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Bayer CropScience
globalnie i lokalnie

Rok 2013 okazał się bardzo pomyślny dla Bayer CropScience. W skali globalnej
firma zrealizowała 5%-owy (8,5% po uwzględnieniu różnic kursowych) przyrost
obrotów w biznesie środków ochrony roślin, nasion i higieny sanitarnej.
Przyrost sprzedaży został
osiągnięty we wszystkich regionach świata, jednak najsilniejszy
wzrost zanotowały Ameryka Łacińska, Afryka i Bliski Wschód.
W Europie najlepsze rezultaty
wykazały kraje Europy Wschodniej. Analizując poszczególne
segmenty działalności, warto
wspomnieć o 17% wzroście
sprzedaży fungicydów, który
miał miejsce głównie w regionie
obu Ameryk i Azji, jak również
w Europie. Na ten rezultat złożył
się również przyrost sprzedaży
zrealizowany w segmencie fungicydów w Polsce, osiągnięty dzięki
efektywnemu wprowadzeniu na
rynek nowych produktów: Aviator® Xpro do ochrony zbóż, Propulse® – do ochrony rzepaku oraz
Nativo® - do ochrony warzyw.
Prowadząc bieżący biznes, Bayer CropScience obserwuje trendy w otaczającym środowisku
–wzrost wagi przywiązywanej do
jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zrównoważonej produkcji
rolniczej. Dlatego w ofercie firmy
znajdują się kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa obejmujące
zarówno tradycyjne środki ochrony roślin jak i nasiona, preparaty
biologiczne oraz specjalistyczne
usługi.
Biznes związany z preparatami
biologicznymi znacząco rozwinął się dzięki dwóm akwizycjom:
w 2012 r. amerykańskiej firmy
AgraQuest Inc. oraz w 2013r. niemieckiej firmy Prophyta GmbH.
Pierwsza z nich specjalizuje się
w produktach ochrony biologicznej opartej na bakteriach,
druga w rozwiązaniach ochrony
opartej na mikroorganizmach
z królestwa grzybów. W Polsce
pierwszy fungicyd biologiczny
Bayer CropScience, powinien
wejść na rynek w 2015r.
Wzrost znaczenia jakości i bezpieczeństwa żywności oznacza
rosnącą rolę wszystkich ogniw
łańcucha produkcji żywności.
Bayer CropScience współpracuje
z partnerami na różnych etapach
tego łańcucha. W Polsce firma aktywnie współpracuje z zakładami
zajmującymi się przetwórstwem
ziemniaków, owoców i warzyw,
jak również wspiera działalność

Stowarzyszenia Przetwórców
Owoców i Warzyw (SPOiW).
Głównym przedmiotem współpracy jest doradztwo oraz wsparcie w przygotowaniu efektywnych
rozwiązań w produkcji i ochronie
ziemniaków, owoców i warzyw.
Innym obszarem jest budowanie świadomości poprawnego stosowania środków ochrony roślin.
Ta działalność jest adresowana
nie tylko do przetwórców i związanych z nimi producentów, lecz
także do szerokiej grupy rolników
i opiniotwórców w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo”.
W 2013 r tematem przewodnim była walka z podrobionymi
środkami ochrony roślin -„Oryginalne znaczy pewne”. Podróbki
stanowią coraz większy problem
na europejskim, a także na polskim rynku, zawierają niebezpieczne oraz niezarejestrowane
substancje czynne, dlatego stanowią ogromne zagrożenie dla
ludzi, roślin uprawnych czy środowiska naturalnego.
W związku z tym, firma Bayer,
w ramach akcji „Oryginalne znaczy pewne”, zainicjowała różne
działania:
Edukacyjne – Szkolenia i konferencje na temat zagrożenia wynikającego ze stosowania podróbek,
informacje w mediach.
Prewencyjne – Ułatwienie identyfikacji produktów Bayer CropScience poprzez wprowadzenie
unikalnych cech, tak jak np.
hologramy
Interwencyjne – Intensywna
współpraca z policją, urzędem
celnym oraz inspekcją ochrony
roślin, prowadzenie analiz podejrzanych próbek we własnym
laboratorium.
W Bayer CropScience nie ma
tolerancji dla żadnych podróbek
na polskim rynku!
Pomimo tego, że rok 2013 się
kończy powyższe działania ukierunkowane na walkę z podróbkami będą kontynuowane, aby
klienci wybierając produkty Bayer CropScience mieli pewność,
że stosują oryginalne, a zatem
skuteczne i przede wszystkim
bezpieczne środki ochrony roślin.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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20 lat wsparcia rolniczych upraw
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W grudniu Sumi Agro Poland uroczyście zainaugurowało jubileuszowy rok i rozpoczęło
świętowanie 20-lecia swojej działalności.
Firma należy do japońskiego
koncernu Sumitomo Corporation, który został założony na
początku XVII wieku przez Masamoto Sumitomo. Aktualnie
koncern Sumitomo zatrudnia
ponad 72 000 osób, a zyski
w 2012 roku (ponad 2,5 miliarda dolarów) uplasowały go
na 10. miejscu wśród koncernów
japońskich.
– Obrót całej grupy rośnie
z roku na rok, gdyż zrzeszamy przedsiębiorstwa różnych
branż, jak produkcja żelaza
i stali, wydobycie węgla i metali, produkcja statków i maszyn,
elektronika i produkty elektryczne, produkty chemiczne,
szkło i ceramika, plastiki i gumy.
Dzięki tak dużej dywersyfikacji działalności, bez problemu
poradziliśmy sobie z kryzysem
– podkreśla Tomasz Malczewski,
prezes Sumi Agro Poland. – Działamy też w takich dziedzinach
jak transport, logistyka i magazynowanie, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, drzewny,
samochodowy, budownictwo,
badania środowiskowe, bankowość, finanse, nieruchomości
i ubezpieczenia, handel.
Równie ważną pozycję zajmują w Sumitomo przedsiębiorstwa związane z rolnictwem.
Sieć spółek agrochemicznych
jest rozlokowana na wszystkich
kontynentach. W Europie Sumi
Agro pojawiło się w 1990 roku,
zaś polski oddział istnieje od
1994 roku, zatrudnia 30 osób,
z czego 15 w dziale sprzedaży,
w terenie.
Ambicją Sumi Agro Europe
jest bycie wiodącą platformą
dystrybucji środków ochrony
roślin, nasion i nawozów. Cel
realizowany jest przede wszystkim poprzez sprzedaż i marketing produktów pochodzących
od różnych dostawców (głównie japońskich) oraz własnych
innowacyjnych rozwiązań dla
rolnictwa i ogrodnictwa.
– Dodatkowo, w zeszłym roku
został zawarty sojusz kapitałowy

i alians strategiczny z firmą SIPCAM, włoskim producentem
środków ochrony – zaznaczył
prezes Malczewski. – To uzupełnienie geograficzne i obszarowe,
umożliwia nam dostęp do niemalże 92 procent europejskiego
rynku. I liczymy na sukces, gdyż
w codziennej pracy kładziemy
duży nacisk na marketing, a do
produktów kluczowych dodajemy wartość dodaną – wiedzę.
Główne obszary działalności
Sumi Agro Poland to sprzedaż
środków ochrony roślin, nasion, nawozów specjalistycznych i adiuwantów. Oferta jest
dobrze znana rolnikom, gdyż
firma posiada kilka produktów kluczowych dla ochrony
upraw. Najważniejsze z nich to
insektycyd Mospilan 20 SP oraz
fungicyd Topsin M 500 SC. Dzięki nim firma ma duży, ponad
20-procentowy, udział w kilku ważnych segmentach rynku
akarycydów i insektycydów sadowniczych oraz w rynku insektycydów do ochrony rzepaku.
Jej centrum konfekcyjnym i logistycznym dla środków ochrony
roślin, nawozów i adiuwantów
jest FREGATA S.A., a dla nasion
– firma Organika Azot.
– Chcemy wyjść z branży
stricte handlowej. Dlatego w naszej strategii jest współpraca nie
tylko z przedsiębiorstwami,
ale i z instytutami naukowymi i ośrodkami badawczymi
oraz zrzeszeniami branżowymi
– podkreśla prezes. – Jesteśmy
też aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony
Roślin i mamy znaczący wkład
w edukację polskich producentów rolnych oraz sadowniczych:
organizujemy rocznie ponad
100 szkoleń i prowadzimy akcje
„Ochrona roślin bezpieczna dla
pszczół” oraz „Budujemy populację owadów zapylających”.
W 2014 r. w ofercie Sumi Agro
Poland pojawią się aż cztery
nowe produkty: Ergon 75 WG,
Nagomi 025 WG, Nisshin Niko
4 SC i Trustee Hi-Aktiv SL.

Dodatkowo, zostanie rozszerzona rejestracja Mospilanu
o zastosowania w uprawach
małoobszarowych: zwalczanie wielu gatunków różnych
szkodników właściwych dla
większości upraw sadowniczych,
warzywnych i ozdobnych. Mospilan znajdzie też nowe zastosowania w leśnictwie.
–Najciekawszą propozycją
jest Nagomi, to insektycyd do
ochrony rzepaku, gdzie substancja czynna jest w formie
mikrogranulatu – podkreślał
Paweł Banach, który przedstawiał innowacje firmy. – Do tej
pory żaden środek tego rodzaju
w takiej formulacji nie występował. To rozwiązanie wyjątkowe
dla tej grupy środków, odznacza
się bezpieczeństwem i wygodą
dla stosującego.
Środek zawiera substancję
czynną z grupy pyretroidów:
lambda-cyhalotrynę, która
jest znana na polskim rynku.
Posiada działanie kontaktowe
i żołądkowe i wykazuje się efektem natychmiastowego działania – tzw. „knockdown”. Dzięki
zawartym nośnikom jest bardziej odporna na zmywanie
przez deszcz.

Pozostałe nowości
w 2014 roku:
Ergon 75 WG to herbicyd
o szerokim spektrum działania w ochronie pszenicy ozimej
i jęczmienia jarego.
Zawiera dwie substancje
czynne z grupy pochodnych
sulfonylomocznika: metsulfuron metylowy i tifensulfuron
metylowy, które wzajemnie
się uzupełniają. Dzięki temu
środek jest pobierany zarówno przez korzenie, jak i przez
liście chwastów.
Ergon 75 WG odznacza się
wyjątkowo szerokim spektrum
zwalczanych chwastów. Zakres
działania obejmuje takie gatunki
jak: fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski,
rdest ptasi, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity,
maruna bezwonna). A także
(z zachowaniem szczególnych
warunków): miotła zbożowa,
przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna.

Zakres rejestracji:
pszenica ozima: 75 g/ha,
jęczmień jary: 60 g/ha.
Nisshin Niko 4 SC to herbicyd
powschodowy do zwalczania
chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy.
Zawiera substancję czynną
z grupy sulfonylomoczników
– nikosulfuron, która ma działanie systemiczne i wykazuje
się wysoką selektywnością dla
rośliny uprawnej.
Nisshin Niko 4 SC jest środkiem stosowanym powschodowo w szerokim zakresie faz
rozwojowych – od 2 do 7 liści
kukurydzy. Dzięki temu jest
elastyczny w stosowaniu, gdyż
pozwala na jego zastosowanie
w optymalnym, dla skutecznego
zwalczania chwastów, terminie.
Ma bardzo szerokie spektrum
zwalczanych chwastów, zarówno jedno-, jak i dwuliściennych.
Jest także doskonałym partnerem do sporządzania mieszanek
zbiornikowych z herbicydami
o innym mechanizmie działania.
Zakres rejestracji: kukurydza:
zwalczanie perzu właściwego:
1,0-1,5 l/ha, zwalczanie chwastów dwuliściennych i innych
jednoliściennych: 1,0 l/ha

Dopłaty do materiału siewnego

Trustee Hi-Aktiv SL to nowoczesna formulacja glifosatu
o wysokiej koncentracji substancji czynnej i najbezpieczniejszej
klasyfikacji.
Środek ten zawiera substancję
czynną z grupy aminofosfonianów – glifosat, znaną i powszechnie stosowaną w wielu
segmentach produkcji roślinnej
i nie tylko. Trustee Hi-Aktiv SL
zawiera aż 490 g/l glifosatu, co
sprawia, że jest to jeden z najbardziej skoncentrowanych środków tej klasy na rynku. Dzięki
nowoczesnym nośnikom i dodatkom udało się uzyskać środek
odznaczający się niespotykanie
bezpiecznym profilem toksykologicznym i ekotoksykologicznym ,a także bardzo szybkim
efektem działania. Dzięki swoim unikalnym cechom jest to
środek wygodny i bezpieczny
w stosowaniu.
Zakres rejestracji: pola uprawne przed zbiorem roślin, desykacja, zwalczanie chwastów
i ułatwienie zbioru: pszenica
ozima, rzepak ozimy: 2,2-2,9 l/
ha, pola uprawne po zbiorze roślin (ścierniska): 2,2-3,7 l/ha,
sady jabłoniowe: 2,2-3,7 l/ha,
likwidacja ugorów i odłogów:
2,9-3,7 l/ha.

Już można ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego. W 2014 roku obowiązuje NOWY
WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłat.
Od 15 stycznia do 25 czerwca
2014 r., producenci mogą ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany, mającej
charakter pomocy de minimis
w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych

i jarych, roślin strączkowych
i ziemniaka – zamówionego i zużytego do siewu lub sadzenia
w terminie od 15 lipca 2013 r.
do 15 czerwca 2014 r.
W dniu 24 grudnia 2013 r.
zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) Nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L.
352 z dnia 24.12.2013r., str.
9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie
przyznana producentowi
rolnemu w okresie 3 lat

podatkowych, nie może przekroczyć 15000 euro.
ARR informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków
znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz
pobieranych z innych portali
internetowych niż strona internetowa Agencji www.arr.gov.pl

Wnioskodawca, aby otrzymać
dopłatę do materiału siewnego,
zobowiązany jest do złożenia
wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r.
Korzystanie z nieaktualnych
wzorów wniosków powoduje
wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.

Szczegółowe informacje
o dopłatach można uzyskać
w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz
na stronie internetowej www.
arr.gov.pl
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR

Dlaczego właśnie kwalifikat?...
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Rośnie liczba gospodarstw, które kwalifikowanym materiałem siewnym obsiewają ponad połowę
gruntów. Przekonały się one, że to skuteczny sposób, aby uzyskać wyrównany, silny i zdrowy łan.
Zalety kwalifikatu
Siew materiału kwalifikowanego daje plon wyższy
w porównaniu z materiałem
własnym. Zwyżka plonu
o 5% zrekompensuje zakup
nasion. Ponieważ materiał
kwalifikowany jest profesjonalnie przygotowany do
siewu, oszczędzamy również

czas, który stracilibyśmy na
wyczyszczenie i zaprawienie ziarna z własnego zbioru. Niewątpliwą korzyścią
z siewu kwalifikatu jest
ponadto możliwość ubiegania się o przyznanie dopłat
przez Agencję Rynku Rolnego.
Nie trzeba też płacić dodatkowych opłat dla hodowcy
odmiany.

Kwalifikowany materiał
siewny produkują zarejestrowane firmy nasienne na podstawie licencji od hodowcy.
Posiadają one rozległą wiedzę
na temat produkcji nasiennej
oraz nowoczesnych technologii. Przed dopuszczeniem
do sprzedaży nasiona muszą
uzyskać pozytywne świadectwa
oceny polowej i laboratoryjnej.

A jeśli nasiona są
wadliwe?
Jeżeli jakość kwalifikowanego
materiału siewnego jest zła, rolnik
może go reklamować. Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem reklamacji
– im później, tym trudniej będzie
sprzedawcy skontrolować wadliwy
materiał lub stan pola i ustalić, czy
zastrzeżenia rolnika są słuszne.
Zapobieżeniu sytuacji spornych
służą procedury reklamacyjne,
funkcjonujące u danego sprzedawcy, określające m.in. termin oraz
sposób złożenia reklamacji.
Dla celów dowodowych można zachować etykiety z worków
z materiałem siewnym; podstawą
reklamacji jest jednak faktura
zakupu nasion. Pamiętajmy, aby
w momencie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego żądać
od sprzedawcy wystawienia faktury VAT.

Sprawdzajmy fakturę!
Prawidłowo sporządzona faktura
powinna zawierać dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko lub
nazwa, adres, NIP), datę sprzedaży
materiału i nr faktury, cenę jednostkową materiału siewnego, łączną
wartość zakupionego materiału
REKLAMA

(liczbowo i słownie), nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub
stopień kwalifikacji materiału
siewnego, a w przypadku zakupu mieszanki – jej skład oraz nr
partii materiału siewnego.
Podczas zakupu materiału siewnego warto zwrócić uwagę na to,
czy nazwa gatunku i odmiany, nr
partii nasion oraz stopień odsiewu
są zgodne na etykietach i na otrzymanej fakturze. Jeśli zauważymy niezgodność lub brak którejś
z powyższych danych, możemy
podejrzewać, że materiał jest
sprzedawany nielegalnie. Należy
wówczas zażądać dodatkowo dokumentu wydania z magazynu,
na którym numer partii musi się
znaleźć. Jeśli sprzedawca odmówi, lepiej zrezygnować z zakupu,
a o sprawie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.

Pułapki szarej strefy
Ponieważ ceny kwalifikatu są
dość wysokie, rolnicy często szukają okazji. Warto jednak zachować ostrożność, zwłaszcza, jeśli
sprzedawca oferuje nasiona w podejrzanie niskiej cenie, a przy tym
odmawia wystawienia faktury. Bez
dowodu zakupu nie mamy podstaw
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do reklamacji, gdyby materiał
siewny okazał się wadliwy, ani też
pewności, że nabyliśmy legalne,
kwalifikowane ziarno. Jeśli przedmiotem transakcji są sadzeniaki
lub nasiona odmiany chronionej,
zarówno ich oferowanie i sprzedaż
do siewu bez licencji od hodowcy,
jak i sam siew takiego materiału
są niezgodne z prawem! Nieznajomość nazwy odmiany, którą często
zasłaniają się obie strony transakcji,
nie zwalnia z odpowiedzialności
cywilno-prawnej i karnej.
Zgodnie z Art. 36a pkt. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.
o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz.
1300 z późn. zm.), hodowca,
którego odmiana została nabyta
i wysiana w drodze nielegalnego obrotu, ma prawo domagać
się wysokiego odszkodowania
od osób, które naruszyły jego
wyłączne prawo i naraziły go
na szkodę. Jeśli sprawa trafi do
sądu, sprzedawca i rolnik mogą
zostać ukarani grzywną, karą
ograniczenia lub pozbawienia wolności (Art. 37 ustawy).
Bezpieczniej więc siać nasiona
zakupione w sprawdzonych
firmach nasiennych, mających
dobrą opinię na rynku, opatrzone etykietą i profesjonalnie
przygotowane do siewu. Dzięki temu rolnik unika nie tylko
konieczności zaprawiania ziarna
szkodliwymi chemikaliami, ale
też konfliktu z prawem.
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Branża rolna na wielkiej gali firmy Syngenta w Łodzi
Ponad 650 osób wzięło udział w konferencji i gali firmy Syngenta, która odbyła się 12 grudnia w Łodzi.
Wśród gości byli rolnicy,
dystrybutorzy, przedstawiciele sklepów, reprezentanci organizacji branżowych, mediów,
przemysłu przetwórczego i grup
producenckich. Do debaty zaproszeni zostali także eksperci
i naukowcy, wśród których znaleźli się m.in. prof. Tadeusz Michalski, prof. Stefan Pruszyński,
Stanisław Stobiecki z Instytutu
Ochrony Roślin i Marian Sikora
z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.
„Syngenta wielokrotnie organizowała konferencje dotyczące
swojej działalności i konkretnych zagadnień istotnych dla
rolników. Jednak po raz pierwszy spotkaliśmy się w jednym
miejscu z tak szerokim gronem
osób związanych z rolnictwem
– z naszymi klientami, z ekspertami, mediami i światem nauki”, powiedział Michał Ciszak,

Dyrektor Generalny Syngenta
Polska.
Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą
z nich była konferencja, którą
rozpoczęli Michał Ciszak i Chris
Clayton, Dyrektor Terytorium
Europy Centralnej w Syngenta, którzy przedstawili sytuację
rolnictwa na świecie, główne
trendy i pozycję firmy na rynku.
Chris Clayton zaprezentował
także inicjatywę o nazwie Good
Growth Plan, czyli sześć zobowiązań, które spółka podjęła się
zrealizować do 2020 roku, aby
pomóc w wyżywieniu rosnącej
populacji naszej planety.
Podczas konferencji dyrektorzy sprzedaży Syngenta, Adam
Ciaś i Marek Łuczak, omówili
sytuację rolnictwa w Polsce,
a Dariusz Sip – szef nowo powołanego zespołu wsparcia technicznego – wyjaśnił, dlaczego

firma zdecydowała o stworzeniu
nowego działu i jakie z tego korzyści płyną dla klientów. Następnie menedżerowie spółki
zaprezentowali trendy rynkowe
oraz nowe rozwiązania, które
Syngenta proponuje w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy
i warzyw.
Konferencję zakończył panel
dyskusyjny. Zaproszeni eksperci
i przedstawiciele firmy Syngenta
dyskutowali o wpływie regulacji
prawnych oraz trendów i nastrojów
społecznych na rolnictwo. Uczestnicy panelu zastanawiali się, jak
rolnicy mogą przeciwstawić się
mitowi żywności ekologicznej
i w jaki sposób branża rolna może
wpływać na decydentów, którzy
kluczowe dla rolnictwa decyzje podejmują w oparciu o emocje, ignorując argumenty merytoryczne.
Druga część gali Syngenta miała mniej oficjalny charakter – po

Współpraca na rzecz
zwiększenia wydajności
w produkcji roślin

Firmy John Deere i BASF nawiązały współpracę w celu
opracowania wspólnych rozwiązań służacych trwałemu
zwiększeniu wydajności w produkcji roślin
Mannheim i Limburgerhof,
Niemcy – firmy John Deere
i BASF ogłosiły plany dotyczące wspólnego stworzenia pakietu zintegrowanych rozwiązań
w zakresie precyzyjnej uprawy
i zarządzania gospodarstwem,
aby uzyskać lepsze efekty w tej
dziedzinie. Narzędzia te, stworzone wraz z hodowcami roślin,
zapewnią lepsze usługi dokumentowania pól i indywidualnie
dostosowanego doradztwa rolniczego. Pomogą one rolnikom
bardziej wydajnie przekładać
dane na decyzje związane z zarządzaniem gospodarstwem.
„BASF i John Deere to dwaj
REKLAMA

wiodący dostawcy w sektorze
rolniczym, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu danymi rolniczymi”
– powiedział Markus Heldt,
prezes Działu Crop Protection
w BASF. „Prawdziwa wartość
polega na udzieleniu producentom pomocy w interpretacji tych
danych, tak aby mogli podejmować dokładniejsze i bardziej skuteczne decyzje dotyczące upraw
i prac w gospodarstwie.”
W ramach umowy firma
BASF zaoferuje nową usługę
dokumentowania pól i wsparcia w kwestii podejmowania
decyzji rolniczych. Firma John

Deere zapewni nową aplikację
do konfiguracji opryskiwaczy, a także do integracji danych dotyczących pól, poprzez
wspólny portal do zarządzania
gospodarstwem „MyJohnDeere.
com”, który pozwoli hodowcom lepiej zarządzać pracami
w gospodarstwie.
„Poprzez połączenie agronomicznego doświadczenia firmy
BASF ze sprawdzonym w warunkach polowych doświadczeniem
firmy John Deere w zakresie aplikacji, dostarczymy platformę do
zarządzania, która będzie także
otwarta na innych partnerów”
– powiedział Christoph Wigger,
wice-prezes ds. sprzedaży i marketingu w regionie 2 w firmie
John Deere. „Zamiast łączyć
istniejące narzędzia, skupimy
nasze wysiłki badawcze i rozwojowe na tych innowacyjnych
rozwiązaniach, które intuicyjnie spełniają potrzeby rolników
w całym procesie produkcji roślin uprawnych.”
Celem jest uruchomienie
pierwszych wspólnych, zintegrowanych narzędzi na strategicznych rynkach rolniczych
do końca 2014 r., a następnie
na kolejnych rynkach.
Ta umowa niewyłączna uzupełnia niedawno ogłoszoną
inwestycję firmy BASF w interaktywne serwisy dla producentow roślin. Firmy nie ujawniają
warunków umowy.

kolacji na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz,
która zaśpiewała swoje największe
przeboje. Po koncercie goście bawili się do późnych godzin nocnych

przy muzyce .
„Zależało nam na tym, by
stworzyć okazję do spotkania
ludzi z różnych środowisk. Cieszy nas to, że na konferencję

i galę przybyło tak wielu gości,
którzy mieli szansę się poznać,
porozmawiać na ważne dla nich
tematy, i wspólnie się bawić”,
podsumował Michał Ciszak.

Konferencje są jedną z najlepszych i najłatwiejszych możliwości
pozyskania aktualnych informacji
na temat obowiązujących nowych
przepisów i zasad oraz najnowszych
wdrożeń innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej.
W dzisiejszych czasach bardzo
często zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań jest podstawowym warunkiem sukcesu w każdej
dziedzinie działalności, także w rolnictwie. Postęp i rozwój badań
naukowych oraz wdrażanie nowych
doskonalszych i często tańszych
rozwiązań w rolnictwie zachodzi
równie dynamicznie jak we wszelkich innych dziedzinach życia.
Ponadto producenci rolni muszą
obecnie spełniać szereg skomplikowanych wymogów administracyjno prawnych, które zmieniają
się praktycznie w każdym sezonie.
Zarówno w sytuacji dobrych jak
słabych zbiorów, wysokich jak i niskich cen, często trudno sprostać
wymogom kontrahentów i utrzymać się na trudnym i konkurencyjnym rynku rolnym.
Jednym z podstawowych warunków zapewnienia sobie stabilnej
pozycji ekonomicznej jest podnoszenie własnych kwalifikacji oraz
znajomość aktualnie najnowszych
rozwiązań i tak zwanych innowacyjnych technologii, jakie są
wprowadzane we współczesnym

rolnictwie.
Dodatkowo, w tym roku, już od
stycznia, nastąpią zmiany dotyczące nie tylko zasad finansowania
rolnictwa, ale także szeroko pojętej
agronomii.
Producenci rolni muszą sprostać wyzwaniom integrowanej
produkcji i spełnić wymogi produkcji żywności bezpiecznej dla
konsumentów.
Dlatego też tematem wiodącym
XV Konferencji będą zagadnienia integrowanej ochrony roślin.
W programie przewidziane są,
zatem wystąpienia pracowników
naukowych Instytutu Ochrony
Roślin – Państwowego Instytutu
Badawczego, oraz przedstawicieli firm DuPont, Pioneer, Ekoplon
i BGŻ.
Główne zagadnienia:
• Integrowana ochrona roślin
nowym wyzwaniem dla producentów rolnych.
• N owo ś c i w o c h r o n i e
fungicydowej.
• Integrowana produkcja zbóż,
rzepaku, kukurydzy z wykorzystaniem narzędzi oraz produktów DuPont i DuPont Pioneer.
• Optymalizacja nawożenia przy
użyciu nawozów dolistnych Ekoplon w praktyce.
Agro Progres - nie ma lepszego pomysłu na finansowanie
rolnictwa.

Fałszywa ochrona – prawdziwe
ryzyko, a bezpieczne stosowanie
środków ochrony roślin.
Ogłoszenie programu premiowego dla gospodarstw oraz losowanie
nagród dla uczestników.
Pracownicy firmy DuPont przedstawią również wyniki stosowania
w praktyce, zgodnie z zasadami
ochrony integrowanej, zalecanych
programów ochrony najważniejszych gatunków uprawnych.
Ponadto, jak co roku, ważne
informacje przekażą naukowcy
z niezależnych ośrodków badawczych, a także przedstawiciele firm
agrobiznesowych, takich jak EKOPLON, BGŻ itp.
Umożliwi to nie tylko zapoznanie się z bieżącymi problemami,
ale także stworzy okazję do kuluarowych spotkań i dyskusji.
Wśród uczestników będą rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej: www.
dupont.pl. Zamieszczone są tam
również wszelkie dodatkowe informacje. Ponadto we wszystkich
sprawach związanych z udziałem
w Konferencji można kontaktować
się telefonicznie z przedstawicielem firmy DuPont, pod numerem:
0-22 320 09 15.
Serdecznie zapraszamy.

XV Krajowe Konferencje
firmy DuPont

Plan konferencji
LP

Data

Miasto

Miejsce Konferencji

1

14.01.2014

Opole

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera ul. Krakowska 24

2

16.01.2014

Zamość

Hotel Artis Sitaniec 1

3

28.01.2014

Wrocław

Stadion Miejski Wrocław Aleja Śląska 1, Sala Prasowa

4

29.01.2014

Poznań

Cinema City Kinepolis, Poznań ul. Krzywoustego 72

5

30.01.2014

Włocławek

„Multikino” Włocławek ul. Pułaskiego 10/12

6

11.02.2014

Elbląg

„Multikino” Elbląg ul. Teatralna 5

7

13.02.2014

Mikołajki

Hotel Gołębiewski Mikołajki ul. Mrągowska 34
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Firma Bayer prezentuje swoje kolejne nowości przeznaczone na polski rynek w 2014 roku.
Początek nowego roku, to
zazwyczaj oczekiwanie na coś
niezwykłego. I takie właśnie
produkty na 2014 rok zaprezentowała firma Bayer w połowie
stycznia, podczas konferencji
prasowej w Warszawie. Najciekawszym z nich wydaje się
być nowa zaprawa nasienna
z efektem kotwicy – Baytan
Trio 180 FS.
Jest to uniwersalna fungicydowa zaprawa do stosowania
we wszystkich gatunkach zbóż
ozimych i jarych. Zawiera trzy
nowoczesne substancje aktywne:
triadimenol (triazole), fluopyram (SDHI) oraz fluoksastrobinę
(strobiluryny). Dzięki temu, że
substancje pochodzą z różnych
grup chemicznych Baytan Trio
ma bardzo szerokie spektrum
działania i skutecznie może
zwalczać najtrudniejsze choroby,
w tym m.in. pleśń śniegową.
– Jeśli mówimy o skuteczności, to trzeba zaznaczyć, że celem
działania zaprawy jest przede
wszystkim wysoki plon i zminimalizowanie strat porażenia.
Gdy jest długa jesienna wegetacja, to duża jest masa zielona. Wtedy zdarza się, że liście
opadając na ziemię zarażają się
odglebowo, a porażenie atakuje
liście przygniecione śniegiem.

To jednak nie powinno mieć
wpływu na wzrost rośliny, bo
choć widzimy, że pleśń śniegowa
zaatakowała roślinę, to ochrona
zadziała – zaznaczał Robert Puhl
z działu Seed Growth firmy Bayer. – Zaprawione ziarno rosnąc
ma tę ochronę nie tylko wokół
siebie, ale jej część przechodzi
też na liście, a to jest najważniejsze, bo zostaje ta część zielona,
która wyda plon.
Oprócz działania przeciwchorobowego Baytan Trio pozytywnie wpływa na zdrowotność
i wzrost roślin.
– Potwierdzono to w trakcie
wieloletnich badań w Polsce oraz
w krajach o szczególnie trudnych warunkach zimowych,
takich jak Łotwa czy Finlandia – podkreślał pozytywne
aspekty stosowania Robert
Puhl . – Dlatego Baytan Trio
stanie się idealnym narzędziem
do zaprawiania nasion, nawet
dla najbardziej wymagających
rolników prowadzących intensywną technologię uprawy zbóż.
Kolejną nowością jest Maister
Power 42,5 OD– herbicyd do
powschodowego zwalczania
chwastów w kukurydzy.
– Ten preparat to bardzo
wysoka stabilna skuteczność
zwalczania chwastów i unikalna

długość działania, wraz z działaniem odglebowym na ewentualne zachwaszczenie wtórne
– opisywała herbicyd Małgorzata
Gago, specjalista firmy Bayer ds.
Zarządzania Uprawami Rzepaku i Kukurydzy. – Innowacyjna technologia formulacyjna,
w której połączono aż trzy
substancje aktywne oznacza
większą skuteczność już podczas jednego zabiegu, wygodę
stosowania i większy zysk dla
plantatorów.
Preparat zwalcza wszystkie
najistotniejsze chwasty w kukurydzy, w tym perz i ostrożeń oraz całą gamę pozostałych
chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych. Jedną z najważniejszych zalet odróżniających go od innych produktów na
rynku jest zwalczanie chwastów
z grupy rdestów. Dodatkowo,
brak konieczności mieszania
nawet z adiuwantami zapewnia łatwość w użyciu i wygodę
stosowania – wystarczy jeden
zabieg.
Trzeba jednak podkreślić, że
przy zastosowaniu ważna jest
wilgotność gleby.
– Wiadomo, że jeśli będzie
stosowany w czasie suszy, to jego
działanie będzie niesatysfakcjonujące – zaznaczali specjaliści.

– Natomiast, jeśli deszcz spadnie
nawet trochę później, to wszystko zadziała prawidłowo.
Następną ciekawost ką
w 2014 roku jest informacja,
że znany w Polsce z wysokiej
skuteczności w ochronie zbóż,
fungicyd Fandango 200 EC
uzyskał rozszerzenie rejestracji
o zastosowanie w cebuli. Dzięki
zawartości dwóch nowoczesnych

substancji o odmiennym sposobie działania skutecznie zwalcza
na polu groźne choroby, takie
jak mączniak rzekomy i zgnilizna szyjki. Wyjątkowo efektywnie wpływa też na wysokość
i jakość plonu po zbiorze.
– Jest to mieszanka dwóch nowych substancji o odmiennym
działaniu, które mogą być podstawą ochrony w intensywnej

uprawie cebuli w Polsce – stwierdził Mirosław Korzeniowski,
specjalista firmy Bayer ds.
Zarządzania Uprawami w Sadownictwie i Warzywnictwie.
– Zwłaszcza, że wiemy iż Fandango jest sprawdzonym liderem
w ochronie cebuli w trudnym
klimacie, m. in. w Belgii, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

Już za chwilę AGROTECH

RR

Na najważniejsze wydarzenie branży w Polsce zapraszamy od 7 do 9 marca 2014 roku
REKLAMA

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

podstawowa stropowa
wzdłużna bezstropowa
l

l

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

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

Wystawa jak co roku cieszy się
ogromnym zainteresowaniem.
Już wiadomo, że na stoiskach
zobaczyć będzie można setki
najnowszych maszyn, a wśród
nich także te wielkogabarytowe
oraz zwycięzców międzynarodowego konkursu Tractor of the
Year 2014! Targi Kielce zakończyły modernizację i rozbudowę
obiektów. A zatem w Kielcach
nowości na każdym kroku.
Nowe Centrum Kongresowe
na 1000 osób, parking wielopoziomowy na pół tysiąca aut,
zachodni terminal wejściowy
i drogi dojazdowe z bezkolizyjnym zjazdem ze stron Krakowa,
Warszawy i Łodzi. To wszystko
zdecydowanie przyczyni się do
podniesienia poziomu najważniejszej i najchętniej odwiedzanej imprezy rolniczej w Polsce.
Na tegorocznym AGROTECHU kilkuset wystawców
z całego świata zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt niezbędny w gospodarstwach rolnych.
Z ich ofertą zapozna się ponad
55 tysięcy zwiedzających, którzy
będą także mogli skorzystać z fachowych porad konsultantów
najważniejszych branżowych
instytucji. To zdecydowanie

największe polskie targi rolnicze w halach.
Wystawie towarzyszyć będzie
wiele ważnych ogólnopolskich
wydarzeń. Wśród nich między
innymi wręczenie Pucharu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, prestiżowej statuetki Maszyna Rolnicza Roku czy Krajowy Finał Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych oraz specjalistyczne konferencje.
Tractor of the Year 2014
Podczas targów AGROTECH
w Kielcach, redakcja Rolniczego Przeglądu Technicznego zaprezentuje dwóch zwycięzców
prestiżowego europejskiego
konkursu dziennikarzy branży
techniki rolniczej TRACTOR OF
THE YEAR, w kategorii ciągników polowych: CLAAS’a AXION’a 850 (zdobywcę tytułu
Ciągnika Roku 2014) oraz LAMBORGHINI NITRO 130 VRT
(zdobywcę tytułu najlepiej
zaprojektowanego Ciągnika
Roku 2014).
TRACTOR OF THE YEAR®
(Ciągnik Roku) jest międzynarodową nagrodą przyznawaną
przez dziennikarzy z 23 krajów
Europy . Maszyny oceniane są
w kategoriach ciągnik polowy

i ciągnik specjalistyczny (sadowniczy/winnicowy) oraz design
w obu kategoriach. Zanim
ciągnik trafi na listę siedmiu
nominowanych do nagrody
Tractor of the Year, dziennikarze reprezentujący czasopisma,
będące członkami Jury, muszą
mieć możliwość oceny ciągnika w warunkach polowych.
Z zasadami konkursu można
się zapoznać na polskiej stronie
konkursu TOTY: www.traktorroku.pl.
Równolegle do jubileuszowych

XX Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej AGROTECH
w Targach Kielce odbędą się XIV
Targi Przemysłu Drzewnego
i Gospodarki Zasobami leśnymi LAS-EXPO. Na wystawie
prezentowane będą narzędzia
i maszyny wykorzystywane
w transporcie i obróbce drewna, środki ochrony lasu przed
szkodnikami oraz zaawansowane systemy informatyczne.
Zapraszamy na
www.targikielce.pl.
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Tylko sprawdzone rozwiązania
zapewniają sukces w uprawie

URODZAJ
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Uprawa roślin to bardzo często loteria.

RYWAL FAO 210
ZALETY

• odporny na Fusarium i porażenie
głownią kolb i łodyg
• polecany do uprawy na kiszonkę
w warunkach opóźnionego terminu
siewu, przyspieszonego terminu
zbioru
• rekomendowany do uprawy
w najzimniejszych rejonach Polski

pozostałe odmiany:

W minionym roku niestety
warunki pogodowe nas nie rozpieszczały. Ruszenie wegetacji
nastąpiło dopiero w drugiej dekadzie kwietnia i było opóźnione w porównaniu do terminów
średnich wieloletnich o około
3 tygodnie. Występujące w
maju i czerwcu intensywne opady deszczu, powodujące rejonami podtopienia
i zalania pól, mniejsza ilość
stosowanych przez rolników
zabiegów agrotechnicznych
i uprawek pielęgnacyjnych
(brak możliwości wjazdu
na nasiąknięte wodą pola),
niedostateczne działanie środków ochrony roślin i herbicydów, spowodowane trudnymi
warunkami meteorologicznymi, zwiększone zagrożenie
porażenia roślin chorobami
grzybowymi, spowodowane
wysoką temperaturą powietrza
i dużą wilgotnością. Taka sytuacja wymusiła konieczność
wykorzystywania w produkcji
takich technologii nawożenia,

które działały dwukierunkowo. Sprawdziły się sposoby
odżywiania mineralnego,
które oprócz dostarczania
składników pokarmowych
wpływały także na metabolizm roślin. Rośliny reagują
na stresy podobnie, jak człowiek: gdy boli nas głowa, to
nie wystarczy tylko dostarczyć
pożywienia, aby wyeliminować
ból, trzeba „czegoś jeszcze”.
W naszym przypadku jest
to tabletka przeciwbólowa.
Podobnie dzieje się w przypadku roślin uprawnych, nie
wystarczy tylko dostarczyć
składników pokarmowych,
potrzeba „tego czegoś”. Tym
czymś jest dostarczenie substancji biostymulujących, które wpłyną na tempo i jakość
przebiegu procesów fizjologicznych. W minionym sezonie
wegetacyjnym sprawdziły się
właśnie takie rozwiązania. To
one zagwarantowały optymalne wykorzystanie warunków
stanowiska i zminimalizowały

negatywny wpływ warunków
panujących w trakcie wegetacji.
Do rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę zaliczamy:
kwasy próchnicze ( humusowe
i fulwowe) są one naturalnym
składnikiem próchnicy w glebie. Kwasy humusowe i fulwowe podnoszą żyzność gleby,
dzięki wysokiej pojemności
wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej
pojemności wodnej. Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków
i wodorotlenków i powolnego
ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin. Poprawiają
strukturę gleby, zapobiegają
utracie wody, neutralizują pH,
wzbogacają glebę w substancje
organiczne i mineralne, poprawiają dostępność składników
pokarmowych, szczególnie fosforu, a dzięki temu stymulują
wzrost korzeni. W uprawach
odżywianych kwasami próchniczymi zaobserwowano nie
tylko znaczną poprawę jakości
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plonu, ale także wzrost jego
wysokości. Ważnym elementem było także zapobieganie
stresom i stymulowanie wzrostu systemu korzeniowego,
a z tym najlepiej radziły sobie wykorzystane jako składniki nawozów: aminokwasy
i fitohormony np. zeatyna,
która pobudza merystemy
kątowe korzenia do wytwarzania korzeni bocznych, a także sekwencja aminokwasów
glicyny-betainy, które oprócz
podniesienia tolerancji na stresy wykazują także działanie
podobne do cytokinin i stymulują podziały komórkowe,
co przyczynia się do wzrostu
korzenia. Dopełnienie technologii jest wykorzystanie specyficznego białka IPA, które
podnosi tempo transportu
systemicznego. Wymienione
molekuły można znaleźć w aktywnych kompleksach Seactiv
i Fertiactyl.
W minionym sezonie istotnym elementem agrotechniki
było dobranie odpowiedniego nawozu startowego, który
oprócz dostarczenia składników pokarmowych zapewniłby
szybkie tempo budowy systemu korzeniowego. Warunki
panujące w momencie siewu
upraw ozimych zbóż i rzepaku
nie były korzystne. Właściwy
start to gwarancja optymalnego zaprogramowania plonu na
kolejny sezon. W tym przypadku doskonale sprawdzało
się połączenie aminopuryny
z wapniem. Rola substancji
biostymulującej polega na
przekazaniu komórkom korzenia sygnału do intensywnego
pobierania wapnia, który pochodzi z wysoko reaktywnego
minerału organogenicznego
mezocalcu. Kompleks biostymulujący Physio+ ( aminopuryna) wpływa 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.
Podsumowując, w minionym
trudnym sezonie wegetacyjnym sprawdziły się rozwiązania dostarczające zarówno
składników pokarmowych, jak
i substancji biostymulujących
wpływających ma procesy zachodzące wewnątrz rośliny.
Jest to jedyna droga, aby optymalnie wykorzystać warunki
siedliska, materiał siewny, jak
i niwelować niekorzystne warunki atmosferyczne.
Artur Kozera
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Wybór odmiany i technologii odchwaszczania warunkiem
powodzenia w uprawie kukurydzy
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W Polsce z roku na rok wzrasta powierzchnia uprawy kukurydzy, a jej rynek jest jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijających się segmentów rynku rolniczego. Wynika to z wszechstronności zastosowania tej rośliny, zarówno
jako paszy dla zwierząt /kiszonka i ziarno/, jak i dla celów spożywczych.
Coraz częściej kukurydza stanowi surowiec do produkcji bioetanolu oraz jest bardzo cenionym
substratem dla biogazowni. Dodatkowym, niezwykle ważnym
atutem uprawy tego zboża jest
jego późny termin siewu, co daje
możliwość podjęcia decyzji o zaoraniu plantacji ozimin, które źle
zniosły niekorzystne warunki pogodowe i przygotowanie tego stanowiska pod kukurydzę. Uprawa
tej rośliny wymaga też znacznie
mniejszego nakładu sił i środków
na utrzymanie plantacji w dobrej kondycji. W odróżnieniu od
większości innych upraw nie wymaga stosowania zabiegów fungicydowych, ani insektycydowych.
Spośród znanych agrofagów jedynym szkodnikiem, który może
stanowić zagrożenie, zwłaszcza
w sezonach, w których lato odznacza się wyższymi niż przeciętne
temperaturami, jest omacnica prosowianka. Jednak jej szkodliwość
łatwo można zredukować zabiegami agrotechnicznymi.
Tak więc dla plantatora decydującego się na uprawę kukurydzy strategiczne znaczenie mają
dwie decyzje – wybór odmiany
i technologii odchwaszczania.
Wybór konkretnej odmiany jest
trudny, gdyż rynek oferuje wiele
propozycji. Wszystkie odmiany
dostępne na polskim rynku to
mieszańce charakteryzujące się
bujnością oraz dobrym wyrównaniem. Ze względu na wymagania klimatyczne tej rośliny zaleca
się stosowanie różnych odmian,
w zależności od rejonu. Odmiany
różnią się już nie tylko wczesnością, ale też preferowanym kierunkiem użytkowania. Dlatego coraz
częściej spotykane są odmiany
rekomendowane tylko na ziarno,
kiszonkę bądź na cele przemysłowe. Istotne jest dopasowanie celu
uprawy do aktualnych potrzeb
rynku, a następnie wybór odpowiedniej odmiany spośród polecanych przez COBOR-u. Wszystkie
odmiany występujące w rejestrze
tej instytucji są przebadane i bez
wątpienia można je rekomendować do stosowania w polskich
warunkach.
Drugą kluczową decyzją rolnika jest wybór technologii
odchwaszczania plantacji. Ponieważ, jak wspomniano wcześniej

potencjalne straty w plonie powodowane przez chwasty są znacznie wyższe niż te powodowane
przez choroby i szkodniki, zabiegi
chwastobójcze należą do najbardziej opłacalnych wykonywanych
w tej uprawie.
Większość chwastów niszczona
jest podczas orki i bronowania.
Niestety, rzadki siew oraz długi okres wschodów kukurydzy
sprzyjają silnemu zachwaszczeniu
tej uprawy. Na początkowym etapie rozwoju, pionowy wzrost wąskiej w przekroju rośliny, która się
nie rozgałęzia, nie stanowi praktycznie żadnej konkurencji dla
ekspansywnie rozwijających się
chwastów. Przez ponad miesiąc
od siewu pole kukurydzy pozostaje narażane na ekspansję wielu
gatunków chwastów. Dlatego też
walkę z nimi rozpocząć należy
jak najszybciej, najlepiej tuż po
wykonaniu siewu.
Przykładem wyjątkowo uporczywego chwastu typowego dla
upraw kukurydzy jest chwastnica
jednostronna, której obecność
na plantacji może spowodować
zniżkę plonu nawet o połowę.
Chwast ten w optymalnych
warunkach zawsze pojawia się
masowo. Mimo, iż wschodzi dopiero w temperaturze 10ºC /jest
to ciepłolubna trawa/, to rozwija się wyjątkowo intensywnie.
Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że chwastnica
w ilości 50szt./m² pobiera taką
dawkę potasu, jaka odpowiada
ilości pobranej przez kukurydzę
w obsadzie 90 tys. roślin/ha i jest
w stanie wytworzyć ponad 10t/
ha świeżej masy. Szybko rosnący
chwast wyczerpuje wierzchnią
warstwę gleby ze składników
pokarmowych, nie tylko z potasu. Gatunek ten należy do tzw.
chwastów prosowatych, które są
spokrewnione z kukurydzą, a więc
mają zbliżone do niej wymagania pokarmowe i środowiskowe.
Dlatego też zwalczenie tej trawy
powinno być priorytetem przy
wyborze technologii odchwaszczania upraw kukurydzy.
Konkurencję chwastów na
plantacji należy przeprowadzić
w okresie od wschodów tej rośliny do wytworzenia przez
nią maksymalnie 8-10 liści.
Kiełkujące później chwasty nie

stanowią poważnego zagrożenia
dla silnie rozwiniętych roślin.
Wyjątkowo skutecznie z problemem odchwaszczania radzą
sobie herbicydy, które działają
na chwasty nalistnie i poprzez
glebę. Ciekawym rozwiązaniem
jest zastosowanie tych, które zawierają petoksamid, na przykład
REKLAMA

Successor 600 EC. Stanowi on
znakomitą alternatywę dla wycofywanych z europejskiego rynku
produktów doglebowych. Skutecznie zabezpiecza uprawę kukurydzy przed wschodami chwastnicy
jednostronnej oraz wielu chwastów dwuliściennych. Jest bardzo
dobrym komponentem rozwiązań

przed- i powschodowych. Cechuje się doskonałą selektywnością
działania i wysoką skutecznością
we wczesnych fazach rozwojowych chwastów. Ma szerokie okno
aplikacji, może być bowiem stosowany od siewu do 4 liści kukurydzy (BBCH 00-14).
Dla każdego plantatora

najważniejszym aspektem jest
opłacalność produkcji. Dzięki
właściwym decyzjom, co do wyboru odmiany oraz technologii
odchwaszczania można wpływać
na jakość i wysokość osiąganych
plonów, a tym samym na efekty
ekonomiczne osiągane z upraw.
Anna Rogowska
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Jakie odmiany kukurydzy dla poszczególnych regionów?

Ziarno kukurydzy ma wszechstronne zastosowanie, przede wszystkim, jako pasza w żywieniu wszystkich grup
zwierząt gospodarskich – monogastrycznych (trzoda, drób) i przeżuwających (bydło mleczne i opasowe, kozy,
owce), również w produkcji ryb.
Odmiany kukurydzy przeznaczone do uprawy na ziarno powinny charakteryzować się wysokim
potencjałem plonowania, wczesnością dostosowaną do rejonu
uprawy, odpornością na wyleganie korzeniowe i fuzaryjne, dobrą

zdrowotnością - odpornością na
główne patogeny kukurydzy: fuzariozy kolb i łodyg, głownię guzową. Pożądaną cechą powinna
być też zwiększona tolerancja na
szkodniki, w tym przede wszystkim
na omacnicę prosowiankę. Bardzo

ważna jest też dobra tolerancja na
podstawowe substancje aktywne
herbicydów. W przypadku uprawy
kukurydzy na CCM, dodatkowo
wymagana jest dobra struktura kolby - jak największy udział ziarna
i jak najmniejszy udział rdzenia.
CCM to kiszonka z pozbawionych
liści okrywowych i rozdrobnionych
kolb do żywienia trzody chlewnej.
Przedmiotem zakiszania może tez
być rozdrobnione ziarno kukurydzy.
W doborze odmian zwraca się
uwagę na ich wczesny wigor i cechę
określaną mianem „stay green”,
polegająca na wydłużonym utrzymywaniu się zieloności liści i łodyg
w okresie dojrzewania. Tradycyjne
odmiany bez tej cechy dosyć szybko
zasychały kończąc proces asymilacji
związków organicznych. Cecha ta
ma szczególne znaczenie dla odmian
uprawianych w rejonach o bardziej
korzystnych warunkach termicznych. Bardzo ważnym kryterium
oceny mieszańców do uprawy na
ziarno jest ich odporność na wyleganie zarówno korzeniowe jak
i fuzaryjne, powodowane przez

Tabela 1. Podział odmian w Krajowym Rejestrze (stan na grudzień 2013) pod względem wczesności
(liczba FAO) oraz kierunku uprawy zgodnie z rejestracją COBORU.
Odmiany
Liczba
FAO

do uprawy na ziarno

190

Wilga, KB 1902, KB 1903, ES
Ballade

200

Aalvito, Aalvito DUO, NK Ravello,
DKC2787, DKC2971, MAS 15P

210

Fido, Rywal, Laurinio, Baltis,
Laurelis, Inoxx, Cedro

220

Lokata, Rataj, Smolik, Wiarus,
Podium, Silvinio, Anjou219, LG3215, ES Kirola, ES Zizou,
SY Cooky, Baxxos, Mosso

230

Dumka, Glejt, Jawor, Kosynier,
Prosna, Reduta, Smolan, Smolitop,
Amanatidis, Colisee, Santurio,
Laureen, ES Albatros, ES Cirrus, ES
Kongress, ES Palazzo

240

do uprawy na kiszonkę

do uprawy na ziarno/
kiszonkę

PR39G12, Silvestre, Angus, Coxximo,
Support

Celux

Bułat, Konkurent, Tur, Elita,
Buran, Kresowiak, Opoka,
PR39H32, Ambrosini, Ricardinio,
Salgado, LG 22.43, LG 22.44, LG Kosmo230, PR39A98, PR39T45, Amamonte,
San, Amadeo, Euro3236, ES Cockpit, ES Makila, SY Bellevue, Touran, LG 22.65, LG30240, ES
star, Veritis
Anamur, ES Tryo, ES Vali, Inagua,
Multitop, Hexxer, Pteroxx,
Dynamite, Geoxx, Konsulixx, Odilo
DK247, DKC 2960, MT Maksym, System

250

Blask, Narew, Wigo,
P8400, PR38B12, PR39A37,
Lober, Vitras, P8488, Beatus, Aabsolut,
Amoroso, Alduna, Emmy, ES
Ainergy, LG3252, ES Convent, MAS 27L,
Carmen, ES Paroli, Arobase, Delitop,
Monumental, Sumas
NK Nekta, Prolixx, Grosso

260

Bosman, PR39D81, PR39F58, Ikos,
Millesim, Severo, Anjou 249,
Kosmal, Nimba, Cassilas, Rafinio, LG
Lindsey, Yser, ES Astrakan, ES
22.75, LG30275, ES Fireball, Danubio
Chrono, NK Eagle, Lavena, MAS 24A,
MAS 29H

270

Rosomak, PR38R92, DKC
3420, Bora Zemun

Ułan, Cyrkon, Król, Clarica, LG 3291

280

PR38N86, P9400

KB2704, Subito

290
320

PR39R86, KWS
5133 ECO

PR38Y34, PR39T84,
Ronaldinio, Electra

Kadryl, Markiza
P0746*
* odmiana późna rekomendowana do uprawy na kiszonkę z całych roślin do produkcji biogazu

grzyby wywołujące zgnilizny łodyg. Z reguły odmiany wcześniejsze wykazują większą skłonność
do wylegania fuzaryjnego niż późniejsze, jednak obecnie ta cecha
nie stanowi większego problemu
z punku widzenia hodowli.
Wśród najważniejszych kryteriów branych pod uwagę w hodowli
odmian na kiszonkę należy wymienić: całkowity plon suchej masy łodyg, liści i kolb (dt/ha), udział kolb
w całkowitym plonie suchej masy
(korzystny powyżej 50%), zawartość suchej masy przy zbiorze w całych roślinach (około 32%). Duże
znaczenie mają również wczesny
wigor i cecha „stay green”, która
korzystnie wpływa na akumulację
suchej masy w końcowym okresie
wegetacji jak i na wydłużenie terminu zbioru. Ważnym kryterium
oceny mieszańców kiszonkowych
jest ich strawność. Nowoczesne programy hodowlane zwracają uwagę
na podniesienie poziomu strawności
wegetatywnych części roślin. Do
produkcji wysokoenergetycznej kiszonki są też zalecane odmiany ziarnowe, wczesne lub średnio-wczesne,
o wysokim plonie ziarna.
W hodowli odmian kukurydzy
do uprawy na ziarno podstawowe
kryteria selekcyjne to potencjał plonowania i odpowiednia wczesność.
Te cechy są skorelowane negatywnie, stąd też wynika trudność ich
korzystnego połączenia w danej
odmianie. W praktyce hodowlanej
wczesność mieszańców kukurydzy
jest określana przy pomocy procentowej wilgotności ziarna przy zbiorze, po osiągnięciu przez mieszańce
dojrzałości fizjologicznej. Ziarno
różnych odmian zbierane w tym
samym terminie ma zróżnicowaną
wilgotność. Odmiany o mniejszej
wilgotności ziarna, akumulujące
więcej suchej masy są wcześniejsze.
Porównując poziom wilgotności
ziarna nowych odmian do wilgotności ziarna odmian wzorcowych,
określa się ich wczesność i przypisuje się im liczbę FAO. Podstawą
są pomiary wilgotności ziarna,
w doświadczeniach rejestrowych
COBORU, przed wpisaniem danej
odmiany do Krajowego Rejestru.
Wyniki pochodzą z dwóch lat badań, z kilkunastu miejscowości,
w których każda odmiana jest
wysiewana w 4. powtórzeniach.
Do określenia wczesności odmian
jest więc stosunkowo duża liczba
wyników pomiarów.
Podobna procedura jest stosowana w odniesieniu do odmian kukurydzy badanych w doświadczeniach
na kiszonkę z całych roślin. Jednak
w tym przypadku podstawą wyznaczania wczesności odmian jest
procentowa zawartość suchej masy
w całych roślinach (w łodygach,
liściach i kolbach).
Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest dobór odmian
mieszańcowych o odpowiedniej
wczesności dla danego rejonu uprawy, dostosowanych do kierunku
użytkowania.

Należy pamiętać, że dosuszanie
ziarna stanowi aż ponad 30% całkowitych kosztów produkcji. W produkcji kukurydzy na suche ziarno
można te koszty zmniejszyć poprzez
uprawę odmian wcześniejszych,
zbieranych przy mniejszej wilgotności ziarna. W przypadku wykorzystywania ziarna we własnym
gospodarstwie koszty można obniżyć znacząco poprzez konserwację
na mokro w rękawach foliowych.
Ziarno konserwowane na mokro
może być również wykorzystywane w żywieniu zwierząt przeżuwających, w intensywnej produkcji
mleka i mięsa wołowego i w produkcji ryb.
W Polsce, pod względem wczesności, wyróżniamy mieszańce
bardzo wczesne, FAO do 220, średnio-wczesne, FAO 230-250 i średnio-późne, FAO 260-290. Obecnie
kukurydzę na ziarno uprawia się
na terenie całego kraju, za wyjątkiem terenów podgórskich i górskich (rys. 1).
W rejonie I, o najbardziej korzystnych warunkach termicznych,
obejmującym Polskę Południowo-Zachodnią i Południowo-Wschodnią (za wyjątkiem Roztocza),
w uprawie na ziarno należy rejonizować odmiany średnio-wczesne FAO 230-250) i średnio-późne,
o liczbie FAO 250-270, gdzie wykazują one najwyższe właściwości
plonotwórcze. W rejonie I uprawa
na ziarno odmian mieszańcowych
o liczbie FAO wyższej niż 270, w niektórych latach może być ryzykowna.
W tym rejonie można także uprawiać odmiany wczesne, jeśli jest
to podyktowane względami organizacyjnymi, lub gdy po zbiorze
kukurydzy wysiewa się pszenicę
ozimą. Jednak następstwo roślin
kukurydza - pszenica jest niekorzystne ze względu na choroby
fuzaryjne. W tym rejonie można
uprawić wszystkie odmiany z Krajowego Rejestru przeznaczone do
uprawy na kiszonkę.
W rejonie II, obejmującym środkową część Polski, pas Wielkich
Nizin, sięgającym wzdłuż Wisły aż
na Południe Polski podstawowym
segmentem do uprawy na ziarno są
przeznaczone odmiany średniowczesne (FAO 230-250), najlepiej
o liczbie FAO do 240. Z powodzeniem mogą być też uprawiane
odmiany wczesne (FAO do 220).
W tym rejonie uprawa odmian
o liczbie FAO 250 i powyżej na
ziarno jest obarczona ryzykiem
nieosiągnięcia dojrzałości. Na
kiszonkę można rekomendować
uprawę odmian o liczbie FAO do
260. Odmiany o liczbie FAO 250260 nie powinny być uprawiane na
kiszonkę w północnych obszarach
rejonu II.
W rejonie III, północnym, o najmniej sprzyjających warunkach
termicznych, można rekomendować do uprawy na ziarno odmiany
wczesne o liczbie FAO 210 – 220, a
w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części woj.

Dr inż. Roman Warzecha
IH i AR-PIB
Radzików
podlaskiego do uprawy na ziarno
najlepiej przeznaczać odmiany
o liczbie FAO do 200. Do uprawy
na kiszonkę w rejonie III najlepiej
wybierać odmiany o liczbie FAO do
230, a południowych obszarach
tego rejonu o liczbie FAO do 240.
Przy doborze odmian do poszczególnych rejonów należy brać
pod uwagę również zróżnicowanie
długości okresu wegetacji i warunków termicznych w poszczególnych
latach. Kierując się zasadą przezorności, w rejonach o mniej korzystnych warunkach termicznych lepiej
uprawiać odmiany wcześniejsze
niż późniejsze. Należy pamiętać
również, że pierwsze przymrozki
jesienią kończą proces wysychania
ziarna kukurydzy. W tym przypadku przemarznięte liście okrywowe
kolb, stanowią barierę do oddawania wody. Woda gromadzi się na
powierzchni ziarna i następuje jego
porażenie przez choroby grzybowe.
Ziarno o zbyt dużej wilgotności
(powyżej 35%) ciężko się wymłaca
z kolb. Do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki są też zalecane
odmiany ziarnowe, wczesne lub
średnio-wczesne, o wysokim plonie ziarna.
W załączonej tabeli podano zestaw odmian z Krajowego Rejestru
uporządkowany według wzrastającej liczby FAO, wraz z przeznaczeniem do poszczególnych
kierunków uprawy (zgodnie z rejestracją COBORU). Obok odmian
z Krajowego Rejestru, w Polsce jest
oferowanych szereg odmian kukurydzy zarejestrowanych w innych
krajach Unii Europejskiej (z tzw.
katalogu wspólnotowego). Ich wczesność i inne parametry są deklarowane przez dystrybutorów nasion.
W wielu przypadkach nie znajdują
one dostatecznego uzasadnienia
w wynikach doświadczeń przeprowadzonych w Polsce. W przypadku
korzystania z oferty odmian z katalogu wspólnotowego zalecana jest
więc pewna ostrożność w doborze
tych odmian do produkcji w poszczególnych rejonach uprawy kukurydzy. Przy doborze odmian do
produkcji bardzo pomocne są wyniki doświadczeń prowadzonych,
w seriach na ziarno i na kiszonkę
oraz w specjalnej serii na ziarno
wyodrębnionej dla rejonu Polski
Północnej, przez COBORU i PZPK
w ramach doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR).
Wyniki tych doświadczeń są dostępne w publikacjach COBORU
i na stronie internetowej PZPK.
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Najplenniejsze odmiany pszenicy jarej na 2014 rok
Wartość gospodarcza odmian pszenicy jarej badana jest w kilkudziesięciu
doświadczeniach prowadzonych na terenie całego kraju w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR).
W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się dodatkowe stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu lub ograniczenie liczby
stosowanych zabiegów. Pozwala
to oceniać reakcję odmian przy
dodatkowych nakładach na
nawożenie i ochronę. Różnice
w przyroście plonu poszczególnych odmian bywają znaczne, co
oznacza że takie same nakłady na
ochronę mogą dać różne efekty
ekonomiczne.
Szeroki zestaw odmian daje
producentowi duże możliwości
wyboru najodpowiedniejszej do
określonych warunków środowiska i kierunku użytkowania.
Odpowiednia odmiana i dostosowana do niej poprawna agrotechnika warunkuje uzyskanie
wysokich plonów, o pożądanej
jakości.
W 2013 roku pszenica jara

plonowała gorzej w stosunku
do roku ubiegłego. Średni plon
ziarna na przeciętnym poziomie
agrotechniki (a1) dla odmian
wzorcowych tego gatunku wynosił 64,8 dt z ha, natomiast na
wysokim poziomie agrotechniki był o 12,5 dt z ha większy.
W wieloleciu 2011-2013 najlepiej
plonowały jakościowe odmiany
Tybalt i KWS Torridon. Wysokim
poziomem plenności cechują się
również kreacje – Arabella i Struna (A). W pracach hodowlanych
nad pszenicą jarą w ostatnich latach nastąpił pewien regres. Dąży
się do poprawy jakości ziarna,
natomiast brakuje wyraźnego
postępu w plenności nowych
odmian. Od wielu już lat krajowy rejestr wzbogaca się o nowe
odmiany głównie z grupy jakościowej, co świadczy o postępie
technologicznym. Jednak pod

względem plenności, od roku
2005 nie zarejestrowano odmiany
lepszej niż Tybalt; dorównała jej
jedynie odmiana KWS Torridon.
Oprócz wielkości i jakości
plonu, znaczenie przy wyborze
odmiany mogą mieć też inne
cechy, szczególnie te, w obrębie
których różnice odmianowe są
największe. Dotyczy to wysokości
roślin, odporności na wyleganie
i choroby, terminu dojrzewania
i cech ziarna (masa 1000 ziaren,
wyrównanie).
Pszenica jara jako gatunek odporny na wyleganie, przy niskim
poziomie nawożenia azotowego,
nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu; natomiast przy
wyższym nawożeniu azotem zabieg skracania źdźbła może być
traktowany jako drugoplanowy.
Do odmian o dużej i dość dużej
odporności na wyleganie należą

KWS Torridon, Trappe, Bombona,
Arabella a także Łagwa.
Odmiany pszenicy jarej wykazują zróżnicowaną odporność na
choroby. Obecnie najczęściej spotykanymi chorobami w uprawach
tego gatunku są septorioza liści,
rdza brunatna i mączniak prawdziwy. Jednak w przypadku rdzy
brunatnej obserwuje się największe
zróżnicowanie odmianowe. Wyróżniają się zwłaszcza jakościowe
(grupa A) odmiany – KWS Torridon i Tybalt. Natomiast małą
odpornością na rdzę brunatną
cechuje się Bombona (E). W latach
2011, 2012 zanotowano występowanie rdzy żółtej (mającej zazwyczaj lokalny charakter). Odmianą
o największej odporności na rdzę
żółtą jest Struna, która wyróżnia
się ponadto dość dużą odpornością
na mączniaka prawdziwego, rdzę
brunatną oraz septoriozę liści.

W roku 2013 największy udział
w powierzchni zakwalifikowanych plantacji nasiennych miały
odmiany Tybalt (31,2%), Arabella
(8,9%) i Monsun (7,0%). Stosunkowo duże znaczenie w nasiennictwie mają odmiany ze Wspólnego
Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Łączny udział tych
odmian wynosił 17,2%.
Dodatkową pomoc przy wyborze odmiany do uprawy w danym
rejonie stanową „Listy zalecanych
do uprawy odmian na obszarze
województw”. W najbliższym
czasie tworzone będą Listy na
rok 2014, które ustalone zostaną na zimowych posiedzeniach
Zespołów Wojewódzkich PDOiR w lutym 2014 roku. W roku
2013 odmianami zalecanymi do
uprawy w największej liczbie województw były: Tybalt, Kandela,
Ostka Smolicka, Arabella i Hewilla
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2010

63,4

75,3

41,2

13,3

331

89

93

205

5

5

4

4

3

5

6

6

Hewilla

2006

63,1

74,2

41,6

14,1

312

85

97

204

4

5

4

4

5

5

5

5

Katoda

2008

62,0

72,4

40,9

14,0

374

89

95

204

5

5

5

5

5

5

5

5

Parabola

2006

61,9

72,8

46,0

14,6

307

88

90

203

5

5

5

4

5

5

5

4

Żura

2002

61,4

72,2

40,1

14,2

298

86

95

203

4

5

5

5

5

5

5

5

Monsun

2004

60,1

71,5

42,3

13,9

412

83

86

205

5

5

4

4

6

5

5

5

Waluta

2008

59,0

69,5

41,7

13,6

382

89

97

205

3

5

5

4

5

5

5

5

Nawra

1999

58,9

68,8

42,6

14,1

337

85

84

204

5

4

5

5

5

4

5

4

Rdza zółta

5

Rdza brunatna

5

Wyleganie
6

Dojrzałość woskowa
204

Odmiany

Masa 1000 ziaren (g)

Septorioza liści

Mączniak prawdziwy

Choroby podst. źdźbła

Wysokość roślin (cm)

Wsk. sedymen. SDS (ml)

Liczba opadania (sek.)

Zawartość białka (% s.m.)

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy jarej zwyczajnej i twardej wg COBORU

Rok rejestracji

System ten powstał na bazie porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego (PDO) i obejmuje
swym zakresem doświadczenia
niezbędne dla prowadzenia prawidłowej praktyki rolniczej.
Pod koniec ubiegłego roku
z krajowego rejestru skreślono jedną jakościową odmianę – Bryza.
Obecnie krajowy rejestr pszenicy
jarej liczy 27 odmian pszenicy
zwyczajnej i jedną odmianę pszenicy twardej. Wśród odmian pszenicy zwyczajnej nadal najliczniej
reprezentowana jest grupa technologiczna A (20 odmian), znacznie
mniej odmian jest w grupie pszenic chlebowych B (4) i w grupie
elitarnej E (2). W grupie pszenic
pozostałych, w tym pastewnych
jest tylko jedna odmiana – Radocha. Odmiany pszenicy zwyczajnej jarej w większości pochodzą
z krajowej hodowli, natomiast
formy zagraniczne (niemieckie,
szwedzkie, holenderskie) stanowią 19% wszystkich zarejestrowanych. Aktualnie w krajowym
rejestrze pszenicy zwyczajnej jarej
znajdują się dwie formy ościste –
Ostka Smolicka (grupa A) oraz Zadra (grupa B). Oścista jest również
jedyna zarejestrowana odmiana
pszenicy twardej SMH87. Odmiany o takiej morfologii nadają się
szczególnie do uprawy na polach
położonych w bliskim sąsiedztwie
terenów leśnych, gdzie występuje ryzyko szkód powodowanych
przez zwierzynę.
Podane w tabeli 1 wartości cech
rolniczych są średnią z trzech
ostatnich lat, natomiast wyniki
cech technologicznych pochodzą z różnych okresów wielolecia 1995-2013. Kolejność odmian
w tabeli uszeregowano według
malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki
(a1) w poszczególnych grupach
technologicznych. W dokumentacji wynikowej ograniczono się
jedynie do tych odmian, które we
wspomnianym okresie miały co
najmniej dwa lata badań. Oznacza
to, że pominięto w niej odmiany
Torka (grupa E), Griwa, Koksa,
Korynta, Partyzan, Raweta (grupa
A) oraz Banti i Cytra (grupa B),
które nie były badane w ciągu
ostatnich dwóch lub trzech lat.
Prezentowane wyniki pochodzą
z doświadczeń PDOiR a także rejestrowych (dla nowej odmiany).
Badania rejestrowe i porejestrowe pszenicy prowadzi się
przy uprawie na dwóch, znacznie zróżnicowanych poziomach
agrotechniki. Wysoki poziom
agrotechniki (a2) różni się od
przeciętnego zwiększonym
o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych
preparatów wieloskładnikowych (łącznie z fungicydami),
ochroną przed wyleganiem (1 zabieg lub podział dawki na dwie
części) i chorobami (2 zabiegi).

Mgr Anna Skrzypek
COBORU
Słupia Wielka

skala 9o
elitarne (grupa E)
Bombona

2005

58,2

70,3

38

14,9

346

86

Tybalt

2005

66,3

76,8

41,2

14,2

365

81

KWS Torridon

2012

66,0

76,8

39,8

14,6

390

Arabella

2011

65,4

74,9

38,1

14,4

Struna

2013

65,0

76,0

39,7

Izera

2012

64,8

75,5

Kandela

2010

64,4

Łagwa

2009

Ostka Smolicka *

95

jakościowe (grupa A)

chlebowe (grupa B)
Trappe

2008

64,7

76,1

35,7

13,4

351

82

87

206

6

6

5

5

4

5

5

5

Zadra *

2005

61,3

71,1

36,6

13,2

346

68

93

205

4

5

4

5

5

5

5

5

204

5

5

4

5

4

5

4

4

203

3

4

6

6

6

4

5

4

pozostałe (grupa C)
Radocha

2011

60,2

72,1

42,3

14,7

272

80

88

pszenica twarda (durum)
SMH87 *

2011

45,4

53,2

41,5

14,3

347

82

82

* – odmiana oścista
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
dojrzałość woskowa – liczba dni od 1.01.
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Uwarunkowania wyboru odmiany ziemniaka do sadzenia
Parametry i cechy użytkowe odmian
Obecnie w KR zarejestrowanych jest
118 odmian ziemniaka, których liczba w latach się zmienia. Większość reprezentuje
rodzime hodowle. Rolnicy korzystający
z palety KR mogą wybierać wśród 13 odmian bardzo wczesnych, 26 wczesnych, aż
52 kreacji średniowczesnych, 14 średniopóźnych oraz 13 późnych.
Chcąc dostarczyć dla praktyki rolniczej
aktualnych informacji o wartości gospodarczej poszczególnych odmian, Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, corocznie prowadzi
liczne doświadczenia w ramach systemu
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR).
Zmiany w strukturze spożycia ziemniaków wskazują, że coraz większe znaczenie
mają odmiany konsumpcyjne, typowo jadalne z możliwością wykorzystania do konfekcjonowania, spełniając określone parametry
technologiczne. Obejmują one zewnętrzne
cechy bulw jak: wielkość i kształt, głębokość
i ilość oczek, wady i grubość skórki. Bulwy
powinny być dojrzałe, zdrowe, nie mogą być
zazieleniałe, uszkodzone oraz nadmarznięte
wykazując przydatność do szczotkowania
i mycia. Ważna jest również struktura plonu,
w której procentowy udziału w poszczególnych frakcjach powinny być wyrównany.
Najbardziej pożądany jest zakres wielkości
od 40 do 65 mm. Natomiast parametry
wewnętrzne związane są ze składem chemicznym i właściwościami miąższu. Bulwy
powinny charakteryzować się naturalną,
jednolitą barwą miąższu oraz nie wykazywać zdolności do ciemnienia miąższu
REKLAMA

surowego i po ugotowaniu. Przyjmując, ze
odmiana pełni decydującą rolę przy określaniu wartości technologicznej ziemniaka,
podejmując się wyboru odmiany do uprawy
należy mieć na względzie również inne
czynniki, które decydują o wartości uzyskanego plonu. Są to czynniki środowiskowe
(miejsce uprawy, klimat, typ i rodzaj gleby),
oraz warunki przechowywania. Występują również czynniki uprawowe takie jak:
termin sadzenia i zbioru oraz nawożenie,
nawadnianie i stosowanie pestycydów które
mają duże znaczenie w kosztach produkcji.
Działania mające na celu uzyskanie wysokiej jakości bulw równoznaczne są z poniesieniem dodatkowych nakładów. Dlatego też
obok podstawowych cech odmiany ważna
jest znajomość ich wymagań. Podejmujący
się uprawy ziemniaka musi być przekonany,
że wyższa jakość daje możliwość uzyskania
wyższej ceny. Trzeba również znać sposób
rozdysponowania plonu.
Odmiany jadalne krajowych hodowli
w porównaniu z zarejestrowanymi w Polsce odmianami zagranicznymi wykazują
przewagę pod względem potencjału plonotwórczego oraz poziomu odporności na
wirus Y. pewną przewagę wykazują również
pod względem odporności liści na zarazę
ziemniaka i wirus liściozwoju. Cechy te
powinny przesądzać o preferowaniu polskich odmian w systemach integrowanej
i ekologicznej produkcji ziemniaków. Z kolei
odmiany zagraniczne wykazują przewagę
przede wszystkim pod względem cech decydujących o wyglądzie bulw. Chociaż wyhodowanie odmiany ziemniaka trwa nawet

dwanaście lat, krajowe spółki hodowlane
czynią intensywne działania w kierunku
uzyskania odmian przydatnych do konfekcjonowania i mają już w tym zakresie
osiągnięcia.
Dwa ostatnie sezony wegetacyjne uprawy
ziemniaka charakteryzowały się zmiennym ploniem ziemniaka. W 2012 właściwe
uwilgotnienie gleby a w 2013 nadmierne
opady i okresy posuchy, potwierdziły, jak
ważną rolę odgrywa woda w tworzeniu
plonu roślin okopowych. Wg danych
GUS średni plon krajowy w 2012 roku
wzrósł do rekordowego poziomu 244 dt/
ha, a w sezonie 2013 wyniósł 211 dt/ha.
Ponadto utrzymała się tendencja spadkowa
powierzchni uprawy ziemniaka w Polsce
i wg Informacji GUS-u było to tylko około
300 tysięcy hektarów.
Średni plon wszystkich odmian badanych
przez COBORU w 2012 roku wyniósł 526 dt/
ha, natomiast w 2013 roku 477 dt/ha i był
niższy o ponad 11%. Przedstawione uśrednione wyniki plonowania dla odmian wczesnych i średniowczesnych jadalnych, które
stanowią ponad 66% KR, pochodzą z prawie
40 miejscowości w kraju. W doświadczeniach
zastosowano nawożenie mineralne na poziomie 350 kg (NPK) w czystym składniku przy
zachowaniu proporcji (1:1:1,5), co w ostatnim
dziesięcioleciu pozwala na uzyskanie średnich
plonów na poziomie około 50 t/ha. Powyższe
testy poletkowe są prowadzone w warunkach
pełnej ochrony przed chwastami, stonką oraz
zarazą ziemniaka.
W zestawieniach tabelarycznych przedstawione są wyniki dla poszczególnych

ZIEMNIAK. Odmiany jadalne wczesne.
Plon ogólny

Odmiany
Lp.
Wzorzec,
dt z ha

Plon handlowy

2013

2012

2013

2012

421

519

394

500

(% wzorca)

1

Altesse

FR

98

82

94

2

Aruba

PL

3

Bellarosa

DE

4

Carrera

NL

5

Cyprian

PL

96

99

98

100

6

Gwiazda

PL

106

105

107

106

7

Michalina

PL

107

117

106

118

8

Oman

PL

86

92

84

91

9

Owacja

PL

111

106

111

106

10

Vineta

DE

102

98

103

98

99
94

100

98
98

97

102

99
104

ZIEMNIAK. Odmiany jadalne średniowczesne.
Plon ogólny

Odmiany
Lp.
Wzorzec,
dt z ha

Plon handlowy

2013

2012

2013

2012

492

548

455

521

(% wzorca)

1

Ametyst

PL

127

2

Bartek

PL

3

Bogatka

PL

4

Bursztyn

PL

5

Cekin

PL

6

Dali

NL

7

Finezja

PL

104

8

Folva

DK

100

9

Gawin

PL

97

115

123

103
95

102
91

94
93

113

95

94
95

89
104

97
88

106

103

100
93

94

91

10

Igor

PL

101

100

11

Jurata

DE

93

94

12

Jurek

PL

101

13

Jutrzenka

PL

14

Legenda

PL

84

89

85

89

15

Malaga

PL

93

105

90

102

16

Oberon

PL

94

109

94

109

17

Promyk

PL

18

Sagitta

NL

90

101

89

100

19

Satina

DE

110

104

111

107

20

Stasia

PL

106

84

106

83

110

104

101

112
102

95

94

21

Tajfun

PL

105

103

107

105

22

Tetyda

PL

108

113

111

114

odmian, a plony podano w odniesieniu do
wzorca, który stanowi średnia ze wszystkich
badanych odmian w testowanej grupie.
Odmiany wczesne reprezentuje dziesięć
odmian. Wśród nich najwyższym plonem
ogólnym jak i handlowym bulw w ostatnim
dwuleciu roku wykazała się Owacja oraz
Michalina, która została wpisana do KR
w 2010 roku. Dobrze zaprezentowały się
również: Gwiazda, Cyprian oraz Vineta, która ma bardzo dobre właściwości kulinarne.
W grupie odmian średniowczesnych

jadalnych przetestowano 22 odmiany,
gdzie najwyższym potencjałem plonotwórczym wykazały się Ametyst, Satina
i Tetyda. Pierwsza z nich posiada większą
zdolność kumulacji skrobi (około 15,5%)
i przeciętny smak, natomiast Satina i Tetyda
cechują się lepszymi walorami smakowymi
a ich skrobiowość jest na poziomie 14% .
Z dobrej strony pokazały się również Finezja,
Stasia i Jurek oraz Tajfun, który jest odmiana stabilnie plonującą o dobrym smaku
i podwyższonej skrobiowości. Dostępność

kwalifikowanych sadzeniaków Tajfuna oraz
Satiny powinna być dość duża.
Podsumowując – rolnik, który chce z powodzeniem uprawiać ziemniaki powinien
pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
musi używać dobrego, zdrowego materiału
sadzeniakowego o określonym stopniu kwalifikacji, stosować właściwa agrotechnikę oraz
skuteczną ochronę przeciw zarazie ziemniaka
a ponadto wiedzieć jaką odmianę wybrać.
Tomasz Lenartowicz
COBORU Słupia Wielka

WWW.RAPORTROLNY.PL
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Racjonalizacja nawożenia
W pogoni za wysokimi plonami na całym świecie
masowo stosowano środki ochrony roślin i nawozy
mineralne, co przyczyniło się do nadmiernej degradacji
środowiska naturalnego.
Nadmierna chemizacja rolnictwa negatywnie wpływa na
środowisko naturalne i zdrowie
człowieka – pojawiła się groźba
wyniszczenia organizmów pożytecznych, rozwoju ras odpornych
szkodników na stosowane pestycydy oraz pojawiania się wtórnych
patogenów, dlatego od kilku lat
zaczęto wprowadzać uregulowania prawne mające na celu redukcję szkodliwego oddziaływania
ochrony roślin i nawożenia.
Unia Europejska wprowadza
zasady integrowanej ochrony roślin. Nowe przepisy nie zakazują
używania chemicznych środków
ochrony, ale ograniczają i racjonalizują ich stosowanie. Producent
powinien ograniczać stosowanie
pestycydów do niezbędnego minimum poprzez zredukowanie
dawek substancji czynnych, ograniczenie ilości wykonywanych
zabiegów czy stosowanie dawek
dzielonych. Zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Komisję
Europejską należy redukować
stosowanie nawożenia mineralnego, które przyczynia się do
nadmiernej degradacji gleb i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Należy zatem wybierać
nawozy, które sprzyjają wzrostowi
produktywności upraw poprzez
redukcję wpływu szkodliwych
dla roślin czynników biotycznych
i abiotycznych.
Szansą i przyszłością dla rozwoju zrównoważonych metod
produkcji rolniczej są nawozy
z dodatkiem substancji o działaniu biostymulującym. Nawozy te są niezwykle efektywne
w zrównoważonym nawożeniu
plantacji, gdyż zwiększają odporność roślin na stresy mineralne
i środowiskowe. Ponadto stymulują wzrost, rozwój i plonowanie
roślin uprawnych oraz zapewniają
zaopatrzenie w dostępne formy
składników pokarmowych. Ich
stosowanie nie tylko gwarantuje
prawidłowe odżywienie roślin
uprawnych, ale także zapewnia
korzystne oddziaływanie na glebę, podnosząc jej potencjał plonotwórczy. Dokarmiają rośliny,
a równocześnie powodują zmiany
fizyczne w glebie – sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej,
korzystnie wpływają na jej odczyn
i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych
na przyswajalne dla roślin. Są to
produkty przyjazne dla roślin,
środowiska glebowego i zdrowia
człowieka.
Nowe podejście do odżywiania
roślin i gleby zmusza producentów
rolnych do zmiany technologii
nawożenia. Należy stosować nawozy, które działają wielopłaszczyznowo. Samo uzupełnianie
składników pokarmowych nie
jest działaniem wystarczającym.
Konieczne jest wprowadzanie

z nawozami dodatków, które
poprawią parametry gleby decydujące o jej żyzności.
Dostępne nawozy z dodatkiem substancji biostymulujących nie tylko wzbogacają
glebę w składniki pokarmowe
niezbędne dla roślin, ale też poprawiają odżywienie roślin, aktywując pobieranie i transport
składników mineralnych, biorą
udział w ochronie roślin przed
stresami oraz wydłużają proces
fotosyntezy.
Gleby występujące w Polsce
w znacznej mierze są zakwaszone.
Wapnowanie gleb jest standardowym zabiegiem agrotechnicznym,
wykonywanym co kilka lat przez
większość rolników. Oprócz tradycyjnego wapnowania warto także
stosować nawozy NPK, które
wzbogacone zostały o wapń. Taki
wybór gwarantuje stworzenie
dogodnego dla roślin mikro pH
w obrębie systemu korzeniowego. Bardzo dobrym przykładem
tego typu preparatów są nawozy
zawierające mezocalc – naturalny
węglan wapnia. Dzięki jego wysokiej reaktywności /rozpuszczalności/ bardzo szybko wpływa on
na podniesienie mikro pH gleby
w obrębie systemu korzeniowego,
co w znacznym stopniu zwiększa
dostępność składników pokarmowych. Ponadto minerał ten jest
rezerwuarem wapnia dla roślin,
poprawia strukturę gleby, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zapewnia lepsze kiełkowanie
i krzewienie się roślin. Nawozy
z wysoką zawartością reaktywnego wapnia polecane są w uprawach rolniczych, sadowniczych
i warzywniczych.
Mając dostępne składniki
pokarmowe w glebie powinniśmy wpłynąć na ich efektywne
pobranie i wykorzystanie przez
rośliny. Warto zastosować preparaty nowej generacji wzbogacone
o komponenty zawierające filtraty
z alg. Wykazują one zdecydowanie wyższą skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi nawozami.
Obecnie przemysł wytwarzający
nawozy oparte o filtraty z alg,
mając do dyspozycji nowoczesne
laboratoria zajmujące się morską biotechnologią oraz wysoko zaawansowane technologie
produkcji, wytwarza preparaty
precyzyjnie ukierunkowane na
uruchomienie potencjału plonotwórczego roślin uprawnych.
Związki te mogą być podawane
zarówno z nawozami płynnymi,
jak i doglebowymi. Ekstrakty zawarte w nawozach doglebowych
stymulują przemiany metaboliczne w roślinie, pobudzają aktywność korzeniową, poprawiają
architekturę systemu korzeniowego, efektywność pobierania
wody i składników pokarmowych, regulują także przemiany

enzymatyczne. O stymulację systemu korzeniowego dbamy stosując różne zabiegi agrotechniczne,
jednak najlepsze efekty daje zastosowanie nawozów doglebowych
zawierających aminopurunę. Jej
obecność stanowi dla komórki
rośliny impuls do pobierania
wapnia, przez co dochodzi do
podziałów komórkowych i do
rozwoju korzenia – włośników.
Aminopuryna działa jak sygnał,
który odbierają receptory komórek korzenia. Po wychwyceniu
sygnału roślina zaczyna intensywniej pobierać do wewnątrz
komórki wapń. Wzrost przepływu
wapnia powoduje aktywowanie
kiełkowania, rozwoju systemu
korzeniowego i wschody roślin.
Warto więc wybrać nawóz
wapniowy o szerokim spektrum
działania i zawierający dodatkowo mechanizm uruchamiający
„pompę wapniową” stymulującą
pobieranie wapnia przez rośliny
z gleby. Przykładem tego typu nawozów są te zawierające kompleks
Physio Plus, czyli aminopurynę
i mezocalc.
Mówiąc o optymalizacji nawożenia nie sposób ominąć tematu
najważniejszego składnika plonotwórczego, jakim jest azot. Decyduje on o wielkości i jakości plonu.
Jest niezbędnym elementem syntezy cząsteczek białka – podstawowego budulca wszystkich żywych
organizmów. Niedobór azotu powoduje nie tylko spadek plonu, ale
i zahamowanie wzrostu i rozwoju
rośliny. Stosujemy go w bardzo
dużych ilościach licząc na to, że
przełoży się on bezpośrednio na
wysoki plon. I jest w tym dużo
racji! Niemniej efektywność
działania azotu zależy także od
dostępności innych składników
pokarmowych: siarki, magnezu,
cynku… i nie tylko. Wśród oferowanych na rynku nawozów
azotowych dostępne są również
takie, których efekt plonotwórczego działania azotu wspomagany
jest przez naturalną substancję
o działaniu biostymulującym N
PRO. Dzięki jej obecności roślina
szybciej pobiera i przetwarza azot
do związków organicznych budując swój plon, co także w znacznej mierze ogranicza kumulację
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego azotanów. W tym przypadku
dbamy nie tylko o racjonalizację
nawożenia azotem, ale również
o zdrowie konsumentów.
Opisane przykłady racjonalizacji nawożenia nawozami granulowanymi poprzez wykorzystanie
naturalnych substancji o działaniu biostymulującym, to tylko
część tego, co można wnieść do
obecnie stosowanych technologii. Chodzi przede wszystkim
o to aby zacząć odżywiać nasze
uprawy, a nie tylko je nawozić.
Paweł Kocel

URODZAJ
REKLAMA
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URODZAJ

Wapń, ważny dla gleby, ale przede wszystkim dla roślin

Wapń pełni szereg bardzo istotnych funkcji w roślinie, a jego niedobór przyczynia się do obniżki plonów.
Pierwiastek ten wchodzi,
m.in., w skład ścian komórkowych i decyduje o ich przepuszczalności, aktywuje enzymy,
neutralizuje kwasy organiczne,
wpływa na rozwój i wzrost korzeni. Odgrywa podstawową
rolę w stabilizowaniu pektyn
tworzących blaszkę środkową
ściany komórkowej.
Pektyny (pektyniany wapnia)
uczestniczą w budowie ścian
komórkowych.
Składają się one z długich
REKLAMA

łańcuchów kwasu a-D-galaktouronowego, powiązanych ze
sobą za pomocą wapnia. Jeżeli
wapnia w roślinie jest wystarczająco dużo, to wiązania te są
podwójne, mocne, a jeżeli za
mało to pojedyncze, słabe. Jest
ich szczególnie dużo w blaszce
środkowej, która jest elementem
spajającym poszczególne komórki ze sobą. Ściany komórkowe
tworzą w pewnym sensie „układ
szkieletowy”, nadający roślinom
odpowiednią wytrzymałość,

a ponadto decydują o odporności roślin na niesprzyjające
warunki klimatyczne. Dodatkowo stanowią zaporę przed
penetracją patogenów.
Rola pektyn jest ogromna,
zwłaszcza jeśli chodzi o budowę
owoców. Tworzą one niejako
ich „konstrukcję nośną”, która w przypadku, gdy wapnia
w owocach jest dużo, jest solidna i mocna, a kiedy jest mało
– krucha i słaba. Tak więc owoce, w których brakuje wapnia,

prawie zawsze będą mniejsze,
słabiej „napełnione” miąższem,
zdecydowanie mniej jędrne.
Będą miały cieńszą i słabszą
skórkę. Czasami mogą zdarzyć
się jednak pojedyncze owoce
duże, ale lekkie, „papierowe”,
puste w środku.
W warunkach suszy wapń
stabilizuje struktury białkowe,
membrany komórkowe oraz micelle. Utrzymuje także odpowiednią strukturę membran
plazmatycznych biorąc w ten

sposób udział w organizacji fizjologicznej komórki. Wpływa
również korzystnie na działanie
niektórych enzymów - utrzymując biokoloidy komórki (i same
enzymy) w stanie właściwego
uwodnienia, co z kolei wpływa na przebieg wielu procesów
biochemicznych.
Brak albo niedobór wapnia
w roślinie pojawia się na glebach
bardzo ubogich w ten pierwiastek (o niskim pH). Zdecydowana większość gleb w Polsce, to
właśnie gleby kwaśne. Ale może
być też spowodowany tym, że
występuje on w formach niedostępnych dla roślin, albo może
być trudno przyswajalny lub
w ogóle nieprzyswajalny. Inną
przyczyną niedoborów wapnia
w roślinie może być jego zbyt
wolne przemieszczanie w roślinie spowodowane spadkiem
transpiracji, np. w warunkach
wysokiej wilgotności powietrza
lub intensywnej suszy. Samo
wapnowanie gleby sprawy nie
załatwia, bo oprócz kontroli pH,
ważne jest jeszcze nawożenie
upraw wapniem w celu optymalnego odżywienia roślin tym
pierwiastkiem. Tzw. wapnowanie, ma bowiem na celu podniesienie odczynu gleby, który jest
ważnym czynnikiem decydującym o różnych biologicznych
i fizykochemicznych procesach
zachodzących w glebie, a nawożenie roślin wapniem – właściwe
ich odżywienie. Tak więc od
rodzaju samego nawozu wapniowego dużo, a nawet bardzo
dużo zależy. Bo albo będzie on
dedykowany przede wszystkim
do zmiany pH gleby, albo do
odżywiania wapniem roślin.
Praktyka pokazuje często, że
rzadko się zdarza, żeby i jedno
i drugie szło ze sobą w parze.
Uszkodzenia w roślinach spowodowane niedoborem wapnia
są rezultatem zniszczeń ścian
komórkowych spowodowanych
zwiększoną przepuszczalnością
tkanek i zaburzeniami funkcji
komórkowych. Dzieję się tak,
ponieważ pektynaza przenikając przez błony komórkowe
wchodzi w reakcję z pektyną
i niszczy blaszkę środkową
oddzielającą poszczególne komórki. W wyniku tego procesu dochodzi do samorozkładu
tkanek. Można powiedzieć, że
taka struktura się „rozjeżdża jak
przysłowiowy domek z kart”,
a roślina (jej część, np. jakiś
organ) rozpada.
Aby zidentyfikować zasobność gleb w wapń i ocenić jego
dostępność i przyswajalność
warto wykonać badania gleby
na zawartość tego składnika.
Niektóre, profesjonalne firmy nawozowe organizują dla
swoich klientów powszechne bezpłatne badania gleby
na zawartość tego składnika
w ramach stałej współpracy
z rolnikami. Dlatego przy wyborze konkretnej technologii

nawożenia należy rozważyć
opcję wyboru oferty firmy,
która nie tylko zaoferuje sprzedaż odpowiednich preparatów
i fachowe doradztwo, ale także
i przeprowadzi analizę gleby
pod kątem zawartości składników pokarmowych. Zachęcamy
do skorzystania z tej usługi, ponieważ bez dostępnego wapnia
dla roślin, produkcja zdrowych
i dorodnych płodów rolnych,
zwłaszcza owoców i warzyw,
jest niemalże niemożliwa.
Physiomax 975 to nawóz
z wysoką zawartością reaktywnego wapnia mezocalc,
polecany w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Nawóz
ten zalecany jest do stosowania
także w uprawach ekologicznych (wykaz IUNiG). Poprawia on odczyn i strukturę gleby,
stymuluje rozwój systemu korzeniowego, dostarcza niezbędnego dla prawidłowego
rozwoju roślin wapnia łatwo
przyswajalnego przez rośliny.
Physiomax zawiera w swoim
składzie kompleks Physio+ czyli
wyciąg z alg morskich z aminopuryną, naturalną substancją
wpływającą na wzrost systemu korzeniowego, pobieranie
Ca, P i K oraz poprawiającą
odporność roślin na czynniki
stresowe w początkowej fazie
wzrostu. Aminopuryna działa
jak sygnał, wiążąc się z receptorami komórkowymi rośliny. Po
wychwyceniu sygnału roślina
zaczyna intensywniej pobierać
do wewnątrz komórki wapń.
Wzrost przepływu wapnia
powoduje aktywowanie kiełkowania, rozwoju systemu korzeniowego i wschodów roślin.
Mezocalc to wysoce reaktywny i łatwo przyswajalny wapń
pozyskiwany z oceanicznych złóż
pochodzących z ery mezozoicznej. Złoża tego naturalnego węglanu wapnia powstały ponad
150 mln lat temu. Charakteryzują się one amorficzną strukturą i niespotykaną czystością,
a zawarty w nich węglan wapnia
jest bardzo wysoce reaktywny.
Dodatek węglanu wapnia stanowi impuls dla mikroorganizmów
glebowych pobudzający je do
aktywności życiowej – wraz ze
wzrostem pH rośnie aktywność
mikroorganizmów glebowych.
Węglan wapnia działa na glebę
strukturotwórczo oraz sprzyja
tworzeniu się trwałych substancji organicznych i akumulacji
próchnicy. Nawożenie tym
składnikiem zapewnia lepsze
pobieranie substancji pokarmowych z gleby poprzez poprawę
pH, stymulację aktywności mikroflory, a łatwo przyswajalny
wapń doskonale odżywia rośliny. Mezocalc jest rezerwuarem
wapnia dla roślin, poprawia
strukturę gleby, stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
zapewnia lepsze kiełkowanie
i krzewienie się roślin.
dr Maciej Sroczyński
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Fińska siła,
fińska moc...
Nowa seria S czwartej generacji:
• nowa stylistyka
• większa moc
• lepsza wydajność
Valtra to ciągniki o mocy
od 88 KM do 400 KM
AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo,
tel. 61 662 90 50
Umów się na jazdę testową u najbliższego dealera.
www.valtra.pl

ZAPRASZAMY NA TARGI POLAGRA
W DNIACH 30.01.-02.02.2014
STOISKO AGCO, HALA NR 5

PREMIERY
Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.
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A może gąsienice zamiast kół?
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Czy kombajny jeżdżące na gąsienicach to egzotyka? A może polscy rolnicy też mogliby rozważyć taką ewentualność?
Czym się różni i co daje konstrukcja gąsienicowa? Podczas
kukurydzianego demotouru prezentowany kombajn 9230 ma takie właśnie rozwiązanie i o tym
z Pawłem Kanią z firmy Case
rozmawiała Alicja Szczypta.
Gąsienica ma taką przewagą nad kołami, że wywiera
mniejszy nacisk na glebę, więc
zagniatanie pól jest o wiele
mniejsze. Również znacznie
lepsze są właściwości trakcyjne,

co szczególnie ważne jest przy
kukurydzy. Warunki bywają
tu ciężkie, bo zbiór następuje
jesienią, a czasami nawet zahaczamy o zimę, więc takie
rozwiązanie, najlepiej tak jak
tutaj wraz z napędem na tylną oś
dobrze sprawdza się w praktyce.
Skoro są gąsienice, to kombajnista nie ma kierownicy,
ale dwa drążki?
Nie. Ten kombajn wyposażony

jest w zwyczajną kierownicę,
sterowanie nie różni się absolutnie niczym od sterowania
kombajnem kołowym. Zastosowane tu rozwiązanie gąsienicowe pozwoliło zmniejszyć
szerokość całego kombajnu do
3,5 metra, w związku z czym
o wiele łatwiej poruszać się nim
po drogach publicznych. Wbrew
obiegowemu przekonaniu, taka
gąsienica świetnie sprawdza się
na drodze.

A trzeba takie nakładki specjalne stosować?
Nie. Gąsienica jest gumowa,
więc nie ma obawy o niszczenia
asfaltu.
A gumowa gąsienica nie
jest przypadkiem delikatniejsza od metalowej? Nie
grozi to jej uszkodzeniem czy
rozerwaniem?
Nie nazwałbym tego delikatnością… To jest kompozyt gumy

REKLAMA

RABAT 10%
NA SILOSY PŁASKODENNE
ZAMÓWIONE DO 31.03.2014 r.

i stali, ze stalowym zbrojeniem.
Jest to rozwiązanie stosowane
od ponad 20 lat w ciągnikach
Case Steiger Quadtrac. Rolnicy
śmiało nimi jeździli po drogach
publicznych, a zużycie gumowej
gąsienicy było takie samo jak
zużycie – również gumowych
– opon.
Czy lepsze właściwości
trakcyjne i mniejsze ugniatanie ziemi przekładają się na
ekonomię?
Lepsze właściwości trakcyjne przekładają się na mniejszy
uślizg w czasie jazdy. Jeśli więc
mniej energii zużyjemy na poruszanie się po polu, więcej
pozostanie go w zbiorniku. Sytuacje, gdy zakopiemy się w śliskim i grząskim polu kosztują
nas sporo paliwa, więc skoro
właściwości jezdne gąsienic są
lepsze, to unikniemy większości
takich momentów.
Polscy rolnicy przekonują się
do maszyn na gąsienicach, czy
pozostają przy tradycyjnych
rozwiązaniach kołowych?
Większość maszyn, które
jeżdżą po naszych polach, to
oczywiście maszyny na kołach.
Rozwiązania gąsienicowe są stosowane w dużych i największych
traktorach i kombajnach. Coraz
częściej jednak rolnicy dostrzegają zalety tego rozwiązania.
W przypadku kombajnów nawet w naszej firmie gąsienice są
nowością, bo choć w przypadku
ciągników montowaliśmy je od
kilkudziesięciu lat, to w kombajnach instalujemy je dopiero
od kilku lat. Widzimy, że rozwiązanie to sprzedaje się coraz
lepiej – również w Polsce.
A jeśli chodzi o traktory na
gąsienicach, to również się powoli popularyzują, prawda?
Owszem. Traktory Steiger

=
=

Quadtrac, które wyposażamy
w 4 takie układy gąsienicowe
w miejscu 4 kół, coraz lepiej
sprzedają się w Polsce. Są to
jednak rozwiązania do bardzo
dużych gospodarstw, gdzie stawia się na ekonomię i właściciel
jest w stanie przeliczyć sobie tę
inwestycję na korzyści. W przypadku bardzo dużych maszyn
w trudnych warunkach glebowych, inwestowanie w takie
rozwiązania bardzo szybko się
zwraca.
Ciekawostką w prezentowanym tu kombajnie jest system
omłotu…
Nasze kombajny od 35 lat
wyposażone są w rotorowy
system omłotu. Inżynierowie
naszej firmy wynaleźli tę technologię i od tej pory ją rozwijamy.
Zasadnicza różnica polega na
braku jakiegokolwiek poprzecznego elementu młócącego. Cały
omłot i separacja odbywa się
wzdłuż jednego rotora. Nie
stosujemy też dodatkowych
bębnów przyśpieszających.
Wpływa to na efektywność,
mniejsze zapotrzebowanie na
moc i mniejsze zużycie paliwa.
Dodatkowo w technologii rotorowej ziarno jest wycierane
z kłosów, a nie wytrząsane przy
kontakcie z twardym metalowym elementem. Dzięki temu
uzyskujemy lepszą jakość ziarna.
A to już bezpośrednio przekłada się na kieszeń rolnika.
Zdecydowanie. Podkreślić
należy również to, że bardzo
wiele gospodarstw produkujących materiał siewny stosuje
właśnie konstrukcje rotorowe
ze względu na wysoką jakość
ziarna i niski współczynnik
wybijania zarodków z ziarna,
co wpływa na efektywność
wschodów.
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Pług na miarę potrzeb
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Pług to niezbędne narzędzie rolnicze i warto zastanowić się, w jaki zainwestować, by móc go
maksymalnie wykorzystać w gospodarstwie.

Odpowiedni pług zapewni
optymalny okres przygotowania pola pod nowe zasiewy,
przeoranie resztek pożniwnych
/szczególnie po kukurydzy, której areał uprawy w ostatnich latach wzrósł/.
Na rynku krajowym mamy
do wyboru szeroki wachlarz
tych narzędzi oferowanych
przez polskich producentów,
jak Unia Group, „Agro-Masz”,
czy zagranicznych, jak Lemken,
Kuhn, Kverneland, Vogel&Noot,
Pottinger, Krone
Większość tych producentów
w swojej ofercie posiada pługi do
orki bezzagonowej, z podwójną
parą korpusów płużnych co ma
istotny wpływ na koszty pracy.
Pozytywną stroną takiego narzędzia jest jakość wykonanej
orki (brak zagonów, bruzd przy
orce w skład i w rozorywkę), natomiast negatywną stroną tych
pługów jest zwiększona masa,
przez co udźwig podnośnika na

TUZ-ie musi wzrosnąć.
Płynna praca pługa zależy
między innymi od wysokości
pod ramą i odległości między
korpusami płużnymi, ponieważ te parametry mają wpływ
na zapychanie się podczas orki
przy znacznej masie resztek
pożniwnych.
Nie bez znaczenia jest możliwość zagregatowania z ciągnikiem odpowiedniej mocy
w celu najefektywniejszej pracy
na polu. Różna waga pługów
wynika z szerokości pracy korpusów płużnych, która waha się
od 32 cm do 55 cm, grubości
i wielkości profilu ramy oraz
zamocowanego typu odkładnic i osprzętu. Wyposażenie
pługów w dodatkowe elementy ułatwiające pracę i zapewniające jakość orki, takie jak:
różne typy odkładnic, lemieszy
(dziobowe, trapezowe z przyspawanym dłutem).
Do dodatkowego wyposażenia

REKLAMA

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

pługów należą: przedpłużki(różne typy), listwa ścinająca,
Bierzwnik, listwa dokładająca,
krój tarczowy czy krój nożowy.
Do elementów zabezpieczających korpusy płużne należą: śruby ścinające przy przekroczeniu
zwiększonego nacisku, zabezpieczenie non-stop w kształcie resoru oraz zabezpieczenie
hydrauliczne.
Odmienną konstrukcją pługa
4 skibowego do orki bezzagonowej jest pług produkowany
przez firmę KUHN, typ Master
103,113.Jest to pług wyposażony we wszystkie możliwe udogodnienia ułatwiające pracę
w/w pługiem. Producent zadbał
o trwałość narzędzia poprzez
zastosowanie stali o wysokiej
jakości w elementach konstrukcyjnych pługów, jak i w elementach roboczych zużywających się
podczas eksploatacji w trudnych
warunkach terenowych, przy
wysokim narażeniu na ścieranie. Dlatego tez korpusy płużne
zostały wykonane ze specjalnej
stali trójwarstwowej odpornej
na ścieranie. Grubość warstwy
ściernej została zwiększona do
3,3 mm tylko w pługach KUHN.
Lemiesze pługów firmy KUHN
są wyposażone w dłuta wykonane ze specjalnej stali ,przez co
zużycie wynikające z eksploatacji
pługów nie podnosi kosztów,
REKLAMA

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889

ponieważ są to elementy dwustronne, które po zużyciu z jednej strony podlegają odkręceniu
i druga strona ostrza pracuje
do zużycia. Jako że dłuto jest
elementem przykręcanym nie
wpływa to w istotny sposób na
zużycie się lemieszy, ponieważ
podczas kucia są poddawane prasie o nacisku 5500 ton,
a układ włókien układa się tak,
że lemiesze są elementami samo
ostrzącymi. Oczywiście pługi
te znajdują na naszym rynku
nabywców ze względu na swoje
walory użytkowe.
Pługi Vogel&Noot stale ulepszane technologicznie i materiałowo a także polepszane
know-how w dziedzinie obróbki termicznej spawania, że
zużywające się elementy tych
pługów mają najwyższą jakość,
a zaletami ich są:
-dłuższe okresy eksploatacji
-duża wytrzymałość
-mniejsze opory skrawania
-zredukowane zużycie paliwa
-mniejsze sklejanie gleby dzięki gładkiej powierzchni
Z tych samych części pługa
można skonstruować wiele modeli. Rama pługa nie posiada
połączeń zgrzewalnych, przez
co jest odporna na rozerwanie,
lub zgięcie. W wersjach Vario
Plus szerokość pierwszej skiby
jest regulowana hydraulicznie.

Pługi firmy Pottinger są ciekawą propozycją na naszym
rynku maszyn. Dzięki opracowanej technologii wykorzystującej maksymalnie siłę uciągu
oszczędzamy paliwo i chronimy glebę, nie zwiększając jej
stopnia zagęszczenia. Moduł
„Traction Control” umożliwia
przenoszenie obciążenia z pługa
na ciągnik. Dzięki przeniesieniu
sił poprzez system kontroli trakcji w przypadku optymalnego
dopasowania pługa do podłoża tylne koła ciągnika są stale
obciążone i stałe obciążenie redukuje poślizg kół wpływając
pozytywnie na glebę, skutecznie
chroniąc środowisko i oszczędzając energię.
Pługi firmy Kverneland znane
są ze swej masywności (posiadają
ramę o przekroju 100x200 mm),
co daje im przewagę jeśli chodzi
o pracę w trudnych warunkach
glebowych.
Pługi firmy Gregoire-Besson należą do światowej elity. Do nich należy rekord orki
24 godzinnej ustanowiony
w 2005 roku wynikiem 321 ha.
Wynik ten należy traktować
w kategorii niezawodności
maszyn produkowanych przez
tą firmę.
W zależności od zwięzłości
gleby, zawartości części spławianych, oraz ilości resztek pożniwnych należy pług zaopatrzyć
w odkładnicę dobrze odwracającą i przykrywającą resztki pożniwne, ewentualnie sprawiającą
dobre rozkruszenie gleby przy
jak najmniejszych oporach pracy
pługa. Długość odkładnicy jest
też nie bez znaczenia. W pługach
obracanych odkładnice są dłuższe niż w pługach zagonowych.
Do optymalnych odkładnic
stosowanych w pługach są odkładnice półśrubowe, śrubowe
oraz ażurowe. Aby ograniczyć
koszty związane z wymianą lemieszy zastosowano w części
lemiesza dłuta wykonane ze stali
odpornej na ścieranie, przez co

Krzysztof Kawa
Instytut Inżynierii Rolniczej
UP we Wrocławiu
zwiększono znacznie żywotność
tych elementów.
W swojej ofercie większość
firm posiada pługi do orki zagonowej, są to najczęściej pługi
2,3,4,5,skibowe zawieszane lub
5,6,7,8,9, skibowe półzawieszane. Do zalet tych pługów należy
mniejsza masa, prostsza konstrukcja, nie wymagająca siłowników do obracania korpusów
płużnych, niższe ceny części
zamiennych oraz cena samych
pługów ,która mieści się w przedziale od 1200 złotych do paru
tysięcy, co nie jest bez znaczenia
dla rolników gospodarujących na
małych areałach. Nie bez znaczenia jest tutaj dostępność części
zamiennych od drobnej nakrętki
do koło podporowe, mechanizm
ustawienia pierwszej skiby, czy
elementy korpusu płużnego tj.
lemiesza, piersi, odkładnicy stopki, czy słupicy. Najwięcej części
zamiennych w składnicach maszyn i sklepach częściami należy
do pługów produkowanych przez
firmę „Unia Group”, znajdują
się do tych maszyn także części produkowane przez innych
wytwórców, najczęściej są to lemiesze, których cena znacząco
cenowo odbiega od oryginałów.
Nowoczesność narzędzia polega na podniesieniu jego walorów
użytkowych, zwiększonej trwałości elementów skrawających,
bezobsługowości, łatwości prowadzeniu na polu i dostosowania
do naszych pól.
Aby decyzja wyboru była
trafna, rolnik musi ją podjąć
na podstawie pozyskanej wiedzy u dilera maszyn, lub innych
użytkowników podobnego
sprzętu.
Dla dużych gospodarstw, które posiadają w dużych kawałkach ziemię oczywiste będzie
posiadanie dużych pługów aby
zmieścić się w okresach agrotechnicznych i maksymalnie
wykorzystać pług.
Pług najlepszy powinien mieć
możliwość zmiennej szerokości
roboczej, najlepiej zmienianej
hydraulicznie, pracy po caliźnie i w bruździe, wykorzystując
maksymalnie moc ciągnika tak
aby efektywnie wykonać orkę
w każdych warunkach wilgotności gleby przy jak najniższych
kosztach pracy i materiałów eksploatacyjnych w tym paliwa.
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Ekonomiczne użytkowanie ciągników rolniczych
TRAKTOR

To, że trzeba ponosić koszty użytkowania ciągnika rolniczego w gospodarstwie jest sprawą
oczywistą, kwestią pozostaje jedynie ich wysokość.

Do ciągnika i współpracujących z nim maszyn trzeba podejść
z pełną świadomością czynników
stanowiących o ekonomicznym
rachunku, bazującym na kosztach eksploatacji i możliwych do
uzyskania oszczędnościach. Na
koszty eksploatacji składają się
zaś koszty utrzymania i użytkowania ciągnika, jako dwie wzajemnie uzupełniające się kategorie
wielkości.
Oczywiście, żeby ponosić koszty w skali dnia, miesiąca czy roku,
najpierw trzeba zainwestować
w zakup ciągnika, przy czym
wysokość inwestycji zależy od
marki, szczegółowego wyposażenia, cech funkcjonalnych, a także
parametrów technicznych, w tym
mocy silnika.
REKLAMA

Koszty utrzymania
ciągnika
Utrzymanie ciągnika uwzględnia wydatki na amortyzację, garażowanie, konserwację sprzętu,
jego ubezpieczenie i rejestrację,
a także ewentualnie koszt uzyskania kredytu i jego oprocentowania.
Koszt amortyzacji wyraża stopniową utratę wartości ciągnika
w okresie jego eksploatacji i zależy od początkowej ceny pojazdu oraz przewidywanego okresu
jego użytkowania. W przypadku
ciągników zakładany okres ich
użytkowania obejmuje stosunkowo szeroki przedział, od 12 lat
nawet do 25 lat.
Koszt garażowania określa
się uwzględniając powierzchnię
zajmowaną przez dany sprzęt

i jednostkowe koszty eksploatacji obiektu, w którym ma miejsce
przechowywanie ciągnika.
Koszt konserwacji obejmuje
wartość nakładów finansowych
na materiały i pracę ludzką poniesionych w związku z utrzymaniem odpowiedniego stanu
sprzętu rolniczego w sezonie,
a także pracami przygotowującymi sprzęt do przechowywania
po sezonie roboczym. Koszt ten
może znacząco różnić się w przypadku poszczególnych ciągników.
Koszt ubezpieczenia i rejestracji
pojazdu, wyrażany w [zł/rok] jest
określany na podstawie aktualnie
obowiązujących stawek ustalanych przez firmy ubezpieczeniowe
i obejmuje kwotę obowiązkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), a także inne
składniki.
Koszt uzyskania kredytu i jego
oprocentowania określa wielkość
finansowego obciążenia wynikającego ze spłaty odsetek kredytu
pobranego na potrzeby wyposażenia gospodarstwa w dany sprzęt
techniczny.
Sumując wymienione elementy składowe kosztów utrzymania
ciągnika rolniczego ponoszone
w ciągu roku można wyznaczyć

jednostkowy koszt jego utrzymania w przeliczeniu na godzinę pracy. Jednostkowe koszty
utrzymania maleją wraz z wydłużaniem okresu wykorzystania
ciągnika w ciągu roku. Większej
liczbie przepracowanych godzin
w okresie jednego roku towarzyszy
spadek jednostkowych kosztów
utrzymania, wyrażonych w [zł/h].

Koszty użytkowania
ciągnika
Koszty użytkowania ciągnika
uwzględniają wydatki ponoszone na naprawy, zużyte paliwo,
smary i wykorzystane materiały
pomocnicze.
Jednostkowe koszty napraw są
związane z przeglądami i naprawami bieżącymi, wykonywanymi
samodzielnie i przez instytucje
obsługowo-naprawcze. Wysokość
kosztów napraw wykazuje duże
zróżnicowanie dla poszczególnych grup urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie,
kształtując się na poziomie od
40 do 150% aktualnej ceny zakupu sprzętu. W przypadku ciągników przyjmuje się wskaźnik
kosztu napraw na poziomie 90%.
Poza rodzajem sprzętu, wysokość

ponoszonych na bieżąco kosztów
napraw wynika z wieku użytkowanego w gospodarstwie sprzętu
technicznego, który może bezpośrednio wpływać na awaryjność
wynikającą ze starzenia materiałów i korozji. Częstotliwość
i koszty napraw stanowią wynik
umiejętnej eksploatacji urządzeń,
jakości napraw, remontów, przeglądów i konserwacji. Tak liczny
zbiór czynników nie pozostaje bez
wpływu na rozpiętość ponoszonych kosztów napraw, a stąd dokładność ich oszacowania.
Jednostkowy koszt zużytego
paliwa i smarów jest uwarunkowany godzinowym zużyciem paliwa
przez silnik i jednostkową ceną
paliwa. Wartość zużytych olejów
i smarów odnosi się do wartości paliwa zużytego przez silnik
ciągnika i przyjmuje z reguły na
poziomie od 4 do 6%.
O zużyciu paliwa przez ciągnik
decyduje wiele czynników, spośród których szczególnie istotne
znaczenie wykazuje prawidłowe
zestawienie ciągnika i maszyny
pod względem zapotrzebowania
na moc. Zastosowanie ciągnika
o zbyt małej mocy w stosunku
do zapotrzebowania maszyny
prowadzi do przeciążenia jego

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
silnika, zachwiania równowagi
i zbyt dużych poślizgów oraz obniżenia wydajności pracy. Z kolei
dobór ciągnika o zbyt dużej mocy
w stosunku do maszyny decyduje
o nieracjonalnym zużyciu paliwa
wynikającym z niskiego wykorzystania mocy nominalnej silnika.

Dylematy wyboru
ciągnika w kategoriach
ekonomicznych
Istotnym problemem przy zakupie ciągnika jest wybór marki
i modelu. Jak wynika z wielu doświadczeń, przy wyborze ciągnika
warto kierować się następującymi
głównymi kryteriami: możliwie
niskim jednostkowym zużyciem
paliwa (w g/kWh), komfortem
pracy w kabinie i ceną. Trzeba
równocześnie zwrócić uwagę na
to, aby nie przeinwestować zakupu.

22

styczeń / luty 2014 r. | Raport Rolny

TRAKTOR

„Program Gospodarki Niskoemisyjnej
na terenach wiejskich”

Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii może stać się jednym
z ważniejszych czynników rozwoju
obszarów wiejskich.

Opracowanie zawiera m.in.
analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji na terenach wiejskich
oraz potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem
możliwości, jakie stwarza
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia
w energię polskiej wsi. W raporcie wskazano także na szanse
rozwojowe, jakie niesie za sobą
wykorzystanie mikroinstalacji
OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych,
ale również na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które
wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Ponadto,
w opracowaniu wskazano m.in.
na przykładzie doświadczeń niemieckich, na potrzebę tworzenia
warunków do organizowania
spółdzielni energetycznych,
zrzeszających zarówno jednostki samorządu terytorialnego,
jak i osoby prawne oraz osoby
fizyczne.
Jak podkreślili twórcy opracowania, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
na terenach wiejskich stanowi odpowiedź na wyzwania
związane ze zrównoważonym
rozwojem gospodarczym Polski oraz jej konkurencyjnością na rynkach światowych.
Dzięki budowie inteligentnych
sieci energetycznych, małych
elektrowni fotowoltaicznych
i wiatrowych, instalacji mikro-kogeneracyjnych, pomp ciepła
czy magazynów ciepła można
zminimalizować problemy związane ze zmianami zapotrzebowania i przerwami w dostawach
prądu oraz wynikającymi z tego
stratami dla działalności gospodarczej i rolniczej na terenach
wiejskich.

– Jak wynika z dotychczas
przeprowadzonych badań, stan
systemu energetycznego na obszarach wiejskich jest na bardzo
niskim poziomie, zarówno pod
względem infrastrukturalnym,
jak i jakości zasilania – mówi
Marek Zagórski, Prezes Fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej – Opracowany przez
nas raport, wskazuje korzyści,
jakie niesie za sobą inwestowanie
w technologie wykorzystujące
OZE, zwłaszcza inwestycje gospodarstw domowych i rolnych
w mikroinstalacje. Liczymy, że
zebrane materiały będą także
pomocne przy wyznaczaniu kierunków rozwoju gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
– dodaje.
Raport został przygotowany
w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności
– ETA. FIR powstało w celu
opracowywania rozwiązań dla
zagadnień istotnych z punktu
widzenia rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa w Polsce,
a także w Unii Europejskiej.
W ramach Forum powoływane
są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów.
Działalność FIR koncentruje się
na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów
i opracowań. Forum to również
aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja
konferencji i debat.
Więcej informacji na stronie:
www.efrwp.pl
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Bogata oferta KUHN

Opryskiwacze zawieszane – PF i ALTIS 2002
KUHN PF – opryskiwacz zawieszany z przodu ciągnika – jest klasyfikowany w sposób uzasadniony jako
opryskiwacz, ponieważ może pracować
całkowicie niezależnie lub jako dodatkowy zbiornik dla opryskiwacza ALTIS
2002 (pojemność 2000 l).
PF posiada polietylenowy zbiornik na ciecz roboczą o pojemności
1000 lub 1500 l. Jest również wyposażony w zbiornik na wodę do płukania o pojemności 190 l, rozwadniacz
środków chemicznych oraz panel obsługi zaworów.
Zastosowanie demontowanych
kół umożliwia szybkie odczepienie
od ciągnika i ręczne przemieszczanie
do miejsca magazynowania.
Przedni opryskiwacz KUHN PF
cechuje się uniwersalnością i zapewnia użytkownikowi 3 możliwości
zastosowania:
Agregowanie z opryskiwaczem ALTIS 2002: pozwala uzyskać kombinację o pojemności roboczej do 3500 l.
Niezależne wykorzystanie zbiorników: w obu zbiornikach może znajdować się inny produkt, dzięki czemu
użytkownik może wykonywać dwa
różne zabiegi bez konieczności powrotu
do gospodarstwa celem napełnienia
opryskiwacza.
Agregowanie z innymi maszynami: dzięki wyposażeniu pozwalającemu wykorzystać PF jako niezależny
opryskiwacz, maszyna może współpracować z innymi maszynami rolniczymi,

np. siewnikami, zapewniając optymalizację czasu pracy i wykorzystania
ciągnika.
Zawieszany z przodu ciągnika opryskiwacz PF jest skierowany do większych gospodarstw rolnych, gdzie
w kombinacji z zawieszanym opryskiwaczem polowym ALTIS 2002 stanowi
tańszą i bardzo praktyczną alternatywę dla opryskiwacza zaczepianego lub
samojezdnego.
Nowy model zawieszanego opryskiwacza – KUHN ALTIS 2002 – posiada
zbiornik o pojemności 2000 litrów,
ramę w kształcie „L” oraz jest wyposażony w system zawieszenia belki
polowej OPTILIFT, zapewniający
konstrukcji wyjątkową lekkość i kompaktowość, pozwalającą na współpracę
z ciągnikami, które do tej pory obsługiwały opryskiwacze zawieszane
o pojemności 1600 lub 1800 litrów.
Panel obsługi zaworów został
zmodyfikowany i oferuje teraz 3 tryby pracy:
MANUSET: manualna obsługa zaworów za pomocą intuicyjnych i ergonomicznych kierownic.
DILUSET: elektrycznie zasilany zawór ssawny wyposażony w elektroniczny przepływomierz oraz elektrycznie
sterowana dysza wirowa pozwalają
napełniać i płukać zbiornik bez potrzeby opuszczania kabiny ciągnika.
e-SET: elektrycznie zasilane wszystkie zawory, pozwalające na pełne
sterowanie opryskiem i płukaniem

za pośrednictwem komputera w kabinie ciągnika.
ALTIS 2002 jest seryjnie wyposażony w kompletne osłony, chroniące
panel zaworów, rozwadniacz i zbiornik
na wodę do płukania o pojemności
230 litrów.
Opryskiwacz może być wyposażony
w, składane na dwie części, aluminiowe
belki polowe RHPM lub RHPA o długości do 28 metrów lub nową, składaną
na trzy części, belkę polową MEA3
o szerokości roboczej 20, 21 lub 24 m.
Zastosowanie amortyzacji transportowej chroni belkę przed wstrząsami, co
pozwala w szybszym tempie pokonywać
trasy między polami.
Zaprojektowane z myślą o średnich
i większych areałach, opryskiwacze
te mają szerokie zastosowanie dzięki swojej niewielkiej masie i dużej
wszechstronności.
Opryskiwacz ALTIS 2002 może pracować w kombinacji z zawieszanym
z przodu ciągnika opryskiwaczem PF
wyposażonym w zbiornik o pojemności
1000 lub 1500 litrów. Kombinacja pozwala uzyskać pojemność 3500 litrów,
dzięki czemu może ona zastąpić model
zaczepiany lub opryskiwacz samojezdny, w przypadku którego oferuje takie
same udogodnienia pod względem wykonywania manewrów na polu oraz
autonomiczności, jednocześnie będąc
dużo tańszą alternatywą.

Maszyny uprawowe
Oryginalne części KUHN wygrywają z czasem
Uprawa gleby to Twój pierwszy krok do sukcesu. Oryginalne części wymienne KUHN gwarantują
niezawodną pracę, długą żywotność oraz optymalne koszty eksploatacji Twojego sprzętu.
Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem KUHN i zamów części już dzisiaj.

Ząb brony aktywnej DURAKUHN:

Skrobak wału PACKER:

Powłoka z węglików spiekanych

Powłoka z węglików spiekanych

Dłuto SUPER MARATHON:
Kuty element poddany obróbce termicznej,
końcówka z węglików spiekanych

Lemiesz pługa:

Dłuto OLIMPIC:

Kuty element z ulepszanej stali,
bardzo odporny na zużycie w każdych
warunkach roboczych

Patent KUHN, kształt zapewniający doskonałą
penetrację gleby w trudnych warunkach
roboczych

Dłuto z lemieszami bocznymi
kultywatora CULTIMER:
Elementy z węglików spiekanych
zapewniają dużą odporność na zużycie

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek k. Poznania, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 35, fax 61 811 70 10, www.kuhn.com.pl

W oparciu o materiały KUHN
Jolanta Malinowska-Kłos

N
9 PL
9
9
4
od 8 + VAT

Ciągnik serii 5E
■ komfortowa fabryczna
kabina,
■ napęd 4x4,
■ ceniona niezawodność
John Deere.

Dostępny aż w 54 autoryzowanych punktach sprzedaży
w specjalnym finansowaniu już od 0%*

*Szczegóły na www.johndeere.pl
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Nowa perspektywa
dla maxxymalnej ochrony
Betanal® maxxPro® ustanawia
nowy wzorzec zwalczania chwastów
w burakach cukrowych
herbicydów nie

zawarty w nim aktywator

gleby i techniki oprysku

z innymi herbicydami i insektycydami

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

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

2008_BCS_Magda_Betanal maxxPro_260x350_ramka.indd 1

www.bayercropscience.pl
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