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Prognozy dla rynku maszyn
rolniczych w Europie

| Nr 3 marzec 2015

W 2015 roku oczekuje się spadku o około 5-10% łącznej sprzedaży sprzętu.
Przewiduje się, że sprzedaż
w przemyśle maszyn rolniczych w Europie w roku 2015 r.
spadnie o około 5-10% w porównaniu do roku 2014. Na
dwóch głównych rynkach
w Niemczech i we Francji spodziewane spadki mieszczą się
w przedziale od 7% do 10%.
Podobne zmiany spodziewane są na innych kluczowych
rynkach, takich jak Wielka
Brytania (-5%) i Holandia
(-5 do -10%). Słabsze oczekiwania rynkowe na 2015 r. są
następstwem spadku sprzedaży o około 5-10% w Europie
w 2014 (w porównaniu do roku
2013). W regionie WNP oczekuje niższej sprzedaży w wyniku kryzysu politycznego na
Ukrainie i rosyjskich ograniczeń importowych dla kombajnów i surowców rolnych.
Główne przyczyny niższej
sprzedaży w Europie, to:
Czynnik cyklu ekonomicznego: obecny trend spadkowy
można częściowo wytłumaczyć,
i musi być postrzegany w kontekście, niedawnego boomu w sprzedaży maszyn rolniczych w latach
2011 i 2013.
Niższe ceny surowców dla
zbóż i mleka i tym samych
zmniejszone przychody rolników w Europie, co ogranicza
nastroje inwestycyjne i ich siłę
nabywczą w kontekście zakupu
dla nowych urządzeń.
Nowe zasady płatności dotacji
UE w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR), które mają być
wprowadzone w 2015 roku.
Perspektywy rynku według
rodzaju maszyn

Traktory
W 2014 roku, ilość rejestracji
ciągników zmieniała się w całej Europie. We Francji i Austrii
wystąpił poważny spadek. Natomiast sprzedaż ciągników wzrosła w Hiszpanii, Belgii i Turcji.
Na rynkach, takich jak Niemcy, Włochy, Wielka Brytania
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i Holandia popyt zmniejszył się
o mniej niż 2%. Niemal wszystkie
rynki, oprócz Hiszpanii, spodziewają się nieco niższej rejestracji
ciągników w 2015.

Kombajny
Rynek kombajnów wykazał
znaczny spadek w 2014 roku,
głównie z powodu spadku popytu w Niemczech, Francji, Turcji,
Wielkiej Brytanii i Włoszech.
Prognozy na 2015 przewidują dalszy spadek w większości
krajów europejskich, z wyjątkiem Włoch i Turcji, na którym
spodziewane jest umiarkowane
ożywienie.

Kosiarki
Europejski rynek kosiarek był
ogólnie stabilny, z niewielkimi
wzrostami sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii i Belgii, oraz spadkami
w Hiszpanii i Francji. W roku
2015 przewiduje się, spadek
popytu w Niemczech i Francji,
oraz stabilną sytuację na rynkach
w innych krajach europejskich.

Sieczkarnie
Tylko we Włoszech i Wielkiej Brytanii nastąpił niewielki
wzrost popytu w roku 2014. Na
wszystkich innych rynkach

europejskich, nie ma większych
zmian w sprzedaży. Z uwagi na
stabilną sprzedaż w ostatnich
kilku latach również w roku
2015 nie przewiduje się większych zmian dotyczących sprzedaży w tym segmencie.

Prasy
Osłabienie popytu o około
-10%, obserwowano także w segmencie pras. Mimo, że popyt był
na stałym poziomie lub nawet
notowano nieznaczne wzrosty
dla Holandii, Włoch i Hiszpanii, inne rynki odnotowały
spadek wynikający z ogólnego
trendu. W 2015 roku, oczekuje

się niewielkich zmian na prawie
wszystkich rynkach europejskich.
We Francji, spodziewany jest nieco większy spadek.

Opryskiwacze
Rynek opryskiwaczy nieznacznie
spadł w 2014 roku. Spadki dotyczyły
rynków Holandii, Belgii i Włoch.
W Niemczech, Wielkiej Brytanii
i Francji zanotowano natomiast
niewielkie wzrosty. W 2015 roku
w Niemczech spodziewa się spadku
sprzedaży, inne rynki pozostaną
mniej więcej na stałym poziomie.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
za CEMA (cema-agri.org)
Jolanta Malinowska-Kłos
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Prawie ćwierć miliona odwiedzających i ponad 1700 wystawców, a wśród nich 16 polskich
producentów sprzętu rolniczego, spotkało się pod Paryżem na targach rolniczych Sima-Simagena.
Tegoroczna edycja targów została zainaugurowana przez pana
Stéphane’a Le Foll, francuskiego
Ministra Rolnictwa, Produkcji
Rolno-Spożywczej i Lasów. Ta
oficjalna wizyta stanowiła znakomitą okazję do ogłoszenia decyzji
o zorganizowaniu edycji targów
SIMA w Tajlandii (we wrześniu
2015 r.) oraz w Algierii (w maju
2016 r.).
- Francuzi są dużą grupą naszych
klientów, ale niemało przyjechało
rolników z byłych kolonii francuskich z północnej Afryki, ale
również z Czarnej Afryki i krajów
arabskich. Zdecydowanie mniej za
to jest Rosjan. Istniejemy na francuskim rynku od 9 lat i dzięki takim
targom jesteśmy tu już coraz lepiej
znani i kojarzeni. Rynek francuski
jednak jest bardzo hermetyczny,
więc nie jest łatwo polskim firmom tu cokolwiek prezentować,
ale mamy francuskich dealerów,
więc polskie maszyny jeżdżą po
francuskich polach - mówi Seweryn
Borkowski z KFMR KRUKOWIAK.
- Nasza firma pokazała kilka
nowości: nową kosiarkę dyskową

tylną ze spulchniaczem pokosu,
kondycjonerem i transporterem;
zgrabiarkę dwustronną Tango;
a także maszyny komunalne
- mówi Łukasz Łapiński z białostockiego SaMASZa. - Po targach oczekujemy rozwinięcia
rynku francuskiego, który jest
większy nawet niż niemiecki.
Liczymy także na importerów
z krajów afrykańskich i Ameryki Południowej. Nasze produkty
są eksportowane także do Chile,
Japonii, Korei i USA. W tym roku
celujemy w Australię i Nową Zelandię – dodaje Łapiński.
Tak jak wszystkie polskie firmy
wystawiające się na tych prestiżowych targach, okazale zaprezentowała swoje stoisko firma J.A.
GĄSKA spod Krakowa.
Ważne miejsce na targach SIMA-SIMAGENA 2015 zajmowały
innowacje. Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznej edycji “Innovation First!”, wystawcy salonu
zaprezentowali blisko 600 nowości.
Były to głównie nowe technologie przeznaczone dla rolnictwa
precyzyjnego.

SaMASZ zdobywa kontynenty

Na SIMIE czują się już jak u siebie

O nowościach i międzynarodowym rozwoju białostockiej Podczas targów SIMA z Sewerynem Borkowskim
firmy SaMASZ rozmawiali podczas targów SIMA Łukasz z Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK
rozmawiał Roman Barszcz.
Łapiński i Roman Barszcz.
W Paryżu pokazujemy nową
kosiarkę dyskową tylną, wyposażoną w spulchniacz pokosu,
kondycjoner i transporter. Jest
to maszyna podobna do produkowanego przez nas od szeregu
lat zestawu GigaCut, ale jednostronna. Tu we Francji jest spore
zapotrzebowanie na takie rozwiązanie i z rynku francuskiego zapytania były od lat, więc
postanowiliśmy taką maszynę
stworzyć. Prócz tego pokazujemy
zgrabiarkę dwustronną Tango.
Jest to nasz nowy produkt, który
zadebiutował w ubiegłym roku.
Na Simie pokazujemy ją Francuzom po raz pierwszy. Oczywiście
mamy również szereg maszyn
komunalnych, jak na przykład
ramię wysięgnikowe z głowicą
koszącą Lama.
Nie od wczoraj obserwuję
obecność SaMASZa na targach
SIMA. W 2005 wasze produkty
występowały tu nie w waszych
barwach, ale u francuskiego
dealera, teraz widzę flagi i logotypy SaMASZa wszędzie wokół. Jakie są wasze oczekiwania

wobec tych targów i francuskiego rynku?
Celem tych targów jest dalsze
rozwinięcie sprzedaży we Francji,
bo ten rynek jest
nawet większy niż
niemiecki. Dla
nas jest to rynek
największy. Liczymy, że uda się go
dalej rozwijać.
Rów nocześnie
liczymy na obecność importerów,
dealerów z Afryki
i Ameryki Południowej. Mamy
dobre w sp o mnienia z tych
regionów, bo np. udało nam się
znaleźć dealera z Chile, z którym
do dziś współpracujemy.
Wiemy, że SaMASZ jest
w Niemczech, Francji czy USA.
Gdzie najdalej można spotkać
maszyny z Białegostoku?
W Japonii i Korei. Natomiast

nie spoczywamy na laurach,
a najbliższym naszym celem
jest Australia i Nowa Zelandia.
Wkrótce wybieramy się tam na
targi, chcemy poznać tamtejszych
rolników i rynek, a być może
jeszcze w tym roku uda się tam
zadebiutować.

Na targach SIMA prezentujemy
się bardzo klasycznie. Pokazujemy duży opryskiwacz ciągany,
opryskiwacz zawieszany i szereg
drobnych maszyn dla warzywnictwa. Z tych ostatnich jesteśmy
najbardziej we Francji znani. Co
ciekawe, w Polsce nie ma na nie
klientów, więc ich w kraju praktycznie nie pokazujemy wcale.
We Francji z kolei duży jest rynek
„bio”, małych farm oferujących
świeżą i ekologiczną żywność.
Prócz tego oczywiście również
są typowe uprawy polowe.
Szukacie tutaj klienta francuskiego czy raczej afrykańskiego?
Przede wszystkim oczywiście
francuskiego, ale licznie docierają tu odwiedzający z dawnych
kolonii, z Maghrebu, północnej
Afryki, ale nawet z dalszych terenów – z Czarnej Afryki. Pojawiają
się również klienci z Bliskiego
Wschodu, wczoraj na przykład
był tu klient z Iranu. Dużo
mniej za to jest – w porównaniu do targów w Hanowerze –
zwiedzających z Rosji i krajów
rosyjskojęzycznych.

Jakie wrażenia po targach?
Nienajgorsze. To całkiem przyzwoite targi, bo już po pierwszym
dniu mieliśmy szereg nowych
kontaktów. Naszym celem jest
jednak nie tylko pozyskać nowych klientów, ale utrwalić nasz
wizerunek w świadomości francuskiego klienta. Coraz więcej
ludzi i firm nas kojarzy – i o to
właśnie nam chodzi. Jesteśmy
tu już 9 lat.
Wasza firma wystawia
się również na Agritechnice
w Hanowerze, czyli tam gdzie
obecnych jest również wiele innych polskich firm. Obserwując

z kolei Simę, odnieść można
wrażenie że tu pojawia się coraz
więcej wystawców.
To nie jest taka prosta zależność. Rynek francuski jest
jeszcze bardziej hermetyczny
niż niemiecki: Francuzi bardziej niż Niemcy preferują
swoje krajowe wyroby. Nie jest
łatwo Francuzom coś zaprezentować, więc polskie firmy
prezentują się przez francuskich
dealerów albo polskie maszyny
mają francuskie marki handlowe. Na pewno też łatwiej jest
maszynom niszowym niż typowym polowym.
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Jakie dopłaty do materiału siewnego?
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Obowiązek zwrotu opakowań po środkach chemicznych
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, w ramach kampanii
edukacyjnej dotyczącej odpowiedniego gospodarowania
opakowaniami po środkach ochrony roślin, przygotowało
spot „Pomysłowy rolnik Jan”, który w zabawny i przystępny
sposób przypomina o podstawowych zasadach postępowania
z takimi opakowaniami.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, użytkownicy
środków ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
mają obowiązek zwrotu opakowań po nich do punktu sprzedaży lub poddania ich profesjonalnej utylizacji. Opakowań
nie można palić, wykorzystać do innych celów, czy wyrzucić
ze zwykłymi śmieciami.
Rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom wypełnić ten
prawny obowiązek, jest istniejący od 2004 roku System Zbiórki
Opakowań PSOR, w ramach którego mogą bez ponoszenia
kosztów zwrócić opakowania do sklepu. Następnie opakowania są odbierane i odpowiednio zagospodarowywane przez
operatora Systemu. System finansowany jest przez wprowadzających środki ochrony roślin, czyli producentów i
importerów.
Dla bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w zbiórce ważne jest, aby opakowania, które są zwracane, były
odpowiednio przygotowane. Po wykorzystaniu środka należy
minimum trzykrotnie wypłukać opakowanie, a popłuczyny
wykorzystać do oprysku.
Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin od kilku lat
utrzymuje się w Polsce na poziomie ok. 60% masy opakowań
wprowadzanych na rynek.
Więcej informacji o Systemie oraz o obowiązkach użytkowników środków ochrony roślin (a także wprowadzających
i sprzedawców) znaleźć można na stronie www.systempsor.
pl. Film „Pomysłowy rolnik Jan” dostępny jest również w kanale Youtube PSOR https://www.youtube.com/watch?v=zi82ny1XhCg.
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100 zł za hektar do zbóż i mieszanek, 160 zł do strączkowych i 500 zł
do ziemniaka – to aktualne stawki dopłat do materiału siewnego.

Zimą często jednak było słychać informacje o zmniejszeniu tych stawek. - Faktycznie,
w grudniu pojawił się projekt
obniżenia kwot dopłat. Miało to
być 80zł do zbóż, 140 do strączków i 400zł do ziemniaków. Na
tę chwilę jednak rozpatrujemy
wnioski nie wedle projektu, ale
na podstawie obowiązujących
przepisów. Poza tym projekt obniżki oceniamy jako zły – mówi
Robert Mikołajczyk z Agencji
Rynku Rolnego OT w Gdyni, który podczas II Forum Nasiennego

w Kościerzynie (woj. pomorskie)
tłumaczył kaszubskim rolnikom
szczegóły tego mechanizmu.

Jakie są zasady
przyznawania dopłat do
materiału siewnego?
Mechanizm dopłat do materiału siewnego funkcjonuje
od 2007 roku. - Wówczas do
naszego oddziału terenowego
wniosków wpłynęło zaledwie
800, ale dzięki odbywającym się
w kolejnych latach szkoleniom,

w 2014 roku było ich już ponad
3,7 tys na sumę ponad 8,6 mln
zł – mówi Robert Mikołajczyk.
Przez cały okres funkcjonowania
dopłat w całym kraju wypłacono
blisko 620mln zł.
Celem mechanizmu przyznawania dopłat do materiału
siewnego jest zrekompensowanie
kosztów nabycia nowych nasion.
Dopłaty wypłacane są w ramach
pomocy de minimis, a maksymalną kwotą, którą można uzyskać, jest 15 tys euro w ciągu
3 kolejnych lat podatkowych.
O dopłaty może ubiegać się każdy rolnik spełniający wymogi
ustawy i zarazem mający przynajmniej 1ha obsiany materiałem
kwalifikującym się do dopłaty.

Jakie rośliny?
Prym wśród roślin zasługujących na dopłaty wiodą zboża: pszenica, żyto, pszenżyto,
jęczmień, owies. Wśród strączkowych to: łubin, groch siewny, bobik, wyka siewna i soja.
Prócz tego dopłaty udzielane są

do sadzeniaków. Dopłatami nie
są objęte przedplony i poplony
ani ziemniaki Amflora.
We wnioskach, które składają rolnicy, są zaznaczone normy
wysiewu, natomiast we wnioski
należy wpisywać ilość faktycznie
wysianego materiału siewnego,
a nie tego co rolnik wyliczy sobie na kalkulatorze na podstawie
norm . Jest to szczególnie kłopotliwe, gdy materiału wpisze się
za mało. Należy więc po prostu
wpisać jak rzeczywiście zostało
posiane, a o normy się nie martwić.
Wniosek o dopłatę, wraz z obowiązkowym formularzem o pomocy publicznej, jaka została
dotąd wypłacona, wysłać należy
do swojego terenowego oddziału ARR. Do przesyłki dołączyć
należy faktury lub rachunki od
uznanych dystrybutorów materiału siewnego, zawierające
gatunek, odmianę, informację
o stopniu kwalifikacji, numerze
partii i datę zakupu.
Termin składania wniosków
to 25 czerwca.

Dopłaty
do materiału
siewnego
Do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty
znajdą Państwo na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz pod numerem infolinii (22) 661-72-72

25 lat

wspieramy sektor
rolno-spożywczy

W trakcie swojej działalności
Agencja Rynku Rolnego
przeznaczyła na dopłaty do materiału siewnego
ponad 619 mln PLN.

RR

Ochrona fungicydowa
jęczmienia niezależnie od pogody

URODZAJ

Jednym z kluczowych ograniczeń w planowaniu zabiegów
fungicydowych w jęczmieniu jest nieprzewidywalność
warunków pogodowych.
Innowacyjną metodą walki
z chorobami grzybowymi opracowaną przez BASF jest donasienny
zabieg preparatem Systiva 333FS,
który pozwala na zabezpieczenie
plonów niezależnie od pogody.
Zapytaliśmy rolników o opinię na temat jej praktycznego
zastosowania.
Z Mirosławem Kruczkiewiczem i Tomaszem Milickim rozmawiał Mariusz Michalski.
MM: Panie Tomaszu, jak
ocenia Pan ubiegły sezon pod
względem presji chorób?
T.M.: Wczesna i długa wiosna
spowodowała, że każdy z nas spodziewał się chorób i rzeczywiście,
presja chorobowa była większa
niż w sezonie ubiegłym. W przypadku przestrzegania terminów
pomiędzy zabiegami T1 i T2
plantacje pozostawały zdrowe.
W jęczmieniu jarym zastosowaliśmy produkt donasienny
o nazwie Systiva. Zaobserwowaliśmy po nim znikome porażenia chorobami, lub nie było ich
w ogóle. Na 68 ha jęczmienia jarego, jaki uprawiamy, 100% plantacji zostało obsiane nasionami
zaprawionymi zaprawa nasienną
Kinto Duo 80 FS z dodatkiem
produktu Systiva. Z pierwszego
zabiegu nalistnego zrezygnowaliśmy. Wykonaliśmy jedynie drugi
zabieg ochrony na kłos, jednak
decyzja ta wynikała z faktu, że
produkujemy materiał siewny
i zależy nam na produkcji wysokiej jakości ziarna.
M.M.: Ma Pan dwuletnie doświadczenia z Systivą – jakie są
Pana wnioski po zastosowaniu
preparatu?
T.M.: Na pewno wpływ na
skuteczność preparatu ma odmiana, na której zastosujemy
Systivę, szczególnie w przypadku
późnych infekcji. Dostępnych
jest wiele odmian tego gatunku. Każda z nich charakteryzuje się innymi odpornościami na
choroby i inna może być końcowa ocena. Warto zaznaczyć,
że odmiana, która najlepiej zareagowała, to Kucyk. Nie było
żadnych objawów chorobowych.
Tak jak powiedziałem, w tym
roku wykonaliśmy zabieg na kłos
tylko i wyłącznie z racji przebiegu pogody i spodziewanej presji chorób na kłosie. Wegetacja
zaczęła się wcześniej, wszystkie
procesy też się wydłużyły, więc
to jest zabezpieczenie, taka polisa

bezpieczeństwa.
MM: Panie Mirosławie, oglądaliśmy plantacje jęczmienia
z hodowli Danko, odmiany Kucyk i Ella, na których zastosował Pan bezopryskowy fungicyd
Systivę. Proszę powiedzieć jakie
są pierwsze wrażenia po tym
sezonie.
M.K.: Mam jeszcze dwie inne
odmiany Eunowa i Azit, gdzie
pozostawiłem sobie kontrolę do
porównania. Rośliny potraktowane Systivą miały dużo lepszy
wigor. Mogę powiedzieć, że rośliny po Systivie inaczej rosły, nie
były zbyt wybujałe, były nawet
trochę niższe, ale jednocześnie
silne i zdrowe. Zaraz po wschodach były ciemniejsze, nie pędziły tak do góry, rosły równiej,
różniły się na korzyść od tych
z kontroli. Generalnie wyglądały
lepiej. Tak, jakby oszczędzały
wilgoć czekając na deszcz. Nie
stosowałem żadnej dodatkowej
ochrony fungicydowej, na co dowodem jest fakt, że zarosły ścieżki przejazdowe. Dla własnego
doświadczenia postanowiłem nie
robić również zabiegu na kłos
w Kucyku, ponieważ na dziś nie
widzę takiej potrzeby.
M.M.: Co Pan sądzi o skuteczności Systivy przeciw plamistości siatkowej czy mączniakowi?
M.K.: Trzeba powiedzieć, że
nie jest to rok sprzyjający chorobom, wczesne i planowo rzadsze
siewy również mocno ograniczały porażenie. Bardzo ciekawą odmianą z genetyczną odpornością
na mączniaka jest Kucyk, gdzie
wszelkie infekcje mączniaka pojawiają się na liściach w postaci
kropek. Jeśli takie czarne kropki
widzimy na liściach, to jest to
dowód, że mączniak atakował.

Np. sąsiednia odmiana Ella nie
ma tej odporności, a jest idealnie czysta. Sądząc po Kucyku
próby infekcji były, stąd wiemy,
że Systiva skutecznie poradziła
sobie z mączniakiem. Było trochę infekcji rynchosporiozy, jednak została zatrzymana i się nie
rozwijała. W tym roku nie było
plamistości siatkowej, z której
zwalczaniem z reguły jest największy problemem. Tak więc,
jeśli chodzi o choroby na polach
po Systivie - nie stanowiły one
żadnego problemu.
M.M.: Jak oceniają Panowie
możliwość zastosowania fungicydu podczas zaprawiania
ziarna? Czy faktycznie daje
tyle korzyści?
M.K.: Jest to dla mnie niezwykle cenne. Mam dwadzieścia plantacji nasiennych. Przy
moim profilu produkcji muszę
bardzo dbać o zdrowotność
wszystkich, często je kontrolując. Jęczmieniem jarym w tym
roku nie musiałem się tak drobiazgowo zajmować, spałem
spokojnie, zainwestowałem i wiedziałem, że jest zabezpieczony.
Oczywiście lustrowałem pola,
jednak efekty jeszcze bardziej
mnie przekonywały, że dobrze
zrobiłem. Dało mi to swobodę

działania w innych uprawach.
Nie musiałem się zastanawiać,
jaki zabieg i kiedy wykonać oraz
czy będę mógł go wykonać we
właściwym momencie. A przede
wszystkim, czy pogoda pozwoli
na wykonanie oprysku. Stosując
Systivę zabezpieczyłem plantację
od samego początku. To stanowi dla mnie największą wartość
dodaną.
T.M.: Zgadzam się z moim
przedmówcą - Systiva jest skutecznym fungicydem i ma kilka
wartości dodanych. Proces zaprawiania odbywa się praktycznie
obligatoryjnie dla wszystkich
nasion. Dodanie Systivy do zaprawy powoduje przede wszystkim oszczędności w czasie, bo
wtedy rezygnujemy z zabiegu
opryskiwaczem. W przypadku
problemów z pogodą, szczególnie
wiatrów, które nas nawiedzają,
nie denerwujemy się, nie zastanawiamy, zdążymy z zabiegiem,
czy nie. Oszczędzam na zabiegu
i poprawiam jego jakość – zwłaszcza kiedy są inne rzeczy do zrobienia w gospodarstwie. Więc
taki sposób zastosowania jest
naprawdę bardzo dużym plusem.
Wywiady przeprowadzono
w czerwcu 2014 roku
Źródło: BASF
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Działanie fungicydów w niższych temperaturach
URODZAJ

marzec 2015 r. | Raport Rolny

Skuteczność zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych.
Jeżeli terminem zabiegu fungicydowego jest wczesna wiosna, warto
wybrać produkt o sprawdzonej skuteczności działania w niższych temperaturach, ponieważ zabieg może
okazać się stratą czasu i pieniędzy.
Łagodne warunki atmosferyczne w okresie jesienno- zimowym
powodują przezimowanie w stanie niemal nienaruszonym dużej
ilości zarodników chorób grzybowych. Wówczas, już wczesną
wiosną na roślinach zauważyć

można pierwsze objawy chorób,
co zmusza do natychmiastowego
podjęcia działań ochronnych. Dużą
niedogodnością w zabiegach przeprowadzanych wczesną wiosną jest
nieprzewidywalność pogody, a co
najważniejsze– niskie temperatury.
Optymalne warunki w jakich
powinno się aplikować fungicydy
to temperatura zakresie 15-20 stopni i zachmurzenie (przy braku
opadów). Wtedy środek ochronny
roślin działa najefektywniej i nie

powoduje negatywnych skutków,
jakie mogłyby się ujawnić w razie
stosowania go w wyższych temperaturach. Stosowanie w zbyt
niskich temperaturach środków
grzybobójczych nie przynosi pożądanych efektów, ale istnieją fungicydy dające efekty w szerokim
zakresie temperatur. Duett Star
opracowany przez firmę BASF działa już w temperaturze od 10 stopni
powyżej zera i zwalcza szerokie
spektrum chorób zbóż, takich jak
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mączniak prawdziwy zbóż, rdza,
rynchosporioza, czy septorioza
paskowana liści. Szybka reakcja
na choroby i możliwość aplikacji
preparatu niezależnie od niskich
temperatur uniezależnia od wiosennych i jesiennych kaprysów pogody oraz pozwala na ochronę od
wczesnych etapów rozwoju rośliny.
Zakres temperaturowy działania fungicydów zależy głównie od
substancji aktywnej oraz związków
dodatkowych wspomagających

działanie danego środka. Badania wykazały, że substancje czynne z grupy
morfolin wykazują dużą skuteczność
działania w niskich temperaturach
i ułatwiają transport innych substancji – najczęściej stosowanych
w chorobach zbóż triazoli. W wyżej wymienionym fungicydzie Duett
Star połączenie substancji czynnych
z grupy morfolin i triazoli pozwoliło
na wypracowanie właściwości szczególnie pożądanych we wczesnych
zabiegach ochronnych.

Wysokość temperatur y
w okresie wczesnowiosennych
oprysków nie jest obojętna dla
skuteczności działania substancji fungicydów. Istotne jest takie
dobranie środków, w których
przynajmniej jedna substancja
czynna wykazuje odporność na
niskie temperatury i umożliwia
w pełni wykorzystać potencjał
stosowanego środka.

Źródło: BASF
Jolanta Malinowska-Kłos

Jaka będzie wiosna
w uprawach zbóż
i rzepaku?

Obecny sezon, podobnie jak ubiegły,
jest specyficzny, bo zimy praktycznie
nie było.

=
=

Regionalne uwarunkowania
w uprawach rzepaku i zbóż to temat,
który pojawia się zawsze na konferencjach zimowych firmy Syngenta.
Są jednak zjawiska ogólnokrajowe,
ponadregionalne.
Długa, ciepła jesień sprzyjała rozwojowi rzepaków i zbóż. Mieliśmy
korzystne warunki wilgotnościowe
i termiczne, więc wegetacja w zasadzie
nie ustała. Bardzo mocno rozwinięte są i rzepaki i zboża. Istotne jest
przedwiośnie, a konkretnie kwestia,
czy w sytuacji gdy rośliny są mocno
rozwinięte, przyjdzie jeszcze mróz.
Jak podał GUS przygotowanie roślin
do zimowania wynosiło 3.8 punkta
w 5-punktowej skali. Jednak długa wegetacja sprzyjała chorobom
grzybowym: w pszenicy i jęczmieniu – mączniakowi prawdziwemu,
w pszenicy – septeriozie, w jęczmieniu
– plamistość siatkowa. Sytuacja wpłynęła też na pojawienie się mszyc. - Te
wszystkie zagrożenia mogą wybuchnąć wraz z wiosną – ocenia Jarosław
Rawski z firmy Syngenta - i zaleca,
aby w takim przypadku nie przesadzić
z pierwszym nawożeniem azotowym.
Pierwszy azot pobudza bowiem roślinę
do krzewienia, a ponieważ ona już
jest rozkrzewiona, to przesada z nawożeniem może spowodować przekrzewienie zbóż i w efekcie zamiast
łanu będziemy mieć łąkę – dodaje.
Drugim aspektem jest, to że rośliny
w okresie tej zimy nie przeszły procesu
hartowania, a więc będą bardzo podatne na wiosenne spadki temperatury.
Może nastąpić też sytuacja podobna jak w ubiegłym roku, że plantacje
wyglądały obiecująco aż do momentu
kłoszenia i wtedy miotła zbożowa
pokazała swoje wiechy – podsumowuje Rawski.

Bardzo ważne zdaniem Jarosława
Rawskiego, z praktycznego punktu
widzenia, jest aby jak najszybciej wejść
z pierwszymi zabiegami. Wynika to
z tego, że po pierwsze już od jesieni
mamy porażenia mączniakiem, septeriozą i plamistością siatkową, a po
drugie jesienne zabiegi herbicydowe
nie do końca są już skuteczne.
Taki przebieg pogody z jakim mieliśmy do czynienia otwiera furtkę dla
chorób podstawy źdźbła: fuzariozy
i łamliwości podstawy źdźbła oraz
ostrej plamistości oczkowej, której
do niedawna jeszcze praktycznie nikt
nie rozpoznawał.
Niezależnie od ochrony przed
chorobami i chwastami nie wolno
w uprawach pszenicy zapomnieć
o regulatorze wzrostu. Faza BBCH
31-32 (1-2 kolanko) jest nieprzekraczalną fazą zabiegu regulatorem niezależnie od warunków. Jest to zabieg
priorytetowy, który z dwojga złego
lepiej zrobić za wcześnie niż za późno.
W przypadku upraw rzepaku należy brać pod uwagę możliwość wcześniejszego niż zwykle pojawienia się
szkodników łodygowych. Możliwe
jest również wcześniejsze ruszenie wegetacji, gdzie bardzo istotne będzie
nawożenie startowe wygłodzonych
roślin w celu ich szybkiej regeneracji
wraz z regulacją wzrostu. Spodziewać
się też można wczesnego pojawienia
się słodyszka. Jak podkreśla Rawski,
bardzo ważna jest uważna i regularna
lustracja plantacji już od wczesnej
wiosny. - W 2012 roku pierwszy nalot chowaczy nastąpił już 23. marca.
Trzeba o tym pamiętać – przypomina
Rawski. Ostatnim elementem, którego
pominąć nie można są strategie antyodpornościowe wobec patogenów.
RR
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Regulatory wzrostu w zbożach – jak i kiedy stosować?
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Produkcja pod gołym niebem zależy od czynników pogodowych i trudno jest określić
jednoznacznie terminy zabiegów ochroniarskich.

Oczywiście klimat nie jest jedynym czynnikiem, który zmienia parametry wzrostu, ale ma
decydujący wpływ na uprzednio
podjęte decyzje plantatora. Do
czynników mających decydujący
wpływ na wyleganie zbóż ma
termin ich siewu. Oczywiście jest
on skorelowany z ogolenie przyjętymi zasadami agrotechniki nie
mniej faktem pozostaje, że zboża
siane wcześniej, mniej więcej od
połowy drugiej dekady września
do końca drugiej dekady października są bardziej narażone na
wyleganie, niż plantacje wysiane
po 20 października. W momencie
siewu podejmujemy dwie decyzje:
wybieramy odmiany o określonej

podatności na wyleganie oraz
siejemy je w pewnej gęstości. Siew
około 200 ziaren/m2 nie stanowi
większego ryzyka. Każde podnoszenie normy wysiewu, zwiększa
ryzyko wylegania. Od 400 roślin/
m2 jest już ono znaczne. Ostatni
czynnik, mający zdecydowany
wpływ na plon i wyleganie to
azot. Do 100 kg/ha czystego azotu w przeciągu sezonu można
stosować, bez większego ryzyka
spowodowania wylegania tym
czynnikiem. Jeżeli nawożenie jest
bliskie 200 kg/ha azotu, ryzyko
wylegania jest znaczne. Często
opisane parametry są „wymieszane”, ryzyko jest trudne do
określenia i pozostaje w gestii
plantatora.
Po podjęciu decyzji czy ryzyko
jest małe czy duże należy ustalić
liczbę zabiegów. Na ogół uważa
się, że dawki dzielone są zawsze
bardziej korzystne niż pojedyncza. Do popularnych zaleceń należy zastosowanie 1/3 dawki, gdy
jest chłodno i 2/3 po ociepleniu
oraz odwrotnie. W umiarkowanych warunkach dawkę preparatu zaleca się podzielić na połowy.
Innym podejściem do zabiegów

jest zastosowanie regulatorów
wzrostu w zależności od wstępnego określenia czy ryzyko jest
małe czy duże. Przy małym ryzyku zalecany jest jeden zabieg od
fazy początku krzewienia (BBCH
14) do fazy pierwszego kolanka (BBCH 31), kładąc nacisk na
termin końcowy jako optymalny. Wykonane w tym terminie
oprócz efektu skracania, w zdecydowany sposób wpływają na
rozwój systemu korzeniowego, co
w efekcie stymuluje krzewienie.
Przy założeniu dużego ryzyka
wylegania zakłada się wykonanie drugiego zabiegu w fazie,
w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39). Powoduje
to dodatkowe skrócenia źdźbła
oraz wzmocnienie i skrócenie
dokłosia.
Podstawowe retardanty można podzielić na związki z dwóch
grup chemicznych. Przedstawicielami jednej są inhibitory giberelin hamujące powstawanie
hormonów roślinnych odpowiedzialnych za podziały komórek.
Praktycznie decydują o procesie
wydłużania źdźbła. Oczekiwany
efekty uzyskuje się stosując je już

w fazie krzewienia zbóż. Powoduje to zahamowanie wzrost pędu
głównego i przyspieszenie rozwoju pędów bocznych (wyrównanie
łanu). Stosowane w późniejszym
terminie skracają wzrost źdźbeł
zapobiegając ich zgnaniu i załamywaniu się. Jednym z przedstawicieli inhibitorów giberelin jest
chlorek chloromekwatu często
określany skrótem CCC. Jest on
reprezentowany przez kilkanaście
preparatów (Adjust SL, Agriguard
Chlormequat 750 SC, Antywylegacz płynny 675 SL i 725 SL,
CCC 720 SL, Cekwat 750 SL,
Corus 750 SL, Manipulator
SL, Reduktor 750 SL, Stabilna 750 SL, Stabilastor 750 SL).
Z tej samej grupy inhibitorów
giberelin pochodzi trineksapak
etylu (Bold 175 EC, Chiffchaff
250 EC, Cuadro 250 SC, Midas 250 EC, Moddus 250 EC,
Optimus 175 ECProteg 250 EC,
Stunt 250 EC, Trinex 250 EC)
oferowany na runku w formulacji
175 EC i 250 EC. Najnowszym
i najmłodszym przedstawicielem
tej grupy jest chlorek mepikwatu
produkowany w mieszaninach
fabrycznych z proheksadionem

wapnia (Canopy, Medax Top
350 SC). Inhibitory giberelin
skracają międzywęźla na które
zostały zastosowane i dwa następne. Jest to działanie wydłużone w czasie, obejmujące fazy od
krzewienia do drugiego kolanka.
Najlepsze efekty uzyskuje podczas
silnego nasłonecznienia (średnie
wystarcza w przypadku chlorku
mepikwatu + proheksadion wapnia) Za optymalną temperaturę
można uznać przedział 8-18oC,
nie należy stosować środków poniżej 5oC oraz nie powinno się
ich aplikować powyżej 20oC.
Druga grupa to generatory
etylenu reprezentowane tylko
przez jeden typ środków zawierających etefon (Cerone, Corleone,
Etefo, Etefon, Nutefon, Retar wszystkie formulacji 480 SL).
Optymalnym terminem stosowania etefonu jest faza strzelania w źdźbło. W tej fazie etylen
powstający z etefonu, hamuje
wzrost źdźbła i przyspiesza jego
starzenie Końcowym efektem
jest zdrewnienie i wzmocnienie
tkanek. Etylen działa doraźnie,
krótko przez kilka dni i efektywnie skraca międzywęźle, na które
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Skraca nawet w pochmurne dni
Działa skutecznie niezależnie od temperatury
Dwie wysoce aktywne substancje w pełni i równomiernie
kontrolują wysokość łanu
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie

Inż. Adam Paradowski
IOR w Poznaniu
został wykonany zabieg. Zalecany jest podczas średniego nasłonecznienia. Minimum w jakim
działa to około 8oC, przedział
optymalny to 10-20oC, gdzie
wartość graniczna zarazem jest
temperaturą maksymalną.
Zbieżność terminów stosowania innych środków ochrony roślin „kusi” do stosowania
zabiegów łącznych. W przypadku
retardantów wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożność.
Retardanty ingerują bezpośrednio w rozwój zbóż i łącznie stosowane zwłaszcza z uprzednio
nie przebadanymi herbicydami,
mogą spowodować trudne do
przewidzenia reakcje.
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Co nowego na froncie walki z chwastami?
Chwasty jednoliścienne w zbożach to problem wielu rolników.
O tym rozmawiamy z Marcinem Bednarczykiem z Syngenty.
W tym roku
przygotowaliśmy nowość:
Axial 50 EC.
Jest to nowa
generacja produktu Axial®, a od Axial 100 EC
różni się przede wszystkim tym,
że ma wbudowany adiuwant.
W jednej butelce mamy więc
sprawdzony preparat z nowoczesnym adiuwantem, który
świetnie i b. szybko miesza się
z wodą, no i oczywiście jest bardzo skuteczny.
Czy presję chwastów możemy
zregionalizować?
W całym kraju presja chwastów rośnie ze względu na stosowanie uproszczeń w uprawie.
Rejon Warmii, Mazur i Żuław
Wiślanych szczególnie narażony jest na starcie z miotłą
zbożową i wyczyńcem. W południowo-wschodniej Polsce
dominuje problem owsa głuchego. Tym niemniej problem
jest ogólnopolski.
Miotła zbożowa tu, na Warmii
i Mazurach, jest wrogiem publicznym numer jeden, a rolnicy
robią szereg zabiegów i dalej mają
problem. Jaka jest więc skuteczność waszego środka?

Skuteczność Axial 50 EC jest
bardzo wysoka, ale w sytuacjach
ekstremalnego zachwaszczenia,
np. 1000 szt/m2, trzeba podjąć
radykalne kroki kilku rodzajów.
Po pierwsze w agrotechnice: wykonując pełną uprawę gleby. Po
drugie: wykonując zabieg glifosatem. Ponadto patrząc przez pryzmat przebiegu pogody ostatnich
2 lat, można wykonać późniejszy
i bardziej zagęszczony siew. Na
dobrą sprawę odchwaszczanie
herbicydem powinno być ostatnim elementem tego długiego
łańcucha zdarzeń, dopiero po
zastosowaniu innych metod,
głównie agrotechnicznych.
Zwłaszcza że integrowana
ochrona roślin, która nas obowiązuje, mówi że chemia jest
ostatnim etapem, a wprowadzić
ją można dopiero, gdy wyczerpane zostaną inne metody.
Tak, natomiast wiadomo, że
są duże trudności ze zwalczaniem chwastów i potencjał nasion
chwastów w glebie jest niemal
nieograniczony, więc do zabiegu
chemicznego również musi dojść.
Pamiętać należy jednak o zasadach dobrej praktyki rolniczej,
a tu konkretnie o „zmianowaniu”
środków chemicznych. Chodzi

o to, aby w kolejnych zabiegach
stosować środki z różnych grup
chemicznych, o odmiennych
mechanizmach działania, a nie
zmieniać tylko nazwy.
Bo to zapobiega nabywaniu
odporności przez chwasty?
Zgadza się, natomiast tu, na
Warmii i Mazurach te odporności już są, a do tego mocno
nasilone. Dlatego rekomendujemy całe programy ochrony, np.
Boxer jesienią plus Axial wiosną.
Czyli ten problem na Mazurach wynika troszeczkę z tego,
że rolnicy popełnili w przeszłości kilka błędów w stosowaniu
herbicydów?
Nie do końca. Raczej winna jest ekonomia. Rolnicy nie
byli świadomi, że to, co robią,
przyniesie taki skutek. Z drugiej
strony redukcje, uproszczenia
uprawowe, a z trzeciej monokultury uprawowe spowodowały, że
problem drastycznie nasilił się
w kilku ostatnich latach. Dlatego
rolnicy teraz nie mają wyjścia
i muszą zmienić swoje nastawienie do tego, jak gospodarują na
swoich polach.
Cóż, łatwo przewidzieć, że
to co zaoszczędzimy na paliwie
ograniczając ilość przejazdów,

bardzo szybko oddamy w zwiększonym zapotrzebowaniu na
chemię. Może więc rozsądniej
by było odejść od tendencji do
upraszczania?
Na dzień dzisiejszy problem
odporności na pewno nie zmaleje, a będzie się tylko powiększał. Dlatego należy zastosować
wszelkie dostępne metody, aby
temu procesowi przeciwdziałać.
Sam powrót do tradycyjnej, pełnej uprawy nie wystarczy. Prócz
niego, musimy uciec się również
do środków chemicznych. Pamiętać tu należy, aby były to środki
o różnych mechanizmach działania. Kolejna sprawa to sama
technika wykonania zabiegu.
Pomimo, że mamy coraz lepszy,
bardziej nowoczesny sprzęt, chcemy oszczędzać stosując mniejszą
ilość cieczy użytkowej, wykonując szybsze przejazdy. Drastycznie
zmniejsza się wtedy poziom pokrycia roślin wpływając na skuteczność. Staramy się wszystkie te
elementy pokazywać rolnikom,
szczególnie na spotkaniach polowych. Zawsze radzimy rolnikom, aby zastanowili się jak to,
co robią dziś, może wpłynąć na
dzień jutrzejszy.

Moddus – nowy, ale znany

Moddus, to od lat znany i sprawdzony środek. O nim rozmawiamy z Marcinem
Bystrońskim z Syngenty.

Czy warto biegać za
nowościami
chemicznymi czy stosować stare,
sprawdzone środki?
Trudno mówić o Moddusie, że
jest stary, mimo że został już nie
raz sprawdzony na polach naszych
rolników. Wchodząc na rynek
stworzył zupełnie nowe trendy,
jeśli chodzi o regulatory wzrostu
w zbożach. Bez wątpienia do dnia
dzisiejszego jest produktem niezastąpionym. Takie możliwości,
jakie daje on, są po prostu nie do
podrobienia. Formulacja jest bez
wątpienia najlepszą z możliwych.
Na zdjęciach, które pan
prezentuje, widać że zboże

potraktowane tym regulatorem są silne. W jaki sposób on
działa?
Działanie regulatorów wzrostu
jest dość skomplikowane, w prostych słowach mówiąc: działa
on na hormony zbóż. Wzmacnia roślinę poprzez pogrubienie
źdźbła, stymulację wzrostu korzeni i obniżenie jej wysokości.
W efekcie uzyskujemy rośliny
bardziej stabilne, mniej podatne na wyleganie oraz lepiej pobierające substancje odżywcze
i wodę, co szczególnie istotne
jest w okresie suszy i na słabszych
stanowiskach.
Źdźbło robi się wyraźnie
grubsze.
Moddus jest pierwszym regulatorem wzrostu, który między

innymi powoduje, że źdźbło
jest grubsze i mocniejsze. Daje
to efekt, że oprócz większej stabilności rośliny, jest ona mniej porażana przez choroby grzybowe.
Jest to jeden z bardzo ważnych
elementów kondycji plantacji.
Oczywiście, aby uzyskać oczekiwany rezultat, należy środek
zastosować we właściwych fazach
rozwojowych zbóż.
Czyli jak?
W przypadku pszenicy ozimej
są to 2 kluczowe fazy BBCH.
Najpierw jest to faza pierwszego kolanka, aby ograniczyć
wzrost pierwszych międzywęźli,
a następnie faza liścia flagowego
w celu uzyskania efektu regulacji
wysokości górnych międzywęźli i przede wszystkim dokłosia.

Podobnie jest też u większości zbóż.
Porozmawiajmy jeszcze
o tegorocznych prognozach.
Zimę mamy taką, jak widać,
bez szczególnie grubej pokrywy śnieżnej i mrozów. Jak będzie dalej?
Póki co ten rok można przyrównać do ubiegłego, bo zima była
podobna. Pierwszym więc problemem zbóż będą wczesnowiosenne
choroby grzybowe – choroby podstawy źdźbła. Na pewno zagrozi
nam również mączniak, ale akurat
jego dość łatwo zwalczyć. Dobór
preparatu na pierwszy zabieg na
pewno będzie kluczowy. Więcej
prognoz trudno w tej chwili przestawiać, zobaczymy kiedy przyjdzie wiosna.

www.raportrolny.pl
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Herbicydy do zastosowania
w pszenicy wiosną
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Dostępny również w Paku
z herbicydem Hudson 200 EC!
Wzmocnione działanie
na przytulię czepną!

Czynnikiem decydującym o skuteczności herbicydu jest
dobór substancji aktywnej (lub mieszaniny herbicydów)
do rzeczywistego stanu zachwaszczenia plantacji.
metsulfuronu metylowego z tifensulfuronem metylowym (Chenkar 750 WG),
która skutecznie eliminuje m. in.: fiołek
polny, jasnoty, mak polny, przetacznik
perski oraz chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna
bezwonna).
Kolejną grupę środków zalecanych
do wiosennej ochrony pszenicy ozimej
stanowią herbicydy eliminujące zarówno
1- jak i 2- liścienne gatunki chwastów.
Przykładem mogą być środki zawierające
pojedyncze substancje aktywne tj.: chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC, Tolurex
500 SC), chlorosulfuron (Glean 75 WG)
czy jodosulfuron metylosodowy (Huzar
05 WG, Huzar 100 OD). Chlorotoluron
dobrze zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego i chabra bławatka ale nie niszczy przytulii czepnej, natomiast środki
z grupy pochodnych sulfonylomocznika
(chlorosulfuron, jodosulfuron metylosodowy) skutecznie eliminują miotłę zbożową, mak polny, marunę bezwonną
i przytulię czepną.
Innym przykładem są środki zawierające w swym składzie mieszaninę różnych
substancji aktywnych. Należą tutaj m.
in.: mieszanina izoproturonu z diflufenikanem (Cougar 600 SC), tifensulfuronu
metylowego z chlorosulfuronem (Chisel
75 WG, Chisel Nowy 51,6 WG) czy mieszanina jodosulfuronu metylosodowego
z 2,4-D (Huzar Activ 387 OD). Wrażliwe
na te związki są: z jednoliściennych – miotła zbożowa, a z gatunków dwuliściennych – przytulia czepna, przetaczniki

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli
Wrocław
oraz maruna bezwonna.
W celu poszerzenia spektrum działania
herbicydów można również stosować
mieszaniny zbiornikowe. Etykiety licznych środków informują o możliwości
ich łączenia by rozwiązać konkretny
problem z zachwaszczeniem plantacji.
Takie działania umożliwiają osiągnięcie
wysokiej skuteczności chwastobójczej
przy niższym zużyciu substancji aktywnych, niż po aplikacji herbicydów
oddzielnie. Przykładem mogą być mieszaniny graminicydów z herbicydami
zwalczającymi gatunki dwuliścienne,
np.: Fantom 069 EW + Sekator 125 OD
lub Puma Uniwersal 069 EW + Sekator
125 OD. Istnieją również inne mieszaniny środków, z których każdy zwalcza zarówno jedno-, jak i dwuliścienne
chwasty (np.: Zeus 208 WG + Nuance
75 WG) lub mieszaniny zwalczające tylko
gatunki dwuliścienne (Galmet 20 SG +
Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC).
Wszystkie środki ochrony roślin należy aplikować ściśle według instrukcji
stosowania. Znajdują się tam szczegółowe
i ważne informacje odnośnie wrażliwości
poszczególnych gatunków chwastów na
herbicyd oraz dawek i terminów jego
stosowania.

Budujemy populację owadów zapylających
W tym roku będzie miała
miejsce już trzecia edycja, akcji
Budujemy populację owadów
zapylających®. Celem kampanii jest zachęcenie producentów,
rolników i sadowników, do samodzielnego prowadzenia hodowli dziko żyjącej pszczoły oraz
zwrócenie uwagi na właściwy
dobór środków ochrony roślin,
bezpiecznych dla entomofauny
zapylającej i pożytecznej.
W ramach tegorocznej edycji
akcji firma Sumi Agro:
• przekaże kolejne 2500 domków z gniazdami murarki
ogrodowej;
• rozda kolejne skrzynie z gniazdami murarki do wykorzystania w sadach produkcyjnych
i na plantacjach kwitnących
roślin rolniczych;
• zorganizuje spotkania w ośrodkach pokazowych, gdzie będzie można zobaczyć jak żyje
i pracuje murarka ogrodowa,
a specjaliści będą przekazywali

informacje o biologii i hodowli
tego owada;
• przeprowadzi kampanię informacyjną na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu
plonu roślin uprawnych.

Chęć otrzymania domku z murarką ogrodową można zgłaszać
przez stronę www.sumiagro.pl/
zapylacze od 2 marca 2015 r.
W oparciu o materiały Sumi Agro
Jolanta Malinowska-Kłos

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY

czarny pas w ochronie zbóż!
Specjalista w zwalczaniu kompleksu chwastów
dwuliściennych w zbożach
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Wiosenna aplikacja herbicydów stwarza warunki do precyzyjnego określenie
składu gatunkowego chwastów występujących na polu oraz ich nasilenia, i pozwala dobrać środek optymalnie do potrzeb.
Herbicydy przeznaczone do wiosennego
odchwaszczania pszenicy ozimej należy
stosować zaraz po ruszeniu wegetacji, tak
aby walkę z chwastami rozpocząć w jak
najmłodszej fazie rozwojowej. Większość
z dostępnych na rynku herbicydów należy stosować do końca krzewienia zbóż.
Wśród dostępnych na rynku herbicydów
znajdują się środki do zwalczania tylko
chwastów jednoliściennych, takich jak:
miotła zbożowa czy wyczyniec polny.
Obecnie w pszenicy ozimej zarejestrowane są graminicydy zawierające w swym
składzie fenoksaprop-P-etylu (Fantom
069 EW, Foxtrot 069 EW, Puma Uniwersal
069 EW) oraz pinoksaden (Axial 100 EC).
W celu zabezpieczenia pszenicy ozimej
przed negatywnym wpływem najbardziej
konkurencyjnych, dwuliściennych gatunków chwastów (tj.: chaber bławatek,
przytulia czepna, fiołek polny, maruna
bezwonna) można zastosować między
innymi środki zawierające mieszaninę
różnych substancji aktywnych, np.: 2,4-D
+ aminopyralid + florasulam (Mustang
Fotre 195 SE), aminopyralid + florasulam
(Dragon 450 WG, Dragon NT 450 WG)
czy herbicydy zawierające mieszaninę
tifensulfuronu metylu z tribenuronem
metylu (np. Calibre SX 50 SG, Pragma SX
50 SG, Garnstar Ultra SX 50 SG). W styczniu tego roku pojawiła się mieszanina

Opakowanie zawiera:
- 1 x 300 g Ergon 750 WG
- 2 x 1 l Hudson 200 EC
- miarka GRATIS

Nowa, bardzo skuteczna kombinacja substancji
aktywnych
Niska dawka: w jęczmieniu jarym zaledwie
60 g/ha, w pszenicy ozimej 75 g/ha
Nowoczesna formulacja

Czy wiesz, że…
Karate (jap. 空手, dosł. ‘pusta ręka’)
– to japońska sztuka walki, stworzona
przez mieszkańców wyspy Okinawa
jako metoda samoobrony bez użycia
broni. Czarny pas oznacza posiadanie
mistrzowskich umiejętności.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa
tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
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Zwalczanie chwastów w niekorzystnych
warunkach pogodowych
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Wysokość i jakość plonów zdeterminowana jest przez warunki pogodowe, które wyznaczają rytm pracy. W całym
cyklu uprawy roślin nieprzewidywalność pogody stanowi duży problem, ale możliwe jest minimalizowanie
związanych z tym kosztów dzięki stosowaniu herbicydów bardziej odpornych na zmywanie.
Na efektywność zabiegów
chwastobójczych mają wpływ
właściwości biologiczne i fizyczne środków ochrony roślin,
REKLAMA

stosowane dawki i metody aplikacji. Olbrzymią rolę odgrywają
także uwarunkowania pogodowe takie, jak temperatura,

nasłonecznienie, wilgotność
i deszcz, które w znacznym
stopniu mogą hamować działanie zastosowanych herbicydów.

Wystąpienie opadów w krótkim
czasie po zabiegu powoduje zmywanie preparatu z powierzchni roślin lub rozcieńczenie

substancji aktywnej, przyczyniając się do znacznego obniżenia
efektywności jej działania.
Badania wykazują, że niezależnie od rodzaju działania preparatu, występujący w krótkim
czasie (1- 2 godziny) po zastosowaniu oprysku deszcz, może
zmywać go, w zależności od intensywności, w granicach 40%80%. Pozostała po zmyciu ilość
substancji aktywnej nie zadziała
skutecznie, co bardzo często wymusza konieczność powtórzenia
zabiegu. Podobnie sprawa ma
się z temperaturą. Przykładowo,
herbicydy gorzej działają w niższych temperaturach, ponieważ
wszystkie czynności życiowe rośliny przebiegają wtedy wolniej.
Herbicyd wolniej wnika i rozprzestrzenia się w roślinie, co
powoduje zamiast zniszczenia
chwastu, jego powolny wzrost
i w efekcie dalszy rozwój. Również zbyt wysoka temperatura
może źle wpływać na stosowane
środki, co szczególnie dotyczy
herbicydów stosowanych w zbożach. Zabiegi wykonywane przy
wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu mogą powodować
fitotoksyczne działanie w stosunku do zbóż i zahamowanie
ich rozwoju.
Konieczność powtarzania zabiegów ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne rodzi
duże koszty, z kolei zaniechanie
ponownego oprysku może grozić
utratą plonów. Dla wzmocnienia
i przyspieszenia działania herbicydów konieczne jest zatem
skrócenie czasu potrzebnego na
wniknięcie substancji czynnej do
rośliny, ochrona przed spłukiwaniem w razie deszczu i odporność
na wysokie pH wody.
Dobre właściwości w tym
zakresie zostały wypracowane w niektórych herbicydach,
do których zaliczyć można
Biathlon 4D firmy BASF. Preparat

eliminuje chwasty od momentu
rozpoczęcia przez nie wegetacji
wiosną, już przy temperaturach
sięgających jedynie 5°C. Środek
wykazuje również wysoką odporność na deszcz: wykorzystana formulacja rozpuszczalnego
w wodzie granulatu nabiera odporności na zmywanie już po
godzinie od zabiegu. Wzmocnienie działania herbicydu, a także mieszanek z fungicydami,
zapewnia adiuwant Dash HC,
który przyspiesza wchłanianie
preparatów i pobieranie składników aktywnych przez chwasty,
a następnie usprawnia ich transport wewnątrz. Istotną kwestią
jest odporność jednego środka na
wiele czynników pogodowych,
bez konieczności dobierania wielu preparatów wspomagających.
Innowacyjne środki ochrony
roślin pozwalają na wykonywanie oprysków od najwcześniejszych faz wegetacji, wykazując
bardzo wysoką skuteczność nawet w niekorzystnych warunkach
pogodowych. Korzyści wynikające z zabezpieczenia plonowania wczesną wiosną i redukcję
ilości wykonywanych zabiegów
ochronnych to realna oszczędność czasu i pieniędzy.
Poniższe wyniki doświadczeń
na przykładzie dwóch chwastów
pokazują skuteczniejsze działanie
herbicydu Biathlon 4D w porównaniu do standardu rynkowego.
Więcej na:
http://w w w.agro.basf.pl/
agroportal/pl/pl/uprawy/zboza/biathlon_4d/product_details_70976.html
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Kukurydza na starcie
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Kukurydza od lat nie traci na popularności.
Areał uprawy kukurydzy w Polsce ustabilizował się na poziomie
około miliona hektarów i nawet
niestabilne ceny ziarna nie skłaniają rolników do zastąpienia jej
innymi roślinami uprawnymi.
Niewiele jest też innych roślin
mogących dać, w naszych warunkach klimatycznych, plon wysokoenergetycznej zielonki na poziomie
50-60 ton/ha.
Kukurydzę z przeznaczeniem na
ziarno uprawia wiele gospodarstw
towarowych, specjalizujących się
w produkcji roślinnej. Jej wysoka
tolerancja na uprawę w monokulturze, słabsze wymagania glebowe
oraz dobra wartość nawozowa resztek pożniwnych sprawiają, że stała
się interesującą pozycją, szczególnie w płodozmianie gospodarstw
wielkoobszarowych. Nowością jest
jednak coraz większy udział gospodarstw z produkcją zwierzęcą, które
interesują się uprawą kukurydzy na
ziarno, np. do zakiszenia, celem jak
najtańszego sposobu uzupełnienia
bazy paszowej w gospodarstwie.
Wszystkie te przesłanki sprowadzają się do tego, aby we własnym
gospodarstwie wyprodukować jak
najwięcej własnej paszy dobrej
jakości, a wysoko plonująca kukurydza idealnie się do tego celu
nadaje. Nie jest to jednak takie
proste, jakby mogło się wydawać.
Kukurydza jest rośliną wybitnie
ciepłolubną, pochodzi z Meksyku.
Jak większość roślin tropikalnych,
może ona w pewnych warunkach
podwoić wydajność fotosyntezy,
wchodząc w tzw. szlak fotosyntezy
C4, co skutkuje również wyższą
produkcją biomasy – ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania
wysokich plonów kukurydzy. Jednak postęp hodowlany umożliwił
uprawę tej rośliny (nawet na ziarno)
praktycznie w całym kraju, poza
terenami wysokogórskimi. Nie
oznacza to jednak, że kukurydza
przestała być rośliną o wysokich
wymaganiach cieplnych.
Co prawda najnowsze odmiany
potrafią skiełkować już w temperaturze 6°C, ale mimo wszystko
największym problemem są duże
wahania temperatury oraz przymrozki wiosną. Za absolutnie minimalną temperaturę gleby podczas
siewu kukurydzy należy przyjąć
6-8°C, pamiętając jednak o tym,
że minimalna temperatura dla
wschodów i wykształcania organów wegetatywnych wiosną to 1012°C, a optymalna to aż 15-20°C.
Wiadomo jednak, że w polskich
warunkach nie mamy żadnej gwarancji, a wręcz jest niewielkie prawdopodobieństwo tak ciepłej wiosny.
Jak więc można zminimalizować
negatywny wpływ ww. czynników
na początkowy rozwój kukurydzy?

Czynników wpływających na
start i rozwój początkowy jest wiele: od dostępności wody związanej
bezpośrednio z terminem siewu,
rodzajem gleby, stanowiskiem,
przez właściwą agrotechnikę,
głębokość uprawy przedsiewnej,
jakość siewu, po sprawy związane
z doborem odpowiedniej odmiany
i przede wszystkim nawożeniem
– przedsiewnym oraz ewentualnie
pogłównym oraz dolistnym. Mogłoby się wydawać, że nawożenie
przedsiewne ma niewielki wpływ
na początkowy rozwój tej rośliny,
która ilościowo najwięcej składników pokarmowych pobiera dopiero
w fazie zakrywania rzędów. Jest
jednak inaczej. To właśnie nawożenie startowe w dużym stopniu
warunkuje właściwy rozwój początkowy kukurydzy, jej odporność
na stresy oraz właściwe pobieranie
składników pokarmowych i wody.
Kukurydza na wyprodukowanie
1 t ziarna wraz z plonem zielonej
masy pobiera ok. 20 kg N, 10 kg
P2O5, 25 kg K2O, 3 kg S, 7 kg MgO,
20 g B i 40 g Zn. Jednak to nie
ilość składników, ale ich właściwa
forma i stała dostępność już od
początku wegetacji determinuje
rozwój kukurydzy.
Krytycznym momentem jest
okres po wschodach, kiedy kukurydza przestawia się z odżywiania się
z bielma ziarniaka na odżywianie
jej przez system korzeniowy. Bardzo często można zaobserwować,
szczególnie w fazie 4-6 liścia, problemy z pobieraniem min. Fosforu,
objawiające się sinofioletowymi
przebarwieniami postępującymi
od brzegów liści. Najczęściej dzieje
się tak na polach o nieuregulowanym pH i przy chłodnej pogodzie,
która jak zauważyliśmy wcześniej
w warunkach klimatycznych Polski często zdarza się w okolicach
przełomu maja i czerwca, znacznie utrudniając pobieranie fosforu.
Problemy z dostępnością dla roślin
tego składnika już na początku wegetacji mogą spowodować znaczny
spadek potencjału plonowania tej
rośliny, który jest budowany już
w fazie 6 liścia.
Tymczasem fosfor jest pierwiastkiem absolutnie niezbędnym
w rozwoju nie tylko kukurydzy, ale
i każdej innej rośliny uprawnej.
Szczególnie ważna jest jego rola
w początkowym okresie rozwoju
roślin. To głównie fosfor w połączeniu z wapniem i cynkiem odpowiada m.in. za szybki rozwój
systemu korzeniowego kukurydzy. Problemy z dostępnością tego
składnika na glebach kwaśnych
mogą stanowić poważne zagrożenie
dla wzrostu i rozwoju tej rośliny.
Drugim problemem związanym
z tym pierwiastkiem jest szybko

spadająca w czasie dostępność
tego składnika w glebie po jego
zastosowaniu. Rośliny potrzebują
fosforu, który po pierwsze będzie
maksymalnie dostępny niezależnie od pH gleby, a po drugie takiego, którego dostępność będzie
zapewniona podczas całego okresu
wegetacji. Dlatego w kukurydzy
tak powszechne stało się stosowanie aplikatorów do wysiewu
nawozów granulowanych, które
umożliwiają precyzyjne, zlokalizowane umieszczenie granul nawozu
w odległości kilku centymetrów
od wysiewanych nasion. Ważne
jest jednak to, aby były to nawozy
dopasowane składem do potrzeb
pokarmowych kukurydzy, tzn. zawierające startową dawkę azotu,
szybko i długo dostępny fosfor,
najlepiej uzupełniony łatwo dostępnym wapniem, oraz zawierające
najważniejszy dla niej mikroelement jakim jest cynk. Przykładem
takiego specjalistycznego nawozu jest Eurofertil Top 35 NP, zawierający wszystkie wymienione
składniki uzupełnione o niezbędne
dla kukurydzy siarkę i magnez.
Dodatkowo nawóz zawiera fosfor
nowej generacji o nazwie Top Phos,
chroniony przed uwstecznianiem
w kwaśnej glebie oraz kompleks
biostymulujący rozwój systemu
korzeniowego o nazwie Physio+.
Współdziałanie chronionego
przed uwstecznianiem fosforu,
wapnia i wysokiej dawki cynku
w początkowym okresie rozwoju
kukurydzy jest nie do przecenienia. Najmocniejszy efekt działania
tych składników widać pod ziemią,
w postaci szybko i mocno rozwiniętego systemu korzeniowego.
A to właśnie system korzeniowy,
który powinien jak najmocniej
wykształcić się w początkowym
okresie rozwoju, będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie szybko rosnącej rośliny w wodę i składniki
mineralne. Szczególnie istotne jest
to w warunkach klimatycznych
Polski, gdzie nierzadko mamy do
czynienia z okresową suszą przypadającą najczęściej w okolicach
lipca. Tutaj dochodzimy do potasu,
który zastosowany przedsiewnie
w formie nawozów potasowych
lub naturalnych powinien być dostępny przez cały okres wegetacji,
ponieważ pomaga on regulować
gospodarkę wodną roślin. Problemy z zaopatrzeniem w wodę, a co
za tym idzie z gospodarką wodną
roślin w tym okresie, mogą doprowadzić do drastycznego spadku
plonu zarówno ziarna jak i zielonki.
Dalszym udoskonaleniem rzędowego wysiewu nawozów staje
się nawożenie ultrazlokalizowane:
coraz popularniejsze w ostatnich
latach rozwiązanie, polegające

na aplikacji nawozu bezpośrednio z nasionami. Mowa tu o innowacyjnej metodzie odżywiania
kukurydzy już od pierwszych dni
po wytworzeniu systemu korzeniowego. Osiąga się to stosując nawóz
w postaci mikrogranulatu, stosowanego ze specjalnego aplikatora
bezpośrednio do redlicy nasiennej.
Dzięki temu składniki pokarmowe
trafiają w bezpośrednie sąsiedztwo nasion, i mogą być dostępne
już od początku wegetacji roślin.
Przykładem takiego rozwiązania,
które zawiera wszystkie niezbędne
w początkowym okresie składniki
pokarmowe, jest mikrogranulat
o nazwie Physiostart. Oprócz azotu, fosforu, wapnia, siarki i cynku,
zawiera on wspomniany wcześniej
kompleks biostymulujący Physio+
stymulujący szybki rozwój systemu
korzeniowego roślin uprawnych.
Wszystkie ww. nawozy zawierają dodatkowo mezocalc, czyli
wysoce reaktywny wapń, który
przede wszystkim stanowi doskonałe źródło wapnia odżywczego dla
roślin – tak ważnego przy budowie
komórek w początkowym okresie rozwoju roślin, a dodatkowo
podnosi odczyn gleby w obrębie
ryzosfery (strefy korzeniowej),
zwiększa pobieranie makroskładników, poprawia żyzność gleby
i jej strukturę, aktywizuje jej życie
mikrobiologiczne.
Mówiąc o innowacyjnych sposobach nawożenia, czy raczej odżywiania kukurydzy nie sposób
zauważyć jak zmieniają się dawki
nawozów/ha. W technologii tradycyjnej przy siewie rzutowym
w zależności od składu nawozu
są to ilości ok 400kg/ha. Przy siewie zlokalizowanym, przy pomocy
podsiewacza do nawozów granulowanych są to ilości ok 150-250 kg/
ha, a więc o połowę mniejsze. Nawożenie ultrazlokalizowane, czyli
aplikacja mikrogranulatu polega
na wysiewie już tylko 20-25 kg
nawozu/ha. Wbrew pozorom już
tak mała dawka może mieć kapitalne znaczenie dla wiosennego
rozwoju kukurydzy, szczególnie
w trudnych, polskich warunkach
klimatyczno-glebowych.
Nawożenie jest mocno kosztochłonną częścią uprawy kukurydzy,
jednak jeśli nie będziemy stosować
skutecznych, specjalistycznych rozwiązań „skrojonych na miarę” dla
każdej rośliny, nie uda się nam osiągać najwyższych plonów, a co za
tym idzie satysfakcji finansowej.
Nowoczesne odmiany kukurydzy,
innowacyjne nawożenie, połączone
z właściwą agrotechniką i ochroną
powinny stanowić klucz do sukcesu
w uprawie tej rośliny w każdym
gospodarstwie.
Wojciech Prokop
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Wpływ terminu siewu na
zdrowotność plantacji kukurydzy
Jednym ze sposobów wpływania na liczebność oraz
szkodliwość agrofagów jest manipulowanie terminem
siewu lub sadzenia.
Poprzez manipulowanie momentem wysiewu lub sadzenia
dąży się do tego, żeby termin
największego nasilenia organizmów szkodliwych nie zbiegł się
w czasie z okresem największej podatności roślin. Dzięki tej prostej
czynności można uchronić rośliny przed silnym uszkodzeniem,
a nawet zniszczeniem ze strony
niektórych agrofagów.
Rozważając manipulowanie terminem siewu kukurydzy trzeba
mieć na uwadze, że jest to roślina
ciepłolubna. Dzięki jednak znaczącemu postępowi hodowlanemu
jaki miał miejsce w ostatnich latach, udało się do genotypu wielu
odmian uprawianych w Europie
środkowo-wschodniej wprowadzić większą tolerancję na niższe
temperatury podczas kiełkowania,
a także zwiększyć tempo wzrostu
początkowego. Wymiernym tego
efektem jest znaczne przyśpieszenie
terminów siewu, które na południu kraju są wykonywane zwykle od początku drugiej dekady
kwietnia (wczesny termin) i trwają
do trzeciej dekady tego miesiąca,
natomiast w rejonie środkowym
i północnym przypadają zwykle od
końca drugiej i początku trzeciej
dekady kwietnia (termin wczesny)
do pierwszych dni maja. Jest to
bardzo duże osiągnięcie hodowli,
zważywszy, że jeszcze w 2005 roku
optymalny termin siewu kukurydzy na południu kraju przypadał
pod koniec kwietnia i w pierwszej
połowie maja, a kiełkowanie ziarniaków zaczynało się w temperaturze 8–10oC. Obecnie niektóre
odmiany kiełkują już w temperaturze gleby 5–8oC, a najwcześniejsze siewy kukurydzy z jakimi
można już w praktyce się spotkać
rozpoczynają się pod koniec marca
i w pierwszych dniach kwietnia
(sytuacja z 2014 roku) ale są to
siewy na granicy ryzyka. Przyśpieszenie terminów siewu pozwala na
uprawę odmian o dłuższej wegetacji (o wyższej liczbie FAO), które
z reguły lepiej plonują od odmian
wczesnych. Kukurydza może być
również uprawiana w plonie
wtórnym po życie poplonowym
i wówczas jest wysiewana do trzeciej dekady maja. Późniejsze siewy
sprzyjają zwykle szybszym i bardziej wyrównanym wschodom,
niemniej obniżają plony.

Wpływ na chwasty
Chwasty stanowią obecnie największe zagrożenie dla kukurydzy.
Poważnym problemem jest to, że

są lepiej dostosowane do środowiska aniżeli ciepłolubna kukurydza,
stąd też bez ochrony przegrałaby
ona walkę z zachwaszczeniem.
W odniesieniu do terminu siewu
– czy będzie on bardzo wczesny,
czy też bardzo późny – chwasty
będą nadal stanowiły zagrożenie
dla roślin, stąd nie obejdzie się
bez ich zwalczania niechemicznego bądź chemicznego. Kukurydza należy do grona najpóźniej
sianych roślin uprawnych w naszych warunkach, co daje szansę
na mechaniczne zniszczenie większej ilości chwastów w momencie
przygotowywania pola pod siew.
Dzięki temu eliminuje się część zachwaszczenia pochodzącego z glebowego banku nasion. W takim
przypadku aktualnie stosowane
optymalne terminy siewu tej rośliny spełniają pozytywną rolę
w przynajmniej częściowym ograniczaniu zachwaszczenia. Z kolei
jeżeli gospodarstwo decyduje się na
skrajnie wczesne siewy, odbywające
się w pierwszej dekadzie kwietnia to w przypadku wystąpienia
wiosennych chłodów, a zwłaszcza
przymrozków wzrasta zagrożenie
silnym zachwaszczeniem uprawy,
bowiem kukurydza będzie miała
wstrzymany, bądź spowolniony
wzrost przez dłuższy okres czasu
i konieczna będzie intensywniejsza
ochrona chemiczna.

Wpływ na choroby
W ograniczaniu zagrożenia ze
strony chorób zaleca się wykonanie wczesnych siewów, ale w glebę
dostatecznie ogrzaną (bezwzględny
warunek). W sprzyjających warunkach pogodowych intensywny
wzrost kukurydzy pozwoli roślinom wzmocnić się przed masowym
pojawem niektórych wczesnowiosennych chorób jak np. zgorzeli
siewek, głowni kukurydzy, czy
tez głowni pylącej kukurydzy.
Będzie także pozytywnie wpływał na ograniczenie zagrożenia
ze strony chorób pojawiających się
w późniejszym okresie, zwłaszcza
fuzarioz. Wczesny siew pozwala bowiem na szybszy wzrost i wzmocnienie ścian komórkowych, przez
które patogeny będą mieć utrudnione wnikanie do wnętrza roślin
(jeżeli te nie zostaną uszkodzone
np. przez szkodniki, czynniki pogodowe – np. uszkodzenia mrozowe,
gradowe itp.). Jeżeli jednak warunki pogodowe w okresie wiosennym
nie będą sprzyjały intensywnemu
wzrostowi roślin to nastąpi sytuacja odwrotna – ograniczona we

Dr hab. inż. P. Beres
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Rzeszowie
wzroście kukurydza, będąca w stresie termicznym, będzie bardzo
podatna na patogeny i konieczna
będzie intensywniejsza ochrona.
Wpierw rośliny mogą opanować
grzyby chłodolubne np. z rodzaju
Pythium, a następnie ciepłolubne
np. z rodzaju Fusarium.

Wpływ na szkodniki
W odniesieniu do większości
gatunków szkodników zaleca się
siewy wczesne, które pozwalają
roślinom wzmocnić się przed licznym pojawem niektórych gatunków
pod warunkiem, że pogoda będzie
sprzyjająca dla rozwoju kukurydzy. Wczesne siewy (druga dekada kwietnia) w warunkach ciepłej
i umiarkowanie wilgotnej wiosny
doskonale sprawdzają się w ograniczaniu szkodliwości ploniarki zbożówki – samice unikają składania jaj
na roślinach rozwijających więcej
niż 2–3 liście . Silnie rosnący system
korzeniowy młodych roślin radzi
sobie również lepiej ze szkodnikami
glebowymi, pod warunkiem, że te
nie występują masowo. Problemem
jest niestety to, że wczesne siewy
(druga dekada kwietnia) wykonane na monokulturach kukurydzy
zwiększają liczebność i szkodliwość
omacnicy prosowianki (samice do
składania jaj preferują zaawansowane we wzroście rośliny) oraz larw
stonki kukurydzianej (wskutek
wczesnych siewów szkodnik dłużej żeruje). Stwierdzono, z kolei, że
siewy późnomajowe ograniczają
liczebność i szkodliwość obu gatunków, niemniej ten termin siewu ma
niewielkie znaczenie w praktyce.
Na podstawie dotychczasowych
badań wykazano jednak, że poprzez zróżnicowany termin siewu
nie można całkowicie ograniczyć
pojawu najważniejszych agrofagów,
stąd też muszą być podejmowane inne metody niechemicznego
i chemicznego ich zwalczania.
W dalszym ciągu brakuje badań
nad oceną wpływu różnych terminów siewu kukurydzy na najważniejsze organizmy szkodliwe
w poszczególnych regionach kraju.

Jaką odmianę wybrać?
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Jaką odmianę siać w moim regionie? Takie pytanie zadają sobie rolnicy na całym świecie. O tym,
jak prowadzi się porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe na dość zróżnicowanym Pomorzu
– rozmawialiśmy z Mirosławą Domańską, dyrektor SDOO w Radostowie w woj. pomorskim.
Rolnicy kierują się tym, co
mówią im handlowcy z firm
nasiennych czy wynikami
badań doświadczalnictwa
porejestrowego?
W ostatnich latach coraz bardziej zwracają uwagę na doświadczalnictwo, a świadczy o tym
wzrastająca liczba osób uczestniczących w imprezach przez nas
organizowanych na Pomorzu.
To chyba dość istotne, aby
każdy region badać z osobna,
bo przecież ile cech wspólnych
mogą mieć Lubelszczyzna, Podlasie, Mazury i Żuławy?
To musi być realizowane lokalnie i pomimo tego, że porejestrowe doświadczalnictwo
odmianowe jest koordynowane
centralnie, ma jednak charakter
ściśle regionalny: każdy region
mając na uwadze ogólne zasady
systemu, sam ustala sobie taktykę
i sposób działania.
Na Pomorzu, mamy prócz
wilgotnych i żyznych Żuław,
REKLAMA

piaszczyste Kaszuby. Te subregiony bardzo się od siebie
różnią. Ile jest punktów badawczych na Pomorzu?
Na dzień dzisiejszy mamy ich
6 i myślę, że są one bardzo reprezentatywne dla pomorskich
warunków klimatyczno-glebowych. Ze względu na znaczenie
Żuław, utrzymujemy tam 2 punkty: w Lisewie i Dębinie w pow.
malborskim. Kociewie i Powiśle
reprezentuje Radostowo, gdzie
gleby co prawda też są dobre, ale
klimat inny niż na Żuławach. Pod
względem wyników jest to subregion podobny bardziej do Żuław
niż piaszczystych Kaszub. Kolejnym punktem jest znajdujący się
w samym sercu Kaszub Lubań,
gdzie badamy zboża i ziemniaki,
a w przyszłości chcemy badać
tam bobowate.
Lubań to nie są chyba aż
tak dramatyczne piaski jak
w okolicach Kościerzyny, Brus
i Chojnic?

Są. Dominuje tam klasa V,
a gleba jest zakamieniona. Prowadzimy tam doświadczenia od
17 lat i w porównaniu z innymi
punktami notujemy ogromne
zróżnicowanie w plonach. Porównania z Żuławami oczywiście
nie ma, ale nawet gdy porównujemy do zachodu Kaszub: do
Wyczechów w pow. człuchowskim i Karżniczki w słupskim,
widać bardzo wyraźną różnicę.
Środek regionu, czyli Szwajcaria
Kaszubska i okolice znacznie odbiegają pod względem plonów.
Ten rok jest pierwszym, kiedy
wchodzi w życie zazielenienie.
Można prognozować wielką
rolę i świetlaną przyszłość dla
roślin bobowatych. Jak dużą
pulą gatunków roślin, odmian
i doświadczeń dysponujemy?
Myślę, że przed roślinami
bobowatymi jest wielka przyszłość, nie tylko ze względu na
samo zazielenienie, ale również na znaczenie gospodarcze.

Dawniej były one bardzo popularne, a od pewnego czasu
zaniechano ich, ze względu na
niskie ceny. Są to grochy, bobiki i łubiny, a zastąpione zostały
przez tanią i łatwo dostępną soję.
Chcąc spełnić jednak wymogi
zazielenienia trzeba pomyśleć
o bobowatych, bo wiążą one
azot z atmosfery i mają dobry
wpływ na strukturę gleby. Krótko
mówiąc mają korzystny wpływ
nie tylko na kieszeń rolnika, ale
również i na płodozmian.
Soja również jest taką rośliną,
i choć to uprawa klimatu nieco
cieplejszego, są na Pomorzu,
rolnicy, którzy ją uprawiają.
Czy prowadzicie doświadczenia
również nad soją?
Zastanawialiśmy się nad podjęciem takich badań na Pomorzu, ale ze względu na barierę
klimatyczną jeszcze tego nie
zrobiliśmy. Prowadzone są prace
hodowlane, więc jeśli hodowcy
dostarczą nam w kolejnych latach

odmiany bardziej odporne na
niższą temperaturę, mniej wymagające wobec sumy temperatur,
to w przyszłości będziemy ją badać. W południowych regionach:
w Wielkopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie doświadczalnictwo się
tym już zajmuje. Pamiętać trzeba
jednak, że mamy dobre i rodzime
gatunki, hodowane przez krajowe
podmioty: łubiny, bobiki i grochy, którym należy dać pierwszeństwo. Dlatego zachęcam, aby
z tej puli dobrać sobie gatunek do
swojego gospodarstwa: na gleby mocniejsze bobiki i grochy
ogólnoużytkowe, a na słabsze
– łubiny, zarówno wąskolistny
jak i żółty.
Częstokroć się słyszy o znacznej przewadze gatunków
i odmian „tutejszych” nad przywożonymi z hodowli w innych
krajach. Czy można to potwierdzić w doświadczalnictwie?
To bywa różnie. W zależności od gatunku bywają lepsze

krajowe, albo lepsze zagraniczne. Największym problemem
jest fakt, że nasze hodowle są
niedofinansowane, więc trudno
im konkurować z bogatszymi
hodowlami z innych krajów.
Z drugiej strony nasze hodowle miewają często bardzo dobre
materiały wyjściowe i mimo
niedofinansowania dorównują hodowlom zagranicznym,
światowym.

Wiosenne zachwaszczenie rzepaku ozimego
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Rzepak ozimy jest bardzo wrażliwy na wszelkie błędy popełniane w agrotechnice.
Rzepak ozimy należy do roślin
reagujących wyraźnym obniżeniem plonowania spowodowanego przez konkurujące z nim
chwasty, a zwłaszcza gdy występują szczególnie uciążliwe gatunki, jak maruna bezwonna czy
przytulia czepna. Niekorzystne
działanie powoduje również masowe zachwaszczenie plantacji
fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą i bodziszkiem drobnym.
Prawidłowa agrotechnika
wymaga aby chwasty zwalczać
w uprawie rzepaku na samym
początku wegetacji już jesienią,
jednak nie zawsze jest to przestrzegane (z różnych względów).
Jeżeli nie wykonano zabiegów
zwalczania chwastów jesienią
to nie należy się dziwić, że na
wiosnę będziemy mieli duży
REKLAMA

problem z masowo występującymi i najczęściej już w początkowych fazach kwitnienia, takimi
gatunkami, jak tasznik pospolity, tobołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnoty, przetaczniki,
bodziszki itp. Szczególnie groźne
dla upraw będą zaawansowane
w rozwoju chwasty rumianowate
(zwłaszcza maruna bezwonna),
przytulia czepna, chaber bławatek i ostrożeń polny. Chwasty mogą wystąpić również na
plantacjach, na których jesienią
zostały wykonane zabiegi ochrony roślin. Jednak na skutek niewłaściwego doboru środków do
spodziewanego zachwaszczenia,
złych warunków atmosferycznych, jak również coraz częściej
stosowanych uproszczeń w zabiegach uprawowych to właśnie

chwasty dzięki swoim dużym
zdolnością konkurencyjnym
lepiej potrafią przetrwać jesień
i okres zimowy oraz szybciej od
roślin uprawnych rozwijać się
na wiosnę.
Jednym z problemów występujących w uprawie rzepaku
ozimego jest obserwowane zjawisko kompensacji niektórych
gatunków chwastów, które wykazują większą tolerancję (są
mniej wrażliwe) na substancje
chemiczne zawarte w preparatach
przeznaczonych do odchwaszczania tej uprawy. Do chwastów
stwarzających obecnie problemy
w uprawie rzepaku zaliczymy
fiołka polnego, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszka
drobnego, jak również coraz
częściej spotykany krzywoszyj

polny. Wymienione gatunki
należą do tzw. piętra dolnego
i zwykle uważa się je za mało
szkodliwe, jednak w przypadku
masowego występowania znacznie pogarszają warunki rozwoju
upraw pobierając znaczne ilości składników pokarmowych
z gleby i ograniczając przestrzeń
życiową roślin uprawnych.
Wykonywane wczesną wiosną
nawożenie azotowe wpływa na
szybszy rozwój roślin uprawnych
ale również i chwastów pozostałych na polu. Z tego względu
nie należy opóźniać zabiegów
chemicznej ochrony roślin, gdyż
szybko rozwijające się chwasty
po wykształceniu organów generatywnych są mało wrażliwe
na herbicydy.
Obecnie rolnicy mają niewielki
wybór środków ochrony roślin
zalecanych wiosną do zwalczania chwastów dwuliściennych.
Dostępne w handlu preparaty
możemy podzielić na dwie grupy.
Jedna grupa, to środki zawierające w swoim składzie substancję
czynną chlopyralid
w ilości 300 g/l do których
należy uznany od dawna herbicyd Lontrel 300 SL i szereg jego
odpowiedników, jak: Cliophar
300 SL, Faworyt 300 SL, Helion
300 SL, oraz środki dopuszczone
do obrotu w handlu równoległym, jak: Golden Clopyralid
300 SL, Hoder 300 SL, Kak-Piral
300 SL, Songhai 300 SL.
Lontrel 300 SL i jego odpowiedniki przeznaczony jest
przede wszystkim do zwalczania chwastów rumianowatych
(maruny bezwonnej, rumianu
polnego i rumianku pospolitego), chabra bławatka i ostrożenia
polnego, ale skutecznie zwalcza
również dymnicę pospolitą i żółtlicę drobnokwiatową. Wymienione środki możemy stosować
w rzepaku ozimym wiosną od
momentu ruszenia wegetacji do
początku wykształcania pąków
kwiatowych w dawkach 0,3 –
0,4 l/ha, ich słabą stroną jest brak
działania na szereg powszechnie
występujących w rzepaku chwastów jak: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
przytulia czepna oraz gorczyca
polna, tasznik pospolity i tobołki polne.
Druga grupa, to środki zawierające w swoim składzie chlopyralid (w ilości 267 g/l)+ pikloram
(w ilości 67 g/), którą reprezentuje herbicyd Galera 334 SL.
Jego odpowiedniki to środki
dopuszczone do obrotu w handlu równoległym, jak: Avocet
334 SL, Borowik 334 SL, Kratos,
który skutecznie niszczy przede

wszystkim chwasty rumianowate w fazie rozety (marunę bezwonną, rumian polny i rumianek
pospolity) i przytulię czepną do
fazy 8 cm wys. oraz chaber bławatek, ostrożeń polny, dymnicę
pospolitą i żółtlicę drobnokwiatową. Preparat należy stosować
w dawce 0,35 l/ha wiosną od
momentu ruszenia wegetacji do
fazy wytworzenia pąków kwiatowych. Galera 334 SL słabo zwalcza fiołka polnego, gwiazdnicę
pospolitą jasnoty i nie niszczy
bodziszka drobnego.
Osobną grupę stanowią środki przeznaczone do powschodowego zwalczania chwastów
jednoliściennych tzw. graminicydy, które charakteryzująca się
działaniem układowym. W handlu dostępnych jest kilkanaście
środków. Preparaty te skutecznie
zwalczają takie gatunki jak samosiewy zbóż, miotłę zbożową,
perz właściwy, chwasty prosowate i wyczyniec polny. Największe
negatywne znaczenie dla uprawy
rzepaku ozimego ma występowanie samosiewów zbóż, z uwagi na
nagminne stosowanie uproszczeń
w płodozmianie i uprawę rzepaku po przedplonach zbożowych.
Samosiewy zbóż kiełkują często
jeszcze przed wschodami rzepaku
i konkurując z rośliną uprawną prowadząc do nadmiernego
wydłużania i osłabienia siewek
rzepaku. Wraz z samosiewami
zbóż w rzepaku ozimym może
występować miotła zbożowa
a lokalnie dużym problemem
jest zachwaszczenie wyczyńcem
polnym. Dużym zagrożeniem
jest też perz właściwy, który
rozwija się przez rozłogi podziemne i podczas mechanicznych
uprawek przemieszczany jest po
całym polu.
Generalnie należy przyjąć
zasadę, że graminicydy wiosną
możemy stosować od momentu
ruszenia wegetacji do początku
wybijania roślin rzepaku w pęd.
Agil 100 EC (jego odpowiednikiem jest Aria 100 EC w handlu
równoległym) zawiera substancję
czynną propachizafop w ilości
100 g/l. Zalecany jest do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego i samosiewów
zbóż w fazie krzewienia w dawce
0,7 l/ha, a do niszczenia perzu
właściwego w fazie 3-6 liści
w dawce 1,25-1,5 l/ha. Focus
Ultra 100 EC zawierający cykloksydym w ilości 100 g/l należy
stosować wiosną do zwalczania
miotły zbożowej i samosiewów
zbóż w fazie krzewienia w dawce
1-1,5 l/ha, a do niszczenia perzu
właściwego w dawce 3 l/ha.
Fusilade Forte 150 EC zawiera
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fluazyfop-P-butylowy w ilości
150 g/l i jest zalecany wiosną (do
fazy krzewienia) do zwalczania
miotły zbożowej w dawce 0,751 l/ha, a zwalczania samosiewów
zbóż w dawce 0,5-0,75 l/ha (dawka 0,5 l/ha tylko w korzystnych
warunkach), natomiast do zwalczania perzu właściwego w fazie
4-10 liści w dawce 2-2,5 l/ha.
Pantera 040 EC zawiera chizalofop-P-tefurylowy w ilości 40 g/l
zalecany jest do zwalczania samosiewów zbóż i perzu właściwego w dawce 2 l/ha. Select
Super 120 EC zawiera kletodym
w ilości 120 g/l zalecany jest do
zwalczania samosiewów zbóż
w dawce 0,8 l/ha. Najliczniejszą
grupę graminicydów stanowią
preparaty zawierające w swoim składzie substancję czynną
chizalofop-P-etylowy, do której
należą np. Targa Super 05 EC
zalecany wiosną do zwalczania samosiewów zbóż do fazy
krzewienia w dawce 0,75-1 l/ha
i do zwalczania perzy właściwego w fazie 4-6 liści w dawce 2 l/
ha, Targa 10 EC (podobnie Pilot
10 EC) zalecany wiosną do zwalczania samosiewów zbóż w dawce
0,5 l/ha a do zwalczania perzu
w dawce 0,75 l/ha z dodatkiem
Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha, Elegant
05 EC i Taurus 05 EC zalecane
są do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w dawce
1 l/ha, Labrador 05 EC zalecany
do zwalczania samosiewów zbóż
w dawce 1,5 l/ha i perzu w dawce
3 l/ha, Leopard Extra 05 EC do
zwalczania samosiewów zbóż
w dawce 1 l/ha a perzu właściwego w dawce 3 l/ha.
Obecnie należy przestrzegać
zasad integrowanej ochrony
roślin i chemiczne zabiegi traktować jako uzupełnienie metod agrotechnicznych, które są
wykonywane w uzasadnionych
przypadkach, gdy inne metody
okazały się nieefektywne.

Zanim wjedziesz z azotem w rzepak
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Już nie długo trzeba będzie wyjechać w pole z pierwszą dawką
azotu dla rzepaku.
Problemów podczas siewu
rzepaku w 2014 roku było wiele, począwszy od stanowiska
(susza bądź nadmiar wody),
odpowiedniej struktury, która
gwarantuje optymalne warunki
roślin na starcie, po przeciągające
się żniwa. W niektórych regionach kraju trwały one do połowy
września, a nawet i dłużej, więc
często siew rzepaku był opóźniony. Mimo wszystko niektórzy decydowali się we wrześniu na siew
rzepaku, licząc na długą jesień.
Tam, gdzie zboża schodziły z pola
później – w połowie września,
szans na siew rzepaku już nie
było. W związku z tym plantacje
rzepaku wchodziły w okres zimy
w bardzo różnym stanie. Praktycznie do końca roku 2014 dopóki średniodobowa temperatura
oscylowała około 0°C, na polach
było w miarę zielono.
W ciągu ostatnich 3 tygodni
2014r. wzrost temperatur grubo
powyżej 8-10°C spowodował,
że wegetacja ruszyła. Na polach
można było zauważyć, że oziminy zmieniły kolor z zielonego
na jasno zielony, a następnie
na jasno żółty. Spowodowane
to było właśnie delikatnym ociepleniem i ruszeniem wegetacji.
Temperatura była zbyt wysoka,
aby rośliny się nie rozhartowały,
a z drugiej strony za niska, aby
mogły pobierać składniki pokarmowe z gleby. Przed podjęciem
jakichkolwiek kroków związanych z nawożeniem plantacji
rzepaku, ustaleniem dawki oraz
rodzaju nawozu, trzeba wybrać
się na lustracje polowe w celu
określenia obecnego stanu rzepaku. Chodzi głownie o ustalenie
obsady roślin na m2 oraz ocenę ich kondycji. Można będzie
spotkać plantacje „w dobrej formie”, gdzie rośliny przed zimą
zbudowały minimum 10-12 liści,
grubą i nisko osadzoną szyjkę
korzeniową oraz mocny i głęboki system korzeniowy. Obsada
na wiosnę powinna wahać się
w zależności od sposobu siewu i odmiany od 40-50 szt./m²
dla odmian liniowych sianych
tradycyjnie i do 20-30 szt./m²
dla hybryd sianych punktowo
w szerokie międzyrzędzia. Ale
na polach spotkać będzie można także rzepaki słabe, które nie
zbudowały ani określonej liczby
liści, ani też szyjki korzeniowej
czy systemu korzeniowego. Minimalna obsada kwalifikująca
plantację do dalszego prowadzenia to około 10-12szt. roślin/
m2, ale w miarę równomiernie
rozłożonych roślin. W przeciwnym razie dalsze prowadzenie

plantacji będzie nieuzasadnione
ekonomicznie. Mamy więc do
czynienia z dwoma przypadkami – plantacje w dobrej kondycji
i słabe. W myśl zasady, że po ruszeniu wegetacji to azot powinien
czekać na rośliny, a nie odwrotnie, należy ustalić kiedy podać
pierwszą dawkę, dobrać kolejne
oraz wybrać odpowiednią formulację nawozów. Oprócz azotu
w uprawie rzepaku równie ważna
jest siarka oraz forma, w jakiej
ją podamy. Nawożenie doglebowe tych roślin powinno być
zakończone już na 3-4 tygodnie
przed fazą kwitnienia. Wynika
to z krzywej pobierania składników oraz fizjologii rzepaku. Zbyt
późno podany, a co za tym idzie
zbyt późno pobrany azot, spowoduje przedłużenie kwitnienia
oraz wydłuży dojrzewanie roślin
w łanie. Przysparza to wiele problemów – osypywanie się dojrzałych łuszczyn oraz duże straty
przy omłocie łuszczyn jeszcze
nie do końca dojrzałych. Mitem
jest opinia krążąca powszechnie wśród rolników, że rzepaku
nie można przenawozić azotem.
Niestety można! Przeazotowanie
rzepaku prowadzi do nadmiernej
rozbudowy organów wegetatywnych – łodyg i liści oraz spadku
ilości organów generatywnych,
czyli łuszczyn. Do nawożenia
wiosennego rzepaku idealnym
rozwiązaniem jest Sulfammo
23 NPro. W składzie tego nawozu znajdziemy 23 % azotu
(12% formy amidowej oraz 11 %
formy amonowej), 31 % SO3
rozpuszczalnego w wodzie, 3 %
MgO oraz 7% szybko dostępnego
wapna mezocalc. Oprócz składników odżywczych nawóz zawiera
kompleks NPro, który powoduje
o 19% większe pobranie azotu
z gleby przez rośliny oraz 4 razy
szybszą jego transformację do
aminokwasów w roślinie. W rezultacie obserwujemy większą
zawartość suchej masy, mniejszą koncentrację azotanów oraz
wzrost plonu. Nawóz ten nadaje
się doskonale na pierwszą dawkę azotu w uprawie rzepaku na
dobrych plantacjach – dostarczamy wolno działający azot, tym
samym minimalizujemy straty
tego składnika podczas wiosennych roztopów czy opadów
deszczu. To azot czeka na rzepak
nie odwrotnie. W odróżnieniu
od formy azotanowej, forma
amonowa azotu jest sorbowana
przez kompleks sorpcyjny gleby,
a nie wypłukiwana w głąb profilu
glebowego poza zasięg korzeni.
Jednocześnie dostarczamy siarkę
roślinom bez efektu zakwaszenia

gleby. Zawarty w nawozie mezocalc buforuje zakwaszające
działanie siarki. W przypadku dobrych plantacji rzepaku, wiosenne nawożenie azotem powinno
wyglądać następująco: I dawka
– już w drugiej połowie lutego,
jeżeli ziemia jest zmarznięta i nie
ma śniegu – Sulfammo 23 NPro
w ilości 250-300 kg/ha, II dawka
– saletra amonowa po ruszeniu
wegetacji w ilości 250-300 kg/ha
bądź też mocznik (zastosowany
wcześniej niż saletra amonowa
z racji formy amidowej) w ilości 200 – 250 kg/ha. Oczywiście
suma azotu powinna odzwierciedlać realne możliwości produkcyjne danego stanowiska oraz
ilości azotu mineralnego, który
mamy do dyspozycji z zapasów
glebowych. Inaczej powinniśmy
nawozić plantacje słabe. W pierwszej kolejności należy zastosować
„szybki azot” w postaci chociażby wspomnianej wcześniej saletry
amonowej i do 5-10 dni zaraz za
tym nawóz z kompeksem NPro.
Niestety jest to kompromis między stratą azotu i ewentualnym
szybszym rozhartowaniem rzepaku, a dostarczeniem roślinie
formy azotanowej w celu szybszego wygenerowania masy wegetatywnej w postaci młodych liści.
Średni wzrost plonu w uprawie
rzepaku po zastosowaniu nawozu z kompleksem biostymulującym wahał się w ostatnich latach
w granicach 0,5 t do 0,8 t/ha.
Rzepak można wspierać na
wiele sposobów. Dotyczy to
głownie słabych plantacji. Problem polega jednak na tym, że
taki rzepak ma mało liści, małą
powierzchnię asymilacyjną, słaby i płytki system korzeniowy.
Idealnym rozwiązaniem w takim wypadku jest zastosowanie
nawozu płynnego działającego

doglebowo, ale i dolistnie, zawierającego kompleks aktywny
Fertiactyl. Kompleks ten zawiera
kwasy humusowe i fulwowe, które
ułatwiają dostępność składników
pokarmowych z gleby, jak również
poprawiają jej strukturę. Glicyna-betaina podnosi wydajność
fotosyntezy roślin oraz działa antystresowo, z kolei zeatyna – naturalny hormon roślinny z grupy
cytokinin, powoduje wzrost systemu korzeniowego oraz opóźnia
starzenie chlorofilu. W składzie
tego nawozu jest również NPK
w ilości 13%, 5%, 10%. Po ruszeniu wegetacji jest bardzo mało
czasu na to, aby rzepak zregenerował system korzeniowy oraz
wybudował nowe liście. Wraz
z upływem czasu, czy chcemy
czy nie, rzepak wejdzie w fazę
generatywną (dotyczy roślin które jesienią miały max. 4-6 liści)
i jeżeli wejdzie w nią słaby i nie
dożywiony, to odwdzięczy się
nam niskim plonem. Jest to więc
doskonałe rozwiązanie właśnie
na rozpoczęcie wegetacji przez
rośliny, zaraz na starcie. Nawóz
zawierający kompleks biostymulujący stosujemy w dawce 3-5 l/h
w oprysku po ruszeniu wegetacji,
kiedy rośliny rzepaku zaczynają
tworzyć pierwszą nową parę liści. Można go również mieszać
z roztworem saletrzano-mocznikowym w dawce 3 l/ha i stosować
na polu za pomocą dysz rozlewających. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy czas na wiosnę,
kiedy pojawia się spiętrzenie robót
polowych. Z doświadczeń wynika, że preparat ten zastosowany
na rzepaku samodzielnie, bądź też
z roztworem saletrzano-mocznikowym, wpływa jednoznacznie
na podniesienie plonu rzepaku
średnio o około 0,4 t /ha.
Waldemar Maś
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Startowe nawożenie rzepaku po zimie
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Rzepak należy do roślin, które mają bardzo duże wymagania względem azotu.
Azot jest pierwiastkiem najsilniej
wpływającym na poziom plonowania rzepaku, jednak nawożenie tym
pierwiastkiem wymaga oszacowania
plonu nasion z hektara, pomiaru
ilości azotu mineralnego w glebie
wiosną oraz oceny gęstości roślin
zarówno jesienią jak i po zimie.
Wiosną rzepak wymaga wczesnego zastosowania azotu, aby
sprawnie wznowić wzrost i rozwój oraz uniknąć obniżenia plonu. Tworzeniu pąków kwiatowych
wiosną towarzyszy bardzo intensywny wzrost łodyg i pąków, co
powoduje intensywne pobieranie
składników pokarmowych przez
rośliny. Jest to zatem bardzo ważny
etap plonotwórczy, bo w okresie
1-2 tygodni po kwitnieniu jest ustalona ostateczna liczba łuszczyn na
roślinie i nasion w łuszczynie, co
obok liczby roślin na 1m2 oraz MTZ
tworzy ostateczny plon rzepaku.
Do wytworzenia 1 dt nasion
rzepak zużywa około 6 kg azotu.
Chcąc uzyskać plon rzepaku na poziomie 3,5 t nasion z 1 ha, potrzeby
pokarmowe plantacji będą kształtowały się w zakresie 175-210 kg
N/ha (tab.1).
Nawożenie azotowe musi być wykonane jak najwcześniej. W przypadku rzepaku przyjmuje się zasadę,
że „nawóz czeka na rzepak”. Jest

to bardzo trudne do wykonania,
gdyż trzeba wyczuć moment, kiedy powierzchnia gleby jest jeszcze
zamarznięta. Później mogą być problemy z wjechaniem na pole i może
być po prostu za późno.
Wiosenną dawkę dzielimy
na dwie lub trzy w proporcjach:
70 i 30% bądź 60:30:10% lub
50:25:25%. Podział dużej dawki
nawozu azotowego na mniejsze,
podawane stopniowo w okresie wegetacji zmniejsza ryzyko wylegania
roślin rzepaku. Pierwsza dawka azotu (bezpośrednio przed ruszeniem
wegetacji) jest szczególnie ważna
aby rośliny szybko zregenerowały
uszkodzenia dopóki mają pod dostatkiem wody z zimowych opadów.
Najlepsza jest w tym okresie saletra amonowa. Należy pamiętać, że
wiosenna całkowita dawka azotu
zależy również od stanu plantacji
po zimie (obsada roślin). Jako dolną granicę obsady rzepaku przyjmuje się 30 roślin na 1 m2 pola.
Przy tak niskiej obsadzie roślin,
oprócz dawki uderzeniowej azotu
100-120 kg N/ha powinno być zastosowane dodatkowe nawożenie
fosforem w celu pobudzenia wzrostu
pędów bocznych rzepaku. Drugą
dawkę należy zastosować po około
2 tygodniach, gdy rośliny wejdą
w intensywny rozwój (od momentu

tworzenia się pędów kwiatowych do
pełni pąkowania roślin). Wówczas
azot można zastosować w postaci
saletry amonowej lub mocznika. Ta
dawka azotu wpływa na dobre osadzanie i wykształcenie się łuszczyn.
Trzecią dawkę azotu podajemy na
początku kwitnienia.
Sposób pobierania prób glebowych w celu oznaczenia azotu
mineralnego:
W glebie znajdują się rezerwy
azotu dostępnego dla roślin określanego jako azot mineralny (Nmin
) tj. sumy azotu amonowego (NNH4) i azotanowego (N-NO3).
Rzepak uprawia się na glebach
dobrych i średnich, które wiosną
zawierają od 60 do 100 kg N/ha
w formie (Nmin).
Ze względu na zróżnicowanie
przebiegu procesu mineralizacji azotu w glebie, wywołane przez różne
wartości temperatury i wilgotności
gleby, analiza gleby na zawartość
N min powinna być wykonana
w każdym roku. Uwzględnienie tej
formy azotu jest pomocne w ustaleniu optymalnej dawki azotu pod
rzepak na konkretnym polu. Aby
poznać aktualną zawartość Nmin
na plantacji rzepaku, należy wczesną wiosną tuż przed ruszeniem
wegetacji, pobrać próby glebowe.
Próbki należy pobrać za pomocą

zestawu lasek o rosnącej długości i malejącej średnicy: 0-30 cm,
31-60 cm i 61-90 w tych samych
otworach. Na jedną próbę zbiorczą
z danej głębokości powinno się składać 10-15 próbek z pojedynczych
punktów pobrania. Próbka zbiorcza o masie ok. 100 g powinna być
reprezentatywna dla powierzchni do 4 ha (gdy występuje mała
zmienność glebowa) lub 1 ha (gdy
występuje duża zmienność glebowa). Próbki muszą być oczyszczone z kamieni i części roślin oraz
rozdrobnione. Następnie należy je
umieścić w szczelnych woreczkach
i dokładnie opisać.
Próbki glebowe można oznaczyć
w Stacjach Chemiczno-Rolniczych,
jednak należy je tuż po pobraniu
niezwłocznie tam dostarczyć. Jeśli
znamy zasobność gleby w azot to
należałoby pomniejszyć ilość nawozu o tą wartość. Jednak wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych
wynosi ok. 65% - 80% i w zasadzie
dawka 240 kg N/ha przy plonie 4t/

ha zostaje zmniejszona o ok. 50 kg.
Sposób wyliczenia dawki nawozu azotowego dla rzepaku:
Dawkę nawozową azotu wylicza
się z algorytmu;
DN = (P∙UN) - Nmin
gdzie;
DN – dawka nawozowa azotu
w kg/ha
P - Prognozowany plon – 4 t/ha
UN – jednostkowe pobranie azotu
(kg N/t nasion) - 4t x 60 kg N =
240 kg N/ha
Przykładowa ilość azotu min. w glebie – 90 kg N/ha
Obliczamy zapotrzebowanie roślin na azot: 240 kg N/ha – 90 kg
N/ha = 150 kg N/ha (w obliczonej
wartości należy uwzględnić wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych – max. 80%, czyli: 150 kg
N : 0,8 = 187,5 kg N/ha)
Ważnym składnikiem pokarmowym dla rzepaku jest siarka. Rzepak
ozimy pobiera znaczące ilości tego
pierwiastka szczególnie wiosną (od
fazy wydłużania łodygi do fazy

Marta Wyzińska
IUN i G w Puławach
zawiązywania łuszczyn). Brak tego
pierwiastka ogranicza wzrost roślin, stają się one bardziej podatne
na choroby oraz zmniejsza się zawartość tłuszczu w nasionach jak
również plon. Z kolei nadmiar może
powodować gorszy wzrost roślin
oraz zakwasza glebę. Stosowanie
siarki powinno być także zharmonizowane z nawożeniem azotowym,
aby stosunek N:S wyniósł 5-6:1. Na
ogół zaleca się, aby dawka siarki nie
przekraczała 1/3 -1/4 dawki azotu więc uprawy rzepaku powinny
być nawożone dawką 30-40 kg
S/ha , a w szczególnych przypadkach można stosować dawkę do
60 kg S/ha.

Tabela 1. Zapotrzebowanie rzepaku ozimego na azot wiosną w zależności od przewidywanego plonu
nasion (Wałkowski i in., 2007/2008).
Przewidywane średnie plony nasion (t/ha)

Zapotrzebowanie na azot (kg/ha)

2,5
3,0
3,5

125-150
150-180
175-210

Insektycydy do stosowania w rzepaku

W Polsce do ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami zarejestrowanych jest 77 insektycydów.

Ta, jakby się wydawało, duża
liczba insektycydów jest tylko
pozorna, ponieważ aż 30 z nich
to środki zarejestrowane na zasadzie handlu równoległego,(występuje dużo generyków). Zatem
77 insektycydów nie odzwierciedla różnorodności asortymentu
dostępnego w ochronie rzepaku
przed szkodnikami, gdyż wiele
z tych środków jest takich samych a występują pod różnymi
nazwami handlowymi.

Najliczniejszą grupę stanowią
insektycydy z grupy pyretroidów.
Do ochrony rzepaku ozimego
zarejestrowanych jest 47 tych
środków zawierających 9 różnych
substancji czynnych. Aż 10 insektycydów zawiera deltametrynę,
kolejne 10 lambda-cyhalotrynę,
9 zawiera alfa-cypermetrynę,
6 zeta-cypermetrynę, 5 cypermetrynę, 4 beta-cyflutrynę,
1 gamma-cyhalotrynę, 1 esfenwalerat oraz 1 tau-fluwalinat.

Wymienione pyretroidy stanowią
ponad 60% wszystkich zarejestrowanych do ochrony rzepaku
ozimego insektycydów.
Kolejną liczną grupę insektycydów stanowią środki z grupy
fosforoorganicznych. Spośród
17 insektycydów 16 zawiera
substancję czynną chloropiryfos a 1 zawiera malation. Środki z grupy fosforoorganicznych
stanowią ponad 20% wszystkich
insektycydów zarejestrowanych
w ochronie rzepaku ozimego.
Należy zatem podkreślić, że
ponad 80% wszystkich dostępnych dzisiaj insektycydów
w rzepaku należy tylko do 2 grup
chemicznych.
Pozostałe grupy chemiczne są
reprezentowane przez niewielką
liczbą środków. Wśród neonikotynoidów występuje tu 5 insektycydów w skład których wchodzą
2 substancje czynne. 4 środki
zawierają acetamipryd a 1 tiachlopryd. Kolejną grupą chemiczną są oksadiazyny zawierające

substancję czynną indoksakarb.
W ochronie rzepaku dostępne są
2 takie insektycydy. Jeden środek
zawiera etofenproks, substancję
czynną z grupy eterów arylo-propylowych. Również 1 insektycyd
zawiera pimetrozynę, substancję
z grupy pirydyn azometyn.
Pozostałe 4 insektycydy zawierają w swoim składzie 2 substancje czynne z dwóch różnych grup
chemicznych. Jeden insektycyd
zawiera tiachlopryd z grupy neonikotynoidów oraz deltametrynę z grupy pyretroidów. Kolejne
2 środki zawierają chloropiryfos
z grupy fosforoorganicznych oraz
cypermetrynę z grupy pyretroidów. Natomiast jeden insektycyd
zawiera chloropiryfos z grupy
fosforoorganicznych oraz beta-cyflutrynę z grupy pyretroidów.
Istotnym zagadnieniem jest
zakres stosowania zarejestrowanych insektycydów w ochronie
rzepaku ozimego. Najwięcej, aż
71 insektycydów, zarejestrowanych jest do zwalczania słodyszka

rzepakowego, następnie 62 środki
do zwalczania chowacza czterozębnego, kolejne 55 do zwalczania chowacza brukwiaczka, 41 do
zwalczania chowacza podobnika
i 35 w zwalczaniu pryszczarka
kapustnika. Należy zatem podkreślić, że w ograniczaniu liczebności szkodników rzepaku
ozimego występujących w okresie wiosennej wegetacji jest dość
dużo insektycydów należących
do różnych grup chemicznych,
co jest szczególnie ważne w zapobieganiu wykształcenia się odporności u owadów szkodliwych.
Natomiast znaczne problemy
występują w ochronie rzepaku
ozimego przed szkodnikami występującymi w okresie jesiennej
wegetacji. Wśród zarejestrowanych insektycydów do ochrony rzepaku ozimego zaledwie
7 można stosować w zwalczaniu pchełek oraz mszyc a tylko
2 w zwalczaniu gnatarza rzepakowca. Do zwalczania pozostałych szkodników jesiennych nie

dr inż. Grzegorz Pruszyński
IOR – PIB w Poznaniu
ma obecnie zarejestrowanych
żadnych insektycydów. W dużym stopniu sytuacja ta spowodowana jest utratą możliwości
stosowania wszystkich dotychczas zarejestrowanych w rzepaku
ozimym zapraw insektycydowych przez okres 2 lat począwszy
od 1 grudnia 2013 roku. Wymóg
taki jest konsekwencją wprowadzenia w Unii Europejskiej Rozporządzenia 485/2013.
Planując ochronę rzepaku
przed szkodnikami zawsze należy szczegółowo zapoznać się
z treścią etykiety każdego środka
aby ryzyko popełnienia błędu
ograniczyć do minimum.
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Dzika zwierzyna wyrządza więcej szkód na plantacjach rzepaku ozimego niż nam się wydaje.
Badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym
Instytucie Badawczym w Poznaniu,
wykazały, zależność pomiędzy nasileniem wystąpienia chorób rzepaku ozimego powodowanych przez
grzyby a żerowaniem na plantacji
saren i jeleni.
Współczesne odmiany rzepaku, pozbawione kwasu erukowego
i glukozynolanów, są dla zwierząt
jeleniowatych bardzo atrakcyjnym,
łatwo strawnym i energetycznym
pokarmem. Jedna sarna potrafi
zjeść od 1,5 do 2,5 kilogramów
masy zielonej rzepaku na dobę,
uszkadzając przy tej okazji około
100-300 roślin! Jeleń z kolei jest zwierzęciem 4–6- krotnie większym od
sarny i spożywa do 15 kilogramów
pokarmu roślinnego na dobę. Jeleniowate tworzą w okresie jesienno-zimowym stada liczące niekiedy
kilkadziesiąt osobników. Częste wizyty tych zwierząt na plantacjach
powodują duże szkody, zarówno
bezpośrednie, polegające na zjadaniu i wydeptywaniu roślin, jak
i pośrednie, polegające na narażaniu
uszkodzonych mechanicznie roślin
na porażenie przez grzyby chorobotwórcze i bakterie, zmianę pokroju,
późniejsze dojrzewanie i zwiększoną

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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podatność na szkodniki.
Badania prowadzone w IOR-PIB
w Poznaniu wykazały, że zarówno
uszkodzenia rozety liściowej, jak
i stożka wzrostu rzepaku w fazach
BBCH 30-48 zawsze powodują
spadek plonowania tak uszkodzonych roślin w granicach 15-50%,
a częstym następstwem żerowania
zwierząt jest ich obumieranie. Mimo
zdolności rzepaku do regeneracji
wiadomo, że jednym z ważniejszych czynników ograniczających plonowanie uszkodzonych
mechanicznie roślin są następczo
występujące choroby powodowane
przez infekcje zarodników grzybów
dostających się do roślin poprzez
zranione tkanki. Optymalne warunki do infekcji chorób panują wczesną wiosną, zwłaszcza w warunkach
wysokiej wilgotności powietrza
i temperatury około 5-10˚C. Doświadczalnie dowiedziono między
innymi istnienie korelacji pomiędzy
występowaniem na plantacjach
zwierząt jeleniowatych a wzrostem
zachorowań spowodowanym suchą
zgnilizną kapustnych. W rejonach
występowania kiły kapustnych
rolnicy stwierdzają większe nasilenie choroby na plantacjach, gdzie
licznie występują sarny i jelenie.

Korzystne warunki dla infekcji
chorób wywoływanych przez grzyby rzepaku panują na przedwiośniu.
W zależności od przebiegu pogody,
dłuższe okresy utrzymywania się
wysokiej wilgotności i sprzyjającej
temperatury powietrza sprzyjają
rozwojowi szarej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni oraz czerni
krzyżowych.
W 2013 roku w dwóch lokalizacjach (Wilkanów i Ratajno)
w Kotlinie Kłodzkiej IOR-PIB przeprowadził doświadczenia mające
na celu sprawdzenie skuteczności
ochrony roślin rzepaku ozimego
silnie zgryzanego i uszkodzonego
przez jelenie i sarny przy użyciu
fungicydu Topsin M 500 SC zawierającego tiofanat metylowy w ilości
500 g/litr.Wybór fungicydu nie był
przypadkowy. Chodziło bowiem
o sprawdzenie działania substancji
czynnej o szerokim zakresie zwalczanych gatunków grzybów. Topsin
M 500 SC zawiera substancję czynną z grupy benzimidazoli – tiofanat
metylowy, który skutecznie zwalcza
sprawców takich chorób jak np.
fuzariozy, mączniaki, septoriozy,
rdze, zgnilizny, plamistości. Używany jest do ochrony zbóż, rzepaku ozimego, buraka cukrowego,

roślin sadowniczych, warzywnych,
i ozdobnych. Chroni rzepak ozimy
przed czernią krzyżowych, szarą
pleśnią, zgnilizną twardzikową,
suchą zgnilizną kapustnych.
Ocenę uszkodzeń wybranych do
doświadczeń plantacji rzepaku przez
zwierzęta jeleniowate przeprowadzono wczesną wiosną 2013 roku,
w stadium rozwoju roślin BBCH
50. Ocena wykazała, że spośród
ocalałych od całkowitego zniszczenia około 85% roślin było uszkodzonych w różnym stopniu
roślin (stożek wzrostu, rozeta)
na plantacji Wilkanów i około
80% na plantacji Ratajno. W obu
przypadkach właściciele plantacji
zgłaszali występowanie licznych
stad jeleni i saren, dochodzących
do kilkudziesięciu osobników na
każdej plantacji. W każdej z lokalizacji przeprowadzono następnie
dwie wersje doświadczenia. W pierwszej wersji, w momencie intensywnego wzrostu pędu rzepaku
(BBCH 52) zastosowano zabieg
opryskiwania fungicydem Topsin
M 500 SC w dawce 1,4 l/ha. W drugiej wersji na powierzchni kontrolnej tej samej plantacji pominięto
zabieg fungicydowy. Ocenę doświadczenia przeprowadzono na

roślinach znajdujących się w fazie
BBCH 75 (50% łuszczyn dojrzewa). Określono średnią wysokość
roślin w każdej wersji doświadczenia, liczbę odgałęzień roślin uszkodzonych przez jeleniowate, procent
łodyg porażonych przez suchą
zgniliznę kapustnych i zgniliznę
twardzikową oraz procent porażenia
łuszczyn przez czerń krzyżowych
i szarą pleśń. Końcowym etapem
doświadczeń była ocena plonu
dla wszystkich obiektów w obu
doświadczeniach.
Stwierdzono mniejsze porażenie
roślin przez choroby i ich wyższe
plonowanie w kombinacjach chronionych przy pomocy fungicydu
Topsin M 500 SC w porównaniu do kombinacji kontrolnych,
w których nie stosowano ochrony
fungicydowej.
Na plantacji Ratajno rośliny
chronione środkiem Topsin M
500 SC osiągnęły wysokość średnio o 25 cm wyższą niż rośliny
w wersjach kontrolnych, pomimo,
że liczba wykształconych odgałęzień
bocznych w przypadku roślin z uszkodzonym stożkiem wzrostu była
w obu wersjach doświadczalnych
podobna. Ogólne porażenie roślin
przez choroby w tej lokalizacji

było zdecydowanie wyższe niż
w przypadku lokalizacji Wilkanów.
Rośliny chronione środkiem Topsin
M 500 SC były jednak znacznie
mniej porażone przez sprawców
najważniejszych chorób niż rośliny
kontrolne. Plonowanie roślin chronionych środkiem Topsin M 500 SC
było na plantacji Ratajno o 0,7 t/
ha wyższe niż roślin kontrolnych .
W przypadku lokalizacji Wilkanów poziom uszkodzeń roślin
dokonanych przez zwierzęta jeleniowate był nieco wyższy niż plantacji Ratajno. Pozostałe parametry
uszkodzeń nie różniły się między
obiektami znacząco. Rośliny rzepaku w wersji z ochroną preparatem
Topsin M 500 SC były wyższe od
roślin kontrolnych średnio o 22 cm.
i słabiej porażone przez sprawców
chorób grzybowych. Plon roślin
chronionych środkiem Topsin M
500 SC był wyższy niż roślin kontrolnych o 0,4 t/ha.
Doświadczenia w obu lokalizacjach wykazały wyraźny, korzystny
wpływ na zdrowotność i plonowanie roślin uszkodzonych przez zwierzęta jeleniowate przy zastosowaniu
zabiegu fungicydem Topsin M
500 SC.
Źródło: Sumi Agro Poland

Nowa, szeroka rejestracja!
Szczegóły na
www.sumiagro.pl

JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
Solidny fungicyd chroniący kompleksowo:
zboża, rzepak, buraki
Solidne i właściwie skomponowane dwie
substancje aktywne działające: systemicznie,
zapobiegawczo i interwencyjnie, również
w niskich temperaturach (od 5°C)
Solidna i nowoczesna formulacja SE –
mikrokapsułki: lepiej przyswajalna i niezawodna
nawet w trudnych warunkach
Solidna ochrona porównywalna z najdroższymi
preparatami przy rozsądnej cenie

solidne uderzenie!
Czy wiesz, że…
Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku
którego nie może się obejść prawie żadna
uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Najbardziej znany na świecie zespół bębniarzy
japońskich nazywa się Yamato.
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
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Co w ziemniakach piszczy

REKLAMA

marzec 2015 r. | Raport Rolny

Solana Polska
99-440 Zduny 25 k/ Łowicza
tel./fax 46 839 11 93,
kom. 606 776 651,
602 620 458, 606 407 918
e-mail: solana@solanapolska.pl

Valetta
odmiana
b. wczesna

Laperla

odmiana
b. wczesna

Rosara
odmiana
b. wczesna

Satina

odmiana
śr. wczesna

Lilly

odmiana
wczesna

Ziemniak w handlu detalicznym coraz częściej traktowany jest jako warzywo
W ciągu ostatnich kilkunastu
lat w polskim rolnictwie zaszły
duże zmiany, które nie ominęły również sektora ziemniaczanego. Były to między innymi:
zmiany w systemach żywienia
zwierząt, znikome wykorzystanie
w produkcji spirytusu, rozwój
przetwórstwa frytek i chipsów
oraz zmniejszenie produkcji
skrobi ziemniaczanej. Wpłynęły one istotnie na znaczenie
ziemniaka w produkcji rolniczej
oraz w przetwórstwie przemysłowym. W roku 2014 ziemniak był uprawiany w Polsce
na powierzchni około 0,3 mln
ha, podczas gdy piętnaście lat
temu jego powierzchnia wynosiła prawie 1,3 mln ha (wg GUS).
W 2014 roku szacunkowy krajowy plon był rekordowy i wyniósł
278 dt z ha tj. o prawie 22% wyżej
niż w 2013 roku. W doświadczeniach PDOiR plony były zdecydowanie wyższe i wyniosły średnio
485 dt z ha (o prawie 7% wyższe
niż w 2013 roku).
Analizując powyższe dane
statystyczne zauważamy dużą
tendencję spadkową powierzchni

uprawy ziemniaków w Polsce. Coraz więcej rolników uprawia ziemniaki tylko na własne potrzeby.
Powstają natomiast duże farmy
specjalizujące się w ich produkcji
towarowej, które mogą zaspokoić
wszystkie potrzeby rynku ziemniaka. Ze względu na zmienność
cen na wolnym rynku ziemniaka
konsumpcyjnego, wzrasta zainteresowanie kontraktowaniem
surowca przeznaczonego do produkcji frytek i chipsów. Również
widoczny jest duży popyt na sadzeniaki odmian skrobiowych,
co jest powiązane z kontraktacją
oraz możliwością uzyskania specjalnej dopłaty około 400 euro
do hektara.
W Polsce podobnie jak w większości krajów Europy uprawa
ziemniaków skrobiowych plasuje
się na drugim miejscu pomiędzy
przenaczeniem do bezpośredniej
konsumpcji a wykorzystaniem
do produkcji frytek i chipsów.
Produkcja ziemniakó w skrobiowych ukierunkowana jest
przede wszystkim w celu pozyskiwania mączki ziemniaczanej. Skrobia ziemniaczana

w przemyśle spożywczym oprócz
tradycyjnego wykorzystania
w stanie nieprzetworzonym, jest
surowcem do wytwarzania licznych preparatów skrobiowych.
Między innymi dla potrzeb przemysłu spożywczego. Na jej bazie powstają hydrolizaty, syropy
skrobiowe i glukoza. Natomiast
przemysłowe wykorzystanie skrobi i jej pochodnych skoncentrowane jest głównie na produkcji
papieru (warto dodać, że około
10% masy papieru stanowi skrobia). Wykorzystywana jest również w przemyśle chemicznym,
farmaceutycznym, hutniczym
czy też włókienniczym.
Hodowlą odmian ziemniaka
skrobiowego w naszym kraju zajmują się dwa ośrodki hodowlane:
Pomorsko-Mazurska Hodowla
Ziemniaka z siedzibą (PMHZ)
oraz Hodowla Ziemniaka Zamarte. Polskie odmiany skrobiowe
wyróżniają się w skali Europy wysoką zawartością skrobi i bardzo
dużymi plonami skrobi. Ponadto
odmiany te charakteryzują się
wysoką odpornością na wirusy,
przewyższając pod tym względem

Tabela 1. Odmiany skrobiowe średniowczesne. Lata zbioru 2011-2014
Lp.

Plon ogólny bulw

Odmiany

2014

1
Wzorzec, dt z ha

2013

2012
2

391

402

493

106

1

Boryna

PL

2

Glada

PL

103

106

3

Harpun

PL

98

87

4

Jubilat

PL

109

Kaszub

PL

93
106

6

Pasat

PL

Szyper

PL

8

Zuzanna

DE

2013

490

75,5

92

102
105

97

108

99

103

107

96

2011

2014

2013

80,1

98,3

93,1

19,3

97

105

110

- b. wczesne:

Laperla, Rosara, Valetta

- wczesne:

Natascha, Lilly, Miranda,
Ludmilla (frytkowa), Verona

- śr. wczesne:

2011

20,0

19,8

19,0

18,2

19,9

20,3

96

88

19,0

20,0

%
4

98

114
104

109

101

106

89

103

95

109

101

103

107

95

20,8

103

20,2

96

21,4

109

18,6

20,7

19,0
18,1
19,9

19,8

19,3

20,3

20,9

20,1

20,0

112

18,6

2012

2011

2014

2013

101,2

18,8

101
98

19,1
19,3

Tabela 2. Odmiany skrobiowe średniopóźne i późne. Lata zbioru 2011-2014
Lp.

Plon ogólny bulw

Odmiany
1
Wzorzec, dt z ha

Satina, Red Lady, Toscana,
Belmonda

- przemysłowe: Verdi (na chipsy i skrobię)

2012

3

102

86

110

Zawartość skrobi

2012

94

5
7

Plon skrobi
2011
2014
% wzorca

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian w danym roku
Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w ostatnich czterech latach: Kuba, Rumpel oraz Cedron (skrobiowa wczesna)

Doskonałe sadzeniaki odmian jadalnych i przemysłowych

większość odmian zagranicznych.
Dodatkowo informacji o wartości gospodarczej odmiany
dostarcza porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe
i rolnicze (PDOiR). Jest to istotny element procesu wdrażania
postępu biologicznego do produkcji roślinnej. W latach 20112014 w PDOiR przetestowano
18 odmian skrobiowych. Wartość gospodarcza tych odmian
wyrażona jest głównie plonem
skrobi który stanowi iloczyn
plonu ogólnego i skrobiowości.
W grupie odmian średniowczesnych przetestowano 8 odmian.
Najwyższym plonem skrobi cechowały się Glada, Jubilat oraz
Pasat pochodzące z PMHZ oraz
niemiecka Zuzanna którą w Polsce reprezentuje Europlant.
Wśród odmian o najdłuższym
okresie wegetacji czyli średniopóźnych i późnych aktualną wartość gospodarczą określono dla
10 odmian.
W przedstawionym czteroleciu
najwyższy plon skrobi uzyskały
rodzime odmiany Hinga i Pokusa
oraz holenderski Kuras.

2014

2013

460

Plon skrobi

2012

2011

2014

2013

484

524

506

86,7

95,8

107,2

94

111

96

111

95

89

99

98

2

1

Danuta

DE

97

2

Hinga

PL

98

90

99

87

96

94

% wzorca

93

Zawartość skrobi
2012

2011

20,0

20,4

20,0

21,3

21,2

22,8

21,2

19,3

20,6

21,1

20,5

18,3

19,6

19,8

19,3

18,5

20,0

17,8

18,6

19,2

16,7

3

92

92

17,8

%
4

20,0

3

Inwestor

PL

4

Jasia

PL

5

Kuras

NL

109

112

6

Pasja Pomorska

PL

95

94

7

Pokusa

PL

115

108

8

Rudawa

PL

86

94

21,9

9

Skawa

PL

97

108

22,2

10

Sonda

PL

99

96

19,2

105
110
113

119
111

100
106

111

93

94

109

101

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian w danym roku
Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w ostatnich czterech latach: Bzura, Gandawa, Ikar

106
106

115
93

18,8

Tomasz Lenartowicz
COBORU w Słupi Wielkiej
Elżbieta Radzka
UPH w Siedlcach
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Wartość pokarmowa mieszanek
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Zmiana udziału nasion komponentów w plonie ma znaczący wpływ na jakość uzyskanego surowca
paszowego mieszanek roślin strączkowych ze zbożami.
Uprawa na nasiona
Zwiększenie udziału nasion grochu w plonie mieszanki korzystnie
wpływa na koncentrację białka
i tłuszczu oraz ograniczenie ilości
włókna. W nasionach mieszanki owsa z łubinem wąskolistnym
o większym udziale notowany jest
także znaczny wzrost zawartości
białka. Udział nasion wyki w mieszance z owsem lub pszenżytem
korzystnie wpływa na jakość
uzyskanej paszy. Pasze o większej zawartości białka mieszance
z jęczmieniem zapewnia udział
odmiany grochu o tradycyjnym
ulistnieniu i większej zawartości
białka. Odmiana grochu jak również jej udział w plonie mieszanki
ma niewielki wpływ na zawartość fosforu, wapnia i magnezu,
obserwuje się jedynie zwiększenie koncentracji potasu w paszy
o większym udziale nasion grochu.
Zwiększenie udziału nasion łubinu
wąskolistnego w plonie mieszanki
powoduje również zwiększenie
ilości włókna i popiołu oraz koncentracji potasu. Większy udział
nasion łubinu w plonie mieszanki
ma natomiast niewielki wpływ
na zawartość wapnia i magnezu.
Ponadto pasze o znacznie większej
zawartości białka w mieszance
zapewnia uprawa łubinu z pszenicą. Zwiększenie udziału owsa
w mieszankach z bobikiem ogranicza zawartość białka w uzyskanym surowcu paszowym oraz ma
niewielki wpływ na koncentrację
innych składników pokarmowych,
strawność in vitro oraz JPM.
Mieszanki pszenżyta z wyką
mają wyższy wskaźnik EAAI
(essential amino acid index) niż
mieszanki żyta z wyką, a aminokwasem ograniczającym wartość
odżywczą białka jest izoleucyna. Mieszanka pszenżyta jarego

z grochem pastewnym charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem
wartości odżywczej białka EAAI
i wyższą zawartością lizyny, izoleucyny i treoniny, niż mieszanka pszenżyta z grochem. Istnieje
duża zależność pomiędzy zawartością lizyny, izoleuceny i treoniny, a wskaźnikiem aminokwasów
egzogennych; zwiększenie udziału rośliny strączkowej powoduje
wzrost wskaźnika EAAI. W mieszance żyta z wyką kosmatą pod
wpływem nawożenia azotem
obserwowany jest spadek sumy
aminokwasów. Zwiększenie nawożenia azotem wpływa negatywnie
na zawartość lizyny i izoleucyny
w mieszance żyta z wyką. Ponadto
w nasionach mieszanki pszenżyta
Almo z wyką obserwowane jest
ograniczenie zawartości lizyny
pod wpływem nawożenia N.
Średnia zawartość białka
w mieszankach grochu z pszenicą lub pszenżytem najczęściej
jest większa niż w mieszankach
tego gatunku z jęczmieniem
i owsem. Stwierdzana jest większa strawność mieszanek pszenżyta z grochem niż mieszanek
owsa z grochem, a zwiększenie
udziału grochu w mieszankach
ją poprawia. Zawartość białka w plonie mieszanek stanowi
w głównym stopniu wypadkową
udziału gatunków w plonie mieszanek, a jego koncentracja jest
tym większa im większy jest udział
nasion rośliny strączkowej w plonie mieszanek. Średnia zawartość
białka w nasionach mieszanek wynosi 16 -17% z rozpiętością od
11% w mieszankach owsa z łubinem do około 23% w mieszance
pszenżyta z łubinem. Zawartość
białka w mieszankach najbardziej
zależały od składu mieszanek, ale
znaczący wpływ ma także termin
ich zbioru.

Wartość energetyczna mieszanek grochu z jęczmieniem
dla trzody chlewnej, wyrażona
w MJ energii metabolicznej, ulega
małym zmianom w zależności
od odmiany grochu. Niewielki
wzrost energii metabolicznej
i białka następuje pod wpływem
zwiększenia z 30 do 70% udziału
nasion grochu przy wysiewie mieszanki z jęczmieniem. Wskazuje
to, że mieszanki grochu z jęczmieniem mogą stanowić cenną
paszę dla tuczników; wymagany jest jednak dodatek paszy
wysokobiałkowej. Plon jednostek owsianych mieszanki owsa
z pastewną odmianą grochu jest
mniejszy od plonu uzyskanego
z owsa uprawianego w czystym
siewie, a wartość energetyczna
mieszanek zbożowo-strączkowych
stanowi wypadkową wielkości
plonu ogólnego mieszanek i jego
składu gatunkowego.

Uprawa na kiszonkę
W Polsce spośród roślin pastewnych na paszę objętościową dla
przeżuwaczy najczęściej uprawia
się kukurydzę, rośliny motylkowate, trawy, mieszanki traw z roślinami motylkowatymi i inne gatunki.
Wydaje się iż alternatywną paszą
objętościową mogącą w jakimś
stopniu zastąpić te rośliny jest
zielonka z mieszanek strączkowo-zbożowych. Mieszanki takie
zbierane w okresie od początku
kłoszenia do dojrzałości mleczno-woskowej zbóż dostarczają paszę
o wysokiej wartości energetycznej
i jednocześnie bogatszej w białko
niż pasza z kukurydzy. Stwarzają
również możliwość zastąpienia
kukurydzy w rejonach gdzie gatunek ten jest zawodny.
Biorąc pod uwagę wielkość
plonu i strawność suchej masy,

właściwy okres zbioru mieszanki wypada od fazy mlecznej do
początku woskowej dojrzałości
ziarna owsa, a zbierane w tym
okresie są dobrym materiałem kiszonkarskim. Mieszanki pszenicy
z grochem zawierają więcej białka, miej tłuszczu niż mieszanki
owsa z wyką, natomiast gromadzą
zbliżoną ilość włókna. Mieszanki
jęczmienia z pastewnymi odmianami grochu charakteryzują się
wyższymi plonami masy roślinnej
oraz lepszą jakością kiszonki niż
mieszanki z odmianami nasiennymi. Ponadto takie mieszanki odznaczają się wyższym poziomem
białka oraz niższą zawartością
NDF co wskazuje że korzystniej
jest uprawiać mieszanki z pastewnymi odmianami grochu.
Obserwowane jest zmniejszenie poziomu białka ogólnego
w roślinach owsa wraz z rozwojem (z 20% przed kłoszeniem do
10% s. m. w fazie dojrzewania) natomiast u grochu, od początku intensywnego wzrostu pozostaje na
zbliżonym poziomie (około 15%).
Zawartość włókna i frakcji ADF
jest większa w owsie niż w grochu,
a zawartość ligniny utrzymuje się
w roślinach grochu na poziomie
około 5% suchej masy, natomiast
u owsa wzrastała w okresie od
fazy mlecznej do pełnej dojrzałości
ziarna (do około 5%).
Udział roślin strączkowych
w mieszankach różnicuje wartość
pokarmową białka. Zwiększenie
udziału grochu przy wysiewie
z 50 do 75 % wpływa na polepszenie wartości białka (BTJP, BTJN,
BTJE), w mieszankach z jęczmieniem o około 14 %, a w mieszankach z owsem o około 7%, co jest
związane z istotnym wzrostem
udziału grochu w plonie. Większą
wartością odznaczają się także
mieszanki, których komponentem

jest wyka, a lepszym gatunkiem
zbożowym jest owies, a silniejszy
jego wpływ na wartość BTJE obserwowany jest zwłaszcza w mieszankach nie nawożonych.
Zastosowanie nawożenia naturalnego, w uprawie mieszanek
nie ma znaczącego wpływu na
wartość energetyczną mieszanek
roślin zbożowych ze strączkowymi zbieranymi na zieloną masę.
Średnia wartość wyrażona w JPM
w 1 kg suchej masy w mieszankach grochu z jęczmieniem wynosi około 0,77, a w mieszankach
z owsem 0,74. Obserwowana jest
poprawa strawności mieszanek
roślin strączkowych ze zbożami
pod wpływem zastosowanego nawożenia organicznego oraz zwiększenia udziału rośliny strączkowej
z 50 do 75 %. Mieszanki grochu
z owsem nawożone kompostem
odznaczają się lepszą strawnością
niż mieszanki, których komponentem strączkowym jest wyka.
Strawność in vitro suchej masy
mieszanek grochu z jęczmieniem
jest średnio o 2% lepsza niż mieszanek grochu z owsem, co jest
związane z większą zawartością
włókna surowego w owsie. Dobór
odmiany grochu do mieszanek ze
zbożami nie ma większego znaczenia na poprawę strawności.
Zawartość składników mineralnych (P, K, Mg, Ca) w mieszankach roślin strączkowych ze
zbożami jarymi nie ulegała wyraźnym zmianom w okresach wegetacji o zróżnicowanym przebiegu
pogody. Gatunek zbóż jak i rośliny
strączkowej, które są komponentami mieszanki oraz udział rośliny
strączkowej w mieszance nie różnicują znacząco procentowej zawartości tych składników. Według
Norm żywienia bydła, owiec, i kóz
można przyjąć, ze pod względem
zaopatrzenia przeżuwaczy na P, K,

Mg i Ca mieszanki te dostarczają
odpowiedniej ich zawartości.
Wyniki duńskich doświadczeń
wykazują, że żywienie bydła
mlecznego kiszonką z mieszanek grochu z jęczmieniem sprzyja
większej produkcji mleka i przyrostom żywej wagi bydła niż
żywionych kiszonką z samego
jęczmienia. Wyniki badań krajowych dowodzą, że kiszonka
z mieszanki grochu pastewnego,
owsa i jęczmienia może być podawana cielętom 11-70 dniowym
jako wyłączna pasza objętościowa.
Żywienie takie daje podobne efekty żywieniowe jak siano łąkowe.
Pobieranie przez cielęta kiszonki
jest jednak nieco mniejsze niż siana łąkowego i w efekcie powoduje słabsze o około kilka procent
przyrosty masy ciała. Składniki
pokarmowe takiej paszy są dobrze wykorzystane przez zwierzęta,
ale jednocześnie zużywają więcej
skalników pokarmowych na przyrost 1 kg masy ciała. Jednocześnie
stwierdza się jednakową wydajność
rzeźną buhajków oraz niewielkie
różnice masy siedmiu wyrębów
prawej półtuszy buhajków żywionych kiszonką z mieszanek roślin
strączkowych ze zbożami w porównaniu do żywionych kiszonka
z kukurydzy. Wyższą produkcją
mleka oraz większymi przyrostami żywej wagi charakteryzują się krowy mleczne karmione
mieszanką grochu z jęczmieniem
niż karmione samym jęczmieniem,
przyrosty żywej wagi krów zwiększają się wraz ze wzrostem udziału
grochu w kiszonce z mieszanki.
Efekty skarmiania mieszanek bobiku z jęczmieniem są słabsze niż
mieszanek grochu z jęczmieniem.
Prof. dr hab. Jerzy Ksieżak,
mgr Monika Antoniak,
mgr Jolanta Kaźmierczak
IUNG – PIB w Puławach
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Odmiany soi zarejestrowane w Polsce
Polsce jak i w Europie gwałtownie wzrasta
zainteresowanie uprawą tej rośliny.
Z roku na rok rośnie powierzchnia zasiewów soi. Zainteresowanie tą rośliną ze strony rolników
wynika z wielu powodów. Soja
jest podstawową rośliną białkową i dlatego posiada wysoką
wartość odżywczą w żywieniu
ludzi i zwierząt. Nasiona tej rośliny poza bardzo wartościowym
białkiem, zawierają także dużo
tłuszczu oraz pożądane w diecie
człowieka cenne sole mineralne
i witaminy.
W Polsce zarejestrowanych jest
5 odmian soi: Aldana, Augusta,
Mavka, Aligator, Madlen. Poza
wyżej wymienionymi w sprzedaży
są odmiany: Annushka, Violetta,
Lajma, Viorika, Simona, Atlanta,
Smuglyanka, Merlin, Lissabon,
Amandine. Wszystkie te odmiany
charakteryzują się długością wegetacji w granicach 130-140 dni.
Wczesność odmian soi określa
się liczbą zer tj. od czterech do
jednego (0000 - 0). Cztery zera
oznacza, że odmiana jest bardzo
wczesna, a jedno zero, że późna.
Merlin, to jedna z najwcześniej
dojrzewających odmian o wczesności 000, a zarazem najbardziej
plenna w warunkach Polski. Idealnie przystosowuje się do warunków klimatyczno-glebowych.
Posiada bardzo duży potencjał
plonowania, znakomity wigor,
dobrą odporność na wyleganie,
największą liczbę strąków na roślinie. Norma wysiewu dla tej
odmiany wynosi 4 – 4,5 jednostki/ha ( jednostka = 150tysięcy
nasion).
REKLAMA

Lissabon, to odmiana wczesna, która łączy wysoki plon
ziarna z dość niskimi roślinami.
W doświadczeniach jak i w gospodarstwach rolnych odmiana
ta uzyskuje bardzo przekonujące
wyniki plonowania. Ponadto charakteryzuje się ona doskonałą odpornością na wyleganie i wysokim
osadzeniem pierwszych strąków.
Norma wysiewu jest zbliżona do
normy poprzedniej odmiany.
Amadine podobnie jak poprzednie odmiany dość wcześnie
dojrzewa, ma wysoki potencjał
plonowania i wysoką zawartość
białka. Charakteryzuje się doskonałymi walorami smakowymi. Norma wysiewu jest zbliżona
do normy wyżej wymienionych
odmian.
Te trzy odmiany są własnością
firmy Saatbau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej. Nasiona
soi tej firmy są zaprawione metodą
fix-fertig. Na rynku są też nasiona
firmy Hodowla Soi Agroyoumis
Polska. Dotąd głównie sprzedawane były dwie odmiany tej firmy
tj. Mavka i Annushka.
Odmiana Mavka należy do grupy odmian o wczesności 000 tj.
o okresie wegetacji wynoszącym
125 – 135 dni. Średnia plonów
z doświadczeń dla tej odmiany
prowadzonych przez COBORU
wynosi od 2,5 – 3,2 t/ha.
Annushka, to bardzo wczesna
odmiana w grupie wczesności 0000 tj. o okresie wegetacji wynoszącym 100 – 130 dni. Potencjał
plonowania tej odmiany wynosi

4 t/ha, a zawartość białka 36 –
40% i tłuszczu 17 – 21%. Odmiana
ta dzięki krótkiemu okresowi wegetacji daje gwarancję wczesnego
dojrzewania i zbioru.
Madlen – jest nową zarejestrowaną w Polsce odmianą firmy Hodowla Soi Agroyoumis Polska. Jest
to odmiana wczesna, w grupie
wczesności 000. Długość okresu od
siewu do dojrzewania w przypadku
tej odmiany wynosi 125 – 135 dni.
Rekomendowana jest do uprawy
na ternie centralnej, południowej,
południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.
Potencjał plonowania wynosi 4 t/
ha, a zawartość białka 33 – 38%.
Odmiana ta dobrze się krzewi. Posiada wysoką odporność na suszę,
osypywanie się oraz choroby.
Polska odmiana Augusta jest
odmianą wczesną. Długość okresu
od siewu do dojrzałości technicznej
wynosi około 120 dni. Z kilkuletnich doświadczeń uzyskano plony
od 2,5 – 3,5 t/ha. Charakteryzuje
się równomiernym dojrzewaniem.
Druga odmiana krajowa Aldana jest w tej samej klasie wczesności i o tym samym potencjale
plonowania.
Nowa zarejestrowana odmiana
Aligator firmy Euralis należy do
wczesnych odmian z grupy wczesności 000. Jest odporna na wyleganie, charakteryzuje się wysokim
osadzeniem strąków. Potencjał plonowania wynosi 3,6 t/ha, zawartość białka 35%, tłuszczu 24,5%,
gęstość siewu 70 nasion/m2.
Dr inż. Tadeusz Solarski
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Czy soja powtórzy sukces kukurydzy?

Soja jeszcze nie jest popularną uprawą w Polsce, ale warto
ją uprawiać ze względu na jej wartość odżywczą jako
paszy, a także dlatego, że wiąże azot. O tym rozmawiamy
z Anną Stachiejewą, dyrektor regionalną Agro-Youmis.
Czy u nas nie jest za zimno
na soję?
Dzięki odmianom, które są na
rynku, można soję uprawiać nawet na północy Polski. Warto,
bo te odmiany dają dobre plony.
Rolnicy, którzy sieją Annushkę
na Pomorzu, zbierają plon 3t/ha
i są zadowoleni.
W jaki sposób odróżnić odmiany soi o krótszym i dłuższym sezonie wegetacyjnym?
Czy jest oznaczenie podobne
jak liczba FAO w kukurydzy?
Wczesność odmiany soi oznacza się za pomocą ilości zer. Na
tereny północne zaleca się odmiany trzy- lub czterozerowe.
Warto jednak skonsultować się
każdorazowo, bo region regionowi nierówny.
Jakie odmiany zaleca się
na północy, a jakie na południu kraju?
Z naszych odmian najbardziej
typowa dla południowej i centralnej Polski jest Mavka, a dla
północy Annushka. Uprawia
się je od 3 lat, a ostatnio mamy
sygnały od rolników, którzy
chcieliby siać na północy Mavkę. Ale to na własne ryzyko! Na
północy bardzo często udaje się
tę odmianę zebrać bez desykacji,
ale tego sukcesu zagwarantować
nie możemy. W przypadku Annushki zbiór bez desykacji jest
gwarantowany.
Kiedy zbiera się soję?

W drugiej – trzeciej dekadzie
września, zależnie od roku.
Jakie są wymagania soi? Co
zrobić, aby się udała?
Zalecamy siać soję na glebach
do IV klasy. Na V i VI można ja
też uprawiać, ale w przypadku
suszy, może się to – jak to zazwyczaj bywa – odbić na plonie.
Nawożenie jest niskie, bo soja jest
rośliną motylkową, która wiąże
60% azotu z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych.
Dlatego daje się tylko 20-30 kg
dawki startowej azotu. Jeśli chodzi o potas i fosfor to daje się go
ok. 90-100 kg na hektar.
Soja jest rośliną wiążącą
azot z powietrza, czyli można
ją wykorzystać w płodozmianie
w ramach zazielenienia.
To po pierwsze, owszem, natomiast po drugie: soja jest rośliną
wysokobiałkową. W tym roku
są większe dopłaty na rośliny
wysokobiałkowe, a więc mamy
z tego czysty zysk.
Jak soja znosi niedobory wody?
Dla soi bardzo jest ważne,
aby niedobory nie występowały w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków, czyli po ok.
20-25 czerwca. We wcześniejszym okresie nie ma to szczególnego znaczenia. Warto też
pamiętać, że soja ma korzeń
palowy, dzięki czemu może
ona pobierać wodę i składniki

pokarmowe z głębszych warstw.
Soja jest w pewnym sensie
podobna do kukurydzy: obie
te rośliny nie są europejskie,
a jednak dają się uprawiać na
naszym kontynencie i są bardzo dobre jako pasze. Kukurydzę w naszym kraju 50 lat
temu uprawiano raczej tylko
eksperymentalnie i to tylko na
samym południu, a obecnie rośnie jej ponad milion hektarów
praktycznie w całym kraju. Soja
całkiem niedawno weszła na
polskie pola. Czy soi można
prognozować analogiczny do
uprawy kukurydzy wzrost i podobną świetlaną przyszłość?
W roku 2011 soi było w Polsce
200 hektarów, w roku 2014 – już
6 tys hektarów. A więc powierzchnia uprawy soi w ciągu tych 3 lat
wzrosła 30-krotnie. Te fakty mówią same za siebie. Myślę, że
w tym roku powierzchnia uprawy soi będzie znacznie, znacznie
większa. A kiedyś tych hektarów
być może będzie i milion.
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Kłopoty rolników są kłopotami Ułóż sobie życie z pszczołami
Na co przy opryskach zwrócić uwagę, aby nie szkodzić
branży maszynowej
naszym sojusznikom – zapylaczom?
Kryzys ukraiński i embargo rosyjskie szkodzą polskim
rolnikom, choć rynek maszynowy zdaje się być od tego
niezależny, bo kto ma kupić traktor lub kombajn, nie patrzy
na politykę, lecz na finanse. Czy tak jest istotnie – o tym
rozmawiamy z Markiem Kunce, właścicielem firmy Roltop.
Odczuwamy kryzys wschodni
tak samo jak odczuwają go nasi
klienci, bo jesteśmy jak naczynia połączone. Gdy źle dzieje się
naszym klientom, źle dzieje się
również nam. Jest jedno światełko w tunelu: rolnicy wiedzą że
muszą się rozwijać i wymieniać
maszyny na nowe, bo to motor
postępu i wydajności. Dlatego
kupują nowe maszyny. Niestety jednak nie w takim stopniu
w jakim życzyliby sobie zarówno rolnicy jak i dealerzy. Spadek
eksportu odbija się również na
naszym rynku, podobnie spadek cen odbija się na branży
maszynowej.
Ceny płodów rolnych poszły
w dół, a rolnik który chce się
rozwijać: kupować grunt albo
maszyny, musi kupować je po
takich cenach, jak są. Bo w końcu nikt ceny maszyny dla niego
nie obniży o połowę.
Otóż to. Rolnicy mówią, że
skoro ceny zbóż spadły, a ceny
maszyn utrzymały się, to z wypracowanego zysku nie są w stanie
ich kupić. Sytuacja jest patowa.
Wszyscy czekamy na lepsze ceny.
Choć na rynkach światowych
zasób zbóż jest olbrzymi, ceny
wiele się nie zmieniają a w Polsce
euro poszło w górę, co powinno pociągnąć w górę ceny zbóż
a niestety one spadły.
Kto powinien coś z tym zrobić? Rząd? Unia?
Jedno i drugie. Zarówno rząd
jak i Unia. Jednak na takie ruchy
mogą sobie pozwolić silne rządy
i silna Unia. Rolnicy oczekują
działań ze strony rządu, a chodzi
tu tak naprawdę o przetrwanie
tych złych czasów i doczekanie
lepszych.
Jakie mechanizmy mogłyby
zostać uruchomione przez rząd,
aby pobudzić rynek?
Jesteśmy krajem rozwijającym
się, potrzebującym zastrzyku pieniędzy i nowych technologii –
dlatego to trudna kwestia. U nas
też parametrem ważnym, od którego wiele zależy, a który ulega
zmianie jest kurs euro. Budżet
unijny jest istotnym elementem
tej układanki.
Nowy budżet unijny teoretycznie powinien już działać
do 2013 roku, co wynika z jego
nazwy, a my od dwóch lat rozmawiamy o tym, jaki on dopiero będzie!
Ale w międzyczasie wiele

rzeczy się wydarzyło, choćby polityczno-militarnych na Ukrainie.
Do tego na świecie jest nadprodukcja żywności i wszyscy dążymy do intensyfikacji produkcji,
a rządy odnoszą się z rezerwą
do dalszych inwestycji w tym
kierunku. Głównym problemem
w tej chwili jest przyhamowywanie pieniędzy na gospodarkę,
aby przeznaczyć je na tę „zimną
wojnę”, blisko której centrum
i my jesteśmy.
Z drugiej strony mówi się, że
kryzysy są po to, żeby przeczyścić atmosferę i aby gospodarka
wyszła z nich odświeżona...
Ale nikt sobie tego nie życzy.
Kiedyś mówiono, że takim elementem są wojny, ale przecież
wojen też nikt nie chciał.
Czy - gdy zakończy się konflikt ukraiński - polskie firmy będą miały szanse stać się
realnym łącznikiem między
wschodem a zachodem i dostarczać nowoczesne technologie
rolnicze krajom jak Ukraina,
Białoruś, kraje bałtyjskie czy
Kazachstan – wyręczając Rosję?
Z jednej strony tak byśmy
chcieli. Z drugiej strony jednak,
jeśli Ukraina stanie się krajem takim jak my, wolnym i mogącym
decydować o swoim losie, a jej
rolnictwo osiągnie taki poziom

technologiczny jak nasze, zaleje nas swoimi produktami. To
trzeba brać pod uwagę, bo to
druga strona medalu. Tam jest
tak dobra ziemia, że nawet jej
nie trzeba specjalnie nawozić,
wystarczy posiać i zebrać. Wyobraźmy sobie, że damy tej ziemi trochę nawozów, środków
ochrony roślin i technologii. To
jest olbrzymi potencjał. Trudno
pogodzić te wszystkie elementy
i pewnie dlatego rząd w Brukseli
podchodzi do tego delikatnie.
Jeszcze nie tak dawno mieliśmy paradoksalną sytuację,
że największa potęga rolnicza
Europy, z olbrzymimi połaciami
żyznej ziemi, importowała żywność! Przecież to Rosja a także
Ukraina, na zdrowy rozum, powinny być spichlerzami Europy i eksportować. Ale jednak
fakt, że od nas importują, jest
w naszym interesie.
Zdecydowanie tak. Natomiast
u podłoża leży chyba ustrój tego
kraju. Tam nie ma do tej pory
możliwości, aby mieć swoje własne gospodarstwo. Ziemię się tam
jedynie dzierżawi, a władza ją
może w drodze administracyjnie
zabrać. Dlatego nie ma tu rozwoju, i moim zdaniem to jest główny hamulec rozwoju rolnictwa
w Rosji. I na Ukrainie również.

Czy wystarczy tylko wykonywać zabieg poza czasem oblotu
czy trzeba podjąć również dodatkowe środki? Wszystko zależy od
tego czym opryskujemy, a wiele
spraw regulują również przepisy.
O tym jak pryskać by nie szkodzić
zapylaczom prezentował na konferencji Sumi-Agro dr Grzegorz
Pruszyński (IOR-PIB).
Wzrost areału uprawy rzepaku (w ostatnich latach w Polsce
do około 800 tys. ha, a wkrótce zapewne milion) wpłynął na
stworzenie dogodnych warunków
dla występowania i zwiększenia liczebności wielu gatunków
szkodników, co w konsekwencji
wymaga właściwej ochrony insektycydowej. Jak zaznaczył G.
Pruszyński do ochrony rzepaku przed szkodnikami w Polsce
zarejestrowanych jest 76 insektycydów z pięciu grup chemicznych oraz cztery środki będące
mieszaniną dwóch substancji
czynnych z różnych grup chemicznych. Jednakże substancji
czynnych wchodzących w skład
produktów jest tylko 16. Ta sytuacja jest wynikiem szerokiego
wprowadzenia generyków oraz
rejestracji w ramach handlu równoległego. Sytuacji tej nie można
uznać za korzystną szczególnie
biorąc pod uwagę zapobieganie
wykształcaniu przez szkodniki
odporności na substancje czynne
i zalecenia przemiennego stosowania insektycydów z różnych
grup chemicznych – kontynuował prelegent. Od 2014 roku

obowiązuje w Unii Europejskiej
Rozporządzenie 485/2013 nakazujące ograniczenie stosowania
niektórych substancji czynnych
z grupy neonikotynoidów, w tym
będących składnikami zapraw
nasiennych. W konsekwencji
producenci byli zmuszeni do
wysiania niezaprawionego zaprawą insektycydową materiału, co
wpłynęło na wzrost zagrożenia
ze strony szkodników jesiennych
i potrzebę zwalczania ich zabiegami nalistnymi.
Pod względem ekotoksykologicznym w odniesieniu do
pszczół najistotniejsze są dwa
parametry: toksyczność i okres
prewencji. - Warto jednak pamiętać, że często producent
insektycydu nie musi podawać
np. wartości tych parametrów,
albo podać wartość prewencji
jako „nie dotyczy”. Dzieje się
tak, gdy preparat prawidłowo
stosowany nie ma możliwości
zetknięcia się z pszczołami – zauważył prelegent.
Przykładami środka, którego
nie wolno stosować tam, gdzie
swój pożytek mają pszczoły, jest
każdy insektycyd zawierający
pimetrozynę. Oznaczone jest
to na etykiecie ikoną przekreślonej pszczoły. Z kolei ikona
zachodzącego słońca oznacza,
że zabieg można wykonać jedynie po zakończeniu oblotu przez
pszczoły, ale można to uczynić
na pszczelim pożytku.
Innym przykładem są związki
fosforoorganiczne, które prócz

oznaczenia zakazu stosowania
na pożytkach pszczelich, mają
dodatkową adnotację, że ule należy przykryć lub usunąć podczas
wykonania zabiegu. Wynika to
z rzeczywiście podwyższonego
zagrożenia dla owadów zapylających. - Są to środki nieselektywne, o szerokim spektrum
działania, słowem: silne trucizny, więc należy restrykcyjnie
trzymać się etykiety – zauważa
Pruszyński.
- W Instytucie Ochrony Roślin
poświęcamy dużo czasu odpowiedniemu doborowi insektycydów, tak aby pomóc plantatorowi
żyć w zgodzie z zapylaczami.
Bo w końcu to one dają nam
3
0% więcej plonu rzepaku, a jedyne czego chcą w zamian, to
nie wyniszczać ich – podkreśla.
Dlatego należy dobrze przemyśleć swoją strategię wykonywania zabiegów. Przeprowadzono
eksperyment wieloletni porównując plon na polu traktowanym
środkami o różnych stopniach
ryzyka, z kontrolą nie będącą
w ogóle chronioną insektycydowo w okresie kwitnienia. Jak
wynika z badań, stosowanie środków o niskim ryzyku dla zapylaczy daje dwukrotnie większy
plon w porównaniu z kontrolą.
Stosowanie środków o wysokim
ryzyku (perytroidów), pomimo
tego że zastosowano je zgodnie
z zasadami, przyniosło zaledwie
120% plonu kontrolnego.
RR

Nowe nie zawsze jest droższe

Nieustanne udoskonalanie i tworzenie nowych rozwiązań
dostarcza rolnikom tylko samych korzyści.

Wiadomo, że z duchem technologicznym idzie wyższa cena
za urządzenia i maszyny rolnicze,
ale czasem zdarzy się też i tak,
że nowość rynkowa pozostaje
w podobnym zasięgu cenowym
co podobne rozwiązania mniej
udoskonalone.
Tak też się dzieje w firmie

M-ROL z Odolanowa. Jak
mówi jeden
z doradców
handlow ych
Jakub Tomaszewski: nie
od k r yliśmy
nic nowego
w świecie, cały
czas staramy
się idealne dopasować nasze
maszyny i wprowadzane w nich
udoskonalenia i nowinki technologiczne do ceny jaką by zapłacił
za nią nasz klient, a jednocześnie
wprowadzić rozwiązania bardziej pomocne w gospodarstwie
i odciążające ręce gospodarza.
Przykładem tego jest jeden z naszych najnowszych

produktów – przenośnik ślimakowy o średnicy 250 mm i wydajności do 60T/h. Przenośnik
posiada solidną, stabilną konstrukcję oraz ramę jezdną, na której jest zamontowany. Urządzenie
dostępne jest od długości 6 mb
do 12 mb i idealnie sprawdza
się przy załadunku ciężarówek,
gdzie istotne jest załadowanie
w krótkim czasie.
Przenośnik będzie można
zobaczyć na największych imprezach targowych w Polsce jak
i wschodniej części Europy.
To nie koniec nowości firmy
M-ROL na ten rok. Już niebawem
kolejne zobaczą światło dzienne
- dopowiada Tomaszewski.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wirtualny Pawilon z Polską Żywnością
Od polskich producentów bezpośrednio do chińskich konsumentów.
Wirtualny Pawilon z Polską Żywnością (VPF) to projekt promocji
i sprzedaży polskiej żywności na
chińskim rynku, przy użyciu platformy e-commerce. Transakcje będą
zawierane bezpośrednio pomiędzy
polskimi producentami a chińskimi
konsumentami indywidualnymi,
z pominięciem pośredników i dystrybutorów. Platforma VPF, której
twórcami są firma Sonall Consulting
(Warszawa) oraz LongMarch Partners (Pekin) ma wystartować jeszcze
w tym roku. Ta innowacyjna koncepcja, oparta na modelu B2C, przyczyni
się do zwiększenia świadomości nt.
polskich produktów spożywczych
oraz promocji rodzimej żywności
wśród konsumentów w Azji.

Perspektywiczny rynek
chiński
Projekt VPF powstał w odpowiedzi
na potrzeby żywieniowe mieszkańców Chin.
Zapotrzebowanie na produkty
spożywcze wynika też bezpośrednio
z wysokiego poziomu urbanizacji
oraz wciąż rosnącego popytu.
Zainteresowanie r ynkiem
chińskim to także kwestia rosnącego w tym regionie trendu kupowania żywności przez Internet.
W 2013 roku wartość zakupów

on-line wyniosła tam ponad 20 mld
złotych (podczas gdy w Polsce – zaledwie 1% tej wartości) i rośnie w tempie 50% rocznie.
W ramach VPF, produkty z Polski,
z magazynu centralnego w Łodzi,
będą transportowane do Chin drogą
morską lub kolejową. Tam trafią do
magazynów zlokalizowanych w strefach wolnego handlu w Chengdu
i Tianjin, które zadeklarowały już
wsparcie projektu. Stamtąd polskie
produkty dotrą do konsumentów za
pośrednictwem systemów logistycznych liderów na chińskim rynku
usług bezpośredniej sprzedaży internetowej – JD.com oraz Taobao.
com. Dzięki współpracy z tymi operatorami, którzy obsługują ponad
300 mln klientów, zobowiązania
celne i podatkowe powstawać będą
już po sprzedaży produktu.

Współpraca z polskimi
producentami żywności
Platforma VPF będzie przeznaczona dla polskich producentów,
oferujących wysokiej jakości produkty, posiadających odpowiedni
potencjał produkcyjny. Propozycja
współpracy będzie także skierowana do mniejszych firm, oferujących
żywność regionalną, wytwarzaną
metodami naturalnymi.
Sprzedaż przy użyciu platformy
będzie się odbywała bezpośrednio

do konsumentów indywidualnych.
Polscy eksporterzy, zaangażowani
w projekt VPF, otrzymają wsparcie
marketingowe, niezbędne do przygotowania oferty właściwej dla danej grupy odbiorców. Producenci
uzyskają także niezbędną pomoc
w zakresie spełnienia warunków
formalno-prawnych wprowadzenia produktów na chiński rynek,
w tym m.in. dotyczących wymaganych oznaczeń produktów czy uzyskania licencji i pozwoleń. Obecnie
na rynku chińskim występuje największe zapotrzebowanie na mięso
i jego przetwory, tłuszcze roślinne
i zwierzęce, produkty mleczne, słodycze oraz wyroby alkoholowe.

Finansowanie
Projekt przewiduje finansowanie
mieszane, w tym: środki własne, budżety pochodzące od producentów
oraz – w przypadku pozytywnej
oceny projektu przez władze polskie – dofinansowanie kampanii ze
środków publicznych na promocję
polskiej przedsiębiorczości.
Oprócz narzędzi wspierających
transakcje, pojawią się tam również informacje przeznaczone dla
chińskich konsumentów na temat
polskiej kuchni i produktów.
W oparciu o materiały
ITBC Communication
Jolanta Malinowska-Kłos

GOSPODARSTWO

Nowości Bayer CropScience
na sezon 2015

Bayer CropScience wprowadza w 2015 nowości w zakresie
ochrony upraw rolniczych i sadowniczych oraz nasiennictwa.
W nowym ulepszonym systemie Univo Xpro, w pierwszym
zabiegu fungicyd Aviator® Xpro
zastąpiony został przez Boogie
Xpro 400 EC. Produkt ten oprócz
substancji czynnych zawartych
w Aviatorze uzupełniony został
o spiroksaminę, specjalizującą
się w szybkim wyniszczaniu
mączniaka prawdziwego. Ten
trzyskładnikowy fungicyd łączy
w sobie wysoką skuteczność działania wyniszczającego z długim
okresem zapobiegawczym. Technologia Xpro to również wybitne
zwalczanie septorioz. Produkt
zastosowany w pierwszym zabiegu zwalcza łamliwość podstawy źdźbła. Fungicyd zwalcza
oba typy łamliwości typ W i R
oraz ogranicza fuzaryjną zgorzel
podstawy źdźbła.
Biscaya® 240 OD – nowa
era w ochronie rzepaku przed
szkodnikami
Biscaya to insektycyd do stosowania w rzepaku jarym i ozimym.
Działa długo i systemicznie,
na szkodniki kontaktowo

i żołądkowo. To insektycyd
w nowoczesnej formulacji OD,
co zapewnia doskonałą skuteczność biologiczną poprzez lepszą
penetrację w roślinie, zoptymalizowaną retencję i odporność na
zmywanie przez deszcz. Działa
selektywnie, jest łagodniejszy
dla użytkownika i środowiska,
ma szerokie okno aplikacyjne
i może być stosowany w okresie
kwitnienia rzepaku. Maksymalna
ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym to 2 zabiegi, zalecane
opryskiwanie średniokropliste.
Dodger – nowa odmiana rzepaku jarego
Rozwój nasiennictwa, to jeden
z głównych filarów działalności Bayer CropScience. W tym
roku firma oferuje swoim klientom nową odmianę mieszańcową rzepaku jarego o nazwie
Dodger (rejestracja COBORU
w 2014 r.). Odmiana ta osiągnęła
w doświadczeniach rejestracyjnych w 2014 r. najlepszy wynik
plonowania tj. 116% wzorca.
Również średni, wysoki wynik

plonowania za ostatnie 3 lata
111% wzorca pozwala twierdzić,
że Dodger jest odmianą godną
polecenia dla rolników chcących
uzyskiwać wyższe od przeciętnych plony rzepaku jarego.
Grunt to bezpieczeństwo
– Bioróżnorodność
Rok 2015 w akcji Grunt to Bezpieczeństwo będzie dedykowany
owadom pożytecznym, w tym
zapylającym.
Produkcja żywności o wysokiej jakości i przystępnej cenie
wymaga dobrych środków ochrony roślin, ale także zdrowych
owadów zapylających. Jednakże
często zapominamy, że nie tylko
owady zapylające należą do grupy organizmów pożytecznych.
Owady drapieżne czy pasożytnicze, a także nicienie owadobójcze i pająki przyczyniają się do
ograniczenia liczby szkodników
w uprawach.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
®
- zastrzeżony znak towarowy
firmy Bayer
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Specjalnie dla Ciebie!
Teraz ciągnik Farmtrac

Farmtrac 675DT
z ładowaczem
czołowym

Farmtrac 675DT

108.980 zł

*

98.990 zł

*

Wykorzystaj to i kup teraz ciągniki, w atrakcyjnej cenie. Śpiesz się!
O szczegóły zapytaj swojego dealera.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 11 | 11-700 Mrągowo | Polska
Infolinia: 896 749 014 lub: 600 957 608, 608 370 198, 790 549 777
E-mail farmtrac@farmtrac.com.pl

* Ceny netto po obniżce. Treść zawarta w reklamie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Promocja dotyczy ciągnika 675DT, szczegóły promocji na
stronie www.farmtrac.pl. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące ceny, wyposażenia i specyfikacji ciągników następują każdorazowo w indywidualnej umowie sprzedaży zawieranej przez strony. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

24 G O S P O D A R S T W O

Nawożenie Trwałych Użytków Zielonych
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Chociaż nie tak dawno pożegnaliśmy rok 2014, całkiem zresztą niezły dla producentów mleka, to
jak zwykle kłopotów nie ubyło.
Skomplikowana sytuacja międzynarodowa stawia wiele pytań, na które trudno jest znaleźć
dziś odpowiedź. Dodatkowo od
15 kwietnia 2015 nastąpi uwolnienie kwot mlecznych – jak zachowa się rynek, to na dzisiaj
wielka niewiadoma. Co w takiej
sytuacji mają zrobić mleczarze
– odpowiem wersem z piosenki –
„róbmy swoje” Panowie i Panie.
Zajmijmy się tym na czym się
znamy, a więc produkcją mleka.
Za trzy-cztery miesiące zacznie
się kolejny cykl produkcji pasz
objętościowych: sianokiszonek
i kukurydzy kiszonkowej. To od
ich ilości i jakości zależą w głównej mierze koszty produkcji. Na
„pierwszy ogień” zawsze idą
trawy, a w zasadzie mieszanki
traw z roślinami motylkowatymi. W odniesieniu do tej uprawy (upraw) chciałbym omówić
kilka pozornie oczywistych zagadnień. Po pierwsze – jaki jest
cel uprawy TUZ?
Dobrze uprawiane TUZ-y

dostarczają podstawowych składników pokarmowych: energii,
składników mineralnych i białka. W przypadku standardowego
w naszych warunkach żywienia
opartego na kiszonce z kukurydzy, która jest typowo „ energetyczną” rośliną, mieszanki traw
z podkreślam motylkowatymi lub
lucerną w czystym siewie, powinny dostarczać maksymalnie
dużej ilości białka. Czym większy udział roślin motylkowatych,
tym bardziej możemy liczyć na
wysoki plon tego składnika.
Utrzymanie tych roślin w runi
często stwarza problemy. Wiele
razy słyszę od rolników narzekania na szybkie ”ginięcie” właśnie
motylkowatych z łąki i obwinianie za to firm nasiennych.
Czy tak jest naprawdę? Co jest
kluczem do sukcesu w uprawie
motylkowatych na TUZ-ach,
a więc wysokiej produkcji białka na własnym polu?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy uzmysłowić sobie

fakt, iż mieszanka traw z motylkowatymi, to zbiorowisko roślin
o nieco różnym zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe.
Trawy potrzebują nawożenia
azotowego, natomiast motylkowate mogą się bez niego obejść.
Zapotrzebowanie na fosfor i potas jest mniej więcej podobne,
natomiast potrzeby pokarmowe
w zakresie odżywiania wapniem
są w przypadku motylkowatych
zdecydowanie wyższe. Tak więc,
aby utrzymać te rośliny w runi,
musimy im zapewnić bardzo
wysoką dostępność wapnia. To
o tym składniku najczęściej zapominamy, a jego niedostatek
jest przyczyną szybkiego wypadania, niskiego plonu i marnej
jego jakości. Dodatkowo wiele
traw szlachetnych, o wysokiej
wartości pokarmowej np. kostrzewa łąkowa, też są „wapnożerne.” W tej sytuacji skupianie
się w nawożeniu TUZ-ów tylko na NPK jest podstawowym
błędem. Nowoczesne i wydajne

mieszanki pastwiskowe i łąkowe
potrzebują zdecydowanie dużych
ilości wapnia. Gwarantuje on nie
tylko prawidłowe pH gleby, ale
i odpowiednią zasobność i dostępność wapnia jako składnika
pokarmowego – tak samo ważnego (a może nawet ważniejszego kiedy mówimy o produkcji
białka), jak powszechnie stosowany azot. W tym kontekście
pierwszą czynnością przed wysianiem jakichkolwiek nawozów jest
sprawdzenie pH. Doradcy profesjonalnych firm nawozowych
mają niezbędny sprzęt i mogą to
wykonać bezpośrednio na polu.
Jeżeli pH jest poniżej 5,5, konieczne jest zastosowanie nawożenia interwencyjnego nawozem
wapniowym o wysokiej reaktywności. Nawozy pochodzące
z mielonych skał (np. dolomit) nie
nadają się do tego. Musi to być
nawóz, w którym wapń występuje w formie amorficznej, która
gwarantuje jego wysoką rozpuszczalność (reaktywność). Dobrze

też aby dostarczyć, szczególnie
na lżejszych glebach, pewną
ilość magnezu. Nawozem, który spełnia te wszystkie wymagania jest Physiomax 975. Jest
on łatwy w stosowaniu (granulat), a wysoka zawartość Ca (
76% CaCO3) pozwala na stosowanie go w niewielkich ilościach
– ok. 300 kg/ha. Niewątpliwą
przewagą tego nawozu jest dodatek kompleksu biostymulującego
Pysio+ z alg morskich. Stymuluje
on regenerację systemu korzeniowego traw po zimie, dzięki
czemu rośliny szybciej startują,
wydajniej pobierają składniki
nawozów, a w sezonie są bardziej odporne na okresowe susze. Działanie tego nawozu na
TUZ-ach zostało potwierdzone
przez hodowców wielokrotnie.
Nawóz ten został zamieszczony
w wykazie nawozów i środków
poprawiających właściwości
gleby IUNG Puławy i zakwalifikowany także do stosowania
w rolnictwie ekologicznym.

W sytuacji zaniżonego pH Physimomax 975 pełni dwie funkcje:
poprzez szybkie podniesienie pH
(możemy uzyskać wzrost o 0,5 do
0,8 pkt.) poprawia wykorzystanie nawozów mineralnych =
poprawa rentowności ich stosowania, a dzięki dostępności
Ca jako składnika pokarmowego
rośnie udział roślin motylkowatych w runi, a wiec mamy większy plon i jakość paszy (białko).
A jak sytuacja wygląda w przypadku prawidłowego pH? Jak wcześniej wspomniałem, dostępność
wapnia jako składnika pokarmowego jest kluczem do utrzymania
motylkowatych w runi, a więc
wysokiej produkcji białka z ha.
Zapotrzebowanie to jest na tyle
wysokie (trawy też go potrzebują),
iż dokarmianie Ca co sezon „ pod
plon” powinno być standardem!
Gwarantuje to nie tylko wysoki,
ale także jakościowo dobry plon.
Generalna zasada nawożenia
TUZ na gruntach mineralnych:
najpierw wapń, a potem azot!

Co ze słupami energetycznymi na polu?

Aleksander Gruszko

Według niektórych szacunków aż 90% linii przesyłowych nie ma uregulowanego statusu prawnego.
Niektórym rolnikom linie
energetyczne przeszkadzają
w prowadzeniu produkcji rolnej. Po pierwsze trzeba omijać
słupy i tracić czas, a po drugie
niektóre zwierzęta nie chcą się
paść w okolicach linii.
Choć obowiązująca ustawa
mówi o instalacjach „do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej i podobnych”, to
w praktyce sprawa najczęściej
dotyczy linii elektrycznych:
wysokiego (np. 110 kV) z charakterystycznymi wysokimi słupami kratownicowymi, średniego
(15-30 kV) łatwego do odróżnienia po trzech biegnących przewodach lub niskiego napięcia
(400V), charakteryzującego się
czterema przewodami (trzy fazy
i „zero”).

umieszczano sieci. W polskim
systemie prawa temat ten został unormowany dopiero
w 2008 roku. Ustanowiono
wówczas nową instytucję: służebność przesyłu - polegającą na
obciążeniu nieruchomości na
rzecz firmy np. energetycznej,
prawem do umieszczenia elementów sieci przesyłowej nad
gruntem lub w nim. Służebność
tę zakłady energetyczne mogą
nabyć w drodze umowy z właścicielem gruntu, wyroku sądu
lub zasiedzenia.
Najłatwiej jest porozumieć się.
Właściciel obciążanej nieruchomości podpisuje notarialnie umowę z zakładem energetycznym
o ustanowieniu służebności. Służebność zostaje wpisana do ksiąg
wieczystych, a właściciel odbiera
ustalone za nią wynagrodzenie.

w rękach sądu, który praktycznie
zawsze powołuje biegłych.
Z ostatnią sytuacją możemy mieć do czynienia często
u nas, gdy linie budowane były
bez żadnej umowy, ale bardzo
dawno. Na przykład w latach
50-60. Zakład, który wybudował
infrastrukturę, może zasiedzieć
prawo służebności: po 20 latach,
jeśli stało się to w dobrej wierze,
a po 30 w przypadku zasiedzenia
w złej wierze. Jeśli firma wybudowała infrastrukturę bez żadnej
umowy z właścicielem działki,
to nie ma wątpliwości, że było
to w złej wierze. Bieg zasiedzenie
przez zakład biegnie od czasu
oddania linii do użytku. Kwestią
są jednak ewentualne przerwy
w biegu terminu zasiedzenia,
która wciąż jest przedmiotem
dyskusji.

Jak do tego doszło?

Jeśli któraś ze stron nie chce
dość do porozumienia, druga
z nich może skierować sprawę do
sądu z wnioskiem o ustanowienie
służebności przesyłu. Wówczas
wszystko: od ustalenia szerokości
pasa zajmowanego przez linię,
po wysokość wynagrodzenia, jest

Jak sprawdzić?

Jak obliczyć
odszkodowanie lub
wynagrodzenie?

A jeśli słupy już biegną po naszej działce i były tam „od zawsze”? Czy to oznacza, że nic
już z tym nie możemy zrobić?
Skąd wiemy czy nasze pole ma
to uregulowane czy nie?

W przypadku gruntu rolnego
odszkodowanie zostanie oszacowane jako iloczyn powierzchni gruntu zajętego przez słupy,
rury lub linie i stawki czynszu
za 1m.kw. z tytułu rocznej

W okresie PRL-u przedsiębiorstwa budujące infrastrukturę i elektryfikujące kraj, nie
zawierały żadnych umów ani
porozumień z właścicielami
nieruchomości, na których

Najpierw trzeba sprawdzić
wpisy w księgach wieczystych
czy jest ustanowiona służebność
(dział III). Jeżeli są ustanowione
to nic się już nie da zrobić. Jeśli
ich nie ma, to należy sprawdzić
na jakiej podstawie zostały zbudowane. Wystarczy wysłać pismo do zakładu energetycznego,
aby wskazał na jakiej podstawie
użytkuje nieruchomość. Mogła
im bowiem zostać dawno udzielona zgoda, o której my jeszcze
nie wiemy.
Gdy zostaną wyczerpane te
możliwości, pozostaje ubieganie
się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu
za 10 lat wstecz oraz ustanowienie służebności przesyłu za
wynagrodzeniem.

dzierżawy. Najpewniej jednak
ta stawka zostanie przez biegłego pomniejszona w zależności
od tego, na ile urządzenie energetyczne ogranicza rolnikowi
użytkowanie pola i wpływa
na utratę plonów. Z innego
rodzaju utrudnieniem mamy
przecież do czynienia, gdy jedynie słupy trzeba traktorem
lub kombajnem omijać, inną
zaś sytuację mają rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą.
Niektóre gatunki (np. owce) są
wrażliwe na pole elektromagnetyczne i trzymają się z dala od
słupów energetycznych. Wówczas znacznie większa część łąki
jest wyłączona z użytkowania
niż tylko teren wokół słupów lub
pas położony pod samą linią.
W przypadku działek budowlanych oblicza to się w inny
sposób. Obliczyć należy obszar
zajmowany przez linię (pasa
energetycznego): mnożymy
długość linii przebiegającej nad
działką przez wartość: 3-4 m dla
linii średniego, lub 9-15 dla linii
wysokiego napięcia. Szerokość
ta jednak nie jest stała i może
zostać zmieniona przez biegłego

lub sąd. Drugie, co trzeba obliczyć, to powierzchnia drogi
dojazdowej do pasa energetycznego. Jest to najmniejsza
odległość od niego do drogi pomnożona przez szerokość drogi (stała wartość 2,5 m). Suma
tych dwóch powierzchni, jest
wielkością, która nam jest potrzebna. Mnożymy ją więc przez
realistyczną cenę, np. 2 zł/m.
kw. i uzyskujemy kwotę miesięcznego wynagrodzenia za
służebność.
W praktyce, ponieważ sądy
często nie przyznawały odszkodowania za teren pod liniami,
najpewniejsze okazywały się
odszkodowania za bezumownie
postawione słupy. Od 2008 roku
sądy zasądzały na rzecz rolników kwoty rzędu 500 zł od
słupa. W przypadku więc większego areału przeciętego linią
i szeregiem słupów nasze starania będą miały sens. Gdy chodzi
o niewielki grunt z 1-2 słupami,
ilość starań i koszty związane
z procesem mogą przewyższyć
wysokość roszczenia. Pytanie
więc czy gra jest warta świeczki.
RR
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MetalErg Sp.z o.o. Sp.K.
ul. Portowa 1A, 55-200 Oława
tel.: 71 72 15 200

www.metalerg.pl

KOTŁY I NAGRZEWNICE OPALANE SŁOMĄ I INNĄ BIOMASĄ

TANIE EKOGRZANIE

www.uprawypolowe.pl

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889

Siła w POM-ie w Augustowie
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Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku
krajowym producentów rozsiewaczy do nawozów. Firma stale rozszerza i wzbogaca swoją ofertę
produkcyjną, wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Augustowska Spółka jest producentem jednotarczowych rozsiewaczy MOTYL (Rys. 1), które od
wielu lat cieszą się popularnością
i wykorzystywane są w małych
i średnich gospodarstwach. Urządzenia służą do rozsiewania nawozów granulowanych oraz pylistych
i mogą być - z uwagi na brak mieszadła - doskonale wykorzystywane
do wysiewu nasion, w szczególności traw. W sprzedaży dostępne
są dwa modele różniące się załadunkiem kosza – 320 i 400 litrów.
Rozsiewacz można dodatkowo wyposażyć w przystawkę do siewu
sadowniczego lub przystawkę do
siewu rzędowego (Rys. 2). Istnieje także możliwość zastosowania

rozsiewacza podczas utrzymania
zimowego do posypywania dróg
piaskiem i solą z zainstalowaną
przystawką komunalną. W przypadku mniejszych ciągników lub
braku trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ), rozsiewacz można
ustawić na wózku jednym i podpiąć
za pomocą dyszla (Rys. 3).
Zaawansowaną technicznie, serią
rozsiewaczy do nawozów są dwutarczowe rozsiewacze COMPACT,
FRUIT, APOLLO oraz ZEUS (Rys.
4). Główne różnice charakteryzujące wymienione rozsiewacze to
pojemność zbiornika (od 600l do
3000l) oraz szerokość robocza (od
12 do 24 m) – patrz Tabela 1. Rozsiewacze pracują jako zawieszane na

3-punktowym układzie zawieszenia (TUZ) kat. II lub III. Posiadają
układ wysiewający, wyposażony
w system Vibro oraz hydrauliczne
sterowanie (zamykanie i otwieranie)
zasuw, podających nawóz na tarcze
rozsiewające. Wszystkie elementy
będące w kontakcie z nawozem są
wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast rama posiada proszkową
powłokę malarską o grubości 150 ÷
190µm, co gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne.
Każdy z rozsiewaczy może zostać
rozbudowany o nadstawkę zwiększająca załadunek, dodatkową siatkę
filtrującą, osłonę przeciwdeszczową
lub przystawkę do wysiewu granicznego (Rys. 5).

Zastosowanie opatentowanego
w Europie systemu wibrującego dna (Vibro System), którego
głównym elementem jest wibrująca podstawa kosza, zapewnia
równomierne i jednostajne dozowanie oraz podawanie nawozu
na tarcze (Rys. 6). Dodatkowo zastosowany system automatycznej
regulacji optymalizującej punkt
wejścia nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od wielkości
wysiewanej dawki sprawia, że
rozwiązane zostały takie problemy użytkowników jak:
• niszczenie nasion oraz granulatu nawozów przez mieszadło
(brak mieszadła),
• brak efektu „mielenia” nawozu

2

1

3

4

i związane z tym nagrzewanie
się i formowanie brył,
• możliwy wysiew nawozu w skrajnych warunkach
atmosferycznych,
• uzyskano doskonały wynik
nierównomierności wysiewu,
który mieści się poniżej 5%.
Wśród dwutarczowych rozsiewaczy można wyróżnić model – rozsiewacz FRUIT, który skierowany jest
do prac specjalistycznych (Rys. 7).
Oprócz tego, że może być on zastosowany do wysiewu w uprawach
polowych na małych i średnich powierzchniach, jest w standardzie
przygotowany do wysiewu w sadach oraz szklarniach. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami

gabarytowymi, posiada przystawkę do wysiewu sadowniczego oraz
granicznego. Przezbrojenie rozsiewacza z pracy na polu z szerokości
roboczej 12 m, do pracy w sadzie na
szerokość roboczą od 2 do 5m i odwrotnie zajmuje mniej niż 1 minutę.
Rozsiewacze dwutarczowe
standardowo wyposażone są
w wałek odbioru mocy (WOM),
którego długość należy dopasować do własnego ciągnika wg.
dołączonej instrukcji obsługi.
Aby zapewnić wysoką jakość
wyrobów, rozsiewacze produkowane przez POM Augustów Sp.
z o.o. są stale unowocześniane
i dostosowywane do potrzeb
klientów.

PROMOCJA
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Tabela 1
Model

Motyl

Compact

Pojemność zbiornika (litry) 320 / 400 600 / 1000

Fruit

Apollo

Zeus

600 / 1000

1000 / 1350

1600 / 3000

Szerokość robocza [m]

do 8

15 / 18

12

15 / 18

18 / 21 / 24

Kategoria TUZ ciągnika

II

I - II

I - II

II

II - III

Prędkość WOM [obr/min]

540

540

540

540

540
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Perspektywa dalszych wzrostów w związku z inwestycjami w kraju i kontraktem w Etiopii.
URSUS S.A., największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych
z marką o ponad 120-letniej tradycji
mechanizacji polskiego rolnictwa, wykazał rekordowy wzrost przychodów
i solidne zyski w 2014 r. W planach
dalsze wzrosty w związku z rozwojem
oferty, inwestycją w zakład produkcyjny w Lublinie, a także perspektywą realizacji kolejnej transzy umowy
sprzedaży ciągników do Etiopii.
Wyniki za 2014 rok są zgodne
z naszymi założeniami: pokazaliśmy
rekordowe przychody na poziomie
224,1 mln zł i ponad 21 mln zł EBIT, co
pozwoliło wypracować 15 mln zł zysku
netto. Osiągnięte wyniki potwierdzają
słuszność koncepcji odbudowy polskiej
marki URSUS i jej potencjał krajowy
oraz zagraniczny – komentuje Karol
Zarajczyk, Prezes URSUS S.A.

Rekordowe przychody
spółki URSUS
W 2014 r. URSUS S.A. osiągnął
rekordowy 51,5% rdr wzrost przychodów do poziomu 224,1 mln zł,
tj. pochodna zwiększenia sprzedaży zagranicznej o 142,9% rdr między innymi w związku z realizacją
kontraktu w Etiopii (122,2 mln zł).
Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 102 mln zł, tj. wzrost
o 4,3% rdr - efekt braku środków na
dofinansowanie zakupu maszyn dla
rolnictwa z programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
W omawianym okresie spółka wykorzystała moce produkcyjne zakładów
na realizację kontraktu etiopskiego, co
wpłynęło na ograniczony potencjał
produkcyjny przeznaczony na rynek
krajowy.
2014 rok podsumowuje 3-letni okres
inwestycji w rozwój marki URSUS.
W tym czasie z sukcesem wprowadziliśmy do oferty 9 nowych produktów, w tym 7 modeli ciągników

w najpopularniejszym segmencie
o mocy 50-180KM, rozwinęliśmy
zaplecze produkcyjne i badawczo-rozwojowe. Sukcesywnie odbudowujemy pozycję marki URSUS w kraju
oraz zajmujemy kolejne przyczółki
w ekspansji zagranicznej – wskazuje
Prezes Zarajczyk.

Ekspansja na nowe rynki
W latach 2013-2014 spółka wprowadziła do oferty 9 produktów, w tym
7 nowych modeli ciągników o mocy
50-180 KM - najpopularniejsze ciągniki dla małych i średnich gospodarstw
oraz na potrzeby branży leśnej, budowlanej i komunalnej. W 2014 r. spółka
osiągnęła 125% rdr wzrost sprzedaży
swojego flagowego produktu, czyli
ciągników, pochodna wzrostu sprzedaży eksportowej. Segment trolejbusów wykazał 20% wzrost sprzedaży
rdr do wartości ok. 19,5 mln zł - wynik realizacji części umowy z ZTM
w Lublinie. W 2013 r. URSUS zawarł
umowę z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie na „zakup i dostawę
38 sztuk nowych niskopodłogowych
Trolejbusów miejskich klasy maxi”
w latach 2013-2015.
W 2014 r. spółka koncentrowała
się także na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach
jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia,
Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz
na rynkach skandynawskich i wschodnich. Efekty rozwoju sprzedaży zagranicznej widoczne są również na
rynkach pozaeuropejskich. W 2013 r.
URSUS S.A. zawarł umowę z etiopską
spółką METEC na dostawę w dwóch
fazach łącznie 3 tysięcy ciągników,
wyposażenie centrów serwisowych
oraz dostawę części zamiennych.
W ubiegłym roku, Grupa zrealizowała w pełni cztery transze pierwszej
fazy umowy. Wartość sprzedaży w ramach kontraktu etiopskiego w 2014 r.

wyniosła 84,6 mln zł. Obecnie URSUS
jest w trakcie realizacji kolejnej piątej
transzy pierwszej fazy umowy. Łączna
wartość umowy ustalona na dzień
jej zawarcia wynosi 90 mln dolarów
amerykańskich.
Kontrakt dla firmy METEC to
kluczowy projekt dla marki URSUS.
W ramach realizacji projektu etiopskiego spółka rozwinęła również ofertę
produktów, wzbogacając ją o ciągniki
dostosowane do oczekiwań klientów
w Polsce i na rynkach UE – dodał Karol
Zarajczyk, Prezes Zarządu.

Skokowy wzrost zysków
Realizacja celów strategicznych przełożyła się na wyniki w 2014 r. W 2014 r.
zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok.
42,2 mln zł, tj. 189,5% wzrostu rdr
i 18,9% marży na tym poziomie zysku.
EBIT urósł do 21,3 mln zł wobec analogicznej, tj. 21,3 mln zł straty w 2013 r.
Marża EBIT wyniosła 9,5%. Zysk netto
w 2014 r. wyniósł 14,9 mln zł.
Poprawa wyników Grupy to głównie
efekt realizacji strategii rozwoju oraz
działań restrukturyzacyjnych, które
wpłynęły na obniżenie kosztów własnych sprzedaży o 36% rdr.

Perspektywy rozwoju
w 2015 r.
W ubiegłym roku spółka przeznaczyła ok. 17 mln zł na rozwój oferty
i rozbudowę zaplecza produkcyjnego. W bieżącym roku URSUS planuje przeznaczyć kolejne 24 mln zł na
inwestycje.

Rozwój zakładów
produkcyjnych i URSUS
R&D w Lublinie
W 2013 r. URSUS podpisał umowę z PARP w kwocie ok. 8 mln zł
na dofinansowanie projektu budowy

Jaki ładowacz do gospodarstwa?

nowoczesnego laboratorium R&D,
którego celem jest zwiększenie innowacyjności procesów produkcyjnych
i wzrost konkurencyjności oferty spółki. Całkowity koszt projektu to ok.
23,6 mln zł do realizacji w terminie
do końca pierwszego półrocza 2015 r.
Ośrodek badawczo-rozwojowy URSUS
R&D rozpoczął działalność w 2010 r.
i współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej i z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie.
Jednym z pierwszych realizowanych
obecnie projektów URSUS R&D jest
budowa miejskiego autobusu elektrycznego dla Lublina. Projekt jest
realizowany w konsorcjum z MPK
w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.
W planach jest także inwestycja
w wyposażenie zakładu produkcyjnego
w Lublinie. W 2014 r. spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na modernizację hali
produkcyjnej, która w bieżącym roku
zostanie wyposażona w nowoczesny
sprzęt badawczo-rozwojowy. Inwestycja w latach 2014-2015 pochłonie
ok. 16 mln zł.
Rozbudowa zaplecza produkcyjnego
i R&D to jeden z naszych priorytetów
strategicznych. Chcemy wykorzystać
siłę marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia
w Lublinie nowoczesnego centrum
badawczo-produkcyjnego, aby przywrócić tradycję polskiej motoryzacji
sięgającą czasów przedwojennych,
podkreśla Karol Zarajczyk, Prezes
URSUS S.A.

Kontrakty w realizacji
Do realizacji w 2015 r. pozostaje
ostatnia transza, tj. 19 sztuk trolejbusów w ramach kontraktu z ZTM
w Lublinie.
Zgodnie z umową w bieżącym roku
spółka zakłada rozpoczęcie realizacji
drugiej fazy kontraktu na dostawę
ciągników do Etiopii (1,5 tysiąca

łamane, a więc wyjątkowo zwrotne.
A właśnie! Tu każda oś obraca
się niezależnie. Jaki jest więc promień skrętu?
Promień skrętu jest bardzo mały
a manewrowość jest ogromna –
jak na te gabaryty. Promień skrętu tej największej nie przekracza
3,5 metrów, a maszyny takie mają
3, 4 i więcej ton udźwigu. Obok jest
ładowarka mikro, która praktycznie
jest w stanie wjechać przez szersze
drzwi domowe, a dedykowana jest do
wyrywania, wywożenia i załadunku

obornika. Szerokość tej ładowarki
wynosi 90 cm, więc w starych budynkach i trudno dostępnych miejscach
świetnie się sprawdzi. Z uwagi na
swoją manewrowość i wydajność
można przyjąć, że jedna taka ładowarka zastępuje 3 ładowacze na
ciągnikach.
Gdy rolnik porównuje ładowarki różnych marek, jakie elementy
i parametry powinien szczególnie
wziąć pod uwagę?
Na przykładzie Schaffera: te maszyny są robione od początku do

Potencjał nowych
projektów
W 2015 r. Zarząd zakłada dalszy
dynamiczny rozwój spółki poprzez
rozwijanie oferty produktowej. Dodatkową dźwignią sprzedażową jest
system dofinansowania zakupu sprzętu rolniczego ze środków unijnych:
budżet w programie PROW na lata
2014-2020 zatwierdzony w grudniu
2014 r. przez KE ma wynieść 13,5 mld
euro, z tego 4,9 mld euro wyniesie
wkład krajowy.

W bieżącym roku Grupa planuje
dalszą ekspansję w kraju w związku z poszerzeniem oferty ciągników
i dostosowaniem jej do oczekiwań
polskich odbiorców. URSUS S.A. dysponuje obecnie pełną ofertą ciągników w grupach asortymentowych
o najwyższym wskaźniku sprzedaży,
głównie ciągników o średniej mocy,
co powinno przełożyć się na wzrost
przychodów w Polsce. W ramach
ekspansji zagranicznej spółka planuje
w bieżącym roku rozwinąć sprzedaż w krajach unijnych, w Europie
Wschodniej, w krajach bałkańskich
oraz w afrykańskich. URSUS zakłada
promocję swojej oferty na targach
i wystawach zagranicznych, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie
sprzedaży eksportowej. Przywrócenie
świetności najstarszej polskiej marki
to cel Zarządu i priorytet inwestora
strategicznego spółki.
Mariusz Lewandowski
Rzecznik Prasowy URSUS S.A.

3 lata gwarancji JOSKIN

O tym rozmawiamy z Waldemarem Maciągiem z firmy
Roltop z Cedrów Małych na Żuławach.
Rolnicy z reguły bardzo późno
podejmują decyzje odnośnie zakupu ładowarek. Jest to maszyna do
załadunku i wyładunku obornika,
płodów rolnych, nawozów, środków
ochrony roślin, w zasadzie wszystkiego z czym mamy do czynienia
w gospodarstwie. Maszyna praktycznie niezbędna. Wcześnie w tym celu
wykorzystywano ładowacze czołowe
montowane na ciągnikach, ale taka
konstrukcja z reguły była mniej manewrowa. Tutaj zaś prezentujemy
ładowarki marki Schaffer, które są

sztuk) o wartości ok. 45 mln dolarów amerykańskich.
W 2014 r. spółka zawarła umowę
licencyjną z firmą FarmAll Technology. Umowa, na wykorzystanie marki
URSUS w sprzedaży ciągników na terenie Pakistanu oraz wsparcie techniczne, daje Grupie dostęp do nowych
atrakcyjnych rynków w regionie oraz
potencjał przychodowy w 2015 i w kolejnych latach.

końca w jednej fabryce; poszczególne
części są przewymiarowane, czyli
mocniejsze niż by tego ich zastosowanie wymagało, z naddatkiem
bezpieczeństwa; duży jest wybór akcesoriów dodatkowych i montowane są dobre japońskie silniki marki
Kubota. Na takie elementy warto
zwracać uwagę. Warto przyjrzeć
się też jakości wykonania. Fundamentalne jednak są: gabaryty maszyny, maksymalny udźwig oraz
maksymalny wysięg dźwignika
(wysięgnika).

JOSKIN przedłuża akcję 3-letniej gwarancji
Wszyscy, którzy odwiedzili firmę JOSKIN
z okazji Międzynarodowego Spotkania na
30-lecie produkcji lub
w czasie Dni Otwartych
Drzwi, zorganizowanych
na początku roku, mogli
obejrzeć inwestycje zrealizowane przez Grupę
JOSKIN w celu zwiększenia niezawodności
produkcji.
Przy tej okazji JOSKIN zaproponował rozszerzenie gwarancji na swój sprzęt o dwa
lata. Przedłużając okres gwarancji do 3 lat JOSKIN chce

dołożyć wszelkich starań,
aby oferować użytkownikom
swoich maszyn, które są coraz bardziej zaawansowane
technicznie, maksymalną
rentowność.

Nowości KUHNA na AGROTECH
TRAKTOR
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Zawieszane kosiarki
dyskowe GMD

Kosiarki GMD 240, 280 i 310 są
wyposażone w dobrze znaną polskim rolnikom belkę tnącą serii
100 z zabezpieczeniem PROTECTADRIVE oraz demontowanymi
modułami dysków.
Rozwiązania zapewniające
idealne koszenie
Mocne sprężyny odciążające
zapewniają optymalny nacisk na

podłoże w każdych warunkach
roboczych.
Zakres ruchu przegubu ramy
zespołu koszącego, wyposażonej
w dłuższy siłownik, pozwala na
wykaszanie nasypów i rowów
pod kątem do 35° (w zależności
od modelu).
Bardzo mała odległość między
belką tnącą, a tylnymi kołami
ciągnika zapewnia szybką reakcję kosiarki na zmiany ukształtowania terenu.

Duży prześwit między plandeką i talerzem pokosowym ułatwia wyrzucanie pokosu do tyłu
oraz dokładne oddzielenie ściętych roślin od łanu, co zapobiega
przejeżdżaniu prawymi kołami
ciągnika po świeżym pokosie.

Prasa kostkująca
KUHN LSB 890 D
i 1290 D
Główną różnicę pomiędzy
LSB 890/1290 a nowymi modelami LSB 890 D/1290 D stanowi
system wiążący. W dwóch nowych modelach, system wiążący
TWINSTEP został zastąpiony
dwoma aparatami wiążącymi
podobnymi do tych, w które wyposażono model LSB 1290 iD.
Dzięki elektronicznemu wykrywaniu usterek aparatu wiążącego
iźle związanych supłów maszyna
oferuje operatorowi wyjątkowy
komfort pracy.
Poza sprawdzonym systemem
wiążącym modelu LSB 1290 iD,
prasy 890 D/1290 D wyposażone są również w napędzaną
hydraulicznie turbodmuchawę

Owijarka do bel okrągłych RWeTWIN (Foto KUHN)

Zawieszana kosiarka dyskowa GMD
240 (Foto KUHN)

Zawieszana kosiarka dyskowa GMD 310 (Foto KUHN)

Wielkogabarytowa prasa kostkująca LSB 1290 D
(Foto KUHN)

Rozsiewacz nawozów AXIS (Foto KUHN)

zapewniającą czystość strefy
aparatów wiążących. Schowek
na sznurek może pomieścić
30 szpul sznurka o masie 13 kg
każda. Oświetlenie serwisowe
stanowi element standardowego wyposażenia i gwarantuje
doskonałą widoczność podczas
pracy w nocy
Podobnie jak inne prasy
KUHN LSB, maszyna posiada
system zabezpieczeń przed przeciążeniem. 3-metrowa komora
prasowania zapewnia doskonale uformowane bele o wysokiej
gęstości. System Integral Rotor
jest montowany standardowo
we wszystkich prasach KUHN
LSB. Kolejną cechą LSB 890 D
jest nowy system podający. Szerokość podbieracza ze sztywnymi
i regulowanymi kołami zwiększono do 2300 mm.

Owijarki do bel
okrągłych RW 1410 –
RW 1610 e-Twin
Firma KUHN wprowadza
we wszystkich owijarkach serii
10 opcję systemu e-Twin z unikatową konstrukcją napinacza
oraz opatentowanym systemem
nakładania folii. na belę. System
pozwala skrócić czas owijania

o 50 % oraz znacznie zredukować koszty folii!
Najważniejsze zalety systemu
e-Twin:
Dwa zintegrowane napinacze
folii zapewniają zdecydowanie
szybsze owijanie bel
Opatentowany system nakładania 2 warstw jednocześnie
pozwala zwiększyć wstępne
naprężenie oraz zredukować
ilość zużywanej folii.
Warstwy folii sklejają się ze
sobą jeszcze przed nałożeniem
na belę na 2/3 szerokości, co zapewnia im maksymalną wytrzymałość i odporność na zerwanie
w warunkach wysokiej temperatury. Maszyny wyposażone
w system e-Twin nie muszą być
wyposażone w czujniki zerwania folii;
Szerokość folii w momencie
nakładania na belę wynosi ok.
80 cm, co zapewnia lepsze rozłożenie folii wokół beli i zapobiega
jej marszczeniu.
Dzięki systemowi KUHN
e-Twin bele mogą być ciaśniej
owinięte folią, co gwarantuje idealne warunki beztlenowe, a tym
samym wysoką jakość paszy.
Owijarki tej serii są przystosowane do załadunku bel
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o maksymalnej masie do 1200 kg
i średnicy do 1.50 m.

Rozsiewacz nawozów
AXIS-M 30.1 EMC
System elektronicznej kontroli
przepływu nawozu EMC (ang.
Electronic Mass Control) dokonuje pomiaru i automatycznie
reguluje dozowanie nawozu na
każdą z tarcz indywidualnie. Korekta dawki wysiewu jest przeprowadzana dla każdej tarczy
osobno, dzięki czemu wysiew
nawozu jest wyjątkowo precyzyjny. Sterownik elektroniczny
w kabinie ciągnika na bieżąco
wskazuje rzeczywistą ilość wysiewanego nawozu.
Największą zaletą systemu
EMC jest osobne dozowanie nawozu na prawą i lewą tarczę, co
gwarantuje najwyższą możliwą
precyzję wysiewu. Nawet nawóz
o bardzo złej jakości może być
dozowany z najwyższą precyzją.
System EMC pracuje idealnie,
nawet w warunkach dużych
wstrząsów oraz podczas pracy
na wzniesieniach.
W oparciu o materiały KUHN
Jolanta Malinowska-Kłos
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Owoce i warzywa
kontra stres
Zamiast do apteki, zajrzyj do
warzywniaka
Stres czyha na nas niemal wszędzie.
Systematyczny niepokój jest źródłem
poważnych problemów. W walce z codziennym stresem doskonałym antidotum są owoce i warzywa. Specjaliści
zalecają spożywać je 5 razy dziennie.

Odrobina „szczęścia” na
dzień dobry
Tryptofan to aminokwas, który
w organizmie przetwarzany jest
w serotoninę zwaną potocznie „hormonem szczęścia”. Jest on źródłem
pozytywnego nastroju, a jego działanie jest podobne do endorfiny. Znajdziemy go w bananach i awokado.
W zaledwie 5 minut można z nich
przygotować pyszne smothie. Zmrożone owoce wystarczy wymieszać
blenderem razem z waniliowym mlekiem migdałowym. Do smaku można
dodać również odrobinę szpinaku.
Taka dawka witamin pozytywnie
nastroi nas na resztę dnia.

Zero stresu w ciągu dnia
Niepokój często zagryzamy tuczącymi przekąskami. Zdecydowanie
lepiej sięgnąć po zdrowe i łagodzące
nerwy suszone owoce. Mogą to być
figi, śliwki albo daktyle. Jednak szczególnie zalecane są morele – bogate
w potas. Niedobór tego pierwiastka powoduje obniżenie sprawności
ośrodkowego układu nerwowego
i może być przyczyną apatii oraz
nadmiernej senności.

Danie główne
Obiad to okazja na porcję warzyw
sprzyjających dobremu nastrojowi.
Kobietom szczególnie poleca się brokuły oraz kapustę, w których znajduje
się wysoka zawartość wapnia i witaminy z grupy B, które wzmacniają
system nerwowy. Niedostatek wapnia

sprawia, że komórki nerwowe stają
się nadwrażliwe oraz spada odporność na stres.
Do głównego dania odpowiedni będzie również szpinak. Zawarty w nim
magnez uspokaja, poprawia pamięć,
a także wspiera procesy myślenia.

Witaminowa uczta
Flawonoidy to naturalne substancje, które nadają kolor. Naukowcy
odkryli, że mają one wpływ na ośrodkowy oraz obwodowy układ nerwowy.
Na szczęście występują w większości
owoców. Z takiego zestawu składników możemy przygotować sałatkę
owocową. Jeśli nie liczymy kalorii
pokuśmy się o odrobinę czekolady
lub ulubiony sos.
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Drapieżny kot
Procenty
Świętuje Zmniej
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11
sza
kapitału grudnia
tarcie

Schodki
na statek

Rzymski
bóg
miłości
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Niejedna
w atlasie
Pod
oknem

Żeby ukoić nerwy czasami wystarczy
zmienić dietę. Niektóre składniki zawarte w owocach i warzywach bezpośrednio wpływają na pracę układu
nerwowego, co więcej wprawiają nas
w dobry nastrój. To również zdrowia
i smaczna przekąska, a przy okazji
sposób na redukcję zbędnych kalorii.
Źródło: Krosagro
Jolanta Malinowska-Kłos
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Chrupanie na zasypianie
Wieczorem najlepiej sięgnąć po
przekąskę, która będzie lekko strawna
oraz przyjemnie zrelaksuje nas na
noc. Idealne będą nasiona słonecznika i dyni. Są one źródłem tryptofanu. Ten aminokwas bierze udział
w produkcji serotoniny i melatoniny,
odpowiadających za spokojny sen.
Tryptofan uspokaja i pozwala zredukować stres zgromadzony w ciągu
dnia. Warto chrupać również migdały,
gdyż zawierają magnez, witaminy E,
PP i z grupy B. Dzięki temu poprawiają koncentrację, a jednocześnie
działają przeciwdepresyjnie.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 45 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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ZETOR wprowadza innowacje Nowość z HORSCH’a!
Brona wirnikowa Kredo zintegrowana z zawieszanym
i rozszerza ofertę
siewnikiem Express KR

Zapowiadanymi nowościami są MAJOR 60 o mocy
61 KM i MAJOR 80 o mocy 75 KM .
W ten sposób Zetor reaguje na
popularność ulubionej serii modelowej wśród Klientów i oferuje
im możliwość większego wyboru.
Prezentacja nowych produktów
przyniosła jednocześnie rozszerzenie portfolia marki ZETOR
w zakresie niższych mocy.
W 2013 roku wszczęto seryjną produkcję modelu MAJOR.
Zainteresowanie Klientów tym
modelem przekroczyło wszelkie oczekiwania. Już w roku
premiery wyprodukowano
o 400 szt. więcej niż planowano
w chwili rozpoczęcia produkcji.
W 2014 roku potwierdzono sukces serii modelowej, która wśród
Klientów jest nadal bardzo lubiana. W 2013 roku model MAJOR
był najlepiej sprzedającym się
ciągnikiem na polskim rynku,
a w 2014 roku zajął drugie miejsce w rankingu sprzedaży osiągając wynik o 10 szt mniejszy
niż zwycięzca rankingu.
Nowe produkty serii modelowej MAJOR zachowały wszystkie
elementy, które powodowały największe zadowolenie Klientów,
są niezawodnymi ciągnikami,
niewymagającymi uciążliwej
konserwacji i posiadające długotrwałą żywotność.

„MAJORY oferują
przestrzenną kabinę
z niskim poziomem
hałasu, prędkością
minimalną już od
1,4 km/h przy nominalnych obrotach,
niskie zużycie paliwa i wydajny układ
hydrauliczny. Wierzymy, że dzięki
wszystkim t ym
aspektom i znakomitej relacji ceny do mocy seria MAJOR będzie nadal chętnie
wybierana przez Klientów,“ powiedział Adam Žert, dyrektor
Działu sprzedaży i marketingu
Zetor Tractors.
Nowe ciągniki rozszerzają
jednocześnie portfolio marki
ZETOR z punktu widzenia osiągów, w ofercie są trzy serie modelowe z produktami o mocach
w zakresie od 60 do 150 koni
mechanicznych.
Major 60 i Major 80 są wyposażone w czterosuwowy silnik
wysokoprężny z bezpośrednim
wtryskiem paliwa w układzie
Common Rail, z doładowaniem
turbosprężarką i z katalizatorem
DOC. Korzystają z czterocylindrowego silnika TCD 2.9 L4 marki
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DEUTZ AG, który spełnia wymogi normy emisji spalin STAGE IIIB. Skrzynia biegów posiada
przekładnię 12 + 12, a maksymalna osiągana przez ciągnik prędkość wynosi 30 km/h. Ciągniki
Major są wyposażone w mokre
hamulce tarczowe ze sterowaniem
mechanicznym. Wewnętrzny
układ hydrauliczny jest wyposażony w regulację mechaniczną,
a siła podnoszenia osiąga 2400 kg.
Zewnętrzny układ hydrauliczny
posiada 2 obwody, a wydajność
układu wynosi 50 l/min. Ciągniki oferowane są z napędem
przednim.
Szczegółowe informacje o spółce Zetor i jej produktach można
znaleźć na stronie internetowej:
www.zetor.cz.

Na targach SIMA w Paryżu
zaprezentowany został HORSCH Express KR - pneumatyczny
siewnik zawieszany na TUZie.
Siewnik ten jest zagregatowany
z aktywnym narzędziem uprawowym – broną wirnikową Kredo,
która pozwala na intensywne
przygotowanie łoża siewnego,
nawet w trudnych warunkach.
Składa się ona z 10 wirników
na 3 m szerokości roboczej i jest
tak skonstruowana, by zapewnić
maksymalną stabilność roboczą
nawet na kamienistym podłożu.
Nowa metoda mocowania pozwala na szybką wymianę zębów
wleczonych na agresywne. Głębokość robocza brony wirnikowej
ustawiana jest płynnie. Dostęp
do niej jest dobrze widoczny.
Również szynę niwelującą można
łatwo wypoziomować. Express
KR można łączyć z dwoma rodzajami wałów. Wał zębaty o dużej
– wynoszącej 64 cm – średnicy
nadaje się do wszystkich warunków. Posiada wysoką nośność,
również na glebach lekkich, co
ma pozytywny wpływ na pobór
mocy i zużycie oleju napędowego.
Pierścieniowy wał trapezowy ma
średnicę 50 cm i przeznaczony
jest do pasowego zagęszczania
gleby przed każdą redlicą siewną.
Tworzy on doskonałą bruzdkę

redliczną nawet na bardzo ciężkich i zwięzłych glebach. Redlice
siewne Turbo Disc drugiej generacji dzięki wysokiej zdolności
dopasowania się (do 15 cm) bardzo dobrze kopiują powierzchnię
gleby. W wyniku tego wszystkie
ziarna siewne umieszczone są
w glebie na zadanej głębokości.
Każda redlica siewna pracuje na
czterech gumowych (brak konieczności smarowania) amortyzatorach, które powodują nacisk
do 120 kilogramów na każdą redlicę, zapewniając tym samym
spokojną pracę redlicy nawet przy
dużych prędkościach roboczych.
Rolki dociskowe prowadzą redlice siewne dokładnie na zadanej

głębokości i utrzymują optymalny kontakt nasiona z glebą.
Głębokość siewu ustawiana jest
hydraulicznie. Express KR zawieszony jest na ramie w taki sposób,
że możliwa jest regulacja głębokości pracy brony wirnikowej
bez wpływu na głębokość siewu.
Poza tym istnieje możliwość pracy samą broną wirnikową, gdyż
można podnieść redlice siewne
hydraulicznie, albo można odpiąć szynę siewną. Szyna siewna
jest przymocowana jedynie na
4 punktach, dzięki czemu można ją odłączyć w bardzo prosty
sposób i w pole wyjechać z samą
broną wirnikową Kredo.
W oparciu o materiały firmy Horsch
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

Tylny TUZ kategorii 3

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.

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.
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