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Największy festiwal folkloru,
czyli Tydzień Kultury Beskidzkiej

nakład kontrolowany

Raz w roku równocześnie na dziewięciu scenach spotykają się zespoły z różnych
stron świata, by prezentować folklor swoich krajów i regionów.
Koncertów można było wysłuchać w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim,
Oświęcimiu, Jabłonkowie, Ujsołach, Istebnej i Bielsko-Białej.
Raport Rolny był gościem inauguracyjnych pokazów w Szczyrku. Tegoroczną edycję otworzył
uroczyście Wojciech Bydliński,
burmistrz tego miasta.
U podnóża gór, tuż przy
skoczni Skalite w amfiteatrze,
26 lipca ruszył Tydzień Kultury
Beskidzkiej. Była to już 51 edycja największej w Polsce (i jednej z największych na świecie)
imprezy folklorystycznej. To
niemalże 100 zespołów pieśni
i tańca z ponad 30 państw na
różnych kontynentach, 4 tysiące
tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych
wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach,

odbywających się równocześnie
w kilku miejscowościach przez
kolejnych 9 dni. Wypełnione
koncertami, wystawami, kiermaszami i spotkaniami z ludowymi twórcami. W ramach
tego wydarzenia odbywa się też
największe w kraju spotkanie
polskich górali. Przyjeżdżają
zespoły, kapele, śpiewacy, instrumentaliści, twórcy sztuki
ludowej, specjaliści folkloryści,
którzy prezentują się podczas
Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Ma to na celu
kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury ludowej
wszystkich górskich grup etnicznych oraz grup i enklaw tworzących i działających na terenie
gór. Spotkania są przeglądem
zespołów i solistów prezentujących najcenniejsze i autentyczne wartości w śpiewie, muzyce,

tańcach, obrzędach i zwyczajach
ludowych.
– Zanurzeni w to, co pięknego
i wartościowego zostawili nam
przodkowie, w urok górskiego
pejzażu, zjednoczeni siłą tradycji i potrzebą serca, dajemy się
znów porwać w wir wielkiego
widowiska, któremu na imię
Tydzień Kultury Beskidzkiej –
cieszą się organizatorzy.
Do imprez towarzyszących
należą również targi sztuki ludowej, kiermasze, wystawy,
zaś niedzielny bajecznie kolorowy korowód roztańczonych
zespołów staje się już tradycyjną
atrakcją wszystkich miast biorących udział w festiwalu.
Pierwszego dnia w Szczyrku
miasto reprezentował zespół
Młody Ondraszek, po nim wystąpiła Romanka z Sopotni Małej, Rybarzowice z Rybarzowic,

Iwkowianie z Iwkowej i Mladost
z Banja Luki w Bośni i Hercegowinie. Nie dojechał niestety armeński zespół Armenner
z Erywania. Również pogoda
zdawała się nie sprzyjać rozpoczęciu, gdyż ulewny deszcz

z gradem nie wszystkim pozwolił dotrzeć na pierwsze występy.
Później jednak cała widownia
była tak wypełniona, że spóźnialscy długo musieli szukać
miejsca.
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Korn Kali®

nowa jakość granulatu
Firma K+S KALI GmbH przygotowała
Korn Kali®, nawóz potasowy z magnezem i siarką w nowej jakości. Granulat
ma wyższą jakość i polepszony skład
granulometryczny, co gwarantuje bardzo dobrą jakość wysiewu,
nawet na szerokość roboczą 36 m.
L. Lewicka, K+S Polska

Efekty najlepiej widoczne w polu
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W Szelejewie Drugim koło Gostynia odbyły się pokazy polowe, którym patronowały
Hodowla Roślin Danko i Syngenta.
Firma Syngenta zaprezentowła kompleksowe programy
ochrony roślin oraz odmiany
rzepaku, kukurydzy i pierwszego
w Polsce i na świecie jęczmienia
hybrydowego, a Hodowla Roślin Danko przedstawiła swoje
portfolio odmianowe.
Sporo uwagi poświęcono odmianom wyki, w szczególności
dwóm: Kwarcie i Inie. Ina jest
to odmiana samokończąca o jasnych nasionach, jej rośliny są
niskie, a dojrzewają wcześnie
i równomiernie. Po wylegnięciu strąki układają się na powierzchni łanu, co ułatwia zbiór
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jednofazowy, a nasiona cechują
się dużą zawartością białka. Polecana jest do uprawy na nasiona
i zielonkę.
Wyka powinna być uprawiana
na lepszych kompleksach a więc
pszennym bardzo dobrym i dobrym, żytnim bardzo dobrym.
Najlepiej rośnie i plonuje na glebach zwięzłych, dobrze uwilgotnionych, żyznych. Podobnie
jak groch wymaga obojętnego
odczynu gleby.
Ze względu na brak zaleceń
dotyczących chemicznego zwalczania chwastów należy pamiętać dobierając pole pod uprawę

wyki, aby gleba była dobrze
utrzymana i niezachwaszczona.
Ważne jest zachowanie odstępu w uprawie wyki – nie częściej
niż co 4 lata.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się Batuta – nowa odmiana
grochu o wyjątkowej plenności.
Jest to odmiana żółtonasienna, wąskolistna, przeznaczona
do uprawy na suche nasiona.
Rośliny cechują się wysoką
sztywnością w czasie kwitnienia i przed zbiorem. Batuta to
odmiana o wysokiej odporności
na choroby grzybowe, o małej
skłonności do pękania strąków
i osypywania się nasion.
Warunki do uprawy grochu
siewnego są zbliżone do warunków wyki. Termin siewu powinien być jak najwcześniejszy.
Przed siewem nasiona należy zaprawić, np. Vitavax 200F. Zabieg
ten gwarantuje ochronę przed
chorobami i lepsze wschody. Nasiona warto zaprawić również
Nitraginą zawierającą bakterie
brodawkowe.
Kolejną rośliną uprawną
znajdującą się w portfolio HR
Danko jest bobik, którego odmianę Bobas mogliśmy obejrzeć na szelejewskich polach.

Jest to odmiana o tradycyjnym
typie wzrostu i wysokim plonie
nasion. Rośliny odporne są na
askochytozę bobiku i wyleganie. Jednak w latach o wysokich
opadach rośliny przed zbiorem
wymagają desykacji.
Bobik powinien być uprawiany na glebach żyznych,
zwięzłych, o pH zbliżonym
do obojętnego o dobrej wilgotności i wysokiej kulturze.
Przedplonem dla bobiku mogą
być różne gatunki z wyjątkiem
motylkowych, a że jest rośliną
fitosanitarną, najlepiej wprowadzać go między zbożami, bo
hamuje rozprzestrzenianie się
chorób roślin.
Spośród traw szczególną uwagę przywiązywano do życicy
Akwamaryn. Jest to odmiana
tetraploidalna, o bardzo wysokim plonie zielonej i suchej
masy w I pokosie i zwiększonej
odporność na rdzę. Nadaje się do
użytkowania wszechstronnego,
na trwałe użytki zielone, w mieszankach traw oraz grunty orne
w siewie czystym i mieszankach
z koniczyną czerwoną.
Również odmianą tetraploidalną jest Gagat, która charakteryzuje się podwyższoną

odpornością na rdzę, pośrednim pokrojem roślin, średnim
do późnego terminie kłoszenia,
a przede wszystkim dużym
udziałem pędów generatywnych
co jest podstawą wysokich plonów nasion. Jest mało podatna
na wyleganie, oporna na rdzę,
zimotrwała, ale z drugiej strony
ma wysokie wymagania nawozowe. Dobrze nadaje się do użytkowania pastwiskowego oraz
na łąkach i użytkach rolnych,
bo daje wysokie plony zielonej

i suchej masy o wysokich parametrach jakościowych i jest
chętnie zjadana przez zwierzęta.
Prócz traw, bobiku, grochu
i wyki – roślin rzadziej pokazywanych na dniach pól - prezentowano również odmiany
zbóż, takie jak pszenica ozima
Arkadia i Figura, pszenżyto ozime Fredro i Twingo, jęczmien
ozimy Holmes i Zenek, owies
Furman, pszenica jara Mandaryna i Struna oraz rzepak Ricky.
RR
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Wiedza oparta na doświadczeniach
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Tarnowska firma Wia-Lan po raz kolejny zorganizowała
spotkanie z rolnikami na poletkach doświadczalnych.
potencjale plonowania. Pierwsze dwa terminy porównywane były w 3 gęstościach siewu;
100, 150 i 200 sztuk na m², co
odpowiadało 54kg, 82kg i 110kg
wysianych nasion. W terminie z początku października
oprócz Patrasa w zagęszczeniu
150, 200 i 300 sztuk na m² wysiane zostało 6 innych odmian,
wśród których można wyróżnić
zasłużone kreacje jak: Matrix,
Arkadia czy Mulan, a także
nowości na naszym rynku takie jak Viola, Rupert i Bertold.
W ostatnim terminie oprócz Patrasa w zagęszczeniu 350 sztuk
wysianych zostało 5 innych odmian w tej samej gęstości.
Całość plantacji chroniona
była preparatami znanych firm
chemicznych. Zastosowany program ochrony był taki sam jak

Poczuj
jak smakuje

Foto. Jacek Józefczyk

Tegoroczna edycja odbyła
się pod hasłem: „Od siewu Do
zbioru”, w gospodarstwie Państwa Stanisławy i Andrzeja Kijak
w Radłowie.
Spotkanie zgromadziło ponad 500 osób, którym zostały
zaprezentowane nowości w zakresie gęstości i wczesnych terminach siewu.
Priorytetem który przyświecał
tegorocznemu spotkaniu było
promowanie rzadkich i przyśpieszonych siewów pszenicy
ozimej ze wskazaniem na różne
systemy nawożenia azotowego.
Zostały zaprezentowane pszenice ozime w 4 terminach siewu,
rozpoczynając od 28.VIII następnie wysiewane 10.IX oraz 2.X
i 30X. W każdym terminie siewu
odmianą porównawczą był Patras jako odmiana o znacznym

zaproponowany przez naszych
doradców do testów fungicydowych prowadzonych przez
TAP i KFPZ.
W aspekcie nawozowym
porównywane było 5 różnych
kombinacji, z których najciekawiej wydaje się prezentować

Czy będziemy musieli
oddać unijne pieniądze?
Komisja występuje do państw członkowskich
o zwrot 57 mln euro z wydatków na WPR
W ramach tzw. procedury
rozliczenia rachunków Komisja Europejska występuje dziś
do państw członkowskich
o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej
polityki rolnej w łącznej wysokości 57 mln euro. Ponieważ
niektóre z tych kwot zostały już
odzyskane od państw członkowskich, faktyczne skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą
około 52 mln euro. Pieniądze te
powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów
UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez
nie nieodpowiednich procedur

kontroli wydatków na rolnictwo. To państwa członkowskie
są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę
wydatków w ramach wspólnej
polityki rolnej (WPR), natomiast
zadaniem Komisji jest czuwanie
nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa
członkowskie.
Na mocy podjętej właśnie decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 15 państw
członkowskich. Są to: Belgia,
Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania,
Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry,

Włochy i Zjednoczone Królestwo. W ramach odzyskiwanych
sum o łącznej wysokości 57 mln
euro, najbardziej znacząca korekta indywidualna za niedociągnięcia dotyczące przydziału
uprawnień do płatności dotyczy Francji i wynosi 20,04 mln
euro. Polska powinna zwrócić
5,84 mln euro ze względu na
brak kryteriów kwalifikacji w ramach oceny projektów, w sektorze rozwoju obszarów wiejskich.
Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach
wspólnej polityki rolnej, przy
czym dokonują ich głównie za

Dobrze zbilansowana dieta,
bogata w odpowiednią ilość
składników odżywczych wpływa na nasze zdrowie, wygląd
i samopoczucie. Jednym z ważnych elementów codziennej
diety są tłuszcze. Naukowcy,
w tym także eksperci Rady Programowej projektu „Pokochaj
olej rzepakowy”, potwierdzają,
że olej rzepakowy ma najkorzystniejszy skład kwasów tłuszczowych spośród dostępnych na
rynku olejów roślinnych. Olej
rzepakowy zawiera najwięcej
niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych z deficytowej w naszej diecie rodziny
kwasów omega-3 i najmniej niekorzystnych z punktu widzenia

zdrowotnego nasyconych kwasów tłuszczowych (zawartość
dwukrotnie niższa niż w oliwie
z oliwek czy oleju słonecznikowym). Co więcej, ilość kwasów
omega-3 jest 10 krotnie wyższa
niż w oliwie z oliwek.
Eksperci zwracają też uwagę, że
ważna jest nie tylko ilość spożywanych nienasyconych kwasów
tłuszczowych, ale przede wszystkim ich proporcje. Olej rzepakowy
cechuje się idealnym stosunkiem
kwasów omega-6 do omega-3 (2:1).
Dzięki czemu wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi.
Ponadto olej rzepakowy zawiera bardzo dużo cennych
dla zdrowia przeciwutleniaczy,

m.in. wysoki poziom witaminy
E, zwanej witaminą młodości.
Jest także bogatym źródłem
steroli roślinnych, które również
pomagają utrzymać prawidłowy
poziom cholesterolu we krwi.
Dzięki swoim wartościom
odżywczym olej rzepakowy
powinien być elementem naszej codziennej diety. Zalecany
jest także kobietom ciężarnym
i dzieciom od 6. miesiąca życia,
ponieważ dzięki zawartości kwasów omega-6 i omega-3 wpływa
na prawidłowy wzrost i rozwój
organizmu. Olej rzepakowy ma
uniwersalne zastosowanie. Idealnie nadaje się do smażenia.
Łatwo go odsączyć, dzięki czemu smażone na nim potrawy

zastosowany jednorazowo Monolith 46.
Wszystkie kombinacje zostaną
zebrane, zważone, a wyniki będą
dostępne dla zainteresowanych
rolników.
RR
Materiały: Wia-Lan

pośrednictwem swoich agencji
płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania
kontroli, takich jak na przykład
weryfikacja wniosków rolników
o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza
ponad 100 audytów rocznie,
sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni
przeprowadzają kontrole i usuwają
nieprawidłowości. Jednocześnie
Komisja może wystąpić o zwrot
dokonanych już płatności, jeśli
audyt wykaże, że mechanizmy
zarządzania i kontroli stosowane
przez państwo członkowskie nie
gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.
Szczegółowe informacje
objaśniające system corocznego rozliczania rachunków
znajdują się w komunikacie
MEMO/12/109 oraz w informatorze pt. „Managing the
agriculture budget wisely” („Jak
mądrze zarządzać budżetem rolnym”), dostępnym [w czterech
językach] pod adresem: http://
ec.europa.eu/agriculture/fin/
clearance/factsheet_en.pdf

plon!

Rzepak ozimy Brendy
• rejestracja 2013!
• wysoki potencjał plonowania:
104% wzorca w 2012 r.
• bardzo dobra zimotrwałość
potwierdzona
podczas zimy w 2012 r.
• podwyższona odporność
na wyleganie
• wczesny termin kwitnienia
• odmiana o wysokiej zawartości
tłuszczu oraz dużej MTN
W ofercie także odmiana Bakara

Polecamy także odmiany
jęczmienia ozimego Bartosz,
Bażant, pszenicy Wydma,
Zawisza, Ostka Smolicka
(przewódka), żyta Horyzo,
Rostockie.

Dlaczego warto pokochać olej rzepakowy?

mają od 5 do 10% niższą wartość kaloryczną w porównaniu
z potrawami smażonymi na innych olejach. Jest również znakomitym dodatkiem do sałatek
i tłuszczem do wypieku ciast.
Więcej informacji na www.
p o ko c h aj ol e jr z e p a kow y.
pl oraz www.facebook.pl/
olejrzepakowy.
Źródło: PSPO

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Tel. 65 548 24 20, Fax 65 548 10 70 • www.hrsmolice.pl
Oddział Bąków tel. 77 413 17 92 • Oddział Ożańsk tel. 16 621 54 02
Oddział Przebędowo tel. 61 812 23 95
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Przechytrzyć chwasty
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- Celowo podsiewam chwasty, aby lepiej zbadać skuteczność herbicydów –
mówi Grzegorz Wieszołek, z F&N Agro, który eksperymentuje ze środkami
ochrony roślin na polu w Kopienicy koło Tarnowskich Gór.
Presja chwastów pokazywana
jest na polu kontrolnym obsianym roślinami strączkowymi.
Komosa, przytulia czepna, owies
głuchy, poziewnik szorstki
i miotła zbożowa to chwasty
dominujące, przy czym pamiętać
należy, że poziewnik uodparnia się na istniejące herbicydy
i regulatory wzrostu. Lokalnym
REKLAMA

problemem w tej okolicy jest też
podbiał. – Jaki byłby pożytek
z doświadczenia herbicydowego
prowadzonego bez presji chwastów? Aby wykazać skuteczność
herbicydu, wzmacniam ich presję – tłumaczy Wieszołek.
Pierwszym środkiem zaprezentowanym w typowych
uprawach polowych był Avatar

zaaplikowany w dawce 1.5 litra
na hektar. Na polach obok zaprezentowano mniejszą dawkę
(1 l/ha) ale zmieszaną z preparatem Command (1 l/ha) oraz
Grounded (również 1 l/ha). Efekt
wszystkich tych kombinacji wypadł zadowalająco.
Drugim tematem były herbicydy w kukurydzy, przede

wszystkim Zeagran. Jest to
preparat zawierający 2 substancje aktywne: bromoksynil
i terbutylazynę, który za jednym
zabiegiem rozwiązał problem
chwastów. Emblem z kolei, który występuje w formie proszku do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosuje się nalistnie,
a zwalcza jednoroczne chwasty

ZADBAJ O TEGOROCZNE ZBIORY
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dwuliścienne. Działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez
liście powodując ich zasychanie,
a następnie zamieranie roślin.
Najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się w fazie 2-4 liści.
Trzecią sprawą były środki
ochrony zbóż. Zaprezentowano tu znacznie większą gamę
różnorodnych doświadczeń,
związanych również z terminem przeprowadzania zabiegu.
Przetestowany, był Snajper z różnymi dodatkami. W praktyce
wystarczy go jednak zaaplikować od razu po siewie, aby nie
było konieczności dodawania
doń dodatkowych substancji.
Diflufenikan, czyli jego substancja aktywna, potrafi w tej
wczesnej fazie zniszczyć wszelkie
zachwaszczenie, łącznie z samosiewami rzepaku. Podobny
rezultat uzyskano aplikując środek w momencie kiełkowania
aż do fazy trzeciego liścia.
- Dla rolników, którzy uprawiają pszenicę ozimą i boją się
wymarznięć, a równocześnie nie
chcą przepłacać, polecić mogę
rozwiązanie dwuetapowe, polegające na zastosowaniu preparatu Lentipur Flo – doradzał
Grzegorz Wieszołek. – Zastosować go warto jesienią w dawce
2 litrów, który wyczyści nam
pole z miotły zbożowej i części dwuliściennych; a następnie
wczesną wiosną zrobić poprawkę
preparatem Aurora. Zwalcza ona
szereg uciążliwych chwastów jak

przytulia, jasnota i przetaczniki.
Poradzi sobie nawet z rosnącym
na polu fiołkiem, chociaż nie jest
to preparat dedykowany na ten
chwast. W podobny sposób można spożytkować Pike & Tyson.
- Na kolejny sezon przygotowujemy kilka nowości. Pierwszy,
oparty na azoksystrubinie fungicyd Tazer 250, którego rejestracja planowana jest również
w kukurydzy, gdzie choroby
grzybowe zyskują coraz większe
znaczenie, oraz w ziemniakach
do zwalczania alternariozy i zabezpieczenia przed rizektoniozą
– mówi Paweł Borkowski z F&N
Agro. Oprócz tych dwóch upraw
ma mieć rejestrację również
w zbożach i warzywach jak np.
kalafior, brokuł, fasola i pomidor. Azoksystrubina jest ceniona
również za efekt zieloności, bo
ma ona efekt stymulujący.
Drugą nowością ma być herbicyd do ziemniaków, grochu
i bobu Stallion. Oparty jest na
klomazonie, a uzupełniony pendimetaliną. Jest to przedwschodowy herbicyd doglebowy, który
ma bardzo szerokie spektrum
stosowania.
- Każdego roku mamy kilka nowych substancji, które
wprowadzamy na polski rynek
– mówi Manfred Weiser, dyrektor generalny F&N Agro. – Są
to środki produkowane przez
dwie firmy, których jesteśmy
dystrybutorem: FMC Corporation oraz NUFARM.

Nowy herbicyd
w rzepaku

=
=

Salsa® 75 WG to herbicyd do
stosowania powschodowego
w rzepaku ozimym, zawierający całkowicie nową substancję aktywną – ethametsulfuron
z grupy sulfonylomoczników.
W badaniach prowadzonych
w różnych lokalizacjach w Europie, potwierdzono skuteczność
dla 15 gatunków chwastów: rumianek pospolity, maruna nadmorska, gorczyca polna, maruna
bezwonna, stulicha psia, tasznik
pospolity, niezapominajka polna, tobołki polne, bodziszek
drobny, bodziszek porozcinany,
jasnota purpurowa, gwiazdnica
pospolita, bodziszek kosmaty,
stulisz lekarski, komosa biała. Salsa® 75 WG jest doskonałym narzędziem do walki

z chwastami kapustowatymi,
które poza wpływem na jakość
i wielkość plonu są roślinami
żywicielskimi dla bardzo groźnej
choroby jaką jest kiła kapustnych. W wielu badaniach został
potwierdzony pozytywny efekt
zastosowania tego herbicydu na
redukcję zawartości glukozylanów i kwasu erukowego. Kolejna
ważna zaleta tego herbicydu to
bezpieczeństwo dla rzepaku oraz
roślin następczych.
Aby rozszerzyć spektrum
zwalczanych chwastów, herbicyd Salsa® 75 WG, powinien być
wkomponowany w sekwencję
zabiegów herbicydowych przed
i powschodowych lub stosowany
w mieszaninie z innym herbicydem powschodowym.
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FIŃSKA SIŁA,
FIŃSKA MOC…
Moc i siła 6 cylindrów
do ciężkich zadań
CIĄGNIK, NA KTÓRY CIĘ STAĆ !!!
Zapraszamy na targi
Agro Show w Bednarach, stoisko D 234

FINANSOWANIE
FABRYCZNE

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50
www.valtra.pl

Skontaktuj się z najbliższym dealerem – wejdź na www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym
zasięgu, należącą do AGCO.
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20 lat dla ziemniaka

20-lecie istnienia Pomorsko-Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka świętowano na początku
lipca. Obchody jubileuszu odbywały się
w oddziale w Jezierzycach na Pomorzu.
- W latach 70 mieliśmy złoty wiek polskiego ziemniaka,
z czego pozostało mocarstwo
ziemniaczane. Jednak nie mogło ono długo istnieć, bo trzeba
było dokonać wielu zmian. Te
zmiany dokonały się za sprawą
ANR, ale nie mogłyby one mieć
miejsca, gdyby nie ten zespół
pod kierownictwem Franciszka
Klima od 2002 roku. Teraz nie
jest to wprawdzie mocarstwo,
ale księstwo, jednak dość mocne
żeby sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów – wspominał
prof. Eugeniusz Bilski. – Ostatni raz byłem, w Strzekęcinie,
w roku 2008, i teraz jadąc tu
byłem, mile zaskoczony, bo tyle
dokonało się tu w ostatnich latach, że nie do poznania.
- Ziemniak, podobnie jak
wszyscy wielcy królowie i zdobywcy, dotarł na wszystkie kontynenty świata. Królowie zawsze
dbali o to, żeby ich poddani nie
byli głodni, a i ziemniak przecież
uratował miliony istnień ludzkich od śmierci głodowej. Po
trzecie ziemniak jest dostępny
na naszym stole cały rok, znamy
ponad 1000 potraw z jego wykorzystaniem, a jego skład jest
uniwersalny. Dlatego ziemniak
jest królem warzyw! – zgodnie
stwierdzili świętujący.
W PMHZ wyhodowano
114 odmian, na ogólną światową liczbę 1500. Jest ich tak
dużo, bo wiele jest kryteriów wyboru: wczesność, typy użytkowe, typy smakowe, konsystencja
miąższu itp. Warto pamiętać, że
niektóre z nich są wielokrotnie
utytułowanymi medalistami.
Najwięcej wyróżnień zdobyły
Tajfun, Owacja, Hinga i kultowa Bryza, a także odmiany
skrobiowe en bloc.
- Warto podkreślić, że odmiana Hinga, tu u nas wyhodowana,

sprzedawana jest do Francji,
gdzie stała się czołową odmianą ziemniaka. Przychody z opłat
licencyjnych z tego tytułu stanowią godziwy zarobek za jej
wyhodowanie – przypomina
Franciszek Klim, prezes PMHZ.
Polska stała się przez minione
półwiecze w uprawie ziemniaka
potentatem europejskim (1 miejsce), a i w rankingu światowym
zajmuje wciąż wysoką lokatę.
Tę potęgę zbudowaliśmy od lat
60/70, odkąd areał ziemniaka
to 2.8 mln ha upraw. Na sukces
złożyła się nie tylko obecność
ziemniaka na stole w każdym
domu, ale także przeznaczanie
połowy plonu na paszę i dobrze
przez wiele lat funkcjonujące
gorzelnie.
Podczas gali jubileuszu osobom które zapisały się w historii
hodowli ziemniaka wręczono
Odznaczenie Zasłużony dla
Rolnictwa. Wśród nich byli:
Jan Ceynowa, Bernard Grzela,
Mirosław Jezierski, Grzegorz
Chaszczyński, Mieczysław Kiper, Wiesława Kuchnowska,
Bogdan Leszczyński, Szczepan Malinowski, Ewa Nowak,
Wojciech Nowakowski, Bernard Fedyna, Zdzisław Rokicki, Adam Rydzyński oraz
Barbara Smutkowska i Krystyna
Turczynowicz.
- Dla Warmii i Mazur to
bardzo ważny moment, bo
gdy dochodziło do fuzji spółki w Szyldaku i pomorskiej hodowli, byliśmy niepewni co do
dalszych losów. Jak się okazało
jednak, ziemniak łączy ludzi,
spółki i regiony, a siostrzane
hodowle rozwijają się z pożytkiem dla rolników z naszych
regionów – ocenia Gustaw
Brzezin, wicemarszałek woj.
warmińsko-mazurskiego.
- Wasze odmiany doskonale

konkurują z odmianami europejskimi i światowymi. Pomimo zmian użytkowania odmian
tego gatunku, potraficie dostosować swoje kierunki hodowlane, utrzymać konkurencyjność
w hodowli i nasiennictwie, osiągać kolejne cele i być w czołówce - dodał prof. Edward Gacek,
dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych.
Pomorsko-Mazurska Hodowla
Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie jest jedną z ośmiu spółek roślinnych o strategicznym
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółka jest firmą hodowlano-nasienną kontynuującą
ponad 60-letnie tradycje polskiej
hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Pod nazwą Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka
spółka prowadzi działalność od
marca 2010 roku, tj. od czasu
połączenia Pomorsko-Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka
i Hodowli Roślin w Szyldaku.
Obecnie prowadzi działalność
w czterech oddziałach: Strzekęcinie (woj. zachodniopomorskie), Celbowie i Jezierzycach
(woj. pomorskie) oraz Szyldaku
(woj. warmińsko - mazurskie).

RR

Natula na pizzę!
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URODZAJ

Kuchnią preferowaną przez Polaków jest kuchnia włoska,
której najbardziej powszechną potrawą jest pizza.
Serwowana w wielu lokalach gastronomicznych jako
przekąska stała się uniwersalnym daniem dla każdego.

Polska wersja pizzy często odbiega od oryginalnej włoskiej
receptury ze względu na ilość
składników, jakości ciasta i sposobu przyrządzania jednak te
cechy uwarunkowane są upodobaniami kulinarnymi Polaków.
Im więcej składników tym lepiej,
a co z ciastem?
Upodobania polskich konsumentów w aspekcie jakości
ciasta, jego grubości i smaku
są podyktowane doborem surowców dostępnych dla lokali
gastronomicznych. Składniki
stanowią dodatek a podstawą
pozostaje ciasto i jakość surowca z którego zostało wykonane.
Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie oryginalnej
mąki Farina Tipo 00, której
właściwości reologiczne, zawartość białka, glutenu i jego
jakość nadają niepowtarzalny
smak, a przede wszystkim właściwości mechaniczne ciasta podczas jego obróbki – zwłaszcza
elastyczność. Jednak cena mąki
włoskiej na rynku polskim ogranicza jej zastosowanie. Mąka ta
stanowi najczęściej mieszankę
odmian pszenic z rodzaju Triticum aestivum i Triticum durum.
W większości przypadków
w Polsce stosowane są mąki ogólno dostępne na rynku w szczególności z nastawieniem na typ tj.
450, 500, 550 nie uwzględniając
ich cech odmianowych. I tutaj
REKLAMA

pojawia się niestety problem pod
względem właściwości reologicznych ciasta, bowiem w procesie
przemiału surowiec w postaci
ziarna pszenicy mieszany jest
między sobą. Indywidualne cechy jakościowe każdej odmiany
zostają zatracone na rzecz standaryzacji przemysłowej, nierzadko
z zastosowaniem innych substancji polepszających właściwości
wypiekowe. Oczywiście jakość
mąki pochodząca z jednej odmiany uwarunkowana jest wieloma czynnikami zewnętrznymi
tj. agrotechniką, zmiennością
gle-bową, warunkami klimatycznymi podczas uprawy. Poza
agrotechniką pozostaje jeszcze
przemiał surowca. O ile małe
młyny mogą pozwolić sobie
na przemiał jednej odmiany,
to w przypadku dużych jest to
trudne do zrealizowania. Dlatego dostawa jednolitego dobrego
surowca w postaci konkretnej
odmiany pszenicy przeznaczonej do celowych zastosowań jest
sporym wyzwaniem dla producentów z branży młynarskiej
i przemysłu rolno-spożywczego.
Jeszcze 15-20 lat temu podstawą
w pracach hodowlanych był plon
ziarna, a jakość stanowiła drugorzędne kryterium. Trend ten
zmienił się na przestrzeni dekady
i w dorobku Polskiej Hodowli
możemy znaleźć wiele odmian
pszenicy klas jakościowych.

Każda z odmian charakteryzuje
się indywidualnymi cechami warunkującymi przezna-czeniem na
konkretny cel. W tym przypadku
dopasowanie surowca w postaci
wyboru konkretnej odmiany już
w procesie produkcyjnym jest
sporym wyzwaniem dla rolników, których interesują jedynie
podstawowe parametry jakościowe w punkcie skupu tj. liczba
opadania, wilgotność ziarna, zawartość glutenu, białka, gęstość
usypowa itp. Pozostałe cechy tj.
energia ciasta, wodochłonność
mąki, czas stałości i liczba jakości
ciasta itp. nie są brane pod uwagę ponieważ nie są popularne,
a wręcz bagatelizowane.
Do tej pory w polskim przemyśle młynarskim pomijane
były pozostałe cechy jakościowe wynikające z właściwości
reologicznych surowca. A jeśli
moglibyśmy odwrócić ten trend
i sięgnąć głębiej w wyniki analiz laboratoryjnych dotyczących
oceny jakościowej mąki? Okazuje
się, że eksplorując cechy reologiczne mąki w przypadku dostarczenia surowca dla przemysłu,
indywidualne cechy jakościowe
są nam w stanie zapewnić odpowiednie właściwości mąki.
Tak dzieje się w przy-padku
odmiany pszenicy ozimej jakościowej NATULA, wyhodowanej przez Małopolską Hodowlę
Roślin Sp. z o. o. Okazuje się
bowiem, że pszenica ta posiada
unikatowe właściwości, które
w swoim celowym zastosowaniu
spełniają wymogi odpowiednie
dla surowca przeznaczonego dla
usług gastronomicznych. Walory
te podkreślają smak i struktura
ciasta, które doceniane są coraz
częściej przez konsumentów. I to
wszystko na bazie naturalnego
przemiału ziarna bez dodatków
substancji chemicznych polepszających właściwości wypiekowe mąki.
W tabeli 1 przedstawiono

Wartości średnie rozszerzonej analizy
jakościowej dla odmiany NATULA

Wartość

Liczba sedymentacji (cm3)

58

Liczba opadania (s)

390

Zawartość białka (%)

11,8

Wodochłonność mąki (j.B)

56,8

Rozmiękczenie ciasta (F.U.)

70

Energia ciasta (cm2)

115

Czas stałości (min)

3,7

Liczba jakości (mm)

40

Gluten mokry (%)

28

Gluten index

99

wyniki analizy jakościowej dla
odmiany NATULA. Wśród podstawowych badanych cech jakość
odmiany determinuje wysoka
liczba opadania (390s), wysoka
zawartość glutenu (28%) I energia ciasta (115 cm2). Tak wysokie
wartości badanych cech nie są
optymalne do wypieku chleba,
jednak do wypieku pizzy pozostają kluczowe ze względu na
elastyczność ciasta podczas formowania spodu oraz w procesie
szybkiego wypieku. Oczywiście
wartości badanych cech uwarunkowane są w dużej mierze przez
czynniki środowiskowe i poziom
agrotechniki (w badanym przypadku A1). Zwiększenie ilości
nawożenia (poziom A2) powodował w tej odmianie wzrost
zawartości glutenu do wartości nawet 31% co wzmacnia potencjał zastosowania surowca
w postaci mąki z NATULI do
produkcji pizzy. Ponadto wyniki analiz nie oddają w pełni
tego, co potwierdzają badania
przeprowadzone wśród lokali gastronomicznych, którym
przedstawiono różne rodzaje
mąki powszechne na Polskim
rynku (typ 550) stosowanej do
produkcji pizzy, a wśród nich
mąkę z odmiany NATULA.
Zdecydowana większość rekomendowała mąkę tej odmiany
jako dopasowaną do swoich potrzeb w zakresie jakości surowca
podkreślając jej wyróżniające
się walory. Dlaczego więc szukamy mąki do wypieku pizzy
poza regionami naszego kraju?
Odpowiedź zawiera w sobie przysłowie „cudze chwalicie swego
nie znacie”. NATULA charakteryzuje się cechami jakościowymi
pszenicy klasy konsumpcyjnej
A, a jej specyficzne właściwości
reologiczne stanowią podstawę
do zastosowania dokładnie tej

odmiany w przypadku produkcji pizzy. Wysoka elastyczność
ciasta pozwala na formowanie
kęsów o odpowiednich cechach
ułatwiających wytworzenie
spodu pizzy. To czego nie da się
przedstawić w postaci danych
to smak i kolor ciasta przyrządzonego z mąki tej odmiany.
Wszystko na bazie naturalnego
surowca, bez dodatków substancji spulchniających, konserwujących i wzmac-niających
potencjał cech reologicznych.
W przeciwieństwie do mąk
stosowanych do wypieku do
pizzy oferowanych na rynku
krajowym, które wzbogacone
są proteazami i środkami konserwującymi mąka z odmiany
NATULA stanowi doskonałą
alternatywę. Niepotrzebne są
bowiem dodatkowe enzymy
proteolityczne aby zmienić
właściwości reologiczne ciasta.
Wystarczy dogłębna eksploracja
cech ja-kościowych wykraczająca
poza standardowe parametry
w skupie ziarna i mamy przepis na dopasowanie surowca do
potrzeb konsumenta.
Poza wartościami wypiekowymi z przeznaczeniem na pizzę
odmiana NATULA charakteryzuje się pozostałymi cechami
istotnymi z punktu widzenia
producenta -rolnika. Odmianę
tę cechuje duża mrozoodporność,
stabilny i duży plon na terenie
całego kraju (rekomendowana
na listach odmian zalecanych
do uprawy na obszarze 11 województw na rok 2014, według
COBORU Słupia Wielka), średnie
wymagania glebowe oraz duża
odporność na choroby (rdzę
brunatną i choroby podstawy
źdźbła) i duża odpornością na
choroby kłosa.
Reasumując z perspektywy poszukiwanych właściwych cech

ZBOŻA OZIME 2014
JĘCZMIEŃ

ANTONELLA, HENRIETTE, KWS MERIDIAN, SOULEYKA, TITUS

PSZENICA

ARKADIA, ARKTIS, ASKALON, ASTORIA, BAMBERKA, FORUM, KOHELIA, KWS MAGIC, KWS OZON,
MIKULA, MUZA, NATULA, PRIMUS, SAILOR, SATYNA, TURNIA

PSZENICA OŚCISTA MEWA, LUKULLUS
PSZENŻYTO AMOROZO, BOROWIK, FREDRO, KWS TRISOL, REMIKO, TOMKO, TRISMART, TWINGO, WIARUS
ŻYTO POPULACYJNE DAŃKOWSKIE AMBER, DAŃKOWSKIE DIAMENT, ROSTOCKIE
MIESZANKI TRAW GAZONOWYCH I PASTEWNYCH • ROŚLINY POPLONOWE

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN sp z o.o.

30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

Kraków: 12/ 398-79-20(21-23) • Kobierzyce 71/ 311-13-45 • Mikulice 16/ 640-33-14 • Zamość 84/ 638-68-72
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NATULA
• Bardzo wysokie parametry technologiczne ziarna
i mniejsze wymagania agrotechniczne. Wyjątkowe możliwości przystosowania się do
zróżnicowanych warunków
klimatyczno-glebowych.
• termin kłoszenia średnio wczesny, dojrzewania średni
• wysoka mrozoodporność
(5 w skali 9-stopniowej)
• bardzo wysokie, stabilne plony na terenie całego kraju na
obu poziomach agrotechniki;
dobrze plonuje również na glebach słabszych (IVa, IVb)
• odmiana o bardzo dobrej zdolności krzewienia
• bardzo dobra odporność na
choroby grzybowe, głównie
na mączniaka prawdziwego
i rdzę brunatną
• rośliny średniej wysokości
o małej skłonności do wylegania i porastania w kłosie
• ziarno czerwone, grube
o wysokiej MTZ i rewelacyjnych parametrach jakościowych korzystne parametry
utrzymują się również w gorszych latach
• bardzo wysoka zawartość białka i silnego glutenu
• odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby, możliwa
uprawa również na glebach
słabszych
• posiada doskonałe właściwości
adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych;
zarejestrowana na Białorusi,
Ukrainie, w Rosji; z powodzeniem uprawiana w Czechach,
na Litwiei w Turcji
• nie reaguje obniżką plonu na
opóźniony siew
NORMA W YSIEWU 350400 ziaren/m2, 165-190 kg/ha
technologicznych surowca i optymal-nych wymagań agrotechnicznych NATULA to odmiana
godna polecenia rolnikom, którzy nastawieni są na zrównoważoną uprawę z przeznaczeniem
surowca na konkretny cel jakim
jest mąka jakościowa stosowana
do produkcji pizzy.
Dr inż. Przemysław
Szymon Szecówka
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Znaczenie wapnia w odżywianiu rzepaku ozimego
URODZAJ

Rzepak ozimy należy do upraw intensywnych – potrzebuje właściwego nawożenia.
Bardzo istotny jest wybór dobrej odmiany, o określonych parametrach użytkowych.
Rzepak jest rośliną, która pobiera znaczne ilości składników
pokarmowych z gleby. Z plonem
1t nasion i odpowiednią masą
słomy pobierane jest około: 60 kg
azotu (N), 25 kg fosforu (P2O5),
50 kg potasu (K2O), 50 kg wapnia
(CaO), 8-10 kg magnezu (MgO).
Układając nawożenie pod
kątem zapotrzebowania rzepaku na składniki pokarmowe,
należy uwzględnić wysokość
REKLAMA

plonu i zawartość składników
pokarmowych w glebie. Niestety zapomina się przy tym często
o niezwykle ważnym składniku
jakim jest wapń. Zwróćmy uwagę, iż rzepak wykazuje bardzo
wysokie potrzeby pokarmowe
jeśli chodzi o zaopatrzenie w ten
składnik. Ważna jest też jego rola
jako regulatora właściwego odczynu gleby.
Wapń wspólnie z magnezem

wpływa na pH gleby, które ma
kolosalne znaczenie dla rozwoju
roślin oraz fauny glebowej. Gleby o nieuregulowanym pH nie
zapewnią rzepakowi warunków
niezbędnych do właściwego wzrostu i rozwoju, a co za tym idzie do
wydania plonu na odpowiednim
poziomie. Jednym z problemów
związanych z niskim pH jest słaba
dostępność składników pokarmowych, szczególnie fosforu. A ten,

wspólnie z wapniem odpowiedzialny jest za wzrost i rozwój
systemu korzeniowego rzepaku.
Ale brak dostępnego wapnia to też
problem w bieżącym zaopatrzeniu
rzepaku w ten składnik. Zwróćmy
uwagę, że pobranie tego składnika przy plonie 4 tony nasion
rzepaku z ha, sięga 200 kg CaO/
ha, co stawia go praktycznie na
równi z potasem, który dla prawidłowego odżywienia rzepaku ma

kluczowe znaczenie. Aby jednak
rzepak pobrał wapń i wbudował
go w struktury komórek, należy
podać go w odpowiedniej formie.
W warunkach niskiego pH
należy zwapnować stanowisko
i to najlepiej pod przedplon, aby
rzepak siać wyłącznie na polu
o uregulowanej wcześniej kwasowości. Ale taki wapń, przeznaczony jest do regulacji odczynu
gleby, a roślina potrzebuje jeszcze
przecież sporych ilości wapnia
odżywczego, jako składnika pokarmowego, niezbędnego dla jej
właściwego funkcjonowania.
Wapń to bardzo ważny składnik pokarmowy w odżywianiu
rośliny. Buduje ściany komórkowe roślin. Tworząc kompleksy
z pektynami i celulozą zwiększa
stabilność i wytrzymałość ścian
komórkowych oraz odporność
na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, nie tylko
tych mechanicznych, ale także
biologicznych, jak na przykład
ataki patogenów. Dzięki zawartości wapnia budowa tkanek jest
stabilna. Rośliny, które są dobrze
odżywione wapniem są mocniejsze i silniejsze, co ma niebagatelne znaczenie także w czasie ich
zimowania i wiosną podczas ich
intensywnego wzrostu. Wapń oddziałuje ponadto na gospodarkę
hormonalną roślin, wpływa na
podziały komórek, ich wzrost
oraz funkcjonowanie. Uszkodzenia roślin, będące wynikiem
niedoborów wapnia w roślinie
są rezultatem zniszczenia ścian
komórkowych spowodowanym
zwiększoną przepuszczalnością
tkanek i zaburzeniem funkcji komórkowych. Jego niedobór powoduje również dużo słabszy rozwój
sysemu korzeniowego.
W ostatnich latach coraz popularniejszym rozwiązaniem nawet
na glebach o pH właściwym dla
uprawy rzepaku, jest stosowanie nawozów wapniowych „pod
plon.” Polega ono na stosowaniu
nawozów zapewniających roślinom łatwo przyswajalne formy
wapnia odżywczego, tak aby rośliny mogły bez problemu pobierać ten składnik w przypadku
jego ograniczonej dostępności
w glebie. Przykładem takiego nawozu jest Physiomax 975, który
oprócz wysokiej zawartości szybko dostępnego wapnia w postaci
mezocalcu oraz magnezu, zawiera
także kompleks biostymulujący Physio+, w którym występuje
aminopuryna. Jest to naturalna
substancja roślinna stymulująca
pobieranie wapnia oraz wpływającą na kiełkowanie nasion
i rozwój systemu korzeniowego.
Takie połączenie szybko działającego wapnia oraz aminopuryny,
która daje roślinie impuls do jego
intensywnego pobierania z gleby, gwarantuje doskonałe efekty
w odżywianiu roślin tym składnikiem. Dzieje się tak również
w przypadku kiedy występują

problemy z jego pobieraniem
z gleby, pomimo właściwego
(obojętnego pH) i obecności wapnia w glebie. Musimy bowiem pamiętać, że na rynku dostępne są
różne nawozy wapniowe, w których pierwiastek ten występuje
pod wieloma postaciami i różnią się one sposobem działania.
Niektóre świetnie zobojętniają
odczyn gleby, ale gorzej odżywiają samą roślinę, jedne działają
szybciej, inne wolnej. Mezocalc
występujący w nawozie Physiomax, to źródło amforficznego
wapnia o dużej reaktywności,
które doskonale nadaje się do odżywiania roślin, jak i regulacji
pH gleby. Jest to wapń szybko
działający w glebie.
Uzupełnienie o Physiomax
klasycznego nawożenia przedsiewnego NPK, stosowanego
w większości gospodarstw uprawiających rzepak, gwarantuje
jego lepsze wykorzystanie, ponieważ te trzy makroskładniki
(również i inne) najlepiej pobierane są przy pH zbliżonym do
obojętnego. Większość nawozów
wieloskładnikowych zawiera jedynie śladowe ilości wapnia, dlatego składnik ten należy podawać
roślinom równolegle, najlepiej
wcześniej, przed ich zastosowaniem. Dodatek 200 kg/ha nawozu wapniowego o zawartości
76% CaCO3 wysoce reaktywnego
i łatwo przyswajalnego wapnia,
w połączeniu z magnezem oraz
Physio+, powoduje znacznie lepsze odżywienie roślin wapniem
już jesienią. Taki wapń, oprócz
tego że doskonale odżywia rośliny, dodatkowo wpływa jeszcze
lokalnie na poprawę odczynu
gleby w bezpośredniej bliskości
systemu korzeniowego młodych
roślin (ryzosferze), a co za tym
idzie – stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych oraz warunkuje znacznie szybszy rozwój
systemu korzeniowego młodych
roślin. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem składników pokarmowych z zastosowanych
nawozów wieloskładnikowych
i z gleby. Pamiętajmy, że system
korzeniowy to swoista „gęba rośliny” i dlatego bardzo ważne
jest, żeby był on jak najlepiej wykształcony i rozwinięty, bo wtedy
pobieranie składników pokarmowych będzie większe. Jak widać,
Physiomax to najlepsze możliwe
źródło wapnia odżywczego dla
rośliny, które dodatkowo wprowadza nam również do technologii element biostymulacji roślin.
W dobie szukania oszczędności w produkcji roślinnej (w tym
również rzepaku), należy zrobić
wszystko, aby nawozy wieloskładnikowe przyniosły jak najlepszy
efekt na polu. A możliwe to będzie jedynie wtedy, kiedy dołożymy starań, aby dostępność
składników pokarmowych dla roślin była możliwie jak największa.
Wojciech Prokop
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Jesienne dokarmianie rzepaku

Podstawowym celem plantatorów rzepaku jest uzyskanie
wysokich plonów o bardzo dobrych parametrach jakościowych.
Jednym z podstawowych czynników w uprawie rzepaku, które
determinują wysokość przyszłych
plonów, jest terminowe i dokładne wykonanie siewu. Od staranności wykonania tego zabiegu
w znacznej mierze zależy rentowność produkcji. Siew determinuje
wzrost i właściwy pokrój roślin
rzepaku przed zimą oraz wpływa na efektywność pozostałych
czynników plonotwórczych. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest uzyskanie prawidłowej
obsady roślin. Częstym błędem
popełnianym przez rolników jest
zbyt gęsty siew, który prowadzi
do wzajemnej konkurencji roślin. Powodzenie upraw zależy
także od przebiegu pogody, która
w naszej strefie klimatycznej jest
często nieprzewidywalna. Niekorzystne warunki i stresy, na jakie
narażone są rośliny, przyczyniają
się do ograniczenia biologicznej
możliwości produkcyjnej roślin
rzepaku. Jednak dla rzepaku ozimego największym zagrożeniem
jest zima. Należy zadbać, by rośliny przed wejściem w okres zimowego spoczynku były w dobrej
kondycji, co zwiększy szansę na
przezimowanie plantacji.
Rzepak jest rośliną o bardzo
wysokich wymaganiach pokarmowych. Kluczowym czynnikiem
wpływającym na prawidłowy
jesienny rozwój roślin jest zastosowanie zbilansowanego nawożenia. Zapewnia ono uzyskanie
dobrej kondycji uprawy przed
nadejściem zimy oraz szybki
start wiosną i lepszą regenerację
ewentualnych uszkodzeń. Jednak
doglebowe nawożenie jest często
działaniem
niewystarczającym.
REKLAMA

Pierwiastki w glebie mogą się
uwsteczniać do form niedostępnych, ich rozpuszczalne formy są
często wymywane w głąb gleby,
a w uprawach uproszczonych kumulują się na jej powierzchni.
Ponadto nawożenie doglebowe
nie gwarantuje równomiernego
rozmieszczenia substancji odżywczych na polu. Tradycyjne nawożenie mikroelementami ma
ograniczone możliwości i nie
jest najefektywniejszym sposobem zaopatrzenia roślin w te
pierwiastki. Najskuteczniejszą
metodą dostarczenia plantacji
mikroelementów jest nawożenie dolistne. W kluczowych momentach rozwoju roślin szybko
i skutecznie zaopatruje je w duże
dawki tych pierwiastków. Jest
całkowicie uniezależnione od
warunków panujących w glebie i może okazać się jedynym
sposobem dostarczenia plantacji
także niektórych makroelementów, szczególnie w krytycznych
okresach rozwoju rzepaku, gdy
warunki pogodowe są niesprzyjające do pobierania ich z gleby.
Dokarmianie roślin przez liście
jest bardziej efektywne od nawożenia doglebowego i pozwala na
szybsze uzupełnienie składników
w roślinie, co ma istotne znaczenie przy wystąpieniu niedoborów
pierwiastków.
Oczywiście olbrzymie znaczenie w efektywności tego zabiegu
ma zarówno sama technika jego
wykonania, jak i zastosowany
nawóz. Najkorzystniej jest wybrać
preparat, który jest dedykowany uprawie rzepaku – umożliwia
maksymalne wydobycie potencjału plonotwórczego poprzez

dostarczenie optymalnych ilości kluczowych mikroelementów
oraz siarki.
Siarka przyczynia się przede
wszystkim do wzrostu ilości plonów, przy jednoczesnej poprawie
ich jakości oraz zwiększa odporność roślin na działanie szkodników i chorób. Odpowiednio
skomponowany nawóz do stosowania w rzepaku powinien zawierać bor, gdyż ponad ¾ polskich
gleb odznacza się niską naturalną zasobnością w ten składnik. Pierwiastek ten jest jednym
z elementów kształtujących plon.
Odpowiada za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego
i budowę struktury ścian komórkowych, stymuluje kiełkowanie
łagiewki pyłkowej, odpowiada za
lotność pyłku i zawiązanie nasion. Warto także, by preparat
zawierał mangan, który bierze
udział we wszystkich głównych
funkcjach w roślinie – odpowiada za gospodarkę azotową i hormonalną, zwiększa odporność
na choroby, a także zapewnia
sprawny przebieg fotosyntezy.
Ważny też jest molibden, którego

niedobór powoduje zahamowanie wzrostu blaszek liściowych
i chlorozy na młodych liściach,
a w konsekwencji zahamowanie
wzrostu i zwiększenie zawartości
azotanów w roślinie.
Przykładem preparatu, który
zawiera wszystkie niezbędne dla
rzepaku pierwiastki jest Rapsin.
Produkt został stworzony specjalnie dla potrzeb rzepaku. Wysoka
koncentracja mikroelementów połączona została z zaawansowanymi
technikami aktywizacji pobierania
przez rośliny. Ułatwiają wchłanianie przez woskową okrywę liści,
pobudzają rośliny do intensywnego pobierania składników odżywczych i zwiększają równomierne
i trwałe pokrycie liści. Wybierając
nawóz do jesiennego dokarmiania
rzepaku warto sprawdzić jakich
ilości mikroelementów na hektar
on dostarczy roślinie. Odpowiednio dobrana technologia nawożenia dolistnego gwarantuje dobre
odżywienie roślin w okresie jesiennym, co zapewnia prawidłowy
rozwój rzepaku, jak i lepsze jego
przezimowanie.
Anna Skomska
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Synergia działania substancji aktywnych
Wybór preparatu uzależniony
jest przede wszystkim od składu
botanicznego zachwaszczenia.
Niezbędna jest znajomość stanowisk przeznaczonych pod uprawę
rzepaku oraz umiejętność przewidywania ewentualnych zagrożeń
– pojawiania się konkretnych gatunków chwastów.
Stosowanie zabiegów zaporowych, dzięki którym co prawda
uzyskuje się pełen efekt chwastobójczy bez potrzeby analizowania
składu botanicznego zachwaszczenia, nie jest zalecane z uwagi na
użycie wielu substancji czynnych
w najwyższych dozwolonych dawkach – jest to nie tylko niezgodne
z dobrą praktyką ochrony roślin
i metodami integrowanymi, ale
także jest po prostu nieopłacalne.
Należy pamiętać, że według aktualnych wytycznych odchwaszczanie roślin polega na stosowaniu
różnych rozwiązań mających na
celu zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin. Zaś
podstawowym zaleceniem skutecznego odchwaszczania rzepaku ozimego jest wykonywanie pierwszych
oprysków podczas jesieni. Takie
postępowanie zapobiega rozwojowi chwastów zimujących, które
są konkurencyjne podczas wiosny.
Jest to standard dobrej praktyki
ochrony rzepaku. Ewentualną korektę zabiegów można wykonać
po ruszeniu wiosennej wegetacji.
Te gatunki chwastów, które
nie zostaną wyeliminowane podczas jesieni są nie tylko trudne do

zwalczenia w późniejszym terminie, ale także sprzyjają rozwojowi
chorób grzybowych i żerowaniu
szkodników. Intensywnie rozwijające się rośliny chwastów szybko
zacieniają siewki rzepaku, utrudniają im pobór wody i składników
pokarmowych.
Główną zasadą metod integrowanych jest stosowanie mieszanin. Jednak nie każde połączenie
substancji aktywnych dobrze się
sprawdza na polu. Najcenniejsze
są połączenia dające efekt synergii. Oznacza to, że efekt działania
herbicydu zawierającego dwie różne
substancje aktywne jest większy
(preparat jest skuteczniejszy) niż
zsumowane oddziaływanie każdej
substancji z osobna. Rezultatem
takiego połączenia jest nie tylko
możliwość zwalczania chwastów
uważanych za odporne, ale także
uzyskanie pełnego efektu chwastobójczego w stosunku do gatunków
cechujących się niewystarczającą
wrażliwością na każdą z osobna
substancję zawartą w herbicydzie.
Stosowanie tego typu mieszanin
pozwala zredukować dawki substancji aktywnych w stosunku do
dwóch, oddzielnych (pojedynczych)
zabiegów.
Przykładem substancji aktywnej
bardzo dobrze znanej producentom
rzepaku jest chlomazon. Jesienne
odchwaszczanie plantacji bardzo
rzadko odbywa się bez jego udziału.
Ta substancja cechuje się wysoką
skutecznością w stosunku do przytuli czepnej, jednego z trudniejszych

do zwalczenia chwastów w uprawie
rzepaku ozimego. Jest to inhibitor syntezy barwników. Hamuje
w roślinach chwastów biosyntezę
karotenoidów i chlorofilu. Jest on
pobierany przez korzenie i pędy
kiełkujących roślin, a następnie
przemieszczany do liści, które reagują bieleniem tkanek nawet na
małe ilości tego związku. Efektem
zastosowania chlomazonu jest zahamowanie wzrostu i zamieranie
chwastów. Ta substancja aktywna
jest doskonałym narzędziem do eliminacji przytuli czepnej, skutecznie
zwalcza także gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową i różową,
miotłę zbożową, tasznik pospolity
czy tobołki polne.
Ciekawym i skutecznym rozwiązaniem w eliminacji zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego jest
stosowanie mieszaniny chlomazonu z petoksamidem. Połączenie
tych substancji czynnych wykazuje działanie synergiczne i dzięki
temu jest skutecznym narzędziem
w walce z najbardziej uciążliwymi
gatunkami chwastów: przytulią
czepną, maruną bezwonną, rumiankiem pospolitym, rumianem polnym, tobołkami polnymi,
tasznikiem pospolitym, jasnotami
i przetacznikami.
Petoksamid to związek należący do chloroacetamidów. Blokuje syntezę kwasów tłuszczowych
– powstrzymuje proces podziału
komórek i różnicowania tkanek
kiełkujących chwastów. Rezultatem zastosowania tej substancji jest

deformacja i zamieranie siewek. Petoksamid działa zarówno doglebowo
i nalistnie, a jego transport odbywa
się w obu kierunkach. Substancja ta
działa na wiele gatunków chwastów.
Preparatem przeznaczonego do
kontroli zachwaszczenia rzepaku
ozimego, który jest mieszaniną
tych dwóch substancji aktywnych jest Nero 424 EC. Cechuje
się on synergicznym działaniem
petoksamidu i chlomazonu, dzięki
czemu skutecznie eliminuje najbardziej popularne gatunki chwastów.
Warto zwrócić uwagę, że pierwszy
komponent preparatu to substancja
nowej generacji, do tej pory niestosowana w uprawie rzepaku, co
niewątpliwie ma wielkie znaczenie
w związku ze wzrostem odporności
chwastów na substancje aktywne.
Zastanawiając się nad wyborem
herbicydu należy przeanalizować
zachwaszczenie na danym polu,
szczególnie rozważając metody
skutecznego zwalczenia chwastów
zimujących, takich jak przytulia
czepna czy maruna bezwonna.
Niezwalczone jesienią negatywnie wpłyną na wielkość i jakość
plonu. Warto rozważyć także użycie
gotowych preparatów – mieszanin
substancji, których łączne zastosowanie powoduje efekt synergii.
Takie rozwiązanie nie tylko skutecznie obniża ilość chwastów na
plantacji, ale także redukuje zalecane (rozłącznie) dawki substancji aktywnych, a co za tym idzie
obniża koszty wykonania zabiegu.

O jakość plonu rzepaku warto
zadbać jeszcze jesienią ponieważ
słabo rozwinięte rośliny gorzej
zimują i będą plonować poniżej
swoich możliwości.
Tylko rośliny z odpowiednio
silnym systemem korzeniowym,
zwartym pokroju i nisko osadzonym pąkiem wierzchołkowym
mają szanse na dobre przezimowanie, a potem na wydanie
wysokiego plonu. Roślina, która ma grubą szyjkę korzeniową
oraz głęboko sięgający palowy
system korzeniowy, nawet przy
dużych uszkodzeniach części
nadziemnej, lepiej regeneruje
się wiosną. Dobrze rozwinięty
i aktywnie pobierający składniki
pokarmowe system korzeniowy
to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę a także bardziej
efektywnego wykorzystania nawozów. Dlatego tak ważne jest
aby wspomóc budowę silnego
i dobrze rozwiniętego systemu
korzeniowego.
Firma Arysta LifeScience we
współpracy z Uniwersytetami
Przyrodniczymi we Wrocławiu i Poznaniu oraz ze stacją
Doświadczalną KWS Lochow
w Kondratowicach i SDOO
w Masłowicach przeprowadziła
doświadczenia z aktywatorem
Rooter stosowanym jesienią
w uprawie rzepaku. Doświadczenia przeprowadzono w latach

2010-2013. Zastosowanie aktywatora Rooter w fazie 4-5 liści
rzepaku w dawce 1 L/ha zwiększyło masę systemu korzeniowego średnio o 22% (średnia
z 9 doświadczeń) a długość korzenia palowego o 7% (średni
przyrost obliczony na podstawie wyników z 6 doświadczeń).
Pomiarów dokonano 5-8 tygodni po zabiegu (w zależności od
doświadczenia).
Pozytywny efekt zaobserwowano zarówno w przypadku
odmian populacyjnych (doświadczenia przeprowadzono
na odmianach Californium,
Vision, Sherlock) jak i odmian
mieszańcowych (doświadczenia
przeprowadzono na odmianach
Artoga F1, DK Extorm F1, Rohan F1). Co ważne Rooter wykazał pozytywne działanie
zarówno w warunkach dużej wilgotności gleby (jesień
2010) jak i niedoborów opadów
(jesień 2011). Zaobserwowano
pozytywny efekt również w warunkach przedłużonej wegetacji
jesienią w 2013 roku. Rośliny
opryskiwane aktywatorem Rooter miały też większą średnicę szyjki korzeniowej (średnio
o 10% - wynik z 9 doświadczeń).
Co ważne nie zaobserwowano
nadmiernej stymulacji wzrostu
wegetatywnego części nadziemnej ani różnic w wysokości wyniesienia pąka wierzchołkowego,

Rzepak Artoga F1. Po prawej rośliny opryskiwane aktywatorem
ROOTER w dawce 1 L/ha. Zdjęcie wykonano 4 tygodnie po
oprysku.

Rooter – na wzmocnienie systemu
korzeniowego rzepaku

również w przypadku przedłużającej się wegetacji jesiennej
w roku 2011 i 2013. Rośliny rzepaku opryskiwane preparatem
Rooter jesienią lepiej regenerują
się wiosną, wytwarzają więcej
rozgałęzień bocznych i zawiązują więcej łuszczyn co przyczynia
się do wzrostu plonu.
Rooter jest płynnym preparatem aktywującym wzrost
i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników
mineralnych z gleby. Jego podstawowym składnikiem jest GA
142 – biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum

Anna Rogowska

wyprodukowany w oparciu
o technologię PhysioActivator™. Preparat został również
wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) i potas
(5% m/m) ważne nie tylko dla
prawidłowego rozwoju systemu
korzeniowego rzepaku ale i dla
przyszłego plonowania.
Rooter zwiększa nie tylko
efektywność nawożenia doglebowego ale również odporność roślin na stresy abiotyczne
w tym szczególnie suszę.
W oparciu o materiały
Arysta LifeScience
Jolanta Malinowska-Kłos
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Amortyzowana oś
przednia

Zwiększony rozstaw
osi o 130 mm

90

kW

Przedni WOM
o mocy 90kW
(ponad 122 KM)

Nowy multifunkcyjny
panel sterujący

PRAWDZIWY
MOCARZ

N
NOWA
FORTERRA HD
Niestrudzony Mocarz…
Zetor Forterra HD, to kolejny krok w polepszaniu parametrów trwałości, komfortu i możliwości wykorzystania.
Ekonomiczność, ergonomiczne elementy sterujące i doskonała stabilność nowego modelu dają podstawę by nazwać go „idealnym ciągnikiem“ na cały dzień ciężkiej pracy
bez ograniczeń. Po pracy, wieczorem, gdy popatrzysz na
zużycie paliwa, to przekonasz się, że Forterra HD jest naprawdę mądrym wyborem.

Tylny TUZ kategorii 3

Zetor Forterra HD
– Inteligentny wybór dla profesjonalistów

Większa wydajność
pompy hydrauliki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM DEALEREM ZETOR

www.zetor.pl

Traktor to ZETOR. Od 1946 roku.
Zet_ForterraHD_inz-255x175_PL.indd 1
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Nalistne herbicydy
stosowane w rzepaku
ozimym jesienią

Żniwa w pełni jednak już teraz należy
przygotować się do wysiewu ozimin a rzepak
jest najwcześniej wysiewaną oziminą w naszych
warunkach.
Uprawa rzepaku trzyma się
mocno z uwagi na duże znaczenie dla przerywania monotonii
zbożowego płodozmianu. Dla
powodzenia uprawy rzepaku podstawowe znaczenie ma
obok poprawnej agrotechniki
ochrona roślin.
W rzepaku ozimym jesienią
zabiegi przedwschodowe wykonujemy zazwyczaj w „ciemno”,
natomiast ochronę roślin po
wschodach chwastów możemy
już zaplanować. Stosując się do
wymogów integrowanej ochrony
należy dokładnie ocenić poziom
szkodliwego wpływu patogenów
na uprawę, oraz uwzględnić ryzyko wprowadzania środków
chemicznych do środowiska.
W uprawie rzepaku ozimego występuje wiele gatunków
chwastów, różniących się biologią rozwoju, wielkością roślin,
nasileniem zachwaszczenia oraz
potencjalną szkodliwością dla
rośliny uprawnej. Do najgroźniejszych gatunków dla rzepaku zaliczamy, w grupie roślin
jednoliściennych - samosiewy
zbóż, miotłę zbożową, wyczyniec polny i perz właściwy, a z roślin dwuliściennych - przytulię
czepną, chwasty rumianowate
i kapustowate, gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego, a także
bodziszka drobnego.
Najpopularniejszą i charakteryzującą się szerokim spektrum zwalczanych chwastów
substancją czynną stosowaną
do odchwaszczania rzepaku ozimego jest metazachlor składnik wielu znanych herbicydów
jak np.: Bora 500 SC, Fuego
500 SC, Metazanex 500 SC,
Naspar 500 SC, Rapsan 500 SC,
które stosowane powschodowo w dawce 2 l/ha, gdy rzepak
wykształcił pierwszą parę liści,
a chwasty znajdują się w fazie
od kiełkowania do dwóch liści
właściwych, skutecznie niszczą:
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty
różową i purpurową, komosę
białą, miotłę zbożową, rumianek pospolity, marunę bezwonną, przetaczniki bluszczykowy
i perski, sporek polny, stulichę
psią, tasznik pospolity i żółtlicę drobnokwiatową, natomiast
średnio działają na fiołek polny,
mak polny, przytulię czepną,
tobołki polne, rdesty. Dobrze
zawalczymy przytulię herbicydami Permuson 416 SC i Sultan Top 500 SC, które zawierają
w swoim składzie mieszaninę

metazachloru z chinomerakiem.
Stosując herbicydy Butisan Duo
400 SC i Springbok 400 SC zawierające gotowe mieszaniny
dwóch substancji aktywnych
metazachloru z dimetenamidem-P w dawkach 2-2,5 l/ha po
wschodach rzepaku, skutecznie
zwalczymy bodziszka drobnego
i tobołki polne, natomiast średnio fiołka polnego, komosę białą
i mak polny. Dobrze zwalczają
bodziszka drobnego nowe środki
Butisan Max 500 SE i Butisan
Star Max 500 SE zalecane w dawkach 2-2,5 l/ha, zawierające trzy
substancje aktywne metazachlor,
dimetenamid-P i chinomerak.
Kolejną grupę stanowią środki systemiczne pobierane przez
liście roślin i szybko przemieszczające się po całej roślinie,
przeznaczone do zwalczania
jednorocznych i wieloletnich
chwastów dwuliściennych, do
nich zaliczymy znany herbicyd Galera 334 SL (i jego odpowiedniki) zawierające dwie
substancje czynne chlopyralid
i pikloram, stosowane w dawce
0,35 l/ha, po wschodach chwastów w fazie 3-4 liści rzepaku
skutecznie niszczą np.: chaber
bławatek, dymnicę pospolitą,
mlecze, ostrożeń polny, podbiał
pospolity, przytulię czepną, rdesty i rumianowate. a słabiej zwalczają fiołek polny, gwiazdnicę
pospolitą, jasnoty i mak polny.
W celu poszerzenia spektrum
zwalczanych chwastów można
jesienią zastosować mieszaninę
środków tych środków z herbicydem Metazanex 500 SC w dawce 1,6 l/ha. Herbicydy Cliophar
300 SL, Lontrel 300 SL, zawierające w swoim składzie sam
chlopyralid w dawce 0,3-0,4 l/
ha skutecznie zwalczają chaber
bławatek, ostrożeń polny, rdest
plamisty i chwasty rumianowate.
Navigator 360 SL zawierający
w swoim składzie trzy substancje czynne chlopyralid, pikloram
i aminopyralid stosowany w dawce
0,3 l/ha po wschodach chwastów
(do 4 liści), w fazie 3-4 liści rzepaku, poza wymienionymi wyżej
gatunkami dobrze zwalcza fiołka polnego, jasnoty, mak polny
i tobołki polne, natomiast słabiej
działa na bodziszka drobnego,
gwiazdnicę pospolitą i tasznik pospolity. Natomiast do skutecznego
niszczenia fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy
białej, przetaczników, przytulii
czepnej, tasznika pospolitego

i tobołków polnych możemy zastosować po wykształceniu przez
rzepak 4 liści preparat Fox 480 SC
w dawce 0,6-1 l/ha zawierający
w swoim składzie bifenox.
Do zwalczania chwastów
jednoliściennych jak kostrzewy, miotła zbożowa, mietlica
rozłogowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosy, wiechliny,
włośnice i życice możemy zastosować późną jesienią w fazie
4-6 liści rzepaku herbicydy Kerb
50 WP (w dawce 1-1,5 kg/ha), lub
Barclay Propyz SC ( i jego odpowiedniki w dawkach 1,25-2,1 l/
ha), zawierające w swoim składzie propyzamid, który zwalcza
również bodziszki, gwiazdnicę
pospolitą, przetaczniki i rdesty.
Natomiast w przypadku występowania gatunków rumianowatych i chabra bławatka zabieg
należy wykonać mieszaniną
środków Kerb 50 WP (1 kg/ha)
+ Lontrel 300 SL (0,3-0,4 l/ha).
Od ubiegłego sezonu pojawiły się na rynku nowe herbicydy
firmy Du Pont - Olleas 75 WG
i Salsa 75 WG zawierające etametsulfuron metylu związek
z grupy sulfonylomoczników
zalecane w dawce 20-25 g/ha +
Trend 90 EC 0,1% do zwalczania
gwiazdnicy pospolitej, tobołków
polnych i tasznika pospolitego,
które średnio niszczą komosę
białą i przytulię czepną.
Chwasty jednoliścienne możemy skutecznie niszczyć po
wschodach rzepaku ozimego
przy użyciu specjalnej grupy
preparatów tzw. graminicydów
- charakteryzujących się działaniem układowym. Obecnie
najczęściej w uprawie rzepaku
masowo występują samosiewy
zbóż rzadziej miotła zbożowa
a lokalnie duże zagrożenie stanowi wyczyniec polny. Gatunki
te najlepiej zwalczać, gdy rzepak
wykształci co najmniej jedną
parę liści a chwasty znajdują
się w fazie od 2-3 liści do krzewienia. Popularnymi graminicydami zwalczającymi te gatunki
są np.: Agil 100 EC (zalecany
w dawkach 0,5-0,8 l/ha), Focus
Ultra 100 EC (1-1,5 l/ha) Fusilade Forte 150 EC (0,5-0,75 l/
ha), Pilot 10 EC, Targa 10 EC
(0,35-0,4 l/ha), Targa Super
05 EC (0,75-1 l/ha), Select Super 120 EC (0,8 l/ha).
mgr Marek Badowski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław

Odmiany pszenicy ozimej
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Pszenica ozima jest w Polsce zbożem o największym areale uprawy
i w ostatnich latach (według danych GUS) wynosiła 1,8-1,9 mln ha, jedynie
w roku 2012 zmniejszyła się do 1,4 mln ha z powodu zaorania
wymarzniętych plantacji po surowej zimie 2011/2012.
Jesienią 2013 roku zarejestrowano
cztery nowe odmiany – Artist, Fakir,
KWS Livius i Pengar. Odmiany te na
początku 2013 roku uzyskały pozytywną opinię Komisji ds. rejestracji
odmian roślin zbożowych, jednak ich
wpisanie do Krajowego rejestru było
uzależnione od uzyskania przez nie
pozytywnego wyniku badania OWT
w roku 2013. Ten tryb postępowania
wynikał z utraty wyników badań OWT
w roku 2012, na skutek dyskwalifikacji obu doświadczeń spowodowanych dużymi stratami roślin po zimie
2011/2012. W lutym 2014 roku Komisja
ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
pozytywnie zaopiniowała wnioski
o wpis do Krajowego rejestru kolejnych
13 odmian. Decyzje o wpisaniu tych
odmian do KR zostały odroczone do
jesieni 2014 roku i są uwarunkowane
uzyskaniem przez te odmiany pozytywnego wyniku badań odrębności,
wyrównania i trwałości (OWT) oraz
zadowalającej wartości gospodarczej
(WGO) w roku 2014. Obecnie w Krajowym rejestrze znajdują się 82 odmiany,
w tym jedna elitarna (grupa E), 43 jakościowe (grupa A), 29 chlebowe (grupa
B), 1 na ciastka (grupa K) i 8 pszenic
pozostałych, w tym paszowych (grupa
C). W czerwcu br. na wniosek hodowcy
skreślono Odmianę Garantus, a także
jedyną odmianę pszenicy twardej ozimej w Krajowym rejestrze – Komnata.
W tabeli 1(str. 14) przedstawiono
ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe zarejestrowanych odmian pszenicy
ozimej. Pominięto 15 odmian (Fregata,
Muza, Olivin, Ostka Strzelecka, Rywalka, Sukces, Turnia, Zawisza, Zyta
– grupa A; Dorota, Kobiera, Kris, Mewa

– grupa B; Mikula, Satyna – grupa C),
które nie były już badane w ostatnich
trzech latach.
Najważniejszym kryterium wyboru odmiany jest plenność, ważna jest
także jego jakość. W plenności znaczny
postęp hodowlany wniosły odmiany
rejestrowane w ostatnich kilku latach.
Pod względem wartości wypiekowej
najlepiej oceniana jest krajowa odmiana Astoria, która jest jedyną odmianą
pszenicy ozimej zaliczoną do grupy
elitarnej (E). Dobrą jakością technologiczną wyróżniają się również odmiany
jakościowe Akteur i Arktis, które tylko
w jednej na siedem cech nie spełniają
wymogów grupy E.
Spośród pozostałych cech rolniczo-użytkowych ważnych przy wyborze
odmiany, szczególne znaczenie ma
zimotrwałość. Mimo, że w ostatnich
dwóch latach nie zanotowano większych strat z powodu wymarzania, to
jednak zima w sezonie 2011/2012 pokazała jak ważnym kryterium wyboru
odmiany jest zimotrwałość. Z powodu
złego przezimowania zdyskwalifikowano wówczas blisko 40% doświadczeń
PDOiR z pszenicą ozimą.
W zależności od warunków uprawy
i poziomu intensywności, istotne mogą
być też takie cechy jak: odporność na
wyleganie, zdrowotność, odporność na
porastanie, niskie pH gleby i inne. Zarejestrowane odmiany pszenicy ozimej
różnią się dość znacznie pod względem
wielu cech rolniczych. Stąd analiza
wyników doświadczeń PDOiR pozwala
na wybór odmiany najbardziej odpowiedniej do uprawy w danym gospodarstwie. W kontekście obowiązującej
od początku 2014 roku integrowanej

ochrony roślin, szczególnie ważna jest
zdrowotność odmian. Integrowana
ochrona roślin ma na celu zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska poprzez
ograniczenie stosowania chemicznych
środków ochrony roślin do niezbędnego minimum. Ważnym jej elementem
jest uprawa odmian odpornych lub
tolerancyjnych. W doświadczeniach
PDOiR z pszenicą ozimą najczęściej
występującymi chorobami są septoriozy liści, mączniak prawdziwy i rdza
brunatna (ponad 70% doświadczeń).
W około połowie doświadczeń obserwuje się septoriozę plew i fuzariozę
kłosów, natomiast rzadziej pojawia
się brunatna plamistość liści i choroby podstawy źdźbła (około 30% doświadczeń). Przy wyborze odmiany
najważniejsze są jednak te choroby,
w których występują największe różnice odmianowe – są to rdza brunatna
i mączniak prawdziwy. Dużą odporność
na rdzę brunatną wykazują odmiany:
Ostroga, KWS Dacanto, Pengar, Platin,
Speedway i Elipsa. Z kolei na mączniaka
prawdziwego dużą odpornością cechują
się odmiany: Arktis, Kredo i Speedway.
Pewne znaczenie mogą mieć również
niektóre cechy morfologiczne odmian,
np. ościstość. Ostki są bardziej przydatne do uprawy na terenach przyleśnych,
gdyż w mniejszym stopniu uszkadzane
są przez zwierzynę. Ościstym kłosem
cechują się odmiany Mewa, Ostka Strzelecka, Ostroga. Z kolei odmiana Tulecka wyróżnia się białą barwą ziarna.
Dla zminimalizowania ryzyka nietrafnego wyboru odmiany można w gospodarstwie uprawiać kilka odmian
różniących się pod względem ważnych
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cech (np. zimotrwałość, zdrowotność,
odporność na porastanie ziarna).
Powierzchnia plantacji nasiennych
z pszenicą ozimą w roku 2013 była
o 8 tys. ha większa niż w roku
2012 i wynosiła prawie 32 tys. ha.
Podobnie jak w latach wcześniejszych,
w nasiennictwie największe znaczenie miały odmiany jakościowe (45%),
mniejsze natomiast – odmiany chlebowe (22%). W pszenicy ozimej stosunkowo duże znaczenie w kwalifikacji
polowej mają odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). W roku 2013 łączny
udział tych odmian wynosił prawie
29%. W roku 2013 w nasiennictwie
największy udział miała krajowa odmiana Bamberka (6,3%), następnie
odmiana z CCA – Julius (5%) oraz Sailor (4,6%) i Arkadia (4%). Po około
3% udziału w nasiennictwie miały
krajowe odmiany Legenda, Bogatka,
Muszelka i Jantarka.
Na rynku nasiennym jest bardzo
duży wybór odmian, zarówno z Krajowego rejestru jak i z CCA. Stąd w trafnym wyborze odmiany pomocne mogą
być również „Listy odmian zalecanych
do uprawy na obszarze województwa
(LOZ)”. Dla pszenicy ozimej w każdym
województwie rekomendowanych jest
od 6 do 15 odmian, które powinny
najlepiej sprawdzać się w lokalnych
warunkach. Łącznie na LOZ znajduje
się 38 odmian, z których rekomendacje w największej liczbie województw
uzyskały: KWS Ozon i Mulan z grupy B
oraz Ostroga, Sailor, Natula, Bamberka,
Arkadia i Linus z grupy A.
Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU
Słupia Wielka

XVI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
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Zawartość białka

5

Liczba opadania

4

Masa 1000 ziaren

6

Dojrzałość woskowa

Rdza brunatna

3

Wyleganie

Mączniak prawdziwy

82,9

Wysokość roślin

Choroby podst. źdźbła

72,8

Fuzarioza kłosów

Zimotrwałość

Astoria

Septorioza plew

Plon ziarna a2

1

Septoriozy liści

Odmiana

Brunatna plamistość iści

Lp.

Plon ziarna a1

Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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79,1

92,8

6

4

2

5

5

4

5

5

96

4

195
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5

Arktis
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7

4
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6
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Baletka
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4
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74,8

85,1

2,5

5

6

6

5

5

5

6

86

7

197

44,6

8

6

12

Figura

73,5

86,1

5

5

5

3

5

4

5

5

98

3

196

44,3

6

5

13

Kepler

71,6

83,4

2,5

5

6

6

6

6

6

5

80

7

199

45,6

8

5

14

Kohelia

71,9

84,7

5,5

5

4

4

5

4

5

6

97

1

196

45,8

7

5

15

Kranich

74,7

85,6

3

5

6

6

5

6

6

6

81

6

197

40,1

9

6

16

Kredo

74,5

85,8

2,5

5

7

6

5

6

5

5

78

7

197

41,6

7

5

17

Lavantus

75,7

88,4

3,5

5

4

6

5

5

6

5

88

4

195

40,5

8

5

18

Legenda

76,7

89,6

6

5

6

5

5

6

6

6

108

3

197

44,7

8

7

19

Linus

79,5

91,7

4

5

5

5

5

5

5

5

83

6

197

42,3

6

5

20

Ludwig

72,5

85,0

3,5

5

5

4

5

5

6

5

102

4

196

48,0

7

7

21

Naridana

73,0

82,6

5

5

3

4

4

4

4

4

84

5

195

44,2

7

6

22

Natula

75,4

85,5

4,5

5

5

5

4

4

5

5

97

4

196

45,2

7

6

23

Operetka

72,1

82,7

2

5

5

6

5

5

5

5

90

5

197

44,8

7

5

24

Ostroga o/

76,6

87,0

6

5

4

7

5

6

6

6

91

5

199

48,0

6

6

25

Oxal

71,5

82,6

2

6

6

6

6

6

6

6

89

5

199

42,7

6

5

26

Patras

79,5

90,4

4

5

6

5

5

5

5

5

85

4

195

48,8

8

5

27

Praktik

76,6

87,9

4

6

5

6

5

4

5

5

80

6

196

40,1

8

5

28

Sailor

78,4

90,4

5,5

5

5

4

5

4

5

6

95

4

195

45,3

6

6

29

Skagen

76,9

88,4

4,5

5

6

4

6

6

6

6

90

3

198

44,2

9

7

30

Smuga

74,4

84,8

6,5

5

5

3

4

4

4

5

100

4

194

45,6

8

6

31

Tonacja

73,4

85,6

5,5

5

3

3

5

5

6

6

96

5

198

46,3

6

6

32

Torrild

75,0

85,8

4

5

6

4

5

5

5

5

86

5

196

41,4

8

7

33

Tulecka b/

75,2

86,5

2,5

5

4

5

6

6

5

5

96

5

197

45,3

5

5

34

Türkis

69,2

84,4

4,5

5

6

2

5

4

4

5

81

6

196

42,3

8

6

35

Wydma

70,2

80,9

4

4

4

3

4

3

5

5

89

5

196

41,5

8

6

grupa B
36

Artist

81,7

91,8

4

5

6

6

4

4

6

5

84

6

196

44,6

9

5

37

Banderola

74,3

84,9

2,5

5

6

5

5

5

4

4

82

4

196

46,5

7

4

38

Batuta

71,6

82,2

3

5

5

5

5

5

5

5

93

6

196

45,6

8

5

39

Bogatka

74,4

86,0

6

5

5

4

5

5

5

5

95

3

195

48,2

8

6

40

Bystra

65,4

75,0

1,5

5

6

5

5

5

5

5

75

7

198

40,6

8

5

41

Fakir

76,0

87,8

4,5

6

6

6

5

5

6

6

87

5

195

43,7

8

6

42

Fidelius

80,1

90,6

5

5

6

6

5

4

4

5

90

4

195

44,3

8

4

43

Forum

73,9

85,8

2

6

5

6

5

6

5

5

81

6

197

43,4

7

5

44

Jantarka

77,3

87,9

5

5

6

5

5

5

5

5

90

3

196

46,8

7

5

45

Jenga

72,6

84,2

2,5

5

4

5

6

6

6

5

81

5

197

40,7

6

5

46

Kampana

67,6

79,9

2

5

5

3

5

4

4

3

71

5

196

38,6

6

5

47

KWS Dacanto

75,4

87,0

2

5

5

7

6

6

5

5

85

6

197

43,4

8

4

48

KWS Livius

79,1

89,4

3,5

6

4

6

6

6

6

5

96

4

197

47,3

8

6

49

KWS Magic

75,8

87,3

1,5

5

6

6

6

6

5

5

81

6

197

40,5

9

6

50

KWS Ozon

77,8

90,4

4

5

6

5

4

5

4

4

79

6

197

45,5

8

4

51

Look

67,4

78,6

2,5

5

4

5

5

5

5

5

89

5

197

44,7

5

5

52

Meister

71,1

81,2

1,5

6

5

5

6

6

5

6

88

6

197

46,3

8

6

53

Meteor

73,7

85,6

3,5

5

5

5

5

5

5

5

86

5

197

40,7

8

6

54

Mulan

76,6

87,4

3

5

4

5

5

5

5

6

89

5

196

44,1

6

5

55

Muszelka

70,1

82,2

2,5

4

6

5

4

4

3

3

75

6

196

41,0

6

4

56

Nutka

73,2

85,1

3

5

4

3

5

5

5

5

96

6

197

45,5

7

4

57

Pengar

77,5

88,8

3

5

6

7

4

5

6

5

87

5

198

41,1

8

5

58

Platin

79,8

90,1

4

5

4

7

6

6

5

6

91

6

197

42,1

7

4

59

Smaragd

74,0

84,5

2

5

5

6

5

5

5

5

86

4

198

41,4

8

5

60

Speedway

77,5

87,0

2,5

5

7

7

5

6

5

5

86

5

198

41,1

7

4

5

5

3

76

4

195

38,1

▪

▪

grupa K
61

Bagou

69,8

81,6

1,5

5

6

5

4
grupa C

62

Belenus

66,9

84,0

2

4

6

1

5

4

4

3

84

3

198

38,5

7

4

63

Elipsa

64,0

77,6

2

5

4

7

4

5

4

4

78

5

196

39,5

7

5

64

Forkida

74,1

85,0

4,5

5

4

4

5

5

5

5

94

4

196

46,8

5

5

65

Henrik

72,2

84,0

1,5

5

5

5

5

5

5

5

90

5

197

45,4

8

4

66

Markiza

75,2

86,7

5

5

6

4

5

4

5

5

94

7

196

44,7

7

6

67

Rapsodia

67,5

78,4

1,5

5

5

6

5

5

4

4

76

6

197

41,7

7

4

o/ – ostka; b/ – odmiana białoziarnista; plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem);
skala 9° - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę; „ ” – brak danych
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Wapnowanie gleb pod oziminy
Najlepszym terminem na wykonanie zabiegu wapnowania jest zespół uprawek pożniwnych .
Decyzja o podjęciu zabiegu wapnowania powinna być poprzedzona
analizą pH gleby, wymaganiami uprawianego gatunku, a także znajomością
kategorii agronomicznej, gdyż ona
również wpływa na wielkość dawki
wapna wyrażonej w CaO. Na glebach
silnie zakwaszonych dobór gatunków
roślin jest silnie ograniczony do łubinu żółtego, seradeli lnu, żyta i traw,
które dobrze plonują przy pHKCl od
5,1 do 5,5. Owies, mieszanki zbożowe i pastewne wymagają pHKCl od
5,6 do 6,0. Wrażliwe na zakwaszenie
gleby są pszenice, pszenżyto, bobik
i rzepak, które dobrze plonują przy
pHKCl od 6,1 do 6,5. Opłacalna
uprawa najbardziej wrażliwych na
zakwaszenie gleby kukurydzy, jęczmienia, lucerny i koniczyny wymaga
pHKCl od 6,6 do 7,0. Uprawa roślin
na glebach o optymalnym dla nich
odczynie gwarantuje dobre wykorzystanie przez rośliny składników
pokarmowych z rezerw glebowych,
nawozów naturalnych i mineralnych.
W glebach kwaśnych, przy pH poniżej 5,0 następuje silne ograniczenie rozwoju systemu korzeniowego,
a niedostatecznie rozwinięty system
korzeniowy uniemożliwia pobieranie
wody i składników pokarmowych,
ograniczając rozwój roślin, nawet
w warunkach prawidłowego nawożenia i dobrego uwilgotnienia gleby.

przedziały potrzeb wapnowania
w zależności od aktualnej wartości
pHKCl i kategorii agronomicznej
gleby, a w tabeli 2, zalecane wielkości dawek CaO, w zależności od
przedziału potrzeb wapnowania
i kategorii agronomicznej gleby. Im
cięższa gleba, tym większe są zalecane dawki wapna konieczne dla poprawy odczynu. W praktyce, dawki
nawozów w przedziale koniecznym
należy podzielić na połowę i w drugim roku ponownie zbadać odczyn
gleby i w miarę potrzeby ponownie
zastosować wapno. Na gleby bardzo
lekkie i lekkie wskazane jest stosowanie wapna węglanowego (CaCO3),
łagodnie zmieniającego odczyn gleby.
Na gleby średnie i ciężkie zaleca się
stosowanie wapna tlenkowego CaO,
które działa szybciej na zmianę odczynu i rozluźnia te gleby poprawiając
stosunki powietrzno–wodne.
Podnoszenie odczynu powyżej
zalecanych wartości pH dla danej
kategorii agronomicznej wpływa
ujemnie na jej właściwości fizyko-chemiczne i może doprowadzić do
przewapnowania, które wywołuje
szereg negatywnych skutków jak:
przesuszenie gleby, szybszy rozkład
substancji organicznej oraz przejście
niektórych składników w formy nieprzyswajalne dla roślin (fosfor, bor,
żelazo, mangan).

Dawka nawozu

Kiedy wapnować?

Każda gleba, ze względu na wielkość kompleksu sorpcyjnego, posiada
tylko jej właściwy zakres optymalnego
odczynu. W tabeli 1, przedstawiono

Podczas planowania terminu
wapnowania należy uwzględnić reakcję wapna z innymi nawozami.
Nawozów amonowych, mocznika,

dr Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
superfosfatów i nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforan
amonu nie należy stosować bezpośrednio przed jak i po wapnowaniu, ta
sama zasada dotyczy nawozów organicznych. Pomiędzy tymi zabiegami
zalecana jest przerwa około 4 tygodni. W sytuacji gdy przed siewem
ozimin nie zdążyliśmy zwapnować
gleby, nawóz ten można ewentualnie
zastosować w terminie wiosennym
ale w dawkach nie większych niż
300 kg CaO * ha-1 i tylko w formie
węglanowej, granulowanej. Zaleca
się aby nawóz wapniowy stosować
zawsze na suche rośliny.
Wapnowanie zapewnia, nie tylko
dobre zaopatrzenie roślin w wapń i odpowiedni zakres odczynu gleby, ale
też chroni rośliny przed toksycznym
działaniem glinu, manganu i metali
ciężkich. Ponadto optymalny odczyn
gleby, utrzymuje na wysokim poziomie przyswajalność fosforu, potasu,
magnezu i większości mikroelementów. Podejmując decyzję o wiosennym
zabiegu wapnowania ozimin należy
zastanowić się czy jest to ekonomicznie uzasadnione i czy nie lepiej byłoby
wstrzymać się do lata i po sprzęcie
zbóż wykonać wapnowanie.

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania
pHKCL dla przedziału potrzeb wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby

Konieczne

Potrzebne

Wskazane

Ograniczone

Zbędne

Bardzo lekkie

do 4,0

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5

od 5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

od 6,1

Średnie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

od 6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

od 7,1

(źródło: IUNG)

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha
Kategoria agronomiczna gleby
Bardzo lekkie

Konieczne
3,0

Przedział potrzeb wapnowania
Potrzebne
Wskazane
Ograniczone
2,0
1,0
1,0

Zbędne
-

Lekkie

3,5

2,5

1,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

1,7

1,7

1,0

Ciężkie
(źródło: IUNG)

6,0

3,0

2,0

2,0

1,0
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Plusy i minusy przyorania słomy
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Spadek pogłowia zwierząt gospodarskich oraz nowe technologie ich chowu powodują brak
obornika, dlatego w wielu gospodarstwach, dla utrzymania zrównoważonego bilansu próchnicy
w glebie konieczne jest przyoranie słomy.
Żyzność gleby jest ściśle powiązana z zawartością w niej próchnicy. Dlatego utrzymywanie lub
zwiększanie poziomu zawartości
materii organicznej w glebach jest
najskuteczniejszym działaniem
zapewniającym utrzymanie wysokiej ich żyzności. Zawarta w glebie
REKLAMA

materia organiczna zapobiega
nagłym i niekorzystnym zmianom
pH gleby, jest źródłem składników pokarmowych, m.in. azotu
(w formie organicznej dostępnej
dla roślin po mineralizacji), fosforu
i siarki. Poza tym wiąże pestycydy
i metale ciężkie, zmniejszając w ten

sposób ich fitotoksyczność.
Od wielu lat w Polsce utrzymuje
się trend uprawy uproszczonych
płodozmianów z dominacją zbóż.
To skutkuje zmniejszeniem ilości
resztek roślinnych pozostawianych
po zbiorach i znaczącym spadkiem
zawartości materii organicznej

w glebach. Ubytek próchnicy
w glebie jest ważnym wskaźnikiem zmniejszenia żyzności gleby
i pogorszenia w związku z tym
warunków siedliskowych dla roślin
uprawnych. Według badań IUNG
– PIB przeciętna zawartość próchnicy w glebach w Polsce kształtuje

się na poziomie 2,2%, a zawartość
wyższą od przeciętnej stwierdza
się jedynie w województwach
w południowej części kraju oraz
w woj. pomorskim.

Dostarcza próchnicy
W tym kontekście wzrasta rola
słomy: zbóż, strączkowych i rzepaku jako ważnego źródła materii
organicznej w glebie, zwłaszcza że
w ostatnim 25-leciu zmniejszył się
znacznie udział roślin wpływających korzystnie na przyrost próchnicy. Przypomnijmy, współczynnik
reprodukcji materii organicznej dla
1 tony masy słomy wynosi średnio +0,175-0,210, dla porównania 1 tony obornika +0,070, a dla
1 m3 gnojowicy wynosi +0,0140,028. Z punktu widzenia racjonalnej gospodarki nawozowej
przyorywanie słomy jest zabiegiem
korzystnym, ponieważ wzbogaca
glebę w próchnicę i jest ważnym
źródłem węgla powracającego do
gleby. Przeciętna zawartość węgla
organicznego w warstwie ornej
gleby wynosi 30 t/ha (masa gleby w warstwie ornej waży około
3000 t/ha przy zawartości C org.
1%). Jeśli przyjmie się przeciętną
szybkość mineralizacji zasobów
próchnicy na poziomie 2%, to
w ciągu roku z gleby uwalnia się
600 kg/ha węgla (3000 × 0,2 =
600). Przeznaczając do przyorania masę słomy zbóż wynoszącą
przeciętnie 4,5 tony i zawierającą
ok. 42% C org., dostarcza się glebie
około 1900 kg/ha węgla organicznego (4500 kg × 0,42 = 1890).

Zakładając, że współczynnik humifikacji wynosi 0,25 (przemian
świeżej masy organicznej w trwałą
próchnicę) to w glebie pozostanie 472 kg/ha nowo utworzonej
próchnicy (1890 × 0,25 = 472,5).
Należy jednak pamiętać, że
słoma po przyoraniu rozkłada
się długo, średnio około 200 dni,
oczywiście jeśli wszystkie zabiegi związane z nawożeniem słomą
zostaną wykonane poprawnie.
Masa niewłaściwie rozdrobniona i nierównomiernie rozrzucona
na polu, rozkłada się zdecydowanie dłużej. Warunkiem dobrego
rozłożenia słomy i uwolnienia w wyniku jej mineralizacji
składników pokarmowych oraz
utworzenia próchnicy jest jej dobre
rozdrobnienie. Dlatego zaleca się
ciąć słomę na odcinki o długości
maksymalnie 8 cm i tak przygotowaną słomą równomiernie pokrywać pole. Do rozłożenia słomy
w glebie niezbędne jest również
zastosowanie azotu, i dokładne
wymieszanie słomy z 10 cm warstwą gleby. Takie postępowanie
zapewnia odpowiednią ilość azotu
dla bakterii rozkładających słomę
i pozwala zapobiec okresowemu
unieruchomieniu azotu w glebie. W przeciwnym wypadku
zablokowanie azotu mogłoby
spowodować spadek plonów roślin,
gdyż ze względu na niedostateczną
ilość azotu mikroorganizmy intensywnie namnażając się, korzystają
także z rezerw azotu glebowego. Na
tonę przyorywanej słomy zaleca się
więc zastosować 6-8 kg azotu, ponieważ bakterie na rozłożenie tony
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Tabela 1. Przeciętna zawartość makroelementów w słomie roślin uprawnych
Roślina uprawna

Zawartość % suchej masy
N

P

K

Ca

Mg

pszenica ozima

0,67

0,11

1,06

0,28

0,09

pszenica jara

0,73

0,12

1,11

0,28

0,09

żyto

0,6

0,11

1,01

0,24

0,08

pszenżyto ozime

0,59

0,11

1,05

0,24

0,08

jęczmień ozimy

0,86

0,14

1,26

0,41

0,10

jęczmień jary

0,8

0,12

1,23

0,40

0,10

owies

0,76

0,16

1,89

0,35

0,11

kukurydza

1,19

0,20

1,87

0,40

0,28

gryka

1,06

0,29

1,92

0,90

0,28

rzepak ozimy

0,7

0,13

1,73

1,61

0,13

bobik

1,02

0,14

1,41

0,98

0,12

groch

1,56

0,14

1,51

1,78

0,16

1,2

0,15

1,54

1,07

0,13

łubin
Źródło Harasim, 2011
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Tabela 2. Przeciętna zawartość mikroelementów w słomie roślin uprawnych
Roślina uprawna

Zawartość w mg/kg suchej masy
B

Cu

Mn

Zn

Mo

pszenica ozima

3,0

3,4

41

33

0,35

pszenica jara

3,3

3,0

51

24

0,35

żyto

2,7

3,0

55

28

0,33

pszenżyto ozime

2,8

3,6

41

27

0,35

jęczmień ozimy

4,2

3,5

48

26

0,34

jęczmień jary

4,4

4,2

45

25

0,35

owies

3,7

3,3

114

34

0,32

kukurydza

5,4

6,0

55

36

0,44

gryka

13,1

4,1

115

67

0,58

rzepak ozimy

17,5

2,7

24

12

0,27

bobik

15,7

4,6

30

29

0,34

groch

16,1

4,5

78

30

0,6

łubin

11,9

5,2

243

44

0,62

Źródło Harasim, 2011

słomy zużywają do 8 kg azotu.
Do tego celu można wykorzystać
RSM, gnojówkę, gnojowicę, czy
też mocznik.
Biologiczne unieruchomienie
azotu przez pewien czas po wprowadzeniu słomy do gleby ma również
zaletę. Drobnoustroje, pobierając
ten pierwiastek do swojego budulca, ograniczają jego wymywanie
z gleby do wód gruntowych, co
chroni środowisko przed zanieczyszczaniem związkami azotu.
Na glebach cięższych zaleca się
słomę wymieszać co najmniej
dwa razy z glebą i następnie zaorać pole. Zapobiega to tworzeniu
podziemnej warstwy tzw. filcu,
który rozkłada się bardzo wolno
i stanowi trudną do przebicia dla
korzeni roślin uprawnych barierę
oraz utrudnia podsiąkanie wody.
Zdarza się, że okres od przyorania
słomy do siewu ozimin i rzepaku
ozimego jest zbyt krótki, a nie
rozłożona w glebie słoma może
utrudniać wschody ozimin, trzeba
więc bezwzględnie przestrzegać
technologicznego reżimu nawożenia słomą i w celu przyspieszenia
jej rozkładu w glebie można dodać
dostępne na rynku preparaty stymulujące rozkład świeżej masy organicznej. Należy jednak pamiętać,
że użycie takich preparatów nie
zastępuje pełnego nawożenia
mineralnego, dostosowanego do
wymagań pokarmowych roślin
i zasobności gleby w przyswajalne
składniki pokarmowe, a jedynie
przyspieszy rozkład słomy.
Przyorywania słomy nie zaleca
się na glebach o małej aktywności
biologicznej, silnie zakwaszonych
oraz nadmiernie przesuszających

się. Brak wilgoci lub jej nadmiar
w glebie wpływa niekorzystnie
na przebieg rozkładu substancji
organicznej słomy. Tempo rozkładu przyoranej słomy wpływa na
prawidłowy wzrost roślin ozimych.
Korzystnym zabiegiem wykorzystującym słomę jest mulczowanie gleby. Zabieg ten wykonujemy
gdy jest za mało czasu lub jeśli ze
względów pogodowych gleba jest
bardzo przesuszona, lepiej jest wtedy zrezygnować z przyorywania
słomy, gdyż w warunkach zbyt niskiej wilgotności gleby nie ulegnie
ona rozkładowi. Korzystniej jest
więc pozostawić mulcz (pozostawić słomę na powierzchni gleby),
chroniący glebę przed nadmiernym parowaniem do późnej jesieni.
Należy jednak pamiętać, że duża
ilość mulczu wymaga siewu specjalistycznymi siewnikami z krojami
tarczowymi.
W celach nawozowych słomę
można z powodzeniem przeznaczyć
również do produkcji sztucznego
obornika. Proces polega na poddaniu słomy z dodatkiem nawozów
mineralnych lub gnojowicy czy
gnojówki i różnych odpadów roślinnych kompostowaniu, a wytworzony kompost wykorzystać do
nawożenia w uprawach rolniczych,
ogrodniczych i na terenach zieleni
miejskiej
Wybierając sposób i miejsce
kompostowania należy uwzględnić ewentualne uciążliwości dla
sąsiadów i tak zlokalizować kompostownik aby nie powodować
tych uciążliwości (nieprzyjemne
zapachy). Odległości, które należy
zachować przy wyborze miejsca na kompostownik określa

rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ze
zmianami). Kompostownik należy
umiejscowić w półcieniu i chronić
przed bezpośrednim działaniem
słońca i wiatru. Zacienione miejsce korzystnie wpływa na proces
rozkładu: dobrze się w nim rozwijają dżdżownice i mikroorganizmy,
a zacieniona gleba nie wysycha zbyt
szybko. Słomę wcześniej należy
namoczyć i układać warstwami
o grubości około 30 centymetrów,
posypując je kolejno dojrzałym
kompostem, wapnem i nawozem.
Pryzmę zaleca się często polewać,
najlepiej gnojówką.

Stanowi źródło
składników
pokarmowych
Przyorywana słoma oprócz
korzyści w postaci przyrostu
próchnicy w glebie, ma także
wartość nawozową, która zależy
od jej składu chemicznego. Słoma stanowi więc znaczne źródłem
makro i mikroelementów powracających do gleby po jej przyoraniu
(tab. 1 i 2). Z masą 5 t/ha słomy
zbożowej wnosi się do gleby około
20-35 kg azotu, 10-15 kg fosforu,
60-110 kg potasu, 5-8 kg siarki,
11-20 kg wapnia i śladowe ilości
mikroelementów.
Spośród składników pokarmowych w słomie najwięcej jest
potasu. Warto wiedzieć, że na
każdą tonę wprowadzonej do
gleby słomy można od określonej

dawki nawozów mineralnych
odliczyć 10-19 kg/ha potasu.
Z całkowitej masy słomy tylko
część uwalnianych podczas jej
rozkładu w glebie składników pokarmowych jest wykorzystywana
przez roślinę. Przeciętnie w pierwszym roku rośliny wykorzystują
z przyoranej słomy zbóż i rzepaku do 40% azotu, 25% fosforu
i ponad 50% potasu. Korzystne
oddziaływanie słomy na właściwości gleby rozkłada się na kilka
lat i uwidacznia przez 3-4 lata po
jej przyoraniu.

Częste przyorywanie
jednak niewskazane
Jednak częste przyorywanie
słomy, zwłaszcza w gospodarstwach w których uprawia się zboża
po sobie może powodować szereg
niekorzystnych zjawisk. Najczęściej
prowadzi do nasilenia występowaniu chorób grzybowych, ponieważ
wiele patogenów przeżywa na resztkach pożniwnych uprawianych
roślin bądź jest zdolnych do saprofitycznego rozwoju w glebie.
W efekcie następuje nasilenie
występowania patogenów chorobotwórczych, w tym szczególnie
groźnych, powodujących choroby
podstawy źdźbła i systemu korzeniowego. Choroby mając zdolność
przetrwania w glebie na resztkach korzeni i źdźbeł porażonych
w roku poprzednim, które stanowią
główne źródło zakażenia młodych
siewek z następnego zasiewu. Patogeny giną dopiero wówczas,
gdy zasiedlone przez nie resztki
pożniwne całkowicie się rozłożą.
W związku z tym przy uprawie

zbóż bezpośrednio po sobie dochodzi ciągle do nagromadzenia się
dużych ilości patogenów w glebie,
ponieważ rozkład resztek pożniwnych, w tym często dużej ilości
słomy, trwa ponad rok. Zagrożenie
ze strony chorób podstawy źdźbła
i korzeni wzrasta szczególnie w gospodarstwach, w których stosuje się
bezorkowe systemy uprawy gleby,
ponieważ resztki pożniwne pozostające na powierzchni pola są
bezpośrednim źródłem zakażenia
dla ponownie wysiewanych tam
roślin zbożowych.
Warto wspomnieć, że słoma zawiera też pewne ilości substancji
hamujących kiełkowanie ozimin
(zjawisko tzw. allelopatii). Niebezpieczeństwo oddziaływania tych
substancji na roślinę następczą
można ograniczyć poprzez wydłużenie okresu pomiędzy przyorywaniem słomy a siewem uprawy
następczej. W płodozmianach
zbożowych nie zaleca się przyorywać słomy częściej niż raz na
dwa lata. Zbyt częste przyorywanie
słomy może bowiem sprzyjać nasileniu porażenia roślin przez grzyby
wywołujące choroby podsuszkowe
i sprzyjać powstawaniu w glebie
biologicznie czynnych substancji
o inhibicyjnym działaniu powodujące zahamowanie ich wzrostu.
Częste przyorywanie słomy
zbóż może również powodować
zachwianie gospodarki azotowej,
w związku z tym pogorszenie zaopatrzenia roślin ozimych w azot,
a to w konsekwencji prowadzi
do spadku plonów. Wiele badań
naukowych wskazuje, że zastosowanie dodatkowej dawki azotu
na słomę, nie zawsze zapobiega

obniżce plonów roślin nawożonych
słomą, ale znacznie je ogranicza.
Dużą rolę odgrywa tutaj dobór
odmian zbóż, które różnie reagują
na nawożenie słomą. Warto nadmienić, że nawożenie słomą nie jest
zabiegiem tanim. Wymaga bardzo
starannych, terminowych zabiegów
agrotechnicznych oraz pocięcia
słomy w sieczkę o długości 6-10 cm
i równomiernego rozrzucenia jej
na polu. W tym celu najczęściej
stosuje się kombajny z urządzeniem rozdrabniającym słomę do
postaci sieczki, wachlarzowato
rozsypywanej za przejeżdżającą
po polu maszyną.
Jeśli z różnych względów nie
decydujemy się na przyoranie
słomy, pamiętajmy, by nigdy nie
spalać jej nadwyżki na polu. Takie
postępowanie prowadzi bowiem do
strat materii organicznej i azotu
oraz niszczy gruzełkowatą strukturę
gleby i mikroorganizmy glebowe
w warstwie o głębokości 30 cm.
W warunkach wysokiej temperatury
60-70 st., spaleniu ulegają również
korzenie roślin i giną drobnoustroje. Na spalonej powierzchni gleby
drobnoustroje namnażają się powoli, a powrót do stanu wyjściowego
trwa nawet pół roku.
Gdy mamy znaczną nadwyżkę
słomy, w sytuacji coraz częściej
powtarzających się susz warto
zastanowić się nad jej sprzedażą,
wiedząc, że nie powróci ona na pole
w postaci nawozu. Proponowana
cena powinna zrównoważyć nie
tylko wartość nawozową słomy,
ale także możliwość odtwarzania
próchnicy.
Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy
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Czy warto przystąpić do QAFP?
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GOSPODARSTWO

Globalizacja, wzrost gospodarczy, dynamiczny eksport oraz import, przyczyniają się do tego, że na sklepowych półkach
na całym świecie, pojawia się coraz więcej żywności wytwarzanej zgodnie z restrykcyjnymi normami produkcyjnymi.
Przypadki skandali żywnościowych, epidemii, chorób odzwierzęcych czy fałszowania żywności
powodują, że konsumenci, niezależnie od tego, z jakiego kraju
pochodzą, zwracają uwagę na odpowiednią jakość produktu oraz
na to, czy jest on bezpieczny dla
ich zdrowia. Domagają się wprowadzania odpowiednich systemów
oraz procedur gwarantujących im
żywność wysokiej jakości. Dlatego
też powstał System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, który
dla konsumenta jest gwarancją
jakość, a dla wytwórcy – szansą
na dobry zarobek.
Minęły już te czasy, gdy popyt
na tanią żywność był głównym
wyznacznikiem zbytu. Coraz
więcej osób, gdy pojawiająca się
w sklepach tania żywność jest coraz gorszej jakości, przygląda się
uważnie etykietom i składowi kupowanych produktów. Na rynku
coraz bardziej widoczny jest trend
prozdrowotny oraz zainteresowanie produktami naturalnymi,
nisko przetworzonymi i bez „ulepszaczy”. Eksperci podkreślają, że
preferencje konsumentów będą
stale zmieniały się właśnie w tym
kierunku – ważna będzie nie
cena, a informacja o surowcach

i warunkach produkcji żywności.
W 2009 roku z inicjatywy Unii
Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa
funkcjonujące w branży mięsnej
przy współpracy z naukowcami
z wiodących ośrodków akademickich, z technologami i przedstawicielami branży został opracowany
System Gwarantowanej Jakości
Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products). Sprecyzowano wówczas podstawowe
motywy stworzenia systemu. Jednym z najważniejszych elementów jest wyróżnienie produkcji
wprowadzającej wysoką jakość
żywności. Kolejne to działanie
na rzecz konsolidacji branży oraz
wypracowanie narzędzia efektywnej promocji.
– Misją Systemu QAFP jest
wspieranie polskich producentów i promowanie polskiej marki
– podkreślają twórcy kampanii,
którzy 11 lipca zaprosili przedstawicieli prasy i telewizji na spotkanie informacyjne do Villi Foksal
w Warszawie.
Obecnie system obejmuje kulinarne mięso wieprzowe (schab,
szynka, karkówka, łopatka, polędwiczka), kulinarne mięso

drobiowe z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej
polskiej gęsi owsianej oraz wędliny.
System zapewnia producentom,
oprócz zadowolenia konsumenta,
również inne korzyści, takie jak
standaryzacja produkcji, obecność
w perspektywicznym segmencie
wysokojakościowych produktów
spożywczych, udział w szkoleniach
i promocję swoich wyrobów.
Dla hodowcy to szansa na
uzyskanie powtarzalnej jakości
w swojej hodowli i wyższą cenę
za żywiec. System ułatwia konkurowanie na trudnym rynku
zwiększając jego wiarygodność
w oczach konsumenta. Dystrybutorzy korzystają na wzbogaceniu swojej oferty marką Premium
przyciągającą konsumentów gotowych płacić za ponadprzeciętną
jakość. Konsumenci zyskują produkty wysokiej jakości, smaczne
i apetyczne.
Główne Założenia Systemu QAFP, to objęcie zasięgiem
wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego, tak by produkty ze
znakiem towarowym QAFP były
identyfikowalne na każdym etapie
produkcji.
System QAFP to budowanie wiarygodności uczestników łańcucha

żywnościowego w oczach konsumenta. Jest to system otwarty
i każdy kto spełni normy określone w zeszytach branżowych
może do niego przystąpić. Zgodność z wymaganiami systemu jest
weryfikowana przez niezależną
Jednostkę Certyfikującą.
Główne Cele Systemu QAFP to
powtarzalna i gwarantowana, ponadprzeciętna jakość produktów,
konsolidacja uczestników systemu
dla poszczególnych obszarów, budowanie konkurencyjności polskich produktów z półki premium,
efektywna promocja produktów
ze znakiem QAFP i budowanie
wiarygodnej marki produktu.
– Przystąpić może do nas każdy,
kto jest w stanie zagwarantować
produkcji surowców – podkreślają twórcy kampanii. – To mogą
być zarówno hodowcy mający tysiąc sztuk, jak i 60 tysięcy. Mogą
wejść do systemu jeśli są w stanie
zagwarantować powtarzalność
i odpowiednią standaryzację całej
hodowli.
System Gwarantowanej Jakości
Żywności QAFP wyznacza mierzalne parametry, które muszą
być spełnione przez podmiot
zainteresowany przystąpieniem
do systemu. W przypadku mięsa

wieprzowego, wysoka jakość zagwarantowana jest poprzez spełnienie odpowiednich wymagań,
takich jak: właściwy dobór ras,
zachowanie zasad dobrostanu
zwierząt, restrykcyjne wymagania
na etapie uboju i rozbioru, klasyfikację mięsa i sposób pakowania.
W przypadku wędlin czynnikami, które wpływają na jakość
produktu końcowego są wysoka
jakość surowca mięsnego, zakaz
stosowania mięsa odkostnionego
mechanicznie, używanie tylko
naturalnych przypraw,zakaz stosowania glutaminianu sodu, niska wydajność produktów i ściśle
określone poziomy podstawowych
substancji chemicznych: wody,
tłuszczu, białka, soli.

Certyfikat można uzyskać po
pozytywnym zakończeniu procesu
kontroli przez wybraną jednostkę
certyfikującą. Jest ważny 12 miesięcy i upoważnia do posługiwania
się w tym okresie znakiem QAFP
w określonym zakresie. Nadzór
nad ilością i autentycznością certyfikatów gwarantowany jest przez
Administratora Systemu; każdy
certyfikat ma numer i podlega
rejestracji.
Wieloletnie wdrażanie strategii
Systemu QAFP pozwoli na produkcję wyrobów, które stworzą
”koszyk” produktów wysokiej
jakości wynikającej z zachowania restrykcyjnych wymagań na
każdym etapie produkcji.

Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i na świecie

RR

Najnowsza aktualizacja Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności została przedstawiona
w połowie lipca w Warszawie.
Spośród 109 badanych państw
z sześciu regionów świata Polska zajmuje 26 miejsce. Nie jest źle, zyskaliśmy 72,7 punktów na 100 możliwych
(wzrost o 1,8 punkta), ale czy to
wystarczy? Nasi sąsiedzi – Niemcy zajmują pozycję ósmą. A na tle
wybranych dwudziestu krajów Unii
Europejskiej Polska zajmuje miejsce
szesnaste. Przypatrzmy się co jest
dobrze, a co trzeba jeszcze poprawić.
Światowy Indeks Bezpieczeństwa
Żywnościowego (Global Food Security Index) został opracowany na zlecenie firmy DuPont przez Economist
Intelligence Unit (EIU). Narzędzie na
bieżąco bada osiągalność cenową,
dostęp do żywności oraz jej jakość
i bezpieczeństwo w 109 krajach, na
podstawie analizy 28 czynników
w trzech kategoriach, wykorzystując
dane m.in. z ONZ, MFW, FAO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
oraz Banku Światowego.
Trzy obszary tematyczne indeksu to osiągalność cenowa, czyli
zdolność konsumentów do zakupu żywności, podatność na wahania cen oraz obecność programów
wsparcia w przypadku szoków cenowych; drugi obszar to dostępność
– dostateczna ilość krajowych zasobów żywności, ryzyko przerwę
w dostawach żywności, zdolność

do dystrybucji żywności w sposób
efektywny; trzeci obszar to jakość
i bezpieczeństwo, które oznaczają
różnorodność oraz wartość odżywczą żywności w przeciętnej diecie,
a także bezpieczeństwo żywności.
– Pod względem osiągalności cenowej żywności kraj zajmuje 27 miejsce na świecie – podkreślają twórcy
badania. – Wielkość tego wskaźnika
wyniosła 78,6 pkt., o 4,6 pkt. więcej
w stosunku do 2013 roku. Polska
odnotowała też lepsze wyniki jeśli
chodzi o wskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności, zajmując
28 pozycję.
Najwyższe noty nasz kraj uzyskał
między innymi w obszarach takich
jak: programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp rolników do finansowania, standardy
żywienia, bezpieczeństwo żywności
(100 na 100 możliwych) oraz udział
osób znajdujących się poniżej światowej linii ubóstwa w populacji kraju (99,8 pkt.).Największą poprawę
Polska uzyskała w obszarze udziału
wydatków na żywność w domowym
budżecie, gdzie zanotowano wzrost
aż o 20,6 pkt. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Inne czynniki, w których kraj uzyskał lepszą punktację,
to cła importowe na produkty rolne
– wzrost o 2,5 pkt.,zróżnicowana

dieta – wzrost o 1,2 pkt. oraz jakość
białka – wzrost o 0,9 pkt.
– Najsłabszą stroną Polski są wydatki publiczne na badania i rozwój
rolnictwa – podkreślał Piotr Gill,
dyrektor generalny DuPont.
Obniżyła się punktacja Polski
w obszarze dostępu do żywności,
do 66,3 pkt. (spadek o 0,2). Wynika
to z niższych not w kategorii wydatków publicznych na badania i rozwój
rolnictwa oraz w zakresie zdolności
do minimalizowania skutków urbanizacji. Najsłabiej został oceniony
właśnie poziom wydatków na badania i rozwój w rolnictwie, mierzony
jako procentowy udział wydatków na
badania i rozwój w PKB. Polska uzyskała tu 12,5 pkt. na 100 możliwych
i jest to wynik niższy od średniej
światowej, która wynosi 14,9 pkt.
Liderem jeśli chodzi o całościowe ujęcie bezpieczeństwa i jakości
żywności są Stany Zjednoczone
Ameryki (89,3 pkt). Zaraz po nich
jest Austria (85,5 pkt) i ex aequo:
Holandia i Norwegia (84,4 pkt).
Jeśli chodzi o kraje sąsiadujące z Polską, to Niemcy osiągnęły
83,7 pkt. w tegorocznej edycji Indeksu, co oznacza wzrost o 1,5 pkt.
w porównaniu z rokiem ubiegłym
i 8 pozycję w Indeksie. Republika
Czeska uzyskała wynik 74,6 pkt.,

o 0,7 pkt. lepszy w stosunku do
2013 roku, co daje 23 miejsce w zestawieniu. Wynik Rosji, to 62,7 pkt.,
czyli o 0,7 pkt. mniej w porównaniu
do 2013 roku, co daje 40 miejsce
w Indeksie. Z kolei Ukraina uzyskała 56,4 pkt., co oznacza spadek
o 1,6 pkt. i 52 miejsce w Indeksie.
– Dane staramy się wykorzystywać
globalnie – podkreśla Włodzimierz
Soboń, dyrektor ds. programów strategicznych firmy DuPont. – Jako inicjator i główny sponsor tego badania
podejmujemy decyzje dotyczące naszych działań na dużą skalę. Dlatego naszą rolą jest wyznaczanie
kierunków z wykorzystaniem wiedzy gdzie jesteśmy mocni, a gdzie
są nasze słabe punkty.
Wśród głównych elementów
wymagających poprawy w krajach
rozwijających się znalazły się niewystarczająco rozwinięta infrastruktura, ryzyko polityczne oraz
inflacja cen żywności. Natomiast
kraje rozwinięte borykają się przede
wszystkim z problemem adaptacji
do efektów urbanizacji oraz coraz częściej występującej otyłości.
W Polsce na otyłość cierpi 23,2 proc.
społeczeństwa.
– Otyłość jest badana po raz
pierwszy w tym roku. Na ponad
25 krajów europejskich Polska

zajmuje 9 miejsce! Jesteśmy w pierwszej dziesiątce najbardziej otyłych
narodów w Europie – podkreśla Gill.
– Najszczuplejsi są Szwajcarzy, Francuzi i Holendrzy.
Przewiduje się, że poważną przeszkodę w dostępie do żywności na
świecie będą stanowić jej ceny. Szczególnie ze względu na fakt, że większość ludności z krajów rozwijających
się przeznacza na jedzenie aż połowę
– do 3/4 swoich dochodów. Kolejne wyzwania, to rosnące niedobory
wody i gruntów rolnych, zgodnie
z wynikami Światowego Indeksu
Bezpieczeństwa Żywnościowego.
– Światowy Indeks Bezpieczeństwa
Żywnościowego oferuje jednolity,
kompleksowy zestaw wskaźników,

które pozwalają śledzić postępy
w tym zakresie. Jak dotąd jego
wyniki są obiecujące – komentuje
Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Polska. – Mamy jednak świadomość, że zapewnienie wystarczającej
ilości żywności rosnącej populacji
będzie wymagało utrzymania stałej
współpracy, ciągłych innowacji oraz
inwestycji w rolnictwie w obszarze
żywności i żywienia.
Więcej danych można znaleźć
na stronie Światowego Indeksu
Bezpieczeństwa Żywności, gdzie
szczegółowo przedstawiono problematykę bezpieczeństwa i cen
żywności na świecie pod adresem:
www.foodsecurityindex.eiu.com
RR
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POM Augustów ciągle zwiększa swoją ofertę produkcyjną wprowadzając na rynek coraz szerszy wachlarz maszyn
i urządzeń dla rolnictwa w kraju jak i za granicą. W tym sezonie prezentowane nowości to: Separator M502/2 – czyli
czyszczalnia mobilna, Przystawka do siewu rzędowego i Rozdrabniacz bijakowy.

NOWOSC! Separator M502/2 Przystawka do siewu rzędowego
Separator M502/2 (czyszczalnia mobilna) przeznaczony jest
do oczyszczania ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych z zanieczyszczeń lżejszych od materiału
czyszczonego. Takie oczyszczanie zalecane jest przed magazynowaniem w silosach. Składa się
z separatora M502 o wydajności
do 15t/h połączonego bezpośrednio do przenośnika ślimakowego
T 206/4 o długości 3m i zamocowanego bezpośrednio na wózku
specjalnym.
Urządzenie charakteryzuje się:
• małym zapotrzebowaniem
mocy napędowej,
• łatwością przestawienia
z jednego miejsca na drugie oraz zainstalowaniem
w dowolnym miejscu pod
warunkiem dostępu do sieci
elektrycznej,
• możliwością współpracy z innymi urządzeniami produkcji
POM Augustów w celu odbioru oczyszczonego ziarna.
• Zalety
używania
separatora:

Przystosowanie rozsiewacza
nawozów Motyl N031M do siewu rzędowego polega na zamontowaniu przystawki w miejscu
tarczy rozrzucającej. Nawóz
poruszając się po taśmociągu
umiejscowionym na dnie kosza
zasypowego trafia do rozdzielacza skąd elastycznymi rurami jest wysiewany w sześciu
rzędach.
Zaletami siewu rzędowego są
oszczędność nawozów, oraz precyzyjne dawkowanie.

• usunięcie zanieczyszczeń
przed magazynowaniem (zabezpiecza to w dużym stopniu
przed psuciem się ziarna),
• usunięcie zanieczyszczeń
przed suszeniem, a zatem

wzrost wydajności suszenia,
• znaczne zmniejszenie występowania kurzu zarówno przed
jak i po suszeniu,
• oczyszczone ziarno posiada
większą wartość.

Rozdrabniacz bijakowy
Rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący jest urządzeniem przeznaczonym do rozdrabniania na
śrutę ziaren popularnych zbóż,
nasion roślin strączkowych i oleistych dla zwierząt hodowlanych.
Wykorzystywany jest na potrzeby małych gospodarstw rolnych.
Rozdrabniacz posiada trwałą,
prostą konstrukcję co zapewnia

łatwość obsługi i niezawodność
podczas użytkowania. Wymienne sita o różnych wielkościach oczek pozwalają dobrać
i uzyskać żądane rozdrobnienie paszy.
Stwierdzono, że rozdrobnione ziarno zwiększa strawność
masy organicznej. Szczególnie
zwierzęta, które mają słabsze

uzębienie i nie rozdrabniają nasion dostatecznie, znacznie lepiej
wykorzystują ziarno zmielone.
Największą poprawę strawności obserwuje się przy przejściu
z żywienia ziarnem całym na
grubą śrutę.
Struktura paszy zależy głownie od wielkości oczek zastosowanego sita.

Charakterystyka techniczna:
• Ilość rzędów – 6
• Szerokość
robocza
– 2360mm
• Szerokość miedzy rzędami –
max 472mm
• Prędkość jazdy:
• - t r a n sp or towa . – do
25 km/h
• - robocza – do 9 km/h
• Prędkość obrotowa WOM/
WPM – 540 obr/min
REKLAMA
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Wszystkie nasiona przeznaczone do przechowywania muszą
posiadać odpowiednią wilgotność aby nie utraciły swojej jakości
a co za tym idzie wartości konsumpcyjnej, paszowej czy siewnej.

Dr Marcin Majchrzak
Instytut Technologiczno
-Przyrodniczy
Oddział w Warszawie
Nasiona przed procesem magazynowania poddaje się odpowiedniej obróbce. Dlatego też we
wszystkich systemach konserwacji nasion zbóż, traw, a także
roślin oleistych i strączkowych
REKLAMA

REKLAMA

celem jest obniżenie wilgotności
lub temperatury do poziomu,
przy którym nasiona można
przechowywać w dobrym stanie, aż do momentu ich wykorzystania. Warunki klimatyczne
i inne czynniki sprawiają, że
wilgotność nasion jest bardzo
zróżnicowana. W niektórych
regionach kraju zbiera się nasiona zbóż o wilgotności 12-16%,
a w innych wilgotność nasion
wynosi średnio 18-21%.
Nierównomierna wilgotność
poszczególnych nasion może
mieć ujemny wpływ na ich trwałość i jakość oraz może być przyczyną powstawania procesów
samozagrzewania nawet wtedy, gdy nasiona określone jako

suche mają średnią wilgotność
15%. Poza tym, bezpośrednio po
zbiorze nasiona zbóż przechodzą
tzw. dojrzewanie pożniwne, charakteryzujące się wzmożonymi
procesami biochemicznymi, połączonymi z wydzielaniem wilgoci, dwutlenku węgla i ciepła,
co powoduje wzrost temperatury
przy równoczesnym wzroście
wilgotności ziarna.
Nasiona rzepaku, w zależności od metody zbioru i pogody
w okresie żniw, mają 7-30% wilgotności, natomiast kukurydzy
od 30% nawet do 40%. Biorąc
pod uwagę dużą bezwładność
cieplną nasion zbóż, utrzymująca się w masie ziarna wysoka
temperatura wywiera wpływ na
wzrost procesów jego oddychania, co powiększa straty masy
ziarna i stwarza dogodne warunki do intensywnego rozwoju
drobnoustrojów i szkodników.
By temu zapobiec zebrane
nasiona o wilgotności większej
niż 18% poddaje się procesowi
czyszczenia. Wszelkie zanieczyszczenia, zarówno użyteczne,
jak i nieużyteczne, pozostawione
w świeżo zebranych nasionach,
pogarszają ich jakość, zmniejszają sypkość i porowatość, tym
samym pogarszają ich zdolność
do przechowywania. Pył i drobne cząstki ograniczają lub hamują przepływ powietrza, co
przyczynia się do rozwoju pleśni.
Kolejnym zabiegiem, którym
poddawane są nasiona jest ich
suszenie. Wszystkie rodzaje
urządzeń suszących opierają
się na zasadzie przepuszczania
powietrza przez nasiona. Wydajność systemu zależy od ilości
powietrza. W niektórych przypadkach temperatura powietrza
jest zwiększana, aby zwiększyć
odparowanie wody. W celu zachowania zdolności kiełkowania
nasion, temperatura powietrza
nie powinna przekraczać 45°C.
Na rynku dostępnych jest

wielu producentów oferujących
suszarnie do różnego rodzaju
nasion. Wśród nich można
wymienić: Bin, Agremo, Araj,
Tornum, Dozamech, Pedrotti
i Drzewicz.
Najbardziej popularnymi suszarniami są suszarnie porcjowe,
cyrkulacyjne, magazynowe oraz
suszarnie o ciągłym przepływie.
W suszarni porcjowej nasiona
suszy się w małych porcjach.
Czas suszenia jednej porcji wynosi często około 24 godzin,
wliczając w to napełnianie,
chłodzenie i opróżnianie. Suszarnia może być pionowa lub
pozioma.
Czynnikiem suszącym w suszarni jest ogrzane powietrze
za pomocą nagrzewnicy na
olej opałowy lub gaz płynny.
W skład wyposażenia standardowego suszarni porcjowej
wchodzi: przenośnik kubełkowy
z koszem przyjęciowym, pomost
z drabiną, rury spadowe, szafa
sterownicza, wentylator oraz
nagrzewnica powietrza. Ponadto
Firma Drzewicz oferuje swoim
klientom czujnik napełnienia suszarni oraz falownik służący do
płynnej regulacji obrotów wentylatora. Dodatkowo suszarnię
można wyposażyć w separator
zanieczyszczeń lekkich, czyszczalnię wstępną lub powiększony kosz przyjęciowy.
Zasada działania suszarni
polega na uzupełnieniu materiałem kosza przyjęciowego,
a następnie za pomocą przenośnika kubełkowego dostarczenie
do kolumny suszącej, gdzie powietrze swobodnie przepływa
przez system daszków nawiewowych i wylotowych. W trakcie
suszenia nasiona, co pewien
czas są podnoszone za pomocą przenośnika kubełkowego
i poddawane cyrkulacji w celu
równomiernego wysuszenia
każdej przenoszonej porcji materiału. Przy zastosowaniu w suszarniach porcjowych cyrkulacji
nasion możliwe jest stosowanie
temperatur powietrza do około
60°C bez ryzyka zmniejszenia
zdolności kiełkowania. Po zakończeniu suszenia materiał jest
poddawany schładzaniu i za pomocą przenośnika kubełkowego
następuje opróżnienie suszarni.
Do zalet suszarni porcjowej
można zaliczyć: możliwość jej
stosowania do bardzo wilgotnych nasion i dobrą wydajność
w stosunku do zużycia energii.
Nieco innym rodzajem suszarni do nasion są suszarnie
magazynowe.
Suszenie przebiega w silosie,
w którym materiał jest przechowywany. Po wysuszeniu nasiona
pozostają w tym samym miejscu. Urządzenia suszące można zainstalować w budynku

lub na zewnątrz. System składa
się z magazynu z urządzeniem
umożliwiającym przetłaczanie
powietrza przez nasiona. Silos
podłogowy ma zazwyczaj główny kanał powietrzny oraz kilka kanałów bocznych. Kanały
boczne mogą znajdować się po
jednej lub obydwu stronach kanału głównego. W większych
systemach na wlocie do każdego z kanałów bocznych może
znajdować się zawór.
Odległość pomiędzy kanałami bocznymi nie powinna
przekraczać 0,7 m. Maksymalna
odległość pomiędzy środkami
dwóch kanałów bocznych nie
powinna przekraczać 1,2 m
przy szerokości tych kanałów
wynoszącej 0,5 m.
Wymiary kanału głównego
powinny być dobrane tak, by
prędkość przepływu powietrza nie była większa niż około 7 m/s. W silosie okrągłym
dobrym sposobem zapewnienia
jednolitego przepływu powietrza przez nasiona jest zainstalowanie podłogi perforowanej
na całej powierzchni. Zmniejsza
to także ryzyko kiełkowania na
chłodnej i wilgotnej podłodze.
Wentylator powinien dostarczać ponad 360 m3/h powietrza. Taka wartość zapewnia
prędkość powietrza w zbożu
ok. 0,1 m/s. Przy prędkości takiej ryzyko kondensowania się
wody w nasionach zboża jest
minimalne. Ponieważ w większości przypadków ziarno pozostaje nietknięte od momentu
napełnienia aż do opróżnienia,
istotne jest by porcje znajdujące
się przy wlocie powietrza nie
były zbytnio wysuszone w porównaniu z tymi, które znajdują
się na końcu drogi przepływu
powietrza. Taka sytuacja powodowałaby zbędny wydatek
energii oraz stwarzała ryzyko
kondensacji wilgoci w górnych
warstwach materiału. Problem
ten można zminimalizować
przy użyciu elektronicznego
systemu kontrolnego, który
włącza i wyłącza wentylator
lub system ogrzewania zależnie od wilgotności powietrza
w otoczeniu lub w głównym kanale wentylacyjnym. Zaletami
tego typu suszarni są wysoka
wydajność zależna od systemu

transportowego oraz stosunkowo niewielkie koszty instalacji.
Wadą natomiast jest trudność
w otrzymaniu homogenicznej
wilgotności na całej wysokości
silosu, a suszenie bardzo mokrego materiału składowanego w grubych warstwach może
trwać zbyt długo, co prowadzi
do obniżenia jakości nasion.
Podobnym rozwiązaniem dysponuje Firma Bin, oferując typ
suszarni podłogowej, w której
można suszyć nasiona zbóż i roślin strączkowych, a także zioła.
Składa się ona z kilku kanałów oraz podłogi perforowanej.
Jest wyposażona w segmenty,
które łatwo można montować
i demontować, czego efektem
jest możliwość wykorzystywania jednej suszarni przez kilku
gospodarzy. Powierzchnia suszarni może wynosić od 17 –
51 m 2 i masie segmentów od
410 – 1100 kg. Producent zadbał
również o możliwość wyposażenia suszarni w wentylator lub
nagrzewnicę.
Kolejnym rodzajem suszarni
są Suszarnie o ciągłym przepływie, gdzie materiał poddawany
suszeniu przesuwa się w sposób
ciągły z wilgotnej i ciepłej strefy
suszenia przez strefę chłodzenia, a następnie na zewnątrz do
dalszego transportu, do miejsca magazynowania. Wilgotne nasiona są umieszczane na
szczycie suszarni z taką samą
prędkością, z jaką wysuszone
opuszczają suszarnię. W suszarniach tych można suszyć bardzo
wilgotne nasiona uzyskując przy
tym dużą wydajność dzięki wysokiej temperaturze powietrza
przy niewielkim nakładzie pracy
fizycznej.
Jednym z nowocześniejszych
rozwiązań stosowanych przez
Firmę Tornum w zakresie suszenia ziarna i nasion są suszarnie
z odzyskiem ciepła, gdzie część
ciepłego powietrza po przejściu
przez warstwę nasion jest zawracana kanałami z powrotem do
komory ogrzanego powietrza,
gdzie miesza się z powietrzem
pobranym z zewnątrz i ponownie przechodzi przez nasiona.
Zastosowanie tego typu technologii pozwala na redukcję
kosztów energii nawet o 30%.
Źródło: literatura u autora
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Trzydniowa podróż studyjna do fabryki Amazone w Hasbergen organizowana przez Agromix była okazją dla rolników,
aby poznać maszyny tej firmy i zobaczyć ich życie – od poczęcia na deskach projektantów aż po wyjazd w pole.
Wizyta studyjna rozpoczęła
się w siedzibie firmy, a najwięcej uwagi poświęcono halom
produkcyjnym. Tam niemieccy
inżynierowie pokazywali w jaki
sposób i z jaką uwagą tworzone
i produkowane są maszyny. Po
zaznajomieniu się z produkcją
maszyn, zwiedzający przenieśli
się na pole, aby je przetestować.
Prezentowano pracę wielu
urządzeń, a przede wszystkim
pługów, siewników i opryskiwaczy. Nie mniejszą uwagę zwracały agregaty uprawowe. Polskim
rolnikom jednak najbardziej się
podobał siewnik Amazone Cirrus 6003. Cirrus wyposażony
jest w redlice RoTeC+Control.
Równomierną i dokładnie kontrolowaną głębokość siewu
redlic RoTeC+Control gwarantuje plastikowa tarcza Control

25 o powierzchni przylegania
szerokiej na 25 mm. Ze względu na to, że prowadzenie głębokościowe umieszczono obok
redlicy, cały zestaw pracuje dokładniej, niż system redlic rolkowych z dołączoną, stałą rolką
prowadzenia głębokościowego.
O mniejszy ruch gleby w strefie redlic dba 400 mm tarcza
wysiewająca wykonana ze stali
narzędziowej połączona ze specjalnym formierzem redliny. Tarcza Control 25 pozwala szybko
ustawić podstawową głębokość
siewu lnu i zbóż, przez zwykły
nacisk redlic. Jeśli to konieczne, można w zatrzaskowym segmencie wykorzystać 3 stopnie
ustawiania.
Co interesujące, w maszynie
tej występuje dwurzędowy zespół talerzy brony, dzięki czemu

można przygotować glebę i dokonać siewu w jednym przejeździe roboczym. Dwurzędowa
brona talerzowa rozluźnia oraz
gruzełkuje pole przed siewem
i pozwala wykonać dwie czynności robocze jednocześnie.
Przy konserwacyjnej uprawie
gleby słoma jest dodatkowo rozdzielana na całej powierzchni.
Dwurzędową bronę talerzową
wyróżnia wysoki prześwit ułatwiający przepływ gleby. Nie ma
tu zatorów powodowanych przez
słomę lub ciała obce. Intensywność obróbki gleby przez talerze,
kierowca może zmieniać podczas
jazdy. Teleskopowo zamocowane talerze krawędziowe dbają
o czyste przejście do kolejnych
przejazdów. Duży odstęp między
drugim rzędem talerzy a wałem klinowym dba o swobodny

przepływ masy i spokojną pracę.
Przepływ gleby uspokaja się już
przed wałem klinowym.
Amazone to firma z ponad
120-letnią tradycją. Założycielem firmy był Heinrich Dreyer,
który w 1891 roku otrzymał na
wystawie w Bremie brązowy
medal za nowo skonstruowaną
czyszczalnię do zboża. W poszukiwaniu atrakcyjnej nazwy dla
maszyny pomógł mu jego przyjaciel, nauczyciel wiejski Klingemann, który zaproponował
wyraz „Amazone”, pochodzący
od mitycznego plemienia Amazonek. Sama nazwa odniosła sukces podobny jak maszyna, więc
w 1915 roku cała firma przyjęła
markę Amazonek-Werke. Co warte podkreślenia: od 4 pokoleń jest
to wciąż firma rodzinna.
RR

Przyczepy przydatne w rolnictwie
Produkcja rolnicza, niezależnie od skali wiąże się z koniecznością realizacji
licznych zadań transportowych w gospodarstwie.
Przewozom podlegają pasze,
nawozy i inne materiały znacznie
różniące się pod względem masy,
objętości i kształtu. Stąd, realizacja zadań transportowych wiąże się
z koniecznością dostępu do odpowiednio dobranych przyczep.
Do najważniejszych kryteriów
doboru przyczep transportowych
w gospodarstwie zalicza się parametry techniczno-eksploatacyjne
i zestaw cech funkcjonalnych.
Kluczowym parametrem technicznym przyczep jest ładowność.
Właściwie dobrana ładowność decyduje o sprawności obsługi zbioru roślin i innych zadań transportowych.
Właściciele gospodarstw rolnych
(i nie tylko) mają w tym przypadku
do wyboru szeroką gamę przyczep
znacznie różniących się pod względem maksymalnej masy przewożonego ładunku. Większa ładowność
przyczepy przekłada się na osiąganie
wyższych wydajności w transporcie,
wiąże się jednak z koniecznością wyposażenia gospodarstwa w ciągnik
o odpowiednio dużym zapasie mocy.
Ładowność przyczepy i wynikające
stąd zapotrzebowanie na siłę uciągu
nie powinny być wyższe niż siła
uciągu największego z użytkowanych w gospodarstwie ciągników.
Wraz ze wzrostem powierzchni

upraw w gospodarstwie rośnie
konieczna do przewiezienia masa
płodów rolnych, a tym samym zapotrzebowanie na prace transportowe.
Jak wynika z szacunkowych analiz,
przyczepy o ładowności do 4 ton
znajdują zastosowanie w każdym
gospodarstwie dysponującym ciągnikiem rolniczym, zaś użytkowanie
przyczep o ładowności większej, tj.
w przedziale 4-6 ton znajduje na ogół
racjonalne uzasadnienie w gospodarstwach o powierzchni przekraczającej 35 ha. Większe ładowności
przyczep, przykładowo rzędu 6-8 ton
odpowiadają z reguły potrzebom
transportowym gospodarstw o powierzchni większej niż 100 ha.

Przyczepy i ich
konstrukcje
Bogactwo oferty przyczep najpełniej wyrażają nazwy opisujące
dostępne modele: jednoosiowe,
dwuosiowe, trójosiowe, tandem,
tridem, skorupowe i specjalistyczne, które wyróżniają się nie tylko
pod względem liczby osi i ich wzajemnego ustawienia, ale i zakresu
wykorzystania w gospodarstwie.
Jednoosiowe przyczepy są tak
konstruowane, że ich zaczep jest
obciążony częścią masy ładunku

i samej przyczepy, co pozwala na
dodatkowe dociążenie kół napędowych ciągnika i zmniejszenie
poślizgu. Agregaty z przyczepą
jednoosiową są łatwiejsze w manewrowaniu. Łączenie z ciągnikiem
usprawniają specjalne podpory stanowiące podstawowe wyposażenie
większości oferowanych na rynku
przyczep jednoosiowych.
Dwuosiowe przyczepy cechują się
większą ładownością w porównaniu
z rozwiązaniami wyposażonymi
w jedną oś. Przy zastosowaniu typowych układów zaczepowych nie
można jednak uzyskać dodatkowego
dociążenia kół napędowych ciągnika, co jest szczególnie istotne
w niesprzyjających warunkach pracy
agregatu transportowego. Trudne
warunki użytkowania agregatów
transportowych w gospodarstwie,
uwzględniające jazdę po grząskim
podłożu skłaniają do zwrócenia
uwagi na dostępność opcji założenia
szerszego ogumienia w przyczepie.

Funkcjonalne cechy
przyczep
Ważnym elementem wyposażenia
przyczep jest instalacja hydrauliczna,
dzięki której można realizować rozładunek przez przechylenie skrzyni

na boki lub do tyłu. Dzięki temu
znacznie przyspiesza się rozładunek przewożonej masy i osiąga
większe wydajności pracy środka
transportowego.
O funkcjonalności użytkowania
przyczep decyduje również szereg
uzupełniających opcji wyposażenia. Wśród nich można wymienić
wyposażenie w centralny system ryglowania ścian, system centralnego
otwierania burt i zawór odcinający
hydraulikę przy maksymalnym wychyleniu skrzyni, co ogranicza ryzyko wywrócenia przyczepy. Ponadto,
przydatne w praktyce okazują się
nadstawy (pojedyncze, podwójne
lub potrójne, pełne lub z ażurową
siatką), plandeki (w niektórych
modelach przyczep ze stelażem),
okna z zasuwą w ścianie tylnej, czy
też układ do hydraulicznej obsługi
otwierania tylnej burty i otwierania bocznych burt do góry (zamiast
opuszczania do dołu).
Niektórzy producenci przyczep
oferują jako opcjonalne wyposażenie
również podest dla operatora, kosz
lub uchwyt na koło zapasowe, tylny
zaczep oraz tylny otwór wysypowy
ułatwiający opróżnianie przyczepy
bezpośrednio do kosza przenośnika ślimakowego. Charakterystycznym rozwiązaniem pozostaje oferta
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skrzyń ładunkowych w kształcie
trapezu, ułatwiających wysypywanie ładunku bez jego blokowania.
Cechą przyczep trapezowych jest
mniejsze ryzyko gubienia ziarna
w czasie transportu. W typowych
przyczepach burtowych problem
nieszczelności wyeliminowano
w efekcie przykładowego zastosowania uszczelek, które wsuwa się
w dospawane u dołu bocznych burt
metalowe ceowniki.
Ważnym kryterium oceny przydatności przyczep ciągnikowych
dla gospodarstwa rolnego pozostaje zakres ich wykorzystania.
Im przyczepa jest przystosowana
do przewozu większej gamy zróżnicowanych ładunków (np. przez
założenie burt do transportu materiałów objętościowych), tym dłużej
może być wykorzystana w sezonie.
A nie jest to bez znaczenia, jako że
wzrostowi długości pracy w okresie
roku towarzyszy zmniejszanie jednostkowych kosztów eksploatacji

sprzętu technicznego.

Bezpieczna przyczepa
Producenci przyczep dostosowują
swoje wyroby do wysokich norm
bezpieczeństwa. Stąd w komplecie
z przyczepą znajdują się podesty,
instalacje oświetleniowe, a także
montowane są systemy centralnego ryglowania burt. Rozwiązaniem
sprzyjającym zachowaniu bezpieczeństwa obsługi jest także opcja
otwierania burty od dołu.
Bezpiecznemu użytkowania
przyczep sprzyja ich wyposażenie
w układ hamulcowy, który odpowiednio do standardów przyjętych
przez producenta może być montowany w opcji hydraulicznej lub
pneumatycznej (z możliwością automatycznej regulacji siły hamowania
i wyborem między instalacją jednoi dwuobwodową), uwzględniając
dostęp do hamulca postojowego.
Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
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150-tysięczny
ciągnik Magnum

Marka Case IH szczyci się ponad
25-letnią historią pełną sukcesów.
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Dwadzieścia sześć lat temu pierwszy
ciągnik Magnum pokazał światu, co maszyna w kolorze czerwonym może zdziałać
w polu. 150 000 sztuk później najnowsze
modele tego doskonałego ciągnika wciąż
ustawiają poprzeczkę coraz to wyżej w całej
branży. Ciągniki te doskonale sprawdzają
się w wielu najbardziej wymagających zastosowaniach rolniczych na świecie. Dość
wymienić ostatni rekord siewu słonecznika ustanowiony w Bułgarii. Magnum
to znacznie więcej niż tylko mocny, niezawodny i przyjazny dla użytkownika
ciągnik. Dosłownie każdy egzemplarz jest
niepowtarzalny, ponieważ klienci zamawiają go z wyposażeniem ściśle dobranym
do własnych potrzeb.
- Z biegiem lat ciągniki te zapisały się
w historii firmy jako symbole wydajności,
niezawodności i trwałości skonstruowane
na potrzeby klientów – mówi Dan Stuart,
Case IH Product Marketing Manager Tractors EMEA. - Dziś ciągniki Magnum, które
powstają w Racine w stanie Wisconsin,
oferują moc, udoskonalone środowisko
pracy operatora i niesamowitą oszczędność
paliwa, a także uwzględniają wymagania
rynku, które nasi inżynierowie starają się
spełniać na każdym kroku – dodaje Stuart.

Technologie wiodące
w branży
Ciągniki Magnum cieszą się wielkim
uznaniem za wydajność i niezawodność.
Jednak od dnia premiery pokonały długą drogę.
- Kiedyś były to maszyny czysto mechaniczne. Dziś królują tu komputery i wysoce zaawansowany system prowadzenia

automatycznego. Jesteśmy dumni z tego,
że Magnum od zawsze uchodził za ciągnik
mocny i wydajny w polu – cieszy się Stuart.
- Umieszczenie kabiny w połowie
długości osi tylnej, aby zapewnić lepsze
właściwości jezdne i to bez zakłócania
widoczności: w chwili premiery tego modelu to było coś naprawdę nowego i przełomowego. Nasi klienci od razu zdali sobie
sprawę, że marka Case IH nie boi się nieszablonowych rozwiązań. Zresztą do dziś
nieustannie doskonalimy nasze ciągniki
w oparciu o potrzeby i życzenia naszych
klientów – wyjaśnia Stuart.

Optymalna wydajność dzięki
technologii Efficient Power
Zgodnie z wymaganiami klientów
ciągniki Magnum wyposażono w przekładnię Full Powershift lub przekładnię
bezstopniową. Ponadto, wykorzystują
technologię Efficient Power i system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR),
dzięki czemu łączą optymalną wydajność z największą oszczędnością paliwa
i najniższymi emisjami. Najnowsza seria
Magnum obejmuje 5 modeli o mocy od
235 do 340 KM z przekładnią Full Powershift oraz najpotężniejszy model o mocy
367 KM z przekładnią CVX.
- Ostatnio wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy do klienta nasz 150-tysięczny
ciągnik Magnum. Odbiorcą tego symbolicznego egzemplarza, a wcześniej
100-tysięcznego z tej samej rodziny, był
rolnik Jerry Forsythe z Illinois. Dla nas to
najdoskonalszy wyraz dumy z naszego produktu klasy premium – podkreśla Stuart.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wybrać prasę rolującą czy kostkującą?
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Doskonalenie parku maszynowego w gospodarstwie jest równoznaczne z rozwiązywaniem
szeregu dylematów sprowadzających się do pytania: który sprzęt wybrać ?
Krajowy rynek oferuje szeroką gamę maszyn i narzędzi
rolniczych, dlatego wybór
konkretnego sprzętu powinien
wynikać ze specyfiki produkcji
rolniczej w danym gospodarstwie. Zbiór pasz objętościowych
jest doskonałym przykładem
na to, że oferta maszyn prasujących jest szeroka. W praktyce
dostępne są dwa modele pras: rolujące i kostkujące. Która z nich
sprawdzi się w gospodarstwie?
Odpowiedź wbrew pozorom
nie jest prosta. Trzeba bowiem
uwzględnić rodzaj zbieranego materiału roślinnego, jego
wilgotność, wymagany stopień
zagęszczenia i przeznaczenie,
roczne wykorzystanie maszyny
i inne czynniki.

Prasy rolujące
Prasy rolujące określa się również mianem pras zwijających.
W głównej mierze znajdują one
zastosowanie w technologiach
produkcji sianokiszonki, ale
i zbioru siana, a także słomy.
W początkowym okresie
wdrażania technologii zbioru
pasz objętościowych, cylindryczne bele z zakiszaną zielonką zwijano przede wszystkim
w prasach o stałej komorze prasowania. Prasy takie wyróżniają
się bowiem większym stopniem
zagęszczenia materiału. Do
zwijania bel z zakiszaną zielonką dostosowano również
prasy o zmiennej komorze
prasowania, co pozwoliło na
realizację ważnego celu, jakim
jest możliwość precyzyjnego

dostosowania wielkości beli
do dziennego zapotrzebowania na paszę objętościową dla
konkretnego stada bydła.
Ważną cechą pras rolujących,
rozpatrywaną z punktu widzenia produkcji objętościowych
pasz zakiszanych jest przystosowanie maszyn do równoczesnego ze zbiorem cięcia zielonki.
Pocięcie materiału roślinnego
przekłada się na możliwość
zwiększenia stopnia zagęszczenia bel i uformowanie ich
prawidłowego kształtu. Pocięty na krótkie odcinki materiał
ulega szybszemu zakiszaniu,
a w trakcie przygotowywania do
skarmiania przez zwierzęta nie
wymaga dodatkowego rozdrabniania. Jest to szczególnie istotne
w przypadku, gdy gospodarstwo
nie dysponuje wozem paszowym
lub innymi urządzeniami przystosowanymi do zadawania pasz
objętościowych. Rozdrobniona
przed zakiszaniem zielonka jest
lepiej pobierana przez zwierzęta.
Producenci pras zwijających
oferują szeroką gamę coraz nowocześniejszych konstrukcyjnie
maszyn o bogatym wyposażeniu gwarantującym nie tylko
wysoką jakość pracy, ale też
funkcjonalność obsługi i użytkowania. Odzwierciedleniem
ogólnych tendencji w doskonaleniu konstrukcji pras jest ich
wyposażenie w szerokie koła
jezdne, dzięki którym maszyny
nadają się do pracy na obszarach
podmokłych.
Standardem wyposażenia
w coraz większej liczbie modeli pras zwijających staje

się cyfrowy panel sterowania
z funkcjami serwisowymi, a także zamki mechaniczne klapy
tylnej, dźwiękowe sygnalizatory
wypełnienia komory, a także
dodatkowe opcje smarowania
kół łańcuchowych. Dzięki dostępowi do panelu uzyskuje się
możliwość przeprowadzenia
wielu regulacji z kabiny operatora ciągnika. Panel zabezpiecza dostęp do takich informacji
jak: aktualna wielkość zwijanej
beli, liczba sformowanych bel
i liczba godzin pracy. Istnieje
możliwość ustawienia czasu
nadawania sygnału akustycznego przed uzyskaniem pełnej
średnicy beli, a także opóźnienie czasu rozpoczęcia jej wiązania. Zaprogramowane może
być ustawienie wiązania siatki
oraz liczba owinięć beli siatką.
Opcja zainstalowania aplikatora na prasie stanowi cenne
rozwiązanie w przypadku potrzeby łączenia zbioru zielonki z rozprowadzaniem środków
chemicznych, dzięki którym
inicjuje się procesy fermentacji w zakiszanej masie.
Oczywiście wyposażenie
gospodarstwa w prasę rolującą z nastawieniem na przygotowanie sianokiszonki wymaga
dostępu do owijarki. Oferta
owijarek jest równie bogata
jak w przypadku pras, co tym
bardziej ułatwia zestawienie
maszyn. Opcją jest wyposażenie parku maszynowego
w prasoowijarkę, oferowaną
w różnych układach konstrukcyjnych. Połączenie w jednej
maszynie funkcji formowania

prasowanych bel z ich owijaniem przekłada się na oszczędności w ponoszonych nakładach
i wzrost wydajności pracy.

Prasy kostkujące
W grupie pras kostkujących
o wysokim stopniu zgniotu generalnie wyróżnia się konstrukcje maszyn przystosowanych
do formowania bel prostopadłościennych o dwóch klasach
wymiarów i różnym stopniu
sprasowania.
Prasy formujące mniejsze kostki o długości 30-150 cm i masie
nie przekraczającej 60 kg cechują się stopniem prasowania do
130 kg/m3. Tego typu maszyny
znajdują na ogół zastosowanie
w gospodarstwach o mniejszym
potencjale produkcyjnym, w których prasa jest potrzebna do
zbioru siana i słomy.
Prasami kostkującymi można również realizować zbiór
sianokiszonki, ale jest to uwarunkowane wyposażeniem
gospodarstwa w maszynę do formowania wielkogabarytowych
bel prostopadłościennych o długości 160-300 cm i masie jednej
beli od ok. 100 kg do 550 kg.
Stopień sprasowania takich bel
wynosi do 180 kg/m3. Oczywiście przygotowanie sianokiszonki wymaga również dostępu do
specjalistycznej owijarki przystosowanej do owijania bel
prostopadłościennych. Wysoka
wydajność pras do bel wielkowymiarowych uzasadnia użytkowaniu tego typu maszyn
w gospodarstwach o dużych

Prasa Big Pack HDP II

powierzchniach nie tylko zbioru zielonki na sianokiszonkę,
ale również siana i słomy, co
przekłada się na dłuższy okres
wykorzystania w roku i niższe
jednostkowe koszty zbioru masy

Prof. Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

roślinnej. Jak wynika z szacunkowych obliczeń, powierzchnia
pracy do wykonania w ciągu
roku przez prasę do bel wielkogabarytowych wynosi minimum od ok. 70 do ok. 170 ha,
w zależności od wielkości bel.
Przytoczony wskaźnik
wykorzystania w przypadku

pras do formowania małych
kostek wynosi minimum ok.
20 ha/rok.
Natomiast prasom rolującym,
w zależności od wielkości formowanych bel powinno się zapewnić w ciągu roku pracę na
powierzchni minimum od ok.
30 ha do ok. 45 ha.

i końcu (węzeł końcowy) każdej
beli. Dolny sznurek prowadzony
jest przez igłę za pomocą systemu napinającego, otacza on
dolną ścianę i boczne ściany
beli. Sznurek górny prowadzony jest bezpośrednio za pomocą
systemu napinającego i otacza
górną ścianę beli. Taki system
zapewnia możliwość wysokiego
zgniotu niezależnie od jakości
zgniatanego materiału.
KRONE BiG Pack 1290 HDP
II można stosować w każdych

warunkach. Jeżeli wymagana
jest duża moc w przypadku
dużych pokosów, możliwa jest
praca z prędkością obrotową
wału odbioru mocy wynoszącą
1000 obrotów na minutę oraz
45 skoków tłoka. Gdy pokos jest
lekki, możliwe jest ograniczenie
prędkości obrotowej do 800 obr.
/min i wytwarzanie twardych
bel przy 800 obr./ min i 36 skokach tłoka.

Nieopodal Rojęczyna - siedziby Agromixu - odbył się
ekskluzywny pokaz prasy Big Pack HDP II - nowości
firmy Krone.
W 2003 roku inżynierów
KRONE zapytano, w jaki sposób usprawnić handel słomą.
Ci bardzo szybko rozwiązanie
zauważyli w możliwości zwiększenia gęstości bel. Tak naroodził się pomysł pras wysokiego
zgniotu „High Density Press”
(HDP). Na targach Agritechnica
2011 przedstawiono nowy model
HDP HighSpeed.
Zwiększenie wydajności o prawie 70%, a gęstości bel o niemal
10% w porównaniu z dotychczasowym modelem BiG Pack
HDP stanowiły ambitne założenia, towarzyszące pracom nad
opracowaniem BiG Pack HDP
II, który jako nowa generacja
pras zaprezentowany został
w 2013 roku. Prezentowana koło

Rojęczyna prasa Big Pack HDP II
jest więc najnowszą konstrukcją
niemieckich inżynierów.
Przy szerokości roboczej
2.350 mm (DIN 11220), I zastosowaniu pięciu rzędów zębów
rozmieszczonych w rzędzie co
55 mm, urządzenie EasyFlow Pickup, nieposiadające sterownika,
zapewnia doskonałą czystość.
Aktywnie napędzany wałek
doprowadzający w kombinacji
z bocznymi podajnikami ślimakowymi jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku
łamliwego materiału, powodując
znaczne zwiększenie wydajności.
Wysoko sterowany, duży docisk
rolkowy optymalizuje przepływ
materiału szerokimi pasmami.
Pozycja wahadłowych kół

czujnikowych, wyposażonych
w pneumatyczne opony jest regulowana bez użycia narzędzi.
Koła łagodnie wchodzą w każdy
zakręt. Dzięki bezwładności duże
obsady kół wykazują zmniejszone obciążenie podczas zakrętów
i nie naruszają darni.
Nowy system Easyflow Pickup,
dzięki prostej konstrukcji posiada znacznie mniej ruchomych
elementów i zapewnia spokojny
bieg. EasyFlow może pracować ze
zwiększoną o 30% w porównaniu z wcześniejszymi systemami
prędkością obrotową.
Wirnik tnący, powiększony
o 30%, posiadający pięć szeregów zębów zapewnia dużą
wydajność. Zęby, umieszczone
w kształcie litery V przeciągają

materiał przez noże, oszczędzając siłę i zapewniając dobre zasilanie boków kanału prasy. Napęd
włączany dla osobno napędzanych Pickupu i wirnika tnącego
doprowadzany jest 4 – rowkowym pasem klinowym, a w przypadku zablokowania maszyny
jednostka ulega automatycznemu wyłączeniu. Podczas
rozruchu maszyny urządzenia
włączane są po uruchomieniu
prasy w sposób pozwalający na
oszczędność mocy.
Nowośćą na skalę światową
jest 8 podwójnych supłaczy, zapewniających najwyższy zgniot
balotów. Podczas prasowania
do beli doprowadza się dolny
i górny sznurek, które są wiązane
na początku (węzeł startowy)
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Manitou MLT 735 w gospodarstwie hodowlanym

Cezary Banach prowadzi 300-hektarowe gospodarstwo hodowlane, utrzymując stado 500 krów,
w tym około 300 mlecznych. Rocznie do pobliskiej Piątnicy dostarcza ponad 2 mln l mleka.

Przy takiej skali produkcji
i rodzaju gospodarstwa dziś
trudno wyobrazić sobie pracę
bez ładowarki teleskopowej.
Pierwszy zakup ładowarki teleskopowej przez pana Cezarego
nie był przypadkowy - Korzystałem z opinii użytkowników,
którzy już posiadali te maszyny, spróbowałem również sam
nimi pracować i stwierdziłem,
że jest to sprzęt niezastąpiony,
zwłaszcza przy takim profilu
produkcji. Oczywiście obejrzeliśmy wiele modeli ładowarek
różnych marek, ale w końcu
zdecydowaliśmy się na Manitou MLT 735. Jak się szybko
okazało, był to bardzo trafny
wybór – wspomina Cezary
Banach. Już 8-letnia Manitou
MLT 735 120 LSU Premium
(3,5 tony, 6,9 m podnoszenia)
jest wyposażona w 124-konny
silnik Perkins, elektrohydrauliczny rewers oraz skrzynię typu
powershift, hydraulikę „load
sensing”, dostosowującą wydatek oleju do aktualnego zapotrzebowania (maksymalnie
150 l/min, 270 barów), a jednocześnie pozwalającą wykonywać kilka ruchów roboczych
jednocześnie. Na koncie ma już
9 tys. motogodzin. - I nie wygląda na to, żeby szybko miała
się popsuć – dodaje Pan Cezary.
Minimalna awaryjność przez
tak długi czas sprawiła, że przy
wyborze kolejnej maszyny Pan
Cezary nie miał wątpliwości.
W 2013 Pan Cezary kupił
nowszą wersję tego samego modelu Manitou MLT 735. Tym
razem wystarczająca okazała się
wersja ze słabszym, 100-konnym
silnikiem Mercedesa (Manitou
MLT 735-100). Pozostałe parametry maszyny praktycznie nie
uległy zmianie. Niezmiennie
również „rządzi” ergonomiczny joystick JSM do zarządzania
wszystkimi ruchami maszyny.

Dotychczas nowa ładowarka
zrobiła 800 motogodzin – Ładowarki pracują codziennie i spisują się bez zarzutu, nie mogę
narzekać. Oczywiście zdarzają
się niewielkie usterki, ale opiekujący się naszym gospodarstwem
dealer Baza Maszynowa Danex
z sąsiedniej miejscowości Rogienice Wielkie reaguje dosłownie
natychmiast. [...] Jeśli chodzi
o rodzaj prac wykonywanych
maszynami, to przy pracach
inwentarskich, do załadunku
wozu paszowego i do przygotowywania pasz służy generalnie jedna ładowarka, dzięki
czemu drugą, wykorzystujemy
teraz praktycznie wyłącznie do
usuwania obornika, w ogóle nie
wjeżdża do hali z sypkimi komponentami paszowymi. W ten
sposób mamy pewność, że pasza
nie zostanie zainfekowana – wyjaśnia Cezary Banach.
Obie maszyny są wyposażone
w szybkozłącze hydrauliczne zapewniające błyskawiczną i łatwą
zmianę osprzętów zasilanych
olejem. Gospodarstwo Pana Cezarego dysponuje chwytakiem
do bel, wycinakiem do kiszonek,
widłami paletowymi i kilkoma
rodzajami łyżek, w tym jednej
o pojemności 2 m³ do załadunku
dwuślimakowego, pionowego
wozu paszowego o pojemności
20 m³. – Codziennie mieszamy
20 ton paszy, dwa wozy paszowe
dla dwóch grup krów i jeden
dla jałówek. Duża łyżka mieści
wszystkie komponenty treściwe
na kolejny załadunek wozu, co
pozwala wrzucić je szybko za
jednym razem – wyjaśnia Rolnik. Dzięki szybkozłączu komplet węży hydraulicznych łyżki
czy chwytaka można zapiąć
do maszyny i rozpiąć jednym
ruchem. W tym rozwiązaniu
bardzo ważne jest to, żeby
operator nie pomyli kolejności węży, a hydraulika zawsze

będzie podłączona prawidłowo.
Brak jest również jakichkolwiek
wycieków oleju.
Jeśli Pan Cezary zdecyduje
się na zakup trzeciej ładowarki Manitou MLT 735, będzie
miał okazję skorzystać z zalet,
jakie niesie ze sobą najnowsza
wersja Stage 3B tej ładowarki.
To dlatego, że celem sprostania rosnącym wymaganiom
rolników w zakresie efektywności i aspektu ekologicznego

stosowanych rozwiązań, Grupa Manitou od początku roku
stopniowo wprowadza standard
Stage 3B do wszystkich ładowarek teleskopowych marki
Manitou, realizując Program
Redukcji Zużycia Paliwa. Producent postawił sobie za cel
osiągnięcie najlepszego w swojej klasie stosunku wydajności
do zużycia paliwa przy ciągłym
dostarczaniu produktów najbardziej uniwersalnych, zwrotnych

i komfortowych. Teraz, dzięki
zastosowaniu w modelu Manitou MLT 735 nowego silnika Deutz Stage 3B, zużycie
paliwa w tej ładowarce spadło
o 16 proc. w porównaniu do
starszej generacji Stage 3A tego
modelu. Badania porównawcze
zużycia paliwa przez ładowarki teleskopowe różnych marek i modeli, w tym Manitou
MLT 735, w ramach Programu
Redukcji Zużycia Paliwa są

przeprowadzone i certyfikowane
przez niezależną, zewnętrzną
agencję, Grupę UTAC Ceram.
Nowy silnik Deutz modelu Manitou MLT 735 Stage 3B – niezmiennie do wyboru dwie moce
100 i 120 KM - to silnik prosty,
bez filtra cząstek stałych i ADD
BLUE. Będziemy obserwować
gospodarstwo Pana Cezarego,
aby dowiedzieć się, czy kolejna
wersja MLT 735 również trafi
do jego kolekcji.
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NOWY SILNIK STAGE 3B MANITOU MLT 735
DO 16% MNIEJ KOSZTÓW PALIWA!

