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Wprowadzone przez Rosję embargo zatrzęsło naszym rynkiem produktów rolnych.
Wprawdzie słychać głosy,
że larum było przesadzone,
ale Ministerstwo Rolnictwa
i agencje rządowe podjęły szereg działań praktycznych, aby
sytuację na rynkach eksportowych w momencie kryzysowym poprawić. Jakie działania
za nami? A może na tej sytuacji
wręcz skorzystaliśmy? O tym
rozmawiamy z Radosławem
Szatkowskim, prezesem Agencji Rynku Rolnego.
W sierpniu ubiegłego roku
była to naprawdę bardzo
poważna sprawa, bo Rosja
ogłosiła embargo na import
naszej żywności. Spotkało się
to z wieloma zawirowaniami
i perturbacjami, w szczególności na rynku owoców. Wówczas
ARR, podobnie jak i cała Unia
Europejska, podjęła działania.
Agencja jest instytucją płatniczą, działa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, więc miała
do dyspozycji ściśle określone
narzędzia. Był to program łagodzenia skutków embarga
związany z wycofywaniem produktów żywnościowych: owoców i warzyw z rynku na rzecz
organizacji charytatywnych.
Na przykład banków
żywności.
Tak, ale nie tylko. W pierwszej edycji programu była również możliwość tzw. zielonego
zbioru. W tej chwili kończymy trzecią edycję. Jednak jak
pokazało życie, w tej chwili
jabłka wróciły do swojej ceny
sprzed embarga – 1,30-1,40 za
kilogram. Wynika to z tego, że
zarówno życie jak i biznes nie
znosi pustki. Jeśli zamykane
są pewne kanały handlu, to
pojawią się inne, zwłaszcza
że ludzie jeść muszą. Jeśli więc
Rosja znalazła sobie inne źródła importu, to wiadomo, że
gdzieś wytworzyła się luka,
którą my mogliśmy wypełnić.
Równocześnie dało się słyszeć głosy, że „sprawa jest
przereklamowana”, bo nasz
eksport do Rosji to stosunkowo niewielka część wymiany
handlowej, w porównaniu
chociażby do eksportu do
innych krajów unijnych...

Niezupełnie. Faktem jest
że 75% eksportu do krajów
unijnych to Niemcy, które
są naszym głównym celem
eksportowym, a eksport do
Rosji to około 10%. Natomiast
biorąc pod uwagę specyfikę tej
gałęzi eksportu, tzn: my jako
czołowy producent owoców,
eksportowaliśmy je właśnie
tam, już nie możemy tak
niefrasobliwie podchodzić do
problemu. To naprawdę stało
się dla nas sporym utrudnieniem, ale ARR nie zasypiała
gruszek w popiele i wspólnie
z Ministerstwem Gospodarki szukała nowych rynków
zbytu. Działo to się szczególnie w ramach programu
branżowego polskich specjalności żywnościowych, gdzie
z naszymi przedsiębiorcami
wyjeżdżamy na misje do Azji,
Afryki, Kanady i do krajów
Bliskiego Wschodu. Bierzemy tam udział w targach,
konferencjach, seminariach
i spotkaniach B2B. Tam pojawiają się nasi przedsiębiorcy,
zawierają kontrakty i z tych
wyjazdów jesteśmy zadowoleni. Nawet potroiliśmy wolumen wymiany z niektórymi
krajami – z tymi, z którymi
nasza wymiana wcześniej nie
była duża, na przykład z Algierią. Oczywiście trudno porównywać wymianę z Algierią
z wymianą z Niemcami lub
Rosją, jednak takimi krokami poprawiliśmy warunki
rynkowe. Pamiętajmy też,
że embargo rosyjskie zostało
wprowadzony w sposób nagły,
z przyczyn politycznych a nie
rynkowych, więc momentalnie została ucięta wieloletnia
współpraca. Poszukiwanie rynków alternatywnych to nie jest
sprawa, którą można załatwić
z dnia na dzień, więc odbudowywanie naszego potencjału
musiało trochę potrwać. Na
szczęście udaje nam się to robić
i przynosi to efekty.
Paradoksalnie więc odnoszę wrażenie, że embargo
rosyjskie przyniosło i przyniesie nam długoterminowe
korzyści, bo w ostatecznym
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rozrachunku, to my mamy
więcej kontaktów handlowych, rynków i możliwości
eksportowych niż mieliśmy

przed nim.
Oczywiście, nie ma akcji
bez reakcji. Jestem ostrożny
przed stwierdzeniem, że nam

pomogło, ale na pewno spowodowało wyzwolenie działań
prowadzących do dywersyfikacji rynków.

Przełom w odżywianiu fosforem
2
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W dniu 26 maja w Starym Luboszu k/ Kościana zainaugurowano III edycję spotkań
z rolnikami, realizowanych w ramach Panoramy Pól.
Warsztaty polowe, realizowane pod hasłem: przełom w odżywianiu fosforem,
w całości poświęcone nowoczesnym technologiom odżywiania zarówno roślin, jak
i samej gleby. Uczestniczącym
w spotkaniu zaprezentowano
innowacyjne rozwiązania do
stosowania w uprawie zbóż,
rzepaku, kukurydzy i buraka
cukrowego. Zaprezentowane
zostały nawozy, które nie tylko
wzbogacają glebę w składniki
pokarmowe niezbędne dla roślin, ale spełniają dodatkowe
funkcje – poprawiają odżywienie roślin aktywując pobieranie
i transport składników mineralnych, ograniczają wpływ
stresów na rośliny, intensyfikują proces fotosyntezy czy też
poprawiają strukturę gleby oraz
aktywność mikroorganizmów

glebowych, aktywują rozwój
systemu korzeniowego, stymulują rośliny w fazie kiełkowania i krzewienia.
W tym roku podczas pokazu technologii nawożenia
prelegenci najwięcej czasu poświęcili kwestiom związanymi
z zapobieganiem uwsteczniania się fosforu. Pierwiastek ten
spośród wszystkich składników pokarmowych najbardziej
narażony jest na uwstecznianie, co w znaczący sposób
ogranicza jego wykorzystanie.
Podczas warsztatów zaprezentowano efektywność
działania nawozów zawierających unikalną cząsteczkę –
nowy wymiar fosforu, czyli
Top-Phos. Nawozy wyprodukowane w tej technologii
są rozwiązaniem tego bardzo
istotnego problemu, jakim jest

uwstecznianie się, wraz z innymi pierwiastkami, fosforu
podanego w nawożeniu do
związków nierozpuszczalnych
w wodzie. Stosując tradycyjne
formy tego pierwiastka można uzyskać maksymalną skuteczność na poziomie 30%.
W przypadku zastosowania
nowej generacji nawozów fosforowych skuteczność zwiększamy nawet do 90%. Do tego
dochodzi także dłuższy czas
działania w porównaniu z tradycyjnymi technologiami nawożenia. W efekcie końcowym
przy zastosowaniu tej innowacyjnej technologii zapewniamy roślinom dostęp do fosforu
przez długi czas. Rzeczywiście
na prezentowanych poletkach
można było gołym okiem dostrzec różnice pomiędzy skutecznością tradycyjnych metod

nawożenia i przedstawianymi
nowościami na polskim rynku
– nawozami zapobiegającymi uwstecznianiu się fosforu. Rośliny dobrze odżywione
fosforem wytworzyły silnie
rozwinięty system korzeniowy, były bardziej odporne na
uszkodzenia mechaniczne.
Prelegenci dużo uwagi poświęcili także efektywności
stosowania mikronawozów.
Stosowanie tego typu preparatów ewidentnie sprzyja rozwojowi roślin w początkowych
fazach wzrostu, co w konsekwencji wpływa na szybsze
i bardziej wyrównane wschody.
Innowacyjna technologia, jaką
zastosowano przy produkcji
tego typu preparatów pozwala
na ich aplikację w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Co
ważne, wymieszanie nawozu

z nasionami nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Nawóz
miesza się z nasionami bezpośrednio przed siewem i tak
przygotowaną mieszankę wsypuje do zbiornika nasiennego
siewnika. Ważne jest, iż wielkość granulek nawozu oraz ich
ciężar zostały tak dobrane, aby
nie dochodziło do zjawiska
sedymentacji w czasie jazdy
siewnika na polu. Efektywność
działania tej grupy preparatów

przedstawiono na przykładzie
nawozu Pinkstart, który jest
dedykowany uprawie rzepaku.
Oprócz konsultacji z zakresu
odżywiania roślin i agrotechniki, których udzielali organizatorzy spotkania i goście
specjalni: dr Witold Szczepaniak i dr Jarosław Grocholski,
podczas imprezy można było
uzyskać także porady dotyczące żywienia zwierząt.

konkretnych obiektów. Dodatkowo fachowcy z firmy Wolf
System, w oparciu o wszelkie
wymagania oraz oczekiwania
inwestorów, udoskonalają konstrukcje zgodnie z wytycznymi
racjonalnego wykorzystania
inwestycji. Wszystkie materiały wykorzystywane podczas
realizowania projektu budowy
zbiorników posiadają atesty,
dopuszczenia ITB bądź deklaracje zgodności, na podstawie
których, po zakończeniu prac
wystawiane jest świadectwo
najwyższej jakości.

Stalowe szalunki opatentowane przez firmę Wolf System dostępne są w dwóch wariantach.
Pierwszy z nich to szalunek
małopowierzchniowy (KFS),
który pozwala na budowanie zbiornika o średnicy od
2m aż do 50m., używanych
w oczyszczalniach ścieków,
czy biogazowniach. Drugim
rodzajem szalunków jest szalunek wielkopowierzchniowy(GFS), dający możliwość
budowy zbiorników o średnicy
między 5m a 33m. W obu przypadkach firma Wolf System
dopasowuje grubości ścian
zbiorników w zależności od
ich przeznaczenia oraz warunków gruntowo - wodnych na
miejscu budowy zbiorników.
Na przestrzeni ostatnich lat,
zbiorniki Wolf System zostały
wykorzystane przy budowie
18 biogazowni rolniczych
w całym kraju. Wolf System
doradzi, zaprojektuje i wybuduje każdy monolityczny-cylindryczny zbiornik i silos dla
rolnictwa i przemysłu.

Anna Rogowska

Żelbetowe zbiorniki firmy Wolf System
Rewelacyjny system szalunków przy budowie zbiorników

Firma Wolf System opatentowała system szalunku, który
umożliwia budowanie cylindrycznych-monolitycznych
zbiorników i silosów żelbetowych różnego przeznaczenia. Znajdują one zastosowanie
w rozmaitych obiektach w Polsce, jak i poza jej granicami.
Producent oferuje wykonanie
inwestycji, od projektu aż do
etapu oddania obiektu do
użytkowania. W ciągu roku
Wolf System buduje w całej Europie około 6000 takich zbiorników i silosów. Żelbetowe

zbiorniki i silosy z oferty Wolf
System idealnie nadają się do
przechowywania materiałów
sypkich, takich jak biomasa,
czy trociny, oraz do materiałów płynnych, jak woda, gnojowica bądź ścieki.

Od biogazowni po…
wytwórnię śniegu
Zbiorniki żelbetowe szczególne uznanie znajdują dzisiaj w sektorze biogazowni
rolniczych i utylizacyjnych,
które do produkcji energii

wykorzystują materiały organiczne, zarówno w formie
płynnej jak i sypkiej. Firma
Wolf System oferuje inwestorom szeroki wachlarz rozwiązań, budując zbiorniki
wstępne, fermentacyjne, pofermentacyjne, bądź magazyny
substancji przefermentowanej.
Zbiorniki te mogą być wyposażone w ocieplenie płyt dennych, ścian oraz stropów, jak
również mogą posiadać specjalną ochronę betonu w części
gazowej zbiornika. W sektorze
rolnictwa dużą popularnością
cieszą się zbiorniki przeznaczone do gromadzenia gnojowicy
oraz nawozów płynnych. Wolf
System oferuje także zbiorniki
przeznaczone do gromadzenia i przechowywania wody.
Występują one w wariantach
o różnej średnicy i wysokości
- na wodę procesową i użytkową, na wody opadowe oraz
na wodę pitną. Wolf System
buduje także zbiorniki na wodę
przeciwpożarową. Są to tzw.
zbiorniki tryskaczowe - dostępne w wersji wolnostojącej
oraz podziemnej - zaopatrzone w automatyczną instalację przeciwpożarową. Innym

zbiornikiem z oferty Wolf System jest zbiornik retencyjny.
Zgromadzona w nim woda
dozowana jest do oczyszczalni ścieków. Firma Wolf
System dostosowuje swoją
ofertę do wymogów ekonomicznych oraz technicznych
stawianych przez inwestorów. Świadczyć o tym może
chociażby podjęcie się przez
firmę niebanalnego projektu
budowy… wytwórni śniegu,
która jest świetnym sposobem
na podniesienie atrakcyjności
regionu, w którym się znajduje,
a także na przedłużenie sezonu
narciarskiego.

Precyzja wykonania
i jakości
Zbiorniki firmy Wolf System
spełniają wszystkie europejskie wymagania formalno-prawne. Niewątpliwą zaletą
w procesie ich konstruowania jest wykorzystanie wyjątkowego oprogramowania
komputerowego do obliczeń
statycznych, za sprawą którego
dział statyki jest w stanie precyzyjnie przygotować wyliczenia dotyczące wytrzymałości

Szalunki podstawą
sukcesu
U podstaw perfekcji zbiorników Wolf System leży
precyzyjnie przygotowany
szalunkowy system usztywniający. To właśnie on zapewnia idealnie okrągły kształt
zbiorników żelbetowych. Szalunki Wolf System mogą być
montowane bez konieczności użycia kotew ściennych.
Dzięki zredukowaniu niemal
do zera potencjalnych źródeł
przecieków, otrzymujemy gwarancję szczelności zbiorników.

Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41–100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32/6053700
www.wolfsystem.pl

RAPORT

czerwiec 2015 r. | Raport Rolny

BASF świętuje jubileusz 150-lecia
12 maja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyły się
uroczystości 150 lecia firmy BASF.
Tematem przewodnim
świętowania w Polsce jest
idea inteligentnej energii.
W trakcie roku jubileuszowego BASF Polska promuje
to zagadnienie m.in. podczas
licznych konferencji chemicznych i gospodarczych, gdzie
firma pragnie pokazać w jaki
sposób jednocześnie użytkować i oszczędzać energię - nie
tylko w przemyśle, ale również
w codziennym życiu.
„W BASF pamiętamy o tym,
że współcześnie zapotrzebowanie na energię dynamicznie
wzrasta - przy jednoczesnym
kurczeniu się surowców. Nasze innowacyjne rozwiązania
koncentrujemy więc na inteligentnym wykorzystywaniu
zasobów energetycznych. Cel
ten realizujemy zarówno poprzez udoskonalanie procesów
produkcyjnych, jak również
poprzez zapewnianie klientom energetycznych korzyści
z użytkowania naszych produktów” – powiedział Dirk
Elvermann, dyrektor zarządzający BASF Polska.
Przykładem innowacji produktowych wdrażanych przez
BASF może być chociażby
ecovio® - pierwsze, w pełni
biodegradowalne tworzywo sztuczne, które spełnia
międzynarodowe kryteria
dopuszczenia do procesu
kompostowania - jest wytwarzane na bazie surowców
odnawialnych. Proces produkcji ecovio® oparty został
na innowacyjnej technologii
stosowanej z wykorzystaniem
polimeru nadającego się do
kompostowania (ecoflex ®)
oraz kwasu polimlekowego (PLA), pozyskiwanego
z kukurydzy.
W ramach wydarzeń jubileuszowych BASF uruchomił platformę Creator Space
(www.creatorspace.pl). Ma
ona na celu znalezienie rozwiązań najtrudniejszych
problemów społecznych: jak
możemy zapewnić wystarczającą ilość pożywienia dla dynamicznie rosnącej populacji?

Jak będą wyglądały miasta
przyszłości? Skąd będziemy
czerpać energię?
Ponadto, BA SF Polska rozwija, zainicjowany w 2011 roku, program
edukacyjny „chemiatomy”
(www.chemiatomy.pl, oraz
https://www.facebook.com/
chemiatomy). W jego ramach
firma współpracuje z wieloma
partnerami – m.in. uczelniami wyższymi i studenckimi
kołami naukowymi. Zarówno
laboratoria dla dzieci i młodzieży, jak również aktywność
w social media mają na celu
pokazanie najmłodszym, jak
fascynujący może być świat
chemii.
W ramach świętowania jubileuszu BASF Polska - razem
z uznanymi Partnerami - rozwija także działalność w obszarze edukacji chemicznej.
Podczas obchodów jubileuszowych w Centrum Nauki
Kopernik odbył się finał ogólnopolskiej edycji naukowego
konkursu „Bohaterowie Przyszłości”, przeznaczonego dla
uczniów gimnazjów i szkół
średnich. Został on zaadresowany do przyszłych młodych
wynalazców, którzy potrafią
w kreatywny sposób wykorzystywać innowacje naukowe
w celu wdrożenia rozwiązań
przyjaznych środowisku.
Podczas finału w Centrum
Nauki Kopernik wystąpił
między innymi Łukasz Żrodowski, ambasador konkursu,
a jednocześnie student Politechniki Warszawskiej, który
opracowuje nowatorską metodę druku trójwymiarowego.
Prezentacja, którą przedstawił uczestnikom nosiła tytuł
„Myśl w 3D!”.
W ramach uroczystości zaproszeni goście mieli szansę
obejrzenia wystawy innowacji BASF, gdzie prezentowane były między innymi
nowatorskie rozwiązania
technologiczne dla branży
motoryzacyjnej i budowlanej.
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DBAMY O TWOJE ZIARNO
* Cena z montażem dotyczy
silosów płaskodennych

Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Bayer “Dobroczyńcą Polskie Mleczne Śniadanie
Promocja polskich produktów mleczarskich w Brukseli
Roku 2015”
Nagroda dla firmy za strategię
społecznego zaangażowamia
Warszawa, 29 maja 2015 –
Bayer Sp. z o.o. otrzymał tytuł
„Dobroczyńca Roku 2015”.
Firmę nagrodzono za strategię
społecznego zaangażowania,
realizowaną w ramach programu popularyzowania nauki
w salonie multimedialnym
Baylab, mieszczącym się w siedzibie firmy Bayer.
Organizatorem konkursu,
18 już edycji, jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a fundatorem
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności. Konkurs promuje
społeczne zaangażowanie
i odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyróżnia najbardziej aktywne firmy i inspiruje
przedsiębiorców do podejmowania tego typu działalności.
„Bayer prowadzi program
popularyzacji nauki. Jego elementem jest m.in. salon multimedialny Baylab, w którym
organizowane są spotkania
popularyzujące naukę. Wśród
tematów spotkań są m.in. profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka okulistyczna,
a także zajęcia dotyczące roślin uprawnych, witamin oraz
zdrowia zwierząt domowych.
Dotychczas w spotkaniach
udział wzięło 3 500 uczestników. Udział w zajęciach jest
bezpłatny” – głosi uzasadnienie organizatora.
- Innowacyjność to DNA
firmy Bayer. Naszym celem
jest poprawa jakości życia
w bardzo wielu wymiarach,
a mottem - Science For A Better
Life. Cieszymy się, że możemy dzielić się naszą pasją do
nauki z innymi. Nagrody, takie jak „Dobroczyńca Roku”,
utwierdzają nas w słuszności

przyjętej strategii – mówi Christophe Dumont, Prezes Bayer
Sp. z o.o.
Baylab to multimedialne
centrum, w którym firma
Bayer - zatrudniająca na całym świecie 14 000 naukowców - dzieli się innowacjami
i wiedzą z entuzjastami nauki. Od trzech lat organizuje
warsztaty o formule familijnej
– do „Naukowych Czwartków”
dołączyły w 2015 roku „Naukowe Soboty”. Najnowszą
propozycją Baylabu jest Salon
Zdrowia: cykl zajęć nt. profilaktyki antynowotworowej.
O przyznaniu nagrody zadecydowała kapituła w składzie:
Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji „Lewiatan”, Anna Potocka-Domin,
Wiceprezes Business Centre
Club, Andrzej Malinowski,
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy
Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Kamil Wyszkowski,
Krajowy Przedstawiciel UN
Global Compact w Polsce,
Jerzy Karwelis, ekspert rynku mediów, mentor Fundacji
Dobra Sieć, Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, wspólnik w kancelarii
DRAWBRIDGE, oraz Agata
Gorgoń, TVN Biznes i Świat.
W tegorocznej edycji programu
nagrodzono również firmy: DB
Schenker Logistics, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Piekarnia RYNEK, Radisson Blu
Hotel Kraków, T-Mobile Polska, Transition Technologies.
Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Przedstawiciele instytucji
UE, placówek dyplomatycznych oraz organizacji pozarządowych dyskutowali
na temat aktualnej sytuacji
i prognozach polskiego sektora mleczarskiego podczas
Polskiego Mlecznego Śniadania zorganizowanego w dniu
19 maja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE (SP RP
przy UE), przez Polską Izbę
Mleka i Wydział Rolnictwa
i Rybactwa SP pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Nadrzędnym celem spotkania była promocja polskich
produktów mleczarskich na
arenie międzynarodowej.
Tematem przewodnim śniadania był twaróg – naturalny

produkt wytwarzany z mleka popularny w Polsce, często niedoceniany i nieznany
w Europie. Produkty na bazie,
których zostały przygotowane
potrawy oraz degustacja dostarczyły polskie mleczarnie:
OSM Czarnków, OSM Łowicz,
OSM Radomsko, Polmlek, Sertop, SM MLEKPOL.
Spotkanie poprowadził radca minister w SP RP przy UE
Andrzej Babuchowski, który
zaprezentował również technologię produkcji, walory
oraz unikalne cechy białego
sera. O aktualnej sytuacji
i perspektywach rozwoju polskiego sektora mleczarskiego
mówił zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych

MRiRW Marian Borek. Przedstawił kluczowe dane dotyczące krajowego rynku oraz
sektora mleczarskiego. Kierownik Działu Współpracy
z Komisją Europejską Agencji
Rynku Rolnego Paweł Zaręba
zaprezentował ofertę polskich
mleczarni oraz dane dotyczące
polskiego handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi.
Spotkanie zakończyła
otwarta dyskusja. Goście biorący aktywny udział w dyskusji gratulowali organizatorom
pomysłu na promocję polskiej
żywności oraz tępa rozwoju
i przemian polskiego sektora
mleczarskiego. Zwracali również uwagę na dobrą jakość
produktów mlecznych.

Polskie Mleczne Śniadanie
odbyło się w Brukseli po raz
drugi i zostało sfinansowane
ze środków Funduszu Promocji Mleka.
Źródło: Polska Izba Mleka
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Zielone Agro Show – Polskie Zboża

W miniony weekend odbyła się kolejna edycja Wystawy Zielone Agro
Show – Polskie Zboża 2015.
Po raz drugi impreza odbyła się na terenie Centrum
Wystawowo-Szkoleniowego
Wielkopolskiego Ośrodka Rolniczego w Sielinku. W tym samym miejscu równolegle miała
miejsce Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych organizowana przez WODR.
Ponad 35 tysięcy zwiedzających w ciągu dwóch dni wystawy, niemal 150 wystawców,
50 ha całkowitej powierzchni wystawy, media regionalne
oraz branżowe, najważniejsze w kraju agencje związane
z rolnictwem - tak najkrócej
można byłoby podsumować
zakończoną kolejną edycję

Wystawy Zielone Agro Show-Polskie Zboża.
Pogoda sprzyjała organizatorom, dzięki czemu zarówno
pierwszego jak i drugiego dnia
wystawy odbyły się wszystkie
zaplanowane pokazy plenerowe. To doskonała okazja, by
z bliska zobaczyć cały proces
zbierania zielonek wykonany
najnowocześniejszymi maszynami dostępnymi na polskim
rynku. W pokazach uczestniczyło około 40 maszyn,
krajowych i zagranicznych
producentów takich marek
jak: APV, Fella, Feraboli, John
Deere, Krone, Kuhn, McHale,
Metaltech, Pöttinger, SaMASZ,

Sipma, Unia Famarol i Vredo.
Jak co roku pokazy cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem i obserwowane były
przez całe rzesze rolników.
Firmy nasienne już wiele
miesięcy temu rozpoczęły
przygotowania poletek pokazowych z odmianami roślin
ozimych i jarych.
Po sąsiedzku, na terenie
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
odbywała się Regionalna
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na specjalnym ringu
prezentowane były rasy bydła
mlecznego i mięsnego. Pokazy
opatrzone były profesjonalnym

komentarzem. Wybrano czempionów i wice-czempionów
w swoich klasach. Prócz tego
rolnicy mogli obejrzeć inne
zwierzęta hodowlane: owce,
konie, drób, trzodę chlewną.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i urządzeń
Rolniczych
Źródło: P I G M i U R
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Krokowska Agro Wystawa
Pierwsza taka wystawa na północy Polski
Krokowska Agro Wystawa
i mistrzostwa w motocrossie
ściągnęły przede wszystkim
mieszkańców północnego Pomorza. Nagrodę za najlepsze
stoisko targowe otrzymała firma Raitech, eksponująca na
największym stoisku maszyny
marki New Holland oraz siewniki Pottingera. Największym

zainteresowaniem zwiedzających - młodych i starych - cieszyły się zabytkowe ciągniki
eksponowane na centralnym
placu wystawy.
Wystawa została otwarta
przez prezesa Pomorskiej Izby
Rolniczej Zenona Bistrama
i Andrzeja Styna, dyrektora
pomorskiego oddziału ARiMR.

Przy przecięciu wstęgi otwierający podkreślili, że impreza
w podkrokowskich Sobieńczycach to pierwsza wystawa rolnicza w tej części regionu - na
północy Pomorza, a przez to
ma ona świetlaną przyszłość.
- W przyszłym roku impreza
odbędzie się ponownie i będzie
znacznie większa - zapowiada

Justyna Siekaj, organizatorka
mistrzostw i targów.
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Rzepak w szerokim wachlarzu odmian
Co decyduje o wyborze odmiany rzepaku ozimego do siewu?
Uprawa rzepaku nie jest
łatwa. O tym czy zakończy
się sukcesem, oprócz warunków pogodowych, decydują
następujące elementy: wybór
odpowiedniej odmiany, siew
kwalifikowanego materiału
siewnego, dotrzymanie wymaganych terminów siewu,
zastosowanie właściwej agrotechniki, w tym zwłaszcza
odpowiedniego nawożenia
oraz wykonanie uzasadnionej i skutecznej ochrony roślin
przed szkodnikami i chorobami, a także przeprowadzenie
terminowego i prawidłowego
zbioru nasion, odpowiednio
wyposażonym i przygotowanym kombajnem. Na końcu
pozostaje jeszcze cena skupu
nasion, która w ostatnich latach była dość zmienna. Zasadą jest, że im większe zbiory,
a więc podaż nasion, tym
mniejsza cena surowca.

Decyduje plon
Wybór odmiany do uprawy nie jest łatwy, głównie ze
względu na dużą liczbę odmian oferowanych do zakupu.
Warto stawiać na sprawdzone
odmiany, ale także wprowadzać nowości odmianowe,
które z reguły charakteryzują się dużym potencjałem
plonowania. Odmian, które
odpowiadałyby na wszystkie
oczekiwania użytkowników
praktycznie nie ma. Trzeba wybierać te, które mogą
być najbardziej przydatne
do określonych warunków
gospodarowania.
Podjęcie decyzji mogą ułatwić wyniki doświadczeń
realizowanych w ramach porejestrowych badań odmianowych (PDO). Corocznie
w doświadczeniach polowych oceniana jest aktualna
wartość dużej liczby odmian
wpisanych do Krajowego rejestru (KR) oraz niektórych ze
Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).
Wcześniej, odmiany z katalogu
CCA, oceniane były przez co
najmniej dwuletni okres badań w doświadczeniach rozpoznawczych. Informacje oraz
wyniki badań porejestrowych

odmian rzepaku są corocznie
publikowane w opracowaniach
COBORU, a także dostępne
na stronie internetowej (www.
coboru.pl; zakładka - PDO REKOMENDACJA ODMIAN).
O wyborze odmiany do
uprawy przeważnie decyduje
jej plenność, a także stabilność
plonowania w latach. Dużym
potencjałem plonowania cechują się zwłaszcza odmiany
mieszańcowe. W ostatnich
latach badań, w doświadczeniach PDO, odmiany te plonowały od kilku do kilkunastu
procent (6-13%) lepiej, średnio o 10% powyżej odmian
populacyjnych. W sezonach
wegetacyjnych, w których
wystąpiły w większym nasileniu niekorzystne zjawiska
atmosferyczne, reagowały
przeważnie mniejszym spadkiem plonowania. Większość
odmian mieszańcowych lepiej
nadaje się w przypadku opóźnionych siewów ze względu na
szybszy rozwój początkowy.
Rośliny wytwarzają silniejszy,
bardziej rozrośnięty system
korzeniowy, przez co mogą lepiej pobierać wodę i składniki
pokarmowe. Dobór odmian
mieszańcowych jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany.
Niektóre z nich są odporne na
porażenie kiłą kapusty, w ofercie znajdują się także odmiany
półkarłowe. W ostatnich latach nastąpiło także wyraźne
zwiększenie udziału odmian
mieszańcowych w uprawie.
W ofercie handlowej nasiona
tych odmian są również powszechne dostępne. W naszym
kraju wiele odmian populacyjnych jest również dobrze ocenianych i często uprawianych
przez rolników. Niestety, dobór tych odmian będzie w najbliższych latach coraz mniej
liczny. Odmiany populacyjne
z reguły są mniej wymagające
pod względem stanowiska. Ich
podstawową zaletą jest stosunkowo łatwy zbiór ze względu
na mniejszą masę roślin, a to
z kolei ogranicza koszty zbioru
kombajnem.

Inne cechy też
są ważne

Ważną cechą z rolniczego
punktu widzenia jest odporność na warunki zimowania.
Zimotrwałość odmian nabiera
dużego znaczenia w warunkach ostrych zim, gdy ryzyko
wymarznięcia roślin zdecydowanie wzrasta. Pomimo,
że w br., a także w poprzednich dwóch sezonach wegetacyjnych, w całym kraju
rośliny rzepaku przezimowały praktycznie bez strat,
takie zagrożenie istnieje
każdej zimy. Zróżnicowanie
odmian pod tym względem
okazało się duże po zimie
2011/2012 i można w ofercie
odmian wybrać takie, które
lepiej zimują.
Ze względu na konieczność
wprowadzania integrowanej
ochrony rzepaku duże znaczenie ma odporność odmian
na choroby. Najczęściej występującymi w naszym kraju
są: zgnilizna twardzikowa,
sucha zgnilizna kapustnych,
choroby podstawy łodygi
i czerń krzyżowych. Odmiany
są przeważnie w niewielkim
stopniu zróżnicowane pod
względem odporności na te
patogeny. Najczęściej jest to
większa lub mniejsza odporność na jednego ze sprawców
chorób. Rzadko się zdarza, ażeby odmiana była odporna na
więcej patogenów. Wiele zależy
od warunków gospodarstwa.
Jeżeli uprawa znajduje się w rejonie, gdzie jest duże nasilenie
występowania danej choroby
i gdzie powtarza się ona w każdym sezonie wegetacyjnym,
wtedy warto poszukiwać odmian bardziej odpornych na
nią. Natomiast jak to jest rejon,
gdzie dana choroba występuje
rzadko, wtedy taką właściwość
możemy przy wyborze odmiany pominąć, lub uwzględnić
w drugiej kolejności.
Do sprawców chorób, coraz częściej obserwowanych
w uprawach rzepaku ozimego
w niektórych rejonach kraju
należy kiła kapusty. W przypadku tej choroby nie ma
praktycznej możliwości chemicznego zwalczania patogena. Podstawowym sposobem
ograniczenia skutków wystąpienia choroby jest uprawa

odmian o większej odporności na porażenie przez sprawcę
kiły kapusty oraz odpowiednio
długi okres przerwy w uprawie rzepaku. W bieżącym roku
do Krajowego rejestru zostały
wpisane dwie odmiany rzepaku ozimego, a mianowicie
Mentor i SY Alistrom, wykazujące odporność na rasy
kiły kapusty najczęściej występujące w Polsce. Natomiast
w ubiegłym roku zarejestrowano inną odmianę SY Alister
o zwiększonej odporności na
kiłę kapusty.
Wybierając odmiany rzepaku do siewu w nowym sezonie
wegetacyjnym należy uwzględnić także inne właściwości
odmian, m.in. tolerancję na
opóźniony siew (w tym szybkość rozwoju roślin jesienią),
czy też wczesność i równomierność dojrzewania. Przykładowo, jeżeli w gospodarstwie ze
względów organizacyjnych lub
zaistniałych warunków atmosferycznych siew rzepaku będzie
opóźniony, wybór odmiany
o szybszym początkowym rozwoju może w pewnym stopniu
zniwelować ten problem.
Warto również sprawdzić u oferentów materiału
siewnego różnice cen nasion
porównywalnych odmian.
Zdecydowanie ceny jednostek
nasion odmian mieszańcowych będą wyższe niż odmian
populacyjnych. Z reguły jest
też tak, że ceny nasion nowych odmian są droższe niż
odmian starszych, funkcjonujących w obrocie przez wiele
lat. Należy jednak wiedzieć, że
zakup nasion stanowi zaledwie
około 5% kosztów całkowitych
produkcji 1 ha rzepaku. Warto
więc niekiedy zdecydować się
na zakupienie droższych nasion lepszych odmian.

Plonowanie zależy
od pogody
Pomimo, że cecha plenności jest warunkowana genetycznie, duży wpływ mają
na nią warunki siedliskowe,
tj. gleba, czynniki agrotechniczne i warunki pogodowe.
Wszystko to powoduje niestety dość dużą zmienności

Plon nasion odmian rzepaku ozimego badanych w doświadczeniach PDO w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Rok badań
Średnia

2014

2013

2012

2011

2010

44,8

56,2

47,3

42,6

34,2

43,8

odmiany populacyjne

42,4

52,7

45,2

41,2

31,9

41,1

odmiany mieszańcowe

46,4

57,8

48,6

43,7

36,2

45,6

Plon nasion (dt z ha)
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plonowania w latach, a także
w rejonach kraju. Przeważnie
jest to skutek niesprzyjającego
przebiegu warunków pogodowych, a zwłaszcza wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, m.in. posuchy w okresie wschodów,
skrajnych warunków zimowania (niska temperatura i brak
okrywy śnieżnej), dużego
deficytu opadów wiosną, silnych przymrozków w okresie
kwitnienia, itp. Taką zależność
obserwowaliśmy w ostatnich
latach, kiedy niekorzystne zjawiska pogodowe spowodowały obniżenie plonowania.
Przykładowo, plon rzepaku
ozimego zebrany w roku

2011 był jednym z najniższych
w wieloleciu. Z kolei po zimie
2011/2012 wiele upraw zostało
zlikwidowanych, ze względu
na wymarznięcia roślin. Ostatnie dwa lata były korzystne dla
plonowania rzepaku ozimego,
stąd zebrano duży plon nasion,
zwłaszcza w ostatnim sezonie
wegetacyjnym.

Szukać
odmian na LOZ
Badanie odmian w systemie porejestrowego doświadczalnictwa umożliwia także
wskazywanie takich, które są
wartościowe i przejawiają dobre przystosowane do uprawy

w danym rejonie. Odmiany
takie trafiają na „Listę odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województw”
(LOZ). W br., w poszczególnych województwach na LOZ
znajduje się od kilku (8) do
kilkunastu (18) odmian rzepaku ozimego, łącznie 41. Zestawienie odmiany w LOZ
oznacza jej rekomendację na
obszarze województwa. Zdecydowaną większość stanowią odmiany mieszańcowe,
których jest 29. Piętnaście
odmian otrzymało rekomendację do uprawy na terenie
pięciu i więcej województw.
Najwięcej, bo aż w 11 województwach – odmiana Visby

F1, odmiany DK Exquisite F1
i SY Kolumb F1 – w 8. Inne
znalazły się na listach kilku
województw, a mianowicie
odmiany Markopolos F1
i Sherlock – w 7 województwach, NK Technik F1 i SY
Carlo F1 – w 6, Arot, Artoga F1, Gladius F1, Lohana,
Maraton F1, Monolit Pamela
i SY Cassidy F1 – w 5, Rohan
F1 – w 4, a DK Exstorm F1
– w 3. Pozostałe 24 odmiany z „Listy ... zalecane są do
uprawy tylko w jednym lub
dwóch województwach.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Osypywanie się nasion rzepaku przed zbiorami
Dzięki podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się
nasion rzepaku zwiększa się bezpieczeństwo i stabilność plonów.

Cecha ta daje większą elastyczność w zakresie terminu
zbioru i minimalizuje straty
plonów na skutek działania
wiatru, deszczu, a nawet lekkiego lub średniego gradu.
Warto zastanowić się nad
wyborem odmiany rzepaku
o podwyższonej odporności
na pękanie łuszczyn.
Osypywanie się nasion przed
i w trakcie zbioru to poważny
problem w uprawie rzepaku,
który przyczynić się może do
znacznego spadku plonu. Jego
przyczyną jest nierównomierne
dojrzewanie rzepaku i pękanie
łuszczyn. Zjawisko to uzależnione jest przede wszystkim od
podatności odmian i przebiegu
warunków pogodowych, występuje w różnym nasileniu.
Największe straty odnotowywane są podczas gwałtownych
deszczów i silnych wiatrów.
Istnieje kilka sposobów,

które dość skutecznie ograniczają osypywanie się nasion
przed zbiorem. Jednym z nich
jest desykacja, czyli chemiczne
odwodnienie zielonych części
roślin. Dzięki zastosowaniu
tego zabiegu następuje szybkie zasychanie – eliminuje się
w ten sposób niekorzystne
w uprawie rzepaku zjawisko
nierównomiernego dojrzewania roślin. Desykacja redukuje także ilość zielonych
nasion, a ponadto niszczy
zachwaszczenie wtórne oraz
przyśpiesza termin zbioru,
co jest niezwykle korzystne
w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków
pogodowych.
Kolejną, często wykorzystywaną przez plantatorów
metodą, która minimalizuje
straty w plonie spowodowane pękaniem łuszczyn jest
zastosowanie preparatów

sklejających i powlekających
łuszczyny. Tego typu produkty
tworzą cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyny są mniej
podatne na pękanie i osypywanie nasion. Wytworzona
membrana jest niezmywalna
przez deszcz, ogranicza wnikanie wody do wnętrza tkanek
ograniczając proces rozszerzania się i ponownego kurczenia,
a tym samym osypywania się
ziarna, nie wpływając tym samym na dalszy rozwój rośliny – umożliwia transpirację
wody z rośliny zabezpieczając
przed wnikaniem do wnętrza.
Dzięki temu łuszczyny rzepaku
szybciej dosychają, a nasiona
są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są narażone na
bezpośrednie działanie wody
z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania. Tego typu zabiegi wspomagają naturalne
dojrzewanie roślin rzepaku,
ograniczając samoosypywanie
się nasion i straty przy zbiorze.
Jednak stosowanie preparatów sklejających, które zawierają w swym składzie związki
syntetycznego lateksu lub też
substancje uzyskiwane z żywicy czy też przeprowadzenie desykacji, to zabiegi dość
kosztowne, które powodują
obniżenie rentowności uprawy
rzepaku. Ponoszenia dodatkowych nakładów na zabezpieczenie plantacji nie jest wcale
niezbędne. Warto rozważyć
uprawę odmian o podwyższonej odporności na pękanie i osypywanie się nasion.
W Krajowym Instytucie
Botaniki Rolnej w Cambridge
w Wielkiej Brytanii od kilku
lat prowadzone są badania
dotyczące odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie

się nasion zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na
poletkach doświadczalnych.
Wyniki badań pokazały, że dobór odmian mieszańcowych,
które posiadają cechę podwyższonej odporności na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion przy opóźnionym zbiorze
o dwa tygodnie zmniejsza straty w plonach o około 10%. Doświadczenia przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii pokazały,
że podwyższona odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w odmianach
mieszańcowych zwykle daje
10-krotne zmniejszenie problemów związanych z samosiewami. Oprócz zmniejszenia
występowania samosiewów
w uprawach następczych odmiany z podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion ograniczały rozprzestrzenianie się
chorób grzybowych.
Z badanych przez instytut
w Cambridge odmian, które dostępne są także i w naszym kraju, warto wymienić
odmianę, która oprócz cechy
podwyższonej odporności na
samoosypywanie się nasion,
według badań PDO COBOR-u daje średni plon na poziomie 110% wzorca (badania
z 2014r.) – DK Exquisite. Wysoki plon i redukcja strat podczas
zbioru to cechy, które powinny
zwrócić uwagę polskich plantatorów na tę odmianę.
Podwyższona odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion stanowi efektywną
ochronę plonów przed stratami
spowodowanym przez czynniki pogodowe przed zbiorem
oraz maszyny w trakcie zbioru.
Anna Rogowska

7

8

URODZAJ

czerwiec 2015 r. | Raport Rolny

Czy przyspieszać dojrzewanie
rzepaku chemicznie?
Samoosypywanie nasion może obniżyć plonowanie
o 5 do 15% dodatkowo podczas zbioru rzepaku straty
plonu ulegają zwiększeniu.
Końcowym etapem dojrzewania rzepaku ozimego
są owoce zwane łuszczynami, które pękają uwalniając
nasiona do gleby.
Pod koniec wegetacji rzepaku zachodzą dynamiczne
zmiany w roślinach, łuszczyny
szybko dojrzewają i wysychają,
a znacznie wolniej wysychają łodygi. Kończy się przyrost
masy nasion, które zmieniają
barwę z zielonej na brązową
wraz ze spadkiem zawartości
chlorofilu i utratą wilgoci,
a od stopnia dojrzałości nasion i ich wilgotności zależy
termin zbioru rzepaku. Obecnie najczęściej rzepak zbierany
jest mechanicznie kombajnem
w systemie jednoetapowym.
Podstawowym zabiegiem
wykonywanym przed zbiorem
rzepaku była desykacja upraw,
podczas której chemiczne środki przyspieszają wysychanie
zielonych części roślin, oraz
w pewnym stopniu wyrównują dojrzewanie. Zaletą tej
metody jest zmniejszenie ilość
zielonych nasion w łuszczynach i ograniczenie podatności
łuszczyn na pękanie. Dodatkowo zabieg pozwala zniszczyć zachwaszczenie wtórne
i przyspiesza zbiór rzepaku, co
jest bardzo ważne, zwłaszcza
w latach i w rejonach o niekorzystnych warunkach pogodowych. Decyzja o wykonaniu
zabiegu jest uzależniona od
stopnia zachwaszczenia rzepaku przed zbiorem. Desykacja
rzepaku polega na chemicznym odwodnieniu zielonych
części roślin rzepaku i występujących chwastów środkami
chwastobójczymi o działaniu
kontaktowym. Do środków
zawierających jako substancję
czynną dikwat należą Reglone 200 SL oraz jego generyki (Diquat 200 SL, Diquanet
200 SL, Mission 200 SL, Ragis
200 SL, Reglor 200 SL, Ring
200 SL, Rommel 200 SL, Soplete 200 SL i UPL Diquat), które
należy stosować w zależności
od stanu i zachwaszczenia łanu
w dawce 2 lub 3l/ha. Desykację powinno się wykonywać
w końcowej fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy
70% wszystkich łuszczyn ma
barwę żółtą i po zgięciu w literę V pękają ukazując brunatne nasiona o wilgotności

ok.25%. Zabieg należy wykonać na 3 - 5 dni przed właściwym zbiorem. Zabieg desykacji
rzepaku ma wiele zalet ponieważ obniża wilgotność nasion
o 10%, wyrównuje dojrzałość
nasion i ogranicza straty plonu nasion.
Drugą grupę środków stosowanych do desykacji rzepaku
stanowią preparaty zawierające
glifosat jak Roundup 360 SL
zalecany w dawce 4 l/ha i szereg jego odpowiedników np.
Roudup Ultra 360 SL, Roundup 360 SL Plus, Cleaner
360 SL, Etna 360 SL, Glifto
360 SL, Katamaran 360 SL
i Marker 360 SL w dawce 4 l/
ha, Roundup Flex 480 w dawce 2-3 l/ha, Roundup TransEnergy 450 SL w dawce
1,5-3,2 l/ha, Roundup Max
2 w dawce 1,5-2 kg/ha, Rofosat Agro 360 SL, Charger,
Agrosar 360 SL, Glifoherb
360 SL i Glifostar 360 SL 3 l/
ha, Avans Premium 360 SL,
Touchdown Premium 360 SL,
Glifocyd 360 SL, GlifoMax
360 SL, Glyfos 360 SL i Koyote
360 SL 3-4 l/ha, które są dolistnymi herbicydami o działaniu
systemicznym. Dawkę herbicydu Roundup 360 SL, Cleaner
360 SL, Etna 360 SL, Glifto
360 SL, Katamaran 360 SL
i Marker 360 SL możemy obniżyć do 3 l/ha dodając do
zabiegu adiuwant AS 500 SL
w ilości 1-2 l/ha. Termin zabiegu przypada w fazie dojrzałości technicznej na około
8-10 dni przed zbiorem, gdy
wilgotność nasion mierzona
wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30%. Podobnie jak
w przypadku stosowania dikwatu również zabiegi środkami zawierającymi w swoim
składzie glifosat obniżają wilgotność nasion, wyrównują
dojrzałość nasion i ograniczają

straty plonu nasion.
Obecnie powszechnie wykonywane są zabiegi zapobiegające
pękaniu łuszczyn i zabezpieczające rzepak przed osypywaniem
się nasion. Do wykonania tych
zabiegów stosuje się preparaty zawierające związki, które
tworzą na roślinie cienką, półprzepuszczalną polimerową powłokę. Wytworzona elastyczna
membrana jest wodoodporna
i ogranicza wnikanie wody do
wnętrza tkanek, ograniczając
proces rozszerzania się i ponownego kurczenia łuszczyn oraz
osypywania się ziarna, natomiast nie ogranicza transpiracji
wody z rośliny na zewnątrz. Zastosowanie preparatu w żaden
sposób nie wpływa na dalsze
procesy życiowe zachodzące
w roślinach, gdyż elastyczna
powłoka jest przepuszczalna
dla powietrza i pary wodnej.
Do grupy środków sklejających łuszczyny należą Flexi
(w dawce 0,5-1 l/ha) i Elastiq
(0,8-1 l/ha) zawierające syntetyczny lateks, oraz Claister
Max (0,5-0,6 l/ha), Nu Film
Max (0,5-0,6 l/ha) i Spodnam
DC (0,6-1,2 l/ha) zawierające di-1-P menten. Niższe z podanych
dawek stosuje się wykonując
równocześnie zabieg desykacji preparatem zawierającym
glifosat.
Nieprawidłowości przy przygotowaniu plantacji do zbioru i przeprowadzeniu samego
zbioru prowadzą do uzyskania nasion zanieczyszczonych
i uszkodzonych, posiadających
zbyt wysoka wilgotność i zawartość chlorofilu, oraz zanieczyszczonych mykotoksynami
i pozostałościami środków
ochrony roślin.
mgr Marek Badowski
I U N i G-P I B
Zakład Ekologii i Zwalczania
Chwastów Wrocław
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Rzepak – chemicznie ale bezpiecznie
Uprawa rzepaku wymaga dużej wiedzy i zaangażowania, a ochrona jest
trudna i niezwykle wymagająca.
W okresie wegetacji rzepak
jest atakowany przez kilkanaście
gatunków szkodników, które
występują zarówno jesienią, jak
i wiosną. Poważnym zagrożeniem dla plonów rzepaku jest
obecnie brak możliwości stosowania zapraw insektycydowych w uprawie rzepaku, przy
niewielkiej liczbie dostępnych
insektycydów nalistnych do
zwalczania szkodników jesiennych. W przypadku kilku
gatunków szkodników w ogóle
nie ma możliwości zwalczania
chemicznego. Wraz z nastaniem wiosny na plantacje rzepaku nalatują kolejne gatunki
szkodników. Początkowo są
to chowacze łodygowe, a więc
chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny. Następnie,
w okresie pąkowania występuje
słodyszek rzepakowy, a larwy
chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika zwanych
szkodnikami łuszczynowymi
rozwijające się w łuszczynach
nasiona mogą niszczyć rozwijające się w łuszczynach nasiona.
Powodowane przez szkodniki
straty w plonie mogą czasami decydować o opłacalności
produkcji.
W okresie pąkowania na
plantacje nalatuje słodyszek
rzepakowy, uważany za najgroźniejszego szkodnika w uprawie
rzepaku. Chrząszcze wielkości
od 1,5 do 2,5 mm, są czarne
z zielono niebieskawym połyskiem na grzbiecie. Ponieważ
żywią się pyłkiem aby dostać
się do pokarmu przegryzają
pąki rzepaku, które wskutek
uszkodzeń zasychają i opadają. Największe straty słodyszek
powoduje w fazie zwartego
kwiatostanu. Natomiast w pełni kwitnienia gatunek ten nie
wyrządza strat gospodarczych.
Niezwykle dużym zagrożeniem
jest wystąpienie ochłodzenia
w okresie pąkowania rzepaku,
gdy na plantacje naleciał już
słodyszek. W takiej sytuacji
rozwój roślin rzepaku zostaje
zahamowany, przedłuża się faza
pąkowania, podczas gdy straty
powodowane przez słodyszka
są coraz większe.
Jeszcze w okresie kwitnienia na
plantacje rzepaku może nalatywać chowacz podobnik. Chrząszcze długości 2,5 do 3 mm, barwy
ciemnoszarej, pokryte są gęstymi
białawymi łuskami. Samice tego
gatunku składają zwykle tylko
jedno jajo do jednej łuszczyny.
Żerująca w łuszczynie larwa
uszkadza 3-5 nasion.

Kolejnym szkodnikiem jest
pryszczarek kapustnik. Niewielka muchówka osiąga około 1,5 mm, ma barwę brunatną
z żółtoczerwonym odwłokiem
oraz charakterystycznie długie
czułki i odnóża. Samice tego
gatunku składają do jednej
łuszczyny nawet kilkadziesiąt
jaj. Żerujące larwy niszczą całą
łuszczynę, która przedwcześnie
zasycha i się osypuje.
Szkodniki łuszczynowe
w ostatnich latach stanowią
coraz większe zagrożenie, a powodowane przez nie straty są
niekiedy bardzo duże. Zabieg
zwalczania tych szkodników
przeprowadza się zwykle
w okresie opadania płatków
kwiatowych rzepaku. Często
plantatorzy decydują się na wykonanie zabiegu insektycydowo-fungicydowego łącząc ochronę
przed szkodnikami i chorobami. Należy jednak pamiętać,
że mieszanina może powodować zmianę właściwości fizyko
chemicznych użytych środków.
Koniecznym jest zatem stosowanie przebadanych i zalecanych
mieszanin, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Podczas
długich i intensywnych nalotów zdarza się, że zabieg trzeba
powtórzyć.
Zabiegi zwalczania słodyszka
rzepakowego, zwłaszcza późno
nalatującego oraz szkodników
łuszczynowych wymagają szczególnego przygotowania, również
ze względu na licznie występujące w tym czasie zapylacze,
przede wszystkim pszczoły.
Na rzepaku stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków pszczół. Obecność pszczół
w czasie kwitnienia jest szczególnie ważna, gdyż rzepak jest
rośliną fakultatywnie obcopylną. Oznacza to, że w pewnym
stopniu rośliny wytwarzają nasiona bez dostępu zapylaczy,
ale również bardzo pozytywnie reagują zwiększeniem plonu
podczas zapylania przez owady.
W badaniach prowadzonych na
przestrzeni lat wielu naukowców
i placówek badawczych potwierdzało pozytywną rolę pszczół
w produkcji rzepaku. W polskiej
literaturze prof. Banaszak podaje, że prawidłowe zapylenie
rzepaku powoduje wzrost plonu
do 30%. Prof. Jabłoński podaje
nieco wyższą wartość 32,5%.
Od 2011 roku Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu prowadzi, we współpracy z innymi
jednostkami, badania mające na
celu precyzyjne wyjaśnienie roli

zapylania rzepaku oraz oddziaływanie ochrony insektycydowej na pszczoły. Doświadczenia
prowadzone są w kilku lokalizacjach w kraju, a miejscem
najszerzej prowadzonych prac
są pola Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” w Garzynie.
Dotychczas uzyskane wyniki
jednoznacznie potwierdzają
wpływ zapylenia przez pszczoły
na wzrost plonu rzepaku nawet
o 32%. Ponadto prowadzone
obserwacje wykazały bardzo
istotny wpływ na cechy jakościowe uzyskanego plonu jak
również pozytywny wpływ na
rozwój roślin rzepaku. Prawidłowe zapylenie przyczynia się do
skrócenia kwitnienia łanu, lepszego wzrostu roślin, dłuższego
rozwoju łuszczyn i równomiernego ich dojrzewania. Otrzymane nasiona charakteryzują się
lepszą energią i zdolnością kiełkowania, a także większą masą
tysiąca nasion w porównaniu
do plonu z roślin odizolowanych od dostępu pszczół. Zatem obecność pszczół w okresie
kwitnienia rzepaku jest bardzo
pożądana, gdyż dzięki zapylaniu
można uzyskać wyższy i lepszej
jakości plon.
Zabiegi ochrony roślin powinny być odpowiednio przygotowane i przeprowadzone,
tak aby zapewnić całkowitą
ochronę pszczół, a także innych
owadów pożytecznych. Obecnie ochrona pszczół podczas
stosowania środków ochrony
roślin jest wymogiem prawnym,
nie tylko w Polsce ale w całej
Unii Europejskiej. Powinna ona
jednak wynikać ze świadomości
i zrozumienia olbrzymiej roli
pszczół w uprawach owadopylnych, ale również w środowisku
naturalnym.
Niezwykle istotny jest prawidłowy wybór środka ochrony
roślin. Wśród insektycydów
zarejestrowanych do zwalczania słodyszka i szkodników
łuszczynowych jest wiele preparatów sklasyfikowanych jako
bardzo toksyczne i toksyczne dla
pszczoły miodnej. W etykietach
tych środków są umieszczone
zapisy jednoznacznie określające
warunki bezpiecznego stosowania dla pszczół. Przestrzeganie
zapisów etykiety jest również
obowiązkowe. Przed wykonaniem każdego zabiegu należy
uważnie zapoznać się z treścią
całej etykiety każdego środka
ochrony roślin. Podczas wyboru insektycydu należy zwrócić szczególną uwagę na jego

dr Grzegorz Pruszyński
Zakład Entomologii
Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

oddziaływanie na pszczoły. Jeżeli zabieg ma być przeprowadzony w miejscu gdzie pszczoły
mogą mieć pożytek, a więc podczas kwitnienia uprawy lub gdy
w uprawie znajdują się kwitnące
chwasty czy też spadź, należy
bezwzględnie stosować środki
o niskim ryzyku dla pszczół.
W takiej sytuacji zabiegi należy
przeprowadzić wyłącznie wieczorem po zakończeniu oblotu
uprawy przez pszczoły. Ponadto
zgodnie z wymogami integrowanej ochrony roślin należy,
w miarę możliwości, dobierać
środki selektywne, o niskim poziomie ryzyka dla organizmów
pożytecznych.
W ramach przedstawionych
wcześniej badań prowadzone
są również doświadczenia nad
wpływem na zapylacze oraz
plon rzepaku insektycydów
o różnym poziomie toksyczności
dla pszczoły miodnej zastosowanych do zwalczania słodyszka
rzepakowego oraz szkodników
łuszczynowych. W badaniach
testowano różne insektycydy
– bardzo toksyczne pyretroidy
oraz związki fosforoorganiczne,
insektycydy toksyczne, a wśród
nich mieszaniny dwóch różnych
substancji czynnych, a także
acetamipryd – substancję czynną, której nie klasyfikuje się pod
względem toksyczności dla
pszczoły miodnej ze względu
na niskie ryzyko. Otrzymane
wyniki jednoznacznie potwierdzają, iż stosowanie środków
selektywnych o niskim ryzyku
dla pszczół pozwala uzyskać najwyższy plon w porównaniu do
innych badanych insektycydów.
Dotychczas uzyskane wyniki badań w sposób dobitny
wskazują na potrzebę rzetelnej
ochrony pszczół w trakcie zabiegów ochrony roślin. Ponadto
ochrona owadów pożytecznych,
w tym zapylających jest wymogiem prawnym. Jednak znając
olbrzymi wpływ pszczół na
wielkość i jakość uzyskiwanego plonu roślin owadopylnych
ochrona zapylaczy powinna
przede wszystkim wynikać
ze świadomości producentów
rolnych. Bowiem prawidłowa
ochrona insektycydowa z zachowaniem bezpieczeństwa organizmów pożytecznych, w tym
pszczół wpływa pozytywnie na
opłacalność produkcji.
Źródło: Sumi Agro
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Wapnowanie to nie tylko regulacja odczynu gleby
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Wapń należy także do kluczowych czynników produkcji, które w głównym stopniu decydują o poziomie plonowania roślin.
Zaopatrzenie roślin w wapń
ma istotne znaczenie nie tylko dla wielkości plonów, ale
przede wszystkim dla ich
jakości.
Pierwiastek ten wchodzi
w skład ścian i błon komórkowych, a uczestnicząc w mechanizmach przekazywania
sygnałów ze środowiska pełni rolę wtórnego przekaźnika
informacji. W procesach tych
współdziała z białkami.
Większość wapnia magazynowana jest w ścianie komórkowej. Kompleksy tego
pierwiastka z celulozą i pektynami gwarantują spójność
tkanek oraz wysoką wytrzymałość struktury ściany, co
przekłada się także na podwyższenie odporności na ataki
patogenów. Odgrywa podstawową rolę w stabilizowaniu
pektyn tworzących blaszkę
środkową ściany komórkowej. Wapń utrzymuje odpowiednią strukturę membran
plazmatycznych – bierze tym
samym udział w organizacji
fizjologicznej komórki. Wpływa na działanie niektórych
enzymów utrzymując biokoloidy komórki i same enzymy
w stanie właściwego uwodnienia, co wpływa pozytywnie
na przebieg wielu procesów
biochemicznych.
Ponadto wapń uczestniczy
w pobieraniu i transporcie różnych składników pokarmowych w roślinie. Bierze udział
w podziałach komórkowych.
Reguluje aktywność szeregu
istotnych dla metabolizmu roślinnego enzymów: ATP-azy,
amylaz i fosfolipazy. Odgrywa ważną rolę w ograniczaniu
skutków stresu w roślinach –
neutralizuje reaktywne formy
tlenu powstające w komórkach
roślinnych w niekorzystnych
dla nich warunkach, które
stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
enzymów, a także i materiału
genetycznego komórki.
W przemieszczaniu się
wapnia na małe odległości
udział biorą kanały i pompy wapniowe (błona komórkowa). Transport tego
pierwiastka odbywa się prawie wyłącznie przez ksylem.
Wraz w wodą przemieszcza
się do nadziemnych części rośliny. Taki sposób dystrybucji
wapnia utrudnia zaopatrzenie
tkanek, szczególnie tych, które słabo transpirują (owoce).
Ponadto warunki utrudniające
prawidłowe funkcjonowanie

systemu korzeniowego, takie jak: niedostateczna lub
nadmierna wilgotność gleby
wpływają negatywnie na pobieranie wapnia. Generalnie
każde zaburzenie funkcjonowania i aktywności systemu
korzeniowego ogranicza pobieranie wapnia z gleby, a co
za tym idzie i transportu do
łodyg, liści czy owoców.
Objawy niedoboru wapnia
występują przede wszystkim
na młodych liściach, a także w obrębie wierzchołków
wzrostu łodyg i korzeni.
Uszkodzenia roślin są efektem
zniszczenia ścian komórkowych, które powodowane są
przez zwiększoną przepuszczalnością tkanek i zaburzenie funkcji komórkowych. Jest
to wynik działania pektynazy, która przenikając przez
błony komórkowe wchodzi
w reakcję z pektyną i niszczy
blaszkę środkową oddzielającą
poszczególne komórki. W wyniku tego procesu dochodzi
do destrukcji tkanek.
Niedobór wapnia powoduje również dużo słabszy rozwój systemu korzeniowego.
Wapnowanie jest zabiegiem
agrotechnicznym, który determinuje kondycję gleby. Nie
tylko odkwasza ją, ale ma kluczowe znaczenie w przyswajaniu mikroelementów przez
rośliny, wspomaga nawożenie
organiczne i mineralne. Pośrednio wpływa na poprawę
jakości płodów rolnych.
W zależności od rejonu
Polski, większość gleb to gleby kwaśne i bardzo kwaśne.
Większość gruntów ornych
w naszym kraju wymaga więc
wapnowania. Ma ono na celu
zminimalizowanie szkodliwego
wpływu kwasowości i zredukowanie szkodliwego działania
jonów glinu i manganu, a także
poprawę dostępności dla roślin
składników pokarmowych. Ponadto zapewnia rozwój mikroflory glebowej i zwiększenie
udziału próchnicy oraz poprawę fizycznych właściwości gleby. Wartość wskaźnika
pH powinna być wyższa niż
5,5. Do wapnowania warto
zastosować nawóz, który nie
tylko zwiększy wartość pH, ale
także pozytywnie wpłynie na
strukturę i żyzność gleby,. na
przykład nawóz zawierający
mezocalc. Ta reaktywna forma
wapnia jest łatwo przyswajalna przez rośliny. Nawożenie
tym składnikiem gwarantuje efektywniejsze pobieranie

substancji pokarmowych oraz
stymulację aktywności mikroflory. Poprawia strukturę gleby
i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co ma kluczowe
znaczenie szczególnie podczas
okresowych niedoborów wody.
Ten typ wapnia nie tylko odżywia rośliny, ale też i glebę.
Nawozem, który doskonale łączy regulację pH gleby
(zwłaszcza w obrębie ryzosfery)

REKLAMA

z odżywianiem roślin wapniem, jest nawóz granulowany Physiomax 975 zawierający
mezocalc i kompleks aktywny
Physio+. W jego skład wchodzi aminopuryna, naturalna substancja pozyskiwana
z alg morskich, która łącząc
się z receptorami komórkowymi rośliny działa jak sygnał
do intensywnego pobierania
wapnia.

Nawóz ten: poprawia odczyn i strukturę gleby, zapewnia lepszy wzrost systemu
korzeniowego roślin, zwiększa skuteczność nawożenia
organicznego i mineralnego,
podnosi odporność roślin
na stres termiczny i wodny,
intensyfikuje dokarmianie
wapniem, jest dopuszczony
do stosowania w rolnictwie
ekologicznym. Zalecana dawka

to 300-600 kg/ha, do stosowania łącznie lub w dwóch
dawkach dzielonych, na wiosnę i jesienią, we wszystkich
uprawach.
Zalecana dawka to 300600 kg/ha, do stosowania
łącznie lub w dwóch dawkach dzielonych, na wiosnę
i jesienią, we wszystkich
uprawach.
Anna Rogowska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014 - 2020
Jeżeli jesteś aktywnym zawodowo rolnikiem
i chcesz prowadzić produkcję zgodnie z systemem jakości
możesz uzyskać wsparcie w ramach działania

„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych:
• przy przystępowaniu do systemu jakości
• w trakcie prowadzenia produkcji zgodnie z systemem jakości
(m.in. roczna składka za udział w systemie oraz wydatki
dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu).
Wsparcie będzie udzielane w okresie 3 lat
od przystąpienia do systemu jakości.

Rocznie można uzyskać do 2 000 euro na gospodarstwo.

www.arr.gov.pl

25 lat

wspieramy sektor
rolno-spożywczy

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Agencję Rynku Rolnego. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Jak rozpoznać zgorzel podstawy źdźbła?

czerwiec 2015 r. | Raport Rolny

Kilkadziesiąt procent areału pszenicy znajduje się w strefie zagrożenia zgorzelą.
Zgorzel podstawy źdźbła
jest chorobą płodozmianową.
W znacznym stopniu wpływa
na obniżenie uzyskiwanego
plonu ziarna, pogarszając przy
tym jego jakość. Niebezpieczeństwo infekcji wzrasta
wraz z rosnącym udziałem
zbóż w płodozmianie i zmienia się w zależności od przebiegu pogody w danym roku.
Zgorzel podstawy źdźbła
powoduje grzyb Gaeumannomyces graminis. W zasiewach
pszenicy ozimej, w warunkach
wysokiej presji choroby, pierwsze objawy infekcji widoczne
są już na jesieni bądź wczesną wiosną. Są to ogniska
słabszych siewek z żółknącymi liśćmi. Porażone siewki są
mniej odporne na wymarzanie.

W późniejszych stadiach rozwojowych pojawiają się kolejne
ogniska chorobowe, w których
łan jest rzadszy, a rośliny
mniejsze ze słabo wykształconymi kłosami i zwijającymi
się liśćmi flagowymi. Rolnicy
dość dobrze rozpoznają późniejsze stadia rozwojowe tej
choroby, jednak najbardziej
szkodliwe jej stadium jest często niezauważalne. Najskuteczniejszą metodą badania jest
losowy wybór kilku miejsc na
plantacji. W każdym z nich
należy ostrożnie, nie uszkadzając korzeni, wykopać szpadlem
3
-4 rośliny. Delikatnie otrząsnąć nadmiar ziemi i opłukać
korzenie wodą. Oceny należy
dokonać na białym tle. Jeśli na
korzeniach zauważamy czarne

plamy, najprawdopodobniej
mamy do czynienia z Gaeumannomyces graminis.
W późniejszym okresie, infekcja przenosi się na podstawę
źdźbeł, które stają się kruche
i łamliwe. Na silnie porażonych podstawach można zaobserwować owocniki w postaci
czarnych kuleczek. Próbki roślin do oceny zdrowotności
można pobierać w różnych
stadiach wegetacji roślin.
Jednak zbyt wczesna analiza, wykonana podczas jesieni
może nie oddawać faktycznego
obrazu choroby, a wykonana
w późniejszych fazach może
przysporzyć sporych kłopotów z identyfikacją choroby.
Najlepszym okresem na przeprowadzenie takiego badania

jest koniec fazy kłoszenia się
pszenicy.
Specjaliści w celu określenia stopnia porażenia plantacji zgorzelą podstawy źdźbła
używają współczynnika TAI.
Wskaźnik ten wylicza się na
podstawie ilości poczerniałych
korzeni w próbce. Uwzględnia
on 5-stopniową skalę porażenia (0 – rośliny zdrowe, bez
objawów infekcji; 4 – 61%100% porażonych roślin).
Sprawca choroby przeżywa
w glebie, w resztkach korzeni
i źdźbeł zainfekowanych w poprzednim roku. Przy uprawie
zbóż w monokulturze dochodzi do nagromadzenia się dużych ilości patogenu w glebie.
Korzenie młodych siewek ulegają infekcji przez bezpośredni

kontakt z pożniwnymi resztkami zbóż. Szkodliwy wpływ
Gaeumannomyces graminis
na wzrost i plonowanie jest
konsekwencją zniszczenia systemu korzeniowego. Porażone
rośliny słabiej się krzewią, są
nieodżywione, wypełnienie
ziarna jest słabsze, a kłosy ulegają wcześniejszemu bieleniu.
W skrajnych wypadkach, przy
dużej presji tej choroby, spadek
plonu może sięgać nawet 50%.
Problemem w walce ze zgorzelą podstawy źdźbła jest brak
uniwersalnych fungicydów,
praktycznie rolnicy mogą jedynie skorzystać z zabiegu zaprawiania ziarna. Jest to jedyna
metoda efektywnego ograniczania rozwoju tej choroby.
Warto zatem zainwestować

w skuteczne preparaty przeciwko Gaeumannomyces
graminis. Aktualnie na rynku
dostępny jest preparat Latitude 125 FS, który skutecznie
chroni korzenie przed infekcją.
Jego zaletą jest to, że szybko
przenosi się z nasion, a powoli przemieszcza się w glebie.
Tworząc strefę ochronną wokół korzeni, ogranicza rozwój
choroby. Zwiększa także pobór składników pokarmowych
i wody przez korzenie.
Należy pamiętać, że jedynym i skutecznym sposobem
ochrony zbóż przed zgorzelą
podstawy źdźbła jest zaprawianie ziarna. Żaden oprysk
w trakcie trwania wegetacji nie
ograniczy rozwoju tej choroby.
Anna Rogowska

Żarłoczny szkodnik kukurydzy
Omacnica prosowianka jest poważnym zagrożeniem dla plonu kukurydzy.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kukurydza z racji
swoich rozmiarów jest rośliną,
której nie imają się organizmy
szkodliwe, a jeśli nawet to nie
powinny wyrządzić jej jest zbyt
poważnych szkód. Tak sytuacja wygląda, gdy obserwuje się
łan z daleka, a wystarczy wejść
w niego głębiej, żeby dostrzec,
że rozmiary kukurydzy wcale
jej nie chronią przed zagrożeniami, a często wręcz wpływają
na jeszcze większą szkodliwość
niektórych organizmów.
Gatunkiem da którego kukurydza jest krucha niczym
źdźbło trawy dla człowieka
jest omacnica prosowianka.
Jest to niewielki, ciepłolubny
motyl nocny, którego stadium
szkodliwym są dorastające do
2,5 cm długości gąsienice. Anglojęzyczna nazwa tego gatunku brzmi – European corn borer

– co w wolnym tłumaczeniu
oznacza – europejski świder
kukurydzy. Jest to doskonałe określenie dla tego owada,
bowiem żeruje niczym świder
wgryzając się w tkanki kukurydzy i drążąc w nich korytarze
nieraz na długość kilkudziesięciu centymetrów.
Omacnica prosowianka to
aktualnie jedyny szkodnik
kukurydzy w Polsce, który
uszkadza niemal wszystkie
nadziemne części roślin. Zaraz
po wylęgu kilkumilimetrowe
gąsienice żerują na blaszkach
liściowych wygryzając w nich
niewielkie otworki. Następnie
chowają się pod pochwami liści, gdzie wyjadają tkanki z ich
wewnętrznych powierzchni,
prowadząc do stopniowego zasychania całego liścia,
co wpływa na ograniczenie
powierzchni asymilacyjnej
rośliny. Niekiedy wgryzają
się w nerw główny liścia na
długość do 10–15 cm. Wiele
młodych gąsienic z liści migruje na świeże znamiona kolb,
które przegryzają. Skutkuje to
zakłóceniami w zapylaniu żeńskich kwiatów, co ma później
odzwierciedlenie w słabszym
zaziarnieniu kolb i gorszym
wypełnieniu ziarna. Poprzez
znamiona szkodnik dostaje się
na zawiązujące się ziarniaki,

które może całkowicie wyjadać.
Gdy młode gąsienice wejdą pod
liście okrywowe kolb i zaczną je
uszkadzać, wówczas cała kolba
bieleje i przedwcześnie dojrzewa, przy czym ziarniaki nie są
wtedy jeszcze dobrze wypełnione. Gdy szkodnik pojawi się
w dużej liczebności na początku
lipca, wówczas gąsienice mogą
wgryzać się do wnętrza zawiązków kolb. Zwykle prowadzi to
do całkowitego ich zniszczenia.
Dla kukurydzy nasiennej ważnymi uszkodzeniami są złomy
wiech, co prowadzi do ograniczenia ilości produkowanego
pyłku oraz skrócenia okresu
kwitnienia roślin.
Bardzo groźne uszkodzenia powstają wówczas, gdy
wzmocni się aparat gębowy
typu gryzącego gąsienic. Dzieje się to już od drugiego oraz
trzeciego stadium larwalnego.
Takie gąsienice bez najmniejszego problemu wgryzają się
w drewniejące tkanki łodyg
kukurydzy i wyjadają w nich
kanały o różnej długości.
Bez problemu szkodnik przegryza się przez bardzo twarde węzły łodyg, które nawet
człowiek ma problem przełamać. Powoduje to zakłócenie
przepływu wody i substancji
odżywczych m.in. do kolb, a to
wpływa na zdrobnienie i gorsze

wypełnienie ziarna. Również
słabo odżywione organy zielone
kukurydzy tracą swoje walory
jakościowe przy produkcji paszy. Silne uszkodzenie wnętrza
łodyg może również prowadzić
do ich złomów. Szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje
wówczas, gdy łodyga łamie się
poniżej kolby. Taka zwieszająca
się tuż nad glebą kolba przestaje być odżywiana i stopniowo
zasycha. Jeszcze gorsza sytuacja
powstaje wówczas, gdy szkodnik uszkodzi łodygę tuż u jej
nasady. Prowadzi to do przewrócenia się całej rośliny na
glebę, gdzie ulega zamarciu.
Dodatkowo ziarniaki z kolby
gniją, albo są zjadane przez gryzonie, ślimaki i inne organizmy.
Tego typu złomy utrudniają,
bądź nawet uniemożliwiają
zbiór plonu ziarna w okresie
września-listopada.
Dla gąsienic również twardniejące ziarniaki nie stanowią
żadnej przeszkody. Szkodnik
oprócz wyjadania ich wnętrza,
co tym samym zmniejsza wysokość plonu, wgryza się także
w osadkę oraz w nasadę kolby.
Zdarzają się i takie sytuacje,
że kanał żerowy gąsienicy
przebiega od czubka kolby,
poprzez całą osadkę, następnie nasadę kolby, a kończy się
wewnątrz łodygi. Uszkodzenie

nasady kolby prowadzi do tego,
że kolby zwieszają się w dół.
Zatrzymane lub ograniczone
zostaje przez to odżywianie
ziarniaków, które są mniejsze
i słabiej wypełnione. W okresach deszczy oraz silnych wiatrów zdarza się, że takie kolby
opadają na glebę, gdzie ulegają
zniszczeniu.
Oprócz wymienionej szkodliwości bezpośredniej omacnicy prosowianki, owad ten
przyczynia się do strat jakościowych w plonach zielonki,
kiszonki, CCM i ziarna. Straty te w dużej mierze wynikają ze wzrostu zagrożenia dla
uszkodzonych roślin ze strony
patogenów, a w szczególności
grzybów z rodzaju Fusarium.
Grzyby te bardzo często towarzyszą omacnicy prosowiance
i są odpowiedzialne za rozwój
fuzariozy kolb oraz zgnilizny
korzeni i zgorzeli podstawy
łodygi (tzw. fuzarioza łodyg).
Ponadto wykazano, że gąsienice mogą być wektorami niektórych grzybów fuzaryjnych.
Ważną cechą grzybów Fusarium jest to, że mogą w sprzyjających warunkach wytwarzać
groźne mikotoksyny, których
poziom zawartości jest kontrolowany podczas skupu ziarna
i w produktach wytwarzanych
z kukurydzy.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
Opisując szkodliwość omacnicy prosowianki, należy także
zaznaczyć, że owad ten występuje już w całym kraju. Na chwilę
obecną największą szkodliwością odznacza się w południowej oraz częściowo w środkowej
Polsce, gdzie może uszkadzać
powyżej 40–80, a niekiedy nawet do 100% roślin. W rejonach
północnych owad ten uszkadza lokalnie do 15–20% roślin.
Szacuje się, że średnie straty
w plonach ziarna powstające
wskutek żerowania omacnicy
prosowianki wynoszą w skali
kraju 20%.
Wysoka szkodliwość gatunku sprawia, że na coraz większej liczbie plantacji musi być
zwalczany. Do tego celu wykorzystuje się metodę agrotechniczną, hodowlaną, biologiczną
i chemiczną. Najlepsze rezultaty daje łączne zastosowanie
kilku metod.
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Dolistne nawożenie kukurydzy

PRZEGL ĄD NAWOZÓW DOLISTNYCH

Właściwe odżywianie roślin jest podstawowym
zabiegiem agrotechnicznym, niezbędnym dla uzyskania
wysokich plonów kukurydzy o pożądanej jakości.

Makro i mikroskładniki są
przede wszystkim pobierane
przez system korzeniowy z roztworu glebowego. Jednak pobieranie ich z gleby, nawet jeśli
występują one w glebie w wystarczającej ilości, jest w wielu
przypadkach ograniczone.
Do najważniejszych czynników, które upośledzają
pobieranie składników pokarmowych z gleby są: susza
glebowa, chłody wiosenne,
uszkodzenia mrozowe, i nadmiar opadów. W takich warunkach rośliny rozwijają zbyt
słaby system korzeniowy, który nie spełnia swoich podstawowych funkcji. Czynnikami
stresowymi są również choroby grzybowe i występowanie
pasożytniczych owadów na
roślinach, stosowanie herbicydów, które są pobierane przez
korzenie lub liście młodych
roślin kukurydzy, gdzie następuje dezaktywacja substancji
aktywnych herbicydów, co jest
związane z dużymi stratami

energetycznymi.
Również kwaśny odczyn
gleby upośledza pobieranie
składników z gleby. Wapń
wchodzi nie tylko w skład
każdej komórki roślinnej, ale
reguluje odczyn gleby i tym
samym wpływa na efektywność nawożenia mineralnego
i organicznego.
Wymienione wyżej czynniki
powodują, że konieczne jest
stosowanie dokarmiania roślin
specjalistycznymi nawozami
dolistnymi. Bardzo ważną zaletą tych nawozów jest ich duża
przyswajalność przez rośliny.
Poza makroskładnikami (azot,
fosfor, potas, magnez, wapń,
siarka) nawozy dolistne zawierają szereg mikroelementów
(cynk, miedź, molibden, bor,
mangan, żelazo).
Poszczególne gatunki roślin
mają zróżnicowane wymagania pokarmowe i w różnym
stopniu reagują na niedobory składników pokarmowych.
Kukurydza najsilniej reaguje

dr inż. Roman Warzecha
I H i A R-P I B
Radzików
na brak fosforu i cynku. Bardzo często w glebach występuje niedobór boru i jego brak
musi być uzupełniony drogą
dolistną.
Powstaje zatem pytanie, czy
dolistne nawożenie stosować
profilaktycznie czy też interwencyjnie, to jest po wystąpieniu widocznych objawów
niedoboru składników na
roślinach?
Wydaje się, że bardziej
korzystne jest rozwiązanie
pierwsze, czyli stosowanie
profilaktyczne, a w przypadku wystąpienia objawów
niedoboru zabieg nawożenia

Zalecenia uprawowe
Basfoliar® 2.0
6-12-6
ADOB® Zn IDHA

5 l/ha
1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor 0,5 kg/l/ha

Klucz do
skutecznego
nawożenia
kukurydzy

kukurydza
Basfoliar® 2.0
6-12-6

5 l/ha

ADOB® Zn IDHA

1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1 kg/l/ha

Nawozy typu ADOB® 2.0 i Basfoliar® 2.0 stanowią kompleksowy i skuteczny
program dolistnego nawożenia kukurydzy.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl
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Duże 82,
89
koplon.pl
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Zaprojektowany
by cieszyć plonem

Skład i proporcje
odpowiednie dla kukurydzy

Niewielka dawka
i niski koszt zabiegu

Likwidacja nawet ukrytych
niedoborów składników
pokarmowych

www.ekoplon.pl

dolistnego należy powtórzyć.
Regułą powinien być dwu,
a nawet trzykrotny oprysk
nawozami dolistnymi.
Fosfor – jest niezbędny
w początkowych okresach
wzrostu i rozwoju roślin
i w tym czasie kukurydza, wykazuje jego niedobory. Słabo
wykształcony system korzeniowy w warunkach chłodu, lub
wysokich różnic temperatur
dnia i nocy, uniemożliwia pobieranie fosforu z gleby. Liście
kukurydzy wykazującej brak
fosforu przyjmują czerwonawe
zabarwienie, a łodygi są cienkie i purpurowe. Zjawisko to
jest określane mianem „głodu fosforowego”. Długotrwały niedobór fosforu skutkuje
spadkiem plonu, kolby są zdeformowane i słabo wypełnione
ziarnem. Stosowanie nawozów
dolistnych z wysoką koncentracja fosforu przyczynia się do
lepszego wykształcania ziarna
w kolbach. Umożliwia uzyskanie wyższego plonu o lepszej
jakości.
Azot – jest najbardziej plonotwórczym składnikiem
pokarmowym. Decyduje
o szybkości wzrostu i wielkości
masy roślin, a w konsekwencji o plonie ekonomicznym.
Ograniczenie pobierania azotu następuje w temperaturze
poniżej 5C. Rośliny wykazujące objawy niedoboru azotu
mają bladozielony kolor liści.
Liście zasychają początkowo
od szczytu, a następnie wzdłuż
nerwu głównego. Rośliny rosną wolno, dojrzewają późno.
Brak azotu wpływa na ograniczenie pobierania fosforu
i potasu.

Potas – odgrywa ważna
rolę w procesie fotosyntezy
i transporcie asymilatów. Zapotrzebowanie niektórych roślin (okopowe, kukurydza) na
potas, podobnie jak na azot
jest bardzo wysokie. Niedobór
potasu silnie ogranicza plony ziarna i zielonej masy oraz
zmniejsza odporność roślin
na choroby i na stresy środowiskowe. Objawy niedoboru
na roślinach to nienaturalne,
ciemnozielone zabarwienia liści i powstawanie nekrotycznych plam na brzegach blaszek
liściowych.
Magnez – pierwiastek, podobnie jak azot, fosfor i potas,
zaliczany do grupy makroskładników. Powoduje szybki
przyrost biomasy w krytycznych fazach wzrostu, zwiększa
ilość i jakość białka. Objawy
braku magnezu w roślinach
to żółtobiałe przebarwienia
wzdłuż nerwów blaszek liściowych, zaburzenia w przebiegu kwitnienia i zapylania, co
ogranicza zawiązywanie kolb
i ich wypełnienie ziarnem.
Spośród mikroskładników
największe znaczenie dla kukurydzy mają cynk i bor, a na
glebach zasadowych mangan.
Brak cynku objawia się ograniczeniem wzrostu roślin
i występowaniem białych lub
biało-żółtych pasków po obu
stronach żyłki liścia (chlorozy
cynkowej). Nawozy zawierające cynk skutecznie likwidują niedobory tego składnika.
Zwiększają odporność roślin
na wiosenne chłody. Gleby
w Polsce są również mało zasobne w bor. Brak boru negatywnie wpływa na proces

wytwarzania organów generatywnych. Kwitnienie kukurydzy jest zaburzone, co
odbija się na zawiązywaniu
ziarniaków w kolbach.
Oferta „klasycznych” nawozów dolistnych jest bardzo bogata. Występują one w postaci
cieczy i zawiesin albo w formie
stałej lub chelatów krystalicznych do rozpuszczania w wodzie. Niekiedy ich cząsteczki
są rozdrobnione do rozmiarów nanocząsteczek. Dzięki
temu substancje odżywcze są
lepiej wchłaniane i przyswajane przez rośliny.
Szereg nawozów dolistnych
ma charakter aktywatorów,
gdyż poza dostarczeniem
specyficznych, łatwo przyswajalnych makro i mikroskładników, aktywują lub
stymulują procesy fizjologiczne w roślinie. Zawierają substancje aktywne, najczęściej
wyciągi z alg morskich. Wywierają pozytywny wpływ na
procesy fizjologiczne, między
innymi na pobieranie składników mineralnych, fotosyntezę,
kwitnienie, a w konsekwencji
na plonowanie roślin. Przykładowo, można wymienić szereg
aktywatorów, które zawierają
wyciąg z alg morskich Ascophylum nodosum. Są one
bogatym źródłem substancji
czynnych: oligosacharydów,
aminokwasów, fitohormonów oraz witamin. Jednym
z nowszych produktów z tej
grupy, specyficznym aktywatorem odżywiania mineralnego
i plonowania kukurydzy jest
Zeal (Arysta LifeSciences). Zawiera biologicznie aktywny
filtrat GA 142 z alg morskich

Ascophylum nodosum oraz
fosfor, cynk i molibden. Do
preparatów o charakterze aktywatorów można zaliczyć między innymi nawozy dolistne
typu Plonovit, znajdujące się
w ofercie firmy Intermag.
Zaopatrują one kompleksowo rośliny w NPK. Zawierają
schelatyzowane mikroelementy, witaminy, aminokwasy i tytan. Wpływają korzystnie na
kondycję, zdrowotność roślin
oraz zwiększają ich odporność
na stresy.
Do aktywatorów, przeznaczonych do stosowania
w różnych uprawach, w tym
również w kukurydzy należą: Wuxal P45, Wuxal Amino
Plus i Wuxal Ascofol (produkty
firmy F&N Agro) oraz Foliq
Aminovigor i Foliq Ascovigor
(produkty firmy Kazgod).
Inną grupą środków chemicznych, stosowanych nalistnie, stanowią biostymulatory
(stymulatory wzrostu). Są to
substancje naturalne występujące w roślinach, oddziałujące
na metabolizm, wspomagające
i stymulujące procesy życiowe.
Nie dostarczają one żadnych
substancji odżywczych, ale pobudzają i intensyfikują naturalne mechanizmy obronne
rośliny. Efekty ich stosowania są najbardziej widoczne
w warunkach stresowych,
a warunkach bezstresowych
powodują lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego
roślin.
W różnych uprawach rolniczych a także w uprawach
warzywnych, sadowniczych
i ozdobnych, stosowany jest
biostymulator Asahi SL ,
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biostymulator odżywiania
mineralnego i plonowania
kukurydzy
Wysokie plony kukurydzy zależą bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia w wodę w fazie 4-10 liści (poprzedzającej kwitnienie roślin). Przed
zakończeniem tej fazy zostaje zdeterminowany maksymalny możliwy do
osiągnięcia plon tzn. liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzędów = maksymalna liczba ziarniaków.
W fazie 4-8 liści kukurydza często słabiej rośnie. Jest to spowodowane m.in. przez utrudnione pobieranie wody i składników pokarmowych
przez niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy czy też w niższych
temperaturach ograniczone pobieranie np. fosforu. Słabszy wigor w fazie poprzedzającej kwitnienie może je opóźnić i wpłynąć niekorzystnie
na wysokość przyszłego plonu.
Aby pomóc młodym roślinom pobrać wodę i składniki pokarmowe
z gleby oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia ich niedoborów i zahamowania wzrostu najlepiej zastosować biostymulator Zeal.
Zeal to płynny preparat aktywujący odżywianie mineralne i przyrost biomasy w fazie poprzedzającej kwitnienie, co bezpośrednio
przekłada się na wyższy plon w trakcie zbiorów.
Podstawowym składnikiem Zeal jest GA 142 – biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat został również wzbogacony o składniki
mineralne niezbędne dla optymalnego plonowania kukurydzy – fosfor
(100 g/L), cynk (23 g/L) i molibden (0,2 g/L).
1. Zeal aktywuje pobieranie składników pokarmowych i zwiększa
zawartość chlorofilu w liściach

+15%
Fosfor

+6%
Chlorofil

+15%
Azot

+4%
Potas

Prezentowane dane to wzrost zawartości wybranych składników pokarmowych w suchej masie roślin kukurydzy po zastosowaniu biostymulatora Zeal (średnia z 57 doświadczeń
wykonanych w warunkach produkcyjnych 21 dni po oprysku Zeal).

+57%
Cynk

2. Zeal aktywuje przyrost biomasy w fazie poprzedzającej kwitnienie
12 %-owy przyrost świeżej masy
części nadziemnej 3 tygodnie po
zastosowaniu aktywatora Zeal
(średnia z 47 doświadczeń). W wielu doświadczeniach stwierdzono
również pozytywny wpływ Zeal na
liczbę liści i wysokość roślin.

System korzeniowy roślin opryskanych Zealem jest lepiej rozwinięty – penetruje większą objętość
gleby.

3. Zeal zwiększa plon kukurydzy
a) Kukurydza na ziarno
W 11 doświadczeniach wdrożeniowych wykonanych w Polsce w 2012
(9 dośw.) i 2014 (2 dośw.) roku, średni przyrost plonu wyniósł 0,6 t/ha
ziarna (ok 6%).
W latach 2008-2011 przeprowadzono 55 doświadczeń we Francji.
Średni przyrost plonu wyniósł 0,38 t/ha ziarna o wilgotności 15%. Średni przyrost liczby ziarniaków/m2 wyniósł 202 szt/m2.
Przyrost plonu o 0,6 t/ha gwarantuje zysk kilkukrotnie przekraczający koszt preparatu Zeal.
Plon (t/ha)
Wartość plonu (zł/ha)
Wartość Zeal (zł/1 zabieg)
Przychód (zł/ha)

kontrola
10,5
6.300
0
6.300

Zeal
11,1
6.660
62
6.598

Zysk (zł/ha)

298 zł

Do obliczeń przyjęto: Zeal 31 zł/l; kukurydza 15% wilgotności 600 zł/t

b) Kukurydza na kiszonkę
w latach 2008-2010 przeprowadzono 42 doświadczenia
średni przyrost plonu suchej masy wyniósł +1,4 t/ha
rośliny zawierały o 7% więcej skrobi co dawało wyższą wartość energetyczna kiszonki
poprawa parametrów decydujących o strawności i wartości pokarmowej kiszonki
Zeal jest ważnym uzupełnieniem standardowej technologii uprawy
kukurydzy?
Stanowi skuteczne i sprawdzone rozwiązanie problemów związanych z zahamowaniem wzrostu we wczesnej fazie uprawy wynikających zarówno z niedostatecznie rozwiniętego systemu korzeniowego
jak i niekorzystnego wpływu niskich temperatur na pobieranie składników mineralnych zwł. Fosforu.
Optymalne odżywienie mineralne i bardziej aktywna fotosynteza
umożliwia szybszy przyrost biomasy w fazie przed początkiem kwitnienia co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon zarówno ziarna
jak i suchej masy (w uprawie na kiszonkę).
Pozytywny wpływ na pobieranie składników mineralnych z gleby
oznacza również lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów.
Zeal zalecany jest do jednorazowego stosowania
w dawce 2 l/ha w fazie 4-8 liści kukurydzy.
W praktyce może być stosowany łącznie
ze środkami ochrony roślin i nawozami mineralnymi.

www.arysta.pl
Zeal artykul 266x318 JW ramka 2015.indd 1
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zawierający trzy substancje
aktywne z grupy nitrofenoli.
Jego pozytywny wpływ stwierdzono w warunkach stresów
abiotycznych, po traktowaniu
roślin środkami chemicznymi,
przy znacznych wahaniach
temperatury, po wystąpieniu
przymrozków, suszy, w skażeniu
metalami ciężkimi, oraz w warunkach stresów biotycznych
- porażenia przez patogeny.
Podobne działanie wykazuje
bioregulator Kelpak SL (Chemirol) – naturalny produkt z alg
Eclonia maxima, o najwyższej
koncentracji fitohormonów: auksyn i cytokinin. Preparat ten
obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na rośliny,
a przez to wpływa na wysokość
i jakość plonów. Stosowany jest
w rzepaku, ziemniakach, cebuli.
Wykazuje bardzo dobre efekty
w uprawach kukurydzy.
Do bioregulatorów należą
również preparaty na bazie

NAWÓZ DOLISTNY

filtratów z wodorostów, np.
Algex, Agrocean, Goemar BM
86, znajdujące się w ofercie
firmy Agrosimex. Firma ta
w swojej ofercie posiada też
szereg innych bioregulatorów
roślinnych, a także szeroką
gamę nawozów dolistnych
o różnorodnym zastosowaniu.
Niektóre preparaty stosowane
nalistnie łączą funkcje bioregulacyjne i biobójcze. Jako
przykłady można wymienić
zarejestrowany jako pierwszy fungicyd do kukurydzy.
Retengo Plus firmy BASF,
kombinacja dwóch substancji aktywnych piraklostrobiny
i epoksykonazolu wywołuje aktywność grzybobójczą
i zapobiega powstawaniu
odporności. Retengo Plus
wywiera dodatkowy wpływ
na plonowanie poprzez efekt
fizjologiczny, między innymi zwiększając efektywność
nawożenia azotem. Innym

przykładem jest preparat
Huwa San TR 50. Jest to
stymulator roślinny z dodatkiem jonów srebra. Stymuluje
wzrost i zwiększa odporność
roślin na choroby. Posiada
działanie biobójcze i dezynfekujące w stosunku do wielu
organizmów pasożytniczych.
Na polskim rynku jest dostępna cała gama klasycznych nawozów dolistnych, aktywatorów
i biostymulatorów. W artykule
i w załączonej tabeli wymieniono niektóre z nich. Wiele z tych
substancji było stosowane przez
autora w doświadczeniach ścisłych z kukurydzą. Wykazywały
one wzrost plonu i polepszenie
jego parametrów.
Bieżący sezon wegetacyjny,
początkowo z niedoborem opadów, następnie z wyjątkową
chłodnym majem, w wielu miejscach z przymrozkami, w pełni
uzasadnia stosowanie dolistnego
dokarmiania kukurydzy.

Tabela. Przykładowe nawozy dolistne do stosowania w uprawie kukurydzy (Źródło: strony intenetowe i materiały promocyjne firm)

MADE IN GERMANY

P45
Wirtuoz nawożenia
dolistnego...
Wysoko skoncentrowany nawóz
w pełni przyswajalny dla roślin,
do stosowania w kukurydzy oraz
innych uprawach o zwiększonym
zapotrzebowaniu na fosfor.
Zawiera fosfor we w pełni przyswajalnych
formach.

Firma

Nawozy

Arysta LifeScience

Zeal, Asahi SL

ADOB

Basfoliar 2.0 6-12-6, ADOB Zn IDHA, ADOB Bor lub Solubor DF

Arkop

ActiPlon Kukurydza, Linia Foliar Activ, Actipol EDTA Zn-15

Agrosimex

Fosfiron Mg, ASX Plus, Rosasol 15-30-15, Zinc 750

Atlanica Agricola

Fitomare, Rozormin, Microcat Zn-Mn, Solucat NPK, Rycat Start

Cheminowa

Zinc 69, Hi-Phos

Chemirol

Opti Kukurydza, Kelpak

Ekoflora Kraśnik

Makrofoliar NPK 6-57-17 + mikro, Makrofoliar NPK 10-10-44 + mikro,
Makrofoliar NPK 10-25-25 + mikro, Multifoliar KU, Makroplon KU,
Mikrofoliar Cu, Mikrofoliar Fe, Mikrofoliar Mn, Mikrofoliar Mo,
Mikrofoliar Zn, Mikrofoliar Wysoko Borowy Max,
Mikrofoliar Wysoko Borowy, Multifoliar MnCuZn

Ekoplon SA

Maximus extra PK, Maxmimus extra Mg, Maximus PKMg,
Maximus 20+20+20, Maximus Amino Micro, Maximus extra S,
Maxibor 21, Ekolist makro 12-4-7, Ekolist P-fosforowy, Ekolist mono Cynk,
Ekolist mikro K, Ekolist mono Bor, Ekolist mono Molibden

I N S Chemicznych

Insol K, Insol PK, Insol Fos, Insol Zn

Fosfan SA

Fructus Professional NPK 12-12-36,
Fructus Professional NPK 20-20-20,
Fructus Professional NPK 11-52-8,
Fructus Plantator NPK 6-3-6 + mikro

Intermag

Plonovit Kukurydza, Plonovit Nitro, Plonovit Opty, Plonovit Kali,
Plonovit Phospho, Plonovit Borosulf, Mikrokomplex, Alkalin K+Si,
Alkalin KB+Si, Alkalin PK 10:20, Bormax, Cynko-Bor,
Intermag Chelat Mn -13, Intermag Chelat Fe-13,
Intermag Chelat Cu-14, Intermag Chelat Zn-14, Mikrovit Mangan,
Mikrovit Cynk, Mikrovit Molibden, Mikrovit Miedź, Mikrovit Żelazo,
Wapnovit, Uni PK 10-18, Kalprim, Fostar, Nitromag

F&N Agro

Wuxal P45, Wuxal Top 36, Wuxal Top N, Wuxal Top P, Wuxal Top K,
Wuxal Aminocal, Wuxal Folibor, Wuxal Boron, Wuxal Mikro,
Wuxal Kombi, Wuxal Zn, Wuxal Cu, Wuxal Mn, Wuxal Mg, Wuxal Calcium

Kazgod

FoliQ Makro P, FoliQ Makro K, FoliQ Makro 21, FoliQ S, Foliq Mg,
FoliQ Cu, FoliQ Mn, FoliQ Zn, FoliQ Zn+ (cynkowo-borowy)

NaturalCrop

Herbagreen

Yara Poland Sp. z o.o.

YaraVita Kukurydza, YaraVita Cynk F, YaraVita Thiotrac,
YaraVita SAFE K, YaraVita KombiPhos

Zawiera azot w umiarkowanej dawce dla lepszego
pobierania fosforu.
Zawiera w pełni schelatowane mikroelementy
w zrównoważonych proporcjach.
Posiada wyjątkowo silne właściwości buforujące
– reguluje pH cieczy roboczej.
Nadaje się do mieszania z większością
pestycydów.

Wirtuoz nawożenia dolistnego

F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl

Wuxal P45 122x310 FNAgro ramka JW 2015.indd 1

28.05.2015 14:23
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ASX Fosfor plus

10-30-10-2 + mikro

Wysoka koncentracja makro
i mikroskładników. Skutecznie likwiduje
niedobory fosforu i mikroskładników.

Zinc 750

Fosfiron Mg
Unikalne połączenie fosforu
i magnezu. Skutecznie likwiduje
niedobory fosforu i magnezu.
Stymuluje mechanizmy obronne
roślin, poprawia ich zdrowotność.
Aktywizuje gospodarkę
energetyczną oraz wykorzystanie
i przemiany azotu w roślinach.

600g cynku w 1 litrze. Likwiduje niedobory
cynku, stymuluje przemiany hormonalne
w roślinach i wykorzystanie azotu.

www.agrosimex.pl
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Selen – konieczny składnik pokarmowy w hodowli bydła
Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych dla ludzi i zwierząt, co oznacza,
że jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Niedobór selenu u bydła
stanowi czynnik zaburzający rozwój, wzrost i płodność,
a w końcowym efekcie obniża efektywność produkcyjną.
Wiele danych wskazuje na
niedostateczne pokrycie zapotrzebowania na selen bydła
w Polsce, wynikające z jego
niskiej zawartości w paszach
roślinnych. Potwierdza to potrzebę uzupełniania dawek pokarmowych w ten składnik.
Ważne jest, aby zrozumieć
wymagania zwierząt wobec
selenu, zwłaszcza, że zakres
pomiędzy toksycznością a niedoborem jest raczej wąski.
Selen odgrywa ważną rolę
między innymi w utrzymaniu prawidłowych funkcji
rozrodczych organizmu, ponieważ przeciwdziała obumieraniu zarodków i zaburzeniom
spermatogenezy. Ponadto jego
niedobór może powodować
zaburzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego,
wad mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, uszkodzeń

siatkówki oka, zapalenia stawów i zniekształcaniem kości.
Niedobór selenu przypuszczalnie prowadzi do miażdżycy, nowotworów oraz podwyższenia
stopnia wrażliwości na zakażenia bakteryjne i wirusowe.
Optymalny poziom witaminy E oraz selenu są czynnikiem
wpływającym na wzrost odporność krów na mastitis.
Brak selenu może mieć związek z chorobą białych mięśni
u bydła, występowaniem biegunek, martwicy wątroby, obumieraniem płodów, zapalenia
błony śluzowej macicy, a także
zatrzymania łożyska.
Poziom komórek somatycznych w mleku jest jednym
z czynników decydujących
o określeniu jego klasy. Przyczynami nadmiernej ilości komórek somatycznych w mleku
jest niski poziom selenu.
Selen wchodzi do łańcucha
pokarmowego człowieka i zwierząt poprzez rośliny, ponieważ
rośliny są głównym odbiorcą
tego mikroelementu z gleby,

a jednocześnie głównym jego
źródłem dla ludzi i zwierząt.
Przez wiele lat teren Polski
zaliczano do grupy krajów
o zadowalającej zawartości
selenu w glebach. Jednak od
kilkunastu lat pojawiają się
doniesienia świadczące o obniżaniu się zawartości selenu
w organizmach ludzi i zwierząt.
Naukowcy dopatrują się kilku
przyczyn: zmniejszenie stosowania nawozów organicznych,
co pośrednio zwiększa zakwaszenie gleb, ograniczenia stosowania resztek pożniwnych,
zmniejszające materię organiczną gleby, intensywne opady,
wypłukujące ten pierwiastek
w głąb profilu glebowego. Konsekwencją tych czynników jest
zmniejszenie zasobności gleb
w selen i obniżenie pobierania tego mikroelementu przez
rośliny.
Obecnie obszar Polski zaliczyć można do obszarów
o niskiej zasobności w ten
pierwiastek. Średnia zawartość Se w wierzchniej warstwie

gleb uprawnych Polski wynosi
0,27 mg·kg-1. Profesor Dębski
podaje, że 77% powierzchni
Polski dotknięta jest deficytem
selenu w glebie.
Na przykład w Finlandii,
gdzie występował bardzo niski poziom zawartości selenu
w żywności i paszy, spowodował komplikacje zdrowotne u ludzi i zwierząt związane
z niedoborem tego pierwiastka
w żywności.
Wzbogacanie roślin w selen
może być jednym ze sposobów
pozwalających na zwiększenie zawartości selenu w łańcuchu pokarmowym u ludzi
i zwierząt.
Od 1984 roku selen jest
dodawany do wszystkich nawozów NPK podczas ich produkcji. Po 1998 roku zawartość
selenu w zbożach jarych wzrosła 15 razy, natomiast w zbożach ozimych zwiększyła się
średnio tylko 3 - 7 razy. Różnica
między zawartością selenu
w wiosennych a zimowych
zasiewach zbóż wynika z faktu,

że zboża ozime zużywają
znacznie mniejsze ilości nawozu. Obecnie średnia zawartość
selenu w roślinności z fińskich
pastwisk jest pięć razy wyższa niż przed suplementacją
selenem.
Dzięki próbom wzbogacenia
upraw pastwiskowych w selen,
jest duża szansa, że ilość selenu
zgromadzona w jadalnych lub
dalej przetwarzanych częściach
roślin wzrośnie.
W Niemczech już od lat trwają próby wzbogacenia roślinności trwałych użytków zielonych
w selen za pomocą granulowanej kredy DINO SELENIUM®,
która posiada dodatek dwóch
związków selenu.

Poniżej prezentujemy
Państwu wyniki tych
doświadczeń;

Badanie dotyczyło zwiększenia zawartości selenu w roślinach pastwiskowych w wyniku
zastosowania nawożenia użytków zielonych nawozem DINO
SELENIUM® w warunkach pastwiska całodziennego.

Wyniki badania:
• Zawartość selenu w roślinach pobranych z objętych
doświadczeniem działkach
była średnio 9-krotnie wyższa od pastwisk na działkach
kontrolnych.
• Wzrost stężenia selenu we
krwi zwierząt objętych eksperymentem jest znaczny
zarówno w przypadku próbek pobranych na początku
eksperymentu, jak również
w terminie sierpniowym.
• Stężenie selenu wzrosło również w mleku.
Wnioski:
Pozytywne efekty zastosowania preparatu DINO SELENIUM® potwierdziły się
w odniesieniu do wszystkich
aspektów eksperymentu.
Szczegółowe informacje
dotyczące eksperymentu
z użyciem nawozu DINO SELENIUM® mogą zostać udostępnione po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.
Maciej Gołębiewski
Omya Sp. z o.o.
Literatura dostępna u autora.

DINO SELENIUM

®

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych dla ludzi i zwierząt,
co oznacza, że jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania
organizmu.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM
• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu pokarmowym, ponieważ
są głównym odbiorcą tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym ze sposobów
pozwalających na zwiększenie zawartości selenu w łańcuchu
pokarmowym u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty są naturalnym i pierwszym
wyborem przeżuwaczy.
• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik zaburzający rozwój, wzrost
i płodność, a w końcowym efekcie obniża efektywność produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić m.in. do: przedwczesnych porodów,
ronień, zapalenia wymienia, zapalenia błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska oraz wad mięśnia sercowego i mięśni
szkieletowych, zapalenia stawów, zniekształcenia kości i nowotworów.
• Selen odgrywa ważną rolę między innymi w utrzymaniu prawidłowych
funkcji rozrodczych organizmu.
• Witamina E oraz selen są czynnikiem wpływającym na wzrost
odporność krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną nadmiernej ilości komórek
somatycznych w mleku.

KONIECZNY DLA ZDROWIA

SELEN

Dzięki DINO SELENIUM® można bezpiecznie zwiększyć w roślinach trwałych
użytków zielonych poziom selenu.
Użycie nawozu DINO SELENIUM® pozwala dotrzeć do każdego zwierzęcia
w stadzie i dostarcza wysoko przyswajalnej formy selenu, bo organicznej.

Zaraza niszczy ziemniaki
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Ziemniak atakowany jest przez szereg groźnych agrofagów zarówno w sezonie wegetacyjnym
jak i w okresie przechowywania.
Do najgroźniejszych sprawców chorób ziemniaka w Polsce
i na świecie należy organizm
grzybopodobny Phytophthora infestans - sprawca zarazy
ziemniaka. Choroba ta od ponad półtora wieku występuje
na uprawach ziemniaka i jest
przyczyną strat o znaczeniu
gospodarczym. W skali światowej, zwłaszcza na plantacjach
niechronionych mogą one dochodzić nawet do 70%. W naszym kraju średnie straty plonu
wynoszą od 20 do 50%. Szkodliwość tej choroby wynika nie
tylko ze spadku plonu związanego z niszczeniem przez sprawcę powierzchni asymilacyjnej
roślin, ale także jest wynikiem
bezpośredniego zakażania bulw,
które łatwo gniją, zwłaszcza,
jeśli dojdzie do wtórnego porażenia przez inne patogeny.
Choroba pojawia się w naszym kraju często już pod koniec maja albo w czerwcu ze
względu na powszechną uprawę odmian bardzo wczesnych

i wczesnych uprawianych na
wczesny zbiór. Wczesne infekcje wymagają od producenta
zastosowania większej liczby
zabiegów i podnoszą koszty
ochrony. Dlatego stosowanie
ochrony chemicznej przeciwko zarazie ziemniaka najlepiej
jest dostosować do fazy rozwoju
roślin na polu oraz warunków
atmosferycznych.
Bardzo ważnym czynnikiem
ograniczającym rozwój choroby i podnoszącym skuteczność
ochrony jest stosowanie profilaktyki tzn. uprawę odmian
odpornych, termin sadzenia
dostosowany do rejonu kraju,
nawożenie mineralne dobrane
do potrzeb odmiany i kierunku
uprawy oraz prawidłowo wykonane zabiegi sadzenia i obsypywania. Duże znaczenie
w ochronie przed zarazą ziemniaka mają także profilaktycznie
prowadzone zabiegi ochronne
z zastosowaniem fungicydów.
Połączenie tych wszystkich
elementów z prowadzeniem

ochrony dostosowanej do fazy
rozwoju roślin oraz warunków
atmosferycznych pozwoli na
skuteczne zabezpieczenie plantacji przed zarazą ziemniaka.
Etapy ochrony można
podzielić zgodnie z tempem rozwoju roślin na polu.
W okresie wschodów, kiedy
rośliny osiągną wysokość 1015cm, można profilaktycznie
w celu ograniczania możliwości zakażania roślin stosować
zabiegi środkami o działaniu
powierzchniowym wtedy, gdy
pogoda nie sprzyja rozwojowi

choroby. Kiedy nastąpi wzrost
temperatury oraz wilgotności
skuteczną ochronę zapewnią
środki o działaniu wgłębnym,
układowo-wgłębnym lub
układowo-powierzchniowym.
W okresie intensywnego
rozwoju części nadziemnej zadaniem ochrony jest ochrona
nowych przyrastających części
roślin i do tego celu najskuteczniejsze będą środki o działaniu
układowo-powierzchniowym
lub układowo-wgłębnym. Kiedy
rośliny ziemniaka wejdą w etap
zawiązywania i rozwoju bulw

REKLAMA

zadaniem ochrony będzie zachowanie jak najdłużej zielonej
części roślin w celu umożliwienia gromadzenia plonu. Jeśli dopuścimy do zniszczenia ponad
50% powierzchni asymilacyjnej
roślin to następuje zatrzymanie możliwości gromadzenia
plonu bulw. Na tym etapie do
efektywnego chronienia roślin możemy wykorzystywać
środki o różnej mobilności
pamiętając jednocześnie, aby
w warunkach bardziej sprzyjających rozwojowi choroby
stosować środki o działaniu

układowo-powierzchniowym
lub układowo-wglębnym.
Ostatnim etapem ochrony
plantacji, kiedy rośliny wejdą
w okres fizjologicznego starzenia
i dojrzewania bulw jest zabezpieczanie bulw przed infekcją.
Do tego celu najlepiej nadają
się środki mające zdolność
niszczenia zoospor, które są
odpowiedzialne za zakażanie bulw.
Jerzy Osowski
IH i AR - PIB, Radzików
Zakład Nasiennictwa
i Ochrony Ziemniaka
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Maszyny do produkcji mleka

Kuhn Grassmaster to projekt firmy Kuhn, którego misją jest wsparcie
rolników w pozyskiwaniu paszy.
Euromixa I 870 o pojemności od 8 metrów sześciennych,
poprzez paszowóz Euromix
I 2270 (22 metry sześcienne) aż po model samojezdny
SPW Compact (16 metrów
sześciennych). Prócz tego zobaczyć można było maszyny
do ścielenia słomą: zawieszane
urządzenie Primor 2060H oraz
dwa modele zaczepiane: Primor 4260 M i Primor 15070 M.
Wśród maszyn do zielonek nie mogło zabraknąć
również pras. Prezentowano
model zmiennokomorowy
VB 2160, wielkogabarytowy
LSB 1290 D oraz prasoowijarkę
I-BIO. Na końcu były również
owijarki samozaładowcze RW
1410 e-Twin oraz RW 1800.
Europa Środkowa jest na szarym
końcu jeśli chodzi o produkcję
mleka na naszym kontynencie.
Są jednak nieliczne regiony, jak
Podlasie, gdzie produkcja jest na
poziomie zbliżonym do europejskich liderów. Tym właśnie, profesjonalnym i wyspecjalizowanym
producentom mleka, z pomocą
przychodzą markowe maszyny
uznanych producentów, takich
jak Kuhn. Można je było obejrzeć podczas niedawnego pokazu
w Ośrodku Hodowli Zarodowej
w Osięcinach.
Kuhn Grassmaster to projekt
firmy Kuhn, którego misją jest
wsparcie rolników w pozyskiwaniu paszy objętościowej
o minimalnym stopniu zanieczyszczenia, o maksymalnej
wartości energetycznej i odżywczej oraz wysokich walorach
smakowych dla stada. Jednym
z elementów decydujących o takich efektach są maszyny pozwalające na szybki, dokładny
i czysty zbiór zielonek.
Podczas spotkania w Osięcinach można było dokładnie
poznać rozwiązania stosowane
w maszynach zielonkowych
i dowiedzieć się w jaki sposób wpływają one na jakość
paszy. Pokazy podzielone były

na 4 strefy: kosiarek, przetrząsarek, zgrabiarek i wozów
paszowych.

Kosiarki

roboczej 5 m, GF 8702 o szerokości 8,7 m, oraz największy,
mający szerokość 13 m model
GF 13002.

Zgrabiarki

Wśród posiadaczy mniejszych areałów furorę tradycyjnie robiły kosiarki GMD
24 z serii 10 o szerokości 2,4 m
oraz GMD 280 o szerokości
2,8 m z serii 100. Są to maszyny z tradycyjnymi sprężynami
odciążającymi.
Modelem z centralnym
zawieszeniem hydropneumatycznym Lift Control jest
kosiarka FC 313 o szerokości
3,1 m. Największe maszyny,
jakie prezentowano na pokazie, miały trzykrotnie większą
szerokość roboczą. Były to kosiarki serii GMD 8730 (szerokość robocza 8,75 m wraz
z kosiarką frontową 3,1 m)
oraz FC 813 (z kosiarką frontalną 3,1 m szerokość pracy
do 9,5 m).

Maszyny do zgrabiania to
przede wszystkim jednokaruzelowa zgrabiarka GA
4512 GM o szerokości roboczej
4,5 m; dwukaruzelowe zgrabiarki
z bocznym odkładaniem pokosu
(GA 6620 o szerokości roboczej
6,3 m oraz GA 8030 o szerokości
do 8,3 m) oraz zgrabiarka dwukaruzelową z centralnym odkładaniem pokosu GA 8121 (szerokość
robocza do 8 m). Uczestniczący
w pokazach producenci mleka
najbardziej interesowali się
4-karuzelową zgrabiarką GA
13131 o szerokości roboczej aż
12,5 m. Spore zainteresowanie
budziła również zgrabiarka o nietypowej konstrukcji – z przenośnikiem taśmowym Merge Maxx
900, o szerokości roboczej 9,1 m.

Przetrząsacze

Wozy paszowe

Z szerokiej gamy przetrząsaczy karuzelowych można było
obejrzeć w polu kilka modeli.
Były to GF 502 o szerokości

W ostatniej strefie dominował y wozy paszowe. Obejrzeć można było
modele przyczepiane od

Maszyny to pasza,
a pasza to wydajność
Jeszcze 100 lat temu krowa
dawała 2000 litrów mleka,
w latach 80 ubiegłego stulecia – 3200, a w latach
90 – 4100. W pierwszej dekadzie XXI wieku było to już
5300 litrów, w 2010 roku –
6900, a w 2013 roku przekroczono 7000 litrów od
jednej krowy. Jak twierdzą
eksperci, możliwe jest osiągnięcie 14-16 tys. litrów. Droga do tych wyników wiedzie
przez coraz lepsze jakościowo
pasze, a więc i coraz nowocześniejsze maszyny do ich
pozyskania.
Warto również pamiętać, że
Kuhn jest największym producentem maszyn zawieszanych i ciągnionych na świecie,
a fabryki ma na 3 kontynentach. - Nasza firma zbiera doświadczenia z wielu krajów, bo
rolnictwo na całym świecie
jest – wbrew pozorom – takie
samo, a wymiana doświadczeń
między kontynentami bardzo
dużo wnosi do naszego wspólnego rozwoju, bo dzięki temu
mamy 1500 patentów – mówi
dyrektor Artur Szymczak.

Montownia
URSUSA w Etiopii
Największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych, otworzył montownię
ciągników w Etiopii.
12 maja etiopska spółka METEC otworzyła montownię ciągników Ursus. Uruchomienie
montowni wiąże się z realizacją podpisanego w 2013 r.
kontraktu na dostawę 3 tys.
ciągników, wyposażenie centrów serwisowych w Etiopii
oraz dostawę części zamiennych. Uroczystego przecięcia
wstęgi w czasie otwarcia zakładu dokonał Lech Wałęsa,
były prezydent RP.
Kontrakt z firmą METEC to
wzorcowy projekt współpracy
na rynku afrykańskim. Uruchomienie montowni w Etiopii
pozwoli naszym partnerom na
wdrożenie technologii opracowanej w Polsce oraz wykorzystanie wiedzy polskich
konstruktorów i inżynierów
w Afryce. Dla nas to możliwość zaistnienia na perspektywicznym rynku w oparciu
o lokalnego partnera - mówi
Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A.

Etiopski kontrakt URSUSA
to zasługa programu rządowego GO Africa promującego polskie przedsiębiorstwa
na kontynencie afrykańskim.
Podpisanie kontraktu z METEC poprzedziła dwustronna umowa rządu polskiego
i etiopskiego, a Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił
firmie METEC kredytu na
zakup ciągników.
Polskie ciągniki z powodzeniem konkurują z produktami
z innych krajów zarówno pod
kątem wykonania jak i ceny.
Ciągniki URSUSA powstają na
sprawdzonych podzespołach,
dzięki czemu jesteśmy w stanie
zaoferować lepszą jakość niż
producenci z Indii czy Chin.
Mamy nadzieję, że przyczółek,
który zbudowaliśmy w Etiopii, otworzy drogę do dalszej
ekspansji w Afryce i zapewni
dynamiczny rozwój firmy na
najbliższe 2-3 lata – dodaje
prezes Zarajczyk.
Źródło: Materiały
prasowe URSUS
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Mini
wehikuł czasu

Limitowana edycja - miniatura
pierwszego wozu asenizacyjnego
marki JOSKIN

Rok 1984 stanowi punkt
zwrotny w historii firmy
JOSKIN, gdyż w tym roku
wyjechał z jej fabryki pierwszy wóz asenizacyjny, model
3500 litrów.
Minęło ponad 30 lat i sektor rolny bardzo się zmienił,
podobnie jak grupa JOSKIN
i sprzęt, jaki produkuje. Z okazji jubileuszu, firma Joskin zdecydowała się cofnąć w czasie

wypuszczając model redukcyjny w skali 1/32 pierwszego wozu asenizacyjnego, jaki
wyprodukowała. Ta wierna
reprodukcja, w limitowanej serii 3 tysięcy ponumerowanych
egzemplarzy, jest dostępna na
stronie www.joskin.com/shop
lub w sklepie firmowym JOSKIN w Soumagne (Belgia).
Źródło: JOSKIN Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Praktyczne pokazy Valtry
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Demo Tour to okazja żeby wypróbować możliwości ciągników w praktyce.
Na uczestników imprezy
czekał tor do slalomu, tor do
ruszania z górki i pod górkę,
oraz różne maszyny do pracy
w polu. O tym rozmawiamy
z Adamem Wiatroszakiem.
Zazwyczaj pokazy maszyn rolniczych odbywają
się w jednym miejscu pola,
ale w tym roku chcieliśmy
złamać standardy, dlatego
tegoroczne Demo Tour, zarówno polskie jak i europejskie, zorganizowane zostało
w formie stacji treningowo-pokazowych. Stacji w sumie jest
4, a na każdej z nich zapoznać
się można z innymi nowościami, ich kosztami i serwisowaniem, ale przede wszystkim

samodzielnie wypróbować
określone rozwiązania.
Na pierwszej możliwość
jazdy tyłem z systemem Twin
Track i przetestowania hamulca postojowego Heel Hold,
a na innych wykonania prac
polowych, prac ładowaczem
czołowym oraz przetestowanie ciągnika w transporcie
z przyczepą.
Która z tych stacji jest najciekawsza? Która jest najbardziej oblegana przez gości?
Największą popularnością
z reguły cieszy się stacja związana z pracą w polu. Wynika
to z tego, że każdy uczestnik
jeździ ciągnikiem, więc możliwość wypróbowania innego

sprzętu to możliwość bardzo
atrakcyjna. A naszym celem
jest, aby każdy, kto przyjeżdża na nasz pokaz, rzeczywiście wsiadł do ciągnika
i spróbował.
Czy dużego szoku poznawczego doznaje osoba, która
z ciągnika dwudziestoletniego przesiada się tu na pokazie
do najnowszych maszyn?
Niejednokrotnie jest to
pewien szok, ale nie aż taki
wielki. Większość użytkowników wie, że dzisiaj najnowsze ciągniki technologicznie
dorównują, a nawet czasem
przewyższają nowoczesne
samochody. Tym niemniej
jest to miłe zaskoczenie, gdy

w ciągniku jest amortyzowana
oś, wentylowany i amortyzowany we wszystkich płaszczyznach fotel, który dopasowuje
się do masy ciała, klimatyzacja,
panoramiczne okno dachowe
oraz wiele unowocześnień od
przekładni bezstopniowych
począwszy na tempomatach
skończywszy. Jest to więc spora
różnica w stosunku do maszyn
kilkunastoletnich.
Co najbardziej mnie fascynuje w waszych ciągnikach,
to możliwość odwrócenia fotela o 180 stopni i tak jakby
jazdy tyłem. Przydaje to się
nie tylko w leśnictwie, ale
w rolnictwie również!
Oczywiście. Układ jazdy

Traktor y Deutz-Fahr
i maszyny uprawowe – to
wszystko można było obejrzeć i wypróbować podczas
Żuławskiego Dnia Europejskiej Techniki Rolniczej,
który - jak co roku – odbył
się w siedzibie firmy Roltop
w Cedrach Małych. Pole, na
którym odbywał się pokaz,
przylega do drogi krajowej
łączącej Gdańsk z Elblągiem,
dzięki czemu możliwości
sprzedawanych w Roltopie
maszyn zobaczyli nie tylko ci, którzy specjalnie na
to wydarzenie przybyli, ale
również wielu podróżnych.
Na polu zobaczyć można
było maszyny produkowane
przez Kverneland, Expom, SaMasz i Schaeffer ciągnięte traktorami marki Deutz-Fahr. Na
koniec imprezy odbyły się zawody „Strong Man”, w których

pięcioosobowe drużyny rywalizowały przeciągając na linie
traktor na czas.
Firma Roltop istnieje na rynku od 1992 roku. Pod wodzą
Marka Kunce zajmuje się sprzedażą ciągników, kombajnów,
maszyn i urządzeń rolniczych
. W 1993 roku uzyskała status
Generalnego Przedstawiciela
niemieckiej firmy Deutz-Fahr
w Polsce i jako pierwsza wprowadziła na rynek maszyny tej
marki. W sumie sprzedała ponad tysiąc kombajnów zbożowych i ciągników rolniczych
tego producenta.

Każdą wystawę maszyn
rolniczych należy ocenić pozytywnie, choćby dlatego, że
jest to okazja do zapoznania
się z nowościami technologicznymi i sprawdzonymi rozwiązaniami. A jaki był tegoroczny
Żuławski Dzień Europejskiej
Techniki Rolniczej?
Najlepiej jest, gdy można maszynę dotknąć, wypróbować,
obejrzeć naocznie, a nie tylko
oceniać ją tylko po zdjęciach
w katalogu lub gazecie, dlatego
tę, jak i każdą inną wystawę
oceniam bardzo pozytywnie.
Nie ma tutaj nadmiaru maszyn,
prezentowany sprzęt jest dość
wąsko sprofilowany na uprawę
podstawową: są pługi, agregaty
podorywkowe oraz maszyny
do doprawiania gleby po orce.
Widać tu sprzęt oszczędny i wydajny. Jednym, co może zaskakiwać, to fakt, że duże, mocne

traktory ciągną niezbyt duże
maszyny za sobą, jak choćby
czteroskibowy obracalny pług.
Pamiętać jednak należy, że tu
są Żuławy, na których gleby są
bardzo ciężkie. Na lekkich glebach zapotrzebowanie na moc
jest znacznie mniejsze i mniejsze
ciągniki tak samo dobrze pociągną duże maszyny, tu jednak, na
Żuławach, potrzebne są traktory
naprawdę mocne. Dzisiaj i tak
mamy dobre warunki, bo trochę
popadało, więc nie jest ani za
sucho, ani nie jest za mokro.
Jakby jednak przyszły gorsze
warunki: wyschnięta ziemia
byłaby twarda, to ciągnik potrzebowałby więcej mocy, aby
tę samą maszynę z określoną
prędkością i głębokością pracy pociągnąć. Z drugiej strony,
gdybyśmy przy dużej ilości opadów mieli śliskie błoto, problemem byłyby poślizgi.

tyłem Twin Track, czyli montowany fabrycznie drugi układ
kierowniczy w ciągniku, pozwala na identyczną pracę
w obu kierunkach jazdy. Pozwala on zaoszczędzić czas,
paliwo, a także wpływa na
fizjologię kierowcy, bo nie
trzeba się odwracać, ani spędzać czasu w pozycji wygiętej.
Znacznie też zwiększa manewrowość, bo skrętną staje się
tylna oś.
Demo Tour będzie odbywał
się w całej Polsce?
Pierwsza część Demo Touru
odbyła się tu, w Bednarach,
na lotnisku, na którym odbywa się corocznie Agro-Show.
Spędziliśmy tutaj z rolnikami

Z impetem w żuławskie pola

REKLAMA

Żuławski Dzień
Europejskiej
Techniki Rolniczej
w ocenie Radosława
Szatkowskiego
prezesa ARR.

pierwszą połowę maja. Druga
część odbędzie jesienią, w różnych miejscach w całym kraju.
Informację gdzie i kiedy znaleźć można będzie już wkrótce
na stronie internetowej www.
valtra.pl i w naszym biuletynie
Valtra Team.

Cedry Małe, ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 15, 505 135 010

www.roltop.pl
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Połączenie tradycji i innowacji
Aktor realizuje swoją wizję życia zgodnego z naturą.

Michał Żebrowski, od pewnego czasu zajmuje się tworzeniem
nowoczesnego gospodarstwa
rolnego położonego niedaleko
Zakopanego, miejsca zwanego
sercem Tatr.
– Wiem, że rolnik to znacznie więcej niż zawód – to ciężka
praca dzień po dniu. Nie polega ona na siedzeniu w eleganckim biurze czy przeglądaniu
Internetu. Rolnicy urabiają
sobie ręce, by wytwarzać żywność, podczas gdy inni dopiero
przewracają się na drugi bok –
mówi Żebrowski. – Współczesne
rolnictwo opiera się na wiedzy
i doświadczeniu pokoleń. Dlatego posłuchałem rad miejscowych
gospodarzy i to od nich dowiedziałem się, że ciągnik STEYR
REKLAMA

jest po prostu najlepszy. Został
stworzony do wykonywania ciężkiej pracy na roli – opowiada
Żebrowski.
Aktor nie tylko stara się pielęgnować więź z naturą i pracować
w gospodarstwie zgodnie z cyklem natury, wypracował sobie
także opinię osoby żądnej wiedzy
i przywiązującej wagę do jakości: – Bardzo podoba mi się idea
łączenia tradycyjnych wartości
z nowoczesnymi narzędziami,
dzięki czemu można chronić
wielopokoleniowe dziedzictwo, a jednocześnie uzyskiwać
maksymalny i możliwie zrównoważony zwrot z dostępnych
surowców – komentuje Michał
Żebrowski. – W moich oczach
tradycyjne wartości, takie jak

rodzina, solidność, bliskość
z naturą, folklor oraz innowacyjne rolnictwo będące częścią
współczesnego społeczeństwa,
stanowią dwie strony tego samego medalu. Właśnie dlatego zdecydowałem się na zakup ikony
solidnej pracy na roli – ciągnika
STEYR, który będzie służył mi
w pracy w moim gospodarstwie
– wyjaśnia aktor.
– Jestem rodzinnym człowiekiem. To rodzina daje mi siłę i napęd do codziennego działania.
Stanowi także jedną z przyczyn,
dla których zdecydowałem się założyć nowoczesne gospodarstwo.
Stanie się ono naszym nowym
domem i będzie miejscem do
budowania przyszłości na fundamentach tradycji i innowacji.
Życie na wsi i praca w gospodarstwie pozwalają mi być sobą.
Czuję się tu wolny i niezależny.
Wiem, czego chcę i żyję, by to
robić. Kieruję się dążeniem do
osiągnięcia najwyższej jakości
i najlepszych wyników, swoje gospodarstwo tworzę właśnie z takim zamierzeniem.
Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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i niezawodność
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Na konferencji Africa Sugar
Outlook, Case IH zaprezentowała
urządzenia do produkcji trzciny
cukrowej

Konferencja, która odbyła
się w Nairobi, stolicy Kenii,
potwierdziła swój status największej dorocznej imprezy
w branży produkcji i przetwórstwa trzciny cukrowej
w Afryce. Wydarzenie skupiało się wokół przyszłości
afrykańskiego rynku cukru,
nowych strategii handlowych
i strategii finansowania.
Jako pomysłodawca technologii mechanicznego zbierania trzciny cukrowej oraz
lider w zakresie rozwiązań
w tej dziedzinie, marka Case
IH po raz piąty z rzędu wystąpiła jako Złoty Sponsor wydarzenia. Spółka, we współpracy
ze swoim dystrybutorem na
Afrykę Wschodnią – Toyota
TUSHO – pokazała czołówkę swoich najlepszych w tej
dziedzinie ciągników kompaktowych z serii Farmall® i JX,
w tym cztery maszyny Farmall
A o mocy od 110 do 140 KM,
jeden ciągnik Farmall 100 JX
oraz jeden JX90.
Bazując na ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniu
w tej branży, Case IH ma

w swojej ofercie zaawansowane
technologicznie i niezawodne kombajny z serii Austoft®
8000. Maszyny te stanowią
najbardziej wydajne urządzenia do zbioru trzciny cukrowej
w branży i idealnie nadają się
tam, gdzie proces produkcji
jest najbardziej wymagający.
Oprócz tej serii, Case IH ma
w swoim asortymencie także serię kombajnów Austoft®
4000 zaprojektowanych specjalnie na potrzeby średniej
wielkości gospodarstw lub
rozległych plantacji o mniejszych odległościach między
rzędami upraw.
Ofertę Case IH uzupełnia
pełna gama urządzeń do prac
nad uprawą trzciny cukrowej,
w tym znane w branży ciągniki dużej mocy z serii Steiger®, MagnumTM i PumaTM,
samobieżne urządzenia do
spryskiwania, zestawy do orki
i siewu, owijarki i inne narzędzia, a także seria rozwiązań
dla rolnictwa precyzyjnego.
Źródło: Materiały
prasowe Case IH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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