieselektywny w portfolio firmy i, jak
dotychczas, jedyny herbicyd w formie
granul rozpuszczalnych w wodzie.
Cechuje się wysoką koncentracją unikalnej soli glifosatu (680 g substancji
czynnej w 1 kilogramie) i szybkim
działaniem w roślinie. Dzięki technologii Transorb, substancja aktywna
szybko jest pobierana i przemieszczana w całej roślinie, aż do korzeni.
Wystarczy 1 godzina bez deszczu po
zabiegu, aby preparat został pobrany
przez roślinę.

Dzięki szybkiemu wchłanianiu do
korzeni chwastów już po 2 do 5 dniach
od zabiegu możemy uprawiać glębę
i siać rośliny uprawne.
Przeznaczony jest do zwalczania
perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przed zbiorem
wszystkich podstawowych zbóż oraz
rzepaku ozimego i jarego, gorczycy
białej i sarepskiej, grochu jadalnego,
peluszki, bobiku, lnu oleistego, na
ścierniskach, przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, na terenach
przeznaczonych pod założenie sadu/

plantacji krzewów jagodowych, na
polach przygotowywanych do siewu/sadzenia roślin przemysłowych,
po siewie/sadzeniu, ale przed wschodami tych wymienionych wyżej gatunków roślin, a także:ziemniaka,
buraka cukrowego, brukwi, rzepy,
cebuli, pora, szparagów, w uprawie
jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy, w uprawach leśnych, na ugorach i odłogach,
terenach nieużytkowanych rolniczo,
do zwalczania chwastów i zbędnej
roślinności w rowach melioracyjnych,
do rekultywacji użytków zielonych
(łąki, pastwiska) oraz do desykacji

zbóż, rzepaku, gorczycy, lnu oleistego.
Latitude 125FS – to fungicyd do
zaprawiania ziarna pszenicy ozimej
łącznie z innymi zaprawami nasiennymi, pierwszy w Polsce wyspecjalizowany preparat przeciwko zgorzeli
podstawy źdźbła.
Zgorzel podstawy źdźbła jest chorobą pochodzenia glebowego, występującą w warunkach wysokiego
udziału zbóż w płodozmianie. Zaprawianie ziarna ogranicza występowanie
czernienia korzeni oraz pojawiania
się przedwczesnego bielenia kłosów.
Chorobę nazywaną po ang. Take-all

(zabiera wszystko) wywołuje grzyb
Gaeumannomyces graminis var tritici
Choroba dobrze się rozwija w klimacie
umiarkowanym i niestety od pewnego
czasu również w Polsce obserwuje
się wzrost jej nasilenia. Rozwojowi
Gaeumannomyces graminis sprzyja
uproszczony płodozmian zbożowy,
lekkie gleby, obojętny odczyn i temperatury w zakresie 10-23 oC.
Według szacunków, w szczególnie
zaawansowanym stadium rozwoju
choroby straty w plonach mogą sięgać aż 50%.
Latitude 125FS to obecnie jedyny

produkt zawierający siltiofam wyspecjalizowany w zwalczaniu zgorzeli
podstawy źdźbła. Zapewnia ochronę
plonów, ogranicza bielenie kłosów
i poprawia morfologię korzeni, dzięki
czemu lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych. Produkt umożliwia elastyczną uprawę pszenicy po
pszenicy, co jest szczególnie istotne,
dla gospodarstw z dużym udziałem
zbóż w płodozmianie.
Oba produkty będą dostępne
w ofercie firmy już w lipcu 2013 roku.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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OFERUJEMY TEŻ URZĄDZENIA
transportowe:
= wybieraki ziarna z silosów
= przenośniki ślimakowe
= przenośniki kubełkowe
dosuszające:
= wentylatory do wietrzenia zbóż
w silosach
= nagrzewnice elektryczne powietrza
paszowe:
= silosy paszowe od 3t do 31t
= śrutowniki bijakowe ssąco-tłoczące
1200 kg/h
= mieszalniki paszowe poj. 650kg i 1000 kg
= pojemniki paszowe 1600 l
= dozowniki wagowe pod mieszalnik
oraz: przenośniki paszowe, węże,
rozdzielacze i inne
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Wybrać odpowiednią odmianę pszenicy ozimej
Pszenica jest podstawowym zbożem chlebowym w większości krajów świata.
Popularność pszenica zawdzięcza cennemu składowi chemicznemu i wyjątkowym właściwościom
wypiekowym. W ostatnich latach
obserwuje się wzrost uprawy pszenicy. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce wynosi ok. 2,2 mln
ha. Przede wszystkim uprawia się
pszenicę ozimą, która wykorzystywana jest na cele konsumpcyjne do
wyrobu maki i wypieku pieczywa
i na cele paszowe.
W technologii produkcji ziarna
najistotniejszy jest właściwy wybór
odmiany. Nowa klasyfikacja jakościowa
odmian pszenicy stosowana w COBORU wyróżnia 5 grup jakości pszenic.
Pszenica elitarna - E
Pszenica jakościowa – A
Pszenica chlebowa – B
Pszenica na ciastka - K
Pszenica ogólnoużytkowa - C
Odmiany grup E, A, B są odpowiednie dla młynarstwa i piekarstwa. Im wyższa ocena odmiany

tym większa gwarancja uzyskania
odpowiednich parametrów dla wyprodukowanej wysokiej jakości partii
ziarna. Obecnie w krajowym rejestrze
znajduje się 80 odmian pszenicy ozimej. W roku 2013 została zarejestrowana pierwsza odmiana zaliczona do
grupy elitarnej (E) o nazwie Astoria.
Najwięcej jest odmian klasy jakościowej (A) – 43 i klasy chlebowej
(B) -26. Odmian ogólnoużytkowych
jest - 8. Jak zatem wybrać odmianę
do uprawy. Pierwszym kryterium powinien być cel produkcji. Przy uprawie pszenicy na cele konsumpcyjne
musimy wybrać odmiany z grupy
A, E lub B, przy uprawie pszenicy
na cele paszowe, możemy wybrać
odmiany z grupy ogólnoużytkowej.
Jeżeli celem jest wyrób ciastek czy
makaronu w doborze są dwie odmiany na ciastka - Bagou i Slade oraz
odmiana przydatna do produkcji makaronu - Komnata. Drugim kryterium
powinien być poziom plonowania

i wierność plonowania w latach. Prowadząc uprawę intensywną należy
wybrać odmiany dobrze plonujące
przy intensywnej produkcji, natomiast uprawiając pszenice mniej intensywnie należy wybrać odmiany
plonujące wysoko przy niskim poziomie środków produkcji. Bardzo
istotne jest wówczas zwrócenie uwagi
na odporność odmian na choroby
i szkodniki. Odporność roślin na
choroby zwłaszcza podstawy źdźbła
powinna być również ważnym kryterium uprawy pszenicy w monokulturze zbożowej oraz w warunkach
uproszczeń uprawowych.
Pszenica najlepiej plonuje na
glebach o wysokiej kulturze (odpowiednie pH, zawartość próchnicy
i składników pokarmowych). Zazwyczaj są to gleby zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego
i dobrego, żytniego bardzo dobrego,
pszennego wadliwego, pszennego-górskiego i zbożowego-górskiego.

Pszenica jest wrażliwa na kwaśny
odczyn gleby, niemniej odmiany:
Forum Jantarka, Naridana, Turnia
, są bardziej tolerancyjne, a odmiany: Boomer, Batuta, Smuga, Rapsodia- bardziej wrażliwe. Przystępując
do wyboru odmian należy zwrócić
uwagę na wymarzanie. W rejonach
wschodnich, gdzie zimy są długie
i srogie należy wysiewać odmiany
o stopniu mrozoodporności 4,5 i powyżej, w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej uprawa odmian
o mniejszym stopniu mrozoodporności nie grozi wymarznięciem w okresie zimy (tab. 1, 2, 3).
Doświadczenia COBORU, w których bada się poziom plonowania
odmian przy dwóch poziomach
agrotechniki: przeciętnym (ochrona
ograniczona do zaprawiania ziarna,
stosowania herbicydów i interwencyjnie insektycydów) i bardziej intensywnym (dawka nawożenia azotem
większa o 40 kg N/ha w stosunku do

poziomu przeciętnego, stosowanie
regulatorów wzrostu, ochrona przed
chorobami - 2 zabiegi) wykazują, na
15 proc. spadek poziomu plonowania
przy niższym poziomie intensywności uprawy. W tabeli 1,2,3 podano
poziom plonowania odmian w zależności od intensywności uprawy.
Należy zauważyć, że czołowe odmiany plonują wysoko przy dwóch
poziomach intensywności uprawy.
Do odmian odpornych na wyleganie należą: Bystra, Estivus, Kepler,
garantus, Kredo, Markiza, Satyna.
Podatne na wyleganie są: Kohelia,
Bogatka, Figura, Jantarka, Belenus,
Legenda, Forkida, Sailor, Fidelius,
Arkadia, Skagen, Turnia, Banderola,
Naridana.
Analiza danych w tabeli 1, 2, 3 pozwala na określenie stopnia porażenia odmian pszenicy ozimej przez
ważniejsze choroby i umożliwia
wybór do uprawy odmian o większej odporności, co w konsekwencji

powoduje zmniejszenie zużycia fungicydów, skutkujące ograniczeniem
się tylko do zaprawiania materiału
siewnego lub stosowania zabiegów na
liść flagowy czy na kłos. Odmiany,
które mają odporność na większość
chorób powyżej 8, należy uznać za
dość odporne. W tabeli nie podano
odporności na choroby podstawy
źdźbła, jednak w otrzymaniu odmian
tolerancyjnych na złe stanowiska
jest duży postęp hodowlany. Odporność waha się od 8,5 (Kobiera) do
7,5 (Belenus) czyli jest dośc wysoka.
Odmiany o odporności powyżej 8 to:
Kobiera, Meister, Ostka Strzelecka,
Oxal, Kredo, Arktis, Bystra, Kepler,
Henrik, Forum, Look, Patras, Praktik,
Ostroga, Sailor, Smaragd, Tonacja,
Tulecka, Turnia, Nutka, Kranich,
Markiza, Legenda, Linus, Forkida,
Garantus, Belenus, Astoria.
Grażyna Podolska IUNG, Puławy
Z-d Uprawy Roślin Zbożowych
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
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Tabela 1. Plonowanie i cechy użytkowe wybranych odmian grupy jakościowej (A)
odmiana

Pszenica 4x4
Niezawodność
Jakość (A)
Odporność
Plonowanie

Nr 1 w POlsce
Najwyżej plonująca odmiana pszenicy ozimej w badaniach cOBOrU 2010 - 2012.

Plon a1 Plon a2

Mrozoodporność

Mączniak
prawdziwy

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza

Arkadia

117

118

6

6,2

6

6,9

7,8

Legenda

116

114

6

7,6

7

7,9

8,1

Ostroga

116

113

6

6,7

7,3

7,5

8

Linus

115

113

3,5

7,4

6,8

7,1

7,8

Sailor

114

112

5,5

7,4

6,4

7,2

7,9

Patras

113

110

4

7,7

6,7

7,1

7,8

Skagen

112

109

4,5

7,9

7,1

7,5

8

Smuga

111

107

6,5

7,2

6,1

6,5

7,7

Torrild

110

107

4

7,7

6,7

7,2

7,8

Kohelia

110

111

5,5

7

6,6

7,2

7,9

Figura

109

109

5

7,5

6,4

6,9

7,7

Praktik

108

108

4

7,6

6,3

7

7,6

Naridana

107

104

5

6,5

5,8

6,4

7,2

Tonacja

106

106

5,5

6,3

6,7

7,4

8,1

Lavantus

105

106

3,5

6,8

6,6

7,3

7,9

Boomer

105

104

3

6,8

6,9

7,1

7,6

Kranich

105

103

3

7,8

7,1

7,5

8,1

Arktis

103

98

4,5

8,2

6,5

7,2

8,2

Ludwig

100

101

3,5

7,1

6,5

7,5

8

Tulecka

100

98

2,5

6,8

7

7,3

8

Tabela 2. Plonowanie i cechy użytkowe wybranych odmian grupy chlebowej (B)
odmiana

Plon a1 Plon a2

Fidelius

A1 - 80,8 dt/ha 110% wzorca
A2 - 93,6 dt/ha 109% wzorca*
* średni plon w doświadczeniach rejestrowych
i porejestrowych cOBOrU 2010 - 2012

hodowca:

www.ragt.pl

dystrybutor:

www.chemirol.com.pl

Mrozoodporność

Mączniak
prawdziwy

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza

6,2

6,6

7,9

126

121

5

8

KWS Ozon

115

113

4

7,8

6,4

6,8

7,4

Bogatka

114

111

6

7,6

6,5

6,9

7,7

Platin

114

111

4

6,8

7,3

7,2

8,1

Jantarka

114

110

5

7,6

6,7

7,3

7,8

Meteor

107

104

3,5

7,6

6,8

7,3

7,9

Mulan

103

102

3

7,2

6,7

7

8

Speedway

101

96

2,5

8,5

7,5

7,3

8,1

Smaragd

101

96

2

7,2

6,8

7,1

7,6

Tabela 3. Plonowanie i cechy użytkowe wybranych odmian grupy ogólnoużytkowej (C)
Odmiana

Plon a1
2012

Plon a2
2012

Mrozoodporność

Mączniak
prawdziwy

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza

Markiza

108

107

5

7,8

6,5

7,2

8

Forkida

106

105

4,5

6,6

6,5

6,8

7,5

Kombajn NR 13 333
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13. Dużo trzynastek - są na świecie hotele,
w których przesądni goście nie znajdą pokoju,
ani piętra z trzynastką.
Takie przesądy nie mają miejsca w płockiej fabryce kombajnów New Holland. Tego dnia
z fabrycznej taśmy montażowej
zjechał kombajn zbożowy New
Holland TC5050 z numerem
fabrycznym 13333.
- Kombajny serii TC5000 produkowane są w naszej fabryce
od 2001 roku, a kombajn z tym
charakterystycznym numerem
pracował będzie na polach w rejonie Kalisza. Na specjalne zaproszenie kierownictwa CNH
Polska przyjechał nabywca
kombajnu, by oficjalnie odebrać
kluczyki i uroczyście uruchomić silnik – powiedział Marcin
Zaleski, szef linii montażowej
kombajnów.
Pan Łukasz Tomczyk, nabywca kombajnu nie krył swojego

zadowolenia: - Zaproszenie mnie
i mojej żony do fabryki w Płocku
było absolutnym zaskoczeniem
i jednocześnie wielką, miłą niespodzianką. Przyznam się, że
gdy zamawiałem ten kombajn,
marzyłem żeby zwiedzić fabrykę
w Płocku. Nie spodziewałem
się, że się ono tak szybko spełni
i połączone będzie z sympatyczną uroczystością. A że tak dużo
trzynastek? Odsuńmy przesądy
na bok, jestem przekonany, że
ten kombajn znakomicie sprawdzi się podczas prac żniwnych
i służył mi będzie niezawodnie
przez wiele lat.
Kombajn nr 13333 to jeden
z modeli serii TC5000 produkowanych w fabryce w Płocku, a na całą serię składa się
pięć modeli o różnych mocach

Nowa linia olejów do
nowoczesnych maszyn rolniczych
Nowa linia środków smarnych
PLATINUM Agro opracowana
specjalnie dla nowoczesnych
maszyn rolniczych.
Oferta olejów silnikowych
obejmuje zarówno olej półsyntetyczny PLATINUM Agro
Supreme 10W-40, jak i oleje mineralne przeznaczone do pracy
w silnikach Diesla: PLATINUM
Agro Novo 15W-40, PLATINUM Agro Next 15W-40 oraz
PLATINUM Agro Basic 15W40. Uniwersalne, wielosezonowe
oleje: przekładniowo-hydrauliczny PLATINUM Agro UTTO
10W-30 oraz silnikowo-przek ł ad n iowo - hyd r au l ic z ny
PLATINUM Agro STOU 10W40, zapewniają bezawaryjną
pracę układów dzięki doskonałym właściwościom smarnym
i przeciwzużyciowym.
Olej hydrauliczny PLATINUM Agro HV 46 produkowany
jest w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe
oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Ofertę uzupełnia

PLATINUM Agro LS 80W-90 mineralny olej przekładniowy
charakteryzujący się wysoką
zdolnością do przenoszenia
obciążeń. Zapewnia optymalne smarowanie, maksymalną
ochronę manualnych skrzyń
biegów, a także przekładni
z ograniczonym poślizgiem - LS.
Zaprezentowane oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz wielofunkcyjne
PLATINUM Agro spełniają
wymagania czołowych producentów maszyn rolniczych
takich jak: John Deere, Massey
Ferguson, Case, New Holland,
Same, Deutz-Fahr, Claas, Fendt,
Zetor i Ursus.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

silnika oraz model TC5080 Hillside przeznaczony do pracy na
terenach podgórskich.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA
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Przygotowanie magazynów do nowych zbiorów

Gdy żniwa za pasem, warto pomyśleć nie tylko o tym, jak ziarno zebrać, ale i jak je zagospodarować.
O jakości przechowywanego ziarna w znacznej mierze
decyduje właściwie dobrana
infrastruktura budowlano-techniczna i sprzęt, w tym czyszczalnie i suszarnie. Dzięki takiemu
wyposażeniu można w wydajny,
dokładny, bezpieczny, a zarazem
oszczędny sposób zagospodarować ziarno przy zapewnieniu
jego najniższych strat.

Miejsce składowania
ziarna
Najbardziej rozpowszechnione są magazyny ogólnego
przeznaczenia, przystosowane
do przechowywania ziarna zbóż,
kukurydzy, roślin strączkowych
i nasion rzepaku.
Ważnym kryterium oceny
powierzchni magazynowej
w gospodarstwie są jej cechy
funkcjonalne i konstrukcyjne, decydujące o możliwości
wyodrębnienia magazynów:
podłogowych, halowych i silosowych (w tym silosowych
bateryjnych), a także mieszanych, tj. podłogowo-silosowych
i halowo-silosowych.
Magazyny podłogowe są budowane i użytkowane w różnych

wariantach uwzględniających
rozwiązania jedno- lub wielokondygnacyjne, przystosowane
do składowania ziarna luzem
na podłodze (w pryzmach),
w przegrodach, kontenerach
bądź workach, ułożonych na
paletach.
Cechą usypywania ziarna
w pryzmę jest zajmowanie dużej powierzchni składowej i to
w dodatku tylko ziarna jednego gatunku. Alternatywnym
rozwiązaniem jest więc wykorzystanie przegród, które pozwalają na usypywanie wyższych
warstw masy roślinnej, a tym
samym lepsze wykorzystanie powierzchni magazynu. Grubość
usypywanej warstwy ziarna jest
uwarunkowana jego wilgotnością i czasem przechowywania.
Magazyny silosowe to coraz
bardziej rozpowszechnione rozwiązania w gospodarstwach.
Silosy, poza ochroną przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zabezpieczają również
przed ptakami i naziemnymi
gryzoniami. Cechą wyróżniającą tę grupę magazynów o konstrukcji wieżowej jest kształt
zbiornika (walcowy lub w formie wieloboku), a także znaczne

zróżnicowanie między wysokością a średnicą (lub innym
wymiarem) podstawy zbiornika.
Rozwiązania silosów wieżowych
mogą różnić się rodzajem dna
(płaskie i w kształcie stożka –
lejowe) i zewnętrzną pokrywą
wykonaną z blachy stalowej
ocynkowanej lub z tworzyw
sztucznych.
Wśród podstawowych cech
branych pod uwagę przy doborze silosów wieżowych do gospodarstwa wymienia się ich
pojemność (ładowność) i funkcjonalność użytkowania. Silosy
mogą różnić się stopniem zautomatyzowania załadunku i rozładunku ziarna, a także opcjami
monitorowania warunków przechowywania ziarna. Ważna jest
możliwość kontroli poziomu napełnienia silosu, jak również
zdolność do samooczyszczania
podczas opróżniania z ziarna.

Bezpieczna praca
w magazynach zboża
Obsługa magazynów / silosów do przechowywania ziarna
wymaga zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wynika to z wielu zagrożeń, jakie

mogą pojawić się w trakcie prac
załadunkowo-rozładunkowych,
czyszczenia silosu, jego naprawy, obsługi instalacji suszących
i innych zadań roboczych.
Jednym z zagrożeń są pracujące przenośniki. Ważne jest
wyposażenie w kompletne osłony, co ogranicza zagrożenia dla
obsługi. Z racji nadzorowania
ruchomych części przenośników
transportujących, obsługujący personel powinien wykonywać obowiązki w obuwiu
roboczym i odzieży roboczej
ściśle przylegającej do ciała,
bez zbędnych, luźno zwisających części. Działanie elementów ruchomych przenośników
oczywiście wyklucza obecność
osób postronnych w trakcie załadunku i rozładunku silosu,
czy też magazynu podłogowego.
Istotną uwagę przywiązuje się
do trwałych części silosu i ich
stanu technicznego. Dotyczy
to przede wszystkim drabinek
a także balustrad ochronnych
znajdujących się na zewnątrz
zbiornika i prowadzących do zewnętrznego włazu, które powinny być utrzymane w nienagannej
czystości i bez uszkodzeń.
Priorytetowym ogniwem jest

bezpieczeństwo prac remontowych wewnątrz silosu. Prace
w silosie mogą być przeprowadzane po wcześniejszym opróżnieniu i oczyszczeniu z resztek
ziarna, a także unieruchomieniu
urządzeń transportujących ziarno. Ważną zasadą jest również
wcześniejsze, tj. przed wejściem
do zbiornika, przewietrzenie
jego wnętrza przez otworzenie
otworów konstrukcyjnych. Zaleca się wyłączenie zasilania
elektrycznego przenośników.
Energia elektryczna o bezpiecznym napięciu jest przydatna w trakcie przebywania
w zbiorniku tylko do zasilania
przenośnego oświetlenia.
Gdy zachodzi potrzeba wejścia do wnętrza wypełnionego zbiornika, to do tego celu
zalecane jest wykorzystanie
pomostu lub innego tego typu
rozwiązania pod warunkiem
wyposażenia pracującej osoby
w indywidualne środki ochrony
zabezpieczające przed upadkiem
z wysokości, tj. hełm i odzież
ochronną, a także szelki z liną
bezpieczeństwa. W przypadku
pracy wewnątrz silosu wymagana jest asekuracja, przez co
najmniej jedną osobę znajdującą

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
się na zewnątrz zbiornika.
Po zakończonej pracy w silosie zalecane jest sprawdzenie,
czy wewnątrz zbiornika nie
pozostawiono żadnych narzędzi i czy założono ewentualnie
zdjęte osłony z przenośników.
Warto przypomnieć, że
sprawna i bezpieczna obsługa
magazynów silosowych i ich
technicznego wyposażenia
jest uwarunkowana znajomością instrukcji obsługi, a także
umiejętnością właściwej identyfikacji ostrzeżeń umieszczanych w postaci piktogramów
na powierzchni silosów.

Sprawny transport w gospodarstwie
W sezonie zbioru zbóż, oprócz kombajnów, w pełnej gotowości powinny być środki transportowe.
W czasie żniw najważniejsze są
trzy czynniki: pogoda, sprzęt i organizacja pracy. O ile na przebieg
pogody nie mamy wpływu, tak
o doborze kombajnów, środków
transportowych i organizacji ich
pracy w terenie możemy decydować w sposób na tyle istotny,
by ponoszone koszty zbioru zbóż
kształtowały się na racjonalnym
poziomie.
W parku maszynowym przygotowanym do przeprowadzenia
żniw, obok kombajnów kluczowe
miejsce zajmują przyczepy i obsługujące je ciągniki. Współczesna
przyczepa to nie tylko dwa lub
cztery koła i skrzynia ładunkowa.
To wbrew pozorom konstrukcja
o coraz bardziej wyrafinowanych
cechach przydatnych zarówno
w czasie żniw, jak i w innych
okresach pracy w gospodarstwie.

Ładowność przyczepy
Wśród najważniejszych kryteriów doboru przyczepy do obsługi
rolniczych procesów produkcyjnych wymienia się ładowność.
Większa ładowność przyczepy
gwarantuje osiąganie wyższych
wydajności w pracach transportowych, jednak wiąże się z koniecznością wyposażenia gospodarstwa
w ciągnik o odpowiednio dużym zakresie mocy. Ładowność
przyczepy i wynikające z tego

zapotrzebowanie na siłę uciągu nie powinny być wyższe niż
siła uciągu największego spośród
użytkowanych w gospodarstwie
ciągników.
Ważnym kryterium jest dostosowanie ładowności przyczepy
do powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa. Wraz ze wzrostem
powierzchni upraw w gospodarstwie rośnie ilość przewożonej
masy. Jak wynika z szeregu obserwacji, przyczepy o ładowności
do 4 ton znajdują zastosowanie
w każdym gospodarstwie z ciągnikiem rolniczym, zaś użytkowanie przyczep o ładowności
w przedziale 4-6 ton znajduje
na ogół racjonalne uzasadnienie
w gospodarstwach o powierzchni
przekraczającej 35 ha. Większe
ładowności przyczep, przykładowo rzędu 6-8 ton odpowiadają
z reguły potrzebom transportowym gospodarstw o powierzchni
większej niż 100 ha.

Liczba osi
Jednoosiowe przyczepy są tak
budowane, że ich zaczep jest obciążony częścią masy ładunku
i samej przyczepy, dzięki czemu
osiąga się dodatkowe dociążenie kół napędowych ciągnika
i zmniejszenie ich poślizgu.
Agregaty z przyczepą jednoosiową cechują się łatwością

manewrowania, chociaż z drugiej strony zabieg ten jest znacznie
bardziej uciążliwy, gdy wykonuje
się go ręcznie, szczególnie przy
łączeniu przyczepy z ciągnikiem.
Podobnymi cechami funkcjonalnymi charakteryzują się przyczepy z kołami w układzie tandem.
Dwuosiowe przyczepy cechują
się na ogół większą ładownością.
Prostsze jest też ich sprzęganie
z zaczepem transportowym ciągnika. Przy zastosowaniu typowych układów zaczepowych nie
można jednak uzyskać dodatkowego dociążenia kół napędowych
ciągnika, co jest ważne w trudnych warunkach pracy agregatu transportowego, gdy rośnie
ryzyko nadmiernego poślizgu
kół ciągnika.

Funkcjonalność
użytkowania
i obsługi
Ważne znaczenie przywiązuje
się do takich cech użytkowych
jak wyposażenie w instalację
hydrauliczną do rozładunku
przez przechylenie na boki lub
do tyłu. Dzięki temu można
znacznie przyspieszyć rozładunek przewożonej masy i osiągnąć
większą wydajność pracy środka
transportowego.
Poza sprawnym przewozem masy towarowej, sprzęt

transportowy w gospodarstwie
powinien być przystosowany
do jej samodzielnego rozładunku, w najlepszym przypadku na
trzy strony. Takie cechy prezentują przyczepy samowyładowcze.
Dzięki wyposażeniu w urządzenia
ułatwiające rozładunek można
uniknąć dodatkowych kosztów
na zakup sprzętu do rozładunku.
O funkcjonalności użytkowania przyczep decyduje również
szereg uzupełniających elementów wyposażenia. Można tu przykładowo wymienić wyposażenie
w centralny system ryglowania
ścian, system centralnego otwierania burt, zawór odcinający
hydraulikę przy maksymalnym
wychyleniu skrzyni (ograniczający ryzyko wywrócenia przyczepy), układ do hydraulicznej
obsługi otwierania tylnej burty,
ergonomiczne górne zamki ścian,
nadstawy (pojedyncze, podwójne
lub potrójne), plandekę (w niektórych opcjach ze stelażem),
okno z zasuwą w ścianie tylnej.
Ważnym szczegółem technicznym, szczególnie w przypadku
przewozu ziarna jest wyposażenie
przyczep w system uszczelnienia burt, przykładowo profilem
z uszczelką gumową, co ogranicza
potencjalne straty (gubienie) masy
w czasie transportu.
Elementem służącym bezpiecznemu użytkowaniu przyczep jest

ich wyposażenie w układ hamulcowy, który może być montowany
w opcji hydraulicznej lub pneumatycznej (z możliwością automatycznej regulacji siły hamowania
i instalacją jedno- lub dwuobwodową), z uwzględnieniem hamulca
postojowego. Niektórzy producenci przyczep oferują także jako
opcjonalne wyposażenie następujące elementy: podest dla operatora, kosz lub uchwyt na koło
zapasowe, tylny zaczep oraz tylny otwór wysypowy ułatwiający

opróżnianie przyczepy bezpośrednio do kosza przenośnika ślimakowego. Jednym ze specyficznych
rozwiązań jest oferta skrzyń ładunkowych w kształcie trapezu,
ułatwiających wysypywanie ładunku bez jego blokowania.
Kryterium branym pod uwagę przy
ocenie przyczep jest także kąt wywrotu
do tyłu lub na boki i zapotrzebowanie
na olej w układzie hydraulicznym obsługującym wywrót skrzyni.
Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
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Gregoire-Besson Polska coraz lepiej, coraz wyżej
W tym roku Gregoire-Besson
Polska znalazła się w gronie firm,
które w rankingu przygotowanym
przez miesięcznik Forbes oraz wywiadownię gospodarczą Bisnode
najszybciej zwiększają swoją wartość. W rankingu brano pod uwagę
wyniki finansowe osiągnięte w latach
2009 - 2011.

„Nasza obecność w tak prestiżowych rankingach jest wynikiem
systematycznej pracy wszystkich
pracowników spółki, którzy starają się jak najlepiej odpowiadać na
potrzeby klientów. Grono klientów,
którzy doceniają nasze starania i którzy zaufali naszej firmie nieustannie rośnie. Od początku istnienia

www.pom.com.pl
www.valtra.pl

www.domzogrodem.pl

Sprzedam kombajny zbożowe

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

Kombajny do buraków

Holmer Terra Dos 2003r • Holmer Terra Dos 2000r

Sieczkarnie do kukurydzy

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

Ciągniki

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

Ładowarki teleskopowe
Faresin 7.45 2008r

Siewniki do kukurydzy

Kverneland Optima 6 rzędów • Gaspardo 8 rzędów

Przystawki do kukurydzy

Geringhoff, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Pługi obrotowe

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

Kompaktor
Strom 8m 2010r

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

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

Gregoire-Besson Polska, tzn. od
sierpnia 1998 roku cały zysk inwestujemy w firmę. Wybudowaliśmy
halę magazynową o pow. 700 m2 na
terenie o pow. 8500 m2 w Obornikach, w której magazynujemy części zamienne o wartości ok. 4 mln
złotych” – mówi Eric de Gouville,
dyrektor Gregoire-Besson Polska.
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New Holland T6
W ubiegłym roku marka New
Holland wprowadziła na rynek
nowe modele ciągników serii
T6. Oprócz najwyższych standardów jakości i wyposażenia,
w maszynach zastosowano nowoczesne silniki z technologia
redukcji emisji spalin – SCR
EcoBlue.
Decyzja była natychmiastowa
Waldemar Tomala ze Stefanowa Barczewskiego Pierwszego k. Sieradza użytkuje
ponad 45 ha ziemi. Ważnym
działem produkcji jest chów
bydła mięsnego rasy Hereford. W powiększającym się
gospodarstwie potrzebny był
większy ciągnik, który sprostałby potrzebom rozrastających się działów produkcji.
Wybór szybko padł na markę
New Holland i ciągnik z serii
T5. Maszyna miała zostać zakupiona w firmie Agros Wrońscy, z którą rolnik od lat blisko
współpracuje. – Ciągnik był już
zaliczkowany, ale będąc z rodziną na wystawie w Kościerzynie zobaczyliśmy nowego
New Hollanda T6. Ciągnik od
razu przypadł nam do gustu
i decyzja była natychmiastowa:
poprosiliśmy dealera o zmianę
zamówienia i kupiliśmy model
T6.120 – wspomina rolnik. –
Wybrałem model 4-cylindrowy
ze względu na mniejszy promień skrętu i niższe zużycie
paliwa. Moc 120 KM w zupełności wystarczy na potrzeby
mojego gospodarstwa. New

Holland T6.120 pracuje głównie z 10-tonowym rozrzutnikiem obornika, 4-skibowym
pługiem oraz prasą belującą.
Układ klimatyzacji, trzy pary
wyjść hydraulicznych, komfortowa kabina z amortyzowanym
pneumatycznie fotelem Grammera, zaczep automatyczny oraz
przekładnia ElectroCommand
16/16 z elektrohydraulicznym
rewersem – to wszystko wchodzi
w skład standardowego wyposażenia ciągnika T6.120. Jak
się okazało, znalazło się tu
wszystko to, czego oczekiwał
Tomala. – Ciągnik już w wersji
podstawowej jest bardzo dobrze
wyposażony. Nie miałem potrzeby zamawiania dodatkowych
elementów.
Nowowprowadzona do tej
serii ciągników technologia
oczyszczania spalin SCR i związana z nią potrzeba stosowania
płynu AdBlue nie była dla rolnika żadnym przeciw wskazaniem
w zakupie maszyny. Tomala tłumaczy, że SCR w niczym nie
przeszkadza, a zużycie dodatkowego płynu jest bardzo niskie.
Oprócz użytkowych zalet ciągnika, Tomala chwali też komfort pracy maszyną. – Kabina
jest obszerna i bardzo dobrze
wyciszona. Na dzisiaj mogę
ze stuprocentowaą pewnością
powiedzieć, że New Holland
T6.120 dla mojego gospodarstwa
był trafionym zakupem i ciągnik
mogę polecić każdemu – podsumowuje rolnik.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
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Waldemar Tomala i Tomasz Duszyński, specjalista ds. sprzedaży
z firmy Agros Wrońscy
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Tworzymy urodzaj

Deutz-Fahr TTV TOUR
2013 w Roltopie

lipiec 2013 r. | Nowy Raport Rolny

Trasa pokazowa ciągników Deutz-Fahr przyciąga zawsze wielu
rolników. W żuławskich Cedrach Małych w firmie Roltop, gdzie
taki pokaz się odbył, przybyło liczne grono rolników oraz
uczniów z pobliskiej szkoły rolniczej.
Obejrzeć i pojeździć można
było między innymi ciągnikiem
roku, czyli obsypanym nagrodami Agrotronem 7250. Maszyna
ta przez gremium 18 dziennikarzy rolniczych z całej Unii Europejskiej została oceniona jako
najlepsza pod względem designu.
Zaprezentowano też nowość na
rynku polskim, ciągniki serii
5 i serii 6 - powyżej 130 KM,
która jest w sprzedaży od ubiegłego roku, oraz największych –
serii 7. Największy prezentowany
ciągnik miał 275 KM.
- Ta trasa pokazów jest po to,
aby każdy mógł usiąść w ciągniku, dotknąć, wypróbować
samodzielnie. Zapraszam do
samodzielnego sprawdzenia
jak komfortowo i przyjemnie
pracuje się naszymi ciągnikami
– zachęcał Andrzej Jabłoński,
dyrektor w firmie Same Deutz-Fahr. – Prezentujemy tu maszyny ze skrzynią PowerShift
jak i ze skrzynią bezstopniową,
więc każdy znajdzie coś dla swojego gospodarstwa i dla swoich
potrzeb.
Testować można było również
następujące traktory: Same Virtus 100 (98 KM), 5110 (110 KM),
Agrotron TTV 410 (114 KM),
Agrotron 6150 (149 KM),
6169 (161 KM), 6190 P (193 KM)
i Agrotron TTV 7210 (200 KM).
Na poszczególnych traktorach

zobaczyliśmy rozmaite maszyny
uprawowe, np. na Agrotronie
6150 – agregat ścierniskowy DiscoMulch, na modelu 6160 –
bronę talerzową Qualidisc 3m,
na 6190 – pług Ibis Vario Long,
zaś na 7250 – bronę Qualidisc T.
Oprócz tego można było także
wypróbować ładowarkę produkowaną przez Same Deutz-Fahr.
- Rolnictwo ma swoje górki
i doliny. W tej chwili jako sektor maszyn rolniczych jesteśmy
w dolinie, ale górka przed nami
– mówi Anna Makulec z firmy
Deutz-Fahr. – Musimy zaczekać
do 2016 roku, bo wszystko to
zależy od programów unijnych.
W tej chwili czekamy na nowy
program, który ruszy w przyszłym roku. To dla nas – producentów – oznacza sprzedaż
w 2015-2016 roku.
Polska bywa wyróżniana
jako rynek szczególnie chłonny, a polscy rolnicy jako sprawni przedsiębiorcy, rozsądnie
inwestujący. Zdania są jednak
podzielone, bo niektórzy producenci uważają, że polski rynek
w niczym nie odbiega od rynku
chińskiego, niemieckiego czy
brazylijskiego. – Rolnicy wszędzie są tacy sami, bo mają takie
same problemy, choć mogą je
inaczej nazywać – mówi Anna
Makulec. – Jest to bardzo trudna
branża, bo nie da się przewidzieć

pogody, a więc nie można przewidzieć zysków rolnika. Rolnik ma naprawdę trudną rolę

życiową i zawodową – wyżywić
siebie i innych.
Alicja Szczypta

TRAKTOR
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Najwyższa klasa w asortymencie rzepaku

Tak wyglądają zwycięzcy!
Mieszaniec wysoki

PR46W20
Od4latNr1wNiemczech!

MAXIMUS® Mieszaniec półkarłowy

PR44D06

Doskonałeprzezimowanie!

MAXIMUS® w zyskach!

Maksymalny sukces!
PR46W20: Od 4 lat Nr 1 z najwyższą
wartością rynkową w oficjalnych badaniach
w Niemczech 2009-2012
PR46W26: Nr 3 z bardzo wysoką wartością
rynkową w LSV 2012
Nowość – PT206: Nr 1 z najwyższą wartością
rynkową w BSV 2012

Zyskaj dodatkowo do 500 PLN/ha z mieszańcami półkarłowymi*
PR44D06: Najnowszy mieszaniec półkarłowy, najlepszy w
trudnych warunkach zimowych w doświadczeniach firmy
DuPont Pioneer.
Nowość – PX104: Wybitne osiągnięcie w hodowli nowej
generacji mieszańców półkarłowych MAXIMUS®, najwyższy
potencjał plonowania w doświadczeniach firmy DuPont Pioneer.

Więcej informacji uzyskasz na www.pioneer.com lub telefonicznie 61 8162068

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

* Wg badań i doświadczeń firmy DuPont Pioneer.
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