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Zetor obchodzi 20-lecie działalności w Polsce
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Prezes Zarządu Arkadiusz Fułek
Czeska marka obecna była
w naszym kraju już wcześniej,
ale dopiero w 1995 roku Zetor
Polska zaczął funkcjonować
jako samodzielna firma. Z okazji swojego dwudziestolecia
Zetor przygotował limitowaną
serię 200 traktorów w polskich
barwach narodowych. Te traktory posiadają również nalepkę
stylizowanego orła i specjalne
logo z okazji 20-lecia marki.
Trwającą 69 lat historię
Zetora można podzielić na
3 etapy. Pierwszy to początki:
Zetor 25 i specjalnie wyprodukowany na polski rynek Zetor
25 K. Drugi etap to okres od
końca lat 60 wraz z modelami 2011, 3011 i 4011, które
w naszym kraju były bardzo
rozpowszechnione. Ostatni
etap sygnowany jest nowym
Zetorem Crystal, który ma
znów odmienić oblicze polskiego rolnictwa. Przez cały
okres działalności firmy wyprodukowano 1,2 mln ciągników, z czego znacząca część
jeździ w Polsce. Szacunki mówią o 100-150 tys. traktorów
tej marki na naszych polach
i drogach.
Pierwszy traktor firma Zetor Polska sprzedała jesienią

1995 roku a ówczesne jej
przychody wynosiły 4 miliony złotych. W ubiegłym
roku wyniosły ponad ćwierć
miliarda złotych. ZETOR
POLSKA należy do czołówki sprzedawców, zaś polscy
rolnicy cenią tę markę za jakość i niezawodność. W ciągu
dwudziestu lat swojej działalności Zetor sprzedał w Polsce
34 401 traktorów. Za rekordowy uważa się rok 2012, tzw.
rok wielkich dotacji UE, kiedy to obroty sięgały wtedy
rekordowych 400 milionów
złotych. W związku z wielkością gospodarstw w Polsce największą popularnością cieszą
się traktory o mocy od 80 do
100 koni, w przypadku marki
ZETOR są to Proxima 90 i Major. Wcześniej były to modele
5320 i 5340.
Czy Crystal stanie się kolejnym hitem tej marki? Główną cechą nowego modelu jest
wysokiej mocy sześciocylindrowy silnik wyprodukowany
przez Deutz AG i wyposażony
w 24 zaworową głowicę oraz
wtrysk Common Rail. Solidny blok silnika tworzy zwartą część konstrukcji nośnej
ciągnika, która jest w stanie

www.oseva.pl
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wytrzymać wysokie obciążenia
generowane przez zagregowane
z ciągnikiem maszyny. Stała
moc silnika w dużym zakresie
obrotów zwiększa wydajność
pracy i przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. Do
kolejnych nowości technicznych modelu CRYSTAL należy
zaliczyć zwiększony rozstaw
osi, który wynosi teraz 284 cm
i przyczynia się do lepszej stabilności ciągnika.
- ZETOR Crystal będzie najciężej pracującym traktorem
na rynku ze stajni ZETORA
i z pewnością nie zawiedzie
swych użytkowników w żadnych okolicznościach. Jego
charakter można streścić
w jednym zdaniu – HARD
WORKER. Z tego względu
HARD WORKER stał się kluczowym hasłem naszej wstępnej kampanii marketingowej
– mówi Adam Žert, dyrektor
ds. sprzedaży i marketingu
w ZETOR TRACTORS a. s.
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Wyzwanie
Siódma edycja programu „Owoce
zwieńczone sukcesem i warzywa w szkole”
Jest z niecierpliwością
wyczekiwana informacja z biura
„Guinness World Records”!

SaMASZ Sp. z o.o. jest właścicielem światowego rekordu
Guinnessa w 8 godzinnym koszeniu łąk zestawem kosiarek
SaMASZ. Rekord potwierdzony został oficjalnym certyfikatem. Emocji nie brakowało.
2 lipca br. w czasie 8 godzin

skoszonych zostało 96, 29 ha
łąk. Należy zaznaczyć, że
warunki pracy nie należały
do łatwych. Naturalna łąka
o nieregularnych kształtach,
kretowiska, wyrwy skutecznie
zmniejszały całkowitą wydajność i nie ułatwiały pracy
operatorom.
Pomimo tych
przeciwności
realizatorzy
tego wyzwania są dumni
z uzyskanego
wyniku, tym
bardziej, że
pokazana została
niezwykła
jakość, wydajność
i wytrzymałość
kosiarek
SaMASZ.

Źródło: SaMASZ
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos
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Celem Tego programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci

W programie mogą wziąć
udział dzieci ze szkół podstawowych objęte edukacją wczesnoszkolną, czyli uczęszczające
do tzw. „zerówek” oraz klas I–III.
Wg danych MEN w roku szkolnym 2015/2016 jest to przeszło
1,6 mln dzieci i jest to największa
grupa docelowa w dotychczasowej
historii programu. W ubiegłym
roku szkolnym owoce i warzywa
trafiły do ok. 1,340 mln dzieci
z ok. ok. 11,3 tys. szkół, tj. ok.
96% dzieci z grupy docelowej.
Do uczestnictwa w programie w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 zgłosiło się ok.
11,4 tys. szkół podstawowych.
Zgłoszone szkoły podstawowe
aby mogły uczestniczyć w programie muszą zawrzeć umowę na
bezpłatne dostarczanie owoców

i warzyw z jednym z zatwierdzonych dostawców, których wykaz
dostępny jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Dostawcy zobowiązani byli
do zawarcia umów ze szkołami
podstawowymi i dostarczenia
ich kopii do OT ARR w terminie
do 10 września 2015 r. W tym
samym terminie zgłaszały się
do programu szkoły, które samodzielnie będą organizowały dostawy owoców i warzyw
i wnioskowały o pomoc. W roku
szkolnym 2015/2016 dostawy
owoców i warzyw do szkół mogą
rozpocząć się już od 21 września
2015 r., dzięki czemu dzieci będą
mogły skorzystać z dostępności
sezonowych owoców i warzyw.
Warunki uczestnictwa w programie wraz z formularzami

dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Dzieci uczestniczące w programie otrzymują przez 10 tygodni w semestrze, co najmniej
dwa razy w tygodniu, różnorodne
porcje owocowo-warzywne. Do
dzieci trafiają zarówno świeże
owoce (jabłka, gruszki, borówka
amerykańska, truskawki) i warzywa (marchewka, słodka papryka, rzodkiewka, pomidorki,
kalarepka), jak i soki owocowe
i warzywne.
Ważnym elementem programu,
oprócz udostępniania owoców
i warzyw, są specjalne działania
edukacyjne, w których uczestniczą dzieci. Szkoły podstawowe
uczestniczące w programie co
najmniej dwa razy w semestrze
organizują zajęcia w ramach

Lider w udzielaniu kredytów
preferencyjnych

których dzieci uczą się m.in. zasad zdrowego odżywiania oraz
pochodzenia owoców i warzyw.
Najpopularniejsze działania to
warsztaty kulinarne, zakładanie
ogródków przyszkolnych, wycieczki do sadów itp.
Program finansowany jest
z budżetu UE (88%) i budżetu
krajowego (12%). W UE budżet
programu wynosi 150 mln EUR
na rok szkolny. Polska jest jednym
z największych beneficjentów
programu w UE, na rok szkolny
2015/2016 otrzymała z Komisji
Europejskiej trzecie co do wielkości środki na realizację programu
w UE. Łączny budżet programu
wynosi w Polsce ok. 20,5 mln
EUR (ok. 87,8 mln PLN).
Źródło: ARR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dane w sprawozdaniu ARiMR za 2014 r. pokazują, że dawny BGŻ,
obecnie Bank BGŻ BNP Paribas jest liderem pod względem wartości
udzielonych kredytów preferencyjnych.
Bank BGŻ BNP Paribas
w całym 2014 r. udzielił (za
pośrednictwem dawnego BGŻ)
kredytów preferencyjnych dla
rolników o wartości 594,6 mln
zł, co plasuje go na pierwszym
miejscu wśród banków oferujących tego typu kredyty.
Wiosną tego roku oferta
Banku dotycząca kredytów
preferencyjnych dla rolników została również uznana
za najlepszą na rynku w konkursie przeprowadzonym przez

ARiMR. - 2014 rok był dla nas
zdecydowanie najlepszym pod
względem umacniania pozycji rynkowej. Liczba klientów
zwiększyła się o 11 proc., a co
trzeci kredyt dla agrobiznesu udzielany jest obecnie
przez Bank BGŻ BNP Paribas. W pierwszym kwartale
2015 roku nasz udział w rynku kredytów wyniósł ponad
30 proc. – powiedział Bartosz
Urbaniak, członek Zarządu
Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas
proponuje najkorzystniejsze
warunki cenowe kredytów
preferencyjnych: klient nie
ponosi żadnych opłat za jego
udzielenie, a marża wynosi tylko 2,48 proc. Obecnie
oprocentowanie oferowane
klientowi wynosi 3 proc.
w skali roku. Kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup
gruntów rolnych, budowę
i modernizację budynków

oraz zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie
plantacji wieloletnich. Z tej
oferty mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale również firmy z sektora przetwórstwa
rolno-spożywczego.
Oferta kredytów preferencyjnych dostępna jest w oddziałach Banku BGŻ BNP
Paribas w całej Polsce.
Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kolejne Kłamstwa Prawa
i Sprawiedliwości
Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski wypowiedział się ostatnio
na jednym z serwisów społecznościowych w następujący
sposób:
„Kryzys świński we Francji
ujawnił, że rząd francuski gwarantował rolnikom minimalne
ceny wieprzowiny 1,40 E /kg,
pal sześć UE i wolny rynek”
„Polscy rolnicy też by chcieli
uczciwych cen minimalnych,
ale rząd twierdzi, że Unia się
nie zgodzi...”
W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
- wspólna organizacja rynku wieprzowiny regulowana
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 1308/2013 nie przewiduje możliwości administracyjnego wprowadzenia cen
minimalnych
- w dniach 17 czerwca

i 24 lipca we francuskim Ministerstwie Rolnictwa odbyły
się spotkania mające na celu
ratowania sytuacji na rynku
wieprzowiny. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele hodowców, przemysłu przetwórczego
i wielkich sieci spożywczych
(m.in. Intermarche, Leclerc,
Auchan). Zdaniem francuskiego ministra, pierwszym
i najważniejszym krokiem dla
ratowania sytuacji powinno
być zwiększenie ceny zakupu do poziomu 1,40 EUR/
kg, do czego zobowiązały się
strony uczestniczące w ww.
spotkaniu (tj. przemysł i dystrybucja/handel). Jednak już
na pierwszych sesjach giełdy
wieprzowej „Plerin”, wyznaczającej kurs w skali kraju,
najwięksi przetwórcy Bigard
i Cooperl zbojkotowali zakupy
po ustalonej cenie 1,40 EUR/kg
podkreślając, że jest to „cena
polityczna”, nie przystająca

do ekonomicznej sytuacji na
rynku. Wobec tej sytuacji,
francuski minister rolnictwa
przyznaje, że nie posiada żadnych narzędzi prawnych dla
przekonania przemysłu do
zmiany postawy.
Z powyższego wynika, że
nie można mówić o gwarantowaniu przez rząd francuski
minimalnych cen wieprzowiny
dla producentów, ale raczej
o inicjatywie ministra mobilizującej sektor do zwiększenia poziomu cen płaconych
producentom.
MRiRW apeluje do Pana
Posła Janusza Wojciechowskiego o sprostowanie swoich
nieprawdziwych wypowiedzi
oraz zaprzestanie wprowadzania polskich rolników w błąd.
Źródło:
Biuro Ministra
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Warszawa, 26.08.2015 r

Największe połącznie na polskim
rynku nawozów i nasion
Grupa Kazgod i Dalgety
Agra Polska zdecydowały
o połączeniu w jedną, silną
i bardziej konkurencyjną
organizację.
Dalgety, jako firma kupująca, przejmuje odpowiedzialność za Agro Bakałarzewo,
Kazgod i Agro-Plus – od dziś
firm partnerskich Dalgety.
Transakcja warta 92,5 miliona
złotych czyni z Dalgety wicelidera na rynku agrochemicznym i siewnym.
Dalgety Agra Polska jest pionierem konsolidacji w Polsce,
REKLAMA

gdzie rynek agrochemiczny
zintegrowany jest w 10%.
Dalgety po transakcji z powodzeniem będzie mogła odpowiedzieć na wyzwania rynku
w następnych latach i przygotować się do kolejnych przejęć.
Nie ma dwóch takich podmiotów na polskim rynku,
które pasują do siebie równie
dobrze jak Grupa Kazgod
i Dalgety. Nasze firmy prawie
nigdzie ze sobą nie konkurowały, 95% naszych klientów nie
pokrywa się. Połączenie żadnych innych firm w branży na
polskim rynku nie dawałoby
tak silnej pozycji i tak dobrych
perspektyw na przyszłość

– powiedział Rafał Prendke,
dyrektor zarządzający Dalgety
Agra Polska.
Po połączeniu Dalgety i Agro
Bakałarzewo zajmą się sprzedażą do gospodarstw, a Kazgod
zaopatrzeniem sklepów. Firma
będzie mogła poszczycić się
większą siłą zakupową, szerszą
gamą produktów, największą
ofertą na wyłączność i lepszym
dotarciem do klientów.
Dalgety po transakcji trafi na listę 100 największych
przedsiębiorstw w Polsce.
Źródło: Dalgety Agra Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Znaleźć się pośród najlepszych
INTERMAG plasuje się
w pierwszej trójce polskich
producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów.
Firma INTERMAG została członkiem Konsorcjum
Centrum Kompetencji Puławy (CKP). Organizacja ta
stanowi platformę współpracy i wymiany informacji dla
przedsiębiorców rolnych, doradców oraz jednostek naukowych i szeroko rozumianego
biznesu. Powołanie przedsiębiorstwa w poczet członków
tej jednostki stanowi dla firmy
ogromne wyróżnienie.
Przedsiębiorstwo jest rozpoznawalnym na świecie
producentem innowacyjnych
rozwiązań dla rolnictwa. Nawozy dolistne i biostymulatory
INTERMAG są stosowane na
kilku milionach ha w ponad
20 krajach na całym świecie.

Potencjał
badawczo-rozwojowy.
W dziale R&D firma INTERMAG zatrudnia wysokiej
klasy, kreatywnych specjalistów i ekspertów. Przedsiębiorstwo dysponuje w pełni
wyposażonym laboratorium
formulacyjnym, mikrobiologicznym i analitycznym oraz
własnymi poletkami doświadczalnymi. Spółka aktywnie
współpracuje z renomowanymi
jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą,
a nakłady na działalność badawczo-rozwojową przekraczają 5% wartości obrotów firmy.

Rola INTERMAG
w Konsorcjum
Działalność firmy INTERMAG w ramach Konsorcjum

będzie polegała na:
• Promowaniu rozwiązań
podnoszących konkurencyjność polskiego rolnictwa,
• Upowszechnianiu dobrych
praktyk w dziedzinie prowadzenia badań polowych
nad efektywnością wprowadzanych nowych rozwiązań
agrotechnicznych;
• Propagowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarstw
rolniczych, których celem
jest nie tylko zysk, ale również dbałość o środowisko
naturalne;
• Promowaniu produkcji żywności funkcjonalnej, biofortyfikowanej w substancje
odżywcze przy pomocy nowoczesnych, ekologicznych
metod uprawy.
Źródło: INTERMAG
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Innowacyjna oferta
finansowania
Finansowanie Fabryczne Farmtrac: 0% odsetek,
0% wpłaty własnej z przedłużoną do 36 miesięcy gwarancją
producenta na ciągnik.
Farmtrac Tractors Europe
Sp. z o.o., producent ciągników rolniczych z Mrągowa,
wprowadza nową ofertę,
atrakcyjnego finansowania
Fabrycznego. Przygotowując
tę ofertę położono nacisk na
maksymalne uproszczenie formalności oraz bardzo krótki
czas reakcji – wizyta u Klienta już w pierwszej dobie od
otrzymania zgłoszenia.
Producent przygotował jednocześnie ofertę specjalną Finansowania, którą objęty jest
nowy, najlepiej sprzedający się
model z linii Heritage – 75 konny Farmtrac 6075 DTη.

Warunki Finansowania:
• Oprocentowanie 0% (całkowity koszt finansowania
pokrywa Farmtrac)
• Brak wpłaty początkowej
(I rata płatna po 6 miesiącach od zakupu ciągnika)
• Spłata ciągnika w 4 półrocznych ratach:
• 4 x 16.250 zł (ciągnik z ramą
ochronną)
• 4x 18.625 zł (ciągnik w wersji kabinowej
• Spłata VAT po jego zwrocie
(trzy miesiące)
- Niezmiernie interesujące jest to, że Klient nie musi
wydawać żadnych pieniędzy
żeby odebrać ciągnik Farmtrac
– powiedział dyrektor Piotr Kalinowski, – Wystarczy szybka
i pozytywna decyzja Farmtrac

Financial Services i można spokojnie zacząć pracę nowym
ciągnikiem Farmtrac, który
dodatkowo ma promocyjnie
przedłużoną fabryczną gwarancję do 36 miesięcy (w programie 24+12)– dodał.
Finansowanie Fabryczne
Farmtrac 0% stanowi wyjście
naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników, planujących
zakup ciągnika czy też wymianę wysłużonego sprzętu,
z wykorzystaniem środków
własnych czy też finansowania w ramach krajowych lub
unijnych programów.
Źródło: Farmtrac
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Szanowni Państwo!

Za nami kolejny rok rekordowego poziomu eksportu
polskich produktów rolno-spożywczych i jednocześnie
kolejny rok działań Agencji
Rynku Rolnego na rzecz
zrównoważenia rynku, promocji żywności i wspierania
konsumpcji. Przed nami zaś
rok dla ARR wyjątkowy. Już
25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz
polskiego rolnictwa. Realizuje
swoje zadania w zmieniającej
się sytuacji rynkowej – związanej również z sytuacjami
kryzysowymi na rynku rolnym – m.in. dzięki dobrze
funkcjonującej strukturze
oddziałów terenowych oraz
zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pracowników.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej Agencja wypłaciła
beneficjentom ok. 11,8 mld
zł. Wydawała średniorocznie ponad 300 tys. decyzji
administracyjnych dotyczących zarówno mechanizmów
finansowych, jak i szeregu innych działań nieskutkujących
wypłatami dla beneficjentów.
Agencja Rynku Rolnego jest
cenionym partnerem w realizacji działań wspierających
promocję produktów rolno-spożywczych w kraju i za
granicą. Tylko w 2014 roku
współfinansowano 13 branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych, a od roku
2004 na realizację 29 kampanii wydatkowano ponad
182 mln zł. ARR aktywnie
wspiera działania promujące
produkty żywnościowe wysokiej jakości oraz regionalne, tradycyjne i ekologiczne.
Z dziewięciu obsługiwanych
przez ARR funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych
wypłacono ok. 290,4 mln zł.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się – administrowane przez ARR
– mechanizmy wspierające
konsumpcję:
W programie „Mleko
w szkole” uczestniczy obecnie ponad 2,45 mln dzieci
i młodzieży. W ciągu 10 lat
uczestnicy tego mechanizmu
spożyli blisko 2,2 mld szklanek mleka.
Z programu „Owoce i warzywa w szkole” korzysta
ponad 1,3 mln uczniów.
W trakcie realizacji tego mechanizmu przekazano bezpłatnie jego uczestnikom blisko
262 mln porcji świeżych owoców, warzyw oraz soków.
W ramach realizacji programu pomocy żywnościowej od

2004 r. przekazano ogółem
926 tys. ton artykułów spożywczych o wartości 2,4 mld
zł, które każdego roku trafiały
do 3,5 mln najuboższych osób.
Agencja wspiera rolników,
dopłacając do kwalifikowanego materiału siewnego.
Od 2007 roku rolnicy złożyli 445 tys. wniosków, a ARR
wypłaciła ponad 619 mln zł.
W celu poprawy warunków
produkcji ARR finansuje pomoc dla sektora pszczelarskiego. Od 2004 roku wyniosła
ona ponad 164 mln zł. W zakresie kwotowania produkcji
mleka ARR obsługiwała ponad
148 tys. dostawców mleka.
Agencja Rynku Rolnego
realizuje mechanizmy monitorowania i kontrolowania
procesów produkcji oraz przetwórstwa m.in. na rynkach
cukru i wina, a także w zakresie odnawialnych źródeł
energii. Administruje również
obrotem towarowym z zagranicą produktami rolno-spożywczymi. Od akcesji Polski
do UE służby techniczne
ARR przeprowadziły łącznie prawie 202 tys. kontroli
w zakresie realizowanych
mechanizmów.
Z roku na rok obserwujemy
coraz większe zainteresowanie firm branży rolno-spożywczej uczestnictwem
w działaniach promocyjnych
organizowanych przez ARR.
Dotyczy to nie tylko działań,
które Agencja przygotowuje,
wdrażając branżowy program
promocji, lecz także misji gospodarczych, seminariów
branżowych oraz rozmów
biznesowych, jakie organizujemy w ramach zadań ustawowych w zakresie prowadzenia
działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu
promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod
produkcji, a także systemów
jakości żywności.
Od roku 2012 Agencja
realizuje Program Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych na
rynkach wybranych krajów
unijnych i pozaunijnych pod
hasłem: POLSKA SMAKUJE, które upowszechniane
jest w wielu wersjach językowych w ramach wszystkich
działań promocyjnych. Program obejmuje swoim zasięgiem sześć rynków: Ukrainę,
Chiny, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francję
i Rosję. Jego celem jest wykreowanie silnych polskich
marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone

z krajem pochodzenia. Agencja Rynku Rolnego stwarza
przedsiębiorcom możliwość
kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą oraz pomaga
w nawiązywaniu kontaktów
gospodarczych, a także dostarcza jak najszerszej grupie
odbiorców zagranicznych informacje o rodzimych produktach branży spożywczej.
Szanowni Państwo!
Celem działań Agencji
Rynku Rolnego jest przede

REKLAMA

wszystkim stabilizacja sytuacji
na rynku rolno-żywnościowym
i wspieranie konkurencyjności
produktów rolno-spożywczych.
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej
pieniędzy trafiało do naszych
beneficjentów, co oczywiście
wiąże się z uruchomieniem
przez ARR jak największej
liczby działań, które służą nie
tylko producentom, przetwórcom i eksporterom, ale także
konsumentom.
Aby zapewnić konkurencyjność polskiego rolnictwa

RAPORT

na jednolitym rynku europejskim, konieczna jest kontynuacja mechanizmów wspólnej
polityki rolnej UE. Dlatego
też Agencja Rynku Rolnego będzie nadal realizowała
wybrane programy krajowe
i unijne, aby dzięki zwiększonemu wsparciu finansowemu
UE przemiany na polskiej wsi
dokonywały się z korzyścią dla
całego społeczeństwa.
Radosław Szatkowski
Prezes Agencji Rynku Rolnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014 - 2020
Jeżeli jesteś aktywnym zawodowo rolnikiem i uczestniczysz w systemach
jakości, złóż wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Wnioski można składać w dniach
od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w siedzibie OT ARR.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:
- kontroli po której wydawany jest stosowny certyfikat,
- składki na rzecz grupy producentów,
- zakupu specjalistycznych publikacji,
- zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.
•

Telefoniczny Punkt Informacyjny

22 661 72 72
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Nowa bateria silosów
6
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Silosy BIN-u są chętnie kupowane przez rolników i duże przedsiębiorstwa rolne.
BIN zmienił oblicze polskiego rolnictwa. Nie da się porównać okresu przez rozpoczęciem
produkcji silosów tej marki
i czasów późniejszych. BIN Sp.
z o.o. jest przedsiębiorstwem,
które powstało w 1990 roku.
Od tamtego momentu już ponad 50.000 silosów o łącznej
ładowności ponad 5,5 miliona
ton służy polskim rolnikom.
REKLAMA

W siedzibie Grupy Producentów Rolnych „Ziarno”
w Cichoradzu dostawiona
została ostatnio nowa bateria silosów. Otwarcie nowej
instalacji stało się okazją do
świętowania. Uroczystość zaszczycił Paweł Krzemiński,
prezes BIN-u.
- Dlaczego współpracujemy z BIN-em? Bo mamy

taką zasadę, że współpracujemy z tym, kto ma najbliższą
lokalizację – mówi Stefan Kowalski, prezes GPR. - Drugim
argumentem jest cena, która
tu była do przyjęcia. Dzięki
nowej baterii silosów w tym
obiekcie możemy przyjmować
do 90 ton ziarna na godzinę
– dodaje.
Grupa producentów zajmuje

się również skupem ziarna
zbóż. Jak ocenia Kowalski,
tegoroczne zboża są bardzo
dobrej jakości. Ze względu na
suszę nie trzeba było ziarna
suszyć, a parametry jakościowe takie jak: gęstość, ciężar,
białko czy gluten są na bardzo
dobrym poziomie. Podobnie
sprawa wygląda z kukurydzą,
której ziarno Grupa również

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA
NASZEGO STOISKA NR 99 PODCZAS TARGÓW
AGRO SHOW W BEDNARACH W DNIACH 18-21.09.2015r.

=
=

skupuje. - Z obserwacji wynika, że w naszym województwie
kukurydza będzie trochę lepiej sypała niż ubiegłego roku.
W zeszłym roku w okresie jak
puszczała wiechę i zawiązywały się kolby, była susza, więc
kolby się nie zawiązywały. Na
słabych i średnich ziemiach
więc było tragicznie, a tylko na
najlepszych wynik był umiarkowany. W tym roku rekordów
nie będzie, ale powinno być
nieco lepiej niż rok temu – ocenia Kowalski.
Grupa Producentów Rolnych „Ziarno” Sp. z o.o.

powstała w roku 2006 a dziś
zrzesza 21 producentów rolnych z powiatów: toruńskiego,
bydgoskiego oraz chełmińskiego. Gospodaruje na ok.
5 tys. ha. Firma zajmuje się też
skupem płodów rolnych oraz
sprzedażą środków ochrony
roślin, nawozów oraz węgla.
Osoby lub podmioty mogą zakupić środki ochrony roślin,
nawozy oraz węgiel w siedzibie firmy i 5 oddziałach.
Sprzedaż oferowanych przez
firmę produktów trafia przede
wszystkim do odbiorców indywidualnych w regionie.

Ziemniakom susze niestraszne?
wrzesień 2015 r. | Raport Rolny
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Plantatorzy roślin jarych liczą straty, a jak producenci ziemniaków? Tegoroczny sezon wegetacyjny ocenia dr
Wojciech Nowacki Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR oddział w Jadwisinie w rozmowie z Alicją Szczyptą.
Dramatu nie ma, bo to się rozłożyło w czasie. Najmniej ucierpiały odmiany bardzo wczesne
– wczesne, bo zdołały wykorzystać
niewielkie zasoby wody z zimy,
a następnie niewielkie opady
z maja i początku czerwca. Plenność jest mniejsza, ale bulwy
w ogóle są wyrośnięte. Gorzej
jest w odmianach średnio-wczesnych, a najgorzej w późniejszych.
Z obawą oczekuję jak zareagują
odmiany późne, bo są one podstawą surowcową naszego przemysłu
skrobiowego. Bardzo nam w tym
roku zależy, aby była ona jak największe, bo uruchomiono przecież
dopłaty do skrobii ziemniaczanej,
więc aż chciałoby się, aby i plony
były wysokie. Tak jednak nie będzie, bo już widać, że w tym roku
będą największe spadki odmian
późniejszych. Tu sytuacja będzie
wręcz dramatyczna.
Ziemniak jest dość specyficzną
rośliną, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wodę...
Z jednej strony potrzebuje jej
bardzo wiele w okresie wegetacji
– w sumie 400 mm opadów od
REKLAMA

maja do września. Z drugiej strony
jest to gatunek bardzo odporny na
stres suszy. A więc dwie sprzeczne sprawy. Popatrzmy jednak na
pola: kukurydza, roślina z grupy
C 4, czyli bardzo oszczędnie gospodarująca wodą, nie dała sobie
rady z upałami i głęboką suszą.
Ziemniak jednak w dalszym ciągu pozostawił część asymilacyjną
zieloną.
Jeszcze żywą!
Bo cała woda w bulwie i to jest
skarb tego gatunku. Bulwa raz zawiązana w swojej końcowej masie, pod ziemią, jest rezerwuarem
dla rośliny na przetrwanie suszy
i oczekiwanie na deszcz. Oczywiście to odbije się na wysokości
i jakości plonu, ale roślina w ogóle
przetrwa. Nie uschnie. Rzadko
który gatunek ma takie możliwości i zdolności gospodarowania
wodą. Ziemniak potrzebuje najmniej wody na wyprodukowanie
tej samej ilości energii z hektara – w porównaniu ze zbożami,
kukurydzą czy roślinami białkowymi. Gospodaruje on wodą
w sposób bardzo wysublimowany:

np. współczynnik transpiracji jest
w ziemniaku dwukrotnie mniejszy
niż w zbożach, czyli na jednostkę masy plonu zużywa najmniej
wody. Skoro więc potrzeba mu
dużo wody, to znaczy że jego
produktywność jest nieporównywalnie większa. Rolnik przy
podejmowaniu decyzji o uprawach
bierze pod uwagę takie kryteria
jak: opłacalność, kapitałochłonność, trudność itp. Z drugiej
strony są podmioty organizujące
produkcję rolniczą w kraju i jest
kwestia ich odpowiedzialności.
W czym Polska powinna się specjalizować? Ziemniak jest u nas
niedowartościowany.
A dla porównania jest wąskospecjalizowana Holandia...
Która specjalizuje się w sadzeniaku ziemniaka i eksportują go
na cały świat. Można? Można.
Nasze warunki klimatyczne są
nieco gorsze od holenderskich,
ale nie są złe. Mało mamy plantacji
z nawadnianiem, jak byśmy mieli
ich więcej, to byśmy byli równie
niezależni od pogody.
Ale to są spore koszty: bicie

studni, używanie wody z sieci...
I dlatego ta ziemniaczana niezależność od wody powinna być
poczytana za główny argument
za jego uprawą. Pomijając już
inne argumenty jak jakość skrobii
ziemniaczanej w porównaniu do
zbożowej i kukurydzianej. Nie ma
porównania. Importujemy bardzo
duże ilości skrobii, pomimo że
możemy ją sobie wyprodukować
sami. Jesteśmy więc stratni na bilansie eksport-import.
A w odniesieniu do ziemniaka
jadalnego? Jak wygląda sytuacja?
Tu żal można mieć do rodaków
zwłaszcza młodszego pokolenia,
którzy jedzą coraz mniej ziemniaków. Jest „zbyt pracochłonny” w kuchni, a każdy oczekuje
uproszczonego spożywania pokarmów. Fakt, ma on swoje wady
i zalety. Obecnie mamy bardzo
niskie pożycie – ok 100 kg na statystycznego Polaka na rok. Dla
porównania w Wielkiej Brytanii,
gdzie spożycie bardzo spadło, zrobiono wielką kampanię i wypromowano ziemniaka pieczonego,
a wówczas spożycie się poprawiło

i wynosi teraz powyżej 100 kg.
Jeszcze jeden element w uprawie jest tu istotny w odniesieniu
do suszy. Mokre lato oznacza
więcej chorób grzybowych,
czy więc suche lato rzeczywiście
ograniczyło je? Jak wpłynęło na
szkodniki?
Suche lato istotnie ogranicza
choroby grzybowe, i w tym roku
rzeczywiście z zarazą ziemniaka
nie było żadnego problemu. Z alternariozą jednak trochę problemu
jest – jak co roku. Wysoka temperatura i sucha pogoda jej sprzyja.
Można by pokusić się o porównanie dla określonego poziomu
rozwoju produkcji: co jest lepsze
– rok mokry i walka z zarazą czy
rok suchy i walka o wodę.
I co jest korzystniejsze?
Moim zdaniem jednak ten
mokry rok. Dlatego, że mamy
rozwiązania służące do ochrony
plonu, a dostarczenie wody na ten
sam hektar jest dużo trudniejsze
i dużo kosztowniejsze·niż dostarczenie chemii.
A czy susza wpłynęła również na znany wektor chorób

wirusowych – mszycę?
W tym roku są ekstrema i temperaturowe i suszowe, więc większego zagrożenia oczekujemy ze
strony szkodników glebowych.
One szukały wody, a jedynym źródłem wody w glebie jest bulwa.
Stąd uszkodzenia bulw. Stonka
nie miała żadnego negatywnego
znaczenia. Zagrożenie ze strony
mszyc na plantacjach nasiennych
zostało dawno już technologicznie
znacznie ograniczone. Jednakże
pojawy mszyc były bardzo zróżnicowane regionalnie, np. na Pomorzu praktycznie ich nie było
wcale. Dodatkowo mszyca nie
lubi aż takich upałów. W związku z tym, problemu z materiałem
sadzeniakowym nie powinno być
absolutnie żadnego.

Pszenica ozima – wyniki PDO
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Obecnie w KR pszenicy ozimej znajdują się 94 odmiany,
w tym 63 zagraniczne (63%)
Według danych GUS średnia
powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w ostatnich dwóch
latach wynosiła w Polsce 1,92,0 mln ha, najwięcej spośród
wszystkich zbóż. Również liczba odmian pszenicy ozimej
w Krajowym rejestrze jest duża
i systematycznie się zwiększa.
Na rynku nasiennym,
oprócz odmian z KR dostępnych jest również szereg
odmian ze Wspólnotowego
katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Przy tak bogatej ofercie wybór odmiany
nie jest łatwy. W podjęciu
decyzji dużym ułatwieniem
mogą być „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze
województwa (LOZ)”. Listy
tworzone są regionalnie, na

szczeblu poszczególnych województw i corocznie aktualizowane. W bieżącym sezonie
dla pszenicy ozimej w każdym
województwie rekomendowanych jest od 5 do 14 odmian,
które powinny się najlepiej
sprawdzać w lokalnych warunkach. W roku 2015 na LOZ
znajdują się łącznie 33 odmiany, w tym cztery z CCA.
Odmianami rekomendowanymi w największej liczbie
województw są Linus i KWS
Ozon oraz Patras, Ostroga
i Sailor. Aby odmiana została wpisana na LOZ w danym
województwie, musi uzyskać
co najmniej dwuletnie dobre
wyniki wartości gospodarczej
w danym województwie. Dla
najlepszych odmian przewidziana jest wstępna rekomendacja już po pierwszym roku
bardzo dobrych wyników.

W tabeli 1 przedstawiono
wyniki plonowania na obu
poziomach agrotechniki oraz
wybrane cechy rolnicze. Odmiany pszenicy ozimej badane
są przy dwóch zróżnicowanych
poziomach agrotechniki. Wysoki poziom agrotechniki
(a2) różni się od przeciętnego zwiększonym o 40 kg/ha
nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów
wieloskładnikowych (łącznie
z fungicydami), ochroną przed
wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). Pozwala to
oceniać reakcję odmian przy
dodatkowych nakładach na
nawożenie i ochronę.
Przy wyborze odmiany
zasadniczym kryterium jest
wielkość plonu, ważna jest
także jego jakość. Spośród odmian z grupy A, w ostatnim
trzyleciu najlepiej plonowały

odmiany Linus, KWS Dakota
i Consus. Na nieco wyższym
poziomie plonują najlepsze
odmiany z grupy B – Skippy,
Rotax i KWS Loft. Odmiany
pastewne w ostatnich latach
nie miały większego znaczenia,
jednak nowo zarejestrowane
odmiany (Gimantis, Ohio,
Rockefeler) wnoszą istotny postęp hodowlany w plenności.
Spośród pozostałych cech rolniczo-użytkowych ważnych przy
wyborze odmiany, szczególne
znaczenie ma zimotrwałość.
Wprawdzie w ostatnich trzech
latach nie zanotowano większych strat z powodu wymarzania, to jednak zima w sezonie
2011/2012 pokazała, że w naszych warunkach klimatycznych
zimotrwałość jest cechą, której
nie można pominąć.
Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU
Słupia Wielka

Sailor

A
A

Natula

A

2013

Mulan

B

2011

Bamberka

A
B

Platin

B

Julius CCA

E

Skagen

A

Fidelius

B

Tonacja

A

2014

2011

2014

2014

2015

2014

2014

2011

2011

2012

2011

2013

2014

2012

2014

2013

2014

2012

2015

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2012

2013

2012

2011
2011

2014

2011

2012

2012

2013

2013

2015

2014

2012

2012

2006

2004

2011
2012
2013

2013

2014

2014

2012

2015

2015

2014

2014

2011

2011

2011

2013

2013

2013

2014

2013

2013

2015

2011

2013

2012

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2013

2012

2011

2015

2013

2013

2013

2014

2015

2015
2013

2013

2014

2015

2015

2013

2012

2014
2013

2013
2013

2014

2012

2015

2014
2012

2013

2013

Zachodniopomorskie

2014

2011

Wielkopolskie

2012

2013

Warmińsko-Mazurskie

2014

2014

Świętokrzyskie

2015

2013

Śląskie

2015

Pomorskie

2015
2014

2015
2013

Arkadia

Jantarka

Podlaskie

A

Podkarpackie

A

2014

2014

Opolskie

Patras
Ostroga (oś)

2015
2014

Mazowieckie

B

Małopolskie

A

Łódzkie

Linus
KWS Ozon

Lubuskie

Odmiana

Lubelskie

Tabela 2. Listy zalecanych do uprawy odmian pszenicy ozimej na obszarze województw na rok 2015
Kujawsko-Pomorskie
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Dolnośląskie
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2013

2014

2015

2015

2014

2012

2014
2004

Askalon

A

Legenda

A

Praktik

A

Artist

B

2015R

Astoria

E

2014

2015

2012

2013

Bogatka

B

Kredo

A

KWS Dacanto

B

KWS Livius

B

Markiza

C

Speedway

B

Arktis

A

Brilliant CCA

A

Fakir

B

Oxal

A

Pamier CCA

A

Smuga

A

2012
2008
2015

2007

2008

2012

2012

2009

2015

2015
2015R

2007

2015

2013
2015R

2015R
2012

2011

2015

2015
2015R
2008

2015R
2014
2014
2010

Toras CCA
A
2009
E – elitarna odmiana chlebowa; A – jakościowa odmiana chlebowa; B – odmiana chlebowa; C – odmiana pastewna lub inna; (oś) – odmiana
o kłosie ościstym; CCA – odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych
2015R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2014
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Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej
L.
p.

Odmiana

Plon
Zimo
Masa
Licz ba
Plon ziarna a2
ziarna a1
trwa łość 1000 ziaren opadania

Zawa
Wysortość
kość roślin
biał ka

grupa E
1

Astoria

74,1

86,9

3,0

49,0

7

8

101

grupa A
2

Akteur

71,1

83,2

2,5

44,5

9

9

101

3

Arkadia

78,4

94,8

6,0

46,2

7

5

101

4

Arktis

73,7

85,0

4,5

42,1

7

7

97

5

Askalon

75,4

88,4

2,5

41,4

8

5

91

6

Baletka

80,3

95,9

4,5

39,9

6

5

86

7

Bamberka

73,9

87,1

3,0

46,6

8

7

95

8

Bockris

73,1

84,5

2,0

47,7

6

5

99

9

Boomer

78,4

91,6

3,0

41,7

9

5

86

10

Consus

83,1

96,1

3,0

44,1

8

6

94

11

Delawar

83,0

94,4

4,0

39,5

8

6

89

12

Estivus

76,9

89,0

2,5

44,8

8

6

91

13

Florus

80,2

90,7

4,0

40,4

8

5

93

14

Franz

82,5

96,0

3,5

43,7

9

5

94

15

Hondia

81,3

92,1

4,5

47,7

9

6

94

16

Kepler

75,3

88,2

2,5

45,6

8

5

85

17

Kohelia

74,3

88,5

5,5

47,0

7

5

106

18

Kranich

80,5

93,2

3,0

41,7

9

6

88

19

Kredo

77,8

91,5

2,5

42,0

7

5

84

20

KWS Dakota

83,3

95,3

4,0

44,7

5

6

86

21

KWS Malibu

81,1

94,1

3,0

41,6

7

5

98

22

Lavantus

76,8

92,0

3,5

40,6

8

5

93

23

Leandrus

80,0

94,2

3,5

42,8

9

5

93

24

Legenda

78,4

93,8

6,0

44,4

8

7

115

25

Linus

84,0

97,3

4,0

43,0

6

5

89

26

Ludwig

76,7

91,6

3,5

48,8

7

7

106

27

Naridana

76,9

87,5

5,0

45,0

7

6

89

28

Natula

79,1

90,8

4,5

45,5

7

6

102

29

Operetka

72,4

85,2

2,0

43,7

7

5

96

30

Ostroga o/

77,8

90,2

6,0

48,0

6

6

98

31

Oxal

75,4

88,8

2,0

43,9

6

5

94

32

Patras

82,4

94,8

4,0

49,6

8

5

90

33

Pokusa

79,9

93,6

3,5

42,5

6

5

97

34

Praktik

79,5

93,1

4,0

41,0

8

5

86

35

RGT Kilimanjaro

83,0

96,2

4,0

44,7

9

6

87

36

Sailor

81,8

95,0

5,5

45,9

6

6

101

37

Skagen

80,4

92,6

4,5

44,8

9

7

97

38

Smuga

76,5

89,4

6,5

45,8

8

6

107

39

Tonacja

75,6

89,9

5,5

45,9

6

6

104

40

Torrild

79,1

91,5

4,0

41,9

8

7

93

9
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c.d. tabeli 1.
Zawa
Wysortość
kość roślin
biał ka

L.
p.

Odmiana

41

Tulecka b/

76,5

90,3

2,5

45,4

5

5

102

42

Wydma

73,3

85,7

4,0

42,1

8

6

95

Plon
Zimo
Masa
Licz ba
Plon ziarna a2
ziarna a1
trwa łość 1000 ziaren opadania

grupa B
43

Artist

84,7

97,1

4,0

45,6

9

5

90

44

Banderola

75,9

87,8

2,5

46,8

7

4

87

45

Belissa

79,6

92,6

4,5

45,0

8

6

89

46

Bogatka

76,8

91,0

6,0

49,0

8

6

103

47

Bystra

62,6

72,3

1,5

41,3

8

5

80

48

Fakir

79,8

93,1

4,5

43,5

8

6

93

49

Fidelius

81,0

94,3

5,0

44,2

8

4

96

50

Forum

77,3

90,8

2,0

44,7

7

5

86

51

Janosch

83,0

95,6

3,0

43,9

6

4

89

52

Jantarka

77,9

90,9

5,0

46,5

7

5

96

53

Jenga

75,6

88,4

2,5

41,4

6

5

88

54

KWS Dacanto

80,0

92,4

2,0

44,5

8

4

91

55

KWS Livius

82,7

95,5

3,5

47,6

8

6

102

56

KWS Loft

85,1

98,9

3,0

42,9

9

5

91

57

KWS Magic

80,0

94,1

1,5

41,5

9

6

86

58

KWS Ozon

81,7

95,2

4,0

45,8

8

4

83

59

Meister

74,5

86,6

1,5

47,1

8

6

93

60

Meteor

78,6

91,7

3,5

41,7

8

6

92

61

Mulan

79,4

92,2

3,0

44,1

6

5

95

62

Muszelka

71,8

85,5

2,5

41,3

6

4

80

63

Pengar

79,9

94,4

3,0

40,6

8

5

93

64

Platin

82,3

94,5

4,0

42,1

7

4

97

65

Rotax

85,4

95,9

4,5

39,8

7

4

91

66

Silenus

82,6

91,2

3,0

44,4

7

6

85

67

Skippy

85,6

95,3

3,5

40,0

7

4

87

68

Smaragd

77,7

90,2

2,0

41,5

8

5

91

69

Speedway

83,2

94,3

2,5

41,2

7

4

92

70

Tobak

84,4

97,3

3,5

44,1

8

5

92

grupa C
71

Belenus

66,0

86,4

2,0

38,5

7

4

90

72

Elipsa

67,6

82,7

2,0

40,3

7

5

83

73

Florencia

82,1

94,1

3,0

45,3

6

3

88

74

Forkida

77,4

91,0

4,5

46,1

5

5

99

75

Gimantis

85,9

98,6

3,5

42,7

7

4

87

76

Henrik

73,5

86,4

1,5

46,3

8

4

95

77

Markiza

78,0

92,2

5,0

44,3

7

6

101

78

Ohio

85,9

96,3

2,5

48,5

7

5

94

79

Rapsodia

62,0

74,4

1,5

42,5

7

4

81

80

Rockefeller

84,1

96,3

3,0

40,8

8

3

92

o/ – odmiana o kłosie ościstym; b/ – odmiana o białej barwie ziarna; plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty
wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

REKLAMA

wrzesień 2015 r. | Raport Rolny

kwalifikowany materiał
siewny
PSZENICA Askalon, Arkadia, Arktis, Bamberka, Forum,
Estivus, Kampana, KWS Ozon, Lavantus,
Memory, Natula, Primus, Sailor, Turnia
ODMIANY OŚCISTE: Mewa, Ostka Strzelecka
JĘCZMIEŃ Antonella, Henriette, KWS Meridian,
Metaxa, Titus
ŻYTO
Dańkowskie Amber, Dańkowskie
Diament, Dańkowskie Opal
PSZENŻYTO Borowik, Fredro, KWS Trisol, Tomko,
Trismart, Twingo, Palermo, Remiko,
Rotondo, Wiarus

zboża jare

pszenica | jęczmień | owies | pszenżyto

kukurydza
trawy

buraki pastewne
motylkowate

strączkowe

DROBNONASIENNE

GRYKA ◆ GORCZYCA ◆ FACELIA ◆ RZEPA ◆ MARCHEW ◆ KAPUSTA

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków
tel.: 12/ 633 68 22, fax: 12/ 633 68 23

Kraków - Dział Handlowy ‣ tel.: 12/ 398 79 20-23
Nowy Sącz ‣ ul. Dojazdowa, tel.: 509 095 493
‣ ul. Ciećkiewicza 3, tel.: 18/ 443 70 07, 18/ 443 70 57
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Pszenica ozima
– opóźniony termin siewu

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) zakresem badań
obejmuje nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również
odmianowo-agrotechniczne.
Jednym z ważniejszych
elementów agrotechniki jest
termin siewu. W ostatnich
latach coraz częściej uprawia
się pszenicę ozimą po przedplonach późno schodzących
z pola (burak cukrowy, kukurydza). W celu wskazania
odmian najbardziej odpowiednich do opóźnionego siewu
prowadzone jest w ramach
PDO specjalna seria doświadczeń z wybranymi odmianami pszenicy ozimej i jarej
(w Krajowym Rejestrze nie
wyodrębnia się odmian przewódkowych). Doświadczenia
zakładane są po 10 listopada.
W latach 2013-2014 w doświadczeniach tych nie odnotowano większych strat po
zimie i uzyskano zadowalające
wyniki plonowania. W obu
latach dobrym plonowaniem
wyróżniały się odmiany Linus,
Patras, Arkadia i Praktik (grupa A) oraz Speedway i KWS
Ozon (grupa B). Spośród
nowych odmian (badanych
tylko w roku 2014) wysoko
plonowały odmiany Artist,
Fakir i KWS Livius (grupa B).
Łącznie z odmianami pszenicy
ozimej oceniano również kilka
odmian pszenicy jarej. Spośród
nich najwyższy plon uzyskała
odmiana Tybalt, jednak w obu
latach odmiany pszenicy jarej
wyraźnie ustępowały plonowaniem odmianom pszenicy
ozimej. Odmienne warunki miały miejsce w sezonie

2011/2012. Bardzo niskie
temperatury (znacznie poniżej
-20°C), połączone z brakiem
okrywy śnieżnej powodowały
znaczne wymarzanie roślin,
zarówno w doświadczeniach
PDO zakładanych w optymalnych terminach, jak i przy siewach późnojesiennych. W roku
2012 plony były bardzo zróżnicowane. W doświadczeniach,
w których przezimowanie było
dobre, poziom plonowania był
zadowalający, natomiast przy
zróżnicowanym przezimowaniu plon był wyraźnie niższy,
a różnice między badanymi
odmianami były znacznie
większe. Na ogół lepiej plonowały odmiany o większej
zimotrwałości (oceny powyżej
4 w skali 9-stopniowej) oraz
o dobrej zdolności regeneracji na wiosnę. O powodzeniu
uprawy w dużej mierze decydują warunki pogodowe w czasie
siewów, a także w okresie jesienno-zimowym. Przy surowych zimach, zwłaszcza bez
okrywy śnieżnej, odmiany
pszenicy jarej są zdecydowanie bardziej narażone na
wymarzanie. Siewów późnojesiennych należy unikać na
polach z dużą ilością zagłębień
i nierówności terenu, ponieważ
zboża siane w tym terminie
są szczególnie wrażliwe na
wymakanie.
Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU
Słupia Wielka

Tabela 1. Plon ziarna odmian pszenicy ozimej i jarej
przy opóźnionym terminie siewu.
L.
p.

Odmiana

Wartość
Technol

1

Plon ziarna (% wzorca)
2014

2

Wzorzec dt z ha

2013

2012

3
91,6

81,2

85,1

Pszenica ozima
1

Astoria

2

E

96

94

Arkadia

101

103

3

Arktis

91

4

Estivus

99

101

5

Figura

88

94

98

6

Kredo

99

104

107

7

Lavantus

99

8

Linus

104

105

102

9

Patras

104

102

10

Praktik

101

103

11

Sailor

99

102

104

12

Skagen

99

95

102

13

Torrild

102

92

103

14

Tulecka b/

98

102

15

Artist

106

16

Fakir

103

17

Fidelius

18

A

B

106

99

102

Forum

102

88

19

Jantarka

97

99

20

KWS Livius

103

21

KWS Magic

103

98

22

KWS Ozon

102

105

23

Pengar

100

24

Platin

99

105

25

Speedway

104

110

26

Henrik

103

101

108

C

104

104

102

Pszenica jara
27

Izera

91

28

Ostka Smolicka o/

89

95

102

29

Parabola

93

91

94

30

Struna

31

Tybalt

96

96

110

32

Waluta

88

85

92

9

8

3

Liczba doświadczeń

A

90

Kol. 1: wzorzec: 2014 – Figura, Patras, Artist, KWS Ozon; 2013 – Figura,
Patras, KWS Ozon, Muszelka; 2012 – Bockris, Figura, KWS Ozon, Muszelka;
b/ – odmiana o białej barwie ziarna; o/ – odmiana o kłosie ościstym;
Kol. 2: E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana
chlebowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna
Kol. 3: termin siewu: po 10 listopada; intensywny poziom agrotechniki
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Wapnowanie to nie tylko
regulacja pH

SŁOMEX, czyli szybka
mineralizacja resztek pożniwnych

Źle zarządzana gleba ulega degradacji, staje się
dysfunkcyjna i mniej produktywna.
W czerwcu br. ruszył pilotażowy program akcji Aktywne odżywianie roślin i gleby.
Składniki pokarmowe to dziś
za mało. Inicjatorzy kampanii
będą promowali efektywne nawożenie upraw, zgodne z wytycznymi KE, które umożliwia
zasobooszczędne stosowanie nawozów mineralnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich
i jakościowo dobrych plonów.
Priorytetem będzie podnoszenie świadomości rolników w tej
dziedzinie. Mamy nadzieję, że
spotka się to z ich życzliwym
przyjęciem, ponieważ takie właśnie korzystanie z nawozów leży
także w ich interesie.
Kondycja gleby warunkuje
efektywność produkcji. Postrzeganie gleby jako dynamicznego
układu różnych elementów pozwala na prawidłowe zaplanowanie nawożenia, które działać
powinno wielopłaszczyznowo.
Nie tylko dokarmi rośliny, ale
także spowoduje zmiany fizyko-chemiczne w samej glebie. Będzie sprzyjało rozwojowi fauny
i flory glebowej, wyreguluje pH,
podniesie jej żyzność i sprawi,
że składniki pokarmowe będą
łatwiej przyswajalne dla roślin.
Samo uzupełnianie składników
pokarmowych nie jest bowiem
działaniem wystarczającym.
Dlaczego? Jeżeli gleba będzie
dysfunkcyjna i niskiej sprawności biologicznej, to dostarczane
do niej składniki pokarmowe
będą podlegały nazbyt intensywnemu wypłukiwaniu,
wymywaniu i uwstecznianiu
do form dla roślin trudno lub
w ogólne niedostępnych. Niezbędne jest więc wprowadzanie
z nawozami dodatków, które

poprawią parametry gleby decydujące między innymi o jej
żyzności, zwiększające sorpcję, regulujące gospodarkę
wodną. Należy więc stosować
metody zabezpieczania gleby
w taki sposób, by stworzyć roślinom jak najlepsze warunki
do wzrostu i rozwoju. Ale pamiętajmy też o tym, że gleba
to także warsztat pracy rolnika
i na przykład w krajach Europy
Zachodniej, gleba w wysokiej
kulturze rolnej kosztuje więcej
niż ta zaniedbana. Takie działanie jest więc także nie tylko
zwykłą inwestycją w uprawę,
ale również inwestycją w kapitał
gospodarstwa.
Osiągnięcie prawidłowego
odczynu gleby na poziomie wyższym niż 5,5 pH to główny, ale
nie jedyny cel takiego zabiegu!
Wapnowanie powinno działać
także na strukturę i właściwości
gleby, a przez to na prawidłowy
rozwój roślin. Powinno też odżywiać rośliny wapniem, który
jest jednym z najważniejszych
składników odżywczych roślin,
o czym często zapominamy. Najrozsądniej jest więc wybrać taki
nawóz, który także wpłynie pozytywnie na żyzność i kondycję
gleby, i będzie doskonale odżywiał same rośliny. Tego typu
preparaty zawierają w swoim
składzie mezocalc, czyli wysoce
reaktywny i łatwo przyswajalny
węglan wapnia pozyskiwany
z oceanicznych złóż pochodzących z ery mezozoicznej. Mezocalc jest rezerwuarem wapnia
dla roślin, poprawia strukturę
gleby, stymuluje rozwój systemu
korzeniowego, zapewnia lepsze kiełkowanie i krzewienie się
roślin. Preparaty zawierające

mezocalc służą do nawożenia
przede wszystkim gleby, ale też
samych roślin. A dodatkowo
poprzez swoje strukturotwórcze oddziaływanie na glebę
i stymulację w niej życia mikrobiologicznego powodują
udostępnienie ogromnych ilości pozostałych składników
pokarmowych znajdujących
się dotychczas w formie nieprzyswajalnej lub trudno dostępnej dla roślin. Tego typu
preparaty wpływają bardzo
korzystnie na porowatość gleby, jej odporność na ugniatanie,
likwidują podeszwę płużną, korzystnie wpływają na stosunki
powietrzno-wodne. Na rynku
są też dostępne nawozy wapniowe, z dodatkiem substancji biostymulujących pozyskiwanych
z alg morskich, takich jak np.
aminopuryna, która łącząc się
z receptorami komórkowymi
działa jak sygnał, po wychwyceniu którego roślina zaczyna
intensywniej pobierać wapń.
Zwiększone pobieranie wapnia dodatkowo intensyfikuje
podziały komórek, wpływa
na wzrost i rozwój korzenia
głównego i korzeni włośnikowych, kiełkowanie, kwitnienie
i dojrzewanie. A pamiętajmy,
że korzenie „to gęba rośliny”.
Po zastosowaniu nawozów zawierających reaktywny węglan
wapnia wzrasta pojemność wodna gleb, zawartość próchnicy,
a poprawienie kultury gleby
umożliwia stosowanie uproszczonych technologii uprawy.
Wapnowanie jest więc bardzo
ważnym zabiegiem agrotechnicznym, o którym należy bezwzględnie pamiętać.
Anna Rogowska

INTERMAG od ponad 25 lat
umiejętnie łączy doświadczenie zespołu wysokiej klasy
specjalistów z nowoczesnymi
technologiami w rolnictwie
i ogrodnictwie. Efektem tych
działań są nowości wprowadzane do oferty handlowej
przedsiębiorstwa. W tym sezonie wprowadziliśmy trzy
nowe preparaty: ROOTSTAR®
– służący do stymulowania
rozwoju systemu korzeniowego; FOSFYN® – przeznaczony
do odżywiania roślin i redukcji stresów biotycznych oraz
SŁOMEX® – stosowany do
przyspieszania mineralizacji
resztek pożniwnych.
Po zbiorze plonu zbóż, kukurydzy czy rzepaku na polu
pozostają resztki pożniwne
– korzenie, łuszczyny, strąki, plewy, opadłe liście, które

są cennym źródłem nie tylko
składników pokarmowych, ale
też materii organicznej. Szybkość ich mineralizacji zależy
od wielu czynników, głównie
obecności i działalności mikroorganizmów glebowych,
temperatury podłoża oraz opadów. Specjaliści firmy INTERMAG opracowali wyjątkowo
skuteczną formulację zawartą
w produkcie przeznaczonym
do przyspieszania dekompozycji resztek pożniwnych
– SŁOMEX®. Preparat ten
stymuluje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za
mineralizację materii organicznej. Nawóz zawiera azot
(z którego korzystają bakterie
mineralizujące) oraz zestaw
mikroelementów. Zawartość
miedzi, cynku i manganu
powoduje szybszy rozkład

lignin, natomiast żelazo oraz
molibden przyspieszają rozkład
celulozy. Uzyskane w 2014 r.
wyniki doświadczeń wskazują na znaczne zwiększenie
aktywności mikroorganizmów
glebowych, które są odpowiedzialne za odblokowywanie
niedostępnych dla roślin form
fosforu z gleby oraz na szybszy
rozkład słomy, co przejawia
się między innymi zwiększoną
zawartością potasu w glebie.
Użycie preparatu SŁOMEX®
pozwala na zwiększenie tempa
rozkładu resztek pożniwnych,
a tym samym szybsze uwalnianie składników pokarmowych,
które zostaną wykorzystane
przez rośliny następcze. Intensyfikacja procesu dekompozycji
resztek pożniwnych poprawia
żyzność gleby oraz ułatwia zabiegi agrotechniczne.

Tabela. Dawki i terminy stosowania preparatu SŁOMEX® w uprawie wybranych gatunków roślin uprawnych
Ściernisko / Pozostawiona słoma

Terminy stosowania

Dawka
(l/ha)

Rzepak
Zboża
Kukurydza

7-12
krótko przed rozpoczęciem uprawek
pożniwnych

5-10
10-20

Strączkowe

5-10
Źródło: INTERMAG
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA

Firma Gospodarczo – Handlowa
Agria Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5
tel./fax (14) 621 88 21, tel. (14) 621 88 22, tel. kom. 604 428 783
www.agria.pl • e-mail: biuro@agria.pl

WAPNO NAWOZOWE
WSZYSTKICH ODMIAN

w tym WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE (PALONE)
o zawartości CaO powyżej 70%
produkcji
WYJĄTKOWO SKUTECZNE W POPRAWIE STRUKTURY I pH GLEBY

KREDA GRANULOWANA I PYLISTA
Pełne dostawy (24-27t):
• luzem
• w big-bagach (ok. 1 tona) i workach 20, 25, 40 i 50 kg (paleta 1 t)
Dostawy kurierskie - (na paletach) - każda ilość
Oferowany przez nas towar jest najwyższej jakości potwierdzonej
stosownym świadectwem dostarczanym klientowi przy każdej dostawie.
Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R AC Y

REKLAMA

Horyzo
Stabilne i wysokie
plonowanie w ostatnich
3 latach w PDO:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin • tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

żyto populacyjne

• 2014: 101,9% w a1 i 101,6% w a2
• 2013: 101,5% w a1 i 101,7% w a2
• 2012: 102,0% w a1 i 101,3% w a2
•
•
•
•
•
•
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wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka
rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie
dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową
odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby
bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej

polecamy także: żyto ROSTOCKIE, pszenice: WYDMA, ZAWISZA, BAMBERKA,
BANDEROLA, pszenżyto: BOROWIK, ALGOSO
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www.uprawypolowe.pl
www.uprawypolowe.pl
www.uprawypolowe.pl

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889

www.raportrolny.pl
www.raportrolny.pl
www.raportrolny.pl

Rolnictwo precyzyjne
w optymalizacji uprawy pszenicy

URODZAJ
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Pszenica zwyczajna uprawiana
w Unii Europejskiej (UE) stanowi
prawie 20% światowej produkcji tego
zboża. Do wyprodukowania rocznie
135-143 mln ton ziarna pszenicy zużywa się około 25% całej ilości nawozów
azotowych stosowanych w krajach
UE. Polska z rekordową produkcją
11,6 mln ton ziarna pszenicy w roku
2014r., jest czwartym producentem
ziarna pszenicy w UE. Tak duża skala
produkcji i duże zużycie nawozów
azotowych i ich wysoki koszt, rodzi
pytanie czy możliwe jest opracowanie
metody bardziej efektywnego wykorzystania nawozów azotowych przez
pszenicę? Czy można ograniczyć straty azotu, jeśli w obrębie niektórych
rejonów pola stosowane są nadmierne
dawki tego składnika?
Powszechnie znany jest fakt, że
optymalna dawka azotu może znacznie różnić się w zależności od warunków środowiska między regionami
kraju, polami w jednym gospodarstwie, a ostatnie prace dokumentują
również różnice odnośnie potrzeb
nawożenia N w obrębie jednego pola,
co daje duże możliwości stosowania
zmiennej dawki azotu. Taki sposób
stosowania azotu to dostosowanie
dawki tego składnika do aktualnego, zróżnicowanego w obrębie pola
uprawnego, zapotrzebowania roślin
na azot, co związane jest najczęściej
ze zmiennością przestrzenną jakości
gleb i zaopatrzenia roślin w wodę.
Dotychczas stosowane przez
producentów rolnych technologie
uprawy pszenicy ozimej zazwyczaj
nie uwzględniają zmienności warunków glebowych w obrębie pola
uprawnego (m.in. zasobności gleby
w azot mineralny) i stanu odżywienia azotem łanu roślin. Oznacza to,
że dawki azotu nie są zróżnicowane
w obrębie pola, co prowadzić może
do niedostatecznego lub nadmiernego odżywienia roślin azotem.
Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania, od wiosny 2013r.,
w Katedrze Agronomii, Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podjęto badania,
finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zadania1, pt.: Innowacyjne
technologie uprawy zbóż, w celu
uzyskania surowca wysokiej jakości
do produkcji wyrobów zbożowych
o obniżonej kaloryczności i wysokiej
wartości dodanej.
W doświadczeniach wprowadzono stałą i zmienną dawkę azotu stosowaną w stadiach:

• początku strzelania w źdźbło
(oddziaływanie głównie na plon
ziarna), im rzadszy i mniej zielony
łan tym wyższa dawka azotu,
• w pełni widocznego liścia flagowego, tzw. dawka „na kłos”
służąca głównie poprawie jakości ziarna (masa tysiąca ziaren,
zawartość białka). Im rzadszy
i mniej zielony łan tym niższa
dawka azotu.
Badania z wykorzystaniem
narzędzi rolnictwa precyzyjnego
wykonano na 7 dużych polach
uprawnych pszenicy ozimej, łącznie około 180ha, w trzech lokalizacjach: Pomorze, Dolny Śląsk oraz
Mazowsze. Prace badawcze miały
na celu ocenę:
• efektywności stosowania zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej,
• przydatności metody szybkiego
określania zróżnicowania właściwości gleby w obrębie pól
uprawnych,
• możliwości w ykorz ystania metod teledetekcyjnych do oceny stanu łanu
pszenicy ozimej nawożonej różnymi dawkami azotu i siarki.
Doświadczenia założono w układzie pasów o szerokości ścieżek technologicznych, gdzie wysiewano na
przemian stałą lub zmienną dawkę
azotu (mapka – a). W obu terminach
nawożenia zmienna dawka azotu
wyliczana była w oparciu o pomiar,
tzw. wskaźników wegetacyjnych,
np. NDVI, (mapka – b) rejestrowanych przez dwa aktywne czujniki
optyczne. Wskaźniki te opisują gęstość oraz zieloność łanu roślin i są
wyliczane przez oprogramowanie
komputera w czasie rzeczywistym,
tzn. ocena stanu roślin odbywa się
w tym samym czasie, co wysiew
dawki azotu.

Główną korzyścią wynikającą ze
stosowania zmiennej dawki azotu
jest lepsze dostosowanie dawki tego
składnika do zróżnicowanego zapotrzebowania roślin na azot w obrębie
poszczególnych fragmentów pola,
a w konsekwencji wzrost efektywności wykorzystania tego składnika
z nawozów.
Ocena zmienności właściwości
gleby w obrębie pola uprawnego
jest bardzo ważna przy wdrażaniu
technik rolnictwa precyzyjnego, czyli dostosowywaniu dawki środków
produkcji (np. wapna nawozowego,
pestycydów, ilości wysiewu ziarna) do zróżnicowanych warunków
uprawy w obrębie pola. W naszych
badaniach urządzeniem wykorzystywanym do szybkiej oceny właściwości gleby była mobilna platforma
badawcza zawieszana na tylnym
TUZ ciągnika. Platforma ta pozwala
na jednoczesną ocenę trzech właściwości gleby tj. odczynu gleby,
przewodności elektrycznej gleby
w warstwach do 30 cm i do 90 cm
oraz zawartości materii organicznej
w glebie. Wszystkie pomiary wykonywane są w trybie ciągłym, bez
konieczności zatrzymywania się.
Pomiar przewodności elektrycznej
gleby (mapka – d) wykorzystywany
jest najczęściej do pośredniej oceny
składu granulometrycznego gleby. Ta
właściwość fizyczna gleby w dużej
mierze decyduje o jej jakości i produkcyjności, gdyż silnie oddziałuje
ona na ilość wody w glebie. Natomiast na podstawie oceny zawartości
materii organicznej w glebie (mapka
–e) wnioskować można o wielkości
produkcji biomasy w obrębie danego
pola w przeszłości oraz pośrednio
o aktualnej ilości azotu ogólnego
w glebie. Z kolei pomiar odczynu
gleby (mapka – f), z dużą częstotliwością około 15-25 odczytów

na powierzchni jednego hektara,
pozwala na tworzenie dokładnych
map zróżnicowania odczynu gleby, a zarazem zaleceń zmiennego
stosowania dawek wapna nawozowego w obrębie pola w zależności
od pH gleby.
Ocena stanu łanu, a w szczególności odżywienia roślin azotem, ale
również innymi składnikami, w tym
siarką jest bardzo ważna w produkcji
ziarna pszenicy wysokiej jakości.
Można ja wykonać wykorzystując
metody teledetekcyjne, czyli bez bezpośredniego kontaktu z roślinami.
W tym celu wykorzystywane są ww.
aktywne czujniki optyczne montowane na ciągnikach lub maszynach
rolniczych. Inną metodą oceny stanu łanu roślin jest wykorzystanie
zdjęć lotniczych (mapka – c) wykonanych, np. z użyciem samolotów
bezzałogowych.
Ziarno pszenicy w naszym kraju
jest wykorzystywane do produkcji pieczywa, na cele paszowe, do
produkcji skrobi oraz do produkcji
ciastek kruchych. Wiele, kierunków
wykorzystania ziarna powoduje konieczność uprawy odmian dostarczających ziarna o zróżnicowanych
cechach jakościowych. Inne są bowiem oczekiwania w stosunku do
odmian przeznaczanych na paszę,
a inne w przypadku wykorzystywania ziarna na cele młynarsko-piekarskie – do produkcji makaronu,
wypieku chleba czy ciastek. Ponadto
odmiany pszenicy, podobnie jak
innych gatunków roślin, charakteryzują się interakcją genotyp x
środowisko x technologia uprawy.
Oznacza to, że poszczególne genotypy odmiennie reagują na warunki
środowiska i intensywność technologii uprawy, zarówno biorąc pod
uwagę plon ziarna jak i jego cechy
jakości.

Celem badań części „odmianowej” Zadania było określenie
w jakim stopniu odmiana, lokalizacja uprawy, poziom agrotechniki
oraz współdziałanie ww. czynników
kształtują plon i jakość ziarna pszenicy. Wpływ wymienionych czynników i ich współdziałań oznacza
w konsekwencji zróżnicowanie plonowania i jakości ziarna danej odmiany, w różnych latach i miejscach
uprawy. Z punktu widzenia producenta rolnego najbardziej pożądane są odmiany stabilne i zarazem
dobrze plonujące, o dobrej jakości
ziarna. Odmiana stabilna plonuje
bardzo podobnie i daje ziarno o zbliżonej jakości w różnych rejonach
i latach uprawy. Wynikiem badań
będzie wybór odmian/odmiany
pszenicy, stabilnej pod względem
plonowania, a zarazem przydatnej
do wytworzenia produktów zbożowych (pieczywa jasnego i makaronu), o obniżonej kaloryczności,
w związku z realizacja jednego
z głównych celów projektu.
Badania wykonano na 16 odmianach pszenicy jarej oraz na
15 odmianach pszenicy ozimej,
odpowiednio w 7 i 8 Stacjach /
Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian, Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej, zlokalizowanych
w głównych rejonach uprawy
pszenicy w Polsce. Ocenę jakości
ziarna wykonano przy użyciu techniki bliskiej podczerwieni, tj. bez
potrzeby przemiału ziarna, tylko
ocenę ukrytego porośnięcia ziarna
przeprowadzono przy użyciu metod
tradycyjnych. Oceniono takie cechy jak: zawartość białka, glutenu,
skrobi oraz wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego, liczbę opadania
Hagberga i gęstość ziarna. Badania
potwierdziły wyższą jakość ziarna
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odmian pszenicy jarej niż pszenicy
ozimej oraz mniejszy poziom zmienności cech jakościowych między
latami badań. Odmianą pszenicy
jarej o stosunkowo wysokiej jakości ziarna, charakteryzującą się
jednocześnie wysokim potencjałem plonowania, w zróżnicowanych
warunkach uprawy jest odmiana
Arabella. Stwierdzono jednocześnie,
że w ocenie jakości ziarna na cele
chlebowe główny zakres zmienności
cech ziarna, mąki i pieczywa jest
dobrze reprezentowany przez następujące cechy: zawartość białka,
test sedymentacji Zeleny’ego oraz
ciężar objętościowy ziarna.
Uzyskane wyniki badań są obecnie
publikowane, opracowywana jest
też instrukcja wdrożeniowa: „Wykorzystanie wybranych narzędzi
rolnictwa precyzyjnego w uprawie
pszenicy ozimej”. W instrukcji szczególna uwaga zwrócona będzie na
stosowanie zmiennej dawki azotu
w uprawie tego gatunku zboża oraz
na metody szybkiej oceny zmienności właściwości gleby w obrębie pól
uprawnych. Instrukcja będzie upowszechniana przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, dystrybucję w trakcie
Dni Pola i innych spotkań z rolnikami, organizowanych przez firmy
z sektora agrochemicznego, informację na stronie Katedry Agronomii,
SGGW w Warszawie oraz wysłana
pod adres wskazany przez rolnika.
1 Zadanie zrealizowano w ramach
projektu pt. BIOPRODUKTY, innowacyjne
technologie wytwarzania prozdrowotnych
produktów piekarskich i makaronu
o obniżonej kaloryczności, www.
bioprodukty.sggw.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

dr inż Stanisław Samborski
Katedra Agronomii
Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Składniki biostymulujące w nawozach
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Priorytetem producentów rolnych powinno być przede wszystkim bezpieczeństwo
oferowanej żywności i dbałość o środowisko naturalne.
Dwa miesiące temu zainaugurowano kampanię Aktywne odżywianie roślin i gleby.
Składniki pokarmowe to dziś
za mało. Głównym celem organizatorów akcji jest rekomendacja efektywnych technologii
nawożenia upraw rolniczych
i ogrodniczych, które umożliwiają zasobooszczędne stosowanie nawozów mineralnych
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich plonów o bardzo
dobrej jakości handlowej.
Jednym ze sposobów na
osiągnięcie tego celu jest
zastosowanie preparatów
o działaniu biostymulującym. W krajach Europy Zachodniej tego typu nawozy
od dziesięcioleci włączone są
do tradycyjnej agrotechniki
w większym lub mniejszym
stopniu. Z pewnością w niedługim czasie także polscy
rolnicy uznają zalety tego
typu preparatów i będą je powszechnie stosować, z korzyścią dla siebie, konsumentów

i środowiska naturalnego.
Preparaty tego typu są nadzwyczaj efektywne w zrównoważonym nawożeniu plantacji,
gdyż zwiększają odporność roślin na stresy mineralne i środowiskowe. Ich stosowanie nie
tylko umożliwia prawidłowe
odżywienie roślin uprawnych,
nie tylko stymulująco wpływa
na zachodzące w nich procesy
fizjologiczne, ale także zapewnia korzystne oddziaływanie
na glebę – preparaty te podnoszą jej potencjał plonotwórczy.
Dokarmiają rośliny, a równocześnie powodują zmiany
fizyczne w glebie – sprzyjają
rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają
na jej odczyn i przekształcają
składniki pokarmowe z form
nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin. A przy tym
są to produkty przyjazne dla
roślin, środowiska glebowego
i zdrowia człowieka.
Dużą grupę dostępnych na
rynku nawozów z dodatkiem

substancji biostymulujących
stanowią preparaty, które zostały wzbogacone w ekstrakty z alg. Dzięki opracowanym
technologiom przetwarzania
alg morskich udało się z nich
wyekstrahować ważne dla
upraw polowych związki, które stymulują wiele procesów
fizjologicznych w roślinach.
Związki te mogą być podawane zarówno z nawozami
płynnymi, jak i doglebowymi.
Ekstrakty zawarte w nawozach
doglebowych stymulują przemiany metaboliczne w roślinie,
pobudzają aktywność korzeniową, poprawiają architekturę systemu korzeniowego,
efektywność pobierania wody
i składników pokarmowych,
regulują także przemiany enzymatyczne. Z kolei nawozy
dolistne oparte o skompleksowane wyciągi z alg wpływają
korzystnie na produkcję i przemiany ważnych funkcjonalnie
dla roślin związków (np. hormonów, enzymów), zwiększają

skuteczność fotosyntezy oraz
asymilację węgla, opóźniają
procesy starzenia komórek,
chlorofilu, zwiększają naturalną odporność roślin na
różne szkodliwe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, ograniczają transpirację, zwiększają
przewodnictwo szparkowe,
wpływają na procesy metaboliczne obniżając poziom
stresu, procesy energetyczne
i wiele, innych.
W kilkudziesięcioletnich
badaniach nad algami wyodrębniono z nich molekuły,
które korzystnie wpływają na
wielkość i jakość plonów. Są
to między innymi: cytokinina
IPA, która wykazuje działanie
systemiczne, poprawia pobieranie i przyswajanie składników mineralnych, a także
aktywizuje ich transport,
aminokwasy glicyna-betaina
wykazujące działanie antystresowe, stymulujące wzrost systemu korzeniowego i proces
fotosyntezy. W nawozach

doglebowych występuje aminopuryna, która stymuluje
rozwój systemu korzeniowego
oraz pochodne indolu wpływające na asymilację, transport
i przetwarzanie azotu.
Nawozy z dodatkiem substancji wyekstrahowanych
z alg morskich są innowacyjną technologią biostymulującą
plon i uruchamiającą maksymalny potencjał plonotwórczy
roślin uprawnych. Ich użycie
wpływa korzystnie na jakość
i wysokość plonów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa produkowanej żywności.
A pamiętajmy, że dzisiejsze
nowoczesne odmiany roślin
uprawnych mają przy tym coraz większe zapotrzebowanie
pokarmowe, wymagają jeszcze większej intensyfikacji
produkcji w zakresie uprawy
i ochrony. I w takiej sytuacji,
samo zwykłe nawożenie składnikami pokarmowymi to za
mało, samo dokorzeniowe nawożenie roślin poprzez glebę to

też często zabieg niewystarczający – zwłaszcza w ekstremalnych warunkach pogodowych,
z którymi rolnicy mają coraz
częściej do czynienia, dlatego
tym bardziej rośnie potrzeba
dolistnego dokarmiania roślin, ale też nawożenia samej
gleby w celu zahamowania
niekorzystnych zmian w niej
zachodzących (stepowienia,
utraty żyzności, na skutek monokultury, zbyt intensywnej
mechanizacji i chemizacji,
ograniczenia nawożenia organicznego). Efektem tego
jest m.in. utrata pojemności
sorpcyjnej – wodnej, pokarmowej, ograniczone życie mikrobiologiczne, zakwaszenie,
zasolenie, utrata struktury gruzełkowatej, prawidłowej agregacji gleby, itp. Dlatego tym
bardziej warto zwrócić uwagę
na tę akcję i na rozwiązania,
które będzie ona starała się
przybliżać rolnikom i ogrodnikom w czasie jej trwania.

REKLAMA

YOUR
WORKING
MACHINE

Anna Rogowska
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Miotłę zwalczać jesienią czy
poczekać do wiosny?
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Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB w Poznaniu

Aby wybrać optymalny termin zwalczania miotły zbożowej warto poznać kilka elementów
związanych z jej biologicznym rozwojem.
Szeroki asortyment herbicydów praktycznie pozwala
na niszczenie miotły zbożowej od momentu wykonania

zasiewów przez okres całej
jesieni, nawet w okresie spoczynku wegetacyjnego, na
przedwiośniu, aż do późnej

wiosny, gdy zboża osiągną
fazę liścia flagowego. Możliwość odchwaszczania zbóż
w tak szerokim zakresie czasu

jest zaletą krajowego rynku
herbicydów, który dysponuje
nieco ponad 170. herbicydami zbożowymi z czego około

Wdrażanie PROW
2014-2020 nabiera rozpędu

ARiMR przygotowuje uruchomienie kolejnych naborów wniosków
o wsparcie

Dzięki temu, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęła już nabory wniosków o udzielenie
wsparcia z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, nasz kraj ponownie przoduje w korzystaniu
z tego instrumentu Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Polska ma do rozdzielenia w ramach nowego PROW,
który stanowi II filar WPR,
13,5 mld euro. Budżet ten
przewidziano na realizację
tzw. 15 działań, z których
kilka dodatkowo podzielono
jeszcze na tzw. poddziałania.
Ponadto przewidziano w nim
jeszcze środki na kontynuowanie wypłacania wsparcia przyznanego z PROW
2007-2013 czyli np. rent
strukturalnych.
Do tej pory ARiMR, która odpowiada za realizację
24 różnych rodzajów pomocy z nowego PROW, zakończyła już m.in. przyjmowanie
po raz pierwszy wniosków

o przyznanie stutysięcznych
premii młodym rolnikom „na
samodzielne rozpoczęcie
gospodarowania”, a wiosną
i latem wypłacała już pieniądze w ramach tegorocznych
płatności obszarowych, czyli
dopłat ONW, płatności rolno-środwiskowo-klimatycznej
oraz płatności ekologicznej.
Przeprowadziła także nabór
wniosków o wsparcie „na zalesianie gruntów”.
Rolnicy, podobnie jak
w minionej perspektywie finansowej WPR, chyba najbardziej oczekują na wsparcie
udzielane z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
na co w PROW 2014-2020
przewidziano nieco ponad
2,4 mld euro. W największym
stopniu z tych środków będą
mogli skorzystać rolnicy, którzy planują inwestycje związane z rozwojem produkcji
prosiąt, mleka lub z hodowlą
bydła mięsnego. Najwięcej, bo
aż do 900 tys. zł, będzie mogło wynieść dofinansowanie

w wypadku, gdy rolnik będzie realizował przedsięwzięcia budowlane, która mają
prowadzić do rozwinięcia
hodowli prosiąt. W przypadku
takich inwestycji w produkcję mleka krowiego czy bydła
mięsnego, wysokość pomocy może wynieść do 500 tys.
zł. Natomiast na pozostałe
inwestycje, np. w maszyny
rolnicze, beneficjent może
otrzymać do 200 tys. zł
wsparcia. W przypadku gdy
inwestycje zrealizuje młody
rolnik lub jest to przedsięwzięcie zbiorowe, ARiMR może
zrefinansować do 60 proc.
kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, a w innych przypadkach wysokość
dofinansowania wyniesie
50 proc. Agencja wspólnie
z ministerstwem rolnictwa
zakłada, że „modernizacja”
zostanie uruchomiona jeszcze
w tym roku.
Z PROW 2014 - 2020, ma
być też w najbliższym czasie udzielana pomoc z działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”. W tym wypadku środki przeznaczone są
m.in. na budowę lub modernizację dróg lokalnych.
Pieniądze będą wypłacane
przez ARiMR, a ich rozdzielaniem zajmą się samorządy wojewódzkie. Będą po nie
mogły sięgnąć gminy, związki
międzygminne, powiaty oraz
związki powiatów. Dofinansowanie z PROW wyniesie
63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych danego projektu.
Nieco później będzie można

dostać dofinansowania na
projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne oraz zmierzające do kształtowania przestrzeni publicznej, a także
mające na celu ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, czy wreszcie na
inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane, które
mają służyć promocji lokalnych produktów. Z nowości
wprowadzonych do PROW
na lata 2014-2020, ARiMR
poleca uwadze nowe działanie
polegające na tym, że rolnicy,
czy przedsiębiorcy będą mogli
skorzystac z refundacji kosztów zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji
rolnej , którymi będą mogli
świadczyć usługi na rzecz
innych rolników. W PROW
2014-2020 powrócono do pomysłu specjalnego wsparcia
na restrukturyzację małych
gospodarstw. Małe gospodarstwa będą mogły otrzymać
wsparcie – w postaci premii
w wysokości 60 tys. zł.
ARiMR będzie sukcesywnie „uruchamiała” wszystkie
działania z PROW 20142020 w tym roku i na początku przyszłego. Można
także oczekiwać, że niedługo
nabory wniosków o wsparcie
z tego Programu rozpoczną
też Samorządy Województw
czy Agencja Rynku Rolnego,
z którymi ARiMR podpisała
porozumienia o delegowaniu
do nich zadań rozdzielenia
środków z niektórych działań
nowego PROW.

70 zwalcza miotłę zbożową.
Uwzględniając mieszaniny
zbiornikowe liczba możliwych
kombinacji do zastosowania
jest znacznie większa. Oprócz
środków miotłobójczych plantator może dokonać wyboru
terminu ich zastosowania.
Podstawowy podział to zabiegi
jesienne i wiosenne. Dopiero
w ramach terminów kalendarzowych można dokonać
wyboru uwzględniającego
fazy rozwojowe zbóż i najbardziej wrażliwe samej miotły
zbożowej.
Miotła zbożowa jest tak
zwanym chwastem zimującym.
Oznacza to, że charakteryzuje się wysoką odpornością na
niskie temperatury, chociaż do
pełnego jej rozwoju nie jest
wymagana jarowizacja. Jako
roślina jara ma zdolność do
wschodów jesiennych i przezimowania oraz do wschodów wiosennych i rozwoju
w krótszym okresie wegetacji. Sam proces kiedy, z jakich
ziarniaków i pod wpływem
jakich czynników dokonuje się podział na wschody
w dwóch terminach nie jest
dokładnie poznany. W warunkach wschodów jesiennych wykształcają się silniejsze
osobniki. Pojedyncze rośliny przeciętnie wykształcają
6-8 źdźbeł (wiech), a czasami
i więcej co można przeliczyć na
wytworzenie nawet 10-12 tysięcy nasion. Ten sam gatunek
po wschodach wiosennych wykształca 2-4 wiech o łącznej,
przeciętnej liczbie 2 tysięcy
nasion. Wniosek jest prosty
– jesienne wschody miotły
zbożowej są zdecydowanie
bardziej groźne i konkurencyjne dla zbóż.
Pozostaje podjąć decyzję
kiedy przystąpić do eliminowania tego gatunku. Rozsądnie
byłoby wykonać zabieg podczas wiosny, równocześnie
na osobniki, które wzeszły
jesienią jak i wiosną. Istnieje pewne ryzyko. Wiosenne
roztopy i ewentualne deszcze
uniemożliwiają terminowy
wjazd w pole. Miotła cały
czas rośnie i staje się coraz
bardziej odporna na podstawowe herbicydy. Ze względu

na silny rozwój konieczne jest
stosowanie dawek najwyższych. Istnieje konieczność
wykonania wczesnego zabiegu. Ten z kolei nie gwarantuje,
że obejmie wszystkie wschody egzemplarzy wiosennych.
Często jest konieczny drugi
zabieg niszczący wiosenną falę
wschodów miotły.
Od wielu lat praktyka wykazała, że optymalnym rozwiązaniem jest niszczenie miotły
podczas jesieni. Od warunków
pogodowych i decyzji plantatora zależy czy to będzie zabieg
doglebowy czy nalistny. Dawki
herbicydami przedwschodowymi uzależnione są od typu
gleby – im cięższa tym dawka
wyższa. Terminowo wykonany
zabieg nalistny pozwala zastosować niższe dawki spośród
zalecanych. Zabieg jesienny
nie wyklucza zwalczania miotły podczas wiosny, ale jeżeli
jest to konieczne, to opryski
takie można zaliczyć do korekcyjnych. Wykonywane są one
w dogodnym terminie niskimi
dawkami herbicydów.
Zaletą zabiegów jesiennych
jest również asortyment herbicydów. Spośród zarejestrowanych w tym terminie ponad
50. preparatów jedynie cztery
(zawierające 2,4-D, MCPA, dikambę) przeznaczone są do
zwalczania jedynie chwastów
dwuliściennych. Pozostałe
w mniejszym (sam diflufenikan) lub większym stopniu
(pozostałe, w tym wszystkie
mieszaniny z diflufenikanem)
ograniczają występowanie
miotły zbożowej. Przyjmując,
że dobra praktyka ochrony roślin wymaga w zbożach zabiegów jesiennych, to w tym
układzie, nawet przystępując
do zwalczania chwastów dwuliściennych trudno nie zwalczać w tym terminie miotły
zbożowej.

Powschodowe zwalczanie
chwastów w zbożach
wrzesień 2015 r. | Raport Rolny

Jeśli chcemy zebrać dobry plon zbóż, nie pozwólmy chwastom panoszyć
się w naszych uprawach.
Jesien ne, powscho dowe zwalczanie chwastów
w zbożach ozimych można
przeprowadzić zarówno herbicydami dolistno-doglebowymi
(które zalecane są również do
zabiegów przedwschodowych),
jak i za pomocą środków typowo dolistnych.
Środki dolistno-doglebowe pozwalają nie tylko na
zniszczenie pojawiających się
jesienią chwastów, ale również
zabezpieczają plantację przez
pewien czas przed kolejnymi
wschodami. Tę grupę herbicydów stanowią środki zawierające w swym składzie
chlorosulfuron (Glean 75 WG,
Nuher 75 WG), pendimetalinę
(Golden Pendimet 330 EC)
oraz mieszanina izporoturonu z diflufenikan (Cougar
600 SC, Cayman 600 SC,
Protekt Plus 600 SC, Legato
Plus 600 SC) i mieszanina
pendimetaliny z izoproturonem (Maraton 375 SC). Środki
te skutecznie niszczą w uprawach zbożowych zarówno
chwasty jednoliścienne: miotłę
zbożową i wyczyńca polnego,
jak również gatunki dwuliścienne: rumianowate, przytulię
czepną, samosiewy rzepaku,
mak polny i inne.
Do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach
ozimych zalecane są również
środki dolistne. W grupie tych
preparatów znajdują się herbicydy zwalczające tylko chwasty
jednoliścienne, tylko dwuliścienne oraz takie, które niszczą
zarówno jedno-jak i dwuliścienne gatunki.

Tylko na
jednoliścienne
Do zwalczania tylko gatunków jednoliściennych zalecane są środki zawierające
pinoksaden (Axial 50 EC i Axial 100 EC). Są to herbicydy
przeznaczone do selektywnego
zwalczania miotły zbożowej
i wyczyńca polnego w uprawie pszenicy, pszenżyta, żyta
i jęczmienia. Zwalczanie tych
gatunków należy rozpocząć
już od fazy pierwszego liścia
do momentu zakończenia jesiennej wegetacji chwastów. Jak
podaje producent w przypadku
bardziej zaawansowanej fazy

rozwojowej tych gatunków lub
masowego ich występowania należy zastosować wyższą
z zalecanych dawek produktu.

Wyłącznie na
dwuliścienne
Skutecznie zwalczone zostaną tylko chwasty dwuliścienne po aplikacji środków
zawierających 2,4 –D (Pielik
85 SP) oraz tribenuron metylu (Tribex 75 WG). Pierwszy
z nich w dobrym stopniu
niszczy np. chabra bławatka, bodziszka drobnego czy
samosiewy rzepaku w uprawie
pszenicy i żyta. Średnio wrażliwy pozostaje m. in. mak polny,
a odporne maruna bezwonna
i przytulia czepna.
Tribenuron metylu zalecany
jest głównie do wiosennego
stosowania w zbożach ozimych. Wyjątek stanowi herbicyd Tribex 75 WG, który
zalecany jest do jesiennego
zwalczania chwastów w uprawie pszenicy i pszenżyta.
Zastosowany w dawkach
20-25 g/ha skutecznie eliminuje chabra bławatka, mak
polny jasnotę różową i tobołki polne.

Na jedno
i dwuliścienne
Najliczniejszą grupę preparatów stanowią herbicydy
zwalczające zarówno gatunki
jednoliścienne, jak i niektóre
chwasty dwuliścienne. Znajdują się tutaj środki zawierające m. in:
• prosulfokarb (Boxer 800 EC,
Tajpan 800 EC) skutecznie
zwalczające miotłę zbożową
samosiewy rzepaku, rumian
polny, jasnoty, gwiazdnicę
pospolitą i przytulię. Środki
te można stosować już od
fazy szpilkowania do fazy
3 liści pszenicy ozimej.
• metrybuzyna + flufenacet (Expert Met 56 WG)
stosowany we wszystkich
zbożach skutecznie niszczy
m. in. miotłę zbożową, mak
polny, samosiewy rzepaku
oraz rumianowate,
• flupyrsulfuron metylowy
(Lexus 50 WG) zwalczający
w uprawie pszenicy, pszenżyta i żyta miotłę zbożową,

wyczyńca polnego, ale jak
podkreśla producent tylko
biotypy wrażliwe. Z gatunków dwuliściennych
środek ten zwalcza m. in.
rumianowate, mak polny,
samosiewy rzepaku oraz
chabra bławatka – gatunki
najbardziej konkurencyjne
dla zbóż.
• chlorotoluron (np. Dicurex
Flo 500 SC, Lentipur Flo
500 SC) zwalczający miotłę
zbożową i wyczyńca polnego oraz chabra bławatka,
gwiazdnicę pospolitą, rumian polny i inne.
Oprócz wymienionych
substancji do powschodowego zwalczania chwastów
w zbożach zalecanych jest
szereg herbicydów zawierających diflufenikan (np.: Difenikan 500 SC, Difto 500 SC,
Goshawk 500 SC, Pro-Fenikan
500 SC, Ryś 500 SC, Stakato 500 SC). Jest on zalecany
w pszenicy ozimej do jesiennego zwalczania głównie fiołka
polnego, a także gwiazdnicy
pospolitej, maruny bezwonnej i przytulii czepnej oraz
niektórych gatunków jednoliściennych (głównie miotły
zbożowej – po zastosowaniu
wyższej dawki). Działaniu tej
substancji sprzyja optymalna
wilgotność gleby, a największy
efekt chwastobójczy uzyskuje się po aplikacji herbicydów
we wczesnych fazach rozwojowych (w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach
chwastów).
Diflufenikan występuje
na rynku również w postaci
różnych mieszanin. W uprawie pszenicy, pszenżyta,
jęczmienia i żyta zalecane są np. mieszaniny diflufenikanu z flufenacetem
(Komplet 560 SC) oraz diflufenikanu z florasulamem

i penoksulamem (Bizon,
Legion, Viper). Są to środki
skutecznie eliminujące nie
tylko miotłę zbożową, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną
i przytulię czepną ale również
chabra bławatka, mak polny,
samosiewy rzepaku, jasnoty,
przetaczniki oraz tasznik
i tobołki polne. Mieszaninę
diflufenikanu z flufenacetem
można stosować już od fazy
szpilkowania zbóż do końca
jesiennej wegetacji. Jak podaje producent substancje te
zachowują aktywność w glebie przez wiele tygodni po
zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również
w późniejszym czasie. Drugie połączenie diflufenikanu
z florasulamem i penoksulamem wykazuje odmienne
działanie. Herbicydy Bizon,
Legion, Viper można aplikować od fazy 1 liścia do 3 rozkrzewień zbóż, a najlepszy
efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środki od fazy
siewki chwastów do 2-3 liści.
Dodatkowo producent zaznacza, że substancje te wykazują
działanie chwastobójcze kiedy
stosowane są na glebę, dlatego nie jest konieczne aby chwasty powschodziły w trakcie
jesiennej aplikacji. Środki nie
zwalczają chwastów wschodzących wiosną.
Należy pamiętać, aby
wszystkie herbicydy aplikować
zgodnie z instrukcjami stosowania. Znajdują się tam szczegółowe i ważne informacje
odnośnie wrażliwości poszczególnych gatunków chwastów
na herbicyd oraz dawek i terminów jego stosowania.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG – PIB,
Zakład Herbologii
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Jesienne dokarmianie rzepaku
Rzepak jest rośliną bardzo wymagającą.

Mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach

RZEPAK
IDEALNIE DOPASOWANY

DO POTRZEB
TWOICH UPRAW
� zwiększenie i poprawa jakości plonu

� poprawa kondycji i zdrowotności roślin
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� zwiększenie odporności na niesprzyjające
warunki uprawy

Szczegóły na www.intermag.pl

Jesienią, kiedy to tworzy się
fundament pod przyszły plon
musimy dostarczyć roślinie
niezbędnych substancji odżywczych. Rzepak przy plonie
nasion na poziomie 4,5 t/ha,
pobiera średnio 250–270 kg N,
110–135 kg P2O5, 315–360 kg
K2O, 180–225 kg Ca, 27–36 kg
Mg i 68–80 kg S. Oczywiście
tylko część tych ilości pobierana jest i powinna być stosowana jesienią. Prawidłowe
odżywienie rzepaku w okresie jesiennym jest jednym
z podstawowych czynników,
który warunkuje odpowiedni
rozwój roślin oraz ich dobre
przezimowanie. Zarówno
przezimowanie jak i szybka
regeneracja roślin po zimie
warunkuje potencjalną wielkość plonu, dlatego tak ważne
jest odpowiednie zaopatrzenie
roślin w składniki pokarmowe
przed zimą. Prawidłowo wykonane nawożenie podstawowe
powinno przede wszystkim
umożliwić roślinie zbudowanie odpowiednio dużej a także dobrze rozwiniętej rozety.
Prawidłowo rozwinięty rzepak
powinien w okresie jesiennym
posiadać od 8 do 12 liści, grubą
szyjkę korzeniową (powinna
być jak najgrubsza: 1-2 cm)
oraz głęboko sięgający system
korzeniowy.
Fosfor i potas ze względu
na termin stosowania można
traktować łącznie. Rola tych
pierwiastków w prawidłowym
jesiennym rozwoju rzepaku
jest bardzo duża.
Fosfor odpowiada między
innymi za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego,
który to gwarantuje dobre

zaopatrzenie roślin w wodę
i składniki pokarmowe.
Potas wraz z fosforem i innymi składnikami pokarmowymi
pełni kluczową rolę w tworzeniu rozety rzepaku i jego przezimowaniu. Niedobór potasu
może obniżyć mrozoodporność roślin. Dawkę K można
podzielić na dwie części: ½
zastosować jesienią: przedsiewnie lub po wschodach
rzepaku. Natomiast pozostałą
część dawki można zastosować wiosną przed ruszeniem
wegetacji. Jest to rozwiązanie
dobre na glebach lekkich, gdzie
większe staje się ryzyko wypłukania potasu w głąb profilu glebowego. W przypadku
fosforu zastosowanie go przed
siewem pozwala na dokładne
wymieszanie z glebą.
Oczywiście głównym pierwiastkiem plonotwórczym dla
roślin uprawnych jest azot,
a rzepak ozimy ma szczególnie
duże wymagania względem N.
Do jesiennego nawożenia azotem należy podejść z umiarem
zwłaszcza przy wcześnie wykonywanych siewach, odmianach
które szybko rosną, a także na
stanowiskach z obornikiem
lub gnojowicą, zasobnych
w próchnicę oraz w okresie,
kiedy to jesień jest ciepła i wilgotna. W takich warunkach
nadmierna dostępność azotu
może skutkować nadmiernym
wyrośnięciem roślin a w konsekwencji ich złym przygotowaniem do okresu zimowego.
Należy także pamiętać, że dobrze rozwinięty łan rzepaku
już jesienią jest w stanie pobrać
od 60 do nawet 80 kg N/ha.
Niedobór tego składnika może

spowodować wymierne straty,
których nie da się nadrobić
wiosną dlatego tak ważne staje się dostarczenie azotu już
jesienią. Niedostateczne odżywienie roślin jesienią (ale
i przenawożenie) powoduje
osłabienie regeneracji roślin
po zimie.
Doglebowe nawożenie jest
często działaniem, które nie
jest wystarczające. Pierwiastki w glebie mogą się uwsteczniać do form niedostępnych
a ich rozpuszczalne formy są
często wymywane w głąb gleby. Należy również zauważyć, że nawożenie doglebowe
często nie gwarantuje równomiernego rozmieszczenia substancji odżywczych
na polu. Tradycyjne nawożenie mikroelementami ma
ograniczone możliwości i nie
jest najefektywniejszym sposobem zaopatrzenia roślin
w te pierwiastki. Najskuteczniejszą metodą dostarczenia
plantacji mikroelementów
jest nawożenie dolistne.
W kluczowych momentach rozwoju roślin szybko
i skutecznie zaopatruje je
w duże dawki potrzebnych
pierwiastków. Często okazuje się jedynym sposobem
dostarczenia plantacji także
niektórych makroelementów,
szczególnie wtedy gdy warunki pogodowe są niesprzyjające do pobierania ich z gleby.
Wysokie potrzeby pokarmowe rzepaku niejednokrotnie
skłaniają do zastosowania
nawożenia dolistnego, które w przypadku upraw tej
rośliny jest równie istotne,
co doglebowe. Dokarmianie

roślin przez liście jest bardziej
efektywne i pozwala na szybsze uzupełnienie niedoboru
składników w roślinie. Oczywiście olbrzymie znaczenie
w efektywności tego zabiegu
ma zarówno sama technika
jego wykonania, jak i zastosowany nawóz.
Jesienią możemy dokarmiać
rzepak również azotem. Azot
w formie dolistnej możemy
zastosować na rzepak późną
jesienią tylko wtedy, kiedy
widzimy po roślinach, że wydłużająca się wegetacja może
przyczynić się do wystąpienia
głodu azotowego. Jeśli chodzi
o mikroelementy to najważniejsze są: bor, mangan, miedź,
molibden, cynk i żelazo. Wiele
nawozów dolistnych, które dedykowane są uprawom rzepaku zawiera w swoim składzie
komplet mikroelementów. Nawozy te powinno się stosować,
kiedy pojawią się niedobory
oraz kiedy łan „źle wygląda”.
Precyzyjne nawożenie rzepaku powinno być oparte o aktualne analizy glebowe, należy
uwzględnić przedplon czy też
wziąć pod uwagę czy np. na
polu pozostawiono słomę. Nie
bez znaczenia jest także odczyn
gleby, który decyduje o pobieraniu składników pokarmowych.
Dopiero wówczas wyliczamy
dawki nawozów pamiętając
o tym, że tylko rośliny dobrze
rozwinięte, zdrowe i prawidłowo odżywione są w stanie
dobrze przezimować i dobrze
się rozkrzewić, wykształcić
odpowiednią ilość kwiatów
i łuszczyn, a co za tym idzie
zapewnić nam wysoki plon
nasion i opłacalność uprawy.

REKLAMA
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Zalecenia uprawowe
Basfoliar® 2.0
12-4-6+S

rzepak
5 l/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor 1,5 kg/l/ha
ADOB® Mn IDHA 1 l/kg/ha
ADOB® 2.0 Mo

Klucz do
skutecznego
nawożenia
rzepaku

Nawozy typu ADOB® 2.0 i Basfoliar® 2.0 stanowią kompleksowy i skuteczny
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.
Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

Microstar

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl

Delsol

PZ/PMX

mikrogranulaty do startowego
nawożenia rzepaku w siewie w
szerokie rzędy oraz tradycyjnym.
Zapewniają silny rozwój roślin od
wschodów do jesieni, doskonałe
przygotowanie do zimy odporność
na suszę i wysokie plony. Stosując
nawożenie startowe Microstarem
można obniżyć dawki nawozów
fosforowych nawet o 50%.

0,1 l/ha

Zawiera 85% kwasów humusowych, poprawia żyzność, strukturę i stosunki wodno-powietrzne
gleb. Zwiększa dostępność składników pokarmowych, stymuluje
rozwój sytemu korzeniowego
i wzrost roślin.

Delsol - stymuluje życie biologiczne gleb, zwiększa dostępność dla
roślin fosforu i żelaza, stymuluje
rozwój systemu korzeniowego.
Przyspiesza rozkład słomy.
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Bieżący rok nie był dobry dla normalnej wegetacji soi, podobnie jak dla innych roślin
wysianych wiosną, z uwagi na długotrwałą suszę i wysokie temperatury.

Soja jest rośliną ciepłolubną
ale mimo to również odczuła
negatywne skutki ekstremalnych warunków pogodowych,
czyli upalnego lata bez opadów. W trakcie długo utrzymującej się suszy wiele zawiązków
kwiatowych przedwcześnie
zasychało, a wykształcone
strąki nie do końca mogły się
uformować. Aktualnie całe rośliny soi przedwcześnie zasychają. Dotyczy to praktycznie
wszystkich odmian. Są jednak
zauważalne różnice między
REKLAMA

poszczególnymi plantacjami
soi, jeśli chodzi o stopień,
wielkość i zakres negatywnego
wpływu suszy na tę roślinę.
Na polach o wyższej klasie
gleby tj. II i III, a zwłaszcza
z większą zawartością w nich
materii organicznej stan roślin jest dobry i rokuje dobre
plonowanie. Najgorzej jest
tam, gdzie gleba jest w słabej kulturze tzn. jest uboga
w materię organiczną i posiada
niskie pH. Na takich plantacjach plonowanie roślin będzie
słabe. Potwierdza się stara zasada, że dla roślin uprawnych
w tym i dla soi stanowisko,
stan gleby, dostęp do składników pokarmowych, ochrona przed zachwaszczeniem to
podstawowe czynniki warunkujące powodzenie w uprawie.
Uważam, że w warunkach tego
lata soja na dobrych stanowiskach w miarę nieźle sobie poradziła. Kukurydza
uprawiana w tych samych
warunkach niejednokrotnie

wygląda gorzej. Większość
roślin przedwcześnie zasycha, ponadto kolby słabo wykształciły się i nie są w pełni
zaziarnione. Wielu rolników
z tego względu postanowiło
zbierać kukurydzę w całości
na kiszonkę. Spośród odmian
soi najwcześniej dojrzewają
odmiany o klasie dojrzałości
oznaczonej „0000” i „000”,
a należą do nich Annushka,
Mavka, Merlin. Nieco mniej
zaawansowane w tym przyśpieszonym dojrzewaniu są
odmiany Aligator, Lissabon,
Amadine. Obecnie trudno
ostatecznie ocenić plonowanie
tej rośliny, aczkolwiek będzie
ono niższe w stosunku do lat
poprzednich. Dokładne określenie plonu będzie możliwe
dopiero podczas zbiorów, które
na pewno będą przyśpieszone
około 3 -4 tygodni. W kontekście tych warunków pogodowych warto jeszcze przytoczyć
ciekawe zjawisko, że rośliny soi
w miejscach zachwaszczonych

są bardziej zielone i wyższe
w stosunku do tych, które
rosły bez towarzystwa chwastów. Najwyraźniej chwasty
korzystnie oddziałują na rośliny soi, a ponadto zacienienie przez nie soi uchroniło ją
przed działaniem skwaru, jaki
lał się z nieba. W normalnych
warunkach pogodowych efekt
korzystnego oddziaływania
chwastów na rośliny soi prawdopodobnie nie byłby tak widoczny. Tak więc niewielkie
zachwaszczenie nie jest groźne dla tej rośliny. Reasumując
należy podkreślić, że pomimo
bardzo niekorzystnych warunków pogodowych, soja lepiej
sobie radziła w porównaniu
z innymi roślinami uprawnymi. Dlatego na postawione
pytanie w tytule artykułu odpowiedź jest twierdząca – tak
będzie uprawiana. Tylko pola
muszą być w dobrej kulturze
o wysokiej zasobności materii
organicznej.
Dr inż.Tadeusz Solarski
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Nawadnianie kukurydzy
w warunkach suszy
Podczas Dnia Kukurydzy Biogazowej w Pienicach na
Mazowszu, bardzo interesujący wykład wygłosił inż.
Krzysztof Łuszczyk, właściciel firmy „Łukomet”
z Całowania.

Firma „Łukomet” od 25 lat
zajmuje się głównie tematyką
nawadniania i kompletowaniem systemów nawadniania.
Poza tym ma również wiele
ciekawych rozwiązań w temacie technologii gnojowicy.
Kukurydza jak każda roślina
zielona potrzebuje do fotosyntezy paru rzeczy. Przy wysokiej
temperaturze, nadmiarze dwutlenku węgla i braku opadów,
zachodzi pytanie, jak z gleby dostarczyć roślinie azot,
fosfor, potas, które bez wody
do rośliny nie wejdą i do tych
zielonych części rośliny tam
gdzie fotosynteza następuje,
bez wody nie dotrą. Aby to
zrealizować potrzebna jest
woda, bardzo dużo wody.
Roślina żeby wyprodukować
kilogram suchej masy musi
przepompować przez siebie
300 do 600 litrów wody, a niektóre dużo więcej. W okresie
wegetacyjnym kukurydzy na
jeden hektar potrzebujemy kilka tysięcy metrów sześciennych wody. Jeżeli chcemy brać
się za nawodnienie, to musimy
zapewnić 1000 m³ wody na
1 ha z ujęć powierzchniowych,
zbiorników retencyjnych czy
studni głębinowych, bez tego
szkoda inwestować w technikę
nawodnieniową. Są to olbrzymie ilości wody i jednocześnie trudne do pozyskania.
Na dzień dzisiejszy mamy
w Polsce mocno zaniedbany
temat retencji, w latach 50tych i 60-tych ubiegłego wieku
wszystko było odwadniane.
Tak długo, jak się nie dorobimy na każdej rzeczce zbiorników retencyjnych, będzie
problem z wodą.
Ministerstwo Ochrony Środowiska wymyśliło, że wodę

powierzchniową do nawodnień mamy za darmo, jeżeli
natomiast chcemy korzystać
z ujęć wody głębinowej, to
cena na rok 2015 jest 23 grosze
za m³ i takie opłaty powinno
się wnosić za korzystanie z ujęć
podziemnych.
Wodę dla rośliny nie potrzebujemy dostarczać do
całego jej systemu korzeniowego. W wierzchniej
warstwie gleby znajduje się
70% korzeni i wystarczy żeby
tylko część z nich dostała
wodę a cała roślina ma zaspokojone wszystkie potrzeby.
Dlatego stosując nawodnienie
staramy się nawadniać na głębokość 20 - 25 cm, aby woda
dotarła na taką głębokość,
dawka polewowa jest 20 –
25 mm, czyli wynika z tego,
że to jest 250 m³/ha. Taka
dawka polewowa wystarczy
roślinie na 1 tydzień. Skąd
takie ilości wody zapewnić?
Najczęściej to są powierzchniowe źródła wody jak rzeki
czy jeziora. Jeżeli w tym roku
rzeka wyschła, a rok wcześniej wylewała, to mamy
nauczkę – brak zbiornika retencyjnego. Budując zbiornik
retencyjny mamy dwie korzyści, zabezpieczamy się od
zalewania pól i mamy wodę
do nawodnień. Zanim przystąpimy do programu „Małej
Retencji” trzeba rozwiązać
problem ekologów i rekreacji.
Nie może rekreacja i ekolodzy
blokować wody do nawadniania roślin.
Jak możemy tą wodę pozyskać? Ze źródeł powierzchniowych w naszym klimacie
umiarkowanym, kiedy system nawodnienia nie musi
pracować co rok, nie pracuje

każdego dnia w sezonie wegetacyjnym, bo masę wody
zapewniają nam opady naturalne, to można stosować
spokojnie pompy ciągnikowe.
Pompujemy wodę pod dużym
ciśnieniem, wystarczającym
nawet do przesłania jej na
kilometrowe odległości do
urządzeń rozdeszczowujących wodę.
Następne pompy to będą
pompy spalinowe, przy których oszczędzamy ciągnik ale
koszt jest 5 do 10 razy większy niż tej pompy ciągnikowej. Rozwiązaniem są również
pompy elektryczne, to jest
najmniejszy i najniższy koszt,
jedyny problem to dostęp do
prądu. Koszt eksploatacji
pompowni elektrycznych jest
najniższy. Jak już mamy wodę
pojawia się następny problem,
jak dostarczyć ją do pola, które
chcemy nawodnić? Tu z pomocą przychodzą rurociągi. Do
100 mm średnicy wystarczą
węże polietylenowe, takie jakimi rozprowadza się we wsi
wodę. Powyżej 110 mm najlepsze są rury PCV i niekiedy
do zasilania plantacji kukurydzy kładzie się rury o średnicy
300 – 400 – 500 mm po to by
wodę doprowadzić do kilkuset
hektarowej plantacji. Nie ma
co się przerażać odległościami,
to jest opłacalne. Bardzo dobre lokalizacje mają np. Żuławy, gdzie są rowy i kosztów
przesyłowych wcale nie ma.
Stawia się pompę ciągnikową
przy rowie, do pompy przyłącza się maszynę, rozwija się
wąż kilkaset metrów w pole
i już mamy nawadnianie parohektarowego pasa kukurydzy,
potem następny i następny.
RR
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Nowoczesne technologie zbioru i przechowywania ziemniaków

Zbiór ziemniaków stanowi złożony proces, w którym o potencjalnych oszczędnościach decyduje równocześnie wiele czynników.
Istotą wdrażania nowoczesnych technologii produkcji
i przechowywania ziemniaków pozostają różnego rodzaju
oszczędności, w tym nakładów pracy i ograniczenie strat
bulw. Osiągnięcie tych celów
jest możliwe w efekcie umiejętnego użytkowania coraz
nowocześniejszego sprzętu
technicznego.

Oszczędności …
Oszczędności czasu stanowią efekt użytkowania
maszyn do zbioru o coraz
wyższej wydajności, a więc
dwu- i czterorzędowych,
pracujących w racjonalnym,
tj. bezpiecznym dla bulw zakresie prędkości roboczych.
Osiągnięcie pełnych korzyści
wynikających z użytkowania
wielorzędowych kombajnów
do zbioru ziemniaków jest z kolei możliwe pod warunkiem
zapewnienia odpowiednio
dużej powierzchni, na której
maszyny są w stanie pracować
w sezonie. Równocześnie warto
wspomnieć, że wielorzędowe
maszyny do zbioru ziemniaków
REKLAMA

na ogół cechuje wysoka masa
własna, co niestety nie stanowi czynnika oszczędzającego
środowisko glebowe, ugniatane
kołami maszyny. Jest to tym
bardziej niebezpieczne w przypadku maszyn wyposażonych
w zbiornik do okresowego gromadzenia plonu ziemniaków,
który razem z maszyną tworzą
dużą masę.
Oszczędzać w czasie zbioru
ziemniaków można także samą
maszynę. W tym przypadku chodzi o precyzyjne ustawienie zespołów podkopujących redlinę
lub redliny na głębokości położenia bulw. Dzięki temu można ograniczyć ilość podbieranej
gleby, a to zmniejsza obciążenie
maszyny masą gleby do odsiania.
Cechą nowoczesnego podejścia do technologii zbioru
ziemniaków jest przystosowanie maszyny i równocześnie
ciągnika do prowadzenia kół
wzdłuż ostatniego rzędu, a nie
między rzędami ziemniaków.
W ten sposób oszczędza się
położone jeszcze w redlinach ziemniaki, których nie
ugniatają koła maszyny wraz
z ciągnikiem.

Ograniczenie
strat bulw …
Straty bulw mogą powstawać w wyniku ich uszkadzania. A za to odpowiedzialne
jest wyposażenie techniczne
maszyn zbierających, ustawienie ich zespołów roboczych,
dobór właściwych parametrów
eksploatacyjnych, stan gleby
i jej zakamienienie, a także
czas wykonania zabiegu.
Czas wykonania zabiegu
ma związek z wrażliwością
ziemniaków na uszkodzenia mechaniczne. Uzyskanie dobrej jakości bulw jest

uwarunkowane tym, by w czasie zabiegu temperatura wynosiła co najmniej 10-12°C,
a nawet 15°C, w której to następuje szybsze zabliźnianie
się ran. Zbierając ziemniaki
w temperaturze nie przekraczającej 10°C trzeba liczyć się
ze znacznym wzrostem podatności bulw na uszkodzenia.
Przy 5°C może nawet dojść do
zmarnowania całego plonu.
Przykładem działań służących ograniczeniu uszkodzeń
ziemniaków jest zsynchronizowanie prędkości postępowej
maszyny i prędkości posuwistej głównego przenośnika
REKLAMA

odsiewającego w maszynie
zbierającej. Gleba jest naturalną warstwą chroniącą bulwy
przed stykaniem się z prętami przenośnika i powinna
pozostawać przynajmniej na
2/3-3/4 jego długości. Ogólnie
w czasie zbioru powinno dążyć
się do minimalizowania zjawiska obijania się bulw o metalowe części maszyn, w tym
przez zmniejszanie wysokości
spadania między zespołami
roboczymi, co ułatwia zachowanie wysokiej jakości zbieranych bulw.
W nowoczesnych systemach
zbioru straty ziemniaków
zmniejsza się również w efekcie
ograniczenia wysokości spadków bulw przy rozładunku na
środek transportowy.
Na etapie przechowywania
ziemniaków
W przechowalni mogą pojawić się straty ilościowe i jakościowe bulw. Straty jakościowe
przejawiają się zmniejszeniem
suchej masy bulw i składników odżywczych, jak również
zwiększeniem skłonności do
zmiany barwy miąższu w trakcie procesów przetwórczych.

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
Natomiast straty ilościowe
ziemniaków, związane z ubytkiem ich masy są następstwem
intensywnej transpiracji (parowania wody), oddychania,
kiełkowania i rozwoju chorób.
Aby ograniczyć straty,
warto w przypadku większej skali produkcji ziemniaków w gospodarstwie
zainwestować w przechowalnie. Kluczowym elementem
funkcjonowania przechowalni ziemniaków jest sprawnie
działający system wentylacyjny, dzięki któremu można
prowadzić wietrzenie składowanych bulw. Ustabilizowane warunki przechowywania
ziemniaków uzyskuje się
z udziałem automatycznych systemów sterowania
wietrzeniem przechowalni
ziemniaków.
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Uprawa gleby pod zasiewy
zbóż ozimych

Zboża ozime w Polsce najczęściej są uprawiane
w technologii tradycyjnej, czyli uprawek pożniwnych,
orki siewnej i uprawy przedsiewnej.
Błędy popełnione na jednym
z etapów procesu technologicznego lub nadmierne uproszczenie uprawy, mogą niekorzystnie
wpłynąć na przyszłe plony.

Agrotechnika
Z uwagi na zwiększający się
areał zbóż w strukturze zasiewów (w skali kraju około 70%),
coraz częściej zdarza się, że są one
uprawiane po sobie, co prowadzi
do pogarszania się warunków
fizykochemicznych gleb. Rośnie
równocześnie presja ze strony
patogenów chorobotwórczych,
a szczególnie dotyczy to zachwaszczenia oraz szkodników.
Roślinom w większym stopniu
zagraża porażenie chorobami
podstawy źdźbła, które mogą
doprowadzić do spadku plonu
nawet do 30%. W takiej sytuacji
wskazane jest stosowanie dobrej
jakości zapraw w celu zmniejszenia zagrożenia. Warto też wziąć
pod uwagę wysiew odmian charakteryzujących się zwiększoną
odpornością na choroby podstawy źdźbła.

Orka siewna
Orkę siewną niezależnie od
przedplonu, najkorzystniej jest
wykonać po wschodach nasion
rośliny przedplonowej i chwastów
na głębokość około 20-24 cm
z jednoczesnym bronowaniem.
Wykonanie jej na co najmniej
15 dni na glebach średnich oraz
na 20 dni na glebach cięższych
przed siewem, pozwala na dobre
„odleżenie się roli”. Przywraca się
wtedy naturalny podsiąk wody,
co gwarantuje szybkie i równomierne wschody. Okres 2-3 tygodni jest wystarczający do wzejścia
chwastów, które skuteczne można
zniszczyć uprawkami przedsiewnymi. W przypadku gdy od wykonania orki do siewu zbóż okresu
na „odleżenie się roli” będzie zbyt
krótki, zabieg ten należy wykonać pługiem zagregatowanym
z wałem Campbella albo innym
wałem o działaniu ugniatającym.
Pozwala to oszczędzić na czasie
i przyspieszyć osiadanie roli.
Orkę najkorzystniej jest wykonywać pługami obracalnymi, ze
względu na możliwość uzyskania
bardziej wyrównanej powierzchni pola (brak bruzd i zwałów).
Użytkując pług obracalny, mamy
możliwość zaoszczędzenia do

około 10% paliwa przy jednoczesnym wzroście wydajności (krótsze przejazdy jałowe po polu).
Takie korzyści są uzyskiwane na
dużych powierzchniach pól. Na
mniejszych parcelach oszczędności też będą, ale mniejsze. Pole
po orce pługiem obracalnym zagregatowanym z dodatkowym
narzędziem (brona, sekcja wałów), można doprawić w jednym
przejeździe biernego agregatu
uprawowego.
W sytuacji gdy siew zbóż ozimych następuje po zbiorze wczesnych ziemniaków, wykonanie
orki nie jest konieczne, ponieważ lemiesze kombajnów pracują dość głęboko i wierzchnia
warstwa pola zostaje rozluźniona
podczas zabiegu kopania. Jeżeli
powierzchnia pola jest nierówna
lub nadmiernie ujeżdżona przez
środki transportowe, to należy ją
wyrównać lub spulchnić agregatem uprawowym. W przypadku
jego braku można zastosować
dwa oddzielne zabiegi: kultywatorowanie, a po kilku dniach
możemy wykonać bronowanie.

Uprawa przedsiewna
Prawidłowo doprawiona gleba
pod siew ozimin, powinna posiadać gruzełkowatą strukturą
wierzchniej warstwy o miąższości
2-3 cm. Pod warstwą gruzełkowatą rola powinna być zagęszczona, co będzie sprzyjało dobremu
podsiąkaniu wody. Zastosowanie
różnego rodzaju biernych agregatów uprawowych umożliwia
właściwe przygotowanie roli do
siewu na większości gleb. W tego
typu narzędziach, zęby spulchniające powinny być sztywne,
zakończone gęsiostopką lub sprężyste, zakończone dwustronną
redliczką. Zęby z redliczkami
powinny być umieszczone stosunkowo gęsto, tak aby odstęp

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
pomiędzy ich śladami mieścił
się w przedziale 5-10 cm. Ich zagęszczenie powinno być uzależnione od głębokości uprawy - im
płycej, tym gęściej. Jeśli w narzędziu nie można zagęścić zębów,
to warto na nich zamontować
gęsiostopki. Takie rozstawienie
zębów gwarantuje w miarę równe
podłoże, co stwarza jednakowe
warunki do kiełkowania nasion.
Doprawianie przedsiewne
agregatami biernymi powinno
odbywać się z prędkościami, przy
których w danych warunkach
glebowych uzyskujemy strukturę
gruzełkowatą. Prędkości robocze
mieszczą sie w zakresie od 8 km/h
dla gleb łatwych w uprawie do
10 - 12 km/h dla gleb bardziej
zwięzłych. Jeżeli prędkości będą
zbyt małe, to pogorszeniu ulegnie
jakość pracy i wówczas trzeba
się będzie liczyć z dodatkowym
przejazdem. Stosowanie zbyt
dużych prędkości może prowadzić do nadmiernego zniszczenia
struktury oraz rozpylenia gleby.
Aktywne agregaty uprawowe należy wykorzystywać do uprawy
przedsiewnej na glebach ciężkich (gliniastych), zbrylonych
i przesuszonych lub po niedbale
wykonanej orce z pozostającymi na powierzchni resztkami
roślinnymi.
Staranne i terminowe przygotowanie gleby do siewu ma
decydujący wpływ na późniejszy wzrost i rozwój roślin.
Skutkiem wszelkich zaniedbań
mogą być nierówne wschody,
szczególnie w latach o posusznej pogodzie.

GOSPODARSTWO
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Przechowywanie ziarna pod kontrolą
26 G O S P O D A R S T W O

wrzesień 2015 r. | Raport Rolny

Zagospodarowaniu ziarna po zbiorze powinno towarzyszyć szeroko pojęta staranność.

Przechowywanie ziarna stanowi swego rodzaju system,
na który składa się zbiór technicznego wyposażenia i zasad postępowania z ziarnem.
Techniczne wyposażenie to
jednak nie tylko magazyny
lub silosy na ziarno. To również czyszczalnie, suszarnie,
a także urządzenia do sprawdzania wilgotności ziarna na
etapie przed i w czasie przechowywania. Dzięki takiemu
wyposażeniu można utrzymać
pełną kontrolę nad jakością
magazynowanego ziarna.
Wilgotność ziarna zalicza
się do kluczowych czynników
decydujących o bezpieczeństwie jego przechowywania,
a w późniejszym okresie wartości siewnej, przydatności do
przetwórstwa i skarmiania
REKLAMA

przez zwierzęta w gospodarstwie. W konsekwencji nadmiernej wilgotności ziarno
podlega bardziej intensywnemu oddychania, co wyraża się powstawaniem strat
związanych z ubytkiem masy
ziarna. Ponadto, wzrostowi
temperatury wilgotnego ziarna w czasie przechowywania
towarzyszy niekorzystne zjawisko rozwoju pleśni, bakterii
i innych drobnoustrojów.

Przed wprowadzeniem
ziarna do silosu
Aby zapewnić bezpieczne
przechowanie ziarna przez
dłuższy okres czasu, bez ryzyka pleśnienia i zagrzewania,
trzeba sprawdzić wilgotność
ziarna zbieranego z pola. Do

tego celu można wykorzystać
dostępne na rynku wilgotnościomierze. Są to na ogół
proste urządzenia przystosowane do pomiaru z dużą dokładnością, tj. błędem rzędu
1% i dużym zakresem (od kilku
do ok. 40%) wilgotności ziarna zbóż, kukurydzy, nasion
rzepaku, siemienia i innych
roślin. Wilgotnościomierze
są w przypadku większości
modeli przenośnymi urządzeniami ręcznymi, zasilanymi
baterią, prostymi w obsłudze
i odczycie wyniku pomiaru
wilgotności. Pomiarów wilgotności na ogół dokonuje się na
podstawie próbki ziarna lub
za pomocą zewnętrznych sond
pomiarowych. Oferowane na
rynku mierniki wilgotności
ziarna wyposaża się w moduł wewnętrznej pamięci (do
gromadzenia danych z ponad
100 i więcej pomiarów), a także opcje ustawienia alarmu
i kontroli kalibracji.
Przekroczenie dopuszczalnej
normy wilgotności zebranego
ziarna stanowi sygnał do jego

suszenia, przy czym suszenie
warto poprzedzić czyszczeniem
ziarna, chociażby po to, aby
nie tracić energii na suszenie
chwastów i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia ziarna
można skorzystać z dostępnych
na rynku urządzeń wykorzystujących takie cechy rozdzielcze
jak: zróżnicowanie właściwości aerodynamicznych, geometrycznych i gęstości, a także
właściwości elektrostatycznych,
koloru, specyficznych cech
okrywy zewnętrznej i innych.
Do oczyszczania ziarna najczęściej wykorzystuje się sita, tryjery i separatory pneumatyczne.
Nowoczesne czyszczalnie są
przystosowane do wstępnego
i dokładnego oczyszczania
ziarna szerokiej gamy roślin
uprawnych.
Etap obniżenia wilgotności
ziarna do zalecanego poziomu
poniżej 14% można zrealizować
metodą termiczną i z udziałem
wentylacji. Metoda termiczna
bazuje na suszarni. Korzystanie
z suszarni jest odpowiedzialnym zadaniem, ponieważ
REKLAMA

wymaga dostosowania temperatury i czasu suszenia do
rodzaju ziarna i jego początkowej wilgotności. Wszystko
po to, aby wyeliminować ryzyko przegrzewania, szczególnie szkodliwego w przypadku
ziarna siewnego. Dlatego tak
ważna pozostaje możliwość
kontrolowania zmian wilgotności w suszonej masie, najlepiej
w sposób automatyczny z opcją
przejścia do etapu schładzania
ziarna po osiągnięciu ustalonego poziomu wilgotności.
Działanie suszarni cechuje
wysoka skuteczność obniżania
wilgotności, jednak wiąże się
z wysoką energochłonnością,
a tym samym i kosztami, jakie
trzeba ponieść.

Kontrola w czasie
przechowywania ziarna
W okresie dłuższego składowania, ziarno wymaga również
systematycznego kontrolowania w silosie. Sprawdza się temperaturę i dokonuje wizualnej
oceny ziarna. Konstrukcje

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
niektórych silosów są przystosowane do pomiaru temperatury ziarna w różnych
miejscach. W przypadku wzrostu temperatury zalecane jest
przewietrzenie masy roślinnej,
korzystając z wentylacji zimnym i suchym powietrzem.
Dobrym sposobem, szczególnie w przypadku magazynów
podłogowych jest również
przemieszanie ziarna.
O niekorzystnych procesach zachodzących w przechowywanym ziarnie może
świadczyć zapach stęchlizny,
wynikający z rozwoju grzybni.
Ziarna nie powinno się dopuszczać do takiego stanu,
ponieważ traci ono wartość
konsumpcyjną i paszową,
a także zdolność kiełkowania.

TRAKTOR

wrzesień 2015 r. | Raport Rolny

HORSCH Express
KR na Agro Show
w Bednarach

Od świtu
do zmierzchu

Brona wirnikowa Kredo
zintegrowana z zawieszanym
siewnikiem Express KR.
Na targach Agroshow Bednary 2015 zaprezentowany zostanie HORSCH Express KR
- pneumatyczny siewnik zawieszany na TUZie. Siewnik
zagregatowany jest z broną
wirnikową Kredo. Brona Kredo
pozwala na intensywne przygotowanie łoża siewnego, nawet
w trudnych warunkach. Express
KR można łączyć z dwoma
rodzajami wałów. Wał zębaty
o dużej - wynoszącej 64 cm średnicy nadaje się do wszystkich gleb i warunków. Posiada
wysoką nośność, również na
glebach lekkich, co pozwala na
mniejszy pobór mocy i niższe
zużycie oleju napędowego. Pierścieniowy wał trapezowy ma
średnicę 50 cm i przeznaczony
jest do pasowego zagęszczania
gleby przed każdą redlicą siewną. Tworzy on doskonałą bruzdkę redliczną nawet na bardzo
ciężkich i zwięzłych glebach.
Redlice siewne Turbo Disc drugiej generacji dzięki wysokiej
zdolności dopasowania się (do

Kulminacja sezonu wymaga
maksymalnego wysiłku.
Niezwykłej solidności i żadnych
przestojów. Zarabiania pieniędzy,
a nie tracenia ich. Wykorzystaj siłę
sześciu cylindrów, które kryją się
pod maską ZETOR CRYSTAL.

15 cm) bardzo dobrze kopiują
powierzchnię gleby. W wyniku
tego wszystkie ziarna siewne
umieszczone są w glebie na zadanej głębokości. Każda redlica siewna pracuje na czterech
gumowych (brak konieczności
smarowania) amortyzatorach,
które przenoszą nacisk redlicy
do 120 kilogramów, zapewniając tym samym spokojną pracę redlicy nawet przy dużych
prędkościach roboczych. Rolki dociskowe prowadzą redlice
siewne dokładnie na zadanej
głębokości i zapewniają optymalny kontakt nasiona z glebą.
Głębokość siewu ustawiana jest
hydraulicznie. Express KR zawieszony jest na ramie w taki
sposób, że możliwa jest regulacja głębokości pracy brony
wirnikowej tak, że ta nie ma
wpływu na głębokość siewu.
Poza tym istnieje możliwość
pracy samą broną wirnikową;
albo można podnieść redlice
siewne hydraulicznie, albo można odpiąć szynę siewną.

www.zetorcrystal.pl

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.
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Nowości KUHN na Agro Show
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PRIMOR 4260 M CUT
CONTROL – to nowy model
maszyn do ścielenia i zadawania paszy z systemem regulowanego cięcia słomy.
Wyposażony w zbiornik
o pojemności 4,2 m³ mieści bele prostopadłościenne
o długości do 2,70 m lub
dwie bele okrągłe o średnicy
2,00 m. Znaczna szerokość
zbiornika modelu PRIMOR
4260 M CUT CONTROL
(1,65 m) umożliwia ładowanie
bel okrągłych o szerokości do
1,50 m. Ładowanie bel przebiega bardzo sprawnie, dzięki
otwieranej tylnej klapie zbiornika. Manewry podczas cofania są również łatwiejsze
dzięki klapie załadunkowej.
Bęben podający przystosowany do każdego rodzaju paszy
(z sekcjami noży montowanymi na ośmiu pierścieniach)
posiada opatentowany napęd
pasowy POLYDRIVE, dzięki
któremu PRIMOR 4260 M
CUT CONTROL może być
wykorzystywane również do
zadawania pasz długowłóknistych, takich jak siano czy
sianokiszonka. Posiada te same
zalety pod względem ścielenia
słomą i zadawania paszy długowłóknistej, co tradycyjne
urządzenia.
CUT CONTROL – system opatentowany przez firmę KUHN!
ESPRO 3000 i ESPRO
6000 R – siewniki do uprawy uproszczonej.
Nowy, stworzony całkowicie
od podstaw siewnik ESPRO
został opracowany zdecydowanie z myślą o wysokiej wydajności pracy. Duża prędkość
robocza nie oznacza jednak,
że zapotrzebowanie maszyny
na moc również będzie wysokie – siewnik o szerokości 6 m
może pracować z prędkością
13 km/h nawet z ciągnikiem

o mocy zaledwie 200 KM –
to mniej niż 35 KM na metr!
W przedniej części siewnika
ESPRO znajdują się dwa rzędy talerzy uprawowych, które
podcinają ściernisko i mieszają
resztki pożniwne z wierzchnią
warstwą gleby. Średnica talerzy 460 mm zapewnia dobre
przygotowanie gleby do siewu,
a ich wklęsły kształt gwarantuje efektywną pracę nawet na
ciężkich glebach.
Odpowiednie zagęszczenie
gleby wokół nasion oraz stała
głębokość siewu to kluczowe
czynniki zapewniające prawidłowe kiełkowanie oraz wzrost
roślin. Z myślą o stworzeniu
optymalnych warunków, siewniki ESPRO zostały wyposażone w wał oponowy pośrodku
maszyny, w którym każde
koło dogniata glebę idealnie
w 2 rzędach wysiewu.
Siewniki ESPRO zostały wyposażone w zupełnie nową
sekcję wysiewającą CROSSFLEX, która gwarantuje stałą
głębokość siewu niezależnie
od warunków glebowych
i prędkości roboczej. Siewnik ESPRO jest kompatybilny z systemem ISOBUS
– maszyna może zostać wyposażona w terminal sterujący

CCI200 (pełna komunikacja
ISOBUS) lub VT50 (kompatybilny tylko z maszynami
KUHN ISOBUS). W wyposażeniu opcjonalnym dostępny
jest także joystick. Niezależnie od wybranego terminala
sterującego, operator ma do
dyspozycji łatwy w obsłudze interfejs obsługiwany za
pośrednictwem dotykowego
ekranu i przycisków programowych. W celu ułatwienia
zawracania na uwrociach
siewnik posiada specjalny
tryb sterowania, w którym po
naciśnięciu przycisku podczas
dojeżdżania do uwrocia, elementy robocze podnoszone są
automatycznie w określonej
kolejności, co umożliwia siew
aż do samej krawędzi pola.
Praca aparatu wysiewającego zostaje zatrzymana wraz
z uniesieniem przednich talerzy uprawowych, co gwarantuje doprowadzenie materiału
siewnego do gleby, zanim
sekcje wysiewające zostaną
podniesione – nasiona nie zostaną wysypane na powierzchni gleby.
TT 3500 – TT 6500 – zaczepiane siewniki systemowe ze zbiornikami o dużej
pojemności.

Zostały zaprojektowane do
transportowania i wysiewu nasion lub nawozu. Wyposażone
seryjnie w tylny zaczep kategorii 3 mogą być agregowane z belkami wyposażonymi
w sekcje wysiewające SEEDFLEX i wykorzystywane do
siewu zbóż, jak również do wysiewu dawki startowej nawozu
dla kukurydzy z siewnikami
punktowymi MAXIMA lub
PLANTER lub kultywatorem
do uprawy pasowej STRIGER.
TT 3500: model wyposażony w elektrycznie napędzany
aparat wysiewający, przystosowany do współpracy z siewnikami o szerokości do 6 m.
TT 6500: model przeznaczony do wyjątkowo intensywnej
pracy. Dwa aparaty wysiewające pozwalają na współpracę
z siewnikami do 9 m szerokości
roboczej.
Obie maszyny są wyposażone w technologię komunikacji ISOBUS, dzięki czemu ich
praca może być monitorowana
za pośrednictwem terminala
sterującego ciągnika (jeśli jest
kompatybilny) lub terminala
sterującego CCI 200.
Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Ważne aby dobrze
wymieszać

Dwie nowe gamy mieszadeł PICHON
Podczas Targów SIMA
2015 PICHON zaprezentował
dwa nowe modele mieszadeł
i pomp do gnojowicy.
Obecnie na rynku jest
dostępnych osiem modeli w dwóch gamach mieszadeł i pomp o długości
od 4,5 do 10,5 metra.
Ocynkowany, nowy model
B-Mix oraz BP-Mix prezentują
nowy projekt. Koncepcja przekształconej obudowy umożliwia wydzielenie mieszalnika
o odpowiednich długościach
do różnych elementów osłonowych. Śruby mogą być
wybierane spośród średnicy
o 600 lub 700 mm a wysokość
pomiędzy 600 i 800 mm.
Nowa gama mieszadeł pompujących integruje odśrodkowy
układ pompowy wyposażony
w łopatki i przekładane ostrze
inspirowane naszymi wielofunkcyjnymi beczkowozami <<FlowMaster>>. Odpływ
mieszanej gnojowicy jest w wysłany przez 200 mm kanał do
działka, które jest sterowane

hydraulicznie, dzięki czemu
można nim obracać, wystawiać w górę i w dół. Został
on stworzony specjalnie dla
dużych zbiorników.
Miksery BP-MIX przesuwają granicę niemożliwego
odpływu z 7 000l/min do
10 000l/min
Podobnie jak w przypadku
wozów asenizacyjnych i rozrzutników, PICHON oferuje
klientom możliwość wyboru indywidualnego wyposażenia sprzętu w zależności od
swoich potrzeb.
Źródło: PICHON POLSKA
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Nowe platformy do bel słomy
TRAKTOR
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Sokólski producent maszyn rolniczych, spółka Metal-Fach, wprowadziła
do swojej oferty pięć nowych modeli platform do transportu bel słomy.
Poszczególne modele różnią się przede wszystkim
gabarytami i dopuszczalną
ładownością. Mowa o wersjach T020, T027 i T950 oraz
dwóch mniejszych pojazdach
T954 i T955.
Wszystkie oferowane platformy zostały skonstruowane w oparciu o podłużnicową
ramę podwozia, wykonaną
z trwałej stali Domex 700. Rozwiązanie to gwarantuje niezawodne użytkowanie nawet
przy maksymalnych, dopuszczalnych obciążeniach. A te
– w zależności od wersji wahają się od 6,6 tony do nawet
17,7 tony.
Największym spośród nich
jest model T020. Jej przestrzeń
ładunkowa wynosi od 23 do
24,4m². Długość załadunku
to 9810 mm, którą dodatkowo można powiększyć
do 10 410mm. Szerokość
powierzchni ładunkowej
to 2340mm. T950 to nieco
mniejsza wersja maszyny.

Powierzchnia załadunku
wynosi od 17,2 do 18,7 m².
Zastosowano w niej zawieszenie centralnoosiowe, oparte
na tandemie.
Wymiary przestrzeni ładunkowej platformy T027 mogącej
udźwignąć bele o maksymalnej wadze 12 250 kg to ponad 6,7 metra długości przy
2,3 metra szerokości. Powierzchnia przestrzeni, którą można regulować poprzez
zmianę położenia tylnej ramy
wynosi od 15,8 do 17,2 m².
Na platformę T955 można
załadować nawet 7,2 tony materiału. Długość jej przestrzeni
ładunkowej wynosi 6,6 metra,
którą można dodatkowo powiększyć wysuwając tył o kolejne 80 cm. Jej szerokość to
2,4 metra a wysokość załadunku to 1,1 metra. Najmniejsza
w tym zestawieniu platforma
T954 charakteryzuje się ładownością nie przekraczającą
6,6 tony. Można do niej załadować nawet 24 bele ułożone

w dwóch rzędach. Maksymalna długość załadunku wynosi 7,2 metra wraz z bortami.
Posiada standardową 2,4 metrową szerokość a wysokość
przestrzeni załadunkowej to
niewiele ponad metr (1020mm).
Konstruktorzy Metal – Fach
zastosowali w platformach wyprofilowane ranty boczne ułatwiające załadunek i transport
bel. Urządzenia wyposażono
w ruchome burty oporowe
– przednią i tylną. Model
T950 posiada dyszel resorowany. Modele T020 i T027 zostały wyposażone w dyszel JOST

z okiem 40 lub 50mm. Wersja
T950 zawiera w standardzie
stopkę hydrauliczną.
Wszystkie nowe modele platform umożliwiają 4 konfiguracje położenia burt wykonanych
z okrągłych profili. Standardowo
urządzenia wyposażono w pneumatyczną instalację hamulcową,
którą można alternatywnie wzbogacić o instalację hydrauliczną.
Modele T950 i T020 opcjonalnie można doposażyć w koło zapasowe z koszem, a wszystkie
wersje mogą posiadać zainstalowane boczne zabezpieczenia
najazdowe.

30 R E L A K S

Naturalne witaminy
Gdzie w naturze szukać witamin
i substancji odżywczych – radzi dr
Katarzyna Stoś, prof. nadzw.
Instytutu Żywności i Żywienia
„Każda osoba, dla której zdrowie i prawidłowe odżywianie
ma znaczenie, powinna zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią ilość warzyw i owoców
w diecie oraz częste spożywanie
tych produktów. Oczywiście nie
oznacza to, że należy rezygnować
z innych produktów, takich jak
produkty zbożowe, kasze, nabiał
czy ryby i mięso. Niemniej jednak to właśnie warzywa, owoce i ich przetwory, w tym soki
owocowe i warzywno-owocowe
dostarczają nam w głównej mierze
witamin, składników mineralnych, błonnika oraz składników
bioaktywnych, niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Dziennie powinniśmy spożywać min. 400 g warzyw i owoców w pięciu porcjach.
Można przyjąć, iż jedną z porcji
może być sok” – powiedziała dr
Katarzyna Stoś.

Pomidor
To wyjątkowe warzywo, które
jest źródłem wielu cennych składników odżywczych. Ma wyjątkowo niską kaloryczność (ok. 40 kcal
w 200 g). Co ciekawe w pasteryzowanym soku pomidorowym,
który został poddany obróbce
termicznej, jest wyższa aktywność przeciwutleniacza z grupy
karotenoidów (likopenu) niż w surowych pomidorach. Pomidor,
sok pomidorowy oraz inne przetwory z pomidorów to również
niezastąpione źródło potasu, który
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, mięśni
oraz ma wpływ na prawidłowe
ciśnienie krwi. W szklance pasteryzowanego soku pomidorowego
(200 ml) znajdziemy go tyle samo
co w 200 g pomidorów, czyli ok
500 mg, co stanowi 25% dziennego zapotrzebowania osoby
dorosłej na ten pierwiastek. Pomidory, sok pomidorowy i inne
pomidorowe przetwory to również
niezastąpione źródło kwasu foliowego oraz witaminy C.

Marchewka
Marchewka to przede wszystkim źródło beta-karotenu, czyli
prowitaminy A. Średnio 200 g
tego warzywa, bądź 200 ml pasteryzowanego soku z marchewki
pokrywa dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminę
A. Beta-karoten ma silne działanie antyoksydacyjne, chroni

organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Witamina A odgrywa znaczącą rolę
w prawidłowym widzeniu. 200 g
marchewki czy 200 ml pasteryzowanego lub świeżego soku marchwiowego to zaledwie 80 kcal.
Oprócz prowitaminy A marchewkowe menu dostarczy do organizmu również potas, kwas foliowy,
witaminę B6 oraz K.

Burak
Burak, przetwory z buraków
oraz soki z buraków, obok zielonych warzyw, to dobre źródło
kwasu foliowego. Kwas foliowy
bierze udział w procesie podziału
komórek, pomaga w prawidłowej
syntezie aminokwasów, produkcji
krwi, ale również wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Burak i jego
przetwory charakteryzują się też
dużą zawartością specyficznych
barwników (betain i wulgaksantyn), które mają silne działanie
antyoksydacyjne.
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Pablo Rolnicze
Picasso zabiegi

Pomarańcza
Pomarańcza to owoc, po który na całym świecie sięga się
najczęściej. Wystarczy zjeść ok
200 g tego owocu lub sięgnąć po
szklankę soku pomarańczowego,
aby zapewnić dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Regularne
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Jabłko
Jabłko to bardzo popularny
owoc. I słusznie, bo można w nim
znaleźć wiele cennych składników mających pozytywny wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Jabłka i przetwory
z nich, takie jak pasteryzowane
soki czy musy, dostarczają wielu
składników mineralnych, które
regulują gospodarkę elektrolitową organizmu (np. potas) oraz
są istotnym źródłem związków
polifenolowych, chroniących organizm przed wpływem wolnych
rodników. Jedno średniej wielkości (ok 200 g) jabłko dziennie
lub np. szklanka (ok 200 ml) klarownego soku jabłkowego zapewnia aż 220 mg potasu, od 50 do
100 mg polifenoli. Jabłka mają
też bardzo pozytywny wpływ
na regulację przemiany materii,
a mętne soki z jabłek z uwagi na
obecność pektyn, mogą obniżać
poziom cholesterolu i ciśnienie
tętnicze krwi.
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dostarczanie tej witaminy jest
bardzo ważne, ponieważ ludzki
organizm nie gromadzi jej. Ma ona
wpływ nie tylko na odporność
organizmu, ale też pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz wspomaga
produkcję kolagenu. Pomarańcza,
podobnie jak każdy nieklarowany, mętny rodzaj soku z niej wykonany (świeży, pasteryzowany,
odtworzony z soku zagęszczonego
czy NFC) jest cennym źródłem
pektyn wspomagających trawienie
oraz polifenoli o właściwościach
antyoksydacyjnych.
Źródło: Rebel Media
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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URSUS S.A. kontynuuje ekspansję w Afryce
Kolejny znaczący kontrakt na dostawę maszyn rolniczych do Etiopii.

URSUS S.A. zawarł umowę
ze spółką Ethiopian Sugar Corporation (ESC) na dostawę
ciągników, przyczep i części
zamiennych do transportu
trzciny cukrowej. Umowa na
łączną kwotę 30,672 mln USD
zawiera opcję powiększenia
wartości zamówienia o 25% do
końca września br. Zlecenie
będzie realizowane w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r.
Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla URSUSA,
efekt wygranego przetargu,
w którym oferta techniczna
i finansowa URSUSA uzyskała
najwyższą ocenę deklasując
innych oferentów.
URSUS to jedyny polski
producent ciągników, który
wspiera mechanizację rolnictwa w Afryce. Cieszymy się
z kolejnego kontraktu, bo on

ugruntowuje naszą pozycję
jako partnera dla afrykańskich przedsiębiorców. Wygrana w tym przetargu to
także dowód, że polska marka
może z sukcesem konkurować
na rynku międzynarodowym
– podkreśla Karol Zarajczyk,
Prezes Zarządu URSUS S.A.
W ramach kontraktu spółka dostarczy w IV kwartale
2015 r. i I kwartale 2016 r.
174 ciągniki oraz 390 przyczep, a także zapewni dostawę części zamiennych do tych
maszyn.
Etiopski kontrakt URSUSA
to zasługa programu rządowego GO AFRICA promującego
polskie przedsiębiorstwa na
kontynencie afrykańskim.
Podpisanie kontraktu to wynik dwustronnej umowy rządu polskiego i etiopskiego, zaś

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu na zakup
ciągników i przyczep stronie
etiopskiej.
Umowa zawarta z Sugar
Corporation jest drugim kontraktem URSUSA w Etiopii.
W 2013 r. spółka podpisała umowę z etiopską spółką
METEC na dostawę ciągników, wyposażenie centrów
serwisowych w Etiopii oraz
dostawę części zamiennych.
W ramach realizacji kontraktu,
12 maja br. w mieście Adama
uruchomiono montownię ciągników URSUS. Zatrudnieni
tam miejscowi pracownicy zostali przeszkoleni przez polskich inżynierów i techników.
W planach URSUSA jest
ekspansja na kolejne rynki
afrykańskie, gdzie Zarząd
obserwuje popyt na produkty

dla rolników. Obecnie spółka
prowadzi rozmowy w Angoli, Tanzanii i Nigerii. W ciągu
najbliższej dekady średnie tempo wzrostu krajów afrykańskich ma przekroczyć nawet
7% rocznie.
Wierzymy, że obecnie realizowane kontrakty ułatwią rozmowy z kolejnymi partnerami,
ponieważ Etiopia jest punktem
odniesienia dla innych krajów Afryki. Mamy nadzieję, że
przyczółek, który zbudowaliśmy w Etiopii, otworzy drogę
do dalszej ekspansji w Afryce
i zapewni dynamiczny rozwój
firmy na najbliższe 2-3 lata –
dodaje prezes Zarajczyk.
Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

ROLTECHNIKA 2015
Silne natężenie innowacji, wiedzy i doświadczenia
W tym roku Wystawę
Rolniczą ROLTECHNIKA
oraz odbywający się w tym
samym czasie XIV Festiwal
Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych im. Jerzego Samelczaka odwiedziło ponad
25.000 osób.
– Dwa dni pełne wrażeń,
bogata ekspozycja maszyn
i urządzeń rolniczych, wiele atrakcji dla kolekcjonerów
i rodzin z dziećmi w postaci

odrestaurowanych traktorów,
tak w skrócie można podsumować jubileuszową odsłonę
ROLTECHNIKI i Festiwalu –
podkreśla Łukasz Rachubiński,
dyrektor projektu ROLTECHNIKA. – Oba te wydarzenia tworzą
jedną z najbardziej fascynujących imprez polowych w naszym
kraju, która od lat skutecznie
promuje polską tradycję oraz
zachęca do inwestycji w nowoczesny sprzęt rolniczy – dodaje.

W ciągu dwóch dni wydarzenie na świeżym powietrzu
odwiedziły tłumy, które z zaciekawieniem przyglądały się
licznych innowacyjnym ciągnikom i maszynom rolniczym
oraz kulowym traktorom. –
Dla wielu uczestników udział
w Wystawie i Festiwalu był
nie tylko możliwością obejrzenia różnych modeli maszyn
w jednym miejscu i czasie,
ale powrotu do przeszłości,

Serwis na Medal
- rozstrzygnięcie konkursu
Kolejna edycja konkursu Serwis na Medal została
rozstrzygnięta. Komisja konkursowa po wizytacji i ocenie
zgłoszonych do konkursu zakładów wyłoniła zwycięzców.
W 2015 roku są nimi:
Miejsce I
Agroserwis Sp. z o. o.,
Nowa Wieś 1 b,
14-400 Pasłęk
Miejsce II
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Perkoz Sp.
z o. o.,

ul. Sikorskiego 19 a,
87-300 Brodnica
Miejsce III
PRIMATOR Henryk Kraszewski,
ul. Zambrowska 1 a,
18-220 Czyżew
Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas
tegorocznej edycji wystawy
AGRO SHOW, 18 września
o godz. 11.30.
Zwycięzcom gratulujemy!!

o której zazwyczaj myślimy
z wielkim sentymentem – tłumaczy Łukasz Rachubiński.
Duże zainteresowanie ze strony zwiedzających zadowoliło
także i samych wystawców,
którzy odbyli wiele obiecujących rozmów biznesowych.
Opinie te świadczą o tym, że
kolejna edycja Wystawy i Festiwalu była udana.

Źródło: MTP
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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