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Rynek zbóż
– stan obecny i perspektywy

nakład kontrolowany

W sezonie 2014/2015 odnotowano rekordowe zbiory zbóż. Duża podaż ziarna
na rynku krajowym przyczyniła się jednak do dalszego spadku cen.
Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych zorganizował spotkanie Rady Ekspertów
„Rynek zbóż – stan obecny i perspektywy”. Wydarzenie sfinansowane z Funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych miało na celu omówienie aktualnej sytuacji rynkowej
oraz możliwości zapobiegania
problemom.
Stanisław Kacperczyk, prezes
PZPRZ przedstawił podstawowe problemy, z jakimi stykają
się rolnicy w bieżącym sezonie:
„W wielu rejonach Polski były
korzystne warunki pogodowe,
które wpłynęły na wielkość tegorocznych plonów zbóż. Według mojej oceny były to wręcz
plony rekordowe, niestety nie
można tego samego powiedzieć
o jakości zboża. Były rejony dotknięte suszą oraz rejony, gdzie
nadmierne opady sprawiły, że
zboża były zbierane jesienią lub
wręcz ich zbiór był niemożliwy.
W konsekwencji mamy do czynienia z wysoką podażą zboża,
co spowodowało spadek jego
ceny, a słabe parametry (szczególnie białka) są dodatkowym
powodem wykorzystywanym
przez nabywców do obniżenia
ceny. Aktualne ceny, mimo wysokich plonów, według analiz
Związku nie zawsze rekompensują koszty produkcji”.
Prezes Związku podkreślił
również, że Polska jest trzecim producentem zbóż w UE
(po Niemczech i Francji). „Nasza
nadwyżka w produkcji zboża
sięga kilku milionów ton, natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę do przechowywania zboża
oraz bazę eksportową to wciąż
pozostajemy daleko w tyle za
europejską czołówką. W konsekwencji nie wykorzystujemy
potencjału produkcyjnego” –
zaznaczył Stanisław Kacperczyk.
W ocenie Związku wykorzystanie tego potencjału bez
wsparcia ze strony rządu i bez
ogólnokrajowego planu działania nie jest możliwe. Ta sytuacja
w powiązaniu z ryzykiem napływu taniego zboża z Ukrainy
powoduje, że konieczne jest podjęcie szybkich działań zmierzających do poprawy infrastruktury
eksportowej, w szczególności
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poprzez rozbudowę bazy portowej do przeładunku zboża
umożliwiającej szybki załadunek
dużych statków. To zadanie powinno być potraktowane przez
polski rząd jako priorytetowe.
„Związek stara się przeciwdziałać niekorzystnej sytuacji.
Od 2010 r. prowadzimy działania, m.in. w ramach Funduszu
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, których celem
jest stabilizacja rynku zbożowego. Zależy nam na umocnieniu
bezpieczeństwa żywnościowego kraju przy równoczesnym
zabezpieczeniu producentów
rolnych i konsumentów przed
dokuczliwymi wahaniami cen
zbóż, mąki i pieczywa. Chcemy
także kształtować konsumpcję
pieczywa i produktów z całego
ziarna”.
Zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Marian Borek przedstawił
gościom prawne uwarunkowania rynku zbóż, które obowiązują w latach 2014-2020.
Marek Wojtkiewicz, kierow n i k Dz i a ł u A n a l i z

Ekonomicznych Agencji Rynku Rolnego poinformował, iż
w okresie trzech miesięcy sezonu
2014-2015 skup zbóż był znacznie większy niż w analogicznym
okresie ub.r.
Mgr inż. Tadeusz Szymańczak, rzecznik PZPRZ, poinformował o wewnętrznych
uwarunkowaniach w produkcji zbóż.

Produkty zbożowe – na
zdrowie
W Polsce spożycie pieczywa
spada od lat 90. i obecnie wynosi
ok. 50 kg rocznie. Niepokojący
jest również trend spadku jakości produktów zbożowych oraz
wzrost konsumpcji pieczywa
produkowanego z ciasta z głębokiego mrożenia. Polscy konsumenci spożywają wciąż za mało
produktów zbożowych z całego
ziarna. Krajowa produkcja takiego pieczywa nie przekracza
4%. Dla porównania w Niemczech to ponad 20% całej produkcji, w Szwecji i Norwegii
ponad 15%.
„Produkty zbożowe z pełnego

ziarna zbóż powinny na stałe
zagościć w naszej diecie. Zaleca
się konsumpcję 2-3 porcji wyrobów z pełnego ziarna dziennie” – informuje dietetyczka
Justyna Marszałkowska-Jakubik z Centrum Dietetycznego
Prolinea. I dodaje, że konsumpcja tych produktów przynosi
wiele korzyści – m.in. chroni
przed schorzeniami układu krążenia, cukrzycą czy nowotworami jelita grubego. Produkty
zbożowe z całego ziarna bogate
są w skrobię, która dostarcza
wiele energii, błonnik poprawiający trawienie i zapewniający
długotrwałe uczucie sytości (co
jest szczególnie korzystne np.
w okresie odchudzania) oraz
bardzo pożyteczne składniki
mineralne, witaminy z grupy
B i tłuszcze.
Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych w swoich
kampaniach promocyjnych
za cel stawia dotarcie do konsumentów z przekazem dotyczącym walorów zdrowotnych
produktów z całego ziarna.
Działania PZPRZ skierowane są
również na edukację rolników,

producentów zbóż i przetwórców na temat uwarunkowań
produkcji wysokiej jakości
wyrobów. Wszystkie te akcje
sfinansowane są z Funduszu
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, którymi
administruje Agencja Rynku
Rolnego.
Zastępca dyrektora Biura Promocji Żywności ARR Witold
Wierzbiński podczas konferencji prasowej przybliżył ideę
funkcjonowania Funduszy
Promocji. Dyrektor dodał, iż
„w 2014 r. w ramach Funduszu
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych organizacje
branżowe zrealizowały ponad
20 kampanii o łącznej wartości
ponad 3,5 mln zł. Łącznie od
powstania Funduszy Promocji
w 2009 roku wypłacono ponad
207 milionów złotych”.
Goście konferencji mogli
również uczestniczyć w pokazie
mąki różnego rodzaju przygotowanej przez Młyn Zbożowy
„Bracia Górscy”.
Sfinansowano z Funduszy
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
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Nowa wystawa maszyn rolniczych
ruszy już w lutym 2015 roku
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W nadchodzącym roku kalendarz wystaw rolniczych wzbogaci się o kolejną profesjonalną
imprezę branżową pod nazwą ARENA AGRO.

Nowa wystawa odbędzie się
w Ostródzie w dniach od 14 do
15 lutego 2015 roku. Na miejsce
organizacji wydarzenia wybrano nowoczesny obiekt: Arenę
Ostróda - Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur.
Gospodarzem i organizatorem
ARENY AGRO jest Polska Izba
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Przy przygotowywaniu pierwszej edycji ARENY AGRO, Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych korzysta
ze swojej wieloletniej praktyki
w realizacji tego typu wydarzeń.
Jest bowiem doświadczonym
organizatorem Międzynarodowych Wystaw Rolniczych
AGRO SHOW, czyli największych w Europie plenerowych
REKLAMA

imprez o tematyce rolniczej, które co roku gromadzą rekordowe
liczby wystawców i zwiedzających z kraju i zagranicy. W zamierzeniu Izby, odbywająca się
w Ostródzie ARENA AGRO stanie się najważniejszym wydarzeniem branżowym dedykowanym
rolnikom z północno-wschodniej Polski.
„Pomysł na zorganizowanie
ARENY AGRO zrodził się we
wrześniu tego roku podczas spotkań zarządu Izby z naszymi firmami członkowskimi. Chcemy
pomóc rolnikom dobrze się przygotować do sezonu, celowo wybraliśmy więc zimowy weekend
14-15 lutego, by nie kolidował
z ich codziennymi obowiązkami. Będzie to pierwsza tak

kompleksowa wystawa rolnicza
w województwie warmińsko-mazurskim. Z pewnością warto
będzie się tam pojawić.” - mówi
Renata Arkuszewska, wiceprezes
Polskiej Izby Maszyn i Urządzeń
Rolniczych.
Podczas pierwszej edycji
ARENA AGRO zostanie zaprezentowana najnowsza oferta czołowych marek z branży
maszyn i urządzeń rolniczych.
Swoją obecność na wystawie zapowiedzieli już główni dealerzy
maszyn, którzy swoje siedziby
maja w północnej Polsce. Dla
nich będzie to również jedyna okazja do bezpośredniego spotkania się z rolnikami
z północno-wschodniej Polski
i przeprowadzania z nimi rozmów biznesowych.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od
lat podąża za najnowszymi trendami w branży wystawienniczej
co roku wprowadzając nowości
i ulepszenia. „Podczas ARENY
AGRO, która będzie imprezą

halową, powtórzonych zostanie
wiele rozwiązań organizacyjno-technicznych sprawdzonych
już podczas organizacji AGRO
SHOW. Dzięki temu jesteśmy
przekonani, że impreza przygotowana będzie na najwyższym
poziomie.” - wyjaśnia Renata
Arkuszewska.
ARENA AGRO odbywać się
będzie w nowoczesnym kompleksie wystawienniczym Arena
Ostróda. Wystawa będzie zorganizowana w funkcjonalnych
i klimatyzowanych halach, na
łącznej powierzchni ponad
18 000 m2. To jedno z najnowocześniejszych centrów targowych w tej części Europy
i zarazem doskonałe miejsce
prezentacji dla: producentów
i dystrybutorów maszyn, firm
nasiennych, przedsiębiorstw nawozowych, prasy branżowej, organizacji rolniczych oraz innych
podmiotów i instytucji związanych z rolnictwem. Aby zapewnić wystawcom i zwiedzającym
wszelkie wygody i udogodnienia

przydatne przy organizacji imprez, Arena została wyposażona
w odpowiednią infrastrukturę.
Debiut imprezy zapowiada
się spektakularnie, zarówno
pod względem ekspozycji, jak
i liczby odwiedzających ją gości. Organizator spodziewa się,
że weźmie w niej udział kilkanaście tysięcy osób.
Docelowo wystawa będzie
ważnym miejscem rozmów, wymiany poglądów i zdobywania
wiedzy branżowej.

Zapraszamy wszystkich do
Ostródy na pierwszą edycję nowej wystawy ARENA AGRO!
Organizator zapewnia wstęp wolny dla zwiedzających oraz bezpłatny
parking i katalog wystawy. Grupy
zorganizowane mogą liczyć na dofinansowanie kosztów dojazdu na
wystawę ze strony PIGMIUR.
Więcej informacji na:
www.pigmiur.pl oraz na
www.agroshow.pl.
W oparciu o materiały
prasowe PIGMIUR
Jolanta Malinowska-Kłos

„Zarządzanie ryzykiem”
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Sławkowo, Gaj Mały, Modzurów, Sulejów, Dołhobyczów, Bedlno to lokalizacje Centrów
Doradztwa Technicznego Bayer CropScience.
Zboża
Jednym z tematów doświadczalnych w sezonie 2014 było
porównanie kilku fungicydowych programów ochronnych
w uprawie pszenicy, m. in. najnowszych rozwiązań z grupy
Xpro – program Univo Xpro.
Plan badawczy był jednakowy dla wszystkich lokalizacji,
jednak terminy zabiegów były
ustalane lokalnie, w zależności od panujących warunków
pogodowych i presji rozwoju
poszczególnych chorób. Przydatnym narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji
o optymalnym terminie zabiegu
był program Proplant (Expert.
com. Różny rozkład pogody
w tym szczególnie duże zróżnicowanie opadów w sezonie
2014 wybitnie nie sprzyjały prawidłowemu działaniu preparatów Zaobserwowano różnice
między programami (rejonami)
w zwalczaniu poszczególnych
chorób, jednak wszystkie programy z rodziny Xpro wykazały
się plonami, znacznie wyższymi
od rozwiązań standardowych.
Drugim ważnym tematem,
prezentowanym w CDT firmy
Bayer, było zarządzanie ryzykiem odporności chwastów na
herbicydy, w tym przypadku
miotły zbożowej na preparaty
z grupy ALS (inhibitorów syntazy acetylomleczanowej).
Wśród różnych rozwiązań
prezentowano blok jesiennych
i wiosennych doświadczeń
herbicydowych. W przypadku
jesieni zabiegi przeprowadzono
w dwóch terminach - wczesny
i opóźniony, wiosną zabiegi zostały wykonane w trzech terminach. Jak zaobserwowano,
dobór właściwego terminu miał

bardzo duże znaczenie dla skuteczności działania herbicydów.
Większość rozwiązań zastosowanych jesienią wykazała się
bardzo wysoką skutecznością
w stosunku do miotły zbożowej, również tej z odpornością
na preparaty z grupy ALS. Rozwiązania wiosenne wyglądały
różnie, w zależności od wrażliwości miotły zbożowej oraz
terminu stosowania.

Rzepak – „Złota
technologia”
W roku 2013, firma Bayer
wprowadziła innowacyjny system ochrony rzepaku, polegający
na kompleksowych i przemyślanych rozwiązaniach. W skład
tej technologii wchodzą zarówno fungicydy (Tilmor® 240EC,
Propulse® 250SC), jak i insektycydy (Decis®Mega 50 EW,
Proteus®110 OD). O ile sprawa
zwalczania szkodników jest
z góry przesądzona (zaniechanie
stosowania insektycydów w latach masowego występowania
szkodników może spowodować
całkowite zniszczenie plantacji)
o tyle brak stosowania fungicydów nie spowoduje aż tak daleko
idących skutków.
Najbardziej dyskusyjnym
punktem, który nurtuje rolników od lat, jest pytanie: „skracać, czy nie skracać rzepak
ozimy jesienią”? Odpowiedź
jest tylko jedna: „skracać, ale
nie nazbyt intensywnie”.
Nowoczesne odmiany rzepaku ozimego cechują się bardzo
dobrym wigorem jesiennym, jednak wyniesienie stożka wzrostu
jest dużo słabsze, w porównaniu
z odmianami rejestrowanymi
jeszcze przed kilku laty. W świetle prowadzonych doświadczeń

wynika, że najważniejsze jest
dobre jesienne zwalczenie suchej
zgnilizny kapustnych (Leptosphaeria Spp.). Zastosowanie
w tym czasie środków ochrony roślin, które spowodują bardzo dobre (wręcz fitotoksyczne)
skrócenie całych roślin, lecz
zbyt słabe zwalczenie wyżej
wymienionej choroby, będzie
w przyszłości skutkowało nadmiernym rozwojem tej choroby,
co wiąże się ze spadkiem plonu
oraz słabszą jakością surowca
uzyskanego z chorych roślin. Jedynym rozwiązaniem, które spowoduje działanie „dwutorowe”
(z jednej strony dobre skrócenie,
a z drugiej- zwalczenie chorób

i zabezpieczenie roślin w całym
okresie jesiennym) jest środek
Tilmor 240 E w dawce 0,75 l/
ha stosowany w fazie 4-8 liści.

Warzywa
W 2014 roku rozpoczęło swoją działalność warzywnicze Centrum Doradztwa Technicznego
firmy Bayer w miejscowości Bedlno koło Kutna.
Prowadzono doświadczenia
fungicydowe w uprawie marchwi pokazujące skuteczność
środków Nativo® 75 WG, Luna®
Experience oraz biologicznego
preparatu Serenade® w zwalczaniu alternariozy i mączniaka

prawdziwego. W uprawie marchwi oceniana była również skuteczność środka Proteus® 10 OD
i Movento® 100 SC w zwalczaniu
połyśnicy marchwianki i mszycy
topolowo-marchwiowej.
Na poletku herbicydowym
obserwowano skuteczność herbicydu Sencor®Liquid 600 SC
zastosowanego w różnych terminach i dawkach.
Na poletkach cebulowych
uzyskano dobre wyniki w zwalczaniu mączniaka rzekomego
i Stemphylium vesicarium
środkami Fandango® 200EC
i Infinito ® 687,5 SC. Preparaty Proteus 110 OD i Movento 100 SC oceniano także
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w zwalczaniu szkodników warzyw kapustnych.
Ważnym elementem działalności Centrum Doradztwa Technicznego w Bedlnie była prezentacja
akcji „Grunt to Bezpieczeństwo”.
Prezentowano m. in. Phytobacurządzenie do dezaktywacji pozostałości środków ochrony roślin
oraz akcję „Dar dla pszczół”.
W 2015 roku firma Bayer będzie
kontynuować i rozwijać działalność
CDT. Planowane jest rozszerzenie
doświadczeń o poletka promujące
odmiany Bayer CropScience Vegetable Seeds (dawny Nunhems).
W oparciu o materiały
prasowe firmy Bayer
Jolanta Malinowska-Kłos
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Dopłaty do materiału siewnego
UWAGA:
W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU
o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2015 r. można
ubiegać się o dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej

charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.
Szczegółowe informacje
znajdują się na: www.arr.gov.
pl w Warunkach uzyskania
dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału

siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana
przez np. ARR, ARiMR, ANR
oraz inne organy i instytucje,

producentowi rolnemu w okresie
3 lat podatkowych (tj. w roku,
w którym został złożony
wniosek oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć
15 000 euro.
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Ochrona fungicydowa
jęczmienia
Badania BASF nad plonowaniem
jęczmienia jarego potwierdziły
skuteczność bezopryskowej metody
ochrony, stosowanej na etapie
zaprawiania ziarna.
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W tym roku po raz pierwszy
wdrożono bezopryskową ochronę fungicydową jęczmienia z wykorzystaniem preparatu Systiva
333 FS. W preparacie zastosowano nową substancję czynną Xemium, z grupy karboksyamidów,
która wykazuje wybitne cechy
systemicznego przemieszczania
w roślinie. Badania potwierdziły,
że zastosowanie nowej formuły
ochronnej pozwoliło uratować
aż 15,5 dt/ha plonów w stosunku
do zbiorów z pól bez ochrony.
Dodatkowe wykonanie zabiegu nalistnego w fazie kłoszenia fungicydem Osiris 065 EC

zają
Targi SIMA zwięks
le od 3 do 7
powierzchnię: ha

USŁUGI STWORZONE
Z MYŚLĄ O WAS
■ Recepcja - Club International przy wejściu
do hali 6, powitanie w języku polskim,
zwiedzanie targów dla grup odwiedzających, etc.

first!

by SIMA

W oparciu o materiały
prasowe BASF
Jolanta Malinowska-Kłos

Konferencje Zimowe
Syngenta

■ Darmowe - wizyty w gospodarstwach w Regionie Paryskim.
■ Biznes - indywidualne spotkania z wystawcami dzięki
usłudze SIMA Business Meetings.

W programie, jak co roku, zostanie
zaprezentowanych wiele ciekawych
propozycji, których nie można
przegapić.

■ Wieczorna rozrywka - restauracje w Paryżu oferujące
promocyjne ceny.

ZAMÓWCIE DARMOWĄ WEJŚCIÓWKĘ
PRZEZ INTERNET WPISUJĄC KOD: ROLRA15

www.simaonline.com
Więcej informacji w przedstawicielstwie Targów:
Międzynarodowe Targi Francuskie, Warszawa
Tel. 22 815 64 55 • E-mail: promopol@it.pl
57-Pol RAPORT ROLNY_174x260.indd 1

zwiększyło plony o kolejne
6,0 dt/ha. Łącznie uzyskano
ponad 36% wzrost plonowania.
Zastosowanie metody bezopryskowej ochrony fungicydowej z wykorzystaniem Systivy
333 FS uniezależniło rolników
od niekorzystnych warunków
pogodowych, ograniczających
możliwość wykonania tradycyjnych oprysków. Zapewniło pełną
kontrolę zdrowotności roślin już
od momentu siewu i kiełkowania, do fazy liścia flagowego.

14/10/2014 14:03

Przewidziane są wystąpienia
specjalistów, wykłady autorytetów oraz czas na merytoryczne
dyskusje. Znajdzie się również
prezentacja oferty i licznych nowości, przygotowanych przez
Syngenta na rok 2015.
W sprzyjającej atmosferze będzie można prowadzić mniej
formalne rozmowy i konsultacje
na tematy związane z branżą
rolniczą.
Z pewnością nadarzy się także
okazja do wzięcia udziału w loterii konferencyjnej z bardzo
atrakcyjnymi nagrodami.

Daty i lokalizacje
Konferencji Zimowych
Syngenta w 2015 roku:
27.01: Łąck
29.01: Elbląg
3.02: Lublin
5.02: Prószków k. Opola
17.02: Gorzów
Wielkopolski
19.02: Licheń k. Konina
Zapraszamy. Zespół Syngenta
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Odmiany pszenicy jarej
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Sezon wegetacyjny 2014 był korzystny do uprawy pszenicy jarej, warunki pogodowe sprzyjały
wegetacji, a uzyskane plony były wyższe niż w latach poprzednich.
Krajowy rejestr pszenicy jarej
liczy obecnie 27 odmian pszenicy zwyczajnej i jedną odmianę
pszenicy twardej. Najliczniej
reprezentowana jest grupa technologiczna A (20 odmian), znacznie
mniej odmian jest w grupie pszenic chlebowych B (4) i w grupie
elitarnej E (2). W grupie pszenic
pozostałych, w tym pastewnych
C jest tylko jedna odmiana Radocha. Odmiany pszenicy zwyczajnej jarej w większości pochodzą
z krajowej hodowli, liczba odmian
zagranicznych wynosi obecnie
pięć, co stanowi 19% wszystkich
zarejestrowanych odmian tego
zboża. Aktualnie w krajowym
rejestrze pszenicy zwyczajnej jarej
znajdują się dwie formy ościste –
Ostka Smolicka (grupa A) oraz Zadra (grupa B). Oścista jest również
jedyna zarejestrowana odmiana
pszenicy twardej SMH87. Odmiany o takiej morfologii nadają się
szczególnie do uprawy na polach
położonych w bliskim sąsiedztwie
terenów leśnych, gdzie występuje ryzyko szkód powodowanych
przez zwierzynę.
Podane w tabeli 1 wartości

cech rolniczych są średnią
z trzech ostatnich lat, natomiast
wyniki cech technologicznych
pochodzą z różnych okresów
wielolecia 1995-2014. Kolejność
odmian w tabeli uszeregowano
według malejącego plonu ziarna
na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w poszczególnych
grupach technologicznych.
W dokumentacji wynikowej ograniczono się jedynie do
tych odmian, które we wspomnianym okresie miały co najmniej dwa lata badań. Oznacza to,
że pominięto w niej odmiany
Torka (grupa E), Griwa, Koksa, Korynta, Nawra, Partyzan,
Raweta, Waluta, Żura (grupa
A) oraz Cytra i Zadra (grupa B),
które nie były badane w ciągu
ostatnich dwóch lub trzech lat.
Zaprezentowane w tabeli wyniki
dla zarejestrowanej odmiany
SMH87 są w pełni porównywalne z ocenami jarych odmian
pszenicy zwyczajnej. Badania
rejestrowe i porejestrowe pszenicy prowadzi się przy uprawie
na dwóch, znacznie 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). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się dodatkowe stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu lub
ograniczenie liczby stosowanych
zabiegów. Pozwala to oceniać
reakcję odmian przy dodatkowych nakładach na nawożenie
i ochronę. Różnice w przyroście
plonu poszczególnych odmian
bywają znaczne, co oznacza że takie same nakłady na
ochronę mogą dać różne efekty ekonomiczne.
Szeroki zestaw odmian daje
producentowi duże możliwości
wyboru najodpowiedniejszej do
określonych warunków środowiska
i kierunku użytkowania. Odpowiednia odmiana i dostosowana
do niej poprawna agrotechnika
warunkuje uzyskanie wysokich
plonów, o pożądanej jakości.

W 2014 roku pszenica jara
plonowała lepiej w stosunku
do roku ubiegłego. Średni
plon ziarna na przeciętnym
poziomie agrotechniki (a1) dla
odmian wzorcowych tego gatunku wynosił 74,5 dt z ha,
natomiast na wysokim poziomie agrotechniki był o 10,3 dt
z ha większy. W wieloleciu
2012-2014 najlepiej plonowała
chlebowa odmiana Harenda.
Wysokim poziomem plenności
cechują się również kreacje –
Mandaryna, Arabella i KWS
Torridon (A).
Oprócz wielkości i jakości
plonu, znaczenie przy wyborze
odmiany mogą mieć też inne
cechy, szczególnie te, w obrębie których różnice odmianowe są największe. Dotyczy
to wysokości roślin, odporności
na wyleganie i choroby, terminu
dojrzewania i cech ziarna (masa
1000 ziaren, wyrównanie).
Pszenica jara jako gatunek
odporny na wyleganie, przy niskim poziomie nawożenia azotowego, nie wymaga stosowania
regulatorów wzrostu, natomiast

przy wyższym nawożeniu azotem zabieg skracania źdźbła
może być traktowany jako
drugoplanowy. Do odmian
o dużej i dość dużej podatności na wyleganie należą Struna,
Kandela, Katoda, Ostka Smolicka a także SMH87.
Odmiany pszenicy jarej wykazują zróżnicowaną
odporność na choroby. Obecnie
najczęściej spotykanymi chorobami w uprawach tego
gatunku są septoriozy liści,
rdza brunatna i mączniak
prawdziwy. Spośród wymienionych chorób największe
różnice odmianowe notuje
się w przypadku porażenia
rdzą brunatną. Wyróżniają się
zwłaszcza jakościowa (grupa
A) odmiana chlebowa – Tybalt oraz chlebowa (grupa B)
odmiana Harenda. Natomiast małą odpornością na rdzę
brunatną cechuje się Bombona
(E). Od kilku lat w badaniach
odnotowuje się występowanie
rdzy żółtej (mającej zazwyczaj
lokalny charakter). Wyraźnie
większe nasilenie porażenia

Mgr Anna Skrzypek
COBORU Słupia Wielka
odmian rdzą żółtą wystąpiło
w roku 2010. Odmianami
o największej wrażliwości na
patogena powodującego tę chorobę są Izera, Ostka Smolicka
i Radocha.
Dodatkową pomoc przy
wyborze odmiany do uprawy
w danym rejonie stanową „Listy
odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województw”.
W najbliższym czasie tworzone
będą Listy na rok 2015, które
ustalone zostaną na zimowych
posiedzeniach Zespołów Wojewódzkich PDOiR w lutym
2015 roku. W roku 2014 odmianami zalecanymi do uprawy
w największej liczbie województw były: Tybalt, Arabella i Ostka
Smolicka.

Septoriozy liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

5

5

6

5

Rdza zółta

Rdza brunatna

Mączniak prawdziwy

Choroby podst. źdźbła

Wyleganie

Dojrzałość woskowa

347

Wysokość roślin (cm)

Liczba opadania (sek.)

14,8

Wsk. sedymen. SDS (ml)

Zawartość białka (% s.m.)

Masa 1000 ziaren (g)

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Odmiany

Rok rejestracji

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej i twardej jarej (wg COBORU)

skala 9°

elitarne (grupa E)
Bombona

2005

61,5

74,3

38,7

86

93

205

6

5

5

3

jakościowe (grupa A)
Mandaryna

2014

70,7

80,3

35,9

13,6

357

88

91

205

6

5

6

6

-

5

6

5

Arabella

2011

69,8

79,6

38,8

14,2

337

92

88

204

5

5

6

5

5

4

5

5

KWS Torridon

2012

69,7

80,7

40,8

14,5

387

80

81

206

7

5

5

6

5

6

5

5

Struna

2013

69,3

80,6

40,6

14,1

261

88

93

205

4

5

6

5

5

6

5

6

Tybalt

2005

68,9

79,4

42,5

14,1

365

81

81

206

5

5

6

7

6

5

5

5

Izera

2012

68,2

79,7

40,5

14,5

294

82

94

204

5

5

5

6

3

5

6

6

Kandela

2010

68,2

78,1

40,9

14,1

350

91

86

205

4

5

6

6

5

5

5

5

Łagwa

2009

67,6

77,4

42,8

15,0

359

85

90

206

6

5

5

5

6

5

5

6

Parabola

2006

67,1

78,3

46,7

14,4

307

88

88

204

5

5

5

4

5

4

5

4

Monsun

2004

65,2

76,5

43,0

13,8

412

82

84

206

5

4

4

4

6

6

5

5

Katoda

2008

65,0

76,9

42,3

13,9

374

89

93

205

4

5

5

4

5

5

5

5

Ostka Smolicka *

2010

64,5

77,8

42,2

13,2

331

89

91

206

4

5

4

4

4

5

6

6

chlebowe (grupa B)
Harenda

2014

73,6

82,2

42,0

14,1

312

94

89

206

6

6

5

7

-

6

6

6

Trappe

2008

66,8

78,8

37,0

13,3

351

82

84

207

6

6

4

5

5

5

5

5

Radocha

2011

64,7

77,8

43,1

14,6

85

205

5

5

4

4

4

4

4

4

SMH87 *

2011

50,7

59,2

41,8

15,9

204

3

5

6

6

6

4

5

4

pozostałe (grupa C)
272

80

pszenica twarda (durum)
241

42

79

* – odmiana oścista
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
dojrzałość woskowa – liczba dni od 1.01.;
„-” – brak danych
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Wpływ wapnowania gleby
na wzrost plonowania pszenicy
Spośród wielu czynników wpływających na produkcję
rolniczą kwasowość gleby wymienia się, jako jeden
z najważniejszych, gdyż decyduje ona o przebiegu wielu
procesów glebowych oraz wpływa na kształtowanie
urodzajności i żyzności gleby.
Rośliny uprawne na glebach
kwaśnych mają gorsze warunki
wzrostu i rozwoju. Związane jest
to z niekorzystnymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi
i biologicznymi tych gleb. Silne
zakwaszenie gleb w Polsce wynika przede wszystkim z rodzaju
i pochodzenia skał macierzystych oraz przebiegu procesu glebotwórczego, ale duże znaczenie
mają przyczyny o charakterze
antropogenicznym. Na przyczyny antropogeniczne składają się
opad kwaśnych substancji z atmosfery (tlenki siarki i azotu
oraz amoniak) i zakwaszające
działanie nawozów mineralnych, głównie azotowych.
Pszenica ma największe
wymagania glebowe spośród
wszystkich zbóż. Do najbardziej odpowiednich gleb pod
jej uprawę zalicza się czarnoziemy, czarne ziemie, mady średnie
i ciężkie, gleby brunatne właściwe – niezakwaszone, lessy
a także rędziny. Współcześnie

uprawiane odmiany pszenicy
wykazują dużą tolerancję na
odczyn gleby, lecz roślina ta
najlepiej się rozwija i plonuje
w stanowiskach o odczynie
obojętnym. Za optymalne pH
gleby pod pszenicę ozimą i jarą
przyjmuje się pH 6,5, a agrochemicznie dopuszczalne od
5,3 do 7,3. Pszenica wykazuje
dużą wrażliwość na niedobór
jonów wapnia oraz nadmiar
jonów glinu i manganu. W tabeli przedstawiono plonowanie
pszenicy ozimej w zależności
od pH gleby.
Efektywność wapnowania
gleb zależy od wielu czynników min. od: kategorii agronomicznej gleby, aktualnego pH,
wielkości dawki wapna, formy
wapna a także terminu stosowania wapna. Efekt plonotwórczy
nawozów wyraża się w kilogramach plonu rzeczywistego lub
w przeliczeniu na jednostki zbożowe, po zastosowaniu danej
dawki nawozów wapniowych,

czy składników pokarmowych.
Opłacalność wapnowania można obliczyć w uproszczony sposób według wzoru:
opłacalność wapnowania =
Przyrost plonu pszenicy na
skutek zabiegu wapnowania
waha się od kilku do nawet 30%.
Pozytywne skutki wapnowania
wynikają z szeregu czynników,
które warunkuje uregulowany
odczyn gleby, a mianowicie
większe i bardziej efektywne
pobieranie składników pokarmowych, w pierwszej kolejności
azotu, a także fosforu, wapnia
i magnezu, dobrego zaopatrzenia
roślin w składniki mineralne
w okresie nalewania ziarna, co
korzystnie przekłada się na masę
tysiąca ziaren. Rośliny pszenicy,
na glebie o optymalnej wartości
pH są dobrze ukorzenione, dzięki czemu znacznie lepiej znoszą
stres suszy.
Dla określenia aktualnego pH
gleby konieczne jest pobranie
prób gleby z warstwy ornej

dr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
i przekazanie ich do najbliższej
Okręgowej Stacji Chemiczno
Rolniczej w celu określenia potrzeb wapnowania i zasobności
w przyswajalne dla roślin formy fosforu, potasu i magnezu.
Dzięki uzyskanym informacjom
o stanie zasobności gleby możliwe będzie zastosowanie optymalnych dawek i formy wapna
nawozowego oraz nawozów fosforowych i potasowych.
Warunkiem największej
efektywności wapnowania
w uprawie pszenicy jest zastosowanie optymalnej dawki CaO
i odpowiedniej formy nawozu.
Na gleby bardzo lekkie i lekkie
wskazane jest stosowanie wapna
węglanowego (CaCO3), łagodnie
zmieniającego odczyn gleby. Na
gleby średnie i ciężkie zaleca się
stosowanie wapna tlenkowego
CaO, które działa szybciej na
zmianę odczynu i rozluźnia
te gleby poprawiając stosunki
powietrzno – wodne. Pamiętajmy o tym, że roślina uprawna
może prawidłowo się rozwijać
i wydać dostatecznie duży plon
tylko wtedy, gdy odczyn gleby
zostanie uregulowany zgodnie
z jej wymaganiami.

Tabela. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od pH gleby
pH gleby

liczba
doświadczeń

Plon ziarna
t.ha-1

%

6,6 – 7,2

17

6,46

100

5,9 – 6,5

32

5,83

90

5,0 – 5,8

26

5,15

81

4,3 – 4,9

22

4,76

73

źródło: Noworolnik 2008

Specjalista w walce z mączniakami
Kendo 50 EW to najbardziej zaawansowany
technologicznie produkt w segmencie środków
mączniakobójczych.
Wieloletnie badania potwierdziły wysoką skuteczność tego
fungicydu, który w nowej odsłonie jeszcze lepiej zagwarantuje
bezpieczeństwo naszym uprawom. Kendo 50 EW to środek,
który może zrewolucjonizować
rynek produktów dedykowanych
ochronie upraw przed sprawcami mączniaków prawdziwych.
Ciepła i łagodna jesień sprzyja
rozwojowi patogenów grzybowych, w tym także sprawców
mączniaków prawdziwych,
grzyby z rzędu Erysiphales,
które powodują infekcje roślin
w szerokim zakresie temperatury
i wilgotności. Zarodniki mogą
kiełkować nawet bez kropli
wody, a okres inkubacji wynosi
około 7 dni Niewielki wzrost
wilgotności, spowodowany wieczornym i nocnym spadkiem

temperatury, czy pojawienie się
kropel rosy znacznie przyczynią
się do kolejnych infekcji i rozprzestrzeniania się patogena.
Dlatego konieczne jest zwalczanie sprawców mączniaków
prawdziwych już we wczesnych
stadiach rozwojowych.
Kendo 50 EW firmy Sumi
Agro, to wysoce specjalistyczny
fungicyd, z grupy fenyloacetamidów, którego substancją
aktywną jest cyflufenamid.
Działanie profilaktyczne, interwencyjne i wyniszczające
cyflufenamidu jest niezależne od pogody i utrzymuje się
w roślinie nawet 6 tygodni.
Pozwala to na elastyczne sterowanie terminem zabiegu. Cyflufenamid skutecznie zwalcza
patogena niezależnie od jego
stadium rozwojowego. Dzięki

wyjątkowo szybkiemu wnikaniu do warstwy woskowej liści,
ta unikatowa substancja czynna już po godzinie jest odporna
na działanie deszczu. Wyniszczające działanie środka sprawia, że może on być stosowany
interwencyjnie w momencie
wystąpienia objawów choroby
na roślinach. Ponadto działanie translaminarne i gazowe
zwalcza patogena już obecnego
na roślinie oraz zabezpiecza
przed rozwojem nowych infekcji, a działanie systemiczne
zabezpiecza nowe przyrosty
rośliny uprawnej. Stosuje się
go zapobiegawczo i interwencyjnie – z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby.
W zbożach (pszenica ozima
i jara, jęczmień jary), może
zostać użyty od początku

fazy strzelania w źdźbło do
końca fazy kłoszenia (BBCH
30-59). Zalecana dawka jednorazowego zastosowania
wynosi 0,2 – 0,3 l/ha, zaś
maksymalna – 0,3 l/ha. Kendo
50 EW stosowane w zwalczaniu sprawcy mączniaka prawdziwego w uprawie pszenicy
i jęczmienia ogranicza także
występowanie innych chorób
zbóż (plamistości, fuzarioz,
septorioz, rdzy).
Zaleca się opryskiwanie
drobnokropliste, w ochronie
zbóż wykorzystując 200−400 l
wody na ha.
Na plantacji pszenicy jarej i jęczmienia jarego środek
może być stosowany jedynie
raz w sezonie.
W oparciu o materiały Sumi Agro
Jolanta Malinowska-Kłos
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Rola mieszanek roślin strączkowych ze
zbożami w zmianowaniu roślin

Jedną z cech charakterystycznych dla naszego rolnictwa jest
bardzo duży udział w strukturze zasiewów mieszanek
zbożowych i strączkowo-zbożowych.
Prof. dr hab. Jerzy Ksieżak,
mgr Monika Antoniak,
mgr Jolanta Kaźmierczak
IUNG – PIB w Puławach
Na korzyści płynące ze współrzędnej uprawy zbóż z roślinami
strączkowymi wskazywano już
na początku XIX wieku. Około
50 lat temu podawano także, że
siew mieszany jest bardziej korzystny, jeśli porównamy łączny
plon mieszanek z sumą plonów
tych gatunków sianych oddzielnie. W mieszankach roślin strączkowych ze zbożami stwarzane
są warunki do powstawania
i ujawniania się oddziaływań,
które w konsekwencji mają znaczący wpływ na kształtowanie
się struktury łanu, jak również
udział poszczególnych komponentów w tworzeniu plonu.
Mieszanki roślin sprawdzają się
najlepiej w mniej korzystnych
warunkach siedliska, na polach
o silnie zróżnicowanej glebie, wadliwych stosunkach wodnych,
zróżnicowanych przedplonach
i różnych poziomach kultury roli.
Ponadto uprawa takich mieszanek
jest jedną z możliwości zwiększenia areału obsiewanego roślinami
strączkowymi.
Mieszanki roślin strączkowych
ze zbożami są uprawiane w celu
uzyskania nasion roślin strączkowych, wyprodukowania paszy
treściwej o większej zawartości
białka niż ziarno zbóż, pozyskania zielonki na paszę. Mogą być
one wykorzystane na przyoranie.
Największe zainteresowanie tymi
uprawami występowało w pierwszej połowie lat 90- tych, natomiast od kilku lat obserwujemy
stały niewielki przyrost areału,
bowiem w latach 2001-2005 uprawiane były na powierzchni około
43 tys. ha, a w roku 2012 nieco
przekroczyły areał 59 tys. ha.
(rys.1). W roku 2012 najwięcej
mieszanek było uprawianych
w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast najmniej
opolskim, śląskim i zachodniopomorskim. Średnie plony w tym
roku wynosiły 32,1 dt/ha.
Uprawa mieszanek jest zasadna
ze względu na walory produkcyjne i agrotechniczne. Cechuje je
szereg korzystnych oddziaływań
natury strukturalnej, fizjologicznej i konkurencji między roślinami. Uprawa ich jest uzasadniona
wówczas, gdy plon mieszanek jest
większy, bardziej stabilny, koszty
produkcji mniejsze niż w siewach
czystych zbóż, albo gdy ujawni
się choćby jedna z tych cech.
Duże różnice w pokroju roślin
i typie systemu korzeniowego
miedzy zbożami, a roślinami
strączkowymi sprzyjają lepszemu

wykorzystaniu przez mieszankę
zmiennych warunków glebowych
w stosunku do siewu czystego
tych gatunków. Ponadto w takich
uprawach lepiej wykorzystywane
są warunki siedliskowe, gdyż ich
maksymalne zapotrzebowanie
na wodę i składniki pokarmowe
w czasie wegetacji komponentów mieszanek przypada w innym czasie, a więc konkurencja
o te składniki może być słabsza.
Umożliwia to stosowanie mniejszych dawek nawożenia fosforem
i potasem niż pod zboża i rośliny
strączkowe w czystym siewie.
Wyniki badań dostarczyły
licznych dowodów, że rośliny
niemotylkowate rosnące w sąsiedztwie roślin motylkowatych
korzystają z azotu zasymilowanego przez bakterie brodawkowe.
Azot z brodawek korzeniowych
rośliny motylkowatej przechodzi
do podłoża w postaci kwasu asparaginowego i β-alaniny, z których
może korzystać zbożowy komponent mieszanki. Wyka wysiana
z owsem może pobrać około 50 kg
azotu pochodzącego z symbiozy (w przeliczeniu na 1 ha ), tj.
90% całego pobranego azotu.
Owies natomiast może pobrać
około 28 kg N mineralnego, to
znaczy 1/3 azotu łącznie pobranego przez rośliny mieszanki.
Roślina zbożowa zużywa jednak
niewielką ilość azotu symbiotycznego pochodzącego z rozkładu
brodawek korzeniowych i korzeni.
Wykazano, że zwiększenie poziomu nawożenia azotem mineralnym mieszanek od 0 do 90 kg
powodowało istotne ograniczenie
wiązania azotu atmosferycznego przez rośliny grochu. Na każde 10 kg azotu zastosowanego
w dawce 30 i 60 kg w mieszance grochu z pszenicą lub grochu
z jęczmieniem następowało
zmniejszenie ilości związanego
azotu o około 7-8 kg, natomiast
w dawce 90 kg ograniczało silniej bo o około 9 kg. Biologiczne wiązanie azotu zależy także
w dużym stopniu od warunków
glebowych (zawartości azotu, wilgotności, pH) oraz od nasilenia
chorób i występowania szkodników. Dawki azotu pod mieszanki
można ograniczyć do 30 kg/ha,
niezależnie od tego czy komponentem zbożowym jest pszenica
czy jęczmień.
Ważnym elementem uprawy
mieszanek jest konkurencja komponentów w dostępie do światła.
Światło i azot są najważniejszymi
czynnikami wpływającymi na
plon mieszanki. Wyższy zbożowy komponent, powoduje
utrudnienie warunków wzrostu
towarzyszącej roślinie strączkowej poprzez zacienianie, co
nasila się w warunkach zwiększonego nawożenia azotem. Jeżeli

Rys. 1. Powierzchnia uprawy (ha) i plon nasion (dt/ha) jarych mieszanek roślin strączkowych
ze zbożami w 2012 roku (źródło GUS).
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komponenty mieszanki konkurują
ze sobą pod względem wzrostu, to
o plonie mieszanki decyduje słabszy komponent. Potencjał konkurencyjny pojedynczej rośliny
łubinu żółtego jest większy niż rośliny pszenżyta i owsa względem
łubinu. Jednak wskutek większej
liczebności zbóż w mieszankach
ich łączna presja konkurencyjna
na łubin jest silniejsza niż łubinu
na zboże. Siła konkurencji międzygatunkowej jest zależna od
nasilenia rywalizacji wewnątrzgatunkowej i proporcji wysiewu gatunków w mieszankach.
Lepsze plonowanie mieszanek
roślin strączkowych ze zbożami
jest związane z niewielką zależnością systemów korzeniowych
ich komponentów. Najmniej korzystny ze względu na aktywność
systemu korzeniowego jest siew
w rzędy naprzemianległe.
Uprawa roślin w mieszankach
wykorzystuje również biologiczne
mechanizmy walki z patogenami. W wielu doświadczeniach
dowiedziono, że uprawa roślin
w mieszankach znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się chorób, szkodników oraz wyleganie.
Mieszanki silniej konkurują
z chwastami i z reguły ulegają
mniejszemu zachwaszczeniu niż
rośliny strączkowe w czystym
siewie. Pozwala to na zmniejszenie lub całkowitą rezygnację
ze stosowania chemicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W celu
zniszczenia chwastów po siewie
niejednokrotnie wystarczy wykonać tylko 1-2 razy bronowanie, a tylko w przypadku silnego
zachwaszczenia zastosować odpowiedni herbicyd. Opłacalność uprawy mieszanek roślin
strączkowych ze zbożami ściśle
związana jest z wysokością plonów, a ze względów ekonomicznych najbardziej uzasadniona
jest uprawa mieszanek grochu
z jęczmieniem.
Rośliny o wiotkich łodygach
charakteryzuje duża podatność
na wyleganie, co utrudnia ich
zbiór i przyczynia się do obniżenia

jakości nasion. Niekorzystny
wpływ wylegania takich roślin
w dużym stopniu łagodzi uprawa
z rośliną zbożową która ogranicza
ich wyleganie i wpływa korzystnie
na warunki fitosanitarne w łanie.
Zboże utrzymuje takie rośliny
nad powierzchnią gleby dzięki
czemu nie stykają się one bezpośrednio z wilgotną glebą. Zwiększanie udziału zboża powoduje
poprawę zdolności kiełkowania
nasion roślin strączkowych.
Dodatkową korzyścią z uprawy mieszanek jest ich wpływ na
urodzajność gleby oraz jej stan
sanitarny. Wartość stanowiska
pozostawionego przez mieszanki
zależy od doboru komponentów,
ich udziału w łanie, odmiany,
poziomu plonowania oraz warunków glebowych. Mieszanki
pszenżyta jarego z łubinem żółtym są zdecydowanie lepszym
przedplonem dla pszenicy jarej niż pszenżyto jare. Większy
udział grochu i łubinu żółtego
lub wąskolistnego w mieszance korzystniej wpływa na plon
pszenicy, przy czym taka tendencja silniej się uwidoczniła
w korzystniejszych warunkach
glebowych. Nieco inna jest
wartość przedplonowa mieszanek z owsem. Pszenżyto ozime
uprawiane po mieszankach owsa
z grochem i łubinem żółtym reaguje tylko minimalnym wzrostem plonowania w stosunku do
owsa w czystym siewie. Wynika
to z właściwości samego owsa,
który zaliczany jest do dobrych
przedplonów dla zbóż ozimych.
Mieszanki strączkowo-zbożowe
łagodzą ujemne skutki związane
z siewami zbóż po sobie, gdyż
stanowią element przerywający ciągłość ich uprawy. Plony
pszenicy ozimej po jęczmieniu
z grochem lub owsa z grochem
w porównaniu do uprawy po
pszenżycie charakteryzują się
bardzo małą zmiennością w latach. Resztki pożniwne łubinu
i pszenżyta (słoma, ścierń i korzenie) wzbogacają glebę w 32 kg
azotu i dostarczają 55 kg potasu.
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Niezwykle odporna na choroby
• ziarno grube i dobrze wypełnione
• odmiana średnio – późna
• rośliny niskie o sztywnej słomie
• odmiana przewódkowa
W sprzedaży również pozostałe gatunki zbóż jarych.
www.saatbau.com

Dobre nasiona,
Dobre plony.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)

Odmiany

Typu browarnego
Baryłka
Blask
Bordo
Conchita
Despina
Goodluck
Kormoran
KWS Dante
KWS Irina
KWS Orphelia
Nokia
Olympic
Salome
Signora
Stratus
SU Lolek
Victoriana
Typu pastewnego
Argento
Atico
Basic
Ella
Fariba
Gawrosz n
Hajduczek
Iron
Kucyk
KWS Olof
KWS Atrika
Mercada
Nagradowicki
Natasia
Oberek
Penguin
Podarek
Raskud
Rubinek
Rubaszek
Skald
Skarb
Soldo
Suweren
Tocada

Tolerancja na
niskie pH gleby

TYBALT (A)

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU Słupia Wielka

Zawartość białka

• odmiana oścista
• wczesna
• niskie rośliny
• stabilny wysoki plon
• wysoka liczba opadania
• wysoka odporność na choroby kłosa

Ciemnobrunatna
plamistość

Wczesna ostka

Rynchosporioza

TERCIE (A)

Rdza jęczmienia

• bardzo wczesna dojrzałość
• wysoki plon ziarna
• wysoka zawartość białka
• bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji
• odporna na wyleganie

Jednak spośród zarejestrowanych
odmian możemy znaleźć takie,
które cechują się większą odpornością na wyleganie. Z grupy odmian browarnych są to: Baryłka,
Bordo, KWS Dante, KWS Irina,
Olympic, SU Lolek i Victoriana
oraz z grupy odmian pastewnych
Fariba, Hajduczek, Iron, Oberek,
Rubaszek, Skald i Soldo.
Jęczmień jary jest zbożem
o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach
COBORU norma wysiewu
wynosi 300 ziaren/m2 (gleby
pszenne i żytnie bardzo dobre)
lub 350 ziaren/m 2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy
uprawie jęczmienia na cele
browarne stosuje się wyższą
obsadę – 350 ziaren/m2. Ma to
na celu ograniczenie zbyt intensywnego krzewienia roślin,
które prowadzi do obniżenia
masy 1000 ziaren i celności oraz
wzrostu zawartości białka - ważnych cech przy tym kierunku
użytkowania.

Plamistość
siatkowa

Wysoki plon ziarna

znaczenie w uprawie ma również
zdrowotność odmian. Jęczmień
jary jest gatunkiem podatnym
na choroby, z których najważniejsze to: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza
jęczmienia, rynchosporioza
i ciemnobrunatna plamistość.
Różnice między odmianami
w większości chorób jęczmienia jarego są stosunkowo małe.
Spośród zarejestrowanych odmian, wyróżnić możemy kilka,
które cechują się ogólnie dobrą
odpornością na choroby. Należą
do nich: Basic, Kormoran, Kucyk, KWS Olof, Nagradowicki
i Soldo oraz z nowych odmian
KWS Dante czy Salome. W ostatnich latach na jęczmieniu jarym
najczęściej występowała plamistość siatkowa, rynchosporioza
i mączniak prawdziwy.
Jęczmień jary jest zbożem podatnym na wyleganie, co wynika
z delikatnej budowy źdźbła. Szczególnie wyraźnie daje się to odnotować przy intensywnej technologii
uprawy. Również zbyt gesty siew
sprzyja wyleganiu tego gatunku.

Mączniak
prawdziwy

CH CAMPALA (E)

z Krajowego rejestru, natomiast
pozostałe kreacje ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin
rolniczych CCA. Na rynku nasiennym najbardziej popularne
spośród odmian zarejestrowanych, są obecnie: Kucyk – 8,1%,
Ella – 7,4%, KWS Olof – 4,8%,
Suweren – 4,1%, Xanadu – 3,7%,
oraz Penguin – 3,7%.
Wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych odmian
jęczmienia jarego zamieszczono
w tabeli 1.
W ostatnim trzyleciu najlepiej plonujące odmiany jęczmienia jarego to Ella, KWS Atrika,
KWS Dante, Salome, Penguin
czy KWS Olof. Odmiany te
w doświadczeniach COBORU
uzyskiwały plony powyżej 72 dt
z ha na przeciętnym poziomie
agrotechniki. W ostatnich latach
duży postęp możemy zauważyć
w plenności odmian browarnych. Nowe odmiany browarne
tj KWS Dante czy Salome dorównują plennością najlepszym
odmianom pastewnym.
Obok plonu ziarna, istotne

Wyleganie

• dobra zdrowotność roślin
• wysoki plon ziarna
• dobra zimotrwałość
• odmiana przewódkowa

Udział jęczmienia jarego
w powierzchni uprawy pięciu
podstawowych zbóż i mieszanek
zbożowych przekracza 11% i wynosi 0,8 mln ha.
Aktualny stan Krajowego rejestru odmian jęczmienia jarego
wynosi 61 odmian. Wśród nich
31 to kreacje typu browarnego
natomiast 30 jest typu pastewnego. Udział polskich odmian
w Krajowym rejestrze wynosi
obecnie 39% i zmniejsza się
w ostatnich latach. W 2014 roku
z Krajowego rejestru zostały wykreślone cztery odmiany browarne – KWS Alicjana, Nadek,
Poldek i Ryton. Natomiast zarejestrowanych zostało siedem
nowych odmian: trzy krajowe
- Rubaszek i Podarek - typu pastewnego oraz cztery niemieckie typu browarnego – Baryłka,
KWS Dante, KWS Irina, Salome
i SU Lolek.
Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych
jęczmienia jarego wyniosła
w roku 2014 ponad 11,7 tys.
ha, z czego 66% to odmiany

Dojrzałość
woskowa

Dobry wybór w uprawie pszenicy

Wysokość
roślin (cm)

THASOS (E)

Wyrównanie
ziarna (%)

saatbau polska

Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż
jarych, a uprawiany jest głównie na cele paszowe oraz
spożywcze.

Masa
1000 ziaren (g)

Wypróbuj odmiany z oferty

Odmiany jęczmienia jarego

Plon ziarna a2
(dt/ ha)

PSZENICA JARA

Plon ziarna a1
(dt/ ha)
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2014
2001
2010
2009
2012
2011
2009
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2008
1999
2014
2009

6,90
5,55
7,35
6,70
8,25
5,85
5,90
6,10
6,80
6,80
6,55
6,55
5,85
6,95
4,15
6,85
6,20

70,6
67,6
65,2
70,2
69,4
71,3
68,3
73,1
70,9
71,3
70,3
71,1
72,7
67,3
69,5
71,4
68,3

81,6
77,8
76,8
80,0
79,5
81,0
79,8
83,6
82,8
81,7
80,7
81,6
83,0
77,5
78,9
81,5
78,0

47,2
46,4
46,2
50,2
50,7
51,4
48,0
47,1
48,5
47,3
49,1
46,2
49,2
50,0
50,4
49,8
49,5

88
87
89
90
90
92
86
88
90
87
86
90
90
91
91
91
90

66
71
72
68
72
71
72
67
69
66
71
69
67
70
73
68
71

196
197
196
197
196
196
196
196
198
197
197
198
197
197
197
197
197

6
5
6
5
4
5
4
6
6
4
5
6
5
5
5
6
6

5
4
4
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
6
4
5
6

4
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

4
5
4
5
5
5
6
5
5
4
5
5
6
5
5
5
5

4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
5
5
4
5
6
6
5
5
5
4
6
3
4
5
5

6
6
4
5
5
6
4
4
4
4
4
5
5
5
6
5
6

5
5
5
5
5
4
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5

2013
2009
2011
2012
2012
2012
2013
2011
2012
2010
2013
2007
2006
2011
2013
2013
2014
2012
2007
2014
2009
2008
2013
2010
2006

69,6
68,9
71,3
73,8
69,1
58,4
68,3
71,5
69,6
72,1
73,2
69,4
68,6
71,0
71,7
72,6
70,5
68,4
66,3
72,2
69,9
69,5
73,9
69,2
68,3

79,3
79,8
82,1
83,6
79,1
67,6
78,5
81,9
78,9
81,4
83,7
79,6
79,6
81,2
81,8
82,0
80,9
77,9
77,9
81,5
79,8
78,8
85,0
79,7
80,3

47,5
51,8
50,7
50,5
47,2
45,9
51,0
46,4
49,2
47,9
50,6
51,7
43,9
49,7
52,5
48,0
49,6
50,1
48,8
47,2
48,2
50,2
52,4
46,4
50,8

84
92
93
90
85
42
89
90
91
87
93
90
88
89
89
87
91
91
92
88
89
90
91
86
87

68
78
70
72
64
82
66
70
75
71
73
67
74
70
70
73
75
74
74
67
72
73
69
75
72

196
196
196
197
196
196
196
197
196
197
196
197
196
198
197
197
198
197
197
197
196
197
197
196
197

4
5
5
5
6
4
6
6
5
5
5
4
5
4
6
5
5
4
5
6
6
5
6
3
5

6
4
6
6
6
6
6
3
6
6
5
4
5
5
5
5
4
4
6
5
4
4
6
3
3

5
5
6
6
5
5
5
5
6
6
4
5
6
5
5
5
6
5
4
5
5
5
6
5
5

5
4
5
4
5
5
4
6
5
6
5
5
5
5
5
5
6
5
4
5
5
5
6
5
5

5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5

4
4
5
4
6
9
6
5
6
4
6
5
6
4
6
4
5
7
6
5
4
5
5
5
4

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5

n - odmiana nieoplewiona
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9° - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
dojrzałość woskowa – liczba dni od 1.01.

Oszczędna gospodarka fosforem
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Jak efektywnie gospodarować fosforem bez uszczerbku dla środowiska naturalnego.
W 2013 roku Komisja prowadziła szerokie konsultacje
społeczne w sprawie zrównoważonego stosowania fosforu.
Ich celem było zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia
bardziej efektywnych sposobów
wykorzystania fosforu, a tym
samym uczynienia go bardziej
zasobooszczędnym. Chodzi tu
w szczególności o ograniczenie
jego wypłukiwania z gleby i zabezpieczenie przed uwstecznianiem się tego składnika.
Rolnictwo jest uważane za
jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu. Ze spływem
powierzchniowym są przemieszczane rozpuszczalne formy azotu
i fosforu do akwenów wodnych,
prowadząc do ich eutrofizacji.
Nieumiejętne nawożenie
fosforem przyczynia się do zanieczyszczeń środowiska naturalnego, przede wszystkim
gleb i wód powierzchniowych.
Składniki nawozów, nie tylko
fosfor, ale także azot i potas,
wniesione do wody powierzchniowej, mogą ją zbytnio użyźniać czyniąc nieprzydatną do
picia, w tym nawet dla zwierząt.
Nawozami należy gospodarować w sposób bezpieczny dla
środowiska i przynoszący jak
największe efekty produkcyjne.

Odżywianie roślin
i gleby.
Fosfor i azot to podstawowe
pierwiastki odżywcze roślin.
Fosfor dostarcza energii do życia
roślin, bierze udział w procesie
fotosyntezy, powstawaniu węglowodanów, białek i tłuszczów.
Rośliny dobrze odżywione
tym pierwiastkiem wytwarzają
dobrze rozwinięty system korzeniowy, są bardziej odporne
na uszkodzenia mechaniczne
i w mniejszym stopniu ulegają
wyleganiu. Optymalny dostęp
do fosforu umożliwia roślinom
zawiązanie większej ilości nasion oraz skraca termin dojrzewania. Fosfor podnosi tolerancję
roślin na stresy – niską temperaturę, niedobór wody, a nawet
porażenie przez choroby. Jest
kluczowym pierwiastkiem odżywczym dla wszystkich roślin.
Formą dostępną dla roślin jest

tylko jon fosforanowy H2PO4–
, który szybko bywa wiązany
i wytrącany – zachodzi zjawisko
uwsteczniania tego pierwiastka – fosfor wiąże się w glebie
z kationami metali 2 i 3-wartościowych (wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu)
w trudno rozpuszczalne związki,
niedostępne dla roślin. Fosfor,
spośród wszystkich składników
pokarmowych, jest najbardziej
narażony na uwstecznianie, co
zasadniczo ogranicza jego wykorzystanie przez rośliny. Na
obecność łatwo przyswajalnych
jonów fosforu wpływa m.in.
odczyn gleby, który powinien
być utrzymany w granicach
pH w zakresie 6,5-7,2 (wtedy
dostępność fosforu jest najwyższa). W środowisku kwaśnym
przy pH < 6,5, uwstecznianie
fosforu polega na łączeniu się
tego składnika z kationami glinu
i żelaza, natomiast w środowisku
zasadowym pH > 7,2 uwstecznianie fosforu polega na łączeniu się tego składnika w trudno
rozpuszczalne i niedostępne dla
roślin fosforany wapniowe.
Skutki niedoboru fosforu
w roślinach są tym silniejsze
im gleba jest bardziej kwaśna
i mniej zasobna w ten pierwiastek. Skutki głodu fosforowego
w szczególności występują na
glebach ubogich, kwaśnych, które nie są poddawane zabiegom
wapnowania lub są nawożone
niskimi dawkami fosforu oraz
w przypadku jednostronnego
nawożenia azotem.
Problematyka zwiększenia
efektywności nawożenia fosforem oraz ograniczenia strat
związanych z procesami jego
uwsteczniania jest od dawna tematem wielu badań naukowych.
O badaniach naukowych prowadzonych nad tym zagadnieniem
poinformował przebywający
niedawno w Polsce naukowiec
hiszpański, dr Josemaria Garcia
Mina. Efektem tych badań było
odkrycie nowej cząstki fosforu,
w którym pierwiastek ten połączony jest z cząsteczką organiczną mostkami wapniowymi, co
zabezpiecza go przed uwstecznianiem się w glebie, a jednocześnie
poprawia jego wykorzystanie
przez rośliny, zwiększając jego
dostępność i przyswajalność.

Stosując tradycyjny fosfor
uzyskujemy skuteczność na poziomie około 30%, natomiast
w przypadku stosowania nowej formy fosforu – Top-Phosu skuteczność ta może sięgnąć
nawet 90%.
Na polskim rynku znajdują się
już dwa nawozy granulowane
wyprodukowane w tej technologii i zawierające nową formę
fosforu o tej samej nazwie. Są
to: Eurofertil Top 35 NP oraz
REKLAMA

Eurofertil Top 51 NPK. Oba nawozy dedykowane są startowemu odżywianiu roślin jarych
i ozimych, a w szczególności
zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw.
Obok składników odżywczych
oraz innowacyjnej formuły fosforu zawierają one także znany
i ceniony kompleks o działaniu
biostymulującym z aminopuryną oraz wysoko reaktywny
węglan wapnia mezocalc.

Z kolei substancje biostymulujące zawarte w nawozach
zwiększają pobieranie, transport
i wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny. To
daje pewność, że nawozy te,
będą lepiej wykorzystane przez
rośliny, zarówno jeśli chodzi
o plonowanie jak i z lepszym
efektem prośrodowiskowym.
Nawozami należy gospodarować w sposób bezpieczny dla
środowiska i przynoszący jak

największe efekty produkcyjne.
Warto więc przed nowym sezonem wegetacyjnym, zapoznać
się z nowymi wymaganiami, po
to żeby świadomie i racjonalnie,
gospodarować nawozami tak
aby stosować fosfor w sposób
bardziej zaoszczędzony i nie
tracić cennego składnika pokarmowego dla roślin oraz nie
zanieczyszczać niepotrzebnie
środowiska naturalnego.
Anna Rogowska
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Zeal w kukurydzy aktywuje zysk

Wymagające nakładów finansowych zabiegi
wykonane w okresie wegetacji roślin w dłuższej
perspektywie generują zysk.

Jednym z zabiegów wpływających na kondycję upraw i jakość
plonu jest stosowanie biostymulatorów. Ich pozytywne działanie wynika z kilku czynników.
Rośliny skuteczniej pobierają
z gleby mikroelementy i wykorzystują zastosowany nawóz,
są lepiej odżywione, a sprawniej funkcjonująca fotosynteza
przekłada się na większy plon.
Korzystny wpływ biostymulatorów został udowodniony
zarówno w badaniach naukowych, jak i w doświadczeniach
prowadzonych w warunkach
produkcyjnych.
Możemy dokładać takie
preparaty do większości wykonywanych zabiegów na
polu (np.herbicydow ych,

insektycydowych czy fungicydowych) – wyjaśnia Michał
Kłymiuk, specjalista ds. biostymulatorów z firmy Arysta
LifeScience. Ich głównym zadaniem jest poprawa pobierania mikroelementów z podłoża.
Uruchamia się w roślinie druga
„pompa ssąca”, która w o wiele lepszy sposób pobiera azot,
fosfor i potas z gleby. Zeal ma
także dodatkowe składniki, pozytywnie oddziałujące na uprawy w ekstremalnych sytuacjach.
Praktyczną skuteczność i realny wpływ biostymulatora Zeal
na kondycję kukurydzy i wielkość jej zbioru poznał Mirosław
Kastelik ze Spółdzielni Produkcji Rolnej w Wierzbniku koło
Grodkowa, który zdecydował

się zastosować Zeal, w dawce
2 l/ha w fazie 6-7 liścia.
Kastelik podsumowuje swoje
tegoroczne doświadczenia tak:
Zeal był stosowany w uprawie
kukurydzy przeznaczonej na
ziarno – na powierzchni 10 ha,
w ramach plantacji 20 ha. Po zbiorze okazało się, że tam, gdzie był
użyty biostymulator, zbiór kukurydzy o wilgotności 30% wynosił
12 740 kg, a na plantacji, gdzie
nie było tego zabiegu, zebrano
12 430 kg. Czyli różnica wynosi ok. 310 kg na korzyść Zealu.
Jestem zadowolony i na pewno
zastosuję Zeal następnym razem.
Biostymulator Zeal firmy Arysta
LifeScience to płynny preparat aktywujący odżywianie mineralne,
przyrost biomasy we wczesnym
etapie uprawy i plonowanie kukurydzy. Zawiera fosfor, cynk,
molibden, a także biologicznie
aktywny filtrat GA 142 uzyskany
z alg morskich Ascophyllum nodosum, wyprodukowany w oparciu
o unikalną technologię PhysioActivator™. Produkt przeznaczony jest
do stosowania dolistnego.
W oparciu o materiały
Arysta LifeScience
Jolanta Malinowska-Kłos

Yamato 303 SE poszerza
spektrum działania
Rozszerzony zakres stosowania fungicydu
Yamato 303 SE sprawił, że teraz kompleksowa
ochrona upraw jest jeszcze skuteczniejsza.
Wszechstronne działanie
w zwalczaniu szerokiego spektrum patogenów grzybowych
niemalże przez cały sezon wegetacyjny i w różnych fazach rozwojowych roślin stawia Yamato
303 SE w rzędzie najskuteczniejszych fungicydów. Kompleksowość, wszechstronność
i skuteczność – to jego dewizy.
Zaleca się go stosować zapobiegawczo, interwencyjnie
i wyniszczająco w zwalczaniu
kompleksu chorób pochodzenia
grzybowego w uprawie pszenicy
ozimej i jarej, żyta, jęczmienia
ozimego i jarego, już od początku fazy strzelania w źdźbło aż
do końca fazy kłoszenia (BBCH
30−59). Obecnie, w uprawie
buraka cukrowego środek
może być stosowany nie tyko
do zwalczania chwościka, ale
też do ochrony uprawy przed
sprawcą brunatnej plamistości
liści. Z kolei w uprawie rzepaku ozimego oprócz sprawców
czerni krzyżowych, zgnilizny
twardzikowej i szarej pleśni.
chroni przed suchą zgnilizną

kapustnych i mączniakiem
prawdziwym.
Dzięki temu, iż fungicyd ten
zwalcza kompleks chorób nie
ma potrzeby precyzyjnego określenia patogenów znajdujących
się na plantacji. Elastyczność
stosowania sprawia, że nawet
niewielkie przesunięcia terminu
aplikacji spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie wpływają na
skuteczność zabiegu. Yamato
303 SE to fungicyd zawierający
wyjątkową kombinację dwóch
substancji aktywnych – tiofanatu metylu i tetrakonazolu.
Należą one do różnych grup chemicznych, których mechanizmy
działania wzajemnie się uzupełniają, co wzmacnia skuteczność
środka, a także przeciwdziała
wykształceniu się odporności
u patogenów.
Dzięki systemicznemu działaniu fungicyd ten nie tylko
ogranicza rozwój chorobotwórczych patogenów, ale skutecznie
je zwalcza. Ponadto wykonana w odpowiednio wczesnym

terminie aplikacja zabezpiecza
rośliny nawet na 4 tygodnie.
Unikalna forma użytkowa
środka, czyli zawiesinoemulsja,
zawierająca substancje aktywne
w postaci mieszaniny cząstek
stałych i małych kropli cieczy
organicznej zawieszonych w fazie wodnej, sprawia że Yamato
303 SE jest łatwy w stosowaniu,
precyzyjnie pokrywa opryskiwane powierzchnie, jest szybko
pobierany przez rośliny i odporny na zmywanie przez opady.
Ten wysoce skuteczny, kompleksowo działający fungicyd jest
bezpieczny dla środowiska naturalnego, owadów pożytecznych
i zapylających, nie jest toksyczny
dla ludzi i zwierząt.
W sezonie fungicydem Yamato 303 SE można wykonać maksymalnie 1 zabieg. Zaleca się
opryskiwanie drobnokropliste, z użyciem wody w ilości
200−400 l/ha.
W oparciu o materiały Sumi Agro
Jolanta Malinowska-Kłos

Herbicydy w bobowatych
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W ramach programu „zazieleniania” każdy plantator, który posiada gospodarstwo powyżej 10 ha
i zdecyduje się na: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych lub obszarów
proekologicznych, otrzyma o 30% większe dopłaty bezpośrednie.
Z tych trzech wariantów,
prawdopodobnie większość
plantatorów wybierze wariant
pierwszy, czyli dywersyfikację
upraw. Zatem powstaje pytanie
jakie gatunki roślin wybrać?
Jedną z propozycji mogą być
rośliny z rodziny bobowatych,
potocznie nazywane strączkowymi, tj. groch zwyczajny, łubin biały, wąskolistny i żółty,
bobik oraz soja. Do ubiegłego
sezonu wegetacyjnego, gatunki
te zajmowały zaledwie około
1,2% w ogólnej strukturze
zasiewów. Jednak w związku
z nową polityką rolną UE oraz
ze względu na swoje walory
przyrodniczo-biologiczno-ekonomiczne rośliny te, prawdopodobnie w ciągu najbliższych
kilku lat, będą stanowić główną „grupę” wykorzystywaną
w produkcji roślinnej, a przez
to i zwierzęcej.
Postawmy sobie zatem pytanie: co jest nadrzędnym celem
plantatora uprawiającego rośliny strączkowe? Odpowiedź
brzmi: uzyskanie odpowiednio
wysokiego plonu zielonki lub
nasion o pożądanych parametrach jakościowych. Taki
efekt można uzyskać poprzez
zastosowanie kompleksowej
ochrony, herbicydowej, fungicydowej jak i insektycydowej.
Jednym z pierwszych zabiegów jakie rolnik powinien wykonać na swojej plantacji jest
ograniczenie konkurencji ze
strony chwastów. Występowanie zaledwie kilku gatunków

chwastów w przypadku niewłaściwego lub spóźnionego
zwalczania może spowodować
ich masowe występowanie, co
w konsekwencji może doprowadzić do obniżenie plonu nasion nawet o 50%. Stosowanie
tylko metod mechanicznych
jest zazwyczaj niewystarczające, a często wykonanie ich
w nie odpowiednim momencie może spowodować uszkodzenia roślin strączkowych.
Z tego względu większość
plantatorów decyduje się na
użycie odpowiednich zabiegów
herbicydowych, które pozwalają na utrzymanie plantacji
w stanie wolnym od chwastów przez okres przynajmniej
8-10 tygodni.
Odchwaszczanie roślin strączkowych za pomocą herbicydów
nie jest łatwym zadaniem, gdyż
wymaga od plantatora stale aktualnej wiedzy na temat
herbicydów zalecanych w tych
uprawach. Gdyby opracować
listę herbicydów rekomendowanych w różnych uprawach
rolniczych, to z całą pewnością ostatnie miejsce zajęłyby
plantacje zielarskie oraz rośliny
strączkowe. O problemie braku
rejestracji nowych herbicydów
w uprawach roślin strączkowych
mówiło się od co najmniej kilkunastu lat. Niestety asortyment
herbicydów zalecanych do stosowania w tej grupie roślin z roku
na rok był stale ograniczany.
Jeszcze do niedawna, producenci tej grupy roślin, narzekali

na niewielki wybór środków.
Jednak rosnące z roku na rok,
zainteresowanie plantatorów
roślinami strączkowymi, „wymusiło” na producentach środków ochrony roślin rozszerzenie
rejestracji niektórych preparatów o tę grupę roślin. Najlepiej
pod tym względem przedstawia
się sytuacja w uprawach grochu
i bobiku, nadal nieco gorzej jest
w łubinach, jednak co cieszy
najbardziej to fakt zarejestrowania pierwszego w Polsce herbicydu w uprawie soi!
Obecnie najwięcej preparatów zarejestrowanych jest
w uprawach grochu. Jeszcze
dwa lata temu plantator miał
do dyspozycji zaledwie 11 herbicydów, natomiast w roku
bieżącym aż 32 herbicydy selektywne i 1 nieselektywny.
Obecnie w grochu można stosować następujące substancje
aktywne herbicydów:
• w terminie przedwschodowym (1-3 dni po siewie): linuron (Afalon Dyspersyjny
450 SC, Aflex Super 450 SC,
Linur 450 SC, Linurex 500 SC,
Nightjar B 450 SC, Nightjar C
450 SC, Nightjar D 450 SC,
Nuflon 450 SC); chlomazon
(Command 360 CS, Command
480 EC, Golden Clomazon
360, Golden Clomazon 480 EC,
Kilof 480 EC, Szpada 480 EC);
linuron + chlomazon (Harrier
295 ZC), s-metolachlor (Dual
Gold 960 EC); pendimetalina
(Stomp Aqua 455 CS); glifosat
(Roundup Max 2)

• w terminie powschodowym (przy wysokości roślin
6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych):
bentazon (Agro Bentazon
480 SL, Basagran 480 SL,
Realchemie Bentazon SL,
Wolof A 480 SL, Wolof B
480 SL, Wolof C 480 SL); bentazon + imazamoks (Corum
502,4 SL); MCPB (Butoxone
M 400 SL).
Ponadto w terminie powschodowym (co najmniej
2-4 liście właściwe) można
stosować następujące substancje aktywne graminicydów*:
propachizafop (Agil - S 100 EC,
Agil 100 EC, Aria 100 EC); chizalofop-P tefurylowy (Grapan
Extra 40 EC, Pantera 040 EC);
fluazyfop-P butylowy (Fusilade
Forte 150 EC); cykloksydym
(Focus Ultra 100 EC).
W uprawie bobiku jeszcze
dwa lata temu dopuszczonych
do stosowania było 7 preparatów, a obecnie zarejestrowanych
jest 9 herbicydów selektywnych
oraz 2 nieselektywne. Obecnie
w bobiku można stosować następujące substancje aktywne
herbicydów:
• w terminie przedwschodowym (1-3 dni po siewie): linuron (Aflex Super 450 SC,
Nuflon 450 SC); chlomazon
(Command 480 EC, Golden
Clomazon 480 EC, Kilof
480 EC, Szpada 480 EC);
glifosat (Roundup Max 2)
• w terminie powschodowym (co najmniej 2-4 liście

właściwe) można stosować jedynie następujące substancje
aktywne graminicydów: propachizafop (Agil 100 EC, Aria
100 EC); fluazyfop-P butylowy (Fusilade Forte 150 EC).
Ponadto w uprawie bobiku można aplikować desykant** w terminie, gdy około
80% strąków jest sczerniałych,
a pozostałe 20% brązowieje.
Jedyną dopuszczoną substancją
aktywną jest dikwat (Reglone
200 SL).
Natomiast w uprawie łubinów z 2 preparatów dostępnych jeszcze dwa lata temu,
aktualnie zarejestrowane są
2 herbicydy selektywne oraz
1 nieselektywny. W tej chwili
w łubinach można stosować
następujące substancje aktywne
herbicydów:
• w terminie przedwschodowym (1-3 dni po siewie): linuron (Afalon Dyspersyjny
450 SC)
• w terminie powschodowym
(co najmniej 2-4 liście właściwe) można stosować jedynie
fluazyfop-P butylowy (Fusilade Forte 150 EC).
Ponadto w uprawie łubinów
można używać środka desykującego w terminie, gdy strąki na
pędzie i co najmniej 50% bocznych są zbrązowiałe, pozostałe
są żółte, a nasiona fizjologicznie
dojrzałe. Jedyną dopuszczoną
substancją aktywną jest dikwat
(Reglone 200 SL).
Nowością jest fakt rozszerzenia
rejestracji metrybuzyny w postaci

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
I U N i G - P I B w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli
Wrocław
herbicydu Sencor Liquid 600 SC
na plantacje soi. Jest to pierwszy
w Polsce herbicyd, który można
stosować w terminie przedwschodowym (1-3 dni po siewie) w uprawie tej rośliny. Rejestracja została
rozszerzona jeszcze we wrześniu
2014 roku, ale dopiero w tym
sezonie wegetacyjnym plantatorzy będą mogli bez obaw, a zatem legalnie, stosować herbicyd
Sencor Liquid 600 SC na swoich
plantacjach.
*Graminicydy – jest to grupa herbicydów, przeznaczona
do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich
gatunków chwastów jednoliściennych, które występują
w uprawach dwuliściennych.
**Desykanty – są to środki
chemiczne, których głównym
celem jest jak najszybsze doprowadzenie do utraty wody (dosuszenie) nadziemnych części
(łodyg, liści, łuszczyn czy strąków) różnych roślin uprawnych
(np. ziemniaków, rzepaku czy
strączkowych).
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Ma

wszyyyystko
co ważne!

Patentkali jest kompleksowym zestawem składników odżywczych. Nawóz zawiera
szybko dostępne dla roślin składniki (30 % K₂O, 10 % MgO, 42,5 % SO₃ ) optymalnie
odżywia rośliny potasem, magnezem i siarką – zwiększając odporność na suszę
i przymrozki.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kali-gmbh.com
K+S Polska sp. z o.o. · telefon +48 61 850 93 60 · info.kali@ks-polska.com
Spółka należąca do Grupy K+S
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Im wieksza oferta tym
trudniejszy wybór
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Solana Polska
99-440 Zduny 25 k/ Łowicza
tel./fax 46 839 11 93,
kom. 606 776 651,
602 620 458, 606 407 918
e-mail: solana@solanapolska.pl

Valetta
odmiana
b. wczesna

Laperla

odmiana
b. wczesna

Rosara
odmiana
b. wczesna

Satina

odmiana
śr. wczesna

Uprawa i hodowla ziemniaka w Polsce ma kilkuwiekowe
tradycje. Znaczenie tej rośliny okopowej na przestrzeni lat było
bardzo duże i wielokrotnie wpływało na sytuację
demograficzną i ludnościową.
Ostatnie kilkadziesiąt lat,
poprzez intensyfikację produkcji roślinnej i zwierzęcej,
wpłynęły na stopniowe ograniczenie powierzchni uprawy
ziemniaka. W 2014 roku wg
GUS powierzchnia uprawy
ziemniaków wyniosła około
300 tys. ha i w porównaniu
do 2004 roku była mniejsza
o ponad 400 tys. ha. Z drugiej
strony, co jest pozytywne – widoczny jest postęp hodowlany,
który prezentuje wiele odmian
wpisanych do Krajowego Rejestru (KR), o zróżnicowanych
parametrach jakościowych
i ilościowych. Stąd też, w nowoczesnym rolnictwie jednym
z najważniejszych elementów
uprawy jest właściwy dobór odmiany do kierunku produkcji.
Dużą pomocą w podjęciu
decyzji przy wyborze odmiany mogą być wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa

Odmianowego (PDO), które są
koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych (COBORU).
Powyższy system testowania odmian, corocznie przedstawia
walory kilkudziesięciu odmian
jadalnych ziemniaka.
W zestawieniach tabelarycznych prezentowane są wyniki
uzyskane w ponad 40 miejscowościach w kraju przeprowadzone w latach 2011-2014.
Wśród ośmiu prezentowanych odmian bardzo wczesnych, we wczesnym terminie
zbioru, najwyższymi plonami
wykazała się holenderska odmiana Arielle (KR 2006), Viviana (KR 2010) i krajowy Miłek
(KR 2006). Natomiast po zakończeniu wegetacji, najwyższy
poziom plonowania osiągnęły
zarejestrowane w 1999 roku
dwie popularne krajowe odmiany: Denar i Lord.

Wśród sprawdzonych odmian
wczesnych, na uwagę zasługuje wprowadzona ma rynek nasienny w 2006 roku, krajowa
odmiana Owacja. Oprócz dużych zdolności plonotwórczych,
charakteryzuje się regularnym
zarysem kształtu i płytkimi
oczkami bulw, oraz dużą odpornością na wirusy. W tej grupie
wczesności stabilnym, wysokim plonowaniem wykazały się
również dwie młodsze krajowe
odmiany – Michalina i Gwiazda
(KR 2010 i 2011). Omawiając
odmiany wczesne nie można
pominąć najpopularniejszej kreacji rolników jak i konsumentów, czyli niemieckiej odmiany
Vineta. Jej znaczenie obrazuje
również niekwestionowana
pierwsza pozycja pod względem
zakwalifikowanych powierzchni
plantacji nasiennych w Polsce
(ponad 10%).
Największą liczbę odmian

Tabela 1. Odmiany jadalne bardzo wczesne. Plon bulw. Lata zbioru 2011-2014

Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiany
2014

2013

Plon handlowy
(% wzorca)

2012 2011

2014

2013

2012

2011

199

180

205

180

89

124

118

101

82

101

99

95

100

zbiór po 40 dniach od wschodów
Wzorzec,
dt z ha, %

Lilly

odmiana
wczesna

Doskonałe sadzeniaki odmian jadalnych i przemysłowych

210

205

218

193

1

Arielle

NL

89

118

115

2

Denar

PL

101

85

102

3

Impala

NL

100

94

99

4

Ingrid

NL

5

Justa

PL

92

82

85

88

93

82

84

88

113

85

113

84

- b. wczesne:

Laperla, Rosara, Valetta

6

Lord

PL

107

104

108

108

109

102

107

109

- wczesne:

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

7

Miłek

PL

105

106

109

105

104

104

110

105

- śr. wczesne:

Satina, Red Lady, Toscana,
Belmonda

8

Viviana

DE

107

111

97

106

106

112

97

106

zbiór po zakończeniu wegetacji

- przemysłowe: Verdi (na chipsy i skrobię)

Wzorzec,
dt z ha, %

485

395

505

509

461

364

483

96

114

104

111

95

112

104

101

105

482

1

Arielle

NL

94

112

103

2

Denar

PL

111

96

111

3

Impala

NL

106

102

106

4

Ingrid

NL

5

Justa

PL

86

81

88

83

86

81

88

84

6

Lord

PL

112

111

117

118

114

113

118

120

7

Miłek

PL

95

99

101

92

93

97

100

90

8
Viviana
DE
97
99
93
87
97
Kol. 1: wzorzec - średnia z wszystkich odmian w danym roku

99

93

88

120

81

123

80

(21) sprawdzono w grupie średniowczesnej. Gdzie najwyższy
poziom plonowania wśród krajowych odmian wykazały: Tajfun i Cekin (obie KR2004) oraz
Tetyda i Stasia (KR 2008 i 2010).
Doświadczenia potwierdzają również wybitne zdolności
plonotwórcze odmiany Ametyst,
jednak należy zaakcentować,
że jej bulwy są o przeciętnym
smaku. Wśród odmian zagranicznych, od kilkunastu lat
wysokimi i stabilnymi plonami
cechuje się pochodząca z niemieckiej hodowli odmiana Satina. Jej jakość wyrażona przez
walory konsumpcyjne i zdolności przechowalnicze, wpływają
na popularność.
W grupie odmian o najdłuższym okresie wegetacji
(średniopóźnych i późnych),
uczestniczyło sześć odmian.
Najlepiej pod względem plonu
zaprezentowała się niemiecka
Jelly oraz holenderskie Mondeo.
W doświadczeniach zastosowano nawożenie mineralne na
poziomie 350 kg (NPK) w czystym składniku przy zachowaniu
proporcji (1:1:1,5). Stosowane
jest odpowiednie zmianowanie
oraz prawidłowa jesienna i wiosenna uprawa roli. Doświadczenia są prowadzone w warunkach
pełnej ochrony przed chwastami, stonką oraz zarazą ziemniaka. W bardzo korzystnych
warunkach środowiskowych,
zwłaszcza przy odpowiedniej
ilości opadów, oraz przy zastosowaniu powyższych zabiegów,
uzyskuje się plony przekraczające nawet 60 t/ha.
Dodatkowym ułatwieniem
przy wyborze odmian do uprawy dla rolników są „Listy zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województw”(LZO).
Listy te zawierają od kilku do
kilkunastu odmian najwartościowszych i najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków
uprawy. Powyższe „rekomendacje odmianowe” są corocznie
aktualizowane.
Należy pamiętać, że optymalny przebieg warunków pogodowych w czasie wegetacji oraz
zdrowy kwalifikowany materiał
sadzeniakowy stanowią podstawę uzyskania plonu o pożądanych parametrach jakościowych
i ilościowych.
Mgr Tomasz Lenartowicz
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Tabela 2.Odmiany jadalne wczesne. Lata zbioru 2011-2014

Tabela 3. Odmiany jadalne średniowczesne. Lata zbioru 2011-2014

Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiany
2014

2013

1

Ametyst

Plon handlowy
(% wzorca)
2011

2014

2013

2

Wzorzec, dt/ha
1

2012

PL

2

Bogatka

PL

3

Cekin

PL

4

Dali

NL

5

Finezja

PL

6

Folva

DK

7

Gawin

PL

2012

2011

521

492

548

522

484

455

521

491

127

127

115

115

123

123

113

110

101

93

91
95

103

103

95

89
94

104

104

97

8

Honorata

DE

9

Jurata

DE

93

10

Jurek

PL

101

11

Jutrzenka

PL

12

Legenda

PL

90

13

Malaga

PL

96

14

Mazur

PL

15

Oberon

PL

16

Otolia

17

105

88
101

93

100
94

97

106

103

100

100
93

101

88

92

94

91

100

88
94
110

107

Wzorzec,
dt z ha, %

101

101

84

89

86

90

93

105

105

94

97

102

94

109

DE

95

Sagitta

NL

18

Satina

DE

19

Stasia

20

Tajfun

2012

2011

2014

2013

2012

2011

498

421

519

521

469

394

500

496

93

98

82

91

94

98

2

Aruba

PL

3

Bellarosa

DE

4

Bohun

PL

5

Carrera

NL

6

Cyprian

PL

7

Gwiazda

PL

105

8

Ignacy

PL

114

9

Michalina

PL

110

10

Oman

PL

91

86

92

90

92

84

91

90

11

Owacja

PL

101

111

106

109

102

111

106

109

12
Vineta
DE
99
102
98
101
98
Kol. 1: wzorzec - średnia z wszystkich odmian w danym roku

103

98

103

100

85

89

87

90

102

105

100

103

94

109

100

98

103

1

Gustaw

90

101

89

100

2

105

110

104

107

108

111

107

110

PL

106

106

84

106

105

106

83

PL

106

105

103

112

109

107

21
Tetyda
PL
101
108
113
108
102
Kol. 1: wzorzec - średnia z wszystkich odmian w danym roku

111

87

99

93

94

100

97

101

111

84

98

93

97

99

98

97

108

102
96

99

106

105

104
107
107

98

100

107

106

106

118

105

115
107

117

103

112

102

Tabela 4.Odmiany jadalne średniopóźne i późne. Lata zbioru 2011-2014
Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiany

Plon handlowy
(% wzorca)

2014

2013

2012

2011

2014

2013

2012

2011

528

488

534

502

499

468

505

467

PL

98

88

88

95

98

87

88

98

Jelly

DE

97

102

93

91

97

102

95

95

3

Mondeo

NL

109

111

110

117

111

111

112

121

107

4

Syrena

PL

97

110

98

94

109

99

105

114

5

Zagłoba

PL

114

109

6
Zenia
PL
95
112
Kol. 1: wzorzec - średnia z wszystkich odmian w danym roku

Wzorzec, dt/ha

Od lidera do
marudera

REKLAMA

Europa coraz bardziej zostaje w tyle pod
względem upraw odmian genetycznie
modyfikowanych (GM)
z kluczowych technologii za pośrednictwem importu. „Płacimy
przy pomocy banknotów, wyprodukowanych z bawełny GM,
nosimy ubrania z bawełny GM,
a co roku zwierzęta hodowlane
karmione są paszami zawierającymi soję GM. Jednocześnie
wykorzystanie tych produktów
znacznie zmniejsza negatywne
oddziaływanie na środowisko
naturalne i pomaga rolnikom
poprawić ich stopę życia” dodaje
Pan Späth.
Chociaż 48 upraw GM jest
już dopuszczonych do importu,
Komisja Europejska zawiesiła
proces dalszej autoryzacji, co
jest złą wiadomością dla hodowców, biorąc pod uwagę
zależność Europy od importu
soi GMO, jako głównego źródło
białka dla zwierząt hodowlanych. Przemysł biotechnologiczny uważa, że wstrzymanie
procesu wydawania autoryzacji
oraz brak wsparcia dla jednej

2013

FR

102

„Europa była kolebką technologii GM, ale teraz może
się stać światowym muzeum
rolnictwa: pozostajemy w tyle
w porównaniu do wszystkich
innych kontynentów, jeśli
chodzi o uprawy odmian
GM. Niestety europejskim
rolnikom wciąż odmawia
się prawa wyboru stosowania bezpiecznych technologii
(np. GMO), a w tym samym
czasie unijni naukowcy muszą radzić sobie z protestami
oraz niszczeniem doświadczalnych, polowych upraw
nowych odmian GM”- mówi
Pan Beat Späth, dyrektor Departamentu Biotechnologii
Rolniczej w EuropaBio, komentując tegoroczne sprawozdania ISAAA (International
Service for the Acquisition of
Agri-Biotech Applications).
Z GMO mamy do czynienia w naszym codziennym
życiu. Europa czerpie korzyści

2014

Altesse

106

92

Plon handlowy
(% wzorca)

1

112

93

104

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiany

3

95

15

z najnowocześniejszych gałęzi
nauki w UE jest szkodliwe dla
rozwoju, innowacyjności oraz
inwestowania w naukę, a także
podważa zaufanie konsumentów do kwestii bezpieczeństwa
żywności.
Według danych opublikowanych przez ISAAA, w 2014 roku
18 mln rolników zasiało na
181,5 mln ha odmiany upraw
GM w 28 krajach, w porównaniu
do 175,2 mln ha w 27 krajach
w roku 2013. Dla porównania,
jest to więcej rolników niż wszyscy rolnicy w UE (około 12 mln),
a uprawy odmian GM zajmują
powierzchnię znacznie większą
niż łączny areał gruntów ornych
UE (około 104 mln ha).
W oparciu o materiały
prasowe GBE Polska
Jolanta Malinowska-Kłos
Źródło: http://www.europabio.
org/press/leader-laggard-europebehind-all-other-continentsgenetically-modified-crops

115

116
93

111
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Efektywne nawożenie gleb polega na dostarczeniu wymaganej dawki nawozu na jednostkę
powierzchni pola oraz równomiernym rozsianiu go na polu i wymieszaniu z warstwą gleby.
W rolnictwie do nawożenia gleb
oprócz nawozów naturalnych, powszechnie stosuje się również nawozy mineralne (sztuczne) w celu
wzbogacenia gleby w składniki
odżywcze, niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiając przy tym
strukturę gleby. Nawozy mineralne stosowane w rolnictwie mają
zróżnicowany skład. Ze względu
na zawartość składników pokarmowych można podzielić je na
azotowe, fosforowe, potasowe,
wapniowe i wieloskładnikowe.
Ze względu na strukturę nawozy mineralne mogą występować
w postaci krystalicznej, pylistej lub
granulowanej. Nawozy mineralne
mogą być dostarczane albo przez
rozsiewanie na powierzchnię gleby,
albo przez wprowadzenie pod jej
powierzchnię razem z nasionami
podczas siewu.
Do rozsiewu nawozów mineralnych używa się nowoczesnych
rozsiewaczy, które stanowią dominującą grupę maszyn do nawożenia
mineralnego. Charakteryzują się
lekką i dosyć prostą konstrukcją,
dużą wydajnością i niezawodnością
pracy, a także równomiernością
rozsiewu, co w dużej mierze zależy też od postaci nawozu i jego
wilgotności.
REKLAMA

Rozsiewacze nawozów mineralnych można podzielić na rozsiewacze odśrodkowe (tarczowe)
i pneumatyczne.
Typowy rozsiewacz tarczowy
zbudowany jest z metalowego zbiornika umieszczonego na dwóch kołach, którego rama jest zaczepiana
lub zawieszana (bez kół) na podnośniku hydraulicznym ciągnika,
mieszadła umieszczonego wewnątrz
zbiornika dozującego lub nad
otworem dozującym w zbiorniku
głównym, wirujących tarcz, napędu
mieszadła, urządzeń regulujących
ilość wysiewanego nawozu oraz
miejsca jego spadania na tarczę,
a także ekranu przeciwwiatrowego,
poprawiającego równomierność
rozsiewu nawozu. Zespołem roboczym jest tarcza napędzana od
WOM ciągnika. Ilość wysiewanego nawozu reguluje się za pomocą
dwóch dźwigni, przy czym pierwsza
dźwignia odpowiada za ilość nawozu podawanego na tarczę, zaś
druga służy do regulacji wielkości
otworu wylotowego. Po włączeniu napędu WOM, umieszczone
w zbiorniku mieszadło obraca się
i nawóz mineralny przez otwory
w dnie zbiornika przedostaje się
na obracającą tarczę rozsiewającą i na skutek siły odśrodkowej

jest równomiernie rozsiewany po
powierzchni pola. W zależności
od postaci nawozu szerokość rozsiewu może wynosić od 4 do ponad 30 m. Rozsiewacz zawieszany
na podnośniku ciągnika posiada
zbiornik w kształcie odwróconego
stożka na dnie, którego znajduje
się otwór wysypowy. Natomiast
w rozsiewaczach zaczepianych,
zbiornikiem jest przyczepa na dnie,
której znajduje się przenośnik podłogowy napędzany rolkami cylindryczno – stożkowymi.
Rozsiewacze pneumatyczne, podobnie jak tarczowe, mogą być zawieszane na podnośniku hydraulicznym
ciągnika lub doczepiane bezpośrednio do niego. W rozsiewaczach tego
typu nawóz rozsiewany jest na powierzchnię gleby strumieniem powietrza wytwarzanym przez dmuchawę.
Nawóz znajdujący się w zbiorniku
przesuwany jest w kierunku dysz,
do których również skierowany jest
strumień powietrza z wentylatora
napędzanego przez przekładnię
pasową. Strumień powietrza silnie
wydmuchuje nawóz i rozsiewa go
po polu. Napęd rozsiewacza jest
pobierany od WOM ciągnika. Do
regulacji ilości wysiewanego nawozu
służą zastawki umieszczone w przewodach doprowadzających nawóz

do dysz. Ich regulacja realizowana
jest za pomocą dźwigni. Przewody
pneumatyczne zamocowane są do
belek nośnych wykonanych w postaci
kratownic. Dzięki połączeniom zawiasowym belka nośna wraz z przewodami obraca się w płaszczyźnie
poziomej, co umożliwia ustawienie
jej wzdłuż boków agregatu w czasie
transportu.
Pośród producentów rozsiewaczy
nawozów mineralnych, najbardziej
znane na polskim rynku, to m. in.:
Akpil, Sipma, Sulky, Kongskilde
i Kuhn.
Firma Akpil oferuje rozsiewacze
tarczowe do nawozów mineralnych
o pojemności zbiornika od 300 do
1200 l i zapotrzebowaniu na moc
od 25 do 80 KM. W wyposażeniu
standardowym tego typu rozsiewaczy znajduje się mieszadło do
nawozów, sita skrzyni ładunkowej
zapobiegające przedostawaniu się
zanieczyszczeń lub zbrylonego nawozu do strefy wysiewu, zaczep,
dwuprzewodowe hydrauliczne sterowanie lewej lub prawej strony
oraz oświetlenie.
Z kolei lubelski producent sprzętu rolniczego firma Sipma, w rozsiewaczach nawozów mineralnych
oferuje również wyposażenie dodatkowe. Urządzenia posiadają
tarcze do wysiewu granicznego,
co w znacznej mierze ułatwia kierowanie wyrzucanego przez tarcze
nawozu na skraj pola. Elementy
robocze w rozsiewaczach wykonane są ze stali nierdzewnej, co
gwarantuje długą i niezawodną
pracę. Ponadto firma oferuje możliwość zastosowania na zbiornik
nadstawek, dzięki czemu można
w łatwy sposób zwiększyć jego pojemność nawet do 2000 l i dostosować urządzenie do pracy zarówno
na małych jak i dużych areałach.
Zbiornik rozsiewacza można dodatkowo zabezpieczyć plandeką,
dzięki czemu możliwa jest praca
w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych.
Nieco i n ne dodat kowe

rozwiązania zaawansowane technologicznie proponuje Firma Sulky.
Wyposaża ona dodatkowo swoje
rozsiewacze w szereg systemów elektronicznych wspomagających pracę.
Rozsiewacze zawieszane, mogą być
wyposażone w hydrauliczne otwieranie zsypów, urządzenie prowadzące – wykorzystujące sygnał GPS.
Dzięki zamontowaniu komputera
wewnątrz kabiny ciągnika możliwe
jest utrzymywanie dawki rozsiewu
niezależnie od prędkości roboczej.
Komputer współpracuje z czujnikiem GPS, co umożliwia wgranie
map pola i ich odczyt z określonym
dawkowaniem nawozu. Ponadto
urządzenia posiadają rolki służące
do przetaczania maszyny, a system
rozsiewu granicznego obsługiwany
jest z kabiny operatora ciągnika.
W rozsiewaczach doczepianych do
ciągnika napęd podajnika taśmowego realizowany jest przez koła
zębate i łańcuch. Jego uruchomienie
odbywa się hydraulicznie z kabiny ciągnika. Ponadto rozsiewacze
doczepiane polecane przez firmę
Sulky dodatkowo wyposażone są
w wagę do pomiaru ciężaru rozsiewanego nawozu, a także komputer,
co umożliwia m.in. zmianę dawki
rozsiewu na hektar, zapewnia odczyty kontrolne prędkości jazdy
i obszaru pracy. Klapy otworów
wysypowych wyposażone są w siłowniki elektryczne, dzięki czemu
dozowanie nawozu jest bardzo precyzyjne zwłaszcza w przypadku
rozsiewu nawozów granulowanych.
Z kolei firma Kongskilde oferuje
klientom doczepiany do ciągnika
pneumatyczny rozsiewacz nawozów
mineralnych o szerokości roboczej
od 12 – 24 m. Rozsiewacze posiadają amortyzowaną belkę o długości
od 18 – 20 m i skrzynie o pojemności od 4000 do 6000 l. Urządzenie wyposażone jest w system
umożliwiający regulację intensywności rozsiewu z kabiny operatora
i w razie konieczności przymyka
częściowo szerokość roboczą dysz.
Ponadto urządzenie posiada system

Marcin Majchrzak
Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Warszawie
ważenia nawozu, a także hamulce
hydrauliczne lub pneumatyczne
w zależności od rozmiaru zastosowanego ogumienia.
Rozsiewacze pneumatyczne przeznaczone są zazwyczaj do rozsiewu
nawozów granulowanych i charakteryzują się lepszą równomiernością wysiewu eliminując problem
nierównej granulacji nawozu.
Firma Kuhn oferuje rozsiewacze do zastosowania w każdych
warunkach. Na szczególną uwagę
zasługują: dwutarczowe MDS (5001800 l) o szerokości roboczej 10 do
24 m oraz modele z wyposażeniem
do wysiewu pasowego i rzędowego
i AXIS (1000-3000 l) o szerokości
roboczej 12 do 42 m oraz uniwersalne UKS do wysiewu pasowego
i rzędowego różnych materiałów:
nawozy mineralne i organiczne,
żwir, sól, wapno.
Biorąc pod uwagę różnego rodzaju typy rozsiewaczy warto zwrócić
uwagę na wymagania, jakie powinny spełniać. Każdy rozsiewacz
powinien zapewniać możliwość
regulacji dawki wysiewu, ilość
wysiewu powinna być utrzymywana niezależnie od zawartości
nawozu w skrzyni rozsiewacza oraz
od wstrząsów i nachyleń maszyny
podczas pracy. Konieczne jest zapewnienie równomiernego wysiewu
nawozu w kierunku ruchu maszyny, jak również na całej szerokości
roboczej, uzyskiwane przy różnych
dawkach nawożenia, gdyż jakość
pracy rozsiewacza zależy od postaci
użytego nawozu, jego wilgotności
i zbrylenia.
Źródło: literatura u autora

Wszechstronne maszyny od Claasa
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Tucano to nowa seria kombajnów, ale nie jedyna konstrukcja fabryki w Harsewinkel
w Niemczech. O maszynach marki Claas rozmawiamy z Andrzejem Kulczyńskim.
Claas zaprezentował zupełnie
nową serię kombajnów Tucano modele od 320 do 570. Wieloma modyfikacjami i ulepszeniami zastępuje on
starszą serię średnich kombajnów. Dla
porównania większą serią są Lexiony, wśród który zdarzają się nawet
egzemplarze na gąsienicach TeraTrac.
Tucano jest popularny w Polsce, bo
swoimi rozmiarami wpasowuje się
w nasze rolnictwo rodzinne.
Przyglądając się hederowi widać,
że osłony wykonane są z plastiku.
Czy są wytrzymałe?
Chodzi tu przede wszystkim
o wagę, a dzisiaj plastiki są tak wytrzymałe, że nie ma żadnych obaw
o uszkodzenia mechaniczne podczas
pracy w polu. Ten akurat heder, przy
którym stoimy, to również nowość
Vario 770 z wysuwanym bezstopniowo stołem, co pozwala na łatwe
przezbrojenie go na zbiór rzepaku.
I to się wszystko robi z kabiny
operatora?
Stół się wysuwa automatycznie
z kabiny operatora, ewentualnie trzeba wyjść i założyć kosy boczne, co
zajmuje kilka minut.
Zęby są solidne, metalowe, ale
gdyby istniało Prawo Murphego
dla maszyn rolniczych, to głosiłoby zapewne, że żaden ząb nie jest
wystarczająco solidny w zetknięciu
z tym, co akurat będzie leżało na
polu. Co w przypadku uszkodzenia?
Raczej rzadko zdarza się je uszkodzić, natomiast jeśli jest w polu coś
ciężkiego czy dużego, w co niechcący
wjedziemy kombajnem, to rzeczywiście wszystko może się zdarzyć. Zęby
mocowane są na śrubkę, więc ewentualna wymiana nie jest kłopotliwa.
A jak wyglądają sita w Tucanie 570?
Jest to standardowy układ czyszczący, składający się z sita górnego
i dolnego. Jako opcję można dokupić
sita TM6. Układ składa się z turbin
lub zwykłej dmuchawy w zależności
od modelu.
Przekrzywianie hedera w górę,
dół i na boki, kopiowanie terenu
to również istotna sprawa. Jak to
jest regulowane?
Zależy od modelu i wersji. Jeśli
mamy zainstalowany w kombajnie
system AutoControl, czyli system
kopiowania wzdłużnego i poprzecznego, to odbywa się to całkowicie
automatycznie. Może być kombajn
również bez tego systemu, co spotykamy w mniejszych hederach, wtedy
kopiowanie poprzeczne trzeba wykonać ręcznie. Kopiowanie wzdłużne
jest zawsze automatyczne.
W ofercie, są też sieczkarnie. O której szczególnie warto
opowiedzieć?
Mogę na tę chwilę zaprezentować
Jaguara 850 o mocy 445KM. Jest to
jedna z dwóch aktualnie oferowanych
sieczkarni samojezdnych. Wśród serii
800 i 900 występują silniki od 400 do
ponad 800KM, a więc można łatwo dobrać odpowiednią wersję w zależności
od areału i od szczegółowych potrzeb
takich jak przystawki tnące i bębny.

Jaki jest minimalny areał przy
którym taki sprzęt ma sens?
Zależy od tego jaki mamy rok,
natomiast jest to na pewno kilkaset
hektarów. Istotne jest jednak również
to, jaki jest odbiór skoszonej masy od
niej, czyli jakimi maszynami jest ona
otoczona. Trzecim punktem z kolei
jest silos. Te trzy punkty muszą być
zgrane, bo kupić dużą maszynę to
żadna sztuka. Sztuką jest dopasować
maszynę, logistykę i silos.
Na czym polega QuickStop –
system z aktywnym hamowaniem
układu tnącego?
Polega on na tym, że jeśli operator
zatrzyma bęben, to układ tnący zatrzyma się w ciągu kilku sekund i nie
będzie się kręcił rozpędem. Więc gdy
operator wysiądzie z kabiny sieczkarni, to wszystkie narzędzia tnące będą już stały. Chodzi po prostu
o zapobieżenie wypadkom.
Pomiar plonowania Quantimeter – cóż to takiego?
Podobnie jak kombajny, również
sieczkarnie mogą być wyposażone
w system pomiaru i mapowania plonu. Bywają gospodarstwa, które to
stosują, a parametrami które mierzymy są: plon, wilgotność a nawet
zawartość składników pokarmowych.
Można te dane obejrzeć z kabiny operatora, ale przede wszystkim można
je przenosić za pomocą systemu Telematix na inne komputery w czasie
praktycznie rzeczywistym.
Coraz więcej jest w maszynach
rolniczych urządzeń pozwalających
na bardzo szybkie przetwarzanie
i przesyłanie danych z pola. Jakie
jeszcze udogodnienia w tym zakresie mogą znaleźć się w takiej
sieczkarni?
Wachlarz jest duży: poczynając od
zwykłego prowadzenia automatycznego typu mechaniczny autopilot, poprzez prowadzenie za pomocą GPSa
a nawet kamer. Mamy też oparty na
kamerze system AutoFill związany
z automatycznym napełnianiem przyczepy. Kolejnym elementem są systemy telemetrii – przesyłania z maszyn
na serwer danych dotyczących ich
pracy, łącznie z danymi chwilowymi na temat spalania. Dzięki temu
można sobie później prześledzić całą
kampanię i zlokalizować błędy oraz
niedociągnięcia.
Da się to zapewne też połączyć
z danymi, które mamy z podobnych urządzeń montowanych na
opryskiwaczach czy rozsiewaczach
nawozów...
Tak, natomiast to już jest sprawa bardziej zaawansowana, większy
skok. Przede wszystkim rozbudowa
w tym kierunku dotyczyłaby oprogramowania, ale fakt, da się wszystko
połączyć w jedną całość.
W Polsce jeszcze niezbyt często,
a na zachodzie o wiele więcej jest
upraw roślin energetycznych. Część
sieczkarni nadaje się po przystosowaniu do ich zbioru. Czy tą sieczkarnią
da się zbierać rośliny energetyczne?
Sieczkarnią Jaguar można zbierać
różne rośliny: kukurydzę na kiszonkę,

trawę z pokosu, energetyczne: miskantusa i wierzbę. Do wierzby należy jedynie podmienić przystawkę
na mniejszą i oczywiście takową
oferujemy. Przystawka do wierzby
jest dwurzędowa, przystosowana do
cięcia podwójnych rzędów w rozstawie
75 cm, a w odległości 1.5m jeden od
drugiego. To jedyny wymóg wobec
plantacji, który jest konieczny.
REKLAMA

17

18
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Zimowy ogródek
w Twoim domu

Pełnią rolę dekoracyjną, są
pachnące i zdrowe a na
dodatek można je uprawiać
samodzielnie, także zimą.
Mroźne temperatury na zewnątrz nie są przeszkodą, aby
cieszyć się zapachem świeżych
ziół. Daniom przyrządzanym
w kuchni dodadzą unikalnego
aromatu, a dla nas będą źródłem
wielu cennych składników.
Po zioła coraz chętniej sięgamy w kuchni, żeby wzbogać
przyrządzane potrawy o oryginalne walory smakowe oraz
dodatkowe witaminy. Co ciekawe, wydzielają one lotne olejki
eteryczne, które mają działanie relaksujące i bakteriobójcze. Wbrew pozorom zimą nie
musimy być skazani na suszone zapasy. Jeśli mamy odrobinę
cierpliwości możemy wyhodować je w domowym zaciszu.

Na dobry początek
Po pierwsze musimy zaopatrzyć się w nasiona bądź młode
rośliny.Ponieważ zimą rośliny
mogą cierpieć z powodu braku
słońca, odpowiednim miejscem
będzie parapet najbardziej widnego okna od strony południowej lub wschodniej. Optymalna
temperatura w pomieszczeniu
to 15-20 stopni Celsjusza.

ABC domowego
ogrodnika
Zaleca się, aby zioła sadzić
w grupach, ponieważ wtedy
tworzą mikroklimat, który
sprzyja ich rozwojowi. Jednak
to, o co musimy przede wszystkim zadbać to właściwa gleba.
Od niej w dużej mierze zależą
efekty naszej uprawy. Ziemia
powinna być żyzna i łatwo przepuszczalna, tak żeby woda nie
zalegała wokół korzeni. W czasie zimy wegetacja ziół nie jest
zbyt intensywna. Wystarczy, że

będziemy je podlewać raz na
dwa tygodnie. Musimy jednak
pamiętać, aby regularnie sprawdzać stan podłoża, a przede
wszystkim pilnować, by ziemia
była delikatnie wilgotna. Wiosną
warto sięgnąć po nawóz naturalny i co dwa – trzy tygodnie
zastosować go w postaci słabego
roztworu. Takie zabiegi należy
powtórzyć również jesienią.

Zimą najlepiej
uprawiać…
Kiedy już wiemy, jakie warunki powinniśmy stworzyć
oraz znamy podstawowe zasady ich uprawy, możemy stworzyć indywidualny zestaw ziół.
W domowym ogródku doskonale sprawdzą się zarówno rośliny
jednoroczne, jak i wieloletnie.
Spośród ziół, które na pewno
przydadzą się w kuchni, a dobrze znoszą domowe warunki,
proponujemy: rozmaryn, kolendrę, miętę oraz rzeżuchę.
Nieco więcej pracy wymagają
tymianek, bazylia, majeranek
czy koper, ponieważ potrzebują więcej słońca. Oprócz ziół
możemy również pokusić się
o uprawę niektórych warzyw
na przykład pietruszki naciowej
albo szczypiorku z cebuli.
Zioła to doskonały akcent
w kuchni. Jednak suszone nie
są tak aromatyczne, zaś te kupione w sklepie mogą zawierać
dodatkowe substancje. Wiele
rodzajów roślin nadaje się do
domowej uprawy w doniczkach,
nawet jeśli za oknem temperatura spada o kilka kresek poniżej zera. Dzięki temu na świeże
i pachnące zioła nie musimy
czekać do wiosny.
Źródło: Krosagro
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wydajne ścielenie
i zadawanie paszy

Aktualizacja serii Agrifac Milan

Firma KUHN uzupełnia linię maszyn do ścielenia słomą
i zadawania paszy PRIMOR o nowy model: PRIMOR
4260 M CUT CONTROL.
Wyposażony w zbiornik o pojemności 4,2 m³ model PRIMOR
4260 M CUT CONTROL mieści bele prostopadłościenne
o długości do 2,70 m lub dwie
bele okrągłe o średnicy 2,00 m.
Znaczna szerokość zbiornika
tego modelu (1,65m) 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.
Duże koło dmuchawy umożliwia wyrzucanie słomy z prawej
strony maszyny na odległość do
17 m – podobnie jak w tradycyjnych ścielarkach.
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.
CUT CONTROL – system opatentowany przez firmę KUHN
System CUT CONTROL zastosowany w nowych ścielarkach KUHN został opracowany
z myślą o:
Możliwość regulacji długości
cięcia włókien w zależności od
indywidualnych potrzeb – na
górze dmuchawy zamontowane

Milan został wyposażony w te same innowacyjne
systemy jak Condor
Obudowa Milana została tak
zaprojektowana, aby zapewnić
dużą szybkość prac przy jednoczesnym zachowaniu stabilności.
Standardowe zawieszenie z osią
i dyszlem sprawia, że maszyna jest
bardzo wygodna w prowadzeniu,
zarówno na drodze, jak i na polu.
W połączeniu ze standardowym
zawieszeniem belki zapewnia to
jego stabilność i, co za tym idzie
– optymalny oprysk. Ze względu
na kompaktową budowę Milanem
można sterować po szerokim kącie.

Genialna prostota
i intuicyjna obsługa

są trzy przeciwnoże, w tym jeden regulowany hydraulicznie. Hodowca może dowolnie
regulować długość cięcia (np.
długa słoma do stanowisk na
głębokiej ściółce dla jałówek,
czy mocno rozdrobniona słoma
do boksów legowiskowych dla
bydła mlecznego).
Równomierne rozdrabnianie
– osiem łopatek na kole dmuchawy wyposażonych jest naprzemiennie w pięć lub sześć noży.
Włókna są cięte równomiernie
i bardzo dokładnie (w trybie rozdrabniania 70% włókien słomy
jest ciętych na fragmenty o długości poniżej 5 cm).
Cięcie siana – system składający się z bębna podającego
z napędem POLYDRIVE i noży
napędzanych wysokoobrotową
turbiną (620 min-1) umożliwia
rozdrobnienie siana. Dzięki
temu, PRIMOR 4260 M CUT
CONTROL stanowi doskonałe

pod względem ekonomicznym
rozwiązanie dla hodowców, którym zależy na przygotowaniu
wstępnej mieszanki o dużej zawartości włókna, jeszcze zanim
trafi ona do wozu paszowego.
Dystrybucja słomy w trybie
„bez cięcia” – wielu hodowców
poszukuje wszechstronnych
rozwiązań, które umożliwiają
również ścielenie długą słomą
na odległość większą niż 15 m.
W tym celu koło dmuchawy
wyposażono w łopatki wyrzucające umieszczone pomiędzy
nożami. Po całkowitym podniesieniu przeciwnoża sterowanego hydraulicznie, geometria
łopatek wyrzucających i noży
przypomina geometrię pełnej
łopatki, co zapewnia optymalny
efekt ścielenia.
Maszyna doskonale sprawdza
się w ścieleniu kurników.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Joskin ECO Penditwist

Ekran dotykowy EcoTronicPlus,
który już od kilku latbył używany
w Agrifac Condor, stanowi unikalny, nowy dodatek do Milana.
System EcoTronicPlus dostarcza
użytkownikowi wszystkich informacji niezbędnych podczas
oprysku i zapewnia, że większość
funkcji jest wykonywana automatycznie. System ma bardzo dobrze
zorganizowany kolorowy terminal, na którym można dokładnie
zobaczyć, co się dzieje w maszynie. Jeden rzut oka wystarczy, by
dostrzec najważniejsze procesy
i wskaźniki. Na wyświetlaczu jasno i graficznie pokazywany jest
przepływ płynów.

Gwarantowana jakość
oprysku
GreenFlowPlus to unikalny
i inteligentny system oprysku. Zespół pomp o kompaktowej budowie z możliwie jak najkrótszym
obwodem minimalizuje obecność
niezużytego płynu w armaturze
i daje się szybko i łatwo wyczyścić.

Większa pojemność
dzięki koszowi
zasypowemu
Kolejnym plusem odnowionego Milana jest kosz zasypowy.

Podawane w dużych objętościach płyny i proszki szybko się
rozpuszczają i mieszają dzięki
PowerPowderJet. Jest to bardzo
szybkie, czyste, schludne, precyzyjne i wygodne.

Mocna i stabilna
belka polowa
Opryskiwacz Milan został
wyposażony w sztywną, lekką
i mocną aluminiową belkę polową. Sztywna, lekka i mocna: to
najważniejsze przymiotniki opisujące tę belkę. Ze względu na swoją
budowę belka składa się do kompaktowej postaci, zmniejszając tym
samym szerokość maszyny.

Najwyższa jakość
oprysku
Dzięki unikalnemu regulatorowi
ciśnienia sterowanemu pneumatycznie uzyskuje się optymalne wyniki oprysku. Regulator ciśnienia
jest w stanie reagować niezwykle
szybko na zmianę szerokości oprysku, na przykład podczas automatycznej kontroli sekcji, a ilość
płynu na hektar dozowana jest
bardzo dokładnie.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

www.raportrolny.pl
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wymaga ona specjalnego
przygotowania wozu asenizacyjnego do montażu tej rampy.
Rampa o szerokości 3 m, jest
wyposażona w 10 węży wleczonych rozstawionych co 30 cm,
zawór sterowany hydraulicznie
oraz system szybkiego czyszczenia. Jest wykonana z całkowicie
ocynkowanej stali, co stanowi

Dodatkowo zastosowano system
cyrkulacji, dzięki czemu płyn może
stale przepływać pod wysokim ciśnieniem przez linie opryskowe,
ze względu na użycie sterowanych
pneumatycznie dysz Quadrajet.
Wpołączeniu z bardzo szybkim
i precyzyjnym regulatorem ciśnienia
daje to optymalne wyniki oprysku.
Kształt i punkt ssania w zbiorniku w połączeniu z systemem GreenFlowPlus gwarantują, że płyn
nie pozostanie w zbiorniku. Ze
względu na brak płynów resztkowych nie marnuje się środków
chemicznych, a system opryskowy
można wyczyścić szybko i łatwo.
Ze względu na kompaktową budowę GreenFlowPlus Milan jest
wyposażony w dużą platformę na
wysokości roboczej. Na tej platformie możną szybko i bezpiecznie
transportować środki chemiczne.
Napełnianie opryskiwacza zawsze
przechodzi przez standardowy kosz
zasypowy. Jest to wydajna i ergonomiczna metoda napełniania.
Wchodzenie po schodach z workami należy już do przeszłości.

REKLAMA

JOSKIN po raz kolejny wychodzi naprzeciw obecnym
i przyszłym użytkownikomswoich maszyn.
Aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, JOSKIN poszerzył swoją
gamę ramp do rozlewania gnojowicy o nowy model – ECO
Penditwist.
To rampa do rozlewania z wężami wleczonymi umożliwiająca
rozprowadzanie gnojowicy bezpośrednio na glebie, nie brudząc
liści roślin.
Bardzo ograniczone jest również rozpylanie cząstek nawozu
w powietrzu. Aplikacja wielopunktowa umożliwia rozprowadzanie nawozu, nie powodując
spowolnienia wzrostu roślin ani
odrastania pasz: trawy, kukurydzy, młodych upraw, itd.
Rampę można zamontować
na wszystkich wozach asenizacyjnych marki Joskin, poczynając od najmniejszych. Prostota
budowy ECO Penditwist sprawia, że nie

o jej niezwykłej trwałości.
Dodatkowo do rampy można zamontować standardowy
rozlewacz stosowany w wozach
asenizacyjnych marki Joskin.
Dzięki niewielkiej szerokości
ECO Penditwist, nie ma potrzeby składania jej do transportu.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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