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Legenda powraca!
Tradycyjny czeski produ-

cent sprzętu rolniczego, fir-
ma ZETOR TRAKOTRS a.s., 
rozszerza swoją gamę nowo-
czesnych traktorów o nowy 
model o nazwie CRYSTAL. 
Po długim czasie to pierwszy 
traktor z portfolio marki, któ-
ry posiada sześciocylindrowy 
silnik o mocy 144 i 163 KM. 
Nowy model wyróżnia się 
dodatkowo prostą obsługą 
i niskimi kosztami utrzyma-
nia oraz eksploatacji. Dzięki 
wprowadzeniu nowego trak-
tora dochodzi do poszerzenia 
gamy modeli marki ZETOR 
z trzech do czterech. Znakiem 
rozpoznawczym w zakresie de-
signu nowego modelu ZETOR 
CRYSTAL będą czerwone koła, 
które firma planuje stopniowo 
wdrażać do wszystkich swych 
produktów.

„Naszym celem jest nie-
ustanna poprawa użyteczności 
ciągników, czego najlepszym 
przykładem jest nowy ZETOR 
CRYSTAL. Ciągniki serii Cry-
stal są w chwili obecnej najbar-
dziej wydajnymi maszynami 
z oferty naszej marki, które 
zgodnie z wolą naszych klien-
tów są wyposażone w sześciocy-
lindrowy silnik. Ich głównymi 
cechami są siła, odporność 
i wydajność, co z pewnością 
docenią głównie właściciele 
wielkich gospodarstw rolnych“ 
– stwierdził o nowym modelu 
David Kollhammer, dyrektor 
działu technicznego w firmie 
ZETOR TRACTORS a. s.

Główną cechą nowego ZE-
TORA CRYSTAL jest wysokiej 
mocy sześciocylindrowy silnik 

wyprodukowany przez DEUTZ 
AG i wyposażony w 24 za-
worową głowicę oraz wtrysk 
Common Rail. Solidny blok 
silnika tworzy zwartą część 
konstrukcji nośnej ciągnika, 
która jest w stanie wytrzy-
mać wysokie obciążenia ge-
nerowane przez zagregowane 
z ciągnikiem maszyny. Stała 
moc silnika w dużym zakresie 
obrotów zwiększa wydajność 
pracy i przyczynia się do ob-
niżenia zużycia paliwa.

Do kolejnych nowości tech-
nicznych modelu CRYSTAL 
należy zaliczyć zwiększony 
rozstaw osi, który wynosi te-
raz 2 840 mm i przyczynia się 
do lepszej stabilności ciągnika.

CRYSTAL to prawdziwy 
HARD WORKER

ZETOR Crystal będzie naj-
ciężej pracującym traktorem 
na rynku ze stajni ZETORA 
i z pewnością nie zawie-
dzie swych użytkowników 

w żadnych okolicznościach. 
Jego charakter można streścić 
w jednym zdaniu – HARD 
WORKER – powiedział Adam 
Žert, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu w ZETOR TRAC-
TORS a. s.

CRYSTAL jest nie tylko 
wytrzymałym pomocnikiem 
w codziennej pracy, ale jedno-
cześnie gwarantuje wysoki po-
ziom komfortu pracy. Łatwość 
obsługi zapewnia skrzynia 
biegów z zakresem 30 biegów 
do przodu i 30 biegów wstecz-
nych, która jest obsługiwana 
przy pomocy trójstopniowego 
wzmacniacza momentu obro-
towego (PowerShift), rewersora 
hydraulicznego (PowerShut-
tle) oraz przycisku sprzęgła 
umieszczonego na dźwigni 
zmiany biegów (PowerC-
lutch). System zawieszenia osi 
przedniej składa się z dwóch 
niezależnie zawieszonych pół-
osi zapewniających bardziej 
komfortową jazdę z niższym 
poziomem drgań.

ZETOR Crystal wyróżnia 
się swoją wszechstronnością. 
Dzięki standardowemu 4 za-
kresowemu tylnemu WOM 
można go wykorzystać do ca-
łego zakresu prac polowych od 
pracy z małym obciążeniem 
np. kosiarką po maksymalne 
obciążenia w pracy z agrega-
tami uprawowymi, pługami 
czy wozami paszowym. Wał 
odbioru mocy odznacza się 
dodatkowo wysoką wydajno-
ścią pracy przy jednoczesnym 
niskim zużyciu paliwa.

Nowoczesna elektrohydrau-
lika Crystala przyczynia się 
do podniesienia wydajności 
pracy i obniżenia zużycia 
paliwa o 5-7 procent. Jest 
ona wyposażona w system 
HITCHTRONIC, który jako 
pierwszy został wprowadzony 
na rynek właśnie przez firmę 
ZETOR Chodzi o system au-
tomatycznej regulacji tylnego 
trzypunktowego zawieszenia. 
Przy użyciu tego systemu nie 
trzeba ustawiać i regulować 

TUZ, wystarczy zadać żąda-
ną głębokość orki i system 
sam dobierze odpowiednie 
parametry.

Komfort, 
ponadczasowy design 
i czerwone koła

Kabina Crystala jest prze-
stronna i w znaczący sposób 
eliminuje hałas. Bardziej 
komfortową pracę kierowcy 
i mniejsze zmęczenie gwaran-
tuje klimatyzacja oraz amor-
tyzacja kabiny i przedniej 
osi napędowej. Dla lepszego 
przewietrzania oraz ułatwie-
nia pracy z ładowaczem czo-
łowym kabina jest dodatkowo 
wyposażona w otwierane i re-
gulowane okno dachowe. Do-
skonała ergonomia elementów 
sterowania umożliwia intuicyj-
ne kierowanie ciągnikiem bez 
konieczności długiego ucze-
nia się.

Ponadczasowy design 
ciągników ZETOR Crystal 
nawiązuje do pierwotnego 
oryginalnego ciągnika Crystal, 
który był produkowany przez 
markę ZETOR od 1969 roku. 
Nowy Crystal czerpał inspi-
rację od swojego poprzednika 
w postaci ostrych krawędzi 
oraz regularnych geometrycz-
nych kształtów nawiązujących 
do geometrii kryształów

Pierwsi klienci będą mogli 
zakupić ciągnik ZETOR CRY-
STAL w miesiącach letnich.

Więcej informacji o ZETO-
RZE CRYSTAL można znaleźć 
na stronie internetowej: www.
zetorcrystal.com.

Pierwszy nowy traktor ZETOR z sześciocylindrowym silnikiem.

Wyzwanie 
dla 

kosiarek 
SaMASZ
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Z Bayerem w Sławkowie

Zaprawy nasienne
Baytan®Trio 180 FS
Na poletkach wykazujących 

działanie fungicydowych zapraw 
nasiennych można obserwować 
różnice między zbożem niezapra-
wionym, gdzie wyraźnie widać 
porażenie pszenicy i jęczmienia 
pasiastością i głownią, a potrakto-
wanym Baytanem, które są wolne 
od chorób, dobrze rozwinięte, łan 
jest mocno zielony.

Astep® 225 FS - zaprawa 
insektycydowo-fungicydowa.

Ubiegłoroczna długa i ciepła 
jesień wpłynęła na cykl rozwojowy 
mszycy czeremchowo-zbożowej. 
Infekcje jesienne są najgroźniej-
sze - mszyce przenoszą choroby 
wirusowe. Objawy widoczne są 
wiosną w postaci przebarwień liści 
charakterystycznych dla poszcze-
gólnych gatunków zbóż. Eliminacja 
mszyc jesienią przyczyniła się do 
braku porażania wirusami.

Zboża
W obliczu narastającego pro-

blemu z odpornością miotły zbo-
żowej na herbicydy z grupy ALS 
firma Bayer CropScience propo-
nuje przekierowanie ciężaru walki 
z chwastami w uprawie zbóż na 
terminy jesienne. Przynoszą one 
doskonałe rezultaty w zwalczaniu 
miotły zbożowej dzięki zastoso-
waniu najlepszego herbicydu do 
zwalczania uodpornionej miotły 
jakim jest Komplet® 560 SC. Pre-
parat poprzez odmienny sposób 
działania substancji aktywnych 
z innych grup chemicznych oraz 
działanie dolistne i doglebowe sku-
tecznie eliminuje miotłę z plantacji.

W przypadku nieuodpornionej 
miotły zbożowej zaleca się zabiegi 
wiosenne herbicydem Huzar®Activ, 
który jednocześnie zwalczy chwa-
sty jednoliścienne i dwuliścienne.

W intensywnych programach 
ochrony fungicydowej zbóż fir-
ma prezentuje system podwójnej 
ochrony Univo Xpro. Do pierw-
szego zabiegu użyto nowy fungi-
cyd Boogie® Xpro 400 EC. Jest 
to fungicyd niezwykle skuteczny 
w zwalczaniu szerokiego spektrum 
chorób i daje wysoką elastyczność 
stosowania. W drugim terminie 
zastosowano preparat Fandango® 
200 EC. Atutami tego systemu są 
doskonała skuteczność przeciwko 
septoriozie i innym chorobom liści, 
długotrwała ochrona i korzystny 
wpływ na plonowanie zbóż. Na 

plantacjach w szczególności na-
rażonych na atak przez fuzario-
zy polecamy dobrze sprawdzony 
system Fusaro.

Rzepak
Celem doświadczeń jest poka-

zanie skuteczności zapobiegania 
i zwalczania chorób, szkodników 
oraz przełożenia złotej technologii 
na wielkość i jakość plonu rzepa-
ku. Wykonanie trzech zabiegów 
insektycydowych jest praktycz-
nie standardem. Obowiązkowe 
jest również wykonanie zabiegu 
w okresie kwitnienia produktem 
Propulse Dodatkowo położono 
nacisk na jesienną i wiosenną 
ochronę rzepaku preparatem 
Tilmor®. Rolnicy powinni zapo-
mnieć o skracaniu rzepaku silnymi 
regulatorami wzrostu, które skra-
cają nie tylko część nadziemną ale 
i system korzeniowy, co prowadzi 
w latach suchych do znacznych 
strat w plonie.

Nasiona rzepaku 
i pszenicy

Odmiany rzepaku
20 odmian głownie mieszańco-

wych rzepaku zostało wysianych 
w terminie optymalnym Celem 
tego doświadczenia jest porów-
nanie obecnych i przyszłych od-
mian rzepaku i określenie ich 
przydatności do uprawy w tym 
regionie Polski. W zeszłym roku 
wprowadzono na rynek odmia-
nę mieszańcową – Puncher, który 
bardzo dobrze się rozwijał jesienią 
a także szybko „wystartował” wio-
sną oraz odmianę liniową – Aixer, 
która charakteryzuje się bardzo 
wysokim zaolejeniem.

Odmiany pszenicy
Firma Bayer mocno inwestuje 

również w hodowlę i rozwój od-
mian pszenicy. W Sławkowie ko-
lejny rok testowane są odmiany, 
tym razem 14.

Kukurydza
Celem doświadczeń jest poka-

zanie jaka była skuteczność zwal-
czania chwastów w kukurydzy za 
pomocą rożnych technologii zabie-
gów w konkretnym roku. Można 
było oglądać efekty zwalczania 
chwastów za pomocą produk-
tów działających odglebowo np. 
Adengo® 315 SC, jak i porównać 
skuteczność zabiegu robionego 
w terminie powschodowym w jed-
nym zabiegu oraz w technologii 
dawek dzielonych lub technologii 
dwuzabiegowej.

Burak cukrowy
W zwalczaniu chwastów w upra-

wie buraków cukrowych  realizo-
wany jest program doświadczeń 
poletkowych z Betanalem maxxPro 
209 OD. Herbicyd wyróżnia się 
nowatorskim rozwiązaniem for-
mulacyjnym, które warunkuje 
wysoką skuteczność chwastobój-
czą i zapewnia zwalczanie wielu 
gatunków chwastów.

Ziemniaki
Jednym z wielu elementów 

zrównoważonego rolnictwa, re-
alizowanego przez gospodarstwo 
Farm Frites Poland Dwa w Bobrow-
nikach, jest system wspomagania 
decyzji (DSS). Jest on szczegól-
nie istotny w ochronie plantacji 
ziemniaka przed najgroźniejszymi 
chorobami: zarazą i alternariozą. 
System prognozowania pojawu za-
razy pozwala na optymalizację 
ilości zabiegów fungicydowych, 
a także wskazuje kiedy i jaki śro-
dek chemiczny należy zastosować.

W ramach realizowanego pro-
gramu fungicydowego, bardzo po-
pularnym i chętnie stosowanym na 
plantacjach ziemniaka Farm Frites 
jest fungicyd Infinito® 687,5 SC. 
Jego zaletą jest wielokierunkowy 
sposób ograniczania rozwoju za-
razy ziemniaka.

Centrum Doradztwa Technicznego Bayer CropScience 
w Gospodarstwie Rolnym Andrzeja i Romualda 
Wiśniewskich w Sławkowie oraz w Gospodarstwie Farm 
Frites Poland Dwa – Bobrowniki

Szczebel drabiny awansu

Wojciech Mańkiewicz, wieloletni pracownik 
firmy Manitou Sp. z o.o. dotychczas pracują-
cy na stanowisku Area Sales Manager 
awansował na stanowisko Agriculture 
Market Sales Manager.
Zarówno jego cała kariera zawodowa, jak 
i wykształcenie (Inżynier Techniki Rolniczej 
i Leśnej) związane były od samego początku 
ze sprzedażą maszyn rolniczych.
Jako Agriculture Market Sales Manager 
Wojciech Mańkiewicz odpowiedzialny będzie 
za cały rynek produktów dla rolnictwa firmy 
Manitou Group w Polsce.
Źródło: Manitou Sp. z o.o

Centralne Pola klasy S

Przybyłych przywitał prezes 
Marek Łuczak. Jak podkreślił 
w swoim wystąpieniu, firma po-
stanowiła oprócz wielu różnych 
lokalizacji pokazów, mieć jeden 
pokaz centralny, na którym pre-
zentowane są wszystkie techno-
logie firmy Syngenta. Pokaz stał 
się imprezą kilkudniową, a wybór 
miejsca padł na Rogóźno. W efek-
cie poletka tłumnie odwiedzili 
rolnikcy z północnej Polski.

Po polach oprowadzał dr 
Andrzej Bruderek, prezentując 
odmiany poszczególnych ga-
tunków roślin uprawnych. Na 
poletka pokazowych zobaczyć 
można było m.in. rzepaki: SY 
Alister, SY Alistorm (odporne 
na kiłę), SY Kolumb, SY Saveo, 
SY Medal, SY Stilo, SY Flori-
da, Gladius, Vario, Vapiano, 
Mandril, a także pszenice m.in. 

Brillant, Pamier, Zeppelin, De-
samo, Gordian

Dr Jerzy Grzesiek z kolei 
przekazał uczestnikom moc 
interesujących informacji 
dotyczących uprawy jęczmie-
nia, w szczególności odmiany 
mieszńcowej Hyvido.

Oprócz kolekcji odmian 
zbóż, rzepaku, kukurydzy, 
buraków cukrowych, przy któ-
rych prezentowano technologie 
ochrony, dużą rolę odgrywał 
program promocji zapylaczy. 
Tu, przy stanowisku ekoplan-
tów dowodziła prof. Bożena 
Kordan z Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Co warte 
podkreślenia: Syngenta rozdaje 
mieszanki ziół „pszczołolub-
nych”, czyli takich, które two-
rzą zielony most dla zapylaczy 
i przez to pomagają je chronić. 

Wielu rolników już wie, że ta-
kie mieszanki należy wysiać 
na miedzach i nieużytkach, 
a dobrze utrzymana populacja 
dzikich zapylaczy odwdzięczy 
się zwyżką plonu rzepaku oraz 
upraw owocowych.

Dużym zainteresowaniem 
rolników cieszyły się stano-
wiska: rizotronowe (porów-
nanie skuteczności działania 
zapraw), stanowisko diagno-
styki agrofagów oraz stanowi-
sko zasad tworzenia mieszanin 
SOR - pracownicy naukowi 
IOR Sośnicowice. Bardzo waż-
ną sprawą przy aplikowaniu 
chemii na nasze pola jest ja-
kość i sposób wykonywania 
oprysku. Tę tematykę prezen-
towali i omawiali prof. Ryszard 
Hołownicki oraz dr Grzegorz 
Doruchowski.

Rogóźno na Powiślu to bardzo ważny punkt na mapie 
firmy Syngenta. Tu corocznie odbywają się pokazy 
polowe, gdzie prezentowane są odmiany i technologie 
ochrony upraw.
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Pokazać najlepsze

W Polanowicach k. Krako-
wa, 16 czerwca, Małopolska 
Hodowla Roślin Sp. z o.o. zor-
ganizowała DNI POLA.

Na poletkach pokazowych 
prezentowane były najnow-
sze odmiany zbóż jarych 
i ozimych, kukurydzy, bura-
ków pastewnych, koniczyny 
łąkowej, traw gazonowych 
i pastewnych Małopolskiej 
Hodowli Roślin. 

Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyła się nowa odmia-
na pszenicy jarej HARENDA 
o rewelacyjnym potencjale plo-
nowania (109% wzorca w ba-
daniach rejestrowych) oraz 
odmiana owsa – HARNAŚ.

Również inne czołowe 

firmy  hodowlano-nasien-
ne, jak: Saaten-Union, Bayer 
CropScience, Monsanto, Lima-
grain, zaprezentowały swoje 
nowości odmianowe.

Uczestnicy pokazu mie-
li możliwość skorzystania 
z konsultacji hodowców 
i specjalistów czołowych  firm 
nasiennych, chemicznych, na-
wozowych i doradczych.

Bayer CropScience zapre-
zentowała różne modele 
ochrony roślin przed szkod-
nikami, chorobami i chwasta-
mi, firma ADOB - najnowszy 
program nawożenia dolistne-
go, a YARA - nawozy mine-
ralne stosowane w uprawie 
pszenicy i rzepaku.

Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszył się pokaz 
skanowania i precyzyjnego 
nawożenia pogłównego psze-
nicy, przeprowadzony przez 
firmę AGRICON przy użyciu 
Yara – N – Sensor.

Dni pola to dla rolników wy-
jątkowa okazja do porównania 
i wyboru najlepszych odmian 
roślin uprawnych oraz różnych 
procesów technologicznych. Na 
tak zorganizowanym spotkaniu 
mają możliwość zapoznać się 
z najnowocześniejszymi rozwią-
zaniami, jak również wymienić 
między sobą swoje doświadcze-
nia i spostrzeżenia. Zdobyta 
wiedza z pewnością zaowocuje 
nowymi technologiami i prak-
tycznym ich wykorzystaniem 
w gospodarstwach rolnych.

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Doświadczenia polowe są odzwierciedleniem trudu hodowcy. 
Jubileuszowe dni pola

J ubileuszowe spotkanie polowe 
w Jarosławcu koło Środy Wlkp? 
Dlaczego warto bywać na takich 
imprezach? O tym rozmawiamy 
z Jackiem Brolem, kierownikiem 
działu marketingu.

W znacznej większości to są ci, 
którzy już stosują nasze produkty. 
Przyjeżdżają głównie po to, aby 
zobaczyć nowości, doświadczenia 
polowe i ich rezultaty, nową ofer-
tę, a także by spotkać się z innymi 
rolnikami i swoimi doradcami.

Tu, na polach w Jarosławcu, 
prócz rzepaków i pszenic, kolek-
cja obejmuje wiele innych roślin 
uprawnych, jak choćby buraka.

Prezentujemy tu wszystkie ga-
tunki zbóż pszenicę, żyto, przen-
żyto, jęczmień, a także rzepak, 
kukurydzę i buraka. Najciekaw-
sze, najczęściej oglądane są psze-
nica i rzepak, bo te dwie rośliny 
stanowią podstawę płodozmianu 
polskiego rolnictwa.

Czy z punktu widzenia wa-
szej firmy – globalnej – do-
strzegacie różnice pomiędzy 
rolnikami w różnych krajach? 
Przecież to różne kultury, różne 
mentalności...?

Jedni lubią bardziej konie, inni 
bydło lub owce, jedni martwią 

się plonami soi, inni kukurydzy, 
słonecznika albo rzepaku i psze-
nicy. Jednak jest pewien wspól-
ny mianownik, bo rolnictwo to 
powołanie i styl życia. Rolnicy 
bardzo mało się różnią. Różni 
się ich otoczenie: warunki go-
spodarowania, gatunki uprawne 
i problemy z nimi związane. Wa-
runki, owszem, są inne w Polsce, 
Niemczech, Anglii, Afryce czy 
Ameryce. ale mentalność rolnika 
jest wszędzie taka sama.

Zarówno kryzys światowy 
kilka lat temu, jak i ubiegłorocz-
ny kryzys wschodni i embargo 
rosyjskie, zdają się nie wpływać 
negatywnie na firmy zajmują-
ce się środkami produkcji rol-
nej. Czy będzie to kolejny rok 
wzrostu sprzedaży czy okres 
stabilizacji?

Moim zdaniem będzie to rok 
stabilizacji, a nawet stagnacji. 
Główną przyczyną są panujące 
warunki pogodowe. Przez to, że 
jest sucho, zużycie środków che-
micznych będzie raczej mniejsze 
niż w latach poprzednich. Wysoka 
presja chorób występuje najczę-
ściej przy pogodzie wilgotnej. Jeśli 
jest sucho, nie ma aż takiej presji 
chorób, a więc i chemii stosuje 

się mniej.
Z jakiego pan jest regionu?
Pochodzę z Górnego Śląska, 

długo mieszkałem na Dolnym 
Śląsku, a teraz mieszkam na 
Mazowszu.

U nas - na Pomorzu - susza 
jest bardzo mocno odczuwal-
na. Nawet na Żuławach jest su-
cho! A jak to wygląda w pana 
regionach?

Ostatnio przejechałem pół 
Polski od Warszawy przez Śląsk 
do Poznania i mogę stwierdzić, 
że jest bardzo różnie. Są regiony 
gdzie suszę widać bardzo wyraź-
nie, na przykład w okolicach Na-
mysłowa susza jest wyjątkowo 
dotkliwa. Dla odmiany jednak 
na Żuławach, które wydają się 
być suche, jest na tyle dużo wód 
gruntowych, że pszenica powinna 
się dobrze udać.

Dni Pola to forma pokazania swoich dokonań
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XX lat KWS Zboża w Polsce
Roczne wydatki firmy na 

badania i rozwój wynoszą oko-
ło 160 milionów euro. Aktu-
alnie KWS zatrudnia około 
5 000 pracowników, a dzia-
łalność firmy obejmuje ponad 
70 krajów na całym świecie. 
W Polsce jest już od 20 lat!

Uroczyste obchody 20. rocz-
nicy działalności KWS Zboża 
w Polsce odbyły się 11 czerw-
ca w Kondratowicach. W spo-
tkaniu jubileuszowym wzięło 
udział wielu zaproszonych 
gości: partnerzy biznesowi, 
klienci, przedstawiciele lokal-
nego samorządu, polskie i za-
graniczne firmy hodowlane, 
pracownicy oraz sympatycy 
KWS Zboża.

Zebranych powitała Dyrek-
tor Zarządzająca Agnieszka 
Sąsiadek, która w skrócie 
przedstawiła bogatą historię 
firmy. W Polsce KWS rozpoczął 
swoją działalność w 1995 r. od 
stworzenia spółki Lochow-Pet-
kus Polska sp. z o.o. W 1999 r. 
grupa przejęła firmę KonRol-
Pasz. W 2008 roku nastąpiła 
zmiana marki wraz z formal-
ną nazwą spółki z Lochow-
-Petkus Polaka Sp. z o.o. na 
KWS Lochow Polska Sp. z .o. 
o, która obowiązuje do dziś. 
Kolejną zmianę przyniósł rok 
2013. Nazwa formalna spół-
ki pozostała bez zmian, na-
tomiast jako brand w ramach 
grupy KWS oraz w kontaktach 
na zewnątrz używana jest 

nazwa KWS Zboża.
Podczas uroczystości głos 

zabrał prof. dr hab. Sławomir 
Podlaski ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Wygłosił wykład 
na temat roli hodowli twórczej 
roślin oraz znaczenia postępu 
hodowlanego w nowoczesnym 
rolnictwie.

Postęp hodowlany firmy za-
prezentował Harold Verste-
gen, Dyrektor Hodowli Zbóż 
w KWS. Do chwili obecnej 
KWS Zboża zarejestrowało 
w Polsce aż 16 odmian żyta 
hybrydowego. Głównymi cela-
mi hodowlanymi dla nowych 
odmian żyta KWS jest: wy-
soka odporność na sporysz, 
utrzymanie przyrostu plon 

na średnim poziomie 1,5 %/
ha/rok, wysoka odporność na 
stresy abiotyczne (suszę i mróz) 
i abiotyczne (sporysz, rdza 
źdźbłowa i brunatna, fuzario-
zy, wyleganie), jakość ziarna 
(dobra wartość pokarmowa dla 
ludzi i zwierząt). Aktualnie do 
Krajowego Rejestru Odmian 
w Polsce wpisanych jest aż 
34 odmiany zbóż KWS.

Hodowla twórcza w Pol-
sce dotyczy żyta hybrydowe-
go, formy ojcowskiej. Liczby 
prezentują się imponująco: 
870 krzyżówek, 93.000 po-
jedynków, 30.000 poletek 
obserwacyjnych, 2.600 po-
letek izolacyjnych. W sieci 
doświadczalnej KWS Zboża 
testuje także pozostałe gatunki 

zbożowe: pszenicę, jęczmień, 
jak i inne gatunki z portfolio 
grupy KWS: rzepak, buraki 
cukrowe, ziemniaki. W całej 
Polsce firma prowadzi ponad 
40.000 poletek doświadczal-
nych, z czego blisko 40 proc. 
w Kondratowicach.

Na koniec, Agnieszka Są-
siadek - Dyrektor Zarządza-
jąca KWS Zboża oraz Jürgen 
Leitzke – Dyrektor Zarządza-
jący KWS LOCHOW GMBH 
podziękowali współpracow-
nikom oraz zaproszonym 
gościom za minione 20 lat 
i życzyli owocnej współpracy 
w kolejnych sezonach.

Źródło: KWS Zboża
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Od ponad 150 lat KWS zajmuje się hodowlą i produkuje materiał siewny roślin rolniczych.

To już 70 lat tworzenia 
odmian roślin

Pokazaliśmy wyhodowane 
przez nas nowe odmiany, ale 
też zaprezentowaliśmy szereg 
odmian starszych. W tym roku 
zakład hodowli w Strzelcach 
obchodzi 70-lecie, więc w taki 
sposób chcieliśmy zaprezento-
wać dorobek ponad pół wie-
ku pracy naszych hodowców. 
Pierwsza odmiana – jęczmień 
browarny – została zarejestro-
wana w 1955 roku. W tym roku 
warunki mamy niekorzystne dla 
rolników i hodowców, przede 
wszystkim dlatego, że braku-
je wody. Na szczęście poletka 
pokazowe są na nieco lepszej 
ziemi, więc nie wyglądają źle. 
Co dla nas ważne, na Dniu Pola, 
że przybyli rolnicy nie tylko 
z powiatu, ale również z innych 
regionów Polski. Pokazaliśmy 
11 nowych odmian, które wpro-
wadzać będziemy do obrotu. Te 
właśnie nowości przyciągają rol-
ników, którzy chcą dowiedzieć 
się jakie nowe propozycje będą 
dostępne na rynku, zobaczyć je, 
skorzystać z doradztwa ze stro-
ny hodowców i przedstawicieli 
firm chemicznych.

Podczas uroczystości otwar-
cia tego spotkania przedsta-
wiciele P Z P R Z wręczyli 
panu medal imienia Stanisła-
wa Kaszubskiego. Kaszubski 

pracował w firmie BIN, która 
zdominowała rynek silosów 
w naszym kraju i był autorem 
hasła „Weźmy zboże w swoje 
ręce”. Co ten medal znaczy 
dla pana?

Dla mnie to ogromne wy-
różnienie, bo ten medal czci 
Stanisława Kaszubskiego, któ-
rego miałem okazję poznać. 
Kaszubski pracował nad tym, 
żeby było jak i gdzie przechowy-
wać plon, a ja swoją działalność 
skupiam na tym, aby ów plon 
był jak największy. Nasze dąże-
nia nie pokrywały się, ale były 
komplementarne. Moim celem 
jest tworzenie nowych, lepszych 
odmian. O tym, że mają one 
powodzenie, świadczy to, że 
w ubiegłym roku sprzedaliśmy 
15 tys. ton nasion.

Miałem okazję obejrzeć 
w waszych szklarniach cały 
proces technologiczny produk-
cji nasion. Bardzo nowocze-
sny, choć zapewne to jeszcze 
nie jest ostatnie słowo. Jakie 
perspektywy? Jakie zadania 
na najbliższy czas? Co jeszcze 
przed wami?

Staramy się uciekać do przo-
du. Musieliśmy zainwestować 
w nowoczesne szklarnie i la-
boratoria kultur tkankowych, 
aby skrócić cykl hodowli i mieć 

szanse z wielkimi koncerna-
mi. Teraz czeka nas kolejne 
wyzwanie: tworzenie progra-
mów hodowli mieszańcowych 
w ważnych gospodarczo ga-
tunkach. Heterozja daje na tyle 
wyższy plon w pierwszym po-
koleniu, że rolnicy są takimi 
odmianami bardzo zaintereso-
wani i jest to warte znacznych 
nakładów na hodowlę. Z dru-
giej strony musimy patrzeć na 
to, co się dzieje w przyrodzie, 
jak się zmienia klimat i zmagać 
się z rozwiązaniami służący-
mi łagodzeniu stresów abio-
tycznych. Idziemy w kierunku 
wykorzystania tego, co mamy, 
w warunkach zmieniającego się 
klimatu. Świat dostarcza ho-
dowcy wciąż nowych wyzwań. 
A my musimy robić to, co do 
nas należy: tworzyć nowe od-
miany i reprodukować je ku za-
dowoleniu ich użytkowników.

Dzień Pola Hodowli Roślin Strzelce to szczególna 
okazja do promowania krajowych odmian zbóż 
i rzepaku. Imprezę ocenia prezes Wojciech Błaszczak.

Środki ochrony roślin 
z F&N Agro

Na poletkach w Kopienicy 
koło Tarnowskich Gór, za-
proszeni dziennikarze mieli 
okazję zapoznać się z ofertą 
firmy F&N Agro.

Szczególną uwagę przyku-
wał adiuwant Velocity, który 
testowany był na polu do-
świadczalnym. Porównywano 
jakość przylegania cieczy robo-
czej do liści roślin. Velocity to 
najnowszej generacji adiuwant 
przeznaczony do stosowania 
z fungicydami. Standardowa 
dawka to 0,25 l/ha, co przy 
niewygórowanej cenie pre-
paratu daje znaczne korzyści 
niskim kosztem. Adiuwant ten 
w zbożach poprawia efektyw-
ność zwalczania fuzariozy kło-
sów, w rzepaku – skuteczność 
działania tebukonazolu i in-
nych triazoli.

Istotnym punktem każdego 
pokazu polowego są fungicy-
dy. Prezentowano dwie różne 
substancje. Tazer 250 SC – fun-
gicyd do stosowania zapobie-
gawczego, mający najszersze 
spektrum zwalczanych pato-
genów wśród fungicydów stro-
bilurynowych i bardzo długi 
okres działania. Drugim spe-
cyfikiem jest Prolectus 50 WG 
przeznaczony do zwalczania 
chorób grzybowych roślin sa-
downiczych i warzywnych.

Zaprezentowano również 

dwa herbicydy. Pierwszym 
był Ikanos 040 OD – środek 
nalistny przeznaczony do 
powschodowego zwalczania 
chwastów prosowatych oraz 
niektórych chwastów dwuli-
ściennych w kukurydzy. Drugi 
herbicyd to Stallion 363 CS do 
przedwschodowego zwalcza-
nia chwastów w ziemniakach, 
grochu jadalnym oraz bobiku.

W nowoczesnej uprawie 
ważne są również regulatory 
wzrostu. Tę grupę substan-
cji reprezentuje Ephon Top 
480 SL, który stosowany jest 
do zapobiegania wyleganiu 
zbóż: jęczmienia, żyta, pszen-
żyta i pszenicy, uprawianych 
na dobrych stanowiskach lub 

nawożonych wysokimi daw-
kami azotu.

Ostatnią grupą środków che-
micznych były nawozy dolistne. 
Wuxal P 45. To wysoko skon-
centrowany zawiesinowy nawóz 
do stosowania we wszystkich 
uprawach o zwiększonym za-
potrzebowaniu na fosfor oraz 
cynk. Podobny nawóz Wuxal 
K 40 opracowany został dla 
roślin z dużym zapotrzebowa-
niem na potas. Charakteryzuje 
się on całkowitą dostępnością 
tego składnika, bardzo dużą 
zawartością siarki oraz schela-
towanych mikroelementów. Na-
wozy z serii WUXAL świetnie 
się mieszają zarówno ze sobą, 
jak i z pestycydami.

Jakie są nowości F&N Agro na sezon 2015 w zakresie 
chemii rolniczej? 

Agnieszka Sąsiadek Dyrektor 
Zarządzający KWS Lochow 
Polska Sp. z o. o

Poletka prezentują od lewej: Grzegorz Wieszołek, Piotr Daniel 
i Manfred Weiser
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R E K L A M A

Jaki rzepak zimy się nie boi?

Ostatnie dwie zimy były 
wyjątkowo ciepłe i suche. 
Skutki takiego przebiegu 
pogody są rozmaite. Jednym 
z nich jest uśpienie czujności 
rolników wobec mrozu i mro-
zoodporności. A przecież 
w 2012 roku mroźna i bez-
śnieżna zima spowodowała 
katastrofalne skutki.

Na pewno ciepłe zimy tro-
chę uśpiły czujność. Pamiętaj-
my, że wówczas wymrożenia 
dotknęły terytorium prak-
tycznie całego kraju. Plusem 
tamtej zimy było rzeczywiste 
przetestowanie i weryfikacja 
mrozoodporności wszystkich 
odmian rzepaku. Nasza od-
miana Anderson okazała się 
wybitnie mrozoodporną. Jest 
czym się chwalić, bo średni 
procent martwych roślin po 
zimie wg badań COBORU 
wynosił 47%, ale w rzepaku 
Anders było to tylko 5%. Ci 
rolnicy, których wymrożenia 
wówczas dotknęły, nauczy-
li się i dziś planują odmiany 
tak, aby mieć jak najbardziej 
mrozoodporne. Oczywiście, 
nie obsiewają całego areału 
jedną odmianą, ale zabezpie-
czają się przed wymrożeniami 
wysiewając również tę odmia-
nę. Widzimy, że odmiana An-
ders ma duże wzięcie nie ze 
względu na plon, ale na wybit-
ną mrozoodporność. Różnica 
między 47 a 5 procentami wy-
marzniętych roślin jest chyba 
wystarczającym argumentem.

W przypadku pszenic 
istotne jest zmniejszanie 
wysokości roślin, odmia-
nowo a zwłaszcza chemicz-
nie. W przypadku rzepaku 
również istnieją odmiany: 
półkarłowe i karłowe. Czy 

to ciekawostka, czy rzeczywi-
ście korzyść dla plantatora?

Jest grupa rolników, którzy 
lubią rzepaki karłowe i pół-
karłowe, ze względu na uła-
twienia przy siewie, uprawie 
bezorkowej i koszeniu, ale 
pamiętajmy, że to wpływa 
na plon. Niższe rzepaki dają 
niższe plony niż odmiany tra-
dycyjne, a to przecież ten para-
metr jest najważniejszy. Koszty 
uprawy są zbliżone, więc 
20% różnicy w plonowaniu 
jest chyba najkonkretniejszym 
argumentem za odmianami 
tradycyjnymi. Oferta odmian 
jest jednak tak duża, że każdy 
znajdzie taką odmianę jaką 
chce i potrzebuje.

A odmiany z odpornością 
na choroby?

Mamy teraz odmianę od-
porną na specyficzne rasy kiły 
i suchą zgniliznę kapustnych. 
W przyszłym roku chcemy 
wprowadzić odmianę odporną 
na wirusa żółtej rzepy. Widzie-
liśmy na tych polach, gdzie nie 
zwalczano mszyc, że ten wirus 
potrafił narobić sporo szkód, 
szczególnie w tych rejonach, 
gdzie również uprawia się dużo 
buraka cukrowego. Jego dzia-
łanie łatwo zaobserwować po 
przebarwieniach roślin, a fi-
nalnym skutkiem jest spadek 
plonu o 80%. Paleta różnych 
odporności jest jednak duża 
i coraz większa, więc można 
coraz łatwiej wybrać odmia-
nę stosowną do naszego pola.

W tym roku przebieg pogody 
jest nie do pozazdroszczenia, 
a choć susza jest widoczna 
gołym okiem, to instytucje 
rządowe mówią, że suszy nie 
ma. Jak to wygląda na polach, 
które pan obserwuje?

Tak to zazwyczaj bywa, 
że służby reagują z pewnym 
opóźnieniem w stosunku do 
zdarzeń na polu. Najlepszym 
przykładem był ubiegłoroczny 
atak śmietki kiełkówki w ku-
kurydzy. Dla mnie wówczas 
było szokiem, że instytucje, 
które powinny to monitoro-
wać i reagować, nie wiedziały 
co jest na polach i dopiero od 
nas się dowiadywały o tym 
szkodniku. Wracając do te-
gorocznej suszy: owszem są 
regiony, np. Podlasie, gdzie 
było w maju 100 ml opadów, 
ale na południu Wielkopolski 
było to 5 ml. Tutaj, na polu 
w Żydowie, gdzie dziś jesteśmy, 
w maju spadło 40 ml, czyli 
pięciokrotnie mniej niż w ubie-
głym roku. Ostatnich kilka lat 
było dobrych pod względem 
opadów i to – podobnie jak 
w przypadku braku zim – uśpi-
ło czujność rolników. Ostatnią 
suszę na terenie całego kraju 
mieliśmy w 2008 roku i chyba 
trochę o niej zapomnieliśmy. 
Pytanie jest więc jaki będzie 
przebieg pogody do żniw i jak 
to się odbije na plonie.

Sytuację na polu w Żydowie k/Gniezna oceniamy 
z Leszkiem Chwaliszem, product managerem ds. 
kukurydzy i rzepaku w firmie Limagrain.

ProCam prezentuje nowości

Mimo niesprzyjającej zwie-
dzaniu poletek aurze, chętnych 
nie zabrakło. Po polach peł-
nych nowości oprowadzał dr 
Dariusz Wyczling.

Co Firma ProCam prezen-
tuje w Stanowie?

Promujemy nowe odmia-
ny rzepaku, takie jak np. 
Alexander, który w ubie-
głym roku uzyskał w bada-
niach COBORU rekordowe 
plony (112% wzorca) a także 
DK Expower produkowany 
przez Monsanto i SY Marten 
od Syngenty. Ta ostatnia fir-
ma stoi również za odmianą 
populacyjną Mandrill, która 
plonowaniem przewyższa 
nawet hybrydy. Pokazujemy 
także kilka nowych środków 
ochrony roślin. Jednym z nich 
jest Aylora – fungicyd zbożowy 
z grupy karboksyamidów, ma-
jący jako substancję aktywną: 
pentiopirad z chloroteonilem 
w mieszaninie z epoksykona-
zolem. Środek świetnie spraw-
dził się na polu produkcyjnym 
jak i pokazowym pszenicy. Po-
kazujemy również odmiany 
pszenicy, z czego najciekawszą 
jest odmiana klasy E – Florian. 
Przydaje się ona na okresy po-
suchy, co szczególnie widać 
w tym roku. Susza jest potęż-
na i widać na liściach roślin 
przypalenia słoneczne. Mimo 
to Florian doskonale daje radę. 
Drugą ciekawą pszenicą jest 
Norin. Na nim widzimy rów-
nież sporo uszkodzeń górnych 
liści spowodowanych suszą. 
Jest to odmiana wcześniejsza, 
co niesie ze sobą szereg korzy-
ści: wcześniej schodzi z pola, 
a więc wcześniej można zasiać 
rzepak. Słowem: dobra odmia-
na do siewu w północnych 

regionach. Mamy oczywiście 
szereg biopreparatów, biosty-
mulatorów jak Improver i Bio-
gen Revital do wspomagania 
rozkładu słomy. Ten ostatni 
wykorzystywać można nie 
tylko do rozkładu słomy, ale 
do rekultywacji gleby i przy-
wracania jej do sprawności. 
W przypadku gleby zdegrado-
wanej środkami chemicznymi, 
aplikacja takiego środka jest 
dobrym pomysłem. Prócz re-
kultywacji poprawia on także 
– co warto zapamiętać - struk-
turę gleby, przez co polepszają 
się stosunki wodno-powietrzne 
i roślina ma bardziej komforto-
we warunki do wzrostu.

Jak pan ocenia suszę 
tu u nas, w północnych 
regionach?

Susza jest ogromna. Tutaj 
spadło 35-40 mm deszczu 
od kwietnia, z czego prawie 
wszystko w pierwszej deka-
dzie maja. Później były upa-
ły, więc natura wyrysowała 
mozaikę glebową i doskonale 
widać gdzie słabsza gleba. Tu, 
w Stanowie, i na Żuławach są 
mocniejsze ziemie, ale na Ka-
szubach i w Borach Tuchol-
skich gleby znacznie słabsze, 
co dodatkowo spotęgowało 
emocje. Susza widoczna jest 
w pszenicach, więc plony nie 
będą rekordowe jak rok temu, 
ale myślę, że będą przyzwoite. 
Rzepaki wyglądają doskonale, 
więc jeśli chodzi o plony, to 
w tej okolicy nie mam obaw. 
Pogoda nie sprzyjała, ale my-
ślę, że nie będzie źle.

Jedynym plusem suszy jest 
to, że mniej chorób grzybo-
wych, więc mniej wydamy 
na fungicydy...

Nie do końca. Pod koniec 

maja i na początku czerw-
ca przeszło kilka drobnych 
deszczy. Do tego doszła rosa, 
a w efekcie jest bardzo dużo 
rdzy żółtej. Ci, którzy myśleli, 
że przez suszę oszczędzą na 
chemii, ostatecznie musieli wy-
dać więcej. My zrobiliśmy trze-
ci zabieg z nieco opóźnionym 
terminem, po upałach. Ale kto 
darował sobie drugi zabieg, ten 
problemy będzie miał, dlatego 
że cały czas są prognozowane 
drobne opady, które w połącze-
niu z rosą i mgłami przynieść 
mogą skutki opłakane. Ale to 
ocenimy dopiero wjeżdżając 
kombajnem. Dobra techno-
logia zawsze przynosi dobre 
efekty.

Czyli nie można chodzić 
na skróty, nawet gdy wyda-
je się, że można na czymś 
przyoszczędzić...

Absolutnie. Zresztą już 
to widać, że tam gdzie nie 
było zabiegu T2 po 18. maja 
lub w ostatniej dekadzie, 
na liściach jest od początku 
czerwca rdza żółta i wchodzi 
ona już na kłos. I nawet jeśli 
interwencyjnie zostały póź-
niej zrobione drogie zabiegi, 
to nie były one już w stanie 
cofnąć czasu.

Choć w całym kraju susza, to rolników przybyłych na 
pokaz polowy firmy ProCam w Stanowie 
zmoczyła ulewa.

Cedry Małe, ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie

tel. 58 683 61 15, 505 135 010

www.roltop.pl
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Saaten-Union poszerza horyzonty rolników

Przybyłych gości powitali 
prezes firmy Rapool - Andrzej 
Duszejko i prezes Saaten-Union 
- Leszek Goliński. Uczestnicy 
Dnia Pola mieli okazję oglą-
dać  rzepaki, zboża i – będące 
ostatnio na topie – poplony.

Odmiany rzepaku i jego 
nawożenie przedstawił Artur 
Kozera. - Chcę państwu przed-
stawić, co z punktu widzenia 
efektywności działań rolnika 
jest najważniejsze, czyli jak 
dobrać właściwą odmianę 
do stanowiska. Dzięki temu 
zakodowany potencjał plono-
wania, który jest w materiale 
siewnym, zostanie optymalnie 
wykorzystany, a w konsekwen-
cji da dobry plon i efekty fi-
nansowe – powiedział. Pola 
z rzepakami Rapool’a w Spyt-
kówkach są przestrzenią do-
świadczeń screeningowych. 
W całej Europie takich pole-
tek doświadczalnych firma 
ma 28, a zlokalizowane są 
w 20 różnych krajach Unii. 
Uwagę rolników przyciągały 

m.in. odmiany półkarłowe, 
mało powszechne w naszym 
kraju. - Odmiany półkarło-
we są dobre, bo w warunkach 
okresowych niedoborów wody, 
gwarantują zadowalający plon 
– zachęcał Kozera.

Poplony przedstawił na 
wykładzie i w polu Dariusz 
Frątczak. Obok najpopular-
niejszej rośliny bobowatej czy-
li bobiku, na poletku widać 
było też kolekcję grochów. 
- Z odmian w typie ziarno-
wym uwagę powinna zwrócić 
ciekawa odmiana Salamanca, 
która ma nieco niższą MTZ – 
w granicach 350 g i jej obsada 
to 70-80 szt/m². Pomimo to, 
plonuje ona normalnie, i daje 
bardzo wysoki plon białka 
z hektara. Inną ciekawą od-
mianą grochu jest Astronaut, 
która w badaniach niemieckich 
dostała dwie „dziewiątki”: za 
plon i jakość białka. Ta odmia-
na w Niemczech wschodnich, 
czyli w warunkach zbliżo-
nych do naszych, plonowała 

na poziomie 108% wzorca – 
podkreślał Frątczak.

Odmiany zbóż w polu pre-
zentował Andrzej Dawidowicz. 
Wśród nich pokazano bar-
dzo szeroką kolekcję odmian 
owsa. Odmianą, którą firma 
się szczyci, jest Posejdon. Jest 
to odmiana ogólnoeuropej-
ska, w typie owsa nizinnego. 
Charakteryzuje się krzepko-
ścią i wysoką odpornością na 
choroby, a także skróconym 
dowieszem, dzięki czemu wie-
cha jest łatwiejsza w obróbce 
podczas żniw. Inną ciekawą 
odmianą jest Typhon, również 
ogólnoeuropejska. - Dlaczego 
lubię Typhona mimo że to od-
miana nieco starsza? Bo 5 lat 
temu, gdy wchodził on na 
plantacje nasienne, to średni 
plon na nich wynosił prawie 
8 ton ziarna!

W trzecim roku badań 
COBORU jest pszenica jara 
Quintus. Co warte podkreśle-
nia: jest to odmiana oścista. 
Warto o tym pamiętać, bo 

takich odmian zawsze bra-
kuje - mówi Dawidowicz.

Na koniec wykład o środ-
kach ochrony roślin miał prof. 
Marek Korbas z IOR Poznań. 
- Najważniejsze o czym nale-
ży pamiętać, to integrowana 
ochrona roślin. Skończyły się 
czasy bezkrytycznego stoso-
wania środków chemicznych 
– podkreślał wykładowca. - 
Dzisiaj oglądaliśmy bardzo 
istotny element integrowanej 
ochrony: metodę hodowlaną, 
czyli dobór odmiany. Jeśli bę-
dziemy mieć na polu odmianę 
charakteryzującą się odpor-
nością na choroby, czynniki 
stresowe, to nie będziemy mu-
sieli stosować chemii. Oczy-
wiście, jeśli po zastosowaniu 
wszystkich innych możliwości, 
chemia będzie konieczna, to 
należy ją użyć. Ale dopiero po 
wyczerpaniu innych metod: 
biologicznych, agrotechnicz-
nych i doboru odmiany – przy-
pominał prof. Korbas.

RR.

Pokazy polowe w stacji doświadczalnej Saaten-Union w Spytkówkach w powiecie 
kościańskim tradycyjnie należały do udanych.
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Dobre nasiona,  
Dobre plony.
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Co nowego w rzepaku ozimym

Po odpowiednim okresie 
badań, tj. 2-3 sezony wege-
tacyjne, najlepsze spośród 
ocenianych odmian są reje-
strowane, a następnie trafiają 
do produkcji. W roku 2015 do 
Krajowego rejestru (KR) wpisa-
no 14 nowych odmian, wszyst-
kie mieszańcowe: Alvaro KWS, 
Amazon, Anderson, Atora, DK 
Exalte, DK Exedo, DK Ex-
sor, Kuga, Mentor, Nimbus, 
SY Alistorm, SY Florida, SY 
Medal, Thure. Nowe odmia-
ny wykazały się w badaniach 
rejestrowych dużym potencja-
łem plonowania oraz innymi 
korzystnymi właściwościami. 
Prócz tego, odmiany Mentor 
i SY Alistorm cechują się pod-
wyższoną odpornością na kiłę 
kapusty. Natomiast odmiana 
Thure jest odmianą półkar-
łową. Obecnie w Krajowym 
rejestrze wpisanych jest ponad 
sto odmian rzepaku ozimego. 
Większość stanowią odmiany 
mieszańcowe - 72. Zmniejsza 
się liczba zarejestrowanych od-
mian populacyjnych, których 
jest obecnie 39. Dziewięćdzie-
siąt procent odmian wpisanych 
do KR pochodzi z zagranicy. 
Ponad połowę zarejestrowa-
nych odmian stanowią odmia-
ny nowe, wpisane do rejestru 
w ostatnich pięciu latach.

Nowe są 
wartościowe

Nowe odmiany cechują się 
z reguły dużą plennością, a tak-
że bardzo dobrą jakością plonu. 
Ich postęp hodowlany wyraża 
się także poprzez stopniowe 
zwiększanie odporności na po-
rażenie przez główne patogeny 
chorobotwórcze, a zwłaszcza 
suchą zgniliznę kapustnych, 
zgniliznę twardzikową i czerń 
krzyżowych. Od ubiegłego 
roku obowiązuje dyrektywa 
UE dotycząca konieczności 
wprowadzenia integrowanej 
ochrony roślin rolniczych, 
w tym rzepaku. To oznacza po-
trzebę hodowania, a następnie 
testowania i wdrażania odmian 
odpornych i tolerancyjnych 
na organizmy szkodliwe. Od-
miany takie powinny cecho-
wać się dużą efektywnością 
w warunkach ograniczonego 
stosowania środków produkcji, 
zwłaszcza jak najmniejszego 
stosowania pestycydów, w tym 
fungicydów i insektycydów. 
Bez wątpienia, hodowcy dużą 

uwagę przywiązują do poprawy 
zdrowotności odmian w reali-
zowanych programach hodow-
lanych. W przypadku chorób 
istnieje perspektywa stałego 
postępu. Inaczej jest z odpor-
nością na szkodniki. Jak do-
tychczas, nie ma dostępnych 
odmian rzepaku, które byłyby 
odporne na licznie występujące 
szkodniki w uprawie tej rośliny.

Szczególnie ważna jest do-
stępność odmian tolerancyj-
nych na kiłę kapusty, jako że 
obszar występowania tego 
groźnego patogena sukce-
sywnie się zwiększa w naszym 
kraju. W roku ubiegłym do 
Krajowego rejestru została 
wpisana pierwsza odmiana 
rzepaku ozimego SY Alister, 
wykazująca odporność na rasy 
kiły kapusty Plasmodiophora 
brassicae najczęściej występu-
jące w Polsce. Natomiast w br 
zarejestrowano kolejne dwie 
odmiany o zwiększonej odpor-
ności na kiłę kapusty, a mia-
nowicie Mentor i SY Alistrom. 
W ofercie handlowej znajdu-
ją się także inne, zagraniczne 
odmiany ze Wspólnotowego 
katalogu , które wykazują rów-
nież odporność na tę groźną 
chorobę. Warto wiedzieć, że 
potencjał plonowania takich 
odmian jest mniejszy od od-
mian nieodpornych. Jednakże 
w przypadku zainfekowania 
pól gospodarstwa zarodni-
kami sprawcy kiły kapusty, 
oprócz zaprzestania uprawy 
rzepaku, alternatywną moż-
liwością jest uprawa odmian 
tolerancyjnych. Także wtedy 
konieczne jest przestrzeganie 
co najmniej czteroletniej prze-
rwy w uprawie rzepaku na tym 
samym polu, również po to, 
aby zapobiegać przełamaniu 
odporności.

Coraz więcej odmian 
mieszańcowych

Największy postęp obserwuje 
się w hodowli odmian mieszań-
cowych, u których wykorzy-
stywany jest efekt heterozji. 
Objawia się on przede wszyst-
kim większym potencjałem 

plonowania. Przykładowo, 
w roku ubiegłym w doświadcze-
niach rejestrowych, badane od-
miany mieszańcowe plonowały 
średnio o 12% lepiej od odmian 
populacyjnych. W ostatnich 
latach wyraźne zwiększył się 
także udział odmian mieszań-
cowych uprawianych w naszym 
kraju. Dobór takich odmian 
jest liczniejszy i bardziej zróż-
nicowany,  a nasiona są po-
wszechne dostępne w ofercie 
handlowej. Mimo wielu zalet 
odmian mieszańcowych, wielu 
rolników nadal dobrze ocenia 
przydatność odmian popula-
cyjne do własnych warunków 
gospodarowania i często upra-
wia je na swoich polach. Takie 
odmiany przeważnie są wy-
siewana w mniejszych gospo-
darstwach i na nieco gorszych 
stanowiska. Ich podstawową 
zaletą jest stosunkowo łatwy 
zbiór ze względu na mniej-
szą masę roślin, a to z kolei 
zmniejsza koszty kombajno-
wania. Niestety, dobór odmian 
populacyjnych będzie w naj-
bliższych latach coraz mniej 
liczny i mniej konkurencyjny 
wobec odmian mieszańcowych.
• Reprezentant hodowcy 

odmian Atora, Kuga, 
Mentor, Nimbus i Thure:  
Saaten-Union Polska 
sp. z o.o.

• Reprezentant 
hodowcy odmian SY 
Alistorm, SY Floryda 
i SY Medal: Syngenta 
Polska sp. z o.o.

• Reprezentant hodowcy 
odmian Amazon 
i Anderson: Limagrain 
Central Europe 
Societe Europeenne 
Spółka Europejska 
Oddział w Polsce

• Reprezentant hodowcy 
odmiany Alvaro KWS: 
KWS Polska sp. z o.o.

• Reprezentant hodowcy 
odmian DK Exalte, 
DK Exedo i DK Exsor: 
Monsanto Polska 
sp. z o.o.

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Każdego roku do badań urzędowych w naszym kraju 
zgłaszanych jest wiele nowych odmian rzepaku 
ozimego.
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Zwalczyć chwasty przed wschodami 
rzepaku ozimego

Jak wykazały badania IUNG 
we Wrocławiu zaniechanie 
ochrony przed chwastami po-
woduje straty w plonie, które 
przy średnim zachwaszcze-
niu wynoszą od 5 do 20%, 
a w przypadku masowego 
występowania chwastów są 
one znacznie większe i mogą 
przekroczyć 30%. Zdarza się 
czasami, że wartość uzyskane-
go plonu nie pokrywa kosztów 
uprawy. Do chwastów najczę-
ściej występujących w rzepa-
ku ozimym już jesienią należą 
takie gatunki jak: maruna 
bezwonna, rumianek pospo-
lity, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, tasznik pospolity, 
tobołki polne, przetaczniki, 
jasnoty, przytulia czepna, mak 
polny, chaber bławatek i ostat-
nio coraz częściej spotykane 
- bodziszek drobny i krzywo-
szyj polny.

Wybór środków zalecanych 
do zwalczania chwastów przed 
wschodami rzepaku ozimego 
jest obecnie ograniczony do 
kilku substancji aktywnych, 
podstawowymi są chlomazon 
działający na chwasty głównie 
w okresie ich kiełkowania, po-
wodujący hamowanie syntezy 
karotenoidów objawiające się 
bieleniem roślin i metazachlor, 
który blokuje syntezę białek 
uniemożliwiając podziały 

komórek i kiełkowanie wraż-
liwych chwastów.

Do preparatów zawiera-
jących w swoim składzie je-
dynie chlomazon zaliczamy 
herbicydy Command 360 CS, 
Kalif 360 CS, Reaktor 360 CS 
zalecane w dawkach 0,25-
0,33 l/ha, oraz Command 
480 EC, Kalif 480 EC, Re-
aktor 480 EC i Szpada 480 EC 
w dawkach 0,2-0,25 l/ha, któ-
re skutecznie zwalczają ta-
kie chwasty jak: gwiazdnicę 
pospolitą, jasnoty, przytulię 
czepną i tasznik pospolity 
a słabo niszczą komosę białą, 
gatunki rumianowate, szarłat 
szorstki i nie zwalczają fioł-
ka polnego. Chcąc poszerzyć 
spektrum zwalczanych gatun-
ków, np.: do jednoczesnego 
niszczenia przytuli czepnej 
komosy białej, maków i chwa-
stów rumianowatych należy 
zastosować herbicydy zawie-
rające w swoim składzie do-
datkowe substancje aktywne 
np. herbicydy Command Top 
375 CS i Devrinol Top 375 CS 
(zawierają dodatkowo napro-
pamid), Pronap Extra 430 SC 
(zawiera dodatkowo dime-
tenamid-P), lub Colzor Trio 
405 EC (zawiera dodatkowo 
napropamid i dimetenamid-
-P), który zwalcza również 
przetaczni perski i tobołki 

polne. Podane herbicydy na-
leży stosować bezpośrednio 
po siewie rzepaku (do trzech 
dni) na dobrze uprawioną 
(bez grud) glebę.

Drugą podstawową sub-
stancją aktywną stosowaną 
w rzepaku ozimym jest obec-
nie metazachlor, który wni-
ka do rośliny przez korzenie 
kiełkujących chwastów oraz 
przez hypokotyl (łodyżkę pod-
liścieniową), zwalcza głównie 
jednoroczne chwasty dwuli-
ścienne jak gwiazdnicę po-
spolitą, jasnoty, komosę białą, 
przetaczniki, przytulię czepną 
(w fazie liścieni), rumianowa-
te i tasznik pospolity. Zabieg 
opryskiwania wykonuje się po 
zasiewie rzepaku. Do herbicy-
dów zawierających w swoim 
składzie tylko metazachlor 
należą: Butisan 400 SC zale-
cany w dawce 2,5 l/ha, Bora 
500 SC, Fuego 500 SC, Fym 
500 SC, Metazachlor 500 SC, 
Metazanex 500 SC, Naspar 
500 SC, Parsan 500 SC, Rap-
san 500 SC, Rego 500 SC, Te-
net 500 SC i Zatem 500 SC 
zalecane w dawce 2 l/ha.

Przy zabiegach doglebowych 
metazachlor może być stoso-
wany łącznie ze środkami za-
wierającymi chlomazon, np. 
Butisan 400 SC + Command 
480 EC (lub Szpada 480 EC) 

w dawce 2 + 0,2 l/ha lub Me-
tazanex 500 SC + Kalif 360 CE 
1,5 + 0,2 l/ha, które skutecz-
niej niszczą jasnoty, przytulię 
czepną i tasznik pospolity . 
W handlu dostępne są środki 
zawierające gotowe mieszani-
ny substancji czynnych me-
tazachlor + chlomazon jak: 
Nimbus 283 SE i Kalif Mega 
283 SE zalecane w dawkach 
2,5-3 l/ha. W rzepaku ozimym 
przedwschodowo możemy 
chwasty zwalczać herbicyda-
mi Butisan Duo 400 EC lub 
Springbok 400 EC (zawierają 
metazachlor + dimetenamid-
-P), oraz Butisan Star 416 SC 
lub Sultan Top 405 EC (za-
wierają metazachlor + chi-
nomerak) które lepiej niszczą 
bodziszka drobnego. Szerokim 
spektrum zwalczanych chwa-
stów charakteryzuje się środek 
Butisan Star Max 500 SE, który 
stosowany przedwschodowo 
w dawce 2-2,5 l/ha skutecz-
nie niszczy m.in. bodziszka 
drobnego, jasnoty, komosę 
białą, mak polny, rumiano-
wate, przetaczniki i przytulię 
czepną a średnio zwalcza fioł-
ka polnego, chabra bławatka 
i wilczomlecza obrotnego.

mgr Marek Badowski
I U N i G – P I B

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Prawidłowa agrotechnika wymaga, aby chwasty zwalczać 
w uprawie rzepaku na samym początku wegetacji jesiennej.

Dobór odmiany rzepaku kluczem do 
sukcesu w uprawie

Producenci rzepaku wiedzą, że 
rośliny uprawne muszą plonować 
nie tylko wysoko, ale też stabil-
nie. Z tego też względu od kilku 
już lat rezygnuje się z uprawy 
odmian populacyjnych na rzecz 
mieszańcowych (hybrydowych), 
które dają od kilku do kilkunas-
tu procent większy plon. Lepsze 
wyniki możliwe są dzięki takim 
właściwościom jak podwyższony 
wigor roślin, odporność na osy-
pywanie łuszczyn i na warunki 
stresowe (susza, zbyt duża wil-
gotność czy przymrozki). Nie 
bez znaczenia pozostaje zimo-
trwałość rzepaku i odporność na 

choroby, takie jak sucha zgnilizna 
kapustnych, zgnilizna twardzi-
kowa, czy kiła kapusty.

Należy zaznaczyć, że satys-
fakcjonujące wyniki plonów 
da wyłącznie połącznie nasion 
hybrydowych z zalecanymi do 
nich herbicydami i fungicyda-
mi. Kluczową rolę w doborze 
odgrywają substancje czynne 
– odpowiednie herbicydy nie 
mogą hamować wzrostu rzepa-
ku, a jedynie chwasty, konieczne 
jest więc przestrzeganie zasad 
bezpiecznego stosowania za-
lecanych przez producentów. 
Przykładem kompleksowej 

produkcji i ochrony rzepaku 
jest technologia Clearfield firmy 
BASF. Rozwiązanie tworzą dwa 
nierozłączne elementy: nasiona 
hybrydowe CL (producentów na-
sion Rapool, Monsanto, Pioneer) 
oraz dedykowany im herbicyd 
Cleravis. Należy zaznaczyć, że 
nasiona Clearfield są odporne 
na imazamoks – substancję 
aktywną zawartą w Cleravisie, 
która decyduje o skuteczności 
w zwalczaniu chwastów. Innowa-
cyjna technologia łączy w so-
bie najbardziej cenione przez 
rolników właściwości: nasiona 
hybrydowe zapewniają wigor 

oraz podwyższoną odporność 
roślin na choroby i stres, nato-
miast Cleravis zwalcza szerokie 
spektrum chwastów jednoliści-
ennych i dwuliściennych, w tym 
uciążliwe krzyżowe. Jednoczesne 
zwalczanie różnego rodzaju ch-
wastów oraz możliwość łącze-
nia Cleravisu w jednym oprysku 
z fungicydami i insektycydami 
umożliwia redukcję ilości za-
biegów. Technologia zapewnia za-
tem realnie większą skuteczność 
przy mniejszych nakładach. 

Źródło: Veneo
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rentowność uprawy rzepaku może podwyższać odpowiedni dobór 
odmian nasion – zwłaszcza wysokoplonujących nasion hybrydowych.
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Nawożenie ultrazlokalizowane rzepaku 
teraz dużo łatwiejsze!

Zaraz po wysianiu potrzebu-
je azotu, fosforu, potasu oraz 
wapnia i siarki. Dlatego stano-
wisko pod tę uprawę powinno 
być dosyć zasobne w składniki 
pokarmowe. Rzepakowi zdecy-
dowanie potrzeba nawożenia 
startowego. Ważny jest też od-
czyn gleby (pH powyżej 6) dla 
właściwego pobierania skład-
ników pokarmowych. Wapń 
jest też jednym z ważniejszych 
składników pokarmowych na 
jesieni, bardzo potrzebnym do 
budowy ścian komórek. Two-
rząc kompleksy z pektynami 
i celulozą zwiększa stabilność 
i wytrzymałość ścian komór-
kowych oraz odporność na 
szkodliwe działanie czynni-
ków zewnętrznych, nie tylko 
tych mechanicznych, ale także 
biologicznych, jak na przykład 
patogenów. Dzięki zawartości 
wapnia budowa tkanek jest 
stabilna. Rośliny, które są do-
brze odżywione wapniem są 
mocniejsze i silniejsze, co ma 
niebagatelne znaczenie także 
w czasie ich zimowania i wio-
sną podczas intensywnego 
wzrostu. Wapń oddziałuje 
ponadto na gospodarkę hor-
monalną roślin, wpływa na 
podziały komórek, ich wzrost 
i funkcjonowanie. Uszkodze-
nia roślin (będące wynikiem 
niedoborów wapnia w roślinie) 
są rezultatem zniszczenia ścian 
komórkowych, spowodowa-
nych zwiększoną przepuszczal-
nością tkanek i zaburzeniem 
funkcji komórkowych. Jego 
niedobór powoduje również 
dużo słabszy rozwój systemu 
korzeniowego.

Prawidłowy rozwój roślin 
rzepaku jesienią, decyduje 
o możliwościach ich plono-
wania. To właśnie w tym 
momencie powstaje poten-
cjał plonotwórczy uprawy. 
Zadaniem samego nawozu 
mikrogranulowanego jest przy-
spieszenie dotarcia składników 
pokarmowych do korzenia, 
dlatego właśnie umieszcza 
się go w bezpośrednim są-
siedztwie nasion. Jego dzia-
łanie przyspiesza start roślin 
i sprawia, że wschody są wy-
równane, a dzięki temu wzrost 
początkowy jest efektywniej-
szy. Nawóz mikrogranulowy 
nie zastępuje jednak nawoże-
nia podstawowego, a jedynie 
je uzupełnia, o te składni-
ki, które są w tym trudnym 

początkowym momencie 
rozwoju rośliny najważniej-
sze. Niezmiernie istotne jest 
przy tym, aby na początku 
wegetacji rośliny wykształci-
ły silny system korzeniowy, 
który będzie decydował o do-
brym ich zaopatrzeniu w wodę 
i składniki pokarmowe, a więc 
o wielkości i jakości plonu. 
Ze względu na bezpośred-
nie sąsiedztwo z nasionami 
mikrogranulat musi być tak 
skomponowany, aby nie sta-
nowił zagrożenia dla młodej 
i wrażliwej kiełkującej roślinki. 
Dobiera się więc takie skład-
niki i koncentracje, aby były 
one bezpieczne, a zarazem do-
stępne i łatwo przyswajalne dla 
roślin w tym krótkim okresie 
czasu na początku wegetacji.

Jeśli chodzi o nawożenie 
ultrazlokalizowane rzepaku, 
to do ubiegłego roku na rynku 
oferowane były tylko nawozy, 
które mogą być aplikowane 
wyłącznie przy pomocy siew-
ników punktowych, fabrycznie 
wyposażonych w przystaw-
kę lub doposażonych w spe-
cjalne aplikatory dodatkowo 
mocowane na siewniku. Mi-
kronawóz pneumatycznie 
przewodami dostarczany jest 
wówczas bezpośrednio do re-
dlicy nasiennej, a z niej dalej 
do gleby, w bezpośrednie są-
siedztw wysiewanych nasion.

Areał rzepaku ozimego sia-
nego punktowo jest jednak 
stosunkowo niewielki, dlate-
go szukano innych nowych 
rozwiązań z myślą o produ-
centach, którzy stosują trady-
cyjne metody wysiewu (bez 
siewu punktowego). Z tego 
właśnie powodu opracowano 
nowy mikronawóz do rzepa-
ku o nazwie Pinkstart, który 
na polskim rynku pojawił się 
w ubiegłym sezonie. Nawozy 
tego typu mają wpływ na ro-
ślinę głównie  w początkowym 
okresie wegetacji, zaraz na star-
cie, jednak ich działanie jest 
na tyle efektywne, że finalnie 
uzyskujemy dzięki temu zwyż-
kę plonów. Dzieje się tak, po-
nieważ oprócz fosforu, potasu 
i siarki, zawiera on kompleks 
o działaniu biostymulującym 
Physio+ z aminopuryną (wpły-
wa na szybkie i równomierne 
wschody roślin oraz szybki roz-
wój systemu korzeniowego) 
i mezocalc – będący źródłem 
wapnia odżywczego dla roślin 

(niezbędny składnik do budo-
wy komórek), jak i regulujący 
odczyn gleby w obrębie wysia-
nych nasion, a później całego 
systemu korzeniowego. Jeśli 
chodzi o początek wegetacji 
roślin, to rzeczywiście rola 
i znaczenie tych składników 
pokarmowych jest największe 
(obok azotu, którego na star-
cie w glebie z reguły nie bra-
kuje). Fosfor jest składnikiem 
strukturalnym roślin (wchodzi 
w skład błon biologicznych), 
ważną rolę spełnia w stożkach 
wzrostu – bierze udział w po-
dziale komórek. Jest ważny dla 
przepływu energii chemicznej 
na różnych etapach różnych 
procesów przemiany materii 
zachodzących w roślinie. Od-
grywa zasadniczą rolę podczas 
syntezy tłuszczu, białek, wę-
glowodanów i witamin. Jest 
składnikiem kwasów nukle-
inowych i odpowiada za prze-
kaz informacji genetycznych. 
Dobre odżywianie fosforem 
wpływa korzystnie na stan fi-
zjologiczny rośliny, w tym na: 
wzrost korzeni, rozwój tkanki 
mechanicznej łodygi. Potas, 
podobnie jak fosfor, dobrze 
wpływa na system korzenio-
wy rośliny. Dobre odżywienie 
roślin potasem prowadzi do 
dobrego ukorzenienia się ro-
ślin – pierwiastek ten zwięk-
sza pionowy zasięg systemu 
korzeniowego rzepaku i gę-
stość korzeni w glebie. Dzię-
ki temu roślina może pobrać 
więcej wody i składników po-
karmowych, gdyż przerasta 
większą masę gleby, co w efek-
cie pozwala roślinie zarówno 
na zwiększoną akumulację 
wody, cukrów, białek (wzrost 
koncentracji w komórkach), 
a tym samym przeciwdziała 

wymarzaniu. Siarka jest z kolei 
niezbędna w procesie synte-
zy aminokwasów siarkowych 
i bierze udział w ogólnej syn-
tezie protein (materiał budul-
cowy). Podnosi skuteczność 
przemian azotu. Jest skład-
nikiem witaminy B1 i jest 
niezbędna do produkcji roślin-
nych przeciwciał (fitoaleksyny, 
glutation). Aktywuje enzymy 
ważne dla przemiany energii 
i kwasów tłuszczowych. Rola 
i znaczenie tych składników 
pokarmowych w procesach 
życiowych roślin jest nie do 
przecenienia, zwłaszcza na 
starcie, na początku wegeta-
cji – w fazie siewek, a potem 
formowania i dalszego wzro-
stu i rozwoju młodych roślin.

Dzięki ultralokalizacji mi-
krogranulat odżywia rośliny 
od samego początku wegetacji, 
a jego skład został dobrany 
specjalnie dla potrzeb życio-
wych i rozwojowych młodych 
roślin. Nowoczesna technolo-
gia, jaką wykorzystano w tym 
nawozie, umożliwia jego apli-
kację w bezpośrednim sąsiedz-
twie nasion bez konieczności 
korzystania z siewników wy-
posażonych w aplikatory-do-
zowniki. Dlatego technika jego 
wysiewu jest zupełnie inna 
i znacznie prostsza niż w przy-
padku innych mikronawozów 
i co najważniejsze sprawdzona 
w praktyce, na stosunkowo du-
żym areale zarówno w Polsce 
(w ubiegłym roku), jak i przez 
ostatnie dwa lata we Francji 
i w Austrii. Wielkość i cię-
żar granulek została bowiem 
odpowiednio dopasowana do 
potrzeb wysiewu z nasionami 
rzepaku, dzięki czemu prze-
biega bez problemów.

Anna Rogowska

Rzepak ozimy to bardzo wymagająca uprawa o stosunkowo 
dużych potrzebach pokarmowych i to już na starcie.
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Nowe odmiany żyta ozimego

Wśród nowości w KR  zna-
lazło się sześć odmian mie-
szańcowych: KWS Daniello, 
KWS Livado, KWS Nikko, SU 
Nasri, SU Promotor i SU Swift 
oraz dwie odmiany popula-
cyjne – Dańkowskie Granat 
i Poznańskie.

W ubiegłym roku, na 
wniosek hodowcy skreślono 
jedną, mieszańcową odmia-
nę Balistic. Po powyższych 
zmianach w Krajowym reje-
strze żyta ozimego znajdu-
je się aktualnie 47 odmian, 
z których 46 przeznaczo-
nych jest do uprawy na 
ziarno, a jedna (Pastar) na 
cele zielonkowe. Połowę za-
rejestrowanych do uprawy 
na ziarno odmian stano-
wią odmiany mieszańcowe, 
odmian populacyjnych jest 
46%, natomiast grupę od-
mian syntetycznych tworzą 
Caroass i Herakles. W ostat-
nich latach wystąpił wyraź-
ny wzrost udziału odmian 
zagranicznych w Krajowym 
rejestrze. Obecnie odmiany 
legitymujące się rodowodem 
hodowli zagranicznych sta-
nowią już połowę zarejestro-
wanych odmian. 

Nowo zarejestrowane 
odmiany wnoszą postęp 
przede wszystkim w zakre-
sie plenności, na szczególną 
uwagę w tej cesze zasługuje 
zwłaszcza mieszańcowa od-
miana SU Nasri. Wszystkie 
odmiany zarejestrowane 
w roku 2015 mają również 
dobrą odporność na choro-
by. Wyróżniają się głównie 
odmiany KWS Nikko i KWS 
Livado, które cechują się dużą 
odpornością na rdzę brunat-
ną oraz dość dużą na septo-
riozy liści, rynchosporiozę 
i rdzę źdźbłową. Dość dużą 
odpornością na najczęściej 
występujące na życie choroby 
charakteryzuje się także od-
miana KWS Daniello. 

Poniżej przedstawione 
charakterystyki nowo zare-
jestrowanych odmian uwi-
doczniają tylko te cechy, 
w których dana odmiana 
osiąga wartości skrajne, wy-
różniające ją spośród innych, 
a pominięto cechy, wykazu-
jące wartości średnie. 

Dańkowskie Granat. 
Odmiana populacyjna. 
Odporność na mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatną 
i rdzę źdźbłową – dość duża, 

na rynchosporiozę – dość 
mała. Gęstość ziarna w stanie 
zsypnym i zawartość białka 
dość duże. Końcowa tempe-
ratura kleikowania wysoka. 
Plenność powyżej najlepiej 
plonujących odmian popula-
cyjnych. Hodowca: DANKO 
Hodowla Roślin sp. z o.o.

Poznańskie. Odmiana 
populacyjna. Odporność na 
rdzę źdźbłową – dość mała. 
Rośliny dość wysokie. Wy-
równanie dość słabe, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym 
dość duża. Liczba opadania 
dość mała. Lepkość maksy-
malna kleiku skrobiowego 
mała, końcowa temperatura 
kleikowania niska. Plenność 
dobra. Hodowca: Poznańska 
Hodowla Roślin sp. z o.o.

KWS Daniello. Odmiana 
mieszańcowa trójkomponen-
towa. Odporność na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę 
brunatną, rdzę  źdźbłową, 
rynchosporiozę i septorio-
zy liści – dość duża. Ro-
śliny dość niskie, o dość 
małej odporności na wy-
leganie. Masa 1000 ziaren 
dość mała. Liczba opadania 
dość duża, zawartość białka 
mała. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego duża do 
bardzo dużej, końcowa tem-
peratura kleikowania bardzo 
wysoka. Plenność bardzo do-
bra. Pełnomocnik hodowcy: 
KWS Lochow Polska sp. z o.o.

KWS Livado. Odmiana 
mieszańcowa trójkompo-
nentowa. Odporność na 
rdzę brunatną – duża, na 
rdzę źdźbłową, rynchospo-
riozę i septoriozy liści – dość 
duża. Rośliny dość niskie. 
Termin kłoszenia dość póź-
ny. Masa 1000 ziaren dość 
mała, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość duża. Liczba 
opadania dość duża, za-
wartość białka dość mała. 
Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego duża, końco-
wa temperatura kleikowa-
nia bardzo wysoka. Plenność 
bardzo dobra. Pełnomocnik 
hodowcy: KWS Lochow Pol-
ska sp. z o.o. 

KWS Nikko. Odmiana 
mieszańcowa trójkompo-
nentowa. Odporność na 
rdzę brunatną – duża, na 
mączniaka prawdziwego, 
rdzę źdźbłową, rynchospo-
riozę i septoriozy liści – dość 
duża. Rośliny o dość małej 

odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrze-
wania dość późny. Gęstość 
ziarna w stanie zsypnym 
dość duża. Liczba opadania 
dość duża, zawartość białka 
mała. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego bardzo 
duża, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo wysoka. 
Plenność bardzo dobra. Peł-
nomocnik hodowcy: KWS 
Lochow Polska sp. z o.o.

SU Nasri. Odmiana mie-
szańcowa trójkomponento-
wa. Odporność na choroby 
podstawy źdźbła i mączniaka 
prawdziwego – dość duża, na 
rdzę brunatną – dość mała. 
Masa 1000 ziaren dość mała. 
Zawartość białka mała. Koń-
cowa temperatura kleikowania 
dość niska. Plenność bardzo 
dobra. Pełnomocnik hodowcy: 
Saaten-Union Polska sp. z o.o.

SU Promotor. Odmiana 
mieszańcowa trójkomponen-
towa. Odporność na mącz-
niaka prawdziwego – dość 
duża. Rośliny o dość małej 
odporności na wyleganie. 
Gęstość ziarna w stanie 
zsypnym i liczba opada-
nia dość duże. Zawartość 
białka mała do bardzo ma-
łej. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego bardzo 
duża, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo wyso-
ka. Plenność bardzo dobra. 
Pełnomocnik hodowcy: Sa-
aten-Union Polska sp. z o.o.

SU Swift. Odmiana mie-
szańcowa trójkomponento-
wa. Odporność na mączniaka 
prawdziwego – dość duża. 
Rośliny dość niskie, o dość 
małej odporności na wylega-
nie. Masa 1000 ziaren mała, 
gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym duża. Liczba opadania 
dość duża, zawartość białka 
mała. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego bardzo 
duża, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo wyso-
ka. Plenność bardzo dobra. 
Pełnomocnik hodowcy: Sa-
aten-Union Polska sp. z o.o.

Na początku 2015 roku, decyzją dyrektora 
Centralnego Ośrodka, do Krajowego rejestru wpisano 
osiem nowych odmian żyta ozimego.

Mgr Anna Skrzypek 
COBORU Słupia Wielka
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”Słoma – problem czy 
korzyści”

Duży udział zbóż w struktu-
rze zasiewów, (przekraczający 
tzw. biologiczny próg koncen-
tracji), generuje konieczność 
ich uprawy w uproszczonych 
zmianowaniach, a nierzadko 
w monokulturze, co skutku-
je spadkiem żyzności gleby, 
określanym mianem „zmęcze-
nia gleby” oraz produkcyjności 
roślin. Efektem są zmiany właści-
wości fizykochemicznych gleby 
i zmniejszenie jej aktywności 
biologicznej. Obniżeniu ulega pH 
gleby, wzrasta jej zagęszczenie 
i pogarsza się struktura, wpły-
wając niekorzystnie na ruch 
wody w glebie oraz przemiany 
i dostępność składników pokar-
mowych. Narasta występowanie 
chorób systemu korzeniowego 
i części nadziemnych, zwiększa 
się i specjalizuje zachwaszczenie. 
Jednym z możliwych sposobów 
utrzymania dodatniego bilan-
su materii organicznej w tych 
warunkach jest wnoszenie do 
gleby słomy, której nadwyżki są 
efektem nie tylko upraszczania 
zmianowania ale również spadku 
pogłowia zwierząt gospodarskich 
i zmian w sposobie ich utrzy-
mania. Jednak wieloletnie przy-
orywanie tylko słomy zmniejsza 
ilość, a przede wszystkim zubaża 
różnorodność materii organicz-
nej gleby. Zubożenie jakościowe 
dostarczanej glebie masy orga-
nicznej ogranicza różnorodność 
drobnoustrojów do organizmów, 
których metabolizm sprzy-
ja m.in. kumulacji związków 
fenolowych, fitotoksycznych 
i fitopatogennych. Uwalnianie 
w trakcie rozkładu słomy związ-
ków biologicznie aktywnych, 
stwarza niebezpieczeństwo ma-
sowego porażenia patogenami 
podstawy źdźbła, immobilizacja 
azotu i mechaniczne utrudnie-
nia uprawy roli oraz siewu po-
wodują, że plonotwórczy efekt 
stosowania słomy nie jest jed-
noznaczny. Wprowadzanie do 
gleby rozdrobnionej słomy z do-
datkiem Nmin. lub preparatów 

mikrobiologicznych wydaje się 
być szczególnie przydatnym 
sposobem regeneracji tak nieko-
rzystnego stanowiska. Uzyskanie 
jednoznacznej odpowiedzi na 
temat efektywności produkcyj-
no-środowiskowej takiego po-
stępowania jest jednak silnie 
uzależnione m.in od odmiennych 
warunków siedliskowych, prze-
biegu pogody w poszczególnych 
latach i agrofitocenozach, czy 
wreszcie zróżnicowanej agrotech-
niki realizowanej w poszczegól-
nych gospodarstwach.

Od kilkunastu lat, w Katedrze 
Podstaw Produkcji Roślinnej 
i Doświadczalnictwa Uniwersy-
tetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy, realizowane 
są badania, których celem jest 
m.in. poznanie wpływu użyź-
niania gleby słomą z wykorzysta-
niem N lub użyźniacza UGmax 
na plonowanie pszenicy ozimej 
w zależności od stanowiska. Ich 
wyniki wykazały większą efek-
tywność plonotwórczą w/w spo-
sobów użyźniania gleby w mało 
korzystnych warunkach np krót-
kotrwałej monokultury zbożo-
wej niż w bardziej sprzyjającym 
uprawie tego gatunku uprosz-
czonym zmianowaniu. Na sła-
bym stanowisku, po przedplonie 
zbożowym i nawożeniu azotem 
w dawce 140 kg N∙ha-1, zasad-
nym okazało się zastosowanie 
słomy wraz z N lub UGmax. 
W rezultacie przyorania słomy 
z azotem uzyskano  przyrost plo-
nu ziarna pszenicy o 0,75 t∙ha-
1 (tj. o 14,3%) w stosunku do 
stanowiska kontrolnego bez sło-
my. Natomiast aplikacja na słomę 
preparatu UGmax. zwiększyła 
plon o 1,19 t∙ha-1 (tj. o 22,7%).

Wyniki pogłębionych badań 
nad efektywnością produkcyj-
no-środowiskową proekologicz-
nych zabiegów agrotechnicznych 
w monokulturowych uprawach 
pszenicy ozimej i rzepaku ozi-
mego” dostarczyły argumen-
tów ułatwiających interpretację 
efektu wzrostu plonu ziarna pod 

wpływem słomy stosowanej wraz 
z użyźniaczem UGmax. Oka-
zało się, że łączne stosowanie 
UGmax i słomy zwiększyło ogól-
ną liczebność mikroorganizmów 
w glebie o 58% w zmianowaniu 
i 69% w monokulturze. Wzrost 
liczebności bakterii przy jedno-
czesnym ograniczeniu populacji 
grzybów poprawił stan fitosani-
tarny gleby o 69%. Stwierdzona 
w badaniach mniejsza zwięzłość 
gleby (o 20%) na obiektach na-
wożonych słomą z użyźniaczem, 
mogła być skutkiem zwiększe-
nia aktywności i intensyfikacji 
procesów przemian większej po-
pulacji mikroorganizmów. Wy-
kazano również, że wnoszenie do 
gleby słomy w monokulturze po-
przedzone aplikacją użyźniacza 
glebowego zwiększało, pomimo 
braku nawożenia słomy azotem, 
zawartość tego składnika w gle-
bie zarówno jesienią o 31% jak 
i wiosną o 82% . W rezultacie 
trzyletnich badań stwierdzono 
przyrost plonu ziarna pszenicy 
ozimej uprawianej w monokul-
turze o 0,52 t∙ha-1 pod wpły-
wem stosowania słomy, oraz 
o 1,98 t∙ha-1 w efekcie łączne-
go stosowania słomy i UGmax

Wyniki przedstawionych ba-
dań wykazują, że negatywne dla 
produkcji i środowiska, ale czę-
sto uzasadnione organizacyjnie 
i ekonomicznie skutki upraszcza-
nia zmianowań, można ograni-
czyć. Możliwości takich należy 
upatrywać nie tylko w wyspe-
cjalizowanych, jednak nierzadko 
wysokonakładowych i o dużej 
presji na środowisko, środkach 
i zabiegach agrotechnicznych. 
Możliwe są również działa-
nia proekologiczne. I choć ich 
substytucja względem efektów 
klasycznego nawożenia organicz-
nego obornikiem i zmianowa-
nia roślin jest na ogół częściowa 
i w pełni nie rozpoznana, to są 
przesłanki wskazujące, że można 
w tym celu wykorzystać słomę 
i sprawdzony, dobrej jakości pre-
parat mikrobiologiczny.

dr hab. inż. K. Kotwica

Uprawa zbóż w monokulturze i wieloletnie 
przyorywanie słomy, zmniejszają ilość oraz zubażają 
różnorodność materii organicznej gleby.

Tabela 1.

Średni plon pszenicy ozimej (t∙ha-1) w zależności od sposobu zmianowania, stosowania słomy 
oraz UGmax

monokultura zmianowanie

kontrola bez słomy 5,27 6,55

UGmax ze słomą 7,25 8,02

różnica w plonie 1,98 1,47

„Zdrowe” nawożenie

1 czerwca 2015 roku ruszył 
pilotażowy program akcji Ak-
tywne odżywianie roślin i gle-
by. Składniki pokarmowe to 
dziś za mało. Jest to kampa-
nia edukacyjna poświęcona 
ogólnym trendom dotyczą-
cym efektywnego nawożenia 
upraw, która nawiązuje do no-
wych wytyczonych Komisji 
Europejskiej. Nawożenie jest 
jednym z najważniejszych 
czynników plonotwórczych, 
a jednocześnie jest zabiegiem 
wysoce kosztochłonnym. 
Dlatego też nawozy muszą 
być stosowane umiejętnie. 
Wysoki stopień wykorzysta-
nia składników przez rośliny, 
jest ekonomicznie uzasadniony 
dla rolnictwa, a dodatkowo 
ogranicza też ich straty z rol-
nictwa. Dla producenta rolne-
go ma to konkretny wymiar 
finansowy – straty składników 
pokarmowych przecież kosz-
tują rolnika, bo dla przykładu 
utrata 1 kg N, to utrata ok. 
4 zł. Można łatwo obliczyć, 
że przy dawce azotu równej 
70 kg N/ha i wykorzystaniu 
jej tylko na poziomie 50%  
(uśredniona wartość w rolnic-
twie polskim) z 1 ha użytków 
rolnych tracimy 35 kg N/ha 
czyli ok. 140 zł z 1 ha, a więc 
1.400 zł z 10 ha, 14.000 zł ze 
100 ha itd. Ale to także strata 
dla środowiska naturalnego 
związana z jego nadmiernym 
obciążeniem azotem, fosfo-
rem, które prowadzi do nie-
bezpiecznego zanieczyszczenia 
środowiska tymi składnikami. 
W efekcie wieloletnim może 
to prowadzić do nieodwracal-
nych zmian w ekosystemach 
glebowych oraz wodnych, z eu-
rtrofizacją i sukcesją roślinną 
w zbiornikach wodnych. Trze-
ba przy tym pamiętać, że dobra 
kondycja gleb warunkująca 
wielkość i jakość plonu jest 
najważniejszym czynnikiem 
determinującym rentowność 
produkcji. Dodatkowo wg 
nowych przepisów UE wy-
korzystanie nawozów przez 
rolnictwo powinno odbywać 
się w sposób zasobooszczędny.

Biorąc pod uwagę konkuren-
cyjność na rynku europejskim, 
polscy rolnicy i ogrodnicy 
powinni być zainteresowani 
stosowaniem metod podno-
szących żyzność gleby, a tym 
samym poprawiających jej 
produktywność. Nawożenie 
plantacji w celu odżywiania 

roślin jest niezbędnym zabie-
giem agrotechnicznym, ale nie 
można zapominać też o samej 
glebie, która jest środowiskiem 
bytowania roślin, jak i pod-
stawowym warsztatem pracy 
rolnika. Źle zarządzana prze-
staje pełnić swoje funkcje, 
stopniowo ulegając degradacji. 
Dlatego zdecydowanie warto 
dbać zarówno o odżywianie 
plantacji, jak i o naturalny po-
tencjał plonotwórczy gleb. Ży-
zność, to naturalna zdolność 
gleb do zaspokajania potrzeb 
pokarmowych roślin. Jest wy-
nikiem naturalnego procesu 
glebotwórczego, mikrobiolo-
gicznego i biochemicznego. 
Wg danych MRiRW w ciągu 
ostatnich 10 lat żyzność gleb 
zmniejszyła się w Polsce o ok. 
40%. Można ją zwiększyć po-
przez odpowiednie nawożenie, 
regulację kwasowości, melio-
rację czy nawadnianie, wła-
ściwe zabiegi agrotechniczne 
lub płodozmian. Większość 
składników mineralnych wy-
stępujących w glebie jest nie-
dostępna dla roślin, dlatego 
tak istotne jest uruchamianie 
tych zasobów oraz uzyskanie 
odpowiedniej struktury gleby. 
To był punkt wyjścia dla inicja-
torów tego projektu. Organi-
zatorzy akcji będą promowali 
rozwiązania, które sprzyjają 
wzrostowi produktywno-
ści upraw, poprzez redukcję 
wpływu szkodliwych dla ro-
ślin czynników biotycznych 
i abiotycznych. Będą się też 
koncentrowali na wykorzysta-
niu nawozów, których skład 
w sposób naturalny, zwiększa 
pobieranie składników pokar-
mowych przez rośliny, uspraw-
nia ich transport, poprawia 
wykorzystanie.

Na zakwaszenie gleb wpływ 
ma nie tylko skała macierzy-
sta, ale także klimat oraz 
działalność człowieka, przede 
wszystkim zaś rolnictwo. Ten 
aspekt będzie jednym z głów-
nych tematów poruszanych 
w trakcie kampanii, gdyż 
z gospodarczego punktu wi-
dzenia, skutki zakwaszenia 
gleb mogą być katastrofalne. 
Prowadzą do zmniejszenia 
przyswajalności składników 
pokarmowych roślin, głównie 
fosforu, molibdenu i magnezu 
oraz zwiększają ruchliwość nie-
bezpiecznych dla roślin i ludzi 
pierwiastków, głównie metali 
ciężkich, których nadmierna 

koncentracja dyskwalifikuje ro-
śliny jako konsumpcyjne i sta-
nowi poważne zagrożenie dla 
ludzi i zwierząt. Zakwaszenie 
zmniejsza zawartość próch-
nicy w glebie, osłabia proces 
asymilacji azotu z powietrza 
i prowadzi do wymywania 
składników pokarmowych 
do głębszych warstw gleby. 
Silne zakwaszenie gleb unie-
możliwia uzyskanie plonów, 
nawet przy zastosowaniu od-
powiedniej agrotechniki. Ale to 
tylko część zagadnienia zwią-
zanego z wapniem. Wg niektó-
rych źródeł, w Polsce na ok. 
40% powierzchni gleb, brakuje 
np. wapnia odżywczego dla 
roślin, łatwo i szybko przyswa-
jalnego. Podobnie jest z inny-
mi składnikami, np. fosforem, 
który narażony jest na inten-
sywne wypłukiwanie i wymy-
wanie, ale też, jak żaden inny 
składnik, na degradację przez 
uwstecznianie. Intensywnemu 
wymyciu i wypłukaniu pod-
legają także inne składniki, 
w tym w szczególności azot.

W związku z coraz bardziej 
odczuwalnymi zmianami kli-
matycznymi i związanymi 
z nimi coraz bardziej ekstre-
malnymi warunkami pogo-
dowymi, którym towarzyszą 
różnorodne czynniki stresujące 
dla roślin, mamy do czynienia 
z coraz częstszymi sytuacjami, 
kiedy gleba staje się  coraz bar-
dziej dysfunkcyjna, a znaczenie 
aktywnego odżywiania i roślin 
i gleby znacząco wzrasta.

Na rynku są już dostęp-
ne nawozy, które nie tylko 
wzbogacają glebę w składni-
ki pokarmowe niezbędne dla 
roślin ale także spełniają wiele 
innych dodatkowych funkcji 
oddziałując na procesy życiowe 
rośliny i zachodzące w glebie.

Rosnące znaczenie rolnic-
twa zrównoważonego skłania 
naukowców do poszukiwania 
rozwiązań umożliwiających 
maksymalne ograniczenie 
stosowania mineralnego nawo-
żenia przy jednoczesnym utrzy-
maniu wysokich i jakościowo 
dobrych plonów. Podnoszenie 
świadomości producentów rol-
nych w tej dziedzinie jest więc 
także jednym z priorytetów ak-
cji. W jej ramach zostaną zorga-
nizowane szkolenia, spotkania 
z producentami rolnymi i ukaże 
się cykl publikacji poświęco-
nych tym zagadnieniom.

Anna Rogowska

Nadmierne i niewłaściwe stosowanie nawozów 
mineralnych przyczynia się do degradacji gleb 
i środowiska naturalnego.
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Polecamy odmiany rzepaku hodowli RAGT NASIONA

Jakie odmiany jęczmienia ozimego 
wybrać do siewu

Decydując się na uprawę 
tego gatunku trzeba zwrócić 
też uwagę na jego manka-
menty. Głównym problemem 
w uprawie stanowi słaba zi-
motrwałość. Pewnie dlatego 
w Polsce dość sceptycznie pod-
chodzi się do uprawy tego ga-
tunku, a powierzchnia uprawy 
jęczmienia ozimego, mimo, że 
powiększa się z roku na rok, 
w roku 2014 wyniosła 220 tys. 
ha (wg GUS).

Dobór odpowiedniej odmia-
ny jest istotnym czynnikiem 
wzrostu wydajności jęczmie-
nia. Krajowy rejestr zbóż 
każdego roku wzbogaca się 
o nowe, wartościowe kreacje. 
Obecnie zarejestrowanych jest 
25 odmian jęczmienia ozime-
go, w tym 22 odmiany typu 
pastewnego (dwie o kłosie 
dwurzędowym, pozostałe 
o kłosie wielorzędowym) oraz 
trzy odmiany dwurzędowe 
browarne. W roku 2015 do 

Krajowego rejestru wpisano 
trzy odmiany, w tym dwie 
wielorzędowe pastewne Qu-
adriga i KWS Kosmos oraz 
jedną dwurzędową browar-
ną Vincenta. We wrześniu 
2014 roku wpisano również 
jedną odmianę wielorzędową 
pastewną o nazwie SU Elma, 
która uzyskała pozytywną 
opinię komisji podczas ubie-
głorocznej komisji ale dopiero 
po uzyskaniu pozytywnych 
wyników OWT i WGO zo-
stała zarejestrowana. Niestety 
znaczna większość zgłaszanych 
do badań rejestrowych i reje-
strowanych odmian pocho-
dzi z hodowli zagranicznych. 
Obecnie w polskim rejestrze 
mamy 21 odmian zagranicz-
nych, a udział polskich odmian 
wynosi zaledwie 19%.

Odmiany rejestrowane 
w ostatnich latach, wnoszą 
duży postęp w uprawie. Bardzo 
wysokimi plonami (powyżej 

77 dt z ha) w ostatnim trzyleciu 
wyróżniły się odmiany: KWS 
Kosmos, Antonella, Titus oraz 
SU Elma.

Nowe odmiany wnoszą rów-
nież postęp w zakresie zdro-
wotności. Dużą odpornością 
na choroby cechuje się odmia-
na Antonella, a także Souleyka, 
Titus i Zenek. Występowanie 
chorób jest uzależnione od od-
porności danej odmiany oraz 
warunków pogodowych i śro-
dowiskowych. Największy pro-
blem stanowią wciąż mączniak 
prawdziwy, plamistość siatko-
wa i rynchosporioza.

Jęczmień ozimy to gatunek, 
którego słabszą stroną była 
zawsze podatność na wyle-
ganie. Postęp wnoszą tu od-
miany, wpisywane do rejestru 
w ostatnich latach. Cechują 
się one sztywniejszą i bardziej 
odporną na wyleganie słomą. 
Dobrym przykładem jest tu 
odmiana SU Vireni.

Aby dobrze wykorzystać 
postęp jaki dają nam nowe 
odmiany należy stosować  
kwalifikowany materiał siew-
ny. Daje to wiele korzyści rolni-
kom: pozwala uzyskać wyższe 
plony i ograniczyć koszty upra-
wy, daje też większe możliwo-
ści zbycia.

Przy wyborze odmiany do 
uprawy, należy wziąć pod 
uwagę rejon, w którym będzie 
ona wysiana. W ramach Po-
rejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego badane są 
odmiany w różnych rejonach 
kraju, i wyłaniane najlepiej 
sprawdzające się w danym wo-
jewództwie. Na tej podstawie 
powstaje co roku „Lista zale-
canych do uprawy odmian na 
obszarze województw” (tab.2), 
z którą warto się zapoznać, aby 
wybrać odmiany najlepsze na 
dany obszar.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU 

Słupia Wielka

Jęczmień ozimy w sprzyjających warunkach ma duży potencjał 
plonotwórczy i może odwdzięczyć się wysokimi plonami.

Kiedy desykanty w zbożach są konieczne

Odpowiednia uprawa, nawoże-
nie oraz pełna ochrona przed cho-
robami, szkodnikami i chwastami, 
to gwarancja osiągnięcia wysokie-
go i jakościowo dobrego plonu. 
Aby go nie zmarnować należy na 
koniec zadbać jeszcze o właściwy 
termin zbioru. W zależności od 
przeznaczenia plonu, zbiór należy 
rozpocząć gdy wilgotność ziarna 
waha się w granicach 14-16%. Nie 
zawsze jednak warunki pogodowe 
w momencie dojrzewania zbóż 
i w okresie żniw są sprzyjające. 
W takich sytuacjach zaleca się 
wykonanie desykacji (dosuszania) 
zapobiegając w ten sposób pora-
staniu zbóż. Dotyczy to głównie 
żyta i pszenżyta, które naturalnie 
są bardziej podatne na porasta-
nie. Dodatkowo zabieg desykacji 
zaleca się na plantacjach mocno 
opanowanych przez zachwaszcze-
nie wtórne, zwłaszcza gatunkami 
chwastów wieloletnich. Chwasty 
te w momencie żniw mogą być 
zielone lub mogą wydać już do 
tego czasu nasiona, które obsypu-
jąc się podczas zbioru zanieczysz-
czają zebrane zboże. Na zabieg 
desykacji przed zbiorem warto się 
zdecydować głównie wtedy, gdy 

zboże zachwaszczone jest perzem 
właściwym. W momencie prze-
prowadzania zabiegu chwasty po-
winny być zielone i znajdować się 
w fazie intensywnego rozwoju.

Obecnie do desykacji zbóż wy-
korzystywany jest glifosat, który 
powoduje bardzo szybkie i nie-
naturalne wysuszanie kiełków. 
W związku z tym nie jest on za-
lecany na plantacjach w uprawie 
jęczmienia browarnianego oraz 
w przypadku, gdy zboże chcemy 
wykorzystać jako materiał siew-
ny. Również słoma pozyskana 
z plantacji, na której wykonano 
zabieg dosuszania glifosatem, nie 
powinna być wykorzystywana 
jako podłoże czy też jako ściółka 
ogrodnicza, ale można jej uży-
wać jako paszy lub podściółki 
dla zwierząt.

Aktualnie w roślinach rol-
niczych zarejestrowanych jest 
58 produktów zawierających 
glifosat. Przy doborze preparatu 
należy jednak zwrócić uwagę na 
instrukcję stosowania poszcze-
gólnych środków. Część z nich 
jest zarejestrowana do destkacji 
wszystkich zbóż, część można 
stosować tylko w niektórych 

gatunkach, a inne w ogóle nie 
są zalecane w zbożach. Dosuszanie 
glifosatem wykonuje się w fazie 
dojrzałości woskowej ziarna, gdy 
jego wilgotność wynosi około 20-
30%. Zazwyczaj jest to 10-14 dni 
przed planowanym zbiorem.

Na polskim rynku najbardziej 
popularną i rozpowszechnioną 
formą glifosatu jest formulacja 
SL – koncentrat rozpuszczalny 
w wodzie. Jest to płynna forma 
użytkowa środka stosowana jako 
roztwór po rozcieńczeniu z wodą. 
Glifosat można stosować poje-
dynczo w dawkach od 3 do 4 l/
ha, w zależności od ilości zasto-
sowanej wody podczas oprysku. 
Dawkę niższą można stosować, 
gdy do zabiegu zużywa się 100-
150 l wody na hektar, a wyższą 
dawkę (4l/ha) przy wydatkowaniu 
cieczy roboczej 200-300 l/ha. Inną 
możliwością zastosowania glifo-
satu jest połączenie go ze wspo-
magaczem. Najczęściej zalecanym 
jest adiuwant mineralny - siarczan 
amonu, który znacznie przyśpiesza 
działanie glifosatu (np. Kosmik 
360 SL + siarczan amonu, Wichura 
360 SL + siarczan amonu – środki 
zalecane do desykacji pszenicy 

ozimej). W takich przypadkach 
należy zastosować 3 l/ha prepa-
ratu oraz 5 kg/ha siarczanu amo-
nu. Jeżeli na plantacji masowo 
wystąpi perz właściwy wówczas 
zalecane są adiuwanty olejowe np. 
AS 500 SL czy Efektan 650 SL.

Wybierając produkt zawierający 
glifosat należy zapoznać się z in-
strukcją stosowania. Znajdują się 
tam ważne informację odnośnie 
zakresu i dawek stosowania sub-
stancji. Niektóre środki zalecane 
są w pszenicy ozimej i jarej, pszen-
życie, życie i jęczmieniu jarym 
(np. Roundup 360 SL, Roundup 
Trans Energy 450 SL, Acomac, 
Cleaner 360 SL, Torinka SL, He-
losate Plus 450 SL), stosowanie 
innych preparatów ograniczone 
jest tylko do pszenicy ozimej (Vi-
val 360 SL, Glifoher 360 SL, Tru-
stee Hi-Activ SL, Agrosar 360 SL, 
Atut Bis 360 SL, Dominator HL 
480 SL, Tajfun 360 SL , Klinik Duo 
360 SL), a środek Gallup 360 SL 
zalecany jest do desykacji pszeni-
cy ozimej i jęczmienia ozimego.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Przez całą wegetację zboża wymagają starannej pielęgnacji.
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Wpływ przyorania resztek pożniwnych na wartość 
biologiczną i plonotwórczą gleby (cz. I)

Biomasa pożniwna jest nie 
tylko źródłem łatwo dostęp-
nego węgla dla mikroorgani-
zmów, ale również składników 
pokarmowych, które wzbo-
gacają glebę w związki mine-
ralne oraz substancje wiążące 
agregaty glebowe. W wyniku 
ich systematycznego dopływu 
wzrasta zawartość materii or-
ganicznej w glebie, która ma 
wpływ na zwiększenie pojem-
ności wodnej, a więc również 
na poprawę warunków rozwo-
ju mikroorganizmów i wzrost 
ich aktywności.

Liczebność i aktywność 
mikroorganizmów w glebie 
jest uwarunkowana wieloma 
czynnikami, pośród których 
zasadniczą rolę stanowi za-
wartość dostępnej dla nich 
materii organicznej. Tempo 
jej rozkładu uzależnione jest 
od przebiegu warunków po-
godowych (ilości i rozkładu 
opadów, temperatury powie-
trza i gleby), zawartości części 
spławialnych i struktury gleby. 

Czynniki te mogą ograniczać 
bądź stymulować działalność 
drobnoustrojów. W miarę 
wysuszania się gleby mikro-
organizmy mogą przechodzić 
w stan życia utajonego i po-
zostają mało aktywne aż do 
czasu, gdy pojawią się korzyst-
niejsze warunki. Dodatkowo, 
w okresie suszy, zmniejsza 
się też koncentracja rozpusz-
czalnych form azotu, fosfo-
ru i siarki. O wpływie resztek 
pożniwnych na życie biologicz-
ne gleby stanowi też wielkość 
wprowadzonej biomasy oraz 
jej jakość, która uzależniona 
jest od gatunku rośliny upraw-
nej, fazy rozwojowej i wyso-
kości koszenia.

Pozostające w glebie reszt-
ki roślinne, tj. słoma łodyg, 
korzenie i liście roślin upraw-
nych, odgrywają ważną rolę 
w cyklu krążenia składni-
ków pokarmowych. W eko-
systemach polowych blisko 
70% resztek pozbiorowych 
wraca co roku do gleby. 

W ich strukturze dominuje 
słoma, w której znajdują się 
wszystkie niezbędne składniki 
w żywieniu roślin, jednak ich 
zawartość jest zróżnicowana. 
Ze składników nawozowych 
(NPK) najwięcej jest w słomie 
zbóż potasu (1,2-1,3% w s.m.); 
zawiera ona jednocześnie dużo 
węgla, natomiast mało azotu. 
W związku z tym stosunek C:N 
jest w niej dość szeroki i wy-
nosi jak 50-100:1, podczas gdy 
u roślin pastewnych waha się 
w granicach 20-25:1, a w glebie 
jedynie 8-12:1. Jednocześnie 
słoma jęczmienia i owsa jest 
bogatsza w składniki pokar-
mowe od słomy pszennej i żyt-
niej. Słoma rzepaku natomiast 
zawiera więcej potasu, wap-
nia i boru, aniżeli słoma zbóż. 
Wprowadzenie do gleby masy 
organicznej ubogiej w azot (np. 
słoma zbóż) powoduje biolo-
giczne unieruchomienie tego 
pierwiastka. Wynika to stąd, że 
mikroorganizmy glebowe wy-
korzystują do budowy swego 

ciała łatwo dostępny azot po-
chodzący z różnych źródeł, co 
w efekcie odczuwalnie wpły-
wa na jego niedobór dla ro-
ślin. Dotyczy to szczególnie 
zbóż ozimych, prowadząc do 
przerzedzenia plantacji, zwięk-
szonej konkurencji ze strony 
chwastów, a w konsekwencji 
do obniżenia plonowania. 

Utrzymanie wysokiej biolo-
gicznej aktywności gleby wy-
maga stałego dopływu materii 
organicznej, a wobec postępu-
jącej specjalizacji w produkcji 
rolniczej w gospodarstwach 
rolnych głównym źródłem 
materii organicznej stają się 
zasadniczo resztki pożniwne 
i międzyplony. Procesy mine-
ralizacji przebiegają z więk-
szą intensywnością w płytszej 
warstwie gleby, a więc nie 
można ich przyorywać lub 
mieszać z glebą zbyt głęboko, 
maksymalnie do 10-12 cm, 
zwłaszcza na glebach zwię-
złych i wilgotnych. Niedosta-
tek tlenu może powodować 

powstawanie związków tok-
sycznych dla roślin oraz mikro-
flory glebowej, co jest bardzo 
niekorzystne zarówno dla wy-
dajności roślin, jak i życia bio-
logicznego w glebie. Istotne 
dla prawidłowej mineraliza-
cji jest też dokładne pocięcie 
i równomierne rozrzucenie na 
polu resztek pozbiorowych, 
przed ich wymieszaniem 
z wierzchnią warstwą gleby. 
Chodzi o to, by nie tworzyć 
nieprzepuszczalnych warstw 
(tzw. mat) z materii organicz-
nej, uniemożliwiających prze-
siąkanie i podsiąkanie wody, 
co utrudni doprawienie gleby 
i kiełkowanie wysianych na-
sion rośliny następczej. Do-
brym rozwiązaniem po zbiorze 

rośliny przedplonowej, może 
być płytka uprawa przy po-
mocy brony talerzowej (na 
polach bez perzu), grubera 
lub odpowiedniego agregatu 
do uprawy pożniwnej, który 
dobrze rozdrobni i wymiesza 
z wierzchnią warstwą gleby 
resztki pożniwne oraz ścierń, 
jak też ułatwi skiełkowanie 
nasion chwastów. Zabieg 
ten można powtórzyć po ok. 
2-3 tygodniach w przypadku 
pojawienia się znacznej ilości 
chwastów, których biomasa 
będzie wykorzystana przez mi-
kroorganizmy glebowe jako 
dodatkowe źródło materii 
organicznej. 

dr hab. inż. Janusz 
Smagacz, prof. nadzw.

IUNG-PIB w Puławach

Resztki pożniwne są bardzo ważnym składnikiem stabilności ekosystemu polowego.

Niechaj  gleba
żyzną  będzie

PRODUKT

POLSKI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” 
ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno

tel./fax.: +48 95 760-03-22, +48 95 760-37-37
sekretariat@ekodarpol.pl 

www.ekodarpol.pl • www.humusactive.pl  

Kompleksowo rozkłada 
resztki pożniwne

Kompleksowo rozkłada 
resztki pożniwne

PAPKA

promocja 

taniej
czas trwania promocji 

1.07-31.10

„Cudze chwalicie…”

Agrosar, to szybko zdoby-
wający uznanie rynku środek 
chwastobójczy oparty na bar-
dzo popularnym na świecie 
glifosacie. Agrosar jest wyjąt-
kowo uniwersalnym środkiem, 
który można stosować przez 
cały rok do wielu upraw, także 
na terenach rekreacyjnych.

-Rozwój segmentu orga-
nicznego, w tym obszaru 
Agro, jest jednym z filarów 
strategii biznesowej CIECH. 
Rynek środków ochrony roślin 
rośnie i aby na nim skutecznie 
konkurować, bardzo ważne 
jest doświadczenie, odpowied-
nie kanały dystrybucji, a także 
elastyczność w udoskonalaniu 
produktó – powiedział Dariusz 
Krawczyk, Prezes CIECH.

Kampania Agrosaru to 
element kampanii marke-
tingowej CIECH Sarzyna, 
„Postaw chwastom granicę”, 
która ruszyła 15 kwietnia br. 

Pierwsza jej odsłona promo-
wała Chwastox - jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych na 
polskim rynku preparatów do 
zwalczania chwastów.

- Kampania ma na celu 
podkreślenie polskiego po-
chodzenia Chwastoxu i Agro-
saru, produktów doskonale 
dopasowanych do potrzeb 
i oczekiwań nie tylko polskich 
rolników, ale i działkowców. 

Nie muszą oni szukać sku-
tecznego sposobu do walki 
z chwastami u zagranicznych 
producentów, gdyż najskutecz-
niejsze preparaty – Chwastox 
i Agrosar – są produkowane 
przez polskich specjalistów 
w Nowej Sarzynie – mówi 
Prezes CIECH Sarzyna An-
drzej Kopeć.

Źródło: Materiały Grupy Ciech
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

„Agrosar - gruntowna likwidacja chwastów” to hasło 
kampanii marketingowej „Postaw chwastom granicę”, 
promującej preparaty do zwalczania chwastów 
CIECH Sarzyna SA.
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48 21 740

59 23 010

70 24 700

81

89
105
121

137

153

26 050

38 000
40 960
43 050

46 550

48 560

 SILOSY
ZBOŻOWEWE

JESZCZE NA ŻNIWA

SILOSY PŁASKODENNE

 Ładow-
ność
(ok. ton)

10 4 680

13 5 720

20 6 980

28 7 850

57 11 390

68 13 060

91 15 530

100 18 350

132 21 670

210 30 580

260 34 890

 Cena z montażem 
(brutto)
maj 2015 r. (zł)

SILOSY LEJOWE

 Ładow-
ność
(ok. ton)

 Cena z montażem 
(brutto)
maj 2015 r. (zł)

 P.O.R. KONSIL Autoryzowany dystrybutor „BIN”, 89-121 Ślesin k. Nakła ul. Nakielska 10

tel. 052 385 78 59, 052 385 71 56, fax 052 385 71 55

Rozdrabniacz ss/tł. 
– 1 t. – 5474 zł.,  
mieszalnik 1 t.- 3690 zł.,  
silosy paszowe: od 3 do 
31 ton.

R E K L A M A

Kostkowanie czy belowanie słomy

Mechanizacja zbioru ziarna 
zbóż za pomocą kombajnów 
wymusiła na producentach 
wprowadzenia coraz to nowo-
cześniejszych maszyn i urządzeń 
do zagospodarowania słomy. Pra-
sowanie słomy realizowane jest 
za pomocą pras zwijających lub 
kostkujących doczepianych do 
ciągnika i napędzanych przez 
WOM. W zależności od kształtu 
komory, prasy można podzielić 
na tłokowe lub zwijające, gdzie 
zebrany materiał słomiasty for-
mowany jest w bele prostopa-
dłościenne lub cylindryczne. 
Elementami roboczymi pras 

formujących bele są podbie-
racz materiału, nagarniacz, 
komora prasowania i podajnik 
ślimakowy.

Prasowanie polega na pobie-
raniu z pola materiału za po-
mocą podbieracza palcowego, 
przekazanie go podajnikiem 
ślimakowym do komory pra-
sującej, w której tłok ugniata 
podaną porcję materiału. Po 
sprasowaniu beli o odpowiednich 
rozmiarach następuje odcięcie 
materiału i wiązanie sznurkiem. 
Tak sprasowana bela zostaje wy-
pchnięta z komory na zewnątrz.

Przy zbiorze słomy zaleca 

się stosowanie pras stałoko-
morowych, które belują słomę 
o luźnym rdzeniu, co powodu-
je przewietrzanie oraz mocno 
zagęszczoną warstwą wierzch-
nią zwiększającą odporność na 
przemakanie. Prasy stałokomo-
rowe charakteryzują się prostą 
budową komory prasowania 
w porównaniu do pras zmien-
nokomorowych, dzięki czemu są 
niezawodne i tańsze w zakupie.

Główną zaletą stosowania 
pras zwijających słomę w bele 
cylindryczne jest odporność zro-
lowanego materiału słomiastego 
na czynniki atmosferyczne pod-
czas przechowywania na wol-
nym powietrzu, w porównaniu 
do zbioru prasami tłokowymi. 
Wadą natomiast jest konieczność 
zatrzymywania się prasy po ufor-
mowaniu beli w celu owinięcia jej 
sznurkiem i wyładowania z ko-
mory zwijania, co wpływa na 
niższą wydajność prasy. Ponadto 
niewystarczające owinięcie beli 
sznurkiem może spowodować de-
formację, co utrudnia transport 
i magazynowanie bel w stertach 
iprzyczynia się do wzrostu strat. 

Dlatego też, coraz częściej za-
miast sznurka, do obwiązywa-
nia bel wykorzystuje się siatkę. 
Poza tym siatka zabezpiecza ma-
teriał słomiasty przed deszczem, 
zwiększa wydajność prasy nawet 
o 20% dzięki krótszemu cyklowi 
obwiązywania.

Na rynku istnieje wielu produ-
centów oferujących prasy, między 
innymi: Kuhn, Sipma, Krone, 
Lely, New Holland.

Kuhn oferuje prasy do belo-
wania słomy stało i zmiennoko-
morowe. Prasy stałokomorowe 
wyposażone są w 14 walców od-
powiadających za formowanie 
i zagęszczenie materiału. Prasa 
umożliwia formowanie bel o śred-
nicy 125 cm. Natomiast prasy 
zmiennokomorowe posiadają moż-
liwość ustawienia nacisku w ko-
morze wstępnego zgniotu, dzięki 
czemu istnieje regulacja stopnia 
zagęszczenia rdzenia beli. Ponadto 
prasa wyposażona jest w system 
zwiększenia średnicy beli

Niektóre typy pras mają za-
awansowaną technologicznie 
budowę. Posiadają m.in. kompu-
ter pokładowy, który monitoruje 

równomierność wypełnienia 
komory, umożliwia regulację 
średnicy beli i stopień zgniotu. 
Tego typu maszyny oferuje m.in. 
Sipma, wyposażając je w syste-
my cięcia materiału przed spra-
sowaniem, a także daje wybór 
owinięcia materiału siatką lub 
sznurkiem.

Z kolei firma Krone oferuje 
prasę do bel prostopadłościen-
nych z możliwością formowa-
nia 1 dużej beli składającej się 
z 6 mniejszych. Małe bele są wią-
zane 2 sznurkami, natomiast cała 
bela związana jest 4 sznurkami. 
System proponowany przez fir-
mę pozwala łatwiej rozdzielać 
i transportować do pomieszczeń 
mniejsze bele, co ma duże znacze-
nie w budynkach inwentarskich.

Szeroką ofertę pras prezentuje 
również firma New Holland, któ-
ra oferuje prasy do bel cylindrycz-
nych i prostopadłościennych. 
Niektóre modele pras posiadają 
podwójne osie wyposażone w sze-
rokie opony o małym nacisku na 
podłoże oraz hamulce, co dodat-
kowo zapewnia bezpieczeństwo 
w terenie .Ponadto prasa posiada 

zintegrowany system umożliwia-
jący owijanie materiału słomia-
stego siatką lub kiszonki folią.

Zaletą stosowania pras jest ich 
duża wydajność oraz szybki zbiór 
słomy, a także możliwość pełnej 
mechanizacji prac transporto-
wych. Dlatego też przy zakupie 
prasy należy zwrócić uwagę na jej 
wydajność oraz wymiary i kształt 
komory formującej bele, gdyż od 
tych parametrów będzie zależało 
miejsce składowania materiału 
słomiastego oraz zastosowanie 
odpowiednich maszyn i urządzeń 
do transportu.

Źródło: literatura u autora

Sposób zbioru słomy po żniwach jest uwarunkowany jej przeznaczeniem.

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie
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Czyszczenie i suszenie nasion
Rzeczywiste warunki zb-

ioru rzepaku i zbóż, w tym 
niesprzyjająca pogoda i ja-
kość pracy maszyn nie za-
wsze gwarantują zbiór nasion 
suchych i bez zanieczyszczeń. 
Szczegóły dotyczące suszenia 
i czyszczenia można omówić 
na przykładzie nasion rzepaku.

Rzepak po zbiorze jest 
mieszaniną nasion o różnej 

wilgotności, stopniu dojrzałoś-
ci i udziale obcych zanieczyszc-
zeń. W zależności od pogody, 
wilgotność zbieranych nasion 
rzepaku na ogół wynosi od ok. 
11% do 20%. Z kolei wilgot-
ność gwarantująca bezpiec-
zne przechowywanie rzepaku 
to poziom 6-7%. Ponieważ 
zanieczyszczenia roślinne 
mogą podnosić wilgotność 

zebranego rzepaku, dlate-
go tak ważne jest umiejętne 
połączenie dwóch zabiegów, tj. 
czyszczenia i suszenia nasion.

Suszenie powinno być po-
przedzone czyszczeniem, dz-
ięki temu można podnieść 
efektywność suszenia. Za-
nieczyszczenia (szczególnie 
organiczne) jak i nadmierna 
wilgotność mogą powodować 

wzrost intensywności pro-
cesów biologicznych, nie-
korzystne reakcje chemiczne 
i rozwój wielu mikroorga-
nizmów. Zjawiska te prowadzą 
do obniżenia jakości nasion 
w okresie przechowywania.

Do czyszczenia nasion 
można użyć tryjery, sita 
i separatory pneumatyczne, 
działające w oparciu o takie 

cechy rozdzielcze jak gęstość, 
właściwości aerodynamiczne 
i geometryczne, właściwoś-
ci elektrostatyczne, kolor 
i stan okrywy zewnętrznej. 
Nowoczesne czyszczalnie są 
przystosowane do wstępne-
go i dokładnego oczyszczania 
nasion szerokiej gamy roślin.

Wstępne czyszczenie nasion 
można przeprowadzić urządze-
niami pneumatycznymi ze 
strumieniem powietrza do 
rozdzielania masy roślinnej na 
frakcje. Separator pneumaty-
czny może być poprzedzony 
modułem sitowym, a także 
uzupełniony w końcowej 
części systemu czyszczącego 
tryjerem.

Dokładne czyszczenie nasi-
on bazuje na wykorzystaniu 
specjalistycznych maszyn, 
wśród których można wy-
mienić stół separacyjny. 
W procesie doczyszczania na 
stole separacyjnym uwzględ-
nia się stosunek masy nasion 
do ich objętości. W efekcie 
maszyna oddziela nasiona, 
które są podobnej wielkości 
natomiast różnią się masą. 
Jednocześnie wydzielane są 
nasiona niewykształcone, nie-
dojrzałe, a także domieszki na-
sion chwastów.

Przyjmuje się, że nasiona 
rzepaku o ogólnej wilgotności 
nie przekraczającej 12% mogą 
być w suszarniach nagrzewane 
do temperatury 70-80 °C. 
Natomiast nasiona o wil-
gotności powyżej 12% – do 
temperatury ok. 60 °C. Zach-
owanie właściwej temperatu-
ry suszenia jest szczególnie 
istotne w przypadku nasion 
rzepaku do siewu. Tempera-
tura w czasie suszenia mate-
riału siewnego nie powinna 
przekraczać 35 °C. Nasiona 
rzepaku do przetwórstwa 
mogą być suszone w wyższych 
temperaturach.

Do rozpowszechnionych 
metod obniżania wilgotności 
nasion zalicza się suszenie na 
bazie wentylacji oraz suszenie 
termiczne. Druga z wymie-
nionych metod wyróżnia się 
wyższą skutecznością, ale 

i wyższą energochłonnością, 
co przekłada się na koszty.

Wśród suszarni termic-
znych wymienia się rozwiąza-
nia podłogowe, kolumnowe 
o zabudowie daszkowej, 
przepływowe, obiegowe, 
a także o pracy ciągłej i pra-
cy porcjowej. Suszarnie o pra-
cy ciągłej są urządzeniami 
o wysokiej wydajności, stąd 
pełne wykorzystanie ich po-
tencjału jest możliwe głównie 
w gospodarstwach o wysokiej 
skali produkcji.

Do zasilania suszarni 
w energię cieplną najczęściej 
wykorzystuje się paliwo 
stałe, płynne oraz gaz ziem-
ny. Dostępne są także opcje 
zasilania instalacji nagrzewa-
jącej w energię elektryczną. 
Wartościowym rozwiązaniem 
jest wariant zasilania suszarni 
energią pochodzącą z biomasy, 
przykładowo ze spalania słomy 
zbożowej i odpadów pocho-
dzących z czyszczenia ziar-
na zbóż.

Nasiona czyste i suche, to ideał, który warto osiągnąć jeszcze przed składowaniem nasion w silosie.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW Warszawa
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Wyzwanie dla kosiarek SaMASZ

2 lipca 2015 roku na terenie 
ANR  Stadnina Koni w Walewi-
cach, w miejscowości Goślub k/
Piątku firma SaMASZ podjęła 
próbę ustanowienia rekordu 
Guinnessa w koszeniu trawy.

Całe przedsięwzięcie zor-
ganizowane zostało we 

współpracy z firmą Agromar-
ket Jaryszki a ciągnik udostęp-
niła firma Same Deutz Fahr.

Do skoszenia przygotowane 
było 120 ha łąk, objętych pro-
gramem Natura 2000, co było nie 
lada wyzwaniem, gdyż jak wia-
domo takie tereny wykluczone są 
z jakichkolwiek zabiegów upra-
wowych. Dodatkowym utrud-
nieniem było też zróżnicowanie 
powierzchni poszczególnych łąk, 
co wiązało się z częstszym na-
wracaniem i cofaniem. Pomimo 
nierównej powierzchni łąk, i roz-
proszenia pól, zestaw: Ciągnik 
Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV 
250 KM z trzema kosiarkami 

SaMASZa MegaCUT 941, za-
chował dużą precyzję w cięciu 
trawy i spisał się bez zarzutu, co 
potwierdził prezes Maciej Stolar-
ski, który jako pierwszy rozpo-
czął zmagania z ustanowieniem 
rekordu Guinnessa.  Operatorami 
ciągnika byli w kolejności: Maciej 
Stolarski z SaMASZa, Jarosław 
Figurski z Deutz Fahr i Mariusz 
Szałowski z Agromarket Jaryszki, 
na czwartej - ostatniej zmianie 
- w ciągniku ponownie zasiadł 
Maciej Stolarski.

Po 8 godzinach nieprze-
rwanej pracy i podsumo-
waniu wszystkich osiągnięć 
operatorów ciągnika, komisja 

potwierdziła następujące 
wyniki:
• powierzchnia skoszona: 

96.29 ha 
• w yd ajnoś ć  roboc za 

16.83 ha/h
• średnie zużycie paliwa - 

czas: 25.7 l/h
• średnie zużycie paliwa - po-

wierzchnia:1.8 l/ha
• ś r e d n i a  p r ę d ko ś ć : 

17.9 km/h
Radości i dumy z uzyska-

nego efektu nie ukrywał też 
Kazimierz Karasek, kon-
struktor kosiarki MegaCUT 
941, obecny przy ustanawia-
niu rekordu.

Zestaw kosiarek SaMASZ sprzęgnięty z ciągnikiem Deutz Fahr w ciągu 8 godzin skosił 
prawie 96,5 ha łąk.

Konstruktor kosiarki 
Kazimierz Karasek

2 LATA GWARANCJI
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Pokaz ciągników Deutz-Fahr

Do dyspozycji gości oddano 
5 ciągników z różnymi narzę-
dziami uprawowymi. Zainte-
resowanie jazdami próbnymi 
było tak duże, że zabrakło 
pola. Nowości technologicz-
ne w traktorach Deutz-Fahr 
przedstawia Jarosław Figurski.

Pierwsza innowacja doty-
czy układu kierowniczego. 
Easy Steer pozwala zredu-
kować o połowę liczbę obro-
tów kierownicy potrzebną do 

wykonania pełnego skrętu kół 
przednich. Funkcję uruchamia 
się przyciskiem w kabinie. Jest 
to bardzo użyteczna funkcja 
podczas pracy z ładowaczem 
czołowym, wszędzie tam, 
gdzie ciągnik musi wykony-
wać wiele manewrów, zmie-
niać kierunki jazdy. Ułatwia 
to i przyśpiesza pracę, a także 
zwiększa komfort operatora.

A więc zastosujemy to 
rozwiązanie również na 

uwrociach? Przez pole je-
chać będziemy na normal-
nym ustawieniu, a funkcję 
Easy Steer włączymy na sam 
manewr zawracania?

Tak. Easy Steer pracuje wte-
dy gdy potrzebujemy, a później 
go możemy sobie po prostu 
wyłączyć. Drugą nowością 
są nowe układy hydrauliczne 
zainstalowane w niektórych 
z prezentowanych modeli. 
Koncepcja polega na tym, że 
w ciągniku są dwie pompy 
hydrauliczne: jedna pracuje 
cały czas, a druga jest włącza-
na przez operatora wtedy, gdy 
zachodzi taka potrzeba. Ko-
rzyść polega na tym, że przy 
zwiększonej ilości oleju, obroty 
silnika wcale nie wzrastają, 
lecz są zredukowane o kilka-
dziesiąt procent. Dzięki temu 
mamy niższe zużycie paliwa, 
redukujemy hałas i wibracje.

To również włączamy sobie 
ręcznie, gdy potrzebujemy?

Tak, tu również decyzja 
jest w rękach operatora. Jest 

to rozwiązanie montowane 
w kompaktowych modelach 
ciągników Deutz-Fahr’a, 
a sprawdza się przede wszyst-
kim w pracy z ładowaczem.

Robiąc jazdy testowe róż-
nymi modelami i markami 
traktorów, łatwo dostrzec 
nowocześniejsze i bardziej 
zaawansowane ciągniki, jed-
nak duży wpływ na ostatecz-
ną jakość pracy ma zwykła 
wygoda, szumnie zwana 
ergonomią.

Nowoczesne, komfortowe 
kabiny są przestronne i mają 
dużą powierzchnię szyb, a więc 
dużą widoczność. Są one na 
4 lub 6 słupkach. Montujemy 
w nich fotele pneumatyczne 
z podłokietnikami umożliwia-
jącymi sterowanie wszystkimi 
funkcjami. Jest w nich także 
monitor z 12-calowym ekra-
nem umożliwiający podgląd 
wszystkich funkcji maszyny. 
Klimatyzacja automatyczna 
bądź manualna w zasadzie jest 
już standardem.

Jeszcze nic nie wspomnie-
liśmy o silnikach. Czy tu nie 
ma nic nowego?

Oczywiście, że jest. Wpro-
wadziliśmy niedawno nowe 
silniki produkowane przez 
koncern SDF, zwane Farm-
Motion. Są to silniki Com-
mon Rail, ale – co ciekawe 
przy tej pojemności – mające 
ciśnienie robocze 2 tys. bar. 
Dawniej była to wartość nie-
dostępna w tej klasie mocy, 

ale my je stosujemy już przy 
100 koniach. Dzięki temu 
silnik ma mniejsze spalanie. 
Porównując charakterystyki 
pracy silników, można spo-
dziewać się oszczędności na 
poziomie kilkunastu procent. 
Spalanie jednak to nie jedyna 
korzyść. Osobiście biorę bar-
dzo pod uwagę elastyczność 
pracy silnika, bo to jest równie 
ważne przy wykonywaniu prac 
rozmaitymi maszynami.

W Kmiecinie, wsi w samym sercu Żuław - nieopodal Nowego Dworu Gdańskiego, zjechali 
rolnicy i doradcy z firmy Deutz-Fahr, aby na polu testować maszyny tej marki.
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Tworzymy urodzaj

Cztery pory roku 
z kaszą

O tym, jak ważne jest włącza-
nie kaszy do jadłospisu, prze-
konuje specjalista ds. żywienia 
Katarzyna Foszner, ekspert kam-
panii „Lubię kaszę – kasza na 
stół, na zdrowie, na co dzień”.

Zdrowa dieta z kaszą przez 
cały rok

Choć lato kojarzy nam się 
głównie z sezonowymi owocami 
i warzywami, musimy pamiętać, 
że w ciągu dnia należy zjadać 
także produkty z pełnego ziarna, 
dzięki którym energia uwalniana 
jest stopniowo i przez długi czas.

– Tym osobom, którym kasza 
kojarzy się wyłącznie z gorącymi 
potrawami i przez to niechętnie 
po nią sięgają w upały, propo-
nuję skomponować ją z sezo-
nowymi owocami w formie 
orzeźwiających sałatek lub jako 
zagęszczacz do koktajli – mówi 
Katarzyna Foszner.

Uniwersalność kaszy
Kasza jest łatwa w przyrzą-

dzeniu, powszechnie dostępna, 
tania i można podawać ją z wie-
loma daniami w różnych kom-
binacjach smakowych.

– Większość kasz ma bardzo 
neutralny smak. Dlatego może-
my je łączyć zarówno z mięsem, 
nabiałem, jak i z warzywami czy 
owocami. Latem oczywiście 
najchętniej jadamy sezonowe 
owoce, które możemy serwować 
z kaszą w sałatkach, koktajlach, 
ciastach i ciasteczkach. Warzywa 
sezonowe, także możemy zesta-
wić z kaszą – czy to w formie 
sałatki, kaszotto, gulaszu, zapie-
kanek, czy stanowić składnik 
farszu do grillowanych warzyw, 
np. pomidora, papryki, cukinii 

czy bakłażana – proponuje eks-
pert kampanii „Lubię kaszę”.

Czy są produkty, z którymi 
nie należy łączyć kaszy?

–Strzeżmy się potraw z wyso-
ką zawartością tłuszczów trans, 
tłuszczów nasyconych, cukru 
i produktów wysoko przetwo-
rzonych. Nawet w połączeniu 
z kaszą, nie staną się one zdrowe 
i pożądane w naszej diecie.– tłu-
maczy Katarzyna Foszner.

Kasza na zdrowie
Kasza to najmniej przetwo-

rzona forma zbóż, stąd uważana 
jest za bardzo zdrową. Niektó-
re jej rodzaje, np. jęczmienna, 
gryczana i jaglana korzystnie 
wpływają także na nasz układ 
odpornościowy.

– Na naszą odporność pracuje-
my cały rok. Dlatego zachęcam, 
żeby jeść kaszę także latem. Jęcz-
mienną, ponieważ świetnie od-
żywia komórki jelit, a to właśnie 
stan tej części przewodu pokar-
mowego ma decydujący wpływ 
na naszą odporność. Gryczaną, 
gdyż jest świetnym źródłem ru-
tyny. Z kolei jaglaną – z powodu 
dużej zawartości żelaza i cynku 
– minerałów, które biorą udział 
w procesach odpornościowych 
– przekonuje dietetyk Katarzyna 
Foszner.

Organizatorem działań, sfi-
nansowanych ze środków Fun-
duszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych, jest 
Federacja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych.

Więcej informacji: 
www.lubiekasze.pl

Źródło: ITBC Communication
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Nasz organizm do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebuje 
zbilansowanej 
i pełnowartościowej diety.
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Tysięczna Valtra T

Sześć miesięcy od momen-
tu prezentacji nowej serii T, 
tysięczna sztuka została wypro-
dukowana w maju w fabryce 
Valtry w Suolahti w Finlandii. 
Szczęśliwy nabywca to Adam 
Jarnutowski z Polski, który oso-
biście zjechał ciągnikiem z linii 
produkcyjnej.

Nowa seria T w perłowym 
białym kolorze, jest najnowszą 
inwestycją w gospodarstwie 
Pana Jarnutowskiego, które po-
łożone jest w północno-wschod-
niej część kraju, koło Łomży. 
Gospodarstwo o powierzchni 
74 hektary o profilu mlecznym, 
liczy 132 sztuki bydła a w tym 
70 krów mlecznych. Pan Adam 
prowadzi gospodarstwo ra-
zem ze swoim ojcem, Henry-
kiem oraz żoną Emilią. „Nie 
mogę się doczekać, kiedy będę 
mógł rozpocząć jazdę nowym 
ciągnikiem w gospodarstwie. 
Nowa Valtra zastąpi 2 ciągni-
ki JD7800 i JD6800, podczas 
wykonywania wszystkich głów-
nych prac polowych, w tym 

orkę, wywóz obornika, siew, 
koszenie, belowanie a nawet 
zadawanie paszy”, komentuje 
Adam Janurtowski i dodaje, że 
nowa T144 będzie pracowała 
ok. 1000 godzin rocznie.

Wszechstronne wykorzysta-
nie ciągnika wymaga wszech-
stronnego wyposażenia, 
dlatego też tysięczny ciągnik 
został wyposażony w popularne 
w serii T4 opcje takie jak przedni 
TUZ, złącze ISOBUS, hamul-
ce pneumatyczne, układ pod-
grzewania bloku silnika. W celu 
zapewnienia komfortu pracy 
operatora został wyposażony 
w amortyzowaną oś przednią 
Aires+, amortyzowaną kabinę, 
fotel z zawieszeniem pneuma-
tycznym, wycieraczkę o kącie 
pracy 270° a także chłodzony 
schowek. Wszystkie te elemen-
ty wyposażenia były ustalone 
podczas konfigurowania ciągni-
ka. Przedni WOM oraz światła 
robocze premium zostały doda-
ne do specyfikacji krótko przed 
produkcją, dlatego też będą 

one zamontowane do ciągni-
ka w studiu Valtra Unlimited 
znajdującym się w fabryce.

Od momentu prezentacji 
nowej serii T w listopadzie 
2014 ciągnik otrzymał wiele 
pozytywnych opinii. Podczas 
tegorocznych targów SIMA 
we Francji, został nagrodzo-
ny tytułem „Maszyna Roku 
2015” w kategorii ciągników 
o mocy od 180-280 KM. Cią-
gnik zdobył także wyróżnienia 
podczas tragów w Danii, Polsce 
i na Litwie.

Na decyzję o zakupie nowej 
Valtry duży wpływ miały dobre 
relacje z lokalnym dealerem, 
firmą Agrotechnik. Według 
Adama Załuskiego, Dyrekotra 
Sprzedaży w firmie Agrotechnik, 
nowa seria T jest bardzo konku-
rencyjnym ciągnikiem w swoim 
zakresie mocy. Nowy wygląd 
ciągników oraz przestrzenna 
kabina wzbudzają ogromne za-
interesowanie wśród rolników 
i przedsiębiorców. „Nasi klien-
ci cenią kompleksową ofertę 

naszych produktów, profesjo-
nalny serwis oraz dobre relacje 
z dealerem” dodaje.

Zlokalizowana w północ-
no-wschodniej części Polski 
siedziba firmy Agrotechnik 
w Stawiskach oferuje pełną 
gamę maszyn do pracy w rol-
nictwie oraz leśnictwie. Firma 
rozpoczęła sprzedaż ciągników 
Valtra 3 lata temu i jest znaczą-
cym dealerem w regionie.

Ciekawostką jest fakt, iż spo-
śród obecnie zamawianych cią-
gników 43% stanowią ciągniki 
T4. Najpopularniejsze modele 
to T174e Versu, T214 Direct 
i T234 Versu. Biały perłowy 
kolor został wybrany kolorem 
premierowym, gdyż doskonale 
podkreśla nowy wygląd ciągni-
ków a przy okazji stał się najczę-
ściej wybieranym przez klientów 
kolorem: 28 % wszystkich mo-
deli serii T zostało wyprodu-
kowanych w białym kolorze.

Źródło: Valtra
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Valtra świętuje produkcję 1000-go ciągnika nowej serii T 
czwartej generacji.

Z Metal – Fachem zdążysz na czas

- W zależności od preferen-
cji nabywcy do wyboru mamy 
pługi: 4 i 5 skibowe (4+1) z za-
bezpieczeniem śrubowym lub 
stałym zabezpieczeniem hy-
draulicznym. Niezależnie od 
wybranego modelu wszystkie 
urządzenia standardowo są wy-
posażone w odkładnicę typu 
H4S helokidalną w rozmiarze 
950 mm na 350 mm, 2 złącza 
hydrauliczne, regulowaną szero-
kość orki, stalową ramę. Cechą 
wspólną wszystkich urządzeń 
są parametry koła głębokości 
orki - 10.0/80-12,5 10PR – infor-
muje Andrzej Kolędo, kierownik 
marketingu w Metal - Fach.

Zarówno belki pługa jak 
i średnica śruby obrotu wynoszą 
120 mm. Korpusy rozstawiono 
co 950 mm. Wysokość maszyn 
od ziemi - czyli „prześwit” - to 
800 mm. Urządzenia posiadają 
standardowe lemiesze o wymia-
rach 170 mm na 585 mm oraz 
dłuta 310 mm na 70 mm. 

Jak podkreśla przedstawiciel 
spółki, wersje 4 skibowe mogą 
zostać rozbudowane o wygodny 

siłownik poziomujący pozycję 
pługa. Modele z 5 belkami po-
siadają go już w standardzie.

Poza liczbą korpusów - 4 lub 
5 oraz dwoma systemami zabez-
pieczeń, poszczególne modele 
różnią się masą i zapotrzebo-
waniem mocy ciągnika, któ-
ra zależna jest też od rodzaju 
uprawianej gleby.

Pług 4 skibowy z zabezpiecze-
niem śrubowym waży 1500 kg 
i wymaga 120KM mocy. Wer-
sja 5 skibowa z takim samym 
rodzajem zabezpieczenia waży 
1700 kg i potrzebuje 150 KM. 
Masa wersji 4 skibowej wy-
posażonej w zabezpieczenie 
hydrauliczne to 1750 kg, przy 
jednoczesnym zapotrzebowa-
niu 150 KM mocy. Pług 5 ski-
bowy zabezpieczony non-stop 
hydraulicznie jest urządzeniem 

najcięższym - waży 2050 kg, 
a do pracy potrzebuje ciągnika 
z minimum 175 KM.

- Wszystkie maszyny mogą 
być modyfikowane. Klienci mają 
do dyspozycji szereg dodatko-
wych elementów wyposażenia 
opcjonalnego. Należy tu przede 
wszystkim wymienić m.in.  od-
kładnicę typu C5 cylindryczną 
czy koło wielofunkcyjne w roz-
miarze 320/60-12 – dodaje An-
drzej Kolędo z Metal – Fach.

Pługi mogą zostać wypo-
sażone we wzmocnione dłu-
to, lemiesz i odkładnicę. Co 
ważne, każdy z dostępnych 
nowych modeli pługów ob-
rotowych można doposażyć 
w przedpłużek z opcją regu-
lacji wysokości.
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Cztery nowe modele pługów obrotowych  
z Metal-Fach Sokółka

15 lat zwieńczone sukcesem

Podczas  największej  w cen-
tralnej Polsce wystawie rol-
niczej – XVI Mazowieckich 
Dniach Rolnictwa, organizo-
wanej przez Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Poświętnem, 
firma FARMTRAC została wy-
różniona dwiema głównymi 
nagrodami:
• HIT TARGOWY dla cią-

gnika rolniczego Farmtrac 
675 DTN KING

• Statuetka Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w kon-
kursie HIT TARGOWY, za 
wieloletnią obecność na 
polskim rynku maszyn rol-
niczych z szeroką gamą pro-
dukowanych ciągników.

• FARMTRAC TRACTORS 
EUROPE sp. z o.o., polski 
producent ciągników rolni-
czych z Mrągowa, obchodzi 
w tym roku jubileusz 15-le-
cia obecności w Polsce.
Na przestrzeni tego okresu 

ciągniki Farmtrac dały się po-
znać polskim rolnikom jako 

trwałe, proste i niezawodne, 
a potwierdzeniem ich walo-
rów jest stale rosnąca pozy-
cja marki Farmtrac na rynku 
polskim (obecnie 7 miejsce  
w klasyfikacji ogólnej i 1 miej-
sce pośród marek produkują-
cych ciągniki w Polsce).

Wyróżniony tytułem HITU 
TARGOWEGO ciągnik Farm-
trac 675 DTN KING  stanowi 
limitowaną edycję najchętniej 
kupowanego, na przestrzeni 
ostatnich lat, ciągnika rolni-
czego w Polsce w przedziale 
do 80 KM – modelu Farmtrac 
675 DT.

Ciągnik Farmtrac 675 DTN 
KING posiada szereg udosko-
naleń, które powstały z myślą 
o jeszcze lepszym zaspokoje-
niu potrzeb i oczekiwań pol-
skich rolników. Zmiany miały 
również na celu poprawę ergo-
nomii i bezpieczeństwa pracy 
ciągnikiem. Producent zasto-
sował m.in.:
• Nowy dach kabiny 

z przezroczystym szy-
berdachem, ułatwiają-
cym pracę z ładowaczem 
czołowym

• Lepszą amortyzację 
i wyciszenie kabiny

• Sterowanie hydrauliki 
zewnętrznej na 
prawym nadkolu

• Fotel pneumatyczny 
w standardzie

• Elektro-hydrauliczne 
sterowanie sprzęgła WOM 
i przedniego napędu

• Kamerę z monitorem, 
umożliwiające obserwację 
maszyn współpracujących 
z ciągnikiem

• Podświetlane stopnie 
kabiny ciągnika

Zmieniona została również 
stylistyka, poprzez zastoso-
wanie karoserii z nowej linii 
Farmtrac Europeline 3B oraz 
unikatowej kolorystyki.

Źródło: Farmtrac
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Na przestrzeni tego okresu ciągniki Farmtrac dały się 
poznać polskim rolnikom jako trwałe, proste 
i niezawodne.

Od lewej: Adam Załuski i  Adam Jarnutowski

Państwo Emilia i Adam Jarnutowscy , sczęśliwi posiadacze 
1000-cznej ValtryT4



24 lipiec 2015 r. | Raport RolnyR E K L A M A

GRUPA PRODUKTÓW EKONOM® TO ŚRODKI STOSOWANE ZAPOBIEGAWCZO W OCHRONIE 
ZIEMNIAKA I ROŚLIN WARZYWNYCH PRZED CHOROBAMI GRZYBOWYMI.

chroni UPRAWY KAPUSTNE
mączniak rzekomy kapustnych

chroni UPRAWY WARZYW
mączniak rzekomy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje dotyczące produktu zamieszczone 
na etykiecie. Zwróć uwagę na ostrzeżenia o rodzajach zagrożeń i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

www.ciechgroup.com

ZAPANUJ
NAD ZAGROŻENIEM  
CHOROBAMI 
POWODOWANYMI PRZEZ GRZYBY

chroni UPRAWY ZIEMNIAKA
alternarioza, zaraza ziemniaka

chroni UPRAWY OGÓRKA W GRUNCIE
mączniak rzekomy

chroni UPRAWY CEBULI
mączniak rzekomy


