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30 lat minęło

Historia firmy zaczęła się 
w 1984 roku, gdy inż. Antoni 
Stolarski „poszedł na swoje” 
i założył w wynajętym garażu 
przy ulicy Kirkora w Białym-
stoku warsztat samochodowy, 
a następnie, za namową swojego  
ojca, zbudował pierwszą ko-
paczkę elewatorową do ziem-
niaków. Ponieważ maszyna 
cieszyła się uznaniem, jeszcze 
w tym samym roku firma za-
trudniła 2 osoby. W 1986 wy-
produkowano pierwszą kosiarkę 
bębnową 1,65 m i sprzedano 
90 kopaczek. Dziś firma jest 
jednym z największych pro-
ducentów pługów śnieżnych 
w Europie i największym pro-
ducentem kosiarek bijakowych 
i wysięgnikowych w Polsce. 
Obecnie sieć dystrybucyjna 
obejmuje 65 firm handlowo-
-usługowych w Polsce i ponad 
100 firm za granicą.

- Nasz sukces jest nie tylko 
sukcesem moim i mojej ro-
dziny, ale jest sukcesem wielu 
z was: dealerów, dostawców, 
kooperantów, otoczenia biz-
nesowego, szkół, uczelni i sa-
morządu, a także wszystkich 
byłych i obecnych pracowników 
SaMASZ - powiedział podczas 
rozpoczęcia uroczystości Antoni 
Stolarski. – W okresie istnienia 
firmy spotkałem i spotykam bar-
dzo wielu kreatywnych ludzi, 
którzy mają pasję tworzenia. 
Dzięki zdolnościom i zaletom 
charakteru wszystkich z nas, 
wytwarzamy bogactwo dla 
wspólnego dobra – dodał.

Wśród największych od-
biorców produktów SaMASZa 
trzeba wymienić szereg firm kra-
jowych i zagranicznych. Naj-
większym klientem w historii 
jest niemiecka firma Fricke, je-
den z czołowych producentów 
części zamiennych do maszyn 
rolniczych. Jest to zarazem 
największy zagraniczny dealer 
SaMASZa. Na uroczystościach 
30-lecia obecny był jej szef Hans 
Peter Fricke. – Cenię inż. A. Sto-
larskiego i produkty SaMASZA 
za konstrukcje  elastyczne tech-
nologicznie jak i innowacyjne 
zarazem, a kiedykolwiek gdy 
mnie pytają co myślę o Polsce, 
zawsze on przychodzi mi na 
myśl, a w szczególności fakt, 
że zbudował coś z niczego – po-
wiedział Fricke.

Druga firma pod względem 
wielkości, to polski eksporter na 
rynek białoruski - Contractus. 
Reprezentował ją prezes Witold 
Kaczyński. – Dzisiaj jest wiel-
kie święto SaMASZa. Dwa razy 
już budowałeś fabrykę i za każ-
dym razem okazywała się ona 
za mała. Życzę ci więc trzeciej! 
– zwrócił się do inż. A. Stolar-
skiego prezes W. Kaczyński. 

Kolejnymi dużymi dealerami 
SaMASZa na świecie są: fińska 
firma Agri-Kimi z miejscowości 
Kouvola, Sipma Rosja, reprezen-
towana przez Siergieja Korienkę, 
litewska Laumetris reprezento-
wana przez Artura Gotseitasa, 
oraz łotewska Poltech. Obecni 
na uroczystościach 30-lecia 
byli również przedstawiciele 

dealerów SaMASZA z Hisz-
panii, Francji, Danii, Holan-
dii, Niemiec, Austrii, Islandii, 
Czech, Słowacji, Węgier, Sło-
wenii i Bułgarii.

Wszyscy dealerzy otrzymali 
okolicznościowe, jubileuszowe 
statuetki. Wśród firm z Polski 
najważniejsze to: Agromarket 
z Jaryszek, Jędruś z Rajgrodu, 
Agroma z Olsztyna, Agro-Rol-
nik ze Śniadowa, Korbanek 
z Tarnowa Podgórnego, Jaskot 
z Siekierczyna, Roltop z Cedrów, 
Birabit ze Szczuczyna oraz Gama 
z Wysokiego Mazowieckiego. 

Okolicznościowymi statu-
etkami wyróżniono również 
przedstawicieli mediów. - Jako 
jedyny życzę nie tylko panu, ale 
panu wraz z małżonką i syna-
mi, wszystkim pracownikom, 
żeby państwa kosiarki były uży-
wane na całym świecie, wszę-
dzie tam, gdzie trawa rośnie, 
a pługi śnieżne – wszędzie tam, 
gdzie pada śnieg. Z biegunami 
włącznie – powiedział Roman 
Barszcz, redaktor naczelny Ra-
portu Rolnego.

W imieniu wyróżnionej Po-
litechniki Białostockiej, głos 
zabrał rektor Lech Dzienis.

- Mimo, że Politechnika Bia-
łostocka nie kupuje maszyn, 
ani nie dostarcza części do fir-
my SaMASZ, odgrywa wielką 
rolę w jej działalności. Dostar-
czamy bowiem 2 znaczące ele-
menty w jej codziennym życiu. 
Po pierwsze, nasi pracownicy 
służą jej swoimi pomysłami, 
a po drugie kształcimy inży-
nierów, którzy po ukończeniu 
naszej uczelni realizują po-
koleniowy rozwój SaMASZa. 
Dziś świętujemy 30-lecie, ale 
ta firma jest zaprojektowana 
na setki lat – podsumował Jego 
Magnificencja Rektor Politech-
niki Białostockiej.

W drugiej części wspaniałej 
Gali „30 lat SaMASZa”, pre-
zes Antoni Stolarski wyróż-
nił najbardziej zasłużonych 
pracowników – obecnych 
i tych, którzy już przeszli na 
emerytury.

Część oficjalną gali uroz-
maicały występy artystyczne 

Grupy Reprezentacyjnej Sa-
morządowego Ogniska Bale-
towego w Białymstoku. Galę 
zakończył koncert „Expresem 
po swingu” doskonale zagra-
ny przez muzyków i artystów 
Opery i Filharmonii Podlaskiej 
w Białymstoku.

Przypomnijmy: SaMASZ 
produkuje ponad 200 róż-
nych typów maszyn: kosia-
rek bębnowych, dyskowych, 
przetrząsaczy, zgrabiarek, 
kosiarek bijakowych, kosia-
rek wysięgnikowych, pługów 
śnieżnych. Firma od wielu lat 
stale pokazuje się na najwięk-
szych imprezach wystawien-
niczych w Polsce i na świecie.

Głównym produktem firmy 
są różnego rodzaju kosiarki. Od 
początku istnienia wyprodu-
kowała ona ponad 85 000 ko-
siarek i kilkadziesiąt tysięcy 
innych maszyn rolniczych. 
Praktycznie w każdym sezo-
nie wprowadza na rynek nowe 
konstrukcje, które są skrojone 
na miarę pola i portfela pol-
skiego rolnika.

Trzy dekady istnienia świętował 
białostocki producent maszyn 
rolniczych SaMASZ. Swoją 
działalność firma rozpoczynała 
w wynajmowanym garażu, 
a dziś jest jednym 
z największych producentów 
i eksporterów maszyn 
rolniczych i komunalnych 
w kraju. Uroczystości 
jubileuszowe odbyły się 
29 marca 2014 roku w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej 
w Białymstoku.
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New Holland na AGROTECH 2014!
Marka New Holland trady-

cyjnie już zaprezentowała sze-
roką gamę swoich żółtych jak 
i niebieskich maszyny podczas 
XX, jubileuszowej edycji targów 
w Kielcach.

Po raz kolejny, marka New 
Holland potwierdziła swoją po-
zycję niekwestionowanego lidera 
w branży maszyn rolniczych – 
została uhonorowana przez gre-
mium konkursowe medalami 
w dwóch prestiżowych katego-
riach, w ujęciu nie tylko jakości 
swoich produktów, ale również 
pod względem profesjonalizmu, 
niezawodności i atrakcyjnej orga-
nizacji stoiska wystawienniczego: 
Puchar za Innowacyjne rozwią-
zania zastosowane w ciągniku 
T8.420 AutoCommand™, wrę-
czony przez Europosła Czesława 
Siekierskiego oraz Złoty Medal 
Targów Kielce za najbardziej in-
nowacyjną i atrakcyjną dla od-
wiedzających aranżację stoiska.

Stoisko New Holland zosta-
ło dodatkowo uhonorowane 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, i wybrane jako 

idealne miejsce na przeprowa-
dzenie konferencji prasowej Mi-
nistra Rolnictwa, Pana Stanisław 
Kalemby.

Stoisko New Holland przy-
ciągało uwagę głównie niebie-
skimi oraz żółtymi maszynami, 
choć zespół New Holland 

przygotował także ciekawy 
program artystyczny dla zwie-
dzających oraz wiele atrakcji to-
warzyszących, Wielka Gra New 
Holland zgromadziła rekordową 
liczbę odwiedzających.

W oparciu o materiały New Holland

Jolanta Malinowska-Kłos

Sukces na wszystkich polach
Case IH podwójnym złotym 

medalistą XX Międzynarodo-
wych Targach Techniki Rolni-
czej AGROTECH 2014.

Prezentując nowości na rok 
2014 Case IH przedstawiło mię-
dzy innymi najnowszą generację 
ciągników Steiger i Quadtrac, 
obejmującą modele Quad-
trac 540, Quadtrac 580 oraz 
nowy, topowy model Quad-
trac 620 o mocy znamionowej 
628 KM i mocy maksymalnej 
682 KM. Ten ostatni, będący 
najmocniejszym seryjnie produ-
kowanym ciągnikiem na świe-
cie, otrzymał tytuł Machine of 
the Year 2014 i witał wszystkich 
zwiedzających wystawę na te-
renie zewnętrznym przed halą 
główną targów kieleckich.

Nagroda – Złoty Medal Tar-
gów Kielce – przyznana została 
dla serii Case IH Farmall U Pro, 
za zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań konstrukcyjnych i er-
gonomicznych. Ponadto, markę 
Case IH odznaczono Medalem 
Targów Kielce za oryginalny 
i nowoczesny styl prezentacji 

targowej oraz uhonorowano 
najwyższą nagrodą główną 
w konkursie Targi Kielce Agro 
Event 2014 za zorganizowanie 
najbardziej atrakcyjnego even-
tu dla zwiedzających XX Mię-
dzynarodowe Targi Techniki 

Rolniczej Agrotech 2014 w Kiel-
cach, jakim było wydarzenie 
dedykowane zaawansowanym 
systemom rolnictwa precyzyj-
nego Case IH AFS®, 

W oparciu o materiały Case IH 
Jolanta Malinowska-Kłos

AGROTECH 2014  
– absolutny rekord!

Najważniejsze wydarze-
nie branży w Polsce od 7 do 
9 marca 2014 roku obejrzało aż 
58 500 osób. Wystawa zajmowa-
ła powierzchnię blisko 60 tysięcy 
metrów kwadratowych!

Na stoiskach zobaczyć można 
było setki najnowszych maszyn, 
a wśród nich także te wielko-
gabarytowe oraz zwycięzców 
międzynarodowego konkursu 
Tractor of the Year 2014!

To zdecydowanie największe 
targi rolnicze w halach w Polsce 
i największe tej branży w historii 
Targów Kielce.

Na XX Międzynarodowych 
Targach Techniki Rolniczej 
600 wystawców:  z Anglii, 
Austrii, Czech, Danii, Francji, 
Holandii, Irlandii, Korei Połu-
dniowej, Litwy, Niemiec, Sło-
wacji, Słowenii, Turcji, Włoch 
i Polski zaprezentowało najno-
wocześniejszy sprzęt niezbędny 
w gospodarstwach rolnych.

Wystawę otworzyła Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia 
Szalczyk. Pierwszego dnia tar-
gi zwiedził Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Stanisław Ka-
lemba, który wręczył również 
Puchar dla firmy AGRALEX za 
całokształt działalności. Wysta-
wie AGROTECH towarzyszyło 
wiele ważnych ogólnopolskich 
wydarzeń, między innymi 
wręczenie Pucharu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pre-
stiżowej statuetki Maszyna Rol-
nicza Roku czy Krajowy Finał 

Olimpiady Młodych Producen-
tów Rolnych oraz specjalistyczne 
konferencje. W programie zna-
lazło się m.in. spotkanie orga-
nizowane przez MRiRW pod 
tytułem „Możliwości rozwoju 
oraz wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich”. Swoją 
działalność na targach zainaugu-
rowała Polska Izba Technologii 
i Wyrobów Naturalnych.

Podczas targów AGROTECH 
w Kielcach redakcja ROLNICZE-
GO PRZEGLĄDU TECHNICZ-
NEGO prezentowała dwóch 
zwycięzców prestiżowego eu-
ropejskiego konkursu dzienni-
karzy branży techniki rolniczej 
TRACTOR OF THE YEAR, w ka-
tegorii ciągników polowych: 
CLAAS’a AXION’a 850 (zdo-
bywcę tytułu Ciągnika Roku 
2014) oraz LAMBORGHINI 
NITRO 130 VRT (zdobywcę 
tytułu najlepiej zaprojektowa-
nego Ciągnika Roku 2014).

Równolegle do jubileuszo-
wych XX Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Targach Kiel-
ce po raz czternasty odbyły się 
targi LAS-EXPO. Na wystawie 
prezentowano narzędzia i ma-
szyny wykorzystywane w trans-
porcie i obróbce drewna, środki 
ochrony lasu przed szkodnika-
mi oraz zaawansowane systemy 
informatyczne. W 2014 roku 
podczas Targów Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Za-
sobami Leśnymi instytucje takie 
jak Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Radomiu wraz 
z Nadleśnictwem Kielce i pozo-
stałymi nadleśnictwami LKP 
„Puszcza Świętokrzyska” promo-
wały działalność gospodarczą 
LP oraz ich funkcje społeczne, 
edukacyjne i ekonomiczne, jak 
również jubileusz 90-lecia Lasów 
Państwowych.

W oparciu o materiały prasowe Tar-
gi Kielce, Jolanta Malinowska-Kłos

Wystawa jak co roku cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem.

Nagrody za dobrą jakość  

Specjalizuje się nie tylko 
w produkcji silosów ale też 
różnego rodzaju urządzeń do 
przechowywania ziarna i przy-
gotowania pasz. O skali produk-
cyjnej firmy świadczy fakt, że 
w silosach marki BIN można już 
przechowywać 5 milionów ton 
ziarna. BIN jest marką znaną 
i uznaną nie tylko w Polsce ale 
i za granicą, czego dowodem 
są wielokrotnie zdobywane 
wyróżnienia, medale i pre-
stiżowe odznaczenia, między 
innymi: Mistrza AGRO-LIGI 
‚93, Znak Promocji „WYRÓB 
NA MEDAL”, Maszyna rolnicza 
1996, nagrodę „HIT 2000”, Zło-
ty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich 2005, Na-
groda „Hit publiczności” targów 
Polagra - Farm 2007, Nagroda 
„Złoty wystawca” 2007 - XXX 
lat targów w Minikowie, ZŁOTY 
MEDAL Międzynarodowych 
Targów Poznańskich 2008.

Podczas tegorocznych Między-
narodowych Targów Techniki 
Rolniczej AGROTECH w Kielcach 
firma BIN  otrzymała:
• Tytuł Maszyny Rolniczej Roku 

2014 za zestaw urządzeń do 
przechowywania i transportu 
zbóż z możliwością kontroli 
jakości w czasie magazyno-
wania, w kategorii maszyna 
produkcji krajowej.

• Puchar za 5 milionów ton 
zbóż w silosach BIN - od re-
dakcji Raport Rolny.

Jolanta Malinowska-Kłos

BIN Sp. z o.o. istnieje na rynku rolniczym już 
od 1990 roku. Przez te wszystkie lata 
działalności firma wypracowała wysoką 
pozycję w branży.
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Planujesz budowę?

www.projekty.murator.pl 

domy • garaże • magazyny • budynki usługowe •  budynki dla rolnictwa

projekty@murator.com.pl, 22 59 05 580

Zamów bezpłatny katalog - hasło „Raport” 
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Nagrody dla mieszańców

Najpierw przypomnieć mu-
szę, że to nie pierwsze nasze 
Hity, bo już w ubiegłym roku 
otrzymaliśmy nagrodę Fir-
mowy Hit Roku za mieszańce 
kukurydziane. W tym roku są 
to również mieszańce, odmia-
ny 30.215 i 30.260. Pierwsza 
z nich będzie testowana w tym 
roku, a szerzej będziemy ją 
sprzedawać za rok. Jest to od-
miana przeznaczona na wcze-
sne ziarno, które jest bardzo 
potrzebne polskim rolnikom, 
więc wiążemy z nią duże na-
dzieje i wierzymy, że kto ją kupi 
raz, będzie uprawiał cały czas. 
Druga z nich jest kontynuacją 

naszego programu LGNA, czyli 
odmian wyróżniających się naj-
większą strawnością. Mają one 
duży plon suchej masy, a także 
dużo energii w całej roślinie – 
nie tylko w kolbie. 30.260 jest 
odmianą nową, a rekomendu-
jemy ją nawet na ziarno, bo 
prócz najwyższych parametrów 
kiszonkowych i super straw-
ności, posiada też bardzo do-
bre parametry plonowania na 
ziarno.

Czy otrzymane nagrody, ta-
kie jak Firmowy Hit Roku, 
przekładają się na świado-
mość rolników kupujących 
nasiona?

Tak, rolnicy często powołu-
ją się na informacje Raportu 
Rolnego. Tak było w zeszłym 
roku, rolnicy mówili, że czytali 
wywiad ze mną na łamach ga-
zety, stąd dowiedzieli się o na-
grodzie i echo poszło w świat. 
Nie mam wątpliwości, że w tym 
roku będzie podobnie.

Firma Limagrain, a przy-
najmniej jej francuski rdzeń, 
ma formę prawną spółdzielni. 
To dość nietypowe!

Limagrain to spółdzielnia 
rolników , której głównym ce-
lem jest produkcja nasion ro-
ślin polowych o najwyższych 
parametrach. Nie mamy obaw 

rekomendując odmiany mie-
szańców kukurydz typowo 
kiszonkowych. Przykładem 
jest zdobywca medalu Firmo-
wy Hit Roku 2013 przyznanego 
przez Raport Rolny - „Strawny 
Piegus” LG 30.238.  Program 
LGNA dotyczy między innymi 
strawności całych roślin, a to 
składa się na dodatkową ener-
gię, przerabianą przez krowy na 
dzienne wzrosty produkcji mle-
ka, dziennej ilości pobierania 
paszy, strawną masę organicz-
ną, nie mówiąc o zdrowotności 
krów. A to ma ogromne znacze-
nie dla rolników ze względu na 
koszty weterynaryjne.

Firmowy Hit Roku 2014 to nagroda, jaką otrzymały mieszańce firmy 
Limagrain. O nich z Jeremim Wałkiem rozmawiał Roman Barszcz.

Laureaci Firmowego Hitu Roku 2014
Już po raz szósty przyznane  

zostały trofea FIRMOWY HIT ROKU.

Limagrain Central Europe S.E. –  odmiany kukurydzy: LG 30.215 na 
ziarno i LG 30.260 na kiszonkę;

OSEVA Polska Sp. z o.o. – odmiana kukurydzy CODIMON FAO240

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR –
pszenżyto ozime TOMKO

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. – 
odmiany ziemniaka: jadalna Tajfun i skrobiowa Hinga

EMMAROL Sp. z o.o. – heder do zbioru kukurydzy na ziarno 

DRAMIŃSKI – miernik wilgotności ziarna – TwistGrain

POM Augustów Sp. z o.o. – rozdrabniacz bijakowy –H115

Farm-MPartner Sp. z o.o. – samojezdny wóz paszowy
PLATINUM 17

Przedstawicielom firm, których produkty uzyskały miano 
Firmowy Hit Roku 2014, medale wręczono, jak co roku, podczas 
Międzynarodowych Targów AGROTECH w Kielcach.

Jeremi Wałek - LIMAGRAIN Czesław Ostaszewski - POM AUGUSTÓW Beata Krucińska - DRAMIŃSKI Marek Musielak - PMHZ

Wojciech Błaszczak - HR STRZELCE Wacław Erdmann - OSEVA Małgorzata Paczkowska - FARM-MPartner Wojciech Krasicki - EMMAROL
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Relacja z konferencji prasowej firmy Syngenta

Michał Ciszak, dyrektor gene-
ralny Syngenta Polska, omówił 
globalne wyniki finansowe firmy 
Syngenta, której zintegrowana 
sprzedaż w 2013 roku wyniosła 
14 mld USD, co stanowi wzrost 
o 6 proc. w porównaniu do wy-
niku z 2012 roku.

Trendy i perspektywy 
w polskiej 
branży rolnej

Adam Ciaś, dyrektor sprze-
daży na Polskę Zachodnią, 
podsumował krótko miniony 
rok. Analizowano spadek cen 
pszenicy, rzepaku i kukurydzy 
oraz zależność pomiędzy wa-
haniami cen skupu ziemnia-
ka a powierzchnią tej uprawy 
w Polsce. Adam Ciaś wskazywał 
również na szybko rozwijający 
się rynek mleka jako szansę dla 
polskiego rolnictwa.

Omówił również sytuację 
polskiego rynku środków 
ochrony roślin i trzy kluczowe 
dla firmy Syngenta segmenty – 
rynek ochrony zbóż, rzepaku 
i kukurydzy.

„Syngenta jest niekwestiono-
wanym liderem rynku ochrony 
kukurydzy dzięki takim pro-
duktom jak Lumax, Elumis 

i Callisto. W segmencie zbóż 
jesteśmy liderem wśród regu-
latorów wzrostu, wiceliderem 
rynku fungicydów, a nasza po-
zycja w herbicydach i insek-
tycydach stale rośnie. Duże 
udziały w rynku ochrony rze-
paku zapewnia nam ugrunto-
wana pozycja herbicydu Colzor 
Trio, ciągle rosnąca popular-
ność fungicydu i regulatora 
wzrostu Toprex oraz nowości 
z 2013 roku – Plenum i Amistar 
Xtra”, podsumował Adam Ciaś.

Nowości w portfolio 
firmy Syngenta

Marek Łuczak, dyrektor 
sprzedaży na Polskę Wschod-
nią, omówił nowości w portfolio 
firmy Syngenta, prezentując je 
w kontekście perspektyw dla 
poszczególnych upraw.

Kukurydza
Syngenta wprowadziła w Pol-

sce nowe odmiany kukurydzy: 
kiszonkową – SY Counter i ziar-
nowe: SY Enigma i SY Multipass.

Firma planuje również wpro-
wadzenie w tym roku na rynek 
nowego fungicydu  do stosowa-
nia w kukurydzy – Quilt Xcel. 
Produkt jest aktualnie w pro-
cesie rejestracji.

Rzepak 
W 2014 roku Syngenta oferu-

je w Polsce trzy nowe odmiany 
rzepaku:

SY Alister – odporna na kiłę 
kapusty, SY Saveo i SY Polana. 
Firma planuje wprowadzić na 
rynek rzepaku nowy fungicyd – 
Symetra, który jest już końcowej 
fazie rejestracji.

Zboża
Syngenta oferuje w Polsce 

nową zaprawę nasienną Vi-
brance Gold 100 FS, poleca-
ną do zaprawiania materiału 
siewnego pszenicy ozimej, 
pszenicy jarej, jęczmienia 
ozimego, jęczmienia jarego, 
pszenżyta ozimego i żyta 
ozimego w celu zwalczania 
chorób grzybowych.

nowy preparat Bonti-
ma – unikatowy fungicyd, 
przeznaczony specjalnie do 
ochrony jęczmienia. Syngenta 
jest jedyną firma hodowlaną 
oferującą odmiany jęczmie-
nia mieszańcowego. Firma 
wypracowała także kom-
pleksową technologię upra-
wy jęczmienia hybrydowego 
– Hyvido.

Burak cukrowy
Rok 2014 to drugi rok sprze-

daży nowej odmiany buraka cu-
krowego SY Julius.

Firma planuje także wprowa-
dzenie w tym roku nowego fun-
gicydu do stosowania w buraku 
cukrowym – Spyrale, który jest 
obecnie w trakcie rejestracji.

Warzywa
Producentom warzyw prze-

znaczonych na świeży rynek 
oraz do przemysłu Syngenta ofe-
ruje w tym roku wiele nowości:

Nowe odmiany kalafiora: 
David, Cabral, Gohan

Monclano – pierwsza na ryn-
ku odmiana brokułu odporna 
na kiłę kapusty

Scorpion – nowoczesny fun-
gicyd przeznaczony do ochro-
ny warzyw

Dla producentów warzyw 
spod osłon Syngenta przygo-
towała w 2014 roku:

Zintegrowaną ofertę dla pro-
ducentów pomidorów szklar-
niowych: nowe odmiany, 
produkty ochrony chemicznej 
i biologicznej oraz doradztwo 
agrotechniczne

Nowe odmiany do upraw tu-
nelowych: ogórek Panandra, pa-
pryka Beniel, pomidor Baribine, 
Sandoline

Produkty BIOLINE – trzmiele 
do zapylania oraz owady poży-
teczne do ochrony biologicznej

Ziemniak
Wkrótce w ofercie będzie 

nowy fungicyd w uprawie ziem-
niaka – Carial Star, który jest 
obecnie w procesie rejestracji.

Sytuacja prawna 
branży rolnej

Izabela Wawerek, dyrektor 
ds. korporacyjnych w Syngen-
ta Polska, omówiła główne 
konsekwencje, które wynikają 

z wprowadzonej w 2013 roku 
Ustawy o środkach ochrony 
roślin. Poruszyła  również te-
mat sytuacji prawnej rolnictwa 
w Europie.

Rolnik w Internecie – 
serwisy online firmy 
Syngenta

Dorota Mazurek, menedżer 
usług marketingowych i progra-
mów lojalnościowych w Syngen-
ta zaprezentowała trzy serwisy 
internetowe: Agricast, WEED 
ID i Infopole,  które mogą być 
pomocne w prowadzeniu doku-
mentacji integrowanej ochrony 
roślin.

W oparciu o materiały 
 konferencyjne Syngenta 

Jolanta Malinowska-Kłos

Trendy w branży, sytuacja w rolnictwie i nowe produkty to niektóre z tematów poruszonych na 
konferencji prasowej, którą Syngenta zorganizowała 5 marca w Hotelu Hilton.
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Wiosenna ochrona kukurydzy

Szacuje się, że łączne oddzia-
ływanie chorób i szkodników 
może prowadzić w skali kraju do 
20–30% strat w plonach ziarna, 
w tym znacznego obniżenia się 
jakości produktu finalnego. Do-
datkowo obecność niektórych 
patogenów m.in. grzybów z ro-
dzaju Fusarium może być czyn-
nikiem zwiększającym ryzyko 
skażenia plonu mikotoksyna-
mi, które są silnymi trucizna-
mi zagrażającymi ludziom oraz 
zwierzętom. 

W okresie wiosennym rośliny 
może porażać kilku sprawców 
chorób odpowiedzialnych za 
rozwój m.in. zgorzeli siewek, 
głowni kukurydzy, głowni 
pylącej kukurydzy, zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy 
łodygi (rozwijającej się często 
w następstwie pojawu zgorzeli 
siewek), a także sprawcy choroby 
szalonych wiech.

W odniesieniu do szkodników 
znaczenie gospodarcze w tym 
czasie ma jedynie kilka gatun-
ków, zwłaszcza: drutowce, pę-
draki, ploniarka zbożówka oraz 
rolnice. Lokalnie pojawiają się 

w większej liczebności ptaki oraz 
zwierzyna łowna. Na planta-
cjach prowadzonych w mono-
kulturze mogą wystąpić larwy 
stonki kukurydzianej, niemniej 
od 2014 roku owad ten przestał 
być organizmem kwarantanno-
wym, stąd nie ma już potrzeby 
jego obligatoryjnego zwalczania. 

Począwszy od 1 stycznia 
2014 roku do regulowania li-
czebności agrofagów wyko-
rzystywana jest integrowana 
ochrona roślin, która kładzie 
bardzo duży nacisk na stoso-
wanie metod niechemicznych, 
monitoring występowania 
agrofagów oraz dbanie o or-
ganizmy pożyteczne. Spośród 
metod ochrony kukurydzy przed 
najważniejszymi chorobami 
i szkodnikami pojawiającymi 
się w początkowym okresie we-
getacji producenci mają do dys-
pozycji metodę: agrotechniczną, 
hodowlaną oraz chemiczną. 

Metoda agrotechniczna
Najważniejsze sposoby agro-

technicznego ograniczania 

liczebności i szkodliwości cho-
rób i szkodników kukurydzy 
pojawiających się od kwietnia 
do czerwca zaprezentowano 
w tabelach 1 i 2. Wśród me-
tod tych za szczególnie ważny 
uważa się płodozmian, zakup 
kwalifikowanego materiału 
siewnego, zastosowanie izo-
lacji przestrzennej od miejsc 
zimowania lub wstępnego roz-
woju gatunków szkodliwych, 
zastosowanie zespołu uprawek 
przedsiewnych, wczesny bądź 
opóźniony siew, zbilansowane 
nawożenie (zwłaszcza azotem), 
zwalczanie chwastów i inne. 

Metoda hodowlana
Metoda hodowlana polega 

na doborze do uprawy odmian 
mniej podatnych na choroby 
i słabiej uszkadzanych przez 
szkodniki. Mniejsza podatność 
takich odmian wynika m.in. 
z cech genetycznych, które 
wpływają np.: na grubość ścian 
komórkowych, wczesność doj-
rzewania, pokrój roślin, ilość 
wosków powierzchniowych, 

czy też ilość włosków na blasz-
kach liściowych. Informacje 
na temat tolerancji mieszań-
ców kukurydzy można znaleźć 
m.in. w Listach Opisowych 
Odmian wydawanych przez 
COBORU, a także w kata-
logach odmianowych firm 
nasiennych.

W odniesieniu do sprawców 
chorób, na rynku można spo-
tkać odmiany słabiej porażane 
przez głownię kukurydzy, fu-
zariozę kolb oraz fuzariozę ło-
dyg. W przypadku szkodników 
najważniejsza jest ich wyższa 
tolerancja na omacnicę proso-
wiankę. W odniesieniu do tego 
szkodnika udowodniono, że 
w południowych i częściowo 
centralnych regionach kraju, 
gąsienice omacnicy prosowian-
ki silniej uszkadzają odmiany 
wczesne (FAO do 220) aniżeli 
późniejsze (FAO powyżej 250–
260), przy czym w poszcze-
gólnych klasach wczesności 

są mieszańce zarówno słabiej, 
jak i silniej uszkadzane przez 
szkodnika. Odwrotna sytuacja 
występuje przy ploniarce zbo-
żówce. Wykazano bowiem, że 
larwy tej muchówki zwykle 
silniej uszkadzają odmiany 
średniopóźne i późne aniżeli 
mieszańce bardzo wczesne (te 
cechuje zwykle szybki wzrost 
początkowy).    

Metoda chemiczna
Ochrona chemiczna powinna 

być stosowana w momencie, gdy 
inne sposoby proekologiczne oka-
żą się niewystarczające. W che-
micznej ochronie kukurydzy 
przed chorobami i szkodnikami 
wykorzystuje się zaprawy nasien-
ne oraz preparaty aplikowane na-
listnie. Z uwagi na ciągłe zmiany 
w doborze preparatów do stoso-
wania w kukurydzy, wynikające 
m.in. z handlu równoległego nale-
ży na bieżąco sprawdzać zalecenia 

dostępne na stronie internetowej 
MRiRW oraz IOR–PIB. 

W odniesieniu do sprawców 
chorób, aktualnie jedyną możli-
wością zapobiegania pojawowi 
niektórych patogenów jest zasto-
sowanie jednej z zarejestrowa-
nych zapraw nasiennych, które 
wymieniono w tabeli 3. 

W 2014 roku ochrona che-
miczna przed wiosennymi 
szkodnikami jest bardzo uboga 
w zastosowaniu, gdyż skierowa-
na jest jedynie przeciwko plo-
niarce zbożówce oraz ptakom. 
Z uwagi na wycofanie z uży-
cia w kukurydzy od grudnia 
2013 roku imidachloprydu, 
nie ma obecnie możliwości 
chemicznego zwalczania dru-
towców, pędraków oraz rolnic. 
Aktualny dobór preparatów do 
zwalczania szkodników (stan 
na marzec 2014 r.) prezentuje 
tabela 4.

Dr inż. Paweł K. Bereś 
Instytut Ochrony Roślin – PIB 

Terenowa Stacja Doświadczalna 
w Rzeszowie

Kukurydza narażona jest na uszkodzenie ze strony wielu agrofagów.

Tabela 1. Agrotechniczne sposoby ograniczania zagrożenia ze strony sprawców chorób kukurydzy 
występujących w okresie wiosennym  

Choroba Metoda agrotechniczna

Choroba szalo-
nych wiech

płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzi-
anych, traw wieloletnich, stanowisk podmokłych i okresowo zalewanych), zakup 
kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny siew, zbilansowane nawożenie, 

zwalczanie chwastów jednoliściennych, wycinanie i usuwanie porażonych roślin, 
rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa,

Zgnilizna korzeni 
i zgorzel pod-
stawy łodygi

płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzi-
anych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny  siew, zbilansowane 
nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów i szkodników, terminowy 

zbiór plonu, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa,Zgorzel siewek

Głownia 
kukurydzy

płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzi-
anych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny siew, zbilansowane 

nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów i szkodników, usuwanie 
porażonych roślin, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa,

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (P. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony 
Roślin, 2014, Poznań, 67 ss.

Tabela 2. Agrotechniczne sposoby ograniczania zagrożenia ze strony szkodników kukurydzy    

Szkodnik Metoda agrotechniczna 

Drutowce 
i pędraki

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, bronowanie, wczesny siew, 
zwiększona norma wysiewu o co najmniej 10%, spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, izolacja 
przestrzenna (m.in. od nieużytków, łąk, pastwisk i lasów), rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka 

jesienna,

Ploniarka 
zbożówka

poprawna agrotechnika, podorywki, wczesny siew, zwalczanie chwastów, izolacja przestrzenna 
(m.in. od zbóż ozimych, łąk, pastwisk, ugorów), 

Ptaki wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzenna (m.in. od większych drzewo-
stanów), stosowanie odstraszaczy akustycznych i wizualnych,

Rolnice

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, izolacja przestrzenna (m.in. od 
warzyw kapustowatych, rzepaku, nieużytków, zbóż, terenów podmokłych), zbilansowane nawo-
żenie, wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek 

pożniwnych, orka jesienna,

Stonka 
kukurydziana  

poprawna agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od pól kukurydzy prowadzo-
nych w monokulturze), opóźniony siew, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek pożniwnych, 

głęboka orka jesienna,

Zwierzę-
ta łowne

wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzenna (m.in. od większych drze-
wostanów), stosowanie odstraszaczy akustycznych i repelentów, budowa trwałych ogrodzeń, 
montowanie pastuchów elektrycznych, pozostawianie na okres jesienno-wiosenny wydzielonej 

powierzchni żerowej w uprawie kukurydzy. 
 Źródło: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (P. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony 
Roślin, 2014, Poznań, 67 ss.

Tabela 3. Zaprawy nasienne do ochrony kukurydzy przed chorobami 

Preparat Substan-
cja czynna

Dawka
na 100 kg ziarna Choroba

preparat woda

Alios 300 FS tritikonazol 110 ml 400–500 ml
zgorzel siewek, głownia 

guzowata kukurydzy, głownia 
pyląca kukurydzy

Maxim XL 034,7 FS fludioksonil + 
metalaksyl-M 100 ml 700–1100 ml zgorzel siewek, głownia 

guzowata kukurydzy

Sarox T 500 FS karboksyna 
+ tiuram

375 ml 750 ml zgorzel siewek,
głownia guzowata

Vitavax 200 FS karboksyna 
+ tiuram

300 ml 700 ml zgorzel siewek,
głownia guzowata

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Zoocydy do ochrony kukurydzy przed szkodnikami

Szkodnik Preparat Substan-
cja czynna Dawka Termin stosowania

Ploniarka 
zbożówka

Mesurol 500 FS metiokarb 1,0 l/100 kg ziarna Zaprawiać ziarno 
przed siewem

Karate Zeon 050 CS
LambdaCe Z 050 CS

lambda-cy-
halotryna 0,1 l/ha

Zabieg należy wykonać 
w fazie 2-3 liści 

właściwych 
Proteus 110 OD tiachlopryd + 

deltametryna 0,5 l/ha

Ptaki 
(odstraszanie) Mesurol 500 FS metiokarb 1,0 l/100 kg ziarna Zaprawiać ziarno 

przed siewem
Źródło: Opracowanie własne

Fuzarioza kolby  
(fot. Paweł Bereś)

Głownia kukurydzy 
(fot. Paweł Bereś)

Omacnica prosowianka 
(fot. Paweł Bereś)

Roślina uszkodzona przez 
ploniarkę zbożówkę  
(fot. Paweł Bereś)
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Trawa w trawie 
– chwastnica w kukurydzy

Kukurydza we wczesnej fazie 
wzrostu jest wyjątkowo wrażli-
wa na konkurencyjne oddziały-
wanie chwastów. Na plantacjach 
masowo zachwaszczonych, na 
których nie przeprowadzono 
prawidłowo zabiegów herbi-
cydowych, może dojść do cał-
kowitego zagłuszenia uprawy 
i znacznej utraty plonu.

Spośród chwastów jednorocz-
nych jednoliściennych, najbar-
dziej powszechne są chwasty 
prosowate, a zwłaszcza chwast-
nica jednostronna, tak zwane 
kurze proso lub prosówka. Jest to 
gatunek ciepłolubny, charaktery-
zujący się znaczną siłą ekspansji. 
Jest spokrewniony z kukurydzą – 
ma takie same wymagania siedli-
skowe. W Polsce stanowi bardzo 
poważny problem i zagrożenie 
dla upraw zbóż na terenie pra-
wie całego kraju, z wyjątkiem 
obszarów górskich.

Siewka chwastnicy posia-
da równowąski i zaostrzony 
na szczycie epikotyl z liczny-
mi równoległymi nerwami. 
U podstawy źdźbła wytwarza 
korzenie przybyszowe. Na tym 
etapie rozwoju łatwo można ją 
pomylić z różnymi gatunkami 
włośnic. Źdźbła ma wzniesio-
ne, lekko spuszczone. Liście 
szerokie, lekko pofalowane, 
lancetowate, zielone lub ciem-
nozielone z włoskami. Blaszki 
liściowe posiadają szorstkie 
brzegi, a pochwy liściowe są 
lekko spłaszczone i nie mają 
uszek ani języczka. Korzenie 

ma bujne i płytkie. Roślina 
osiąga nawet metr wysokości. 
Kwitnie od lipca do październi-
ka. Kwiaty zebrane ma w gęstą, 
wyprostowaną i jednostronną 
wiechę z szorstkimi i owłosiony-
mi gałązkami. Owoc chwastni-
cy to żółtobrunatny, oplewiony 
ziarniak.

Chwast ten pojawia się na 
polu najczęściej wiosną, gdy 
temperatura przekracza 10ºC.  
Jednak rośliny rosną szybko 
i intensywnie wyczerpują glebę 
ze składników pokarmowych, 
szczególnie z potasu i z azotu. 
W doświadczeniu mającym na 
celu zbadanie ilości pobranych 
przez ten chwast składników 
pokarmowych wykazano, iż 
chwastnica występująca w na-
sileniu 50 szt./m² wytwarza 
ponad 10 ton/ha biomasy zu-
żywając porównywalną ilość 
składników pokarmowych, co 
kukurydza w obsadzie 9 szt./
m². Plon rośliny uprawnej w ta-
kich warunkach spada średnio 
o połowę.

Nasiona tego chwastu mogą 
przetrwać w glebie nawet kil-
ka lat. Nie tracą zdolności do 
kiełkowania po przejściu przez 
przewód pokarmowy zwierząt, 
co oznacza, że rozprzestrzenia-
niu się tego gatunku sprzyja sto-
sowanie obornika.

Szczególnie niebezpieczne 
jest pojawienie się chwastnicy 
w trakcie ciepłej i deszczowej 
wiosny. Taka pogoda sprzyja 
jej ekspansji. Rzadki siew oraz 

długi okres wschodów kuku-
rydzy powodują, iż pole przez 
kilka tygodni praktycznie po-
zostaje do dyspozycji chwastów. 
Jeżeli nie rozpoczniemy walki 
z tym agrofagiem tuż po wy-
konaniu siewu, doprowadzimy 
do silnego namnożenia się go 
i zagłuszenia roślin kukurydzy. 
Późniejsze zabiegi interwencyjne 
nie pomogą uratować plonu.

Skutecznym narzędziem 
w walce z chwastnicą jedno-
stronną jest zastosowanie petok-
samidu. Preparaty zawierające 
tę substancję aktywną świet-
nie radzą sobie z niszczeniem 
tego gatunku. Działają nalistnie 
i poprzez glebę. Nie tylko za-
bezpieczają uprawę kukurydzy 
przed wschodami chwastnicy 
jednostronnej, ale także radzą 
sobie z wieloma chwastami 
dwuliściennymi. Herbicydy 
tego typu stanowią świetny 
komponent rozwiązań przed- 
i powschodowych. Cechują się 
doskonałą selektywnością dzia-
łania i wysoką skutecznością we 
wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów. Mają szerokie okno 
aplikacji.

Jednak z uwagi na fakt, iż ku-
kurydza dosyć często uprawia-
na jest w monokulturze /około 
30% zasiewów/ oraz możliwość 
powstawania ras chwastów od-
pornych na zawarte w herbi-
cydach substancje aktywne, 
należy pamiętać o naprzemien-
nym stosowaniu preparatów 
zawierających różne związki 
z różnych grup chemicznych, 
by wyeliminować lub przynaj-
mniej znacznie zredukować to 
niekorzystne zjawisko. Jeżeli 
w danym roku zdecydujemy się 
na ochronę kukurydzy prepara-
tami zawierającymi petoksamid, 
to w następnym sezonie warto 
skorzystać z innych rozwiązań, 
na przykład z mieszaniny niko-
sulfuronu z sulkotrionem lub 
wybrać zupełnie odmienną 
technologię.

Anna Rogowska

Chwasty jednoliścienne w uprawie kukurydzy stanowią 
prawdziwe wyzwanie dla plantatorów.
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Dbałość o glebę
Znaczna część potencjału 

plonotwórczego upraw deter-
minowana jest przez glebę. 
Ostatnie lata pokazują, że 
inwestowanie w ziemię jest 
bardzo opłacalne. W Polsce 
w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat zmieniło się podejście do 
gospodarowania ziemią. Gen-
eralną tendencją jest powiększa-
nie areału upraw, bowiem tylko 

wielkohektarowe gospodarst-
wa mogą zapewnić dochody na 
odpowiednim poziomie. Ceny 
gruntów rolnych rosną. Dbanie 
o utrzymanie, bądź też nawet 
podnoszenie naturalnego po-
tencjału plonotwórczego gle-
by to dziś priorytet wszystkich 
producentów rolnych.

Wielu rolników do perfek-
cji dopracowało technologie 

uprawy i nawożenia swoich 
pól. Mają dobrane odpowied-
nie dla siebie odmiany roślin 
uprawnych. Nad ochroną plan-
tacji czuwa zastęp agronomów, 
doradców i przedstawicieli firm 
fitofarmaceutycznych. Mimo 
takiego zaplecza nie wszystko 
da się przewidzieć – wiele za-
leży od warunków pogodowych. 
Są one zmienne, trudne i nie 

zawsze takie, jakbyśmy sobie 
życzyli. Rośliny potrafią się 
dostosowywać do tych nie-
korzystnych sytuacji, ale warto 
je wspomagać, by plonowały na 
wyższym poziomie.

Postęp w rolnictwie to po-
szukiwanie nowych technologii 
usprawniających produkcję, 
zwiększających rentowność, 
ale również zabezpieczających 

przed nieoczekiwaną zniżką 
plonu spowodowaną trudnymi 
warunkami pogodowymi/gle-
bowymi. Na polskim rynku 
dostępne są technologie, które 
niwelują te straty. Warto wybrać 
taką, która nie tylko pobudzi 
aktywność mikrobiologiczną 
gleby poprzez dostarcze-
nie składników odżywczych 
drobnoustrojom, ale także 
będzie stymulowała rośliny 
do wytworzenia silniejszego 
systemu korzeniowego, pod-
niesie żyzność, dostępność 
składników pokarmowych 
i efektywne ich wykorzyst-
anie. Ważne, by stosowan-
ie tego typu nowatorskich 
narzędzi korzystnie wpływało 
także na strukturę gleby. Brak 
struktury gruzełkowatej prow-
adzi do zbrylania się gleby i jej 
zakwaszania. Oprócz odczynu 
i zasobności gleby w składni-
ki pokarmowe, struktura jest 
jednym z najważniejszych 
czynników plonotwórczych, 
gdyż warunkuje aktywn-
ość biologiczną i penetrację 
korzeni w głąb oraz reguluje 
właściwości wodne, powietrzne 
i cieplne gleb. Trwała struktura 
gruzełkowata warstwy ornej 
zapewnia jej sprawność. Stwar-
za to korzystne warunki do kieł-
kowania nasion i prawidłowego 
rozwoju systemu korzeniowe-
go roślin, co jest warunkiem 
optymalnego rozwoju roślin 
i uzyskania wysokich plonów. 
Niektóre z preparatów przeci-
wdziałają także powstawaniu 
podeszwy płużnej, czyli nad-
miernie zagęszczonego podskib-
ia wskutek ugniatania zbyt 
wilgotnego dna bruzdy kołami 
ciągnika czy płozami pługów. 
Na tak ubitym dnie zatrzymu-
ją się drobne cząstki glebowe, 
wymywane z górnej warstwy 
gleby przez wodę opadową, 
a po pewnym czasie tworzy 
się silnie zbita warstwa, która 
utrudnia krążenie wody i pow-
ietrza oraz przenikanie korzeni. 
Podstawową barierą fizyczną, 
która ogranicza wzrost korzeni 
w glebie jest średnica porów gle-
bowych i ich ciągłość. Wzrost 
korzenia w kapilarę glebową 
wymaga nakładu energii, której 
wydatek wzrasta, gdy średnica 
kapilary jest mniejsza od śred-
nicy korzenia. Oznacza to, że 
na glebach zbitych, o złej struk-
turze rośliny tracą zbyt wiele 
energii na wytworzenie korze-
ni. Nadmierny wydatek energii 
zmniejsza potencjalny plon. 
Preparaty usuwające podeszwę 
płużną zapewniają pionową 
aerację gleby i ogranicza-
ją spływ powierzchniowy 
opadów, tworzenie zastoisk 
wodnych oraz zwiększają po-
jemność wodną gleb i ich na-
powietrzenie. Zbyt zagęszczona 
ziemia uniemożliwia praw-
idłowy rozwój sytemu korze-
niowego, zmniejsza dostępność 
składników pokarmowych, co 
w konsekwencji skutkuje niskim 
plonem. Należy zatem nie ty-
lko przeciwdziałać zakwaszeniu 
gleb – podnosić ich pH i wpły-
wać na dostępność i pobiera-
nie składników odżywczych, 
ale także zwiększać populac-
ję pożytecznych organizmów 

glebowych, które korzystnie 
wpływają na strukturę gleby.

Przykładem takiej komplek-
sowo działającej technologii 
jest zastosowanie biologicznego 
środka Amargerol, który wpły-
wa na wzrost roślin dostarcza-
jąc drobnoustrojom glebowym 
składniki pokarmowe. Młode 
rośliny na początku wegetacji 
przekazują do korzeni nawet 
70% wszystkich wytwor-
zonych asymilatów. Część 
z nich wykorzystywana jest 
do budowy systemu korzenio-
wego, a część do produkcji wy-
dzielin korzeniowych, które są 
pożywką dla drobnoustrojów 
glebowych. Preparat częścio-
wo zastępuje niektóre z tych 
wydzielin, przez co zmnie-
jsza się wydatek energetyczny 
rośliny na ich wytwarzanie 
w krytycznym momencie, 
jakim jest początek wegetacji. 
Roślina tym samym nie musi 
przeznaczać tak dużej ilości 
asymilatów na wydzieliny 
korzeniowe, a może je wyko-
rzystać do budowy i wzrostu 
korzeni, łodyg i liści. 

Preparat ten stymuluje 
roślinę. Korzystnie wpływa 
na kiełkowanie nasion, rozwój 
korzeni i wzrost łodygi, a także 
na ulistnienie oraz kwitnienie 
i owocowanie. Podnosi odpor-
ność na choroby i trudne 
warunki zewnętrzne. Poza 
tym niweluje skutki stresów. 
Młoda roślina przez cały okres 
wegetacji narażana jest na róż-
nego typu stresy. Na przykład 
w uprawie rzepaku ozimego dy-
namiczne zmiany w pogodzie 
przypadające na okres jesien-
ny, zimowy i wczesnowiosenny 
mogą bardzo negatywnie odbić 
się na kondycji plantacji i po-
tencjale plonowania rzepaku. 
Intensywne deszcze, porywiste 
wiatry, które zimą przeplatają 
się ze śniegiem, znaczącymi wa-
haniami temperatur lub silnymi 
mrozami bez okrywy śnieżnej 
mogą doprowadzić do znaczne-
go osłabienia roślin. Dodat-
kowo niesprzyjające warunki 
glebowe, sprawiają że struktura 
gleby ogranicza rozwój korzeni, 
a tym samym potencjał  pobi-
erania składników odżywczych 
z gleby. Negatywny wpływ 
czynników zewnętrznych 
powoduje, że kiedy nadejdą 
żniwa uzyskujemy, znacznie 
mniejszy plon niż ten, którego 
się spodziewaliśmy. A mnie-
jszy plon to niestety mniejszy 
dochód. Omawiana technolo-
gia redukuje skutki tych nie-
bezpieczeństw. Na warunki 
pogodowe nie mamy wpływu. 
Możemy jednak ograniczyć 
do minimum skutki ich nie-
korzystnego wpływu na stan 
upraw. Warto pomóc roślinom, 
by plonowały na wyższym 
poziomie.

Omawiane rozwiązania 
sprawdzają się we wszystkich 
uprawach. I rolniczych i sad-
owniczych. Należy zapoznać się 
z dostępną na rynku ofertą, by 
wybrać technologię komplek-
sową, która korzystnie wpłynie 
na jakość naszych gleb, jakość 
plonów, a tym samym na rent-
owność produkcji.

Anna Skomska

Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby 
warunkuje rentowność każdej produkcji. 
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Wiosenne dokarmianie zbóż

Zboża ozime pobierają je-
sienią ok. 30-50 kg z ha azotu 
i potasu oraz do 15 kg fosforu. 
Ilości te są wystarczające do pra-
widłowego rozwoju roślin oraz 
przezimowania, dlatego koniecz-
ne jest stosowanie tych nawozów 
przedsiewnie. Wielkość dawki 
fosforu i potasu określa się na 
z iloczynu oczekiwanego plonu 
i pobrania składnika pokarmo-
wego na jednostkę plonu wraz 
z odpowiednią ilością słomy. 
Stosowanie nawozów fosforowo-
-potasowych tylko pogłównie 
(w okresie wiosny) powoduje 
spłycenie systemu korzeniowego 
i spadku plonowania.

Przed rozpoczęciem dokar-
miania zbóż wiosną bardzo 
ważna jest ocena stanowiska 
na którym prowadzona jest 
uprawa, czyli wykonanie analiz 
na zasobność gleby w składni-
ki pokarmowe i na tej podsta-
wie określenie czy nawozić, 
czym nawozić i przede wszyst-
kim ustalenie dawki nawozu. 
W przypadku zbóż ozimych 
warto również zwrócić uwagę 
na kondycję roślin.

Pod oziminy nawozy fosforo-
wo-potasowe należy stosować 
w okresie jesieni, a wiosną od 
ruszenia wegetacji określić daw-
kę azotu oraz zastanowić się nad 
koniecznością dokarmienia np. 
dolistnego uprawy innymi skład-
nikami pokarmowymi. Dolistnie 
(prócz azotu) można stosować 
również magnez i siarkę, któ-
re należy stosować w fazie od 
krzewienia do kłoszenia. Dobre 
zaopatrzenie roślin w te makro-
składniki przyczynia się do po-
prawy wykorzystania azotu co 
skutkuje wyższym i stabilnym 
plonowaniem.

Prawie zawsze przy wysokich 
plonach zbóż istnieje potrzeba 
dokarmienia plantacji mikro-
elementami, szczególnie tam 
gdzie stosuje się duże dawki azo-
tu w nawozach mineralnych. 
Rośliny wraz z dużymi plona-
mi pobierają znacznie większą 
ilość mikroelementów z gleby 
w związku z tym ich potrzeby 
nawozowe wzrastają. Na glebach 
o wysokim pH, nawet przy śred-
niej zasobności gleb w mikroele-
menty, miedź, cynk i molibden 
mogą być gorzej pobierane przez 

system korzeniowy, przez co 
mogą limitować wielkość jak 
i jakość plonów.  

Dokarmianie tymi pier-
wiastkami należy wykonać od 
fazy krzewienia do strzelania 
w źdźbło. Należy podkreślić, 
że dokładne określenie dawki 
nawozów mikroskładnikowych 
nie jest łatwe. Ogólnie przyjęta 
zasada mówi o zastosowaniu 
dawki 0,5 do 3 krotnej wartości 
zapotrzebowania.

Mikroelementy, mocznik 
i magnez mogą być stosowane 
łącznie, jednak należy pamiętać, 
że im więcej składników ze sobą 
łączymy tym mniejsze powinno 
być ich stężenie.

W przypadku zbóż jarych 
fosfor i potas stosuje się wio-
sną (przedsiewnie). Podobnie 
jak w przypadku form ozimych 
wskazane jest wykonanie analiz 
glebowych na zasobność tych 
pierwiastków i na tej podstawie 
określenie poziomu nawożenia. 
Prawidłowe stosowanie fosfo-
ru i potasu ma duże znaczenie 
w uzyskaniu dobrej jakości ziar-
na jęczmienia browarnego, gdyż 
fosfor powoduje dobre wykształ-
cenie ziarna oraz zmniejszenie 
procentowego udziału łuski, 
a potas polepsza zabarwienie 
ziarna. W przypadku azotu 
również należy zastosować go 
przedsiewnie (pierwsza dawka) 
oraz w trakcie wegetacji roślin.

Oprócz dawki nawozu azo-
towego ważny jest również 
termin jego aplikacji, bowiem 
zapotrzebowanie na azot zmie-
nia się w okresie wegetacji. Za-
stosowanie azotu przedsiewnie 
decyduje o obsadzie kłosów, 
w okresie krzewienia lub strze-
lania w źdźbło o liczbie ziaren 
w kłosie i wykształceniu ziarna, 
a stosowanie w fazie kłoszenia 
o zawartości białka w ziarnie. 
Stosowanie wyższych dawek 
azotu w fazie formowania ziarna 
w kłosie, wpływa na jego wy-
pełnienie ale również w pozy-
tywny sposób wpływa na cechy 
jakościowe – wzrasta zawartość 
glutenu mokrego w ziarnie oraz 
zawartość białka  W celu popra-
wy plonowania oraz otrzymania 
ziarna o lepszej wartości użyt-
kowej należy stosować wyższe 
dawki azotu, jednak podzielone 

na dwie lub trzy dawki w ciągu 
okresu wegetacyjnego. Muszą 
być one dostosowane do tem-
pa wzrostu roślin oraz potrzeb 
pokarmowych danego gatunku.

Podsumowanie
Odpowiednie nawozy do-

listne to dodatkowe źródło 
składników pokarmowych 

umożliwiających prawidłowy 
rozwój zbóż.  Zaspokajają zwięk-
szone zapotrzebowanie na nie-
które makro- i mikroelementy. 
Dokarmianie dolistne zbóż jest 
szczególnie efektywne w fazach 
największego zapotrzebowania 
na składniki pokarmowe i na 
początku suszy, gdy występuje 
ograniczenie pobierania skład 
ników pokarmowych z gleby 

(manganu, miedzi i cynku). 
Z kolei jeśli chodzi o azot to 
stosowanie tego pierwiastka po-
głównie tylko w formie płynnej 
jest mniej efektywne ze wzglę-
du na wzrost kosztów, a tym 
samym nie jest konkurencyjne 
w porównaniu do tradycyjnego 
sposobu stosowania nawozów 
azotowych w formie sypkiej.

Mgr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUN i G – PIB w Puławach

Odpowiednie nawozy dolistne to dodatkowe źródło składników pokarmowych umo 
żliwiających prawidłowy rozwój zbóż.



kwiecień 2014 r. | Raport Rolny10 U R O D Z A J

Sierosław, ul. Gipsowa 32 • 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: (61) 899 40 20 • Fax: (61) 899 44 23 • www.timacagro.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Wiosna w zbożach

Pszenica ozima jest rośliną 
o dość dużych wymaganiach 
glebowych. Najlepiej udaje się na 
glebach o uregulowanym pH oraz 
co najmniej średniej zasobności 
w składniki pokarmowe i wodę. 
Ważne jest również, aby odpo-
wiednio dobrać właściwą odmia-
nę, mając na uwadze również 
stopień jej mrozoodporności.

Tegoroczna zima była niezwy-
kle łagodna, więc potencjalne 
plony w większości kraju zapo-
wiadają się obiecująco. Należy 
jednak szybko zadbać o wio-
senne nawożenie zbóż makro 
i mikroelementami.

Azot jest najbardziej plono-
twórczym czynnikiem w na-
wożeniu pszenicy i od niego 
powinniśmy zacząć wiosenne 
dokarmianie roślin. Pierwsza 
dawka azotu decyduje o liczbie 
pędów w roślinie, czyli liczbie 
potencjalnych kłosów oraz kło-
sków i kwiatków w kłosie. Należy 
jednak pamiętać, że zbyt duża 
jednokrotna dawka tego pier-
wiastka może spowodować zbyt 
mocne krzewienie się, a nawet 
wyleganie roślin.

W przypadku uprawy psze-
nicy ozimej dawkę azotu dzieli-
my najczęściej na 2 lub 3 części. 
Pierwsza  powinna być zasto-
sowana w momencie ruszania 
wegetacji, czyli w tym roku na 
początku marca (przy pszenicy 
o odpowiedniej obsadzie i za-
sianej w terminie). Jeśli pszenica 
została zasiana po terminie i jest 
słabo rozkrzewiona, to należy 
zastosować około 30-40 kg N 
w szybko działającej formie przed 
ruszeniem wegetacji, po czym po 
około tygodniu (w zależności od 
pogody/ wysiać resztę pierwszej 
dawki.  Docelowo na pierwszą 
dawkę należy zastosować około 
40-60% zakładanej ilości azotu 
na hektar) w zależności od stanu 
plantacji. Należy pamiętać, że 
pierwszą dawką azotu regulujemy 
docelową liczbę źdźbeł kłosono-
śnych. W polskich warunkach za 

optymalną przyjmuje się obsadę 
500-700szt kłosów/m2.

Ważna jest forma azotu do-
starczonego w pierwszej dawce. 
Ze względu na panującą wcze-
sną wiosną niską temperaturę 
polecana jest forma saletrzano-
-amonowa (saletra amonowa, 
saletrzak), gdyż jony N-NO3- są 
najszybciej pobierane przez rośli-
ny, zaś jony amonowe nie są tak 
łatwo wymywane, dzięki czemu 
efekt działania takiego nawozu 
jest optymalny. Wskazane jest, 
aby nawóz zawierał również ma-
gnez, który wspomaga pobieranie 
azotu, jak również wapń – do 
buforowania miejscowego za-
kwaszenia gleby spowodowanego 
działaniem nawozów azotowych 
i rozwoju systemu korzeniowego.

Drugą dawkę nawozów azoto-
wych stosujemy w początkowej 
fazie strzelania w źdźbło w ilo-
ści około 40% dawki całkowitej 
przy planowanych 3 dawkach 
lub w ilości 40-60% przy dwóch 
dawkach. W przypadku systemu 
nawożenia jedynie dwoma daw-
kami azotu, zaleca się na drugą 
dawkę zastosowanie form azotu 
szybko i jednocześnie długo dzia-
łających (amonową i amidową). 
Warunek ten spełnia na przy-
kład nawóz Sulfammo 30 Npro, 
zawierający dwie wspomniane 
formy azotu. W jego składzie 
znajdują się również makroele-
menty drugorzędne, takie jak: 
wapń, siarka i magnez. Warto 
wspomnieć, że siarka i magnez 
są składnikami warunkującymi 
efektywne pobieranie i przetwa-
rzanie azotu. Niedobór siarki czy 
magnezu może doprowadzić do  
znacznego osłabienia pobiera-
nia tego pierwiastka. Dodatkowo 
nawóz zawiera  kompleks Npro 
powodujący szybsze pobieranie 
azotu przez roślinę i przyspiesza-
jący przemiany tego pierwiastka 
w roślinie.

Jeżeli zdecydujemy się na trze-
cią dawkę azotu, należy zdawać 
sobie sprawę, że jej działanie 

nie będzie tak plonotwórcze 
jak pierwszych dwóch dawek, 
jednak ma duże znaczenie dla 
jakości ziarna. Dawka nie po-
winna przekraczać 10-20% i za-
stosowana forma powinna być 
szybko działająca (na przykład 
saletra amonowa).

Oprócz makroelementów 
w intensywnej uprawie pszeni-
cy niezbędne są  mikroelementy 
– przede wszystkim miedź i man-
gan. W roślinie odpowiadają one 
między innymi za proces fotosyn-
tezy, odporność na wyleganie, od-
dychanie, odporność na choroby 
grzybowe czy przemiany azotu. 
Obydwa te mikroelementy zale-
ca się podać w fazie krzewienia. 
W tej fazie zaczyna kształtować 
się struktura plonu – liczba ro-
ślin, pędów, kłosów na hektarze. 
Głównym zadaniem w tym czasie 
jest optymalne wykorzystanie 
potencjału fizjologicznego rośliny 
poprzez dostarczenie składników 
pokarmowych, gwarantujących 
ich maksymalne wykorzystanie 
i przetworzenie w plon. Warto 
więc przy okazji nawożenia mi-
kroelementami wprowadzić do-
datkowo biostymulację roślin. 
W uprawie zbóż idealnym  roz-
wiązaniem w fazie pełni  krze-
wienia jest zastosowanie nawozu 
dolistnego Fertileader Tonic. Ak-
tywny kompleks Seactiv zawar-
ty w tym nawozie przyspiesza 
przemieszczanie asymilatów 
i składników pokarmowych, 
podnosi odporność i wydajność 
fotosyntezy, a zawartość miedzi 
i manganu zapewnia dostępność 
niezbędnych dla zbóż mikroele-
mentów. Są one podane w formie 
aminokwasów, co dodatkowo za-
pewnia najlepsze z możliwych 
wykorzystanie  podanych skład-
ników przez rośliny.

Warto po zimie przyjrzeć się 
dokładnie zbożom ozimym i pod-
jąć decyzje o wyborze systemu 
wiosennego odżywiania makro 
i mikroelementami.

Wojciech Prokop

Ozima forma pszenicy jest w Polsce i w Europie 
podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-
piekarniczym i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki 
żywnościowej.
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Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.  
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa 
tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90 
www.arysta.pl

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

 Skuteczność działania 
niezmienna od lat

 Brak ryzyka pojawienia 
się odporności

 Działanie synergiczne 
z innymi fungicydami 
szczególnie systemicznymi 
z grupy triazoli.

 Wyjątkowo odporny na 
zmywanie przez deszcz

 Zapobiega rozwojowi 
najgroźniejszych chorób 
zbóż: septoriozie liści 
i septoriozie plew

Gwarantowana
ochrona

Gwarant zbozowy 84x350 Arysta ramka JW 2014.indd   1 20.03.2014   11:23

R E K L A M A

Ochrona górnych liści 
przed chorobami

Na plantacjach pszenicy, jęcz-
mienia, pszenżyta i żyta moż-
na spotkać objawy mączniaka 
prawdziwego. Widoczne są rów-
nież na liściach pszenicy obja-
wy septoriozy paskowanej liści 
oraz rdzy brunatnej na liściach 
żyta. Temperatury wzrosły, co 

wpłynęło na szybkie ruszenie 
wegetacji. Również opady desz-
czu w ostatnich dniach zaspo-
koiły zapotrzebowanie roślin 
w wodę, co ułatwia i przyspie-
sza korzystanie ze składników 
pokarmowych nawozów wy-
sianych na wielu plantacjach. 

Będzie to miało wpływ na szybki 
rozwój roślin oraz spowoduje 
przyspieszenie kolejnych faz 
rozwojowych, a tym samym 
wpłynie również na rozwój 
grzybów chorobotwórczych 
zagrażających oziminom.

Przystępując do zabiegu na liść 
flagowy musimy dokonać oce-
ny porażenia zbóż przez grzyby 
chorobotwórcze. Zabieg wyko-
nywany od początku grubienia 
pochwy liściowej liścia flagowego 
(BBCH 41) do fazy widocznych 
pierwszych ości (BBCH 49), zwa-
ny potocznie T2 zabezpiecza gór-
ne liście przed sprawcami chorób. 
W uprawie zbóż niebezpieczne 
jest porażenie liścia flagowego 
i podflagowego. Od zdolności 
asymilacyjnej tych liści w dużym 
stopniu uzależnione jest odpo-
wiednie zabezpieczenie kłosa 
w składniki odżywcze i wodę. 
Wykonanie zabiegu w tej fazie 
na mniej intensywnie prowa-
dzonych plantacjach często jest 
ostatnim zabiegiem w lata, gdy 
warunki pogodowe nie sprzyja-
ją występowaniu chorób kłosa, 
głównie septoriozy plew oraz fu-
zariozy kłosów. Na przykładzie 
pszenicy wymieniono poniżej 
przykłady s.cz. które mogą być 
zastosowane w terminie T-2: pi-
koksystrobina, cyprodynil, cyflu-
fenamid, propikonazol, boskalid 
+ epoksykonazol, epoksykonazol 
+ krezoksym metylu, epoksy-
konazol + izopirazam, epok-
sykonazol + piraklostrobina + 
fluksapyroksad, propikonazol 
+ cyprokonazol, propikonazol 
+ prochloraz, azoksystrobina, 
prochloraz, chinoksyfen, chloro-
talonil, fenpropimorf + epoksyko-
nazol + metrafenon, metkonazol, 
metkonazol + epoksykonazol, 
metrafenon + epoksykonazol, 
chlorotalonil + pikoksystrobi-
na, chlorotalonil + pentiopirad, 
chlorotalonil + tetrakonazol, 
mankozeb, fenpropimorf + epok-
sykonazol, tiofanat metylowy 
+ epoksykonazol, tetrakonazol, 
spiroksamina + tebukonazol + 
triadimenol, protiokonazol 
+ biksafen, protiokonazol + 
fluoksastrobina, metrafenon, 
protiokonazol + spiroksamina, 
karbendazym + propikonazol, 
tebukonazol, flutriafol, fenpro-
pidyna, folpet, epoksykonazol 

+ krezoksym metylowy + fen-
propimorf, tiofanat metylowy 
+ tetrakonazol, azoksystrobina 
+ chlorotalonil, azoksystrobina 
+ cyprokonazol, azoksystrobi-
na + tebukonazol, prochloraz 
+ karbendazym, protiokonazol 
+ tebukonazol, pikoksystrobina 
+ cyprokonazol, epoksykonazol, 
protiokonazol + spiroksamina + 
tebukonazol, dimoksystrobina 
+ epoksykonazol, proquinazid, 
prochloraz + tebukonazol + pro-
quinazid, propikonazol + fen-
propidyna, tiofanat metylowy, 
prochloraz + tebukonazol. Jak 
widać z powyższego zestawienia 
liczba substancji czynnych do 
stosowania w pszenicy ozimej 
jest znaczna i z pewnością każdy 
producent rolny wybierze odpo-
wiedni fungicyd. Warto zwrócić 
uwagę na fungicydy, które są zbu-
dowane z dwóch lub trzech s.cz., 
ponieważ zazwyczaj zwalczają 
one szersze spektrum chorób. 
Również w ostatnim czasie za-
rejestrowano wiele mieszanin 
fungicydów. Dane te zawarte są 
w etykiecie stosowania środka. 
Wybierając fungicyd do zabiegu 
w terminie T2 trzeba sprawdzić, 
jaka substancja czynna zawarta 
w fungicydzie zastosowanym we 
wcześniejszym zabiegu, w termi-
nie T1. Jest to istotne ze wzglę-
du na pojawienie się odporności 
grzybów na niektóre substancje 
czynne. Dlatego, żeby zmini-
malizować ryzyko powstawa-
nia odporności, wskazane jest 
przemienne stosowanie s.cz. 
z różnych grup chemicznych.

Gdy górne liście nie będą asy-
milowały całą powierzchnią, 
to będzie skutkowało strata-
mi w plonie wielkości od 15-
35% i to spowoduje, że zamiast 
uzyskać zysk producent do plan-
tacji z chorymi liśćmi będzie 
musiał dopłacić. Dodatkowym 
problemem uzyskanego plonu 
będzie jakość ziarna, bo porażo-
ne przez septoriozę paskowaną 
liści i rdzę brunatną  liście nie są 
w stanie zaopatrzyć w składniki 
pokarmowe ziarniaki w kłosie, 
aby były one dorodne. Podsu-
mowując ochrona w terminie 
T-2 górnych liści opłaca się 
i warto ją wykonać.

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka 
Prof. dr hab. Marek Korbas 

I O R – P I B w Poznaniu

Stan zdrowotny ozimin po przezimowaniu jest 
generalnie dobry, a pewne różnice  uzależnione są od 
terminu siewu oraz podatności uprawianej odmiany.

Retengo Plus – fungicyd do kukurydzy
Decyzją Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi numer 
38/2014 z 13 marca 2014 roku 
nowy środek - Retengo Plus 
183 SE firmy BASF został 
zarejestrowany.

Retengo Plus to więcej, niż 
pierwszy fungicyd przeznac-
zony do ochrony kukurydzy. 
Jako produkt marki AgCelence, 
zapewnia również dodatkowe 
korzyści wykraczające poza 

standardową ochronę roślin. 
Zostało to potwierdzone przez 
szereg badań i doświadczeń.  
Zawiera dwie wzajemnie uzu-
pełniające się substancje akty-
wne F 500 i epoksykonazol.

Retengo Plus w kukurydzy 
zapewnia:
• Wyższe plony o lepszej jakości
• Lepszą efektywność produkcji
• Lepszy wigor, zdrowotność i od-

porność na stres

Plamistość siatkowa na jęczmieniu - typowe objawy

Sprawca septoriozy plew - objawy na liściach

Mączniak prawdziwy na liściu flagowym
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Przytulii nie przepuści!
  zawiera 250 g/l substancji aktywnej fluroksypyr
  dawka 0,5-0,8 l/ha
  zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwojowej
  idealny na poprawki
  termin stosowania: do początku fazy liścia flagowego!

UWAGA Od 1 stycznia 2014 roku, produkty Z.Ch. „Organika-Sarzyna” posiadają nowy hologram.  
W sprzedaży mogą jednak znajdować się przejściowo produkty z poprzednim hologramem.

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

Saroksypyr 172x262 ZChSarzyna ramka JW 2014.indd   1 07.03.2014   14:35

Wiosenne zwalczanie miotły

Jest rośliną Preferuje gleby 
lekko kwaśne, a unika ciężkich. 
Zachwaszcza głównie zboża ozi-
me i rzepak ozimy, a w sezonach 
z wilgotną wiosną może pojawić 
się również w zbożach jarych. 
Wschody miotły pojawiają się 
zarówno jesienią jak i wiosną. 
W przypadku jesiennych wscho-
dów rośliny miotły mogą wy-
tworzyć nawet 30 i więcej wiech, 

natomiast rośliny wschodzące 
wiosną krzewią się znacznie sła-
biej i tworzą od 2 do 5 wiech. 
Miotła zbożowa jest trawą osią-
gającą nawet 150 cm wysoko-
ści, a jedna roślina wytwarza 
od 1 000 do 10 000 ziarniaków. 
Miotła zbożowa jest gatunkiem 
mocno konkurencyjym dla zbóż 
ozimych. Prowadzone od wielu lat 
w Zakładzie Herbologii i Technik 

Uprawy Roli we Wrocławiu bada-
nia wskazują, że występowanie 
w łanie pszenicy ozimej 10-15 ro-
ślin /m2 może powodować istotne 
straty w jej plonowaniu. Ponadto, 
masowe występowanie miotły 
w łanie zbóż może powodo-
wać zmniejszenie plonu nawet 
o 50-60%. Konkurencyjne od-
działywanie miotły zbożowej 
na oziminy wynika również z jej 

cyklu biologicznego. Osobniki 
nie zniszczone jesienią pozostają 
w stanie wegetatywnym przez 
całą zimę. Po zimie są już w dość 
zaawansowanej fazie rozwojowej, 
a dodatkowo na plantacji mogą 
pojawić się formy jare wscho-
dzące wczesną wiosną, których 
kiełkowanie rozpoczyna się przy 
niskiej temperaturze gleby, na-
wet w granicach 0°C. Wiosenna 

ochrona herbicydowa zbóż musi 
zatem uwzględniać zarówno for-
my ozime jak i nowo wschodzące 
(formy jare) miotły zbożowej. 

Herbicydy przeznaczone do 
wiosennego odchwaszczania 
ozimin, powinno się stosować 
zaraz po ruszeniu wegetacji, tak 
aby walkę z chwastami rozpocząć 
w jak najmłodszej fazie rozwojo-
wej. Wiosenne zwalczanie miotły 
w zbożach można rozpocząć już 
na przedwiośniu lub wczesną 
wiosną w warunkach umożli-
wiających wjazd opryskiwacza 
w pole bez okrywy śnieżnej. W ta-
kich warunkach można stosować 
środek zawierający mieszaninę 
diflufenikanu z izoproturonem 
(Pelican Plus 550 SC), ale jak 
podkreśla producent należy go 
stosować wiosną w przypadku 
późno sianych zbóż ozimych, gdy 
miotła nie skiełkowała jesienią 
i w chwili zabiegu znajduje się 
we wczesnej fazie rozwojowej (do 
2-3 liści).

Większość z zarejestrowanych 
obecnie środków do wiosenne-
go zwalczania miotły zbożowej 
w oziminach należy stosować od 
momentu ruszenia wegetacji do 
pełni krzewienia zbóż. W gru-
pie tych preparatów znajdują się 
typowe graminicydy zawierają-
ce fenoksaprop-P-etylu (Agria 
Fenoksaprop 069 EW, Fantom 
069 EW, Foxtrot 069 EW oraz 
Puma Universal 069 EW) i pro-
poksykarbazon sodowy (Attri-
but 70 SG). Często producenci 
informują w takich przypadkach 
o możliwości mieszania grami-
nicydów z innymi herbicydami 
w celu jednoczesnego zwalcza-
nia chwastów dwuliściennych. 
Przykładem może być herbicyd 
Puma Uniwersal 069 EW zale-
cany do łącznego stosowania 
z herbicydem Granstar 75 WG 
lub Sekator 125 OD. W tym ter-
minie zalecane są również środki 
zwalczające jednocześnie miotłę 
zbożową jak i niektóre gatun-
ki dwuliścienne. Są to między 
innymi preparaty zawierające 
w swym składzie chlorotoluron 
(np.: Tolurex 500 SC, Lentipur Flo 
500 SC), izoproturon (np.: IPU 
500 SC, IPU Gold 500 SC, IPU-
herb 500 SC, Isoguard 500 SC, 
Izoherb 500 SC, Izofarm 500 SC, 
Protugan 500 SC) oraz substancje 
z grupy pochodnych sulfonylo-
mocznika tj.: jodosulfuron me-
tylosodowy (Huzar 05 WG) oraz 
jego mieszanina z 2,4-D (Huzar 
Activ 387 OD), mieszanina tifen-
sulfuronu metylowego z chlo-
rosulfuronem (Chsel 75 WG). 
Mieszaniny: jodosulfuron me-
tylosodowy + propoksykarbazon 
sodowy + amidosulfuron (Zeus 
208 WG) oraz jodosulfuron me-
tylosodowy + propoksykarbazon 
sodowy + amidosulfuron + tribe-
nuron metylowy (Zeus 208 WG 
+ Nuance 75 WG) zalecane są do 
stosowania w pszenicy ozimej 

i skutecznie eliminują miotłę zbo-
żową i niektóre gatunki chwastów 
dwuliściennych.

Z obecnie zarejestrowanych 
środków zalecanych do wiosen-
nego zwalczania miotły zbożowej 
istnieją też takie, które można 
stosować w późniejszej fazie roz-
wojowej zbóż (w fazie 1.-2. ko-
lanka i w fazie liścia flagowego). 
W grupie środków stosowanych 
nawet do fazy początku strzela-
nia w źdźbło (1-2 kolanko zbóż) 
znajduje się tralkoksydym (Grasp 
400 SC) – graminicyd skutecznie 
zwalczający miotłę zbożową, jak 
również herbicydy o szerszym 
spektrum działania (zwalczają-
ce dodatkowo niektóre gatunki 
dwuliścienne) takie, jak: jodosul-
furon metylosodowy + mezosul-
fuorn metylowy (Atlantis 04 WG, 
Atlantis 12 OD), sulfosulfuron 
(Apyros 75 WG, Nylon 75 WG) 
oraz mieszanina florasulam + 
piroksysulam + aminopyralid 
(Lancet Plus 125 WG). 

Do fazy liścia flagowego zbóż 
ozimych można stosować grami-
nicyd  zawierający pinoksaden 
(Axial 100 EC) oraz herbicydy 
zawierające mieszaninę tifensul-
furonu metylowego z tribenu-
ronem metylowym (Aneks SX 
50 SG, Rubin SX 50 SG), któ-
re dodatkowo niszczą niektóre 
chwasty dwuliścienne.

Wiosenny termin zwalcza-
nia miotły zbożowej umożliwia 
precyzyjne oszacowanie stopnia 
nasilenia tego gatunku na da-
nej plantacji. Możemy wówczas 
uwzględnić zarówno formy ozi-
me, nie zniszczone jesienią, jak 
i nowe wschody form jarych mio-
tły. Pozwala to na dostosowanie 
ochrony herbicydowej do faktycz-
nej sytuacji na polu. Dzięki temu 
możemy dobrać optymalny ter-
min i odpowiednią dawkę środka. 
Istnieje możliwość zastosowania 
nawet niższych dawek herbicydu. 
W etykietach niektórych prepa-
ratów producenci podkreślają, że 
dodatek adiuwanta daje możli-
wość zastosowania niższej daw-
ki środka, np. herbicyd Foxtrot 
069 EW w zbożach ozimych za-
lecany jest w dawkach 1-1,2 l/ha, 
natomiast w mieszaninie z At-
polan 80 EC w dawce 0,5 l/ha + 
1,0 l/ha adiuwanta. W pewnych 
przypadkach dolistna aplika-
cja herbicydów wymaga wręcz 
zastosowania odpowiedniego 
adiuwanta, by osiągnąć dobrą 
skuteczność chwastobójczą. Tak 
jest na przykład podczas stoso-
wania herbicydu Axial 100 EC 
z adiuwantem Adigor 440 EC, 
Aneks SX 50 SG + Trend 90 EC, 
Atlantis 04 WG + Actirob 842 EC 
lub Olbras 88 EC. Należy zawsze 
pamiętać, by wszystkie środki 
ochrony roślin aplikować ściśle 
według instrukcji ich stosowania.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa 
IUNG-PIB Puławy 

Zakład Herbologii i Technik Uprawy 
Roli we Wrocławiu

Jednym z ważniejszych gatunków chwastów trawiastych jest miotła zbożowa, jednoroczna 
roślina występująca na terenie całego kraju i na wszystkich rodzajach gleb.

R E K L A M A
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Nagomi 025 WG – szkodnikom rzepaku mówimy: nie!

Substancja czynna środka – 
lambda-cyhalotryna występuje 
w kilku dostępnych na rynku 
środkach do ochrony tej uprawy. 
Jednakże Nagomi jest jedynym 
na polskim rynku produktem za-
wierającym lambda-cyhalotrynę 
w bardzo wygodnej formulacji 
WG, czyli w formie granul do 
sporządzania zawiesiny wodnej.

Nagomi 025 WG na roślinie 
działa powierzchniowo, a w sto-
sunku do owadów wykazuje dzia-
łanie kontaktowe i żołądkowe. 
Lambda-cyhalotryna oddziałuje 
na centralny i obwodowy układ 
nerwowy szkodnika poprzez blo-
kowanie kanałów przewodnictwa 
jonowego w błonach komórek 
nerwowych.

Doskonale sprawdza się 
w walce z najbardziej uciążli-
wymi szkodnikami rzepaku ja-
kimi są chowacze: brukwiaczek, 
czterozębny, podobnik oraz sło-
dyszek rzepakowy i pryszczarek 
kapustnik.

Szkodniki łodygowe (chowacz 
czterozębny i chowacz brukwia-
czeka należy zwalczać, przed 

złożeniem jaj przez chrząszcze.
Zabiegi zwalczające sło-

dyszka wykonuje się w fa-
zie zwartego kwiatostanu, 
a najpóźniej w fazie luźne-
go kwiatostanu, z kolei na 
szkodniki łuszczyn zabieg 
należy wykonać w począt-
kowym okresie opadania 
płatków kwiatowych.

Firma Sumi Agro – zarejestrowała nowy insektycyd do zwalczania szkodników 
gryzących i ssących w uprawie rzepaku ozimego - Nagomi 025 WG.

Dolistne dokarmianie rzepaku

Każdy gatunek ma swoiste 
wymagania pokarmowe co za 
tym idzie i wymagania nawo-
zowe, co do ilości niezbędnych 
składników makro- i mikro- 
jakie roślina musi pobrać dla 
wydania odpowiedniego plonu. 
Rzepak zaliczany jest do roślin 
o dużych wymaganiach pokar-
mowych. Z badań IUNG-PIB 
wynika, że z plonem nasion np. 
4 t/ha ( wraz z odpowiednią 
ilością słomy) rośliny rzepaku 
pobierają średnio około: 220 kg 
N, 43 kg P, 230 kg K, 25 kg Mg, 
60 kg S  a także znaczne ilości 
mikroelementów: 240 g B, 400 g 
Mn, 420 g Zn, 100 g Cu oraz 
6 g Mo. Chcąc pokryć ogromne 
potrzeby pokarmowe, w zależ-
ności od oczekiwanego plonu  
rzepaku, musimy zaplanować 
odpowiednią strategię zbilanso-
wanego i zrównoważonego na-
wożenia roślin, strategię, która 
uwzględnia nie tylko nawożenie 
doglebowe ale również dolistne.

Dolistne dokarmianie jest 
metodą szybkiego dostarcze-
nia składników pokarmowych 
w trakcie wegetacji roślin, za-
równo w przypadku ich niedobo-
ru w glebie,  jak i utrudnionego 
z niej pobierania. Podstawowym 
kryterium efektywności dokar-
miania roślin jest tempo absorp-
cji i przemieszczania składników 
pokarmowych wewnątrz rośli-
ny. Składniki pokarmowe są po-
bierane przez liście w postaci 
kationów i anionów. Szybkość 
wnikania zależy od wielkości 
jonu, jego wartościowości i ma-
leje w raz ze średnicą jonu, oraz 
od pierwiastka i formy, w ja-
kiej został podany. Kationy, na 
ogół, pobierane są szybciej od 

anionów. Z badań wynika, iż 
przez liście najszybciej pobiera-
ny jest azot, następnie magnez 
i sód, w dalszej kolejności cynk, 
mangan, bor a dużo wolniej po-
tas, fosfor czy siarka. 

 

Najlepiej dokarmiać 
kilkakrotnie

Właściwe nawożenie NPK, 
Mg i S a także mikroskładnikami 
jest podstawowym warunkiem 
uzyskania wysokiego plonu.  
Rzepak najbardziej wrażliwy 
jest na niedobór boru, następnie 
manganu. Jak wykazały bada-
nia, gleby Polski (aż 90%) są 
ubogie w bor (B), ponadto często 
mikroelementy, nawet przy wy-
starczającej zasobności gleb ww. 
składniki, przy pH zbliżonym 
i wyższym od 6,5 są trudniej lub 
nawet niedostępne dla uprawia-
nych roślin. W niesprzyjających 
warunkach pogodowych, część 
składników pokarmowych za-
wartych w glebie jest słabo do-
stępna dla roślin, stąd tak ważne 
jest dostarczenie ich roślinom 
w aplikacji dolistnej.  

W zaleceniach nawozowych 
rzepaku, proponuje się 2-4 krot-
ne dokarmianie roślin w trakcie 
ich wzrostu i rozwoju. Dąży się 
do pełnego pokrycia potrzeb 
pokarmowych, od początku 
jego rozwoju;  pierwsze dolist-
ne dokarmianie rzepaku ozi-
mego stosuje się późną jesienią, 
by dobrze przygotować rośli-
ny do bezpiecznego zimowego 
spoczynku. Pierwszy wiosenny 
zabieg dokarmiania powinno 
się wykonać już w fazie roze-
ty (kiedy rośliny przynajmniej 
częściowo mają odbudowany 

aparat asymilacyjny), a drugi 
w fazie pąkowania. Jeśli chodzi 
o rzepak jary to pierwsze zabiegi  
dokarmiania dolistnego stosuje 
się na ogół w fazie 6-8 liścia, 
a drugi podobnie jak przy ozi-
mym, w fazie pąkowania. 

Kolejny etap w nawożeniu do-
listnym rzepaku jarego i ozimego 
to faza zielonego pąka, kiedy 
to zapotrzebowanie roślin  na: 
azot, potas, fosfor a także mi-
kroelementy jest  bardzo duże 
i kiedy dobre odżywienie roślin 
w tym okresie, daje dobre efek-
ty w postaci  większej   ilości 
zawiązanych łuszczyn i liczby 
nasion. 

Przystępując do dokarmiania 
dolistnego warto zwrócić uwa-
gę na bezpieczne koncentracje 
stężeń roztworów, by zapobiec 
uszkodzeniom roślin. Generalnie 
obowiązuje zasada, że im rośli-
na starsza tym należy stosować 
niższe stężenie cieczy roboczej. 
Zatem wyklucza to stosowanie 
większych dawek w sposób jed-
norazowy. Stąd też w praktyce 
stosując dokarmianie dolistne 
można pokryć całość zapotrze-
bowania rzepaku ozimego na 
mikroelementy, a tylko część 
na makroelementy. Przyjmuje 
się, że w optymalnych warun-
kach pogodowych rzepak w fa-
zie rozety i zwartego zielonego 
pąka można dokarmiać wodnym 
roztworem mocznika o stężeniu 
do 12%, natomiast tuż przed 
kwitnieniem - faza żółtego pąka 
o stężeniu 5-7% (7% roztwór - 
na 100 litrów cieczy roboczej 
7 kg nawozu).

Należy podkreślić jak ważne 
dla rzepaku, oprócz nawożenia 
czy też dokarmiania  podsta-
wowymi makroelementami 
jest  dolistne dokarmianie ro-
ślin mikroelementami: przede 
wszystkim borem i  manganem.  
W przypadku tych składników 
ważny jest co najmniej dwu-
krotny zabieg dokarmiania, 
rozłożony w czasie,  z uwagi 
na to, że  pierwiastki te słabo 
przemieszczają się w roślinie. 
Dlatego też, bez uwzględnienia 
boru w nawożeniu rzepaku nie 
należy spodziewać się wysokiego 

plonu nasion, nawet w warun-
kach intensywnego nawożenia 
azotowego. Bor bowiem bierze 
udział w procesie przemiany 
węglowodanów, wpływa na 
przepuszczalność błon komór-
kowych, wzrost roślin oraz roz-
wój organów generatywnych. 
Objawy jego braku są widoczne 
głównie na łodygach, które stają 
się krótkie, grube i często pękają. 
Liście wierzchołkowe nie rosną, 
nie pojawiają się rozgałęzienia 
boczne. Kwitnienie rzepaku 
jest ograniczone, a łuszczyny 
są drobne i słabo wypełnione 
niewielką ilością nasion. 

Obecnie na rynku krajowym 
dostępna jest cała gama wie-
loskładnikowych nawozów do 
dokarmiania dolistnego  rze-
paku np. Plonvit Rzepak, In-
sol 5, Florovit mikroelementy 
Bor, czy też pojedynczych jed-
noskładnikowych nawozów 
z borem np. Bormax, Insol B 
i z manganem np. ADOB Mn 
IDHA. Nowością, od jakiegoś 
czasu, jest stosowanie w upra-
wach rzepaku fizjoaktywatorów 
– stymulatorów wzrostu, które 
aktywizują procesy fizjologicz-
ne oraz poprawiają pobieranie 
składników pokarmowych przez 
rośliny z gleby.

Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia dobre efekty uzyskuje 
się także poprzez łączne stoso-
wanie nawozów dolistnych ze 
środkami ochrony roślin; fun-
gicydami czy też insektycyda-
mi, zawsze zgodnie z zasadami 
ich stosowania, opracowanymi 
i nowelizowanymi przez IOR 
w Poznaniu. 

Rośliny rzepaku, na ogół po-
zytywnie reagują na stosowane 
nawożenie dolistne, a przyrost 
plonu nasion rzepaku często 
jest znaczny. W zależności od 
ilości stosowanych zabiegów, 
zestawu użytych nawozów, 
średnio notuje się dla rzepaku 
od 5-17% wzrost plonu nasion.  

Dr Anna Kocoń 

Zakład Żywienia Roślin 
i Nawożenia

IUNG - PIB w Puławach

Dolistne dokarmianie rzepaku stanowi uzupełnienie 
podstawowego doglebowego nawożenia roślin.
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Zwalczanie sprawców chorób rzepaku w okresie kwitnienia

Występowaniu sprawców 
chorób można zapobiec przy za-
stosowaniu wielu metod. Przed 
siewem, to szereg metod nieche-
micznych m.in. odpowiedni pło-
dozmian, optymalne nawożenie, 
wybór odmiany o podwyższonej 
odporności, siew we właściwym 
terminie odpowiedniej ilości na-
sion na jednostkę powierzchni. 
Te sposoby ograniczania cho-
rób są w tej chwili priorytetem, 
ponieważ od początku roku 
obowiązują zasady integrowa-
nej ochrony. W okresie wege-
tacji metody te jednak już nie 
znajdują zastosowania, dlatego 
możliwość ochrony plonu, po 
spełnieniu odpowiednich warun-
ków, daje opryskiwanie rzepaku 
przy użyciu fungicydów. Koniecz-
ne m.in. jest tu uwzględnianie 

progów szkodliwości, wskazań 
systemów wspomagania decyzji, 
ochrona organizmów pożytecz-
nych, odpowiedni dobór s.cz, jej 
dawki i terminu stosowania itd. 
Ostatni taki zabieg przeprowadzić 
można w okresie kwitnienia rze-
paku, a dotyczy przede wszystkim 
zwalczania zgnilizny twardziko-
wej (Sclerotinia sclerotiorum). 
Sprawca tej choroby swój rozwój 
rozpoczyna najczęściej dopiero 
w okresie kwitnienia roślin, 
ale następuje to bardzo szybko 
i skutkuje dotkliwymi strata-
mi plonu. Na przetrwalnikach 
grzyba (sklerocjach) znajdujących 
się w powierzchniowej warstwie 
gleby tworzą się owocniki (apo-
tecja), z których uwalniają się za-
rodniki workowe. Przenoszone 
przez wiatr najczęściej opadają 

u nasady liści, w rozgałęzienia 
łodyg lub w miejscach wcześniej 
uszkodzonych przez m.in. maszy-
ny, mróz, szkodniki i rozpoczyna-
ją proces chorobowy. Symptomy 
dobrze widoczne są na łodygach, 
w postaci białych plam obejmu-
jących stopniowo cały obwód 
pędu. Objawy te obserwujemy 
czasami w dolnej części łodyg, 
wówczas zakażenia dokonała 
grzybnia wyrosła z przetrwal-
nika. Funkcje łodygi ograniczone 
zostają przez rozrastającą się na 
jej powierzchni i wewnątrz bia-
ło-szarą grzybnię, w której two-
rzą się licznie czarne sklerocja. 
W glebie struktury te zachowują 
żywotność od kilku do kilkuna-
stu lat. Jeżeli jest sucho w okresie 
kwitnienia i dojrzewania choroba 
ta nie ma praktycznie znaczenia, 

natomiast wysoka wilgotność, 
zwłaszcza gleby, w tym czasie 
może być przyczyną wysokich 
strat. Często koniecznością jest 
przeprowadzenie zabiegu w od-
powiednim terminie i w sposób 
umożliwiający dotarcie substancji 
czynnej do wewnątrz łanu. Dobrą 
skuteczność daje z reguły zabieg 
wykonany w okresie pełni kwit-
nienia – opadania pierwszych 
płatków kwiatowych lub nieco 
wcześniej.

Proces tworzenia i dojrzewania 
nasion może zostać zakłócony 
nie tyko przez zgniliznę twar-
dzikową, ale również przez 
sprawców innych chorób w tym: 
czerni krzyżowych (Alternaria 
spp.) i szarej pleśni (Botrytis ci-
nerea). Na łuszczynach występują 
wówczas czarne lub szare plamy, 

niekiedy pokryte grzybnią z za-
rodnikami. Powodują one przed-
wczesne pękanie i osypywanie 
się lub zadrobnienie i zmiany 
w składzie chemicznym nasion. 
Niektóre grzyby przerastają tkan-
ki łuszczyn i zasiedlają nasiona, 
co stwarza niebezpieczeństwo za-
równo przy przeznaczeniu nasion 
do siewu, jak i do przetwórstwa. 
Rozwój chorób na łuszczynach 
ułatwiają uszkodzenia np. przez 
grad lub szkodniki łuszczynowe.

Ograniczanie czerni krzyżo-
wych na łuszczynach nie należy 
do łatwych, ponieważ z reguły 
wykonuje się zabieg przeciwko 
zgniliźnie twardzikowej w pełni 
kwitnienia, z myślą, że zahamuje 
on też sprawców chorób łusz-
czyn. Przy wysokiej wilgotności 
termin tego zabiegu można nieco 

opóźnić, na koniec kwitnienia 
lub początek formułowania 
się łuszczyn, ale tylko, gdy na 
plantacji nie ma zagrożenia ze 
strony S. sclerotiorum. W tabeli 
wymieniono wiele fungicydów, 
które zarejestrowane są obecnie 
do zwalczania wymienionych 
wyżej chorób. Szczegółowe za-
lecenia ich stosowania, z któ-
rymi każdorazowo należy się 
zapoznać, przed wykonaniem 
zabiegu, znajdują się w etykie-
tach stosowania.

Im wilgotniejsza gleba i powietrze tym więcej występuje objawów chorób i tym trudniej z nimi walczyć.

Przykłady fungicydów stosowanych w rzepaku ozimym w okresie kwitnienia

Nazwa handlowa Substancja czynna – zawartość (grupa chemiczna)
Zalecana dawka [l/ha]

Zgnilizna 
twardzik.

Czerń 
krzyżo.

Szara  
pleśń

Acanto 250 SC; Galileo 250 EC pikoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny) 0,8-1,0 0,8-1,0 -

Alert 375 SE* 13.10.2014 karbendazym – 250 g/l (benzimidazole), flusilazol – 125 g/l (triazole) 1,0 - -

Amistar 250 SC; Arastar 250 SC; Atol 250 SC;
Mirador 250 S.C.; Sammisto 250 SC 

Starami 250 S.C., Strobi 250 SC

azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny) 1,0 0,8-1,0 0,8-1,0

Amistar Xtra 280 SC
azoksystrobina – 200 g/l

(strobiluryny),
cyprokonazol – 80 g/l (triazole)

0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0

Atak 450 EC prochloraz – 450 g/l (imidazole) 1,5 1,5 1,5

Brasifun 250 EC ; Erasmus 250 EW 
Helicur 250 EW; Horizon 250 EW* 28.08.2015; Jetcur 250 EW* 29.05.2015; Kasir 

250 EW* 30.07.2014; Mystic 250 EC* 28.08.2015; Orian* 29.08.2015; Orius Extra 
250 EW* 28.08.2015; Riza 250 EW; Sparta 250 EW; Syrius 250 EW* 28.08.2015; Tebu 
250 EW; Toledo 250 EW; Troja 250 EW* 28.08.2015; Tyberius 250 EW * 29.08.2015;

tebukonazol – 250 g/l (triazole) 1,25 1,25 1,25

Clayton Tebucon EW * 29.08.2015; 
Dąb 250 EW* 28.08.2015; Golden Teb 250 EW* 30.06.2014; Lord 250 EW* 30.06.2014; tebukonazol – 250 g/l (triazole) 1,5 - -

Efilor 193 SC metkonazol – 60 g/l (triazole), boskalid – 133 g/l (anilidy) 0,67-1,0 0,67-1,0 0,67-1,0

Eminent Star 312 SE chlorotalonil – 250 g/l (związki aromatyczne), tetrakonazol – 62,5 g/l 
(triazole) 1,8 1,8 1,8

Grisu 500 SC iprodion – 500 g/l (dikarboksymidy) 1,5 1,0 1,0

Impact 125 SC flutriafol – 125 g/l (triazole) 1,0 1,0 1,0

Lerak 200 EC azoksystrobina – 75 g/l (strobiluryny), tebukonazol – 125 g/l (triazole) 1,5-2,0 - -

Matador 303 SE; Moderator 303 SE;
Yamato 303 SE

tiofanat metylowy – 233 g/l (benzimidazole), tetrakonazol – 70 g/l 
(triazole) 1,75 1,75 1,75

Mondatak 450 EC prochloraz – 450 g/l (imidazole) 1,0 1,0 1,0

Oranis 250 SC pikoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny) 0,8-1,0 0,8-1,0 -

Paroli 334 SC iprodion – 167 g/l (dikarboksymidy), tiofanat metylowy – 167 g/l 
(benzymidazole) 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0

Pictor 400 SC dimoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny), boskalid – 200 g/l (anilidy) 0,5 0,5 0,5

Prokarb 380 EC prochloraz – 300 g/l (imidazole), karbendazym – 80 g/l (benzimidazole) 2,0 2,0 2,0

Propulse 250 SE fluopyram – 125 g/l,  protiokonazol – 125 g/l (triazole) 1,0 1,0 1,0

Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC tebukonazol – 430 g/l 1 (triazole) 0,75 0,75 0,75

Tenore 400 EW; Zafir 400 EW
Zamir 400 EW prochloraz – 267 g/l (imidazole), tebukonazol – 133 g/l (triazole) 1,0 1,0 1,0

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy – 500 g/l (benzimidazole) 1,4 1,4 1,4

Traper 250 EC
*28.08.2015 protiokonazol – 125 g/l, tebukonazol – 125 g/l (triazole) 1,0 1,0 1,0

* Upłynął termin zezwolenia, okres na zużycie zapasów środka ochrony roślin

Dr Ewa Jajor 
IOR-PIB w Poznaniu
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Propulse – wartość 
mierzona złotem

Rok 2013 pokazał, że inno-
wacyjny, fungicydowy program 
ochrony rzepaku firmy Bayer, 
oznacza większy zysk dla plan-
tatorów. Zysk ten zapewniają 
dwa produkty: Tilmor 240 EC 
– do stosowania wczesną wio-
sną i jesienią oraz najnowszy, 
niedawno zarejestrowany pro-
dukt do stosowania w okresie 
kwitnienia – Propulse 250 ES.

Cechy Propulse 250 ES:
• Zawiera dwie substan-

cje aktywne: fluopyram 
i protiokonazol.

• Połączenie tych substancji 
aktywnych daje wysoką, sta-
bilną skuteczność zwalczania 
chorób rzepaku i długi okres 
ochrony.

• Różne mechanizmy działa-
nia obu subsancji aktywnych 
czynią z niego bardzo dobre 
narzędzie zapobiegania wy-
kształceniu się odporności.

• Propulse zwalcza najistot-
niejsze patogeny, wywołu-
jące zgniliznę twardzikową, 

czerń krzyżowych i szarą 
pleśń. Najlepsze efekty uzy-
skuje się stosując ten preparat 
w fazie pełni kwitnienia.

• Stosowanie Propulse daje 
wzrost plonu i lepsze zaole-
jenie. Maksymalna zwyżka 
plonów, uzyskana w doświad-
czeniach przeprowadzonych 
w Europie, wynosiła 35%, 
co odpowiadało 1 t/ ha, 
przy 70% porażenia planta-
cji zgnilizną twardzikową – co 
wskazuje na wyjątkowo sil-
ne działanie przy dużej presji 
chorobowej. W warunkach 
polskich uzyskiwano od 12 do 
20 % wzrostu plonu, co daje 
średnią wielkość ok. 0,5 t. Przy 
obecnych cenach rzepaku, 
koszt zabiegu tym prepara-
tem wynosi ok. 0,1 t.

• Produkt wykazuje również 
wpływ fizjologiczny na sto-
pień sklejania łuszczyn, co 
przy opóźnionym zbiorze 
zmniejsza straty w zbiorze.

Silniejsze łuszczyny rzepaku

W ostatnich latach obser-
wujemy zmiany klimatyczne 
i stopniowe ocieplenie się kli-
matu. Przy powiększających 
się areałach upraw rzepaku 
i postępie w hodowli tej upra-
wy, podnosi się wydajność 
plonowania ale też następuje 
wydelikacenie łuszczyn. Wielu 
doświadczonych plantatorów 
uprawiających rzepak podkre-
śla, że niezależnie od rozwoju 
sytuacji w danym roku, trzeba 
bezwzględnie zwalczać szkod-
niki, które są bardzo dużym 
zagrożeniem dla rzepaku. Stra-
ty w plonach rzepaku ozime-
go spowodowane przez insekty 
wynoszą od 10 do 50%, a nie-
jednokrotnie więcej.

Obecnie plantacjom rzepa-
ku zagraża pryszczarek ka-
pustnik (Dasineura brassicae). 
Jego znaczenie gospodarcze 
rośnie, choć wielu plantato-
rów pamięta czasy, kiedy nie 
szkodził rzepakowi. To szkodnik 
łuszczyn rzepaku. Stanowi on 
duże zagrożenie zwłaszcza przy 
jednoczesnym występowaniu 
chowacza podobnika, ponie-
waż powodowane przez niego 
uszkodzenia ułatwiają prysz-
czarkowi kapustnikowi skła-
danie jaj w łuszczyny rzepaku. 

Łuszczyny rzepaku opanowane 
przez pryszczarka kapustnika 
szybko żółkną, nabrzmiewają, 
kurczą się i przedwcześnie pęka-
ją. Z kolei uszkodzenia łuszczyn, 
spowodowane przez pryszczarka 
kapustnika, umożliwiają rozwój 
groźnych chorób rzepaku, ta-
kich jak: sucha zgnilizna kapust-
nych, czerń krzyżowych i szara 
pleśń. Wszystko to prowadzi do 
znacznych strat plonu i powsta-
wania samosiewów. Pryszcza-
rek kapustnik może wyrządzić 
znaczne straty i zabrać z 1 ha 
nawet 1 tonę nasion.

Naukowcy w Czechach wy-
kazali, że niektóre cechy fizjo-
logiczne rzepaku uzyskane po 
zastosowaniu biostymulatorów 
mogą wpłynąć na ogranicze-
nie porażenia przez szkodni-
ki. Przy okazji wykonywania 
innych doświadczeń z biosty-
mulatorem Asahi SL zaobser-
wowali, że na kombinacjach, 
na których go zastosowano, po-
rażenie łuszczyn przez prysz-
czarka kapustnika jest istotnie 
mniejsze, a plon istotnie wyższy 
niż na kombinacji kontrolnej 
– nie traktowanej biostymu-
latorem. W kolejnych latach 
(2006-2011) przeprowadzili 
szereg badań potwierdzających 

wstępne obserwacje. Okazało 
się, że łuszczyny z roślin opry-
skanych tym biostymulatorem 
zawierają więcej lignin i celulo-
zy, przez co stają się twardsze 
i samica pryszczarka kapustnika 
nie jest w stanie przebić łuszczy-
ny, aby złożyć do środka jaja. 
Skuteczność działania Asahi SL 
jest porównywalna ze skutecz-
nością insektycydów z grupy 
pyretroidów i z grupy neoni-
kotynoidów. Przy czym należy 
przypomnieć, że w klasyfikacji 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 
w Poznaniu Asahi SL został po-
zycjonowany jako środek mało 
szkodliwy dla ludzi – klasa IV, 
praktycznie nie szkodliwy dla 
pszczół – klasa IV, praktycznie 
nie szkodliwy dla ryb – klasa IV, 
praktycznie nie szkodliwy dla 
glonów i rozwielitek – klasa IV.

Zaleca się wykonanie zabiegu 
w dawce 0,6 l/ha na początku 
kwitnienia, najlepiej łącznie 
z zabiegiem fungicydowym, 
powszechnie wykonywanym 
w tej fazie rozwojowej rzepa-
ku. Liczne badania prowadzone 
również w Polsce, dowiodły, że 
biostymulator Asahi SL działa 
już na poziomie genu podwyż-
szając ekspresję – aktywność 
tych związanych z kluczowymi 

procesami jak wzrost i rozwój 
wegetatywny (czyli przyrost 
biomasy) jak również gene-
ratywny (czyli intensywność 
kwitnienia i zawiązywania 
owoców, nasion oraz ich roz-
wój). Rośliny po zastosowaniu 
tego biostymulatora intensyw-
niej fotosytetyzują, pobierają 
składniki pokarmowe z gleby 
i lepiej je wykorzystują do bu-
dowy swoich organów. Asahi 
SL wpływa również na pod-
niesienie odporności roślin na 
niekorzystne czynniki środowi-
ska (tzw. czynniki stresowe),

Biostymulator Asahi SL może 
być stosowany w uprawie roślin 
rolniczych (np. burak cukrowy, 
rzepak ozimy i jary, kukurydza), 
warzywnych (np. pomidor, 
ogórek, por, seler marchew), 
sadowniczych (np. jabłoń, po-
rzeczka, malina, truskawka) 
i ozdobnych (np. cis, cyprysik, 
pelargonia, niecierpek). W Pol-
sce Asahi SL oferowany jest na 
rynku od 1997 roku i znajdu-
je szczególne uznanie właśnie 
u plantatorów rzepaku ozimego 
i jarego, stając się nieodzownym 
narzędziem w nowoczesnym 
gospodarstwie.

W oparciu o materiały Arysta Life-
Science Polska 

Jolanta Malinowska-Kłos

 Najnowsze badania czeskich naukowców wykazują, ze po zastosowaniu Asahi SL, 
łuszczyny rzepaku są odporniejsze na porażenie przez pryszczarka kapustnika.
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UWAGA  Produkt zabezpieczony hologramem gwarantującym oryginalność.

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

 zawiera chlopyralid – 300 g/l
 do stosowania nalistnego
 najskuteczniejszy na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne
 najefektywniejszy w zwalczaniu chwastów rumianowatych  

i ostrożenia polnego oraz wielu innych
 szeroka rejestracja, do stosowania w uprawie  

pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraka cukrowego

Faworyt ®
300 SL

Absolutny faworyt 
w zwalczaniu chwastów!

Nowość!

R E K L A M A

Nowy oręż herbicydowy 
w uprawie zbóż

Preprat skutecznie zwalcza 
kompleks najważniejszych chwa-
stów dwuliściennych w uprawie 
pszenicy ozimej i jęczmienia ja-
rego. Zawiera nową kombina-
cję dwóch substancji czynnych 
(metsulfuron metylowy i tifen-
sulfuron metylowy), których 
działanie uzupełnia się wza-
jemnie. Ergon stosuje się w ni-
skiej dawce: zaledwie 75 g/ha 
w pszenicy ozimej i 60 g/ha 
w jęczmieniu jarym.

Preparat jest w wygodnej, 
nowoczesnej formulacji WG 
i cechuje go dobra mieszalność 
z innymi środkami ochrony 
roślin.

W celu poprawy skuteczno-
ści na przytulię czepną środek 
należy stosować w mieszance 
z preparatem zawierającym flu-
roksypyr. Takim preparatem jest 
np. Hudson 200 EC.

W pszenicy ozimej zaleca się 
następujące stosowanie: Ergon 
75 g/ha + Hudson 0,5 l/ha, z ko-
lei w jęczmieniu jarym - Ergon 
60 g/ha + Hudson 0,4 l/ha.

Ergon Pak to wzmocnione 

działanie na przytulię czepną, 
która w wielu miejscach stanowi 
poważne zagrożenie zarówno 
dla jakości jak i wielkości plo-
nu, powodując jego redukcję 
o 10-50%. Przytulia czepna to 
chwast agresywny, jedna roślina 
wytwarza od 100 do 500 na-
sion, które nawet przez 7-8 lat 
zachowują zdolność kiełko-
wania, a jej próg szkodliwości 
wynosi 2-5 szt/m2. Ergon Pak 
to rozwiązanie gwarantujące 
skuteczne zwalczanie przytuli 
czepnej w każdym stadium jej 
rozwoju.

Dla wygody użytkowników 
przygotowane zostało specjalne 
opakowanie promocyjne - Ergon 
Pak. Jednym z atutów promo-
cyjnego zestawu jest jego atrak-
cyjna cena. Ponadto do każdego 
zestawu dołączona jest miarka 
ułatwiająca precyzyjne dozo-
wanie potrzebnych do aplikacji 
ilości środków.

W oparciu o materiały Sumi 
Agro Poland

Jolanta Malinowska-Kłos

Ergon 750 WG to nowy herbicyd 
zbożowy wprowadzony na rynek 
w bieżącym roku. 

Nasiona kukurydzy 
zaprawione

Pierwsze nasiona kukurydzy 
zaprawione Aliosem to wybra-
ne odmiany Hodowli Roślin 
Smolice.

Alios 300 FS jest grzybobój-
czą zaprawą w postaci koncen-
tratu zawiesinowego o działaniu 
systemicznym, przeznaczony do 
zaprawiania ziarna siewnego ku-
kurydzy. Zaprawa redukuje rozwój 
takich chorób jak zgorzel siewek 
i głownia guzowata. Spośród za-
praw dostępnych na rynku wy-
różnia się ograniczaniem głowni 
pylącej kukurydzy. Preparat oparty 
jest na tritikonazolu – substancji 
aktywnej z grupy triazoli.

– Podjęliśmy decyzję o wpro-
wadzeniu do oferty kolejnej 
zaprawy, by móc proponować 
rolnikom jeszcze większy wybór 
- już nie tylko samych odmian, 
ale również zapraw nasiennych. 
Uzupełnienie oferty stanowi 
Mesurol o działaniu odstrasza-
jącym ptaki i owadobójczym 
oraz ograniczający wczesne 
uszkodzenia przez ploniarkę 
zbożówkę – mówi Władysław 
Poślednik, Prezes Zarządu HR 

Smolice. Zaprawa Alios jest już 
trzecią zaprawą, z którą moż-
na zakupić nasiona marki HR 
Smolice. Co prawda nie każda 
odmiana jest dostępna z każ-
dą zaprawą, ale wybór odmian 
i zapraw jest dość spory. Rolnicy 
mają w czym wybierać i bardzo 
to sobie cenią – dodaje.

– Zaprawa Alios 300 FS dzięki 
swej formulacji zapewnia rów-
nomierne pokrycie i zabarwienie 
nasion. Wyniki doświadczeń 
i obserwacje pokazują najwyższą 
skuteczność wśród obecnych na 
rynku zapraw do kukurydzy. 
Zaprawa ta ma bardzo szeroką 
rejestrację, prócz zgorzeli siewek 
i głowni guzowatej kukurydzy 
zwalcza również głownię pylącą 
kukurydzy, co przy wzrastają-
cym areale uprawy kukurydzy 
w kraju pozwoli od samego po-
czątku lepiej zadbać o zdrowe 
rośliny, w pełni wykorzystując 
potencjał odmian kukurydzy 
zaprawionych zaprawą Alios 
300 FS  – mówi Marcin Cho-
jecki, manager ds. rozwoju pro-
duktu firmy BASF.

Od bieżącego sezonu w sprzedaży 
jest już dostępny materiał siewny 
zaprawiony nową zaprawą do 
kukurydzy firmy BASF pod nazwą 
handlową Alios 300 FS.

Nowa odmiana kukurydzy
Do Krajowego Rejestru Od-

mian została wpisana w lutym 
bieżącego roku. Obok Polski, ES 
Tolerance posiada także rejestra-
cję we Francji oraz pretenduje do 
wpisu do rejestru w wielu innych 
krajach europejskich. Rejestrację 
w Polsce poprzedził dwuletni 
cykl doświadczeń prowadzo-
nych przez Centralny Ośrodek 
Badań Odmian Roślin Upraw-
nych. Wyniki tych doświadczeń 

są jednoznaczne – średni plon 
ziarna w pogodowo zróżnicowa-
nych sezonach 2012 i 2013 wy-
niósł 116,7dt/ha  co stanowi 
106% wzorca.

ES Tolerance to mieszaniec 
pojedynczy, ba, o FAO 240-
250. Ziarno o przewadze typu 
flit charakteryzuje się wysokim 
MTZ. Wytwarza wysokie rośliny 
o silnym efekcie „stay green”. 
Bogata masa wegetatywna oraz 

długo utrzymująca się zieloność 
roślin sprawiają, że obok użyt-
kowania ziarnowego, doskonale 
nadaje się także do zbioru całych 
roślin na kiszonkę.

Odmianę cechuje stabilne 
plonowanie w użytkowaniu 
z przeznaczeniem na ziarno. Do-
skonale sprawdza się zarówno na 
dobrych stanowiskach jak i na 
słabszych glebach. Optymalne 
plonowanie ziarna zapewnia 

obsada roślin na poziomie mię-
dzy 90-95 tys. roślin/ha. Przy 
użytkowaniu kiszonkowym ro-
ślin można zwiększyć obsadę do 
95-100 tys. roślin/ha.

Z cech jakościowych ES Tole-
rance charakteryzuje mała po-
datność na choroby fuzaryjne 
(zarówno kolb jak i łodyg), pod-
wyższona odporność na wylega-
nie oraz zmniejszona podatność 
na omacnicę prosowiankę.

ES Tolerance jest to nowa, ziarnowa odmiana kukurydzy pochodząca 
z francuskiej hodowli Euralis Semences. 
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R E K L A M A

Jak nawozić soję – opłacalny łamacz płodozmianu

Od wielu lat trwa dyskusja na 
temat perspektyw uprawy tej 
rośliny w naszym kraju. Z uwagi 
na uwarunkowania klimatycz-
ne i geograficzne do niedawna 
uprawa tej rośliny nie była u nas 
możliwa, a w najlepszym wy-
padku była ona mało opłacalna. 
Jednak ocieplanie się klimatu 
i postęp w hodowli, umożliwiają 
szersze zainteresowanie rolników 
tą uprawą. Sprawdzają się tylko 
odmiany wyhodowane specjal-
nie na potrzeby lokalnego ryn-
ku, których okres wegetacji nie 
przekracza 4,5 miesiąca, gdyż 
większość odmian zagranicz-
nych u nas nie dojrzewa. Dotych-
czasowy brak zainteresowania 
soją sprawił, że firmy hodowlane 
nie prowadziły zaawansowanych 
prac w kierunku nowych od-
mian i rolnicy na dzień dzisiej-
szy mają do dyspozycji tylko 
kilka odmian przeznaczonych 
do uprawy w naszym kraju. 
Jednak udało się wyhodować 
odmiany o skróconym okresie 
wegetacji, niższych wymaga-
niach termicznych i mniejszej 
wrażliwości na długość dnia. Do 
tej pory przeszkodą uprawy soi 
był także problem zagospodaro-
wania plonu. Jednak pojawiają 
się nowe możliwości zbytu, co 
powinno być także zachętą do 
uprawy tej rośliny. Coraz wię-
cej producentów zainteresowa-
nych jest uprawą tej rośliny. Soja 
jest cenną paszą i produktem 
żywnościowym, zawiera około 
40% białka i ponad 20% tłusz-
czu. Rolnicy przeprowadzając 
kalkulację opłacalności powinni 
wziąć pod uwagę także warto-
ści stanowiska po soi i zwyżki 
plonu rośliny następczej oraz 
oszczędności z tytułu zmniejsze-
nia nakładów na nawozy i środki 
ochrony roślin. Soja, podobnie 
jak inne motylkowe pozostawia 
po sobie dobre stanowisko pod 
uprawę zbóż. Potrafi dla roślin 
następczych pozostawić w gle-
bie od 50 do 100 kg azotu na 
hektar, w zależności od ilości 
brodawek i stanowiska. Głęboki 
i silnie rozwinięty system korze-
niowy drenuje glebę i pobiera 
z głębszych warstw wypłukany 
potas i azot, a także uwalnia 
i pobiera związany chemicznie 
z minerałami, niedostępny dla 
innych roślin fosfor. Ocenia 
się, że w ten sposób gleba zo-
staje wzbogacona o fosfor, potas 
i magnez. Przy plonie 3 t/ha, 
pozostaje w glebie około 40 kg 
P2O5, 120 kg K2O i dodatko-
wo 35 kg magnezu. Zwiększe-
nie ilości próchnicy poprawia 
własności sorpcyjne i strukturę 
gleby. Ponadto soja udaje się na 
większości gleb w Polsce z wyjąt-
kiem gleb ciężkich, podmokłych, 
zlewnych, kwaśnych i bardzo 
lekkich.

W 2013 roku w doświad-
czeniu agrotechnicznym łano-
wym przeprowadzonym przez 

centralę nasienną Saatbau Polska 
na odmianie Merlin, wykazano 
różnice w potencjale plonowania 
soi pod wpływem nawożenia 
azotowego na różnych pozio-
mach. Doświadczenie prowa-
dzono w dwóch lokalizacjach. 
Jedno z doświadczeń dotyczyło 
porównania plonowania roślin 
pod wpływem nawożenia przed-
siewnego azotem mineralnym na 
dwóch poziomach /20 kg N/ha 
i 40 kg N/ha/ w stosunku do 
kontroli bez nawożenia azoto-
wego. Drugie z doświadczeń 
miało wykazać efekty nawo-
żenia organicznym nawozem 
o spowolnionym uwalnianiu 
azotu, również w stosunku do 
kontroli. Do doświadczenia 
nie użyto nawozu organicz-
nego. W doświadczeniach soję 
uprawiano na stanowiskach po 
pszenicy ozimej. Glebę przygoto-
wywano już jesienią 2012 roku 
Wiosną, w wyznaczonych kwar-
tałach zastosowano odpowied-
nią ilość i rodzaj nawozu oraz 
doprawiono powierzchnię agre-
gatem. Siew przeprowadzono 
4 maja 2013, siewnikiem me-
chanicznym w ilości 70 nasion/
m2, w rozstawie międzyrzędzi 
12,5 cm. Warunki pogodowe 
podczas doświadczenia były 
trudne. Zaraz po siewie, w wy-
niku długotrwałych i silnych 
opadów deszczu, na plantacji na-
wożonej organicznym nawozem 
o spowolnionym uwalnianiu 
azotu /150 kg/ha/ utworzyło się 
zastoisko wodne, które znacząco 
utrudniało wschody i rozwój 
roślin. Złe warunki powietrzno-
-wodne w glebie zahamowały 
rozwój brodawek na korzeniach. 
Pomiędzy 12, a 16 maja tem-
peratura minimalna wynosiła 
7-9°C /zero fizjologiczne dla 
soi 6°C/. W tym samym czasie 
opad osiągnął 46 mm. Kolejne 
ochłodzenie można było obser-
wować od 20 maja niemalże 
do końca miesiąca. Mimo tak 
ciężkiego początkowego star-
tu, rośliny pod koniec czerw-
ca wyglądały zadowalająco, 
a pierwsze kwiaty pojawiły się 
już 19 czerwca. W ciągu całego 
okresu wegetacji suma tempera-
tur efektywnych była wyższa od 
wymaganej />1500°C/. Zbioru 
dokonano w różnych terminach. 
Doświadczenie z nawożeniem 
mineralnym skoszono 3 paź-
dziernika 2013 r. tj. tydzień 
później w stosunku do poletek 
z nawożeniem organicznym. 
Z poletek doświadczalnych na-
wożonych mineralnie pobrano 
próby na zawartość białka i ole-
ju w nasionach. Na wszystkich 
poletkach zbadano wilgotność 
nasion. Z przeprowadzonego do-
świadczenia wynika: nawożenie 
azotowe w formie mineralnej nie 
powoduje zwyżki plonu, wręcz 
przeciwnie, wraz ze wzrostem 
dawki N/ha plon nasion soi 
maleje. Ponadto nawożenie 

nawozem o spowolnionym 
uwalnianiu azotu, spowodowa-
ło znaczący wzrost plonu oraz 
spadek wilgotności nasion pod-
czas zbioru – wyniki plonowania 
soi z zastosowaniem preparatu 
o spowolnionym uwalnianiu 
azotu i nawozu mineralnego 
w wysokości ok. 20 kgN/ha 
dało różne wartości z powodu 
odmiennych mechanizmów 
dostępności azotu dla roślin.

Doświadczenie zostało 

przeprowadzone przez centralę 
nasienną w Środzie Śląskiej, 
a jako nawóz o spowolnionym 
uwalnianiu azotu zastosowano 
preparat Fertil, który poprawia 
właściwości fizyko-chemiczne 
i biologiczne gleby. Produkt 
przeznaczony jest do nawoże-
nia doglebowego wszystkich 
roślin uprawy polowej, sadow-
niczych, ozdobnych i użytków 
zielonych. Może być stosowany 
na wszystkich rodzajach gleb. 

Występuje w formie peletu. 
Składniki zawarte w nim uwal-
niane są stopniowo do gleby, 
w sposób dostosowany do wy-
magań pokarmowych roślin. 
Proces ten jest ściśle związany 
z temperaturą i działalnością 
mikroorganizmów glebowych. 
Nawóz zaopatruje rośliny 
w azot, użyźnia glebę i uko-
rzenia rośliny. Stosowanie 
organicznego nawozu o kontro-
lowanym uwalnianiu zwiększa 

ogólną dostępność składników 
mineralnych dla roślin, zapew-
nia lepsze wykorzystanie azotu 
i węgla z nawozu przez rośliny 
i mikroorganizmy glebowe, 
poprawia żyzność i życie biolo-
giczne gleby, a także przeciw-
działa przenawożeniu roślin 
i zanieczyszczeniu środowiska 
glebowego nadmiarem azotu.

Piotr Kostiw i Ewelina 
Przybyszewska

W UE zapotrzebowanie na soję jest kilkunastokrotnie większe od jej produkcji. Polska 
importuje około 2 milionów ton poekstrakcyjnej śruty sojowej każdego roku.
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Stosowanie herbicydów 
w ziemniakach

Zabiegi doglebowe zawsze 
należy wykonać po ostatnim 
obredleniu i koniecznie – za-
bronowaniu pola. Tego typu 
prace agrotechniczne „łagodzą” 
profil pola, co wpływa na rów-
nomierne rozmieszczenie za-
stosowanej substancji czynnej. 

W przypadku opadów lub 
wiatru nie dochodzi do prze-
mieszczania cząsteczek gleby, 
a wraz z nimi zastosowanego 
środka. W przypadku ziemnia-
ków pierwsze zabiegi można 
podzielić na wczesne i późne. 
Wczesne zabiegi wykonuje się 

herbicydami łatwo przemiesz-
czającymi się w głąb gleby 
i szybko docierającymi do stolo-
nów, korzeni i nieco później do 
młodych bulw. W celu uniknię-
cia uszkodzenia ziemniaków, 
zwłaszcza odmian wczesnych 
o krótszym okresie wegetacji 

oraz podkiełkowanych, za-
leca się wykonanie zabiegów 
chwastobójczych do 5 dni po 
posadzeniu bulw. Dotyczy to 
przede wszystkim preparatu 
Racer 250 EC (fluorochloridon). 
Pozostałe preparaty doglebo-
we zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi w etykietach 
mogą być stosowane na około 
7 dni przed pierwszymi wscho-
dami lub „kilka” dni przed 
wschodami. Dotyczy to chlo-
mazonu (Command 360 CS 
i 480 EC, Gadwall, Golden 
Chlomazon 360 CS i 480 EC, 
Kilof 480 EC, Reaktor 360 CS, 
Szpada 480 EC) zalecanego 
w dawce 72-96 g s.cz./ha). 
Linuronu (Afalon Dyspersyj-
ny, Aflex Super, Ipiron, Mu-
flon, Linur, Nightjar B, C, D 
– wszystkie 450 SC oraz Hu-
fiec i Linurex 500 SC) zalecany 
w dawce 675-900 g s.cz./ha. 
Obie omówione substancje 
można stosować jako mie-
szaniny zbiornikowe lub jako 
mieszaninę fabryczną (Harrier 
295 ZC). Metrubuzyna dogle-
bowo jest zalecana jako Ema-
na B, Koral, Maestro, Mistral, 
Sencor – wszystkie 70 WG oraz 
Sencor Liquid 600 SC. Formu-
lacje stałe są zalecane w ilości 
od 500 do 700, a płynne od 
450 do 600 g s.cz./ha. Na rynku 
z udziałem tej substancji czyn-
nej z dodatkiem flufenacetu 
znajduje się Plateen 41,5 WG 
(2,0 kg/ha), zwalczający także 
chwasty prosowate. Ostatnią 
pendimetalinę (Stomp 330 EC 
i 400 SC oraz Pilar Pendime-
talina 400 SC) należy stoso-
wać w ilości od 1150-1650 g 
s.cz./ha.  zalecane są również 
łączne zabiegi pendimetaliny 
z linuronem.              

Pełen efekt działania her-
bicydów stosowanych przed-
wschodowo uzyskuje się, gdy 
gleba jest wilgotna i substan-
cja czynna może się zaktywi-
zować. Najbardziej od tego 
czynnika jest „uzależniona” 
pendimetalina.

Terminem przejściowym są 
zabiegi, które należy koniecz-
nie wykonać przed wschodami 
ziemniaków, ale na jak najwięk-
szą liczbę  wschodzących chwa-
stów. Im chwasty młodsze tym 
skuteczność wyższa.

Zalecane w ten sposób są nie-
które środki zawierające glifo-
sat (720 g s.cz./ha). Z ponad 
60 zarejestrowanych „glifo-
satów” oficjalnie w ziemnia-
kach można stosować zaledwie 
14 produktów, chociaż wszyst-
kie działają identycznie. Należy 
szczególnie uważać ze stoso-
waniem tego typu herbicydow 
w czasie suszy. Rozrastające się 
silne pędy ziemniaków mogą 
spowodować pękanie gleby. 
Przez powstałe  „szczeliny” na 
kiełkujące ziemniaki może się 
dostać ciecz robocza. W efekcie 
ziemniaki zostaną uszkodzone 
i oby w najlepszym przypadku 
było to tylko czasowo zahamo-
wanie wzrostu.

Preparaty nalistne najczę-
ściej są zalecane, gdy ziemniaki 
osiągną wysokość nieprzekra-
czającą 15 cm. Omówione środ-
ki zawierające metrybuzynę 
(350 g/ha formy stałe; 300 g/
ha forma płynna) powinno 
się stosować w fazie 8–15 cm, 
chociaż niektóre jej formy użyt-
kowe zaleca się tylko do wyso-
kość 10 cm. Najważniejszym 
czynnikiem podczas nalistnego 
stosowania metrybuzyny jest 
sprawdzenie odmian wraż-
liwych. Stopień wrażliwości 

jest bardzo zróżnicowany – 
od zupełnie odpornych, po 
reagujące w rożnym stopniu 
przemijającym żółknięciem, 
do odmian, w których ta sub-
stancja czynna jest niezaleca-
na. Obecne listy wrażliwości 
ziemniaków na metrybuzynę 
są bardzo dobrze opracowa-
ne przez Zakład Nasiennictwa 
i Ochrony Ziemniaka w Bo-
ninie. Głównie w przypadku 
rejestracji nowych odmian 
ziemniaka warto w tym za-
kładzie zasięgnąć informacji. 

Preparaty zawierające rim-
sulfuron (Titus 25 WG oraz 
9 jego odpowiedników) rów-
nież powinny być stosowana do 
15 cm wysokości rośliny chro-
nionej. Zalecane są pojedynczo 
(60 g preparatu/ha), w dawkach 
dzielonych (2 x 30 g/ha) oraz 
łącznie ze środkami zawiera-
jącymi metrybuzynę, zawsze 
z dodatkiem adiuwanta Trend 
90 EC (0,1%). Oprócz chwastów 
dwuliściennych rimsulfuron 
zwalcza gatunki prosowate oraz 
perz właściwy.

Benta zon (Basag ran 
480 SL i jego sześć odpo-
wiedników) należy do sub-
stancji o szybkim działaniu 
systemiczno-parzącym. 

Nie powinien być apliko-
wany w temperaturze powy-
żej 22°C, a zwłaszcza podczas 
silnej operacji słońca -  może 
spowodować poparzenia roślin 
ziemniaka. To również substan-
cja czynna, którą można sto-
sować łącznie z metrybuzyną. 

Chwasty dwuliścienne, na 
nalistne substancje czynne, wy-
kazują największą wrażliwość 
od momentu wschodów do fazy 
4 liści właściwych.

Chwasty jednoliścienne, 
głównie prosowate (niższe 
dawki) i perz właściwy (wyż-
sze dawki) można skutecznie 
eliminować nalistnymi za-
biegami graminicydami (Agil 
i Aria 100 EC, Fusilade Forte 
150 EC, Focus Ultra 100 EC, 
Leopard Extra 05 EC, Pilot 
i Targa 10 EC, Targa Super 
05 EC, Selekt Super 120 EC)  
Chwasty jednoroczne najle-
piej jest zwalczać w fazie od 
3 liści do początku krzewienia. 
Można je eliminować również 
później, ale wymaga to używa-
nia wyższych dawek w ramach 
zalecanych. Perz właściwy naj-
większą wrażliwość  wykazu-
je w fazie od 4 do 6 liści (ok. 
20 cm wysokości). 

W ziemniakach zarejestrowa-
nych jest ponad 70 herbicydów, 
ale opartych zaledwie na kilku-
nastu substancjach czynnych. 
To zdecydowanie ogranicza wy-
bór preparatów pod względem 
zakresu zwalczanych chwastów, 
ale z drugiej strony pozwala na 
ekonomiczny zakup wybranej 
substancji czynnej.

Inż. Adam Paradowski 
IOR w Poznaniu

Ziemniaki, jak większość upraw można odchwaszczać przedwschodowo 
i powschodowo.
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Mazury – nie tylko „cud natury”

Ten obszar o wybitnych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, 
wspaniałych warunkach do upra-
wiania sportów wodnych, pięknych 
lasach i czystym powietrzu przycią-
ga każdego roku rzesze turystów, 
zarówno z kraju, jak i zagranicy. Ta 
ogólna wiedza o regionie jest jednak 
niepełna. Mało wiemy o potencja-
le dynamicznie rozwijającego się 
rolnictwa, szybko rosnącej liczbie 
gospodarstw ekologicznych, w któ-
rej to dziedzinie Warmia i Mazury 

przodują w skali kraju, słabo znamy 
kulturę i tradycje tego regionu, jak 
chociażby jego kuchnię. Tę proble-
matykę chce nam przybliżyć organi-
zator Targów Agro-Power Mazury, 
które odbędą się w październiku 
bieżącego roku w Ostródzie. Będzie 
to już druga edycja tej ważnej dla 
branży rolniczej imprezy.

Tegoroczne Targi Agro-Power 
Mazury będą wydarzeniem zakro-
jonym na znacznie szerszą skalę, 
bowiem już dziś zainteresowanie 

udziałem w nich sygnalizuje 
większa niż poprzednio liczba 
wystawców z Polski i zagranicy. 
Zorganizowana zostanie kolejna 
konferencja naukowa na temat pro-
dukcji i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych. Jest to pro-
blem niezwykle istotny zarówno 
ze względu na ogromny potencjał 
regionu w tej dziedzinie, jak i po-
trzebę ochrony jego środowiska 
naturalnego. Magnesem przyciąga-
jącym gości będą pokazy promujące 

regionalne produkty oraz trady-
cyjne dania kuchni regionalnej.

Ambicją organizatorów jest, 
by Targi Agro-Power Mazury 
2014 były nie tylko jednym z naj-
ważniejszych, corocznych wyda-
rzeń branżowych w kraju, ale też 
okazją do promocji Warmii i Mazur 
jako regionu o wysokim potencjale 
rolniczym i unikalnych walorach 
ekologicznych.

Anna Rogowska

Każdy Polak, potrafi opisać ten region określeniami, brzmiącymi jak hasła 
reklamowe, ale bardzo prawdziwymi – „Kraina tysiąca jezior”, „Mazury cud 
natury” czy „Zielone płuca Polski”.
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Valtra Redline – dokładnie to czego potrzebujesz, najlepiej 
skomponowany ciągnik w najlepszej cenie

O szczegóły zapytaj najbliższego dealera
www.valtra.pl

AGCO Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 5,  
62-021 Paczkowo, 
tel. 61 662 90 50  Valtra jest marką o światowym 

zasięgu, należącą do AGCO.

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Valtra Redline Wybrane modele Valtra serii A,N i T z przekładnią HiTech o mocy do 190 KM
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Zwycięzcy konkursu AGROSPEC 
pojadą do centrali HORSCH’a

Uroczyste wręczenie dy-
plomów i nagród odbyło się 
podczas Targów AGROTECH 
w Kielcach.

Główną nagrodą było zapro-
szenie do centrali HORSCH 
i możliwość skorzystania z oso-
bistej porady agrotechnicznej 
udzielonej głównemu laureatowi 
przez Josefa Stangl, specjalistę 
agronoma odpowiedzialnego 
za doradctwo agrotechniczne 
w firmie HORSCH oraz dzie-
sięć czasopism agrotechnicz-
nych wydawnictwa APRA dla 
wszystkich laureatów. Jurorzy 
w składzie: Josef Stangl, agro-
nom firmy HORSCH, inż. rol-
nik Paweł Przybylik, sprzedawca 
maszyn HORSCH na region po-
łudniowo-wschodni, Barbara 
Dudkowski odpowiedzialna 
w firmie HORSCH za marketing 
na Polskę oraz przewodniczący 
komisji – pan Mirosław Dreczka, 
redaktor naczelny NOWOCZE-
SNEJ UPRAWY reprezentują-
cy organ niezależny, wyłonili 
zwycięzców.

Do finału doszło 147, a do ści-
słej czołówki 27 osób, z których 

wyłoniono 10 laureatów. Osta-
tecznie przyznano dwie główne 
nagrody. I tak firmę HORSCH 
odwiedzą dwaj zwycięzcy: Ka-
rol Ciepły i Krzysztof Furdyna. 
Karol Ciepły jest plantatorem 
w woj. dolnośląskim, a Krzysztof 
Furdyna uczniem Technikum 
Rolniczego przy Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Rzemieniu. Natomiast pozo-
stali finaliści: Przemysław Wi-
śniewski, Krzysztof Strzykała, 
Jacek Krakówka, Anna Roz-
słaniak, Wiktor Młynarczyk, 
Mariusz Antonów, Jarosław 
Horbal uczeń (ZSCKR Hań-
czowa) oraz Jarosław Hadam 

otrzymają vouchery na prasę 
rolniczą wydawnictwa APRA.

Nagrody z ramienia firmy 
wręczyli przedstawiciele han-
dlowi firmy HORSCH w Polsce: 
pan Krzysztof Maciuk, Michał 
Kołakowski oraz Paweł Przyby-
lik. Zaś w imieniu wydawnic-
twa APRA vouchery na roczną 
prenumeratę czasopism „Rolnik 
Dzierżawca”, „Rolniczy Przegląd 
Techniczny” oraz „Nowocze-
sna Uprawa” wręczył prezes 
wydawnictwa – pan Zbigniew 
Studniarski.

Zarówno organizatorzy, jak 
i uczestnicy konkursu uważają, 
że było to udane przedsięwzięcie.

Ponad 1400 rolników wzięło udział w kolejnym 
internetowym konkursie AGROSPEC. Inicjatorem 
drugiej już edycji konkursu była firma HORSCH 
Maschinen GmbH.

Nowa opcja Valtra Unlimited

Przez wiele lat Valtra ofero-
wała szereg ciągników o przegu-
bowej konstrukcji. Najbardziej 
znane z nich to Terra, seria X, 
F-line i seria XM. Przegubowy 
system kierowania jest ponownie 
dostępny jako opcja w studiu 
Valtra Unlimited w modelach 
Direct  serii N.

Najnowsze rozwiązanie łączy 
przegubowy system kierowania 
ze skrętnymi kołami przednimi, 
co sprawia, że ciągnik staje się 
wyjątkowo zwrotny. Może na-
wet być w pewnym zakresie prac 
prowadzony „psim chodem”, 
co zmniejsza ugniatanie gleby 
podczas wykonywania prac 
polowych oraz umożliwia od-
śnieżanie lub zamiatanie dróg 
bezpiecznie wzdłuż pobocza. 
Przegubowy system kierowania 
i skręt przednich kół są zauto-
matyzowane w taki sposób, że 
zakres ruchu przegubowego sys-
temu kierowania zmniejsza się 
wraz ze wzrostem prędkości. 
Przy dużych prędkościach cią-
gnik jest kierowany normalnie 
za pomocą przednich kół. Ope-
rator może wyregulować prze-
łożenie przegubowego systemu 
kierowania względem skrętu kół 
przednich zależnie od warun-
ków pracy.

System ten jest dostępny jako 
opcjonalne rozwiązanie w mo-
delach z przekładnią Direct: 
N123, N143 i N163. Ciągniki 
N163 Direct wyposażone w prze-
kładnię bezstopniową mają 
potężny układ hydrauliczny 
o wydatku 160 l/min, usztyw-
nienie wychylenia przedniej osi 
i dysponują mocą 171 KM w try-
bie transportowym i pracach 
z WOM oraz prędkością jazdy 
maksymalnie 42 km/h przy 
zredukowanych obrotach sil-
nika - Ecospeed. Ciągniki mogą 
być wyposażone w standardowe 
ładowacze czołowe Valtra lub 

w wersji wzmocnionej. Ciągnik 
N163 Direct o konstrukcji prze-
gubowej jest dłuższy o 60 cm 
i cięższy o 300 kg od modeli 
w wersji standardowej. Roz-
kład masy wynosi 45 procent 
na oś przednią i 55 procent na 
oś tylną.

Wcześniejsze badania 
wskazują, że ciągniki przegu-
bowe mogą wykonywać za-
dania ładowaczem czołowym 
o 35-40 procent szybciej niż 
ciągniki standardowe.

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Przegubowy system kierowania w modelach 
Direct z serii N.
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Horsch – trzydziesta 
rocznica istnienia

Silne rynki, takie jak: Niemcy, 
Francja, Polska, Czechy, Wielka 
Brytania, Rumunia czy Dania 
oraz odradzające się rynki Rosji 
i Ukrainy, a także silny wzrost 
sprzedaży w krajach, takich jak 
Republika Południowej Afry-
ki, gdzie Horsch jest aktywny 
dopiero od paru lat, przyczy-
niły się do wzrostu obrotów 
w 2013 roku.

Równie pozytywnie wzra-
stają obroty firmy w Stanach 
Zjednoczonych.

Motto: „szybciej, prościej, 
pewniej” od 30 lat przyświeca 
działalności HORSCH’a. Maszy-
na musi pracować coraz szybciej, 
być coraz bardziej prosta w ob-
słudze i zapewniać w sposób 
pewny możliwość osiągnięcia 
zamierzonego efektu.

Nadal Pronto, Terrano, Jo-
ker i Maestro zapewniają naj-
większe obroty HORSCH’owi. 
Natomiast siewnik punktowy, 
który w roku 2012 r. został 
wybrany Maszyną Roku, stał 
się jednym z ważniejszych fi-
larów firmy i cieszy się dużym 
popytem przyczyniając się do 
znacznego wzrostu obrotów 
przedsiębiorstwa.

Radością napełnia również 
rozwój techniki ochrony roślin 
Horsch Leeb, a belkę Boom-
Control Pro, która otrzymała 
srebrny medal Agritechniki 
przyznawany przez DLG oraz 
tytuł Maszyny Roku 2014, już 
w tym roku można montować 
na wszystkich opryskiwaczach 
ciągnionych Leeb GS oraz na 
opryskiwaczu samojezdnym 
Leeb PT 270.

Hasło firmy brzmiące: „Rolnic-
two z pasją” dobrze odzwierciedla 
postawę pracowników.

Rok 2014 to także pierw-
szy rok, w którym zadziałają 
wprowadzone w zeszłym roku 
przekształcenia strukturalne 
korporacji. Nowe struktury 
stwarzają przystosowaną do 
potrzeb firmy płaską hierar-
chię, która optymalnie przy-
gotowuje przedsiębiorstwo na 
nowe wyzwania, jakie niesie ze 
sobą przyszłość.

W tym roku HORSCH Ma-
schinen GmbH obchodzi rów-
nież 30-lecie swojego istnienia. 
Na tę okazję zostało stworzone 
specjalne logo, w którym mocno 
wyeksponowana litera „H” na-
wiązuje do początków Horsch’a, 
kiedy to na całe logo składała 
się jedna litera. Klienci, dealerzy 
oraz fani firmy mogą spodziewać 
się w tym roku wielu niespodzia-
nek, które będą dostępne za-
równo w przestrzeni wirtualnej, 
jak i w realnym świecie. Między 
innymi w maju i w czerwcu od-
będą się Dni Praktyczne, któ-
re w tym roku będą przebiegać 
pod znakiem Jubileuszu i po raz 
pierwszy odbędą się w gospo-
darstwie czeskim w AgroVation. 
Zainteresowanych Dniami Prak-
tycznymi HORSCH zaprasza do 
nawiązania kontaktu ze swo-
imi regionalnymi partnerami 
handlowymi.

W roku jubileuszowym pla-
nowanych jest także wiele in-
westycji zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych.

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos 

Na rok jubileuszowy, firma HORSCH patrzy z pewną 
dozą ostrożności, planując zachowawczo swoje 
potencjalne przychody. Wynika to z warunków 
klimatycznych i gospodarczych poszczególnych krajów.
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Szybko skosić i dobrze zebrać

Do najważniejszych czynników 
decydujących o jakości i wielkości 
zebranych plonów należą termin 
koszenia i jego wysokość. Zielon-
ki najczęściej zbiera się z przezna-
czeniem na siano, kiszonkę lub 
do bezpośredniego skarmiania 
zwierząt. Podczas zbioru jej wil-
gotność wynosi do 80%. Zielonki 
przeznaczone na siano poddaje się 
kilku zabiegom, a mianowicie kosze-
niu, przetrząsaniu zgrabianiu oraz 
zbiórce siana. Natomiast zielonki 
przeznaczone na kiszonkę, bezpo-
średnio po skoszeniu ładowane są 
na przyczepy i transportowane do 
miejsca konserwacji.

Na rynku dostępnych jest wielu 
producentów oferujących sprzęt do 
zbioru oraz transportu zielonek. 
Wśród nich można wymienić: 
Sipma, SaMASZ, Pottinger, JF-
-Stoll, Unia.

Do szybkiego skoszenia świeżych 
i soczystych roślin używa się kosia-
rek. Ze względu na rodzaj zespołu 
tnącego można je podzielić na dwie 
grupy: kosiarki nożycowe oraz ro-
tacyjne. Nożycowe zespoły tnące 
dzielimy na palcowe i bezpalcowe, 
natomiast zespoły tnące rotacyjne 
na: bijakowe, bębnowe i tarczowe. 
Kosiarka nożycowa palcowa składa 
się z ramy stałej i ruchomej, dźwigni 
dwuramiennej, a także sprężyny 
obciążającej, układu napędowego 
oraz zespołu tnącego.

Zasada działania palcowego ze-
społu tnącego polega na tym, że 
palce wchodzą pomiędzy ścinane 
rośliny, rozdzielają je na pasma, 
a nożyki poruszając się ruchem po-
suwisto-zwrotnym ścinają źdźbła 
lub łodygi zawarte w tych pasmach, 

doginając je i dociskając do krawę-
dzi palców.

Kosiarka z zespołem tnącym 
bezpalcowym posiada dwie listwy, 
które stanowią zespół roboczy z za-
mocowanymi nożami wykonujący-
mi ruch przeciwbieżny. Kosiarki 
wyposażone w bezpalcowy zespół 
tnący mogą pracować z większą 
prędkością zapewniając przy tym 
mniejsze straty ścierniskowe nie 
powodując strat w zbiorze.

Innymi i zarazem najchętniej 
stosowanymi przez rolników ro-
dzajami kosiarek są kosiarki rota-
cyjne. Zespołem tnącym w tego typu 
kosiarkach jest szybko obracający 
się bęben lub tarcza z osadzonymi 
nożami, lub bijaki rozdrabniające 
koszone rośliny. Cięcie odbywa się 
poprzez szybkie uderzenie w rośliny. 
Kosiarki tego typu wymagają do 
napędu większej mocy ciągników 
i są znacznie wydajniejsze od ko-
siarek nożycowych. Wyposażone są 
w coraz to nowocześniejsze systemy 
wspomagające zbiór roślin zielonko-
wych. Standardem jest wyposażenie 
kosiarek w siłownik hydrauliczny 
umożliwiający podnoszenie zespołu 
tnącego w położenie transportowe. 
Kosiarki napędzane są za pomocą 
WOM ciągnika i w zależności od 
masy urządzenia mogą być napędza-
ne ciągnikiem już o mocy 30 KM. 
Szerokość robocza kosiarek może 
wynosić nawet do 9 m. Bardziej 
zaawansowane konstrukcje kosia-
rek potrzebują do napędu ciągniki 
o mocy nawet ponad 100KM. Fir-
ma Sipma z Lublina oferuje swoim 
klientom kosiarki sześcio dyskowe 
dolnonapędowe o wysokiej wydaj-
ności koszenia, z systemem regulacji 

kąta i wysokości koszenia za pomocą 
cięgien. Ponadto urządzenie jest wy-
posażone w spulchniacz pokosów, 
dzięki czemu czas schnięcia zielonki 
ulega skróceniu, a także regulację 
szerokości pokosu oraz bezpiecznik 
chroniący maszynę przed uszkodze-
niem w razie najechania na prze-
szkodę. Nieco innym rozwiązaniem 
może pochwalić się firma SaMASZ, 
gdzie kosiarki wyposażone są w si-
łownik umożliwiający zamocowanie 
jej z boku ciągnika, a także sprę-
żynę bezpiecznika z regulowanym 
ugięciem i szybki system wymiany 
noży. Z kolei kosiarki firmy Pottin-
ger wyposażone są w spulchniacze 
i zgniatacze walcowe pokosu sto-
sowane do koszenia łąk i lucerny. 
Urządzenie może również pracować 
bez powyższego oprzyrządowania, 
a system alpha motion doskonale 
sprawdza się na nierównym terenie 
sprawiając, że rama nośna kosiar-
ki automatycznie podnosi się lub 
opuszcza w zależności od ukształ-
towania terenu.

Do zgrabiania zielonek wykorzy-
stuje się przetrząsaczo-zgrabiarki 
lub zgrabiarki karuzelowe (fot. 1).

Są to maszyny zawieszane na 
ciągniku i napędzane za pomocą 
WOM. Elementem roboczym zgra-
biarki karuzelowej jest wirnik, do 
którego przymocowane są ramiona 
z zamocowanymi pionowo palcami 
do zgrabiania materiału roślinnego. 
Ramiona sterowane są krzywką. 
W położeniu pionowym palce zgra-
biają, poczym przechodzą do poło-
żenia poziomego, gdzie następuje 
formowanie się wału o przekroju 
prostokątnym. Takie uformowanie 
zgrabianego materiału roślinnego 
znacznie ułatwia pracę pras zwija-
jących lub przyczep zbierających. 
Maszyna może współpracować 
z ciągnikami o mocy już od 30 KM. 
Ponadto producenci oferują zgrabiar-
ki dwu, a nawet cztero karuzelowe 
z bocznym lub centralnym formowa-
niem wału. W niektórych modelach, 
napęd karuzel realizowany jest za 
pomocą sprzęgła palcowego.

Do zbioru zielonek wykorzy-
stuje się przyczepy zbierające wy-
posażone w skrzynię z systemem 
samowyładowczym. W zależności 
od pojemności skrzyni, przyczepy 
mogą być wyposażone w jedną lub 
dwie osie (fot. 2).

Są doczepiane do ciągnika rol-
niczego za pomocą dyszla, a napęd 
systemu załadowczego przyczepy 
pochodzi z ciągnika od WOM. 
W przedniej części przyczepy pod 
skrzynią znajduje się podbieracz 

palcowy regulowany hydraulicz-
nie lub pneumatycznie za pomocą 
siłowników. W skład elementów ro-
boczych wchodzą palce wykonujące 
ruch z dołu do góry oraz podajnik, 
dzięki czemu materiał roślinny prze-
mieszczany jest do skrzyni ładunko-
wej. Przyczepy zbierające mogą być 
wyposażone w szereg dodatkowego 
wyposażenia. Dosyć popularne jest 
stosowanie w przyczepach zespołów 
rozdrabniających zebrany materiał 
na sieczkę. Ponadto producenci przy-
czep zbierających oferują również 
szereg opcji dodatkowych. Firma 
Pottinger wyposaża swoje przycze-
py w automatyczną regulację siły 
hamowania, a na życzenie klienta 
nawet w układ ABS. Niektóre typy 
przyczep zbierających posiadają 
skrętną oś, co w znaczny sposób 
ułatwia manewrowanie na łące, 
a przy ostrym skręcie nie wystę-
puje spychanie podłoża i zbyt duże 
bruzdowanie. Ponadto stosowany 
jest system zabezpieczający noże 
przed stępieniem na skutek prze-
dostania się kamieni.

Zbiór zielonek może być rów-
nież realizowany przy pomocy 
pras (fot. 3).

W zależności od kształtu komo-
ry można je podzielić na tłokowe 
lub rolujące, gdzie zebrany materiał 
formowany jest w bele prostopadło-
ścienne lub rolowany. Prasowanie 
polega na pobieraniu z pola mate-
riału za pomocą podbieracza palco-
wego, gdzie za pomocą podajnika 
ślimakowego podawany jest do ko-
mory prasującej, wewnątrz której 
znajduje się tłok ugniatający por-
cje materiału. Po sprasowaniu beli 
o odpowiednich rozmiarach nastę-
puje odcięcie materiału i wiązanie 
sznurkiem. Tak sprasowana bela 
zostaje wypchnięta z komory na 
zewnątrz. Niektóre typy pras mają 
zaawansowaną technologicznie bu-
dowę. Posiadają m.in. komputer 
pokładowy, który monitoruje rów-
nomierność wypełnienia komory, 
umożliwia regulację średnicy beli, 
stopień zgniotu, a także wskazuje 
pomiar wydajności maszyny. Tego 
typu maszyny oferuje m.in. Sipma, 
wyposażając je w systemy cięcia 
materiału przed sprasowaniem, 
a także daje wybór owinięcia ma-
teriału siatką lub sznurkiem.

Zaletą wykorzystywania w go-
spodarstwach rolnych pras jest 
ich duża wydajność oraz szybki 
zbiór zielonek, a także możli-
wość pełnej mechanizacji prac 
transportowych.

Źródło: literatura u autora

Zielonki stanowią podstawę letniego żywienia bydła, dlatego też 
okres żywienia tego typu paszami powinien być jak najdłuższy.

fot. 1. Zgrabiarka karuzelowa

fot. 2. Przyczepa zbierająca do zielonek dwuosiowa

fot. 3. Prasa zbierająca do 
formowania bel

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy Oddział 
w Warszawie
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Wygodniej 
być nie może

        Błyskawicznie się 
        przekonasz

Nowy herbicyd 
w uprawie kukurydzy:
skuteczny

  zwalcza 85 gatunków chwastów 
jedno- i dwuliściennych

elastyczny
  może być stosowany przed- 
i powschodowo, do momentu 
pojawienia się 2 liści kukurydzy

wygodny
  wystarczy niska dawka i jeden 
zabieg w sezonie

  działa długo po zastosowaniu

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

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

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.


