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INNVIGO - polska firma, polski sukces.

REKLAMA

INNVIGO to polska firma
obecna na wszystkich ważnych
rynkach rolniczych świata. To
polski producent specjalistycznej chemii dla rolnictwa, stawiający na produkty wysokiej
jakości, które chronią uprawy
i zwiększają plony, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. INNVIGO,
to zespół najlepszych specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie pracując w uznanych,
polskich i międzynarodowych
firmach i stanowią grupę entuzjastów dążących do zapewnienia najlepszej obsługi
swoich klientów, stawiając na
codzienny kontakt, wzajemne
słuchanie, wymianę pomysłów,
wiedzy i doświadczeń.
Firma rozwija innowacje
w rolnictwie, poprzez wpieranie badań naukowych
i edukacji. Dostarcza solidne i nowoczesne rozwiązania
w zakresie ochrony i odżywiania roślin oraz wspiera
profesjonalnym doradztwem.
Dąży do jak najszerszego wykorzystania Polskiej wiedzy
i technologii w procesie tworzenia a także wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
INNVIGO od czasu rozpoczęcia swojej działalności w lutym 2015, rozwija się bardzo
dynamicznie.
Na koniec sierpnia br. wartość
środków ochrony roślin firmy
INNVIGO sprzedanych w Polsce, w czasie 8 miesięcy 2016r,
przekroczyła 100 mln złotych.
„Wynik 100 mln zł sprzedaży jest momentem symbolicznym i krokiem milowym
w rozwoju naszej firmy – mówi
Krzysztof Golec, Prezes Zarządu INNVIGO. Jest sukcesem
i jednocześnie motywacją dla
całego zespołu do dalszej pracy, aby sprostać wyzwaniom na
tym bardzo konkurencyjnym

rynku. Z tej okazji pragnę
serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy nam zaufali:
firmom dystrybucyjnym, które
wprowadzają nasze środki na
rynek oraz rolnikom i sadownikom, którzy z tych środków
korzystają w swojej produkcji.”
Spółka zaczęła działalność
od rynku polskiego, a obecnie
ma już swoje oddziały w Czechach, na Słowacji, a także,
od lipca br. rozpoczęła działalność w Rumunii.
INNVIGO prowadzi szeroko
zakrojony program badań polowych. W tym sezonie firma
miała m.in. ponad 1000 poletek doświadczalnych.
Obecnie w Polsce od idei do
efektów ma zarejestrowanych
20 produktów do ochrony
głównych upraw rolniczych
i sadowniczych, wciąż prowadzone są intensywne prace mające na celu poszerzenie oferty.
Mając na uwadze dobro
Rolników i Partnerów biznesowych, pracownicy firmy kierują
się czytelnym zbiorem zasad:
• Troska o rozwój partnerów
biznesowych, z poszanowaniem ich czasu i kapitału.
• Kierowanie się potrzebami
klientów – uważne ich słuchanie i doradzanie najlepszych rozwiązań.
• Nastawienie na osiąganie
wymiernych rezultatów
w zgodzie z etyką w biznesie i szacunkiem wobec
innych.
• Stałe poszukiwanie nowych,
lepszych rozwiązań.
• Łączenie polskiej kreat y w ności, szybkości
i skuteczności działania
z najlepszymi standardami i kulturą zarządzania.
Źródło: INNVIGO
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zmiany w systemie płatności
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Projektowane stawki
płatności bezpośrednich
Zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020
za 2016 r.
30 września 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po
którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r.
Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR,
a więc jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za
ubiegły rok.
W Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń
określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita
kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych
i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln
złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone
w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa
Płatność za zazielenienie
Płatność dla młodego rolnika
Płatność dodatkowa
Płatność do bydła
Płatność do krów
Płatność do owiec
Płatność do kóz
Płatność do roślin wysokobiałkowych
Płatność do chmielu
Płatność do ziemniaków skrobiowych
Płatność do buraków cukrowych
Płatność do pomidorów
Płatność do owoców miękkich
Płatność do lnu
Płatność do konopi włóknistych
Płatność do tytoniu - Virginia
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

462,05
310,10
231,97
172,79
256,20
322,62
111,95
68,25
430,49
2 317,00
1 287,75
1 952,25
3 074,09
904,78
289,94
547,59
4,12
2,89

zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/kg
zł/kg

Źródło: MRiRW

W Polsce od 2015 r. stosowane są płatności związane
z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin
wysokobiałkowych, chmielu,
ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu
oraz konopi włóknistych.
Zgodnie z przepisami unijnymi, ta forma płatności może
być stosowana jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu
gospodarczym, społecznym
lub środowiskowym, które
znajdują się w trudnej sytuacji i jedynie w zakresie
niezbędnym do utrzymania
produkcji na poziomie z lat
2009-2013. Celem tych płatności nie jest natomiast stymulowanie zwiększania produkcji
w danym sektorze.
Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do części stosowanych w Polsce
w latach 2015-2016 płatności związanych z produkcją.
W związku z tym, 1 sierpnia
br. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi notyfikowało do Komisji Europejskiej
zmiany w systemie płatności związanych z produkcją

na lata 2017-2020. Zgodnie
z wytycznymi UE dokonując
modyfikacji uwzględniono obserwowane trendy w produkcji
w latach 2014 i 2015.
Wprowadzono następujące zmiany w systemie płatności związanych z produkcją,
który będzie obowiązywał od
2017 r.:
W miejsce dotychczasowej
płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono
dwie oddzielne płatności:
do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do
upraw paszowych.
Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie
do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku.
Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których
dokonano zbioru ziarna. Płatność będzie miała charakter
degresywny z wyższą stawką
do pierwszych 75 ha uprawy
i niższą w przypadku pozostałych powierzchni.
Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie
gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka

i będzie przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Z płatności
wyłączone zostaną także uprawy przeznaczone na zielony
nawóz (przyoranie).
W przypadku młodego bydła i krów utrzymano dotychczasowe sektorowe koperty
finansowe. W obu sektorach
płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom
utrzymującym co najmniej
3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie
wypłacana maksymalnie do
20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt. w obu
płatnościach).
Utrzymanie dotychczasowych kopert finansowych
pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt.
zwierząt kwalifikujących się
do wsparcia, dzięki czemu
grupa gospodarstw, w której
odnotowuje się systematyczny
spadek liczby stad, otrzyma
wyższą płatność. Wprowadzone zmiany powodują zatem,
że ze wsparcia skorzystają
najbardziej te gospodarstwa,
w których dochodowość jest
niska i występuje zagrożenie
spadku produkcji. Zwiększenie

wsparcia obejmie ok. 80 % rolników posiadających młode
bydło i ok. 80% rolników
utrzymujących krowy.
W przypadku owoców miękkich ze wsparcia wyłączono
uprawę malin.
W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopertę finansową o około
1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 r., oraz
utrzymanie wymogu umowy
na dostawę do podmiotów
przetwórczych.
W przypadku płatności do
owiec ustalono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia - od dnia
15 marca do dnia 15 kwietnia
roku składania wniosków.
W przypadku płatności do
uprawy buraków cukrowych
postanowiono, że wsparcie
będzie przyznawane do powierzchni uprawy wszystkich
buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych.
Wymienione zmiany znajdą
odzwierciedlenie w przygotowywanych projektach krajowych aktów prawnych, które
będą obowiązywały od 2017 r.
Źródło: MRiRW

Do zobaczenia w Bednarach już za rok

XVIII edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW zakończyła się pełnym
sukcesem!
W tym roku podczas wszystkich 4 dni wystawy pogoda
zdecydowanie dopisała, dzięki
czemu w Bednarach pojawiły się prawdziwe tłumy zwiedzających. Już osiemnasty rok
z rzędu PIGMIUR, nawet
w czasach dość trudnych dla
branży rolniczej, zorganizowała wystawę, która zgromadziła
całą branżę w jednym miejscu
i w jednym czasie. Wystawę,
która od lat postrzegana jest
jako doskonała platforma do
poszerzania wiedzy, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń, a także jako miejsce
owocnych spotkań rolników
z firmami i instytucjami związanymi z rolnictwem.
Początek jesieni to ważny
termin w kalendarzu każdego producenta rolnego. Jesień

to okres modernizacji gospodarstw oraz maszyn i urządzeń
rolniczych, a także moment
na opracowanie wstępnych
planów organizacji przyszłego sezonu. To właśnie z tego
powodu, na wystawie AGRO
SHOW 2016, setki uznanych
wystawców zaprezentowało
swoje najnowocześniejsze
produkty i usługi, a także
innowacyjne techniki kultywacji i zbioru. Wielu z nich
służyło również fachową poradą oraz pomocą w zakresie doboru odpowiedniego
sprzętu przeznaczonego dla
konkretnego gospodarstwa.
AGRO SHOW było wspaniałą
okazją dla zwiedzających do
zapoznania się z nowinkami
technologicznymi oraz z aktualną ofertą dla rolnictwa.

Zwiedzający mieli możliwość podziwiania maszyn nie
tylko na stoiskach producentów, ale także podczas widowiskowych pokazów i prezentacji
na pasie startowym. W tym
roku w ramach urozmaicenia zamiast pokazów pługów
odbyły się pokazy agregatów
uprawowo-siewnych. Pokazy
maszyn tradycyjnie już cieszyły się najwyższą frekwencją
i zgromadziły tłumy rolników,
którzy na własne oczy mogli
przekonać się jak poszczególne maszyny sprawdzają się
w polu. Ponadto mogli porównać osiągi techniczne zaprezentowanych maszyn oraz
porozmawiać bezpośrednio
z producentami i dealerami.
Podczas AGRO SHOW
2016 odbyła się druga z cyklu

Agro Debata, zorganizowana
wspólnie przez PIGMIUR i redakcję rolną TVP1.
Jak co roku odbyły się też
finały organizowanych przez
PIGMIUR ogólnopolskich
konkursów „Mechanik na
Medal” i „Młody Mechanik
na Medal”.
Laureatami III edycji konkursu „Młody Mechanik na
Medal” zostali:
I miejsce - Maciej Płachta –
ZS CKU w Wolbórzu
II miejsce – Kacper Jaroma
– ZS CKU w Janowie
III miejsce – Adam Ogrodowicz – ZSP w Gnieźnie
Laureatami IV edycji konkursu „Mechanik na Medal”
zostali:

I miejsce – Piotr Koziorzemski z firmy PHU Perkoz
Sp. z o.o.
II miejsce – Robert Sypczyński z firmy PHU Perkoz
Sp. z o.o.
III miejsce – Michał Bilski
z firmy Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Artur Zmitruk z firmy POM Augustów
Sp. z o.o.
W trakcie AGRO SHOW
miały miejsce również ciekawe seminaria, z których każde
cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony rolników.
W hali seminaryjnej odbył się
cykl wykładów zorganizowany
przez Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych.

Podczas AGRO SHOW
2016 na terenie Wystawy ekipa
realizacyjna z Telewizji Polskiej wybudowała specjalne
studio, gdzie w dniu 24 września nagrany został magazyn
„Tydzień”.
W 2017 roku PIGMIR zorganizuje 3 wystawy o tematyce
rolniczej:
MAZURSKIE AGRO SHOW
OSTRÓDA – 11-12 luty 2017 r.,
Ostróda.
ZIELONE AGRO SHOW –
27-28 maja 2017 r., lotnisko
Ryki-Ułęż.
AGRO SHOW – 22-25 września 2017 r., Bednary, gmina
Pobiedziska.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Hamulec na kwalifikaty siewne Fuzja gigantów
Tak niska dopłata do materiału siewnego nie gwarantuje rozwoju nasiennictwa
w Polsce.
W odpowiedzi projekt rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie stawek dopłat do
1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016, Zarząd
KRIR poinformował, że samorząd rolniczy negatywnie
opiniuje projekt.
Tak niska dopłata do materiału siewnego nie gwarantuje
rozwoju nasiennictwa w Polsce
a tym samym jeszcze bardziej
spadnie zainteresowanie rolników zakupem kwalifikowanego materiału siewnego
i nasadzeniowego do produkcji. Wprowadzenie stałej z góry

ustalonej dopłaty (w przypadku zbóż powyżej 100 zł do ha)
wpłynie znacząco na zwiększoną sprzedaż kwalifikowanego
materiału siewnego a w konsekwencji na zwiększenie produkcji ilościowej i jakościowej.
Rolnik powinien posiadać taką
informację jeszcze przed rozpoczęciem żniw, by świadomie
podejmować decyzję co siać.
Proponowane stawki są
niższe w stosunku do roku
2015. W projekcie proponuje
się 69,40 zł - w przypadku zbóż
i mieszanek zbożowych lub
mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego
gatunków lub odmian roślin
zbożowych lub strączkowych,
a w 2015 było 80zł. W przypadku roślin strączkowych
proponuje się 111 zł, a było
130 zł. Z kolei w przypadku

ziemniaków zmniejsza się
z 400 zł do 347 zł. Takie propozycje stawek są krzywdzące
dla rolników. W czasie, gdy
załamują się wszystkie rynki
rolne, spada opłacalność na
płody, gospodarstwa borykają
się z problemami finansowymi, dodatkowo dotykają ich
niekorzystne zjawiska atmosferyczne (zeszłoroczna susza, tegoroczne problemy ze zbiorem
spowodowane długotrwałymi
opadami), państwo polskie
zmniejsza wsparcie na zakup
materiału siewnego. Jeżeli
tak dalej będzie prowadzona
polityka rolna, to w krótkim
czasie doczekamy się wielkiego
kryzysu, nie tylko w sektorze
rolnym, który już następuje,
ale również w innych w sektorach gospodarki.
Źródło: KRIR

Zaliczki na poczet płatności
bezpośrednich

Jeszcze przed 1 grudnia br., na konta rolników, którzy
ubiegają się o płatności bezpośrednie za 2016 r.,
wpłynie ponad 10 mld zł.
Z uwagi na trudną sytuację występującą na rynkach
rolnych, na wniosek ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Rada Ministrów
zgodziła się na wypłatę zaliczek
na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. w maksymalnej
wysokości, tj. 70%.

Zaliczki będą wypłacane od 17 października br.,
dla wszystkich rodzajów
płatności bezpośrednich
realizowanych w Polsce.
Wypłatą zaliczkowych
płatności objęci zostaną
wszyscy rolnicy na terenie całego kraju.

Jednocześnie informujemy,
że 30 września 2016 r. znany
będzie kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności
bezpośrednie za 2016 r. i rozpoczną się prace legislacyjne
mające na celu określenie stawek poszczególnych płatności.

Szkód pogodowych nie
przewidzisz

Źródło: MRiRW

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradu,
huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
Producenci rolni, w których
gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji
rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co
najmniej 70% lub szkody
powstały na powierzchni co
najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych,
spowodowane wystąpieniem
gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od
17 do 31 października br.
składać do ARiMR wnioski
o udzielenie pomocy.
Stawki pomocy wynoszą:
900 zł na 1 ha powierzchni
upraw, w tym owocujących

upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły
szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane
przez grad, huragan, deszcz
nawalny lub suszę;
100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których
szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu,
deszczu nawalnego lub suszy
powstały na powierzchni co
najmniej 70%;
Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn
deklarowanej przez rolnika

we wniosku, powierzchni
upraw, na której wystąpiły
szkody oraz stawki pomocy.
Wysokość pomocy na jedno
gospodarstwo nie może być
większa niż równowartość
w złotych 15 tys. euro.
Kwota pomocy będzie
podlegała pomniejszeniu
o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia
co najmniej 50% powierzchni
upraw rolnych, z wyłączeniem
łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Źródło: KRIR
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Bayer i Monsanto tworzą światowego lidera w branży rolniczej

Bayer i Monsanto poinformowały o podpisaniu ostatecznego porozumienia w sprawie
fuzji, w ramach którego Bayer
dokona przejęcia Monsanto.
Transakcja łączy ze sobą
dwie różne, lecz w znacznym stopniu uzupełniające
się firmy. Połączone spółki
skorzystają z wiodącej pozycji, jaką Monsanto zajmuje
w segmentach nasion i cech
genetycznych, a także z platformy Climate Corporation
oraz bogatej oferty Bayer w zakresie środków ochrony roślin
przeznaczonych do kompleksowych zastosowań i upraw

we wszystkich kluczowych
regionach geograficznych.
Połączeniu ulegnie również
potencjał innowacyjności obu
wiodących spółek i platformy
technologii badawczo-rozwojowych, których roczny budżet
pro forma wynosi w przybliżeniu 2,5 mld EUR. W średnim
i długim okresie połączone
spółki będą w stanie przyspieszyć innowacje i zapewnić klientom udoskonalone
rozwiązania oraz zoptymalizowaną paletę produktów
w oparciu o wnioski z analiz agronomicznych, wsparte
przez zastosowanie „cyfrowego

rolnictwa” (Digital Farming).
Globalne centrum działalności w segmencie nasion
i cech genetycznych oraz centrala na obszar Ameryki Północnej dla połączonych spółek
będą się mieścić w St. Louis
w stanie Missouri. Globalna
siedziba działu ochrony roślin
i działu Crop Science znajdzie
się w Monheim w Niemczech.
Firma będzie obecna również
w Durham w Karolinie Północnej oraz wielu innych
lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
Dział rolnictwa cyfrowego dla
połączonych spółek ulokuje
swoją centralę w San Francisco
w Kalifornii.
Firma Bayer ma bogate
doświadczenie w dziedzinie
udanej integracji przejęć pod
względem biznesowym, geograficznym i kulturowym,
pozostaje też przywiązana
do swojej silnej kultury innowacyjności, zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialności
społecznej.
Więcej informacji na:
www.advancingtogether.com
Źródło: Omega Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Rolnik łatwiej sprzeda żywność?

Czy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników spełni
oczekiwania?
Rada Ministrów przyjęła
przedłożony przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników.
Jest to długo oczekiwany
przez rolników projekt aktu
prawnego ułatwiającego sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa rolnego.
Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników jest stworzenie polskim rolnikom lepszych
możliwości rozwoju produkcji
i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części
z własnej uprawy, chowu lub
hodowli.

Proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom
rolników i zapewnia im równe szanse oraz możliwości
w zakresie sprzedaży żywności konsumentom finalnym
z rolnikami z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej. To także zysk dla polskich konsumentów, którzy
coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej
żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych
rolników. Dzięki przyjętym
rozwiązaniom likwiduje się
długi łańcuch dostaw oraz
pośredników. Zapewnione
tym samym zostają bezpośrednie relacje producentów
i konsumentów.
Proponowane są również
preferencje podatkowe dla rolników prowadzących handel

detaliczny – przewiduje się
zwolnienie z podatku od sprzedaży żywności do wysokości
20 tysięcy złotych rocznie.
Projektowana ustawa umożliwia producentom rolnym
produkcję jak najszerszego asortymentu żywności,
w tym produktów złożonych
takich jak np. gołąbki, naleśniki czy ciasta. Zaproponowano również wprowadzenie
rozwiązań pozwalających na
nabywanie produktów spoza
gospodarstwa, jednocześnie
ograniczając ich ilość - co najmniej 50% produktu finalnego, z wyłączeniem wody, mają
stanowić produkty roślinne
lub zwierzęce pochodzące
z własnej uprawy, hodowli
lub chowu.
Projekt ustawy zostanie teraz
przekazany do Sejmu RP.
Źródło: MRiRW

POWERSEEDS Nasiona Sukcesu
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W obecnych czasach sama
wartość genetyczna odmian
nie jest wystarczająca, aby
uzyskać wysokie plony.
Oprócz nawozów aplikowanych donasiennie szeroko wykorzystuje się również różnego
rodzaju biostymulatory lub
inne substancje organiczne,
mocno wpływające czy wręcz
ukierunkowujące określony
rozwój młodych roślin.
Taka idea przyświecała firmie PROCAM w stworzeniu
unikalnej na naszym rynku
REKLAMA
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®

marki POWERSEEDS® Nasiona Sukcesu. Odmiany o najwyższej wartości gospodarczej
oprócz standardowej ochrony
fungicydowej i/lub insektycydowej, otrzymują również
dodatkowe wsparcie w początkowym okresie rozwoju
w postaci biostymulatorów.
W wyniku licznych testów
przeprowadzanych z takimi
substancjami wybór padł
na preparat NANO-GRO ®,
swoistą szczepionkę dla roślin, której działanie polega

na wzbudzaniu w roślinach
naturalnej odporności. Zawartość siarczanów Fe, Co, Al, Mg,
Mn, Ni, Ag w stężeniach nanomolowych (109 mola) aktywuje przeciwstresowy mechanizm
obronny rośliny zanim wystąpi
faktyczny czynnik stresowy.
Stymulacja NANO-GRO® poprzez zaprawianie rozgrywa
się w trzech płaszczyznach.
Pierwsza z nich to stymulacja
rozwoju części nadziemnej roślin,
poczynając od zdolności kiełkowania i poprawy wschodów,

poprzez lepszy wigor roślin,
wyrównanie łanu, większą ilość
chlorofilu w liściach i większą
powierzchnię asymilacyjną. Tak
przygotowane rośliny mają zapewnione lepsze przezimowanie, szybszą regenerację po zimie
i szybszy start na wiosnę.
Druga płaszczyzna stymulacji ma na celu pobudzenie
rozwoju systemu korzeniowego
wraz ze strefą włośnikową, co
powoduje zwiększone pobieranie składników odżywczych
i wody z gleby.

ZAPYTAJ O FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%
SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE

ZAŁOŻENIA 1990
ROK
=
=

Trzecia płaszczyzna to stymulacja odporności roślin, co
jest niezwykle istotne. Zastosowanie NANO-GRO® pozwala ograniczyć niekorzystny
wpływ zarówno stresów
biotycznych (pochodzących
z przyrody ożywionej: grzyby chorobotwórcze, chwasty,
szkodniki) jak i abiotycznych
(pochodzących z przyrody nieożywionej: susza, zasolenie,
zbyt wysokie temperatury,
niedobór czy nadmiar wody).
Badania dowodzą, że to stresy
abiotyczne są jedną z ważniejszych przyczyn strat plonów.
W bieżącym sezonie, obserwując przebieg pogody
podczas zimy, pracownicy
PROCAM szczególnie interesowali się właśnie odmianami
w technologii POWERSEEDS®.
Na licznych poletkach, ale
również i na powierzchniach
produkcyjnych, odmiany zbóż
i rzepaku ozimego w tej technologii lepiej sobie poradziły
z przetrwaniem niekorzystnych warunków termicznych,
niż standardowe odmiany zaprawione wyłącznie zaprawą
fungicydową.
Ponadto dodatek NANO-GRO® bardzo mocno wpłynął
na rozwój ryzosfery. W pobranych z pola wielu próbach,
obserwowano bardzo silny

i okazały system korzeniowy,
który jak wiemy jest podstawą
do regeneracji ewentualnych
strat pozimowych. Jednocześnie system korzeniowy głębiej
się rozrastał, dając gwarancję
na przeżycie roślinom, nawet
w warunkach bardzo niskich
temperatur. Obserwując na
wiosnę takie plantacje było
widać jak szybko rośliny potrafią regenerować uszkodzenia
pozimowe liści, dzięki zdrowemu i gęstemu systemowi
korzeniowemu.
Bieżący sezon idealnie pokazuje, że nowe technologie, czy też nowe substancje
stosowane w uprawie różnych gatunków, wspierają
rośliny w przetrwaniu wielu
niekorzystnych warunków
środowiska. Wykorzystanie
w technologii POWERSEEDS®
soli metali ciężkich w nano
dawkach, to dopiero początek
do stworzenia lepszych programów uprawy poszczególnych
gatunków, włączając w to właśnie nanotechnologie.
Wszystkich zainteresowanych technologią POW E R SE E DS® Nasiona
Sukcesu zachęcamy do jej
wypróbowania.
Źródło: PROCAM
Opracowała:

Jolanta Malinowska-Kłos
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Agrotechnika dla odmian pszenicy
do późnego siewu
Termin siewu to jeden z ważniejszych czynników
plonotwórczych.
Zboża w tym pszenica
ozima należą do roślin dnia
długiego. Oznacza to, że fazę
generatywną rozpoczynają po
przyjęciu określonej liczby godzin świetlnych. Zróżnicowanie terminu siewu związane
jest ściśle ze zmianą długości
dnia i temperatury powietrza
w okresie początkowego rozwoju roślin. Długość dnia ma
podstawowy wpływ na morfogenezę, decyduje o krzewistości ogólnej i produkcyjnej,
a więc liczbie kłosów na jednostce powierzchni, liczbie
kłosków w kłosie a tym samym i plonie ziarna z kłosa
i z rośliny. Opóźnienie terminu siewu powoduje wskutek
obniżającej się temperatury
spowolnienie tempa wschodów

oraz ukazywania się kolejnych
liści. Rośliny z siewów późnych (koniec października)
najczęściej w jesieni nie osiągają fazy krzewienia, zatem
okres wschody-krzewienie
tych roślin wydłuża się do
wiosny, kiedy długość dnia jest
większa o ponad 3 godziny.
W tych warunkach dochodzi
do gwałtownego skracania się
długości fazy krzewienia, co
skutkuje redukcją liczby wytworzonych pędów na roślinie,
prowadzące w konsekwencji
do mniejszej obsady kłosów
na jednostce powierzchni.
Opóźnienie terminu siewu
skutkuje osiąganiem przez rośliny fazy strzelania w źdźbło
przy dniu długim, powodującym skrócenie okresu od

strzelania w źdźbło do kłoszenia, w którym to okresie
ostatecznie formują się płodne
kwiatki w kłosie. Obok niekorzystnego oddziaływania późnego terminu siewu na liczbę
kłosów oraz ich rozwój stwierdza się redukcję powierzchni
asymilacyjnej i gromadzenia
masy roślinnej, co w oczywisty sposób wpływa na plon
i cechy struktury plonu oraz
budowę łanu.
Zmniejszenie plonu ziarna
z jednostki powierzchni wraz
z opóźnieniem terminu siewu jest wynikiem słabszego
krzewienia i mniejszej obsady kłosów, mniejszego plonu
ziarna z rośliny i z kłosa oraz
mniejszej liczby ziarn z rośliny
(tabela 1). W związku z tym

Tabela 1. Plon ziarna i cechy struktury plonu pszenicy ozimej w zależności od terminu siewu
Termin siewu

Plon i cechy struktury plonu

optymalny

Plon w t/ha

8,1

opóźniony o 2 tygodnie opóźniony o 4 tygodnie
7,4

6,5

552

508

478

Liczba ziaren z kłosa (szt)

30,6

30,6

29,2

Plon ziarna z kłosa (g)

1,47

1,44

1,35

MTZ (g)

48,0

47,2

45,6

Liczba kłosówszt/m

2

Rys. 1 Plon ziarna (t/ha) odmian pszenicy ozimej w zależności od terminu
siewu
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pszenicę wysianą późno należy
wysiewać gęściej. Zaleca się
zwiększenie o 10% ilości wysiewu w stosunku do siewów
optymalnych. Termin siewu
wpływa również na przezimowanie roślin pszenicy ozimej.
Zbyt wczesny siew pszenicy
ozimej, sprzyja nadmiernemu wyrośnięciu roślin przed
zimą, stwarza dla nich gorsze
warunki zimowania, bardzo
często rośliny z siewów wykonanych za wcześnie – przed
terminem optymalnym są
w większym stopniu porażane przez choroby i szkodniki.
Siew zaś zbyt późny nie daje
roślinom warunków do uzyskania odporności na mróz,
którą to odporność nabywają
poprzez hartowanie w okresie
jesieni. Roślina nabiera wytrzymałości na mróz szczególnie w warunkach, gdy dni są
słoneczne, a noce chłodne oraz
gdy przejście do niskich temperatur następuje stopniowo.
Pszenica uzyskuje odporność
konieczną do przetrwania
zimy dopiero po przebyciu
kilku dni najpierw w temperaturze wynoszącej kilka stopni powyżej 0ºC, a następnie
w temperaturze -2, -3ºC. Nagły spadek temperatur może
spowodować wymarzniecie
roślin zaraz na początku zimy.
Zahartowanie roślin polega na
gromadzeniu przez nie w soku
komórkowym cukru i białek.
Sprzyja temu nawożenie potasowe, fosforowe oraz duża
liczba dni słonecznych. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas szybciej się regenerują po
zimie. Istotne znaczenie ma
również dobre zaopatrzenie
roślin w mikroelementy - bor,
mangan, miedź, molibden. Są
one składnikami enzymów potrzebnych przy syntezie cukrów. Pszenica wysiana późno,
a więc rosnąca jesienią w porze
o małej liczbie dni słonecznych
gromadzi mniej związków organicznych i wskutek tego jest
mniej wytrzymała na działanie
niskich temperatur. W przypadku długiej i ciepłej jesieni
pełne zahartowanie odmian
zbóż ozimych jest możliwe
również przy siewach opóźnionych (2 tygodnie od optymalnego), a nawet bardzo późnych
(opóźnienie 30 dni od optymalnego siewu). Zbyt duże nawożenie azotem powoduje, że
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6roślinyUwchodzą
w okres zimy

wybujałe, przez co są mniej
odporne na niesprzyjające
warunki. Nawożenie azotem
zwłaszcza w formie amonowej
przyczynia się do większego
pobierania wody przez rośliny,
co skutkuje rozcieńczeniu cukrów zgromadzonych w soku
komórkowym, a to powoduje
większe ryzyko wymarzania.
W przypadku bardzo ciepłej
i długiej jesieni, możliwe jest
krzewienie się pszenicy zasianej w terminie późnym i nie
powoduje to dużego spadku
plonu. Bywają też lata, w których jesień charakteryzuje
się znacznie niższymi temperaturami niż w wieloleciu
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i wówczas zboża zasiane późno mogą w ogóle nie skiełkować, lub skiełkować i wyginąć
w okresie zimy, plantacje takie
kwalifikują się do likwidacji.
W związku z dużym zróżnicowaniem warunków pogody
w okresie jesiennym, w różnych rejonach kraju, optymalne okresy terminów siewu są
dla nich różne.
W północno-wschodniej
i wschodniej części Polski
optymalny termin siewu
pszenicy ozimej przypada
między 15 a 25 września,
w części centralnej i południowo-wschodniej w okresie od
20 do 30 września, a w północno-zachodniej i zachodniej

części kraju od 20 września
do 5 października. Na Dolnym
Śląsku pszenicę ozimą należy
wysiewać w okresie między
25 września a 10 października.
Badania prowadzone przez
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB wykazały,
że odmiany pszenicy ozimej
różnie reagują obniżką plonów
na opóźnienie terminu siewu.
Wyniki badań przedstawione na rysunku 1 z 2016 roku
wykazały, że odmiana Matrix
jest tolerancyjna na opóźnienie
siewu, również odmiany Loft,
Pokusa i Lavantus na opóźnienie siewu o 3 tygodnie reagowały 10% obniżką plonów,
natomiast u odmiany Belissa,

stwierdzono najwyższą obniżkę plonów wynosząca 30%.
Podobnie odmiany mieszańcowe reagowały ponad 20% obniżką plonów na opóźnienie
siewu. U odmian mieszańcowych głównie obniżka plonów
wynikała ze złego przezimowania odmian. Inne badania (rys.
2) prowadzone w 10 SDOO
nad plonowaniem 15 odmian
w warunkach opóźnionego
o 30 dni terminu siewu wykazały, że obniżka plonu w wyniku opóźnienia siewu wynosiła
średnio 13%. Odmiany różnie
reagowały na opóźnienie siewu. Większą obniżkę plonowania stwierdzono u odmian
Nateja i Naridana i Markiza.

W odniesieniu do terminu
optymalnego wynosiła ona
odpowiednio 17%, 15% i 14%.
Lepiej w warunkach późnych
siewów plonowały: Meteor,
Smuga, Figura, Ostroga, Mulan. Obniżały one plon odpowiednio o 9%, 10%, 11%,
11%, 11% (rys.2). W związku z możliwością większego
wymarzania roślin zasianych
późno, należy zwrócić uwagę na zimotrwałość odmian
i wysiewać odmiany o większej
odporności na mróz. Odmiany
charakteryzujące się większą
zimotrwałością to: Arkadia,
Legenda, Mewa, Ostroga, Smuga (6,0); Tonacja, Satyna, LG
Jutta, Medalistka, Hondia,
Jantarka, Kohelia, Bogatka
(5,5), Belissa, Skagen, Rotax,
Rywalka, Markiza, Naridana, Natula (5,0). Bardziej ryzykowane może być wysiew
odmian o małej mrozoodporności. Do odmian o zimotrwałości 2,5 i poniżej należą:
Sukces, Zyta, Viborg, Muszelka, Nordkap, Lindbergh,
Kris, Kepler, Jenga, Fregata,
Akteur, Askalon, Banderola,
Florencia, Belenus, Elipsa, Bockris, Consus, Dakar, Kometa,
KWS Dacanto, Kredo, KWS
Malibu, KWS Loft, Forum,
Ohio, Mirek, Oxal, Pengar,
Rockefeller, Silenus, Smaragd,
Speedway, Tulecka, Rapsodia,

Pawel, KWS Magic, Meister,
Bystra, Bagou.
Reasumując należy stwierdzić, że reakcja pszenicy ozimej na termin siewu jest ściśle
związana z warunkami pogody w okresie wegetacji jesiennej. Obniżenie poziomu
plonowana może być kilku
lub nawet kilkudziesięcioprocentowe. Rzadko pszenica wysiana później daje plon
na poziomie wysianej w terminie optymalnym. Dzieje
się tak w przypadku ciepłej
jesieni i łagodnej zimy, oraz
gdy pszenica z siewów optymalnych jest bardziej porażona
przez choroby. W przypadku
wysiewu pszenicy w terminie
opóźnionym należy wysiewać
odmiany bardziej tolerancyjne,
o 10% zwiększyć ilość wysiewu, wysiewać odmiany bardziej zimotrwałe oraz stworzyć
warunki dobrego przezimowania odmian, co zapewnia
optymalne zaopatrzenie w potas i mikroelementy. Plantacje
późno sianej pszenicy należy
wczesną wiosną zasilić azotem
w celu wzmożenia krzewienia. Odmiany tolerancyjne
na opóźnienie terminu siewu
można wysiewać ok. 2 tygodni
później.
prof. dr hab. Grażyna Podolska
IUNG-PIB w Puławach
Z-d Uprawy Roślin Zbożowych

Alternatywa
w uprawie pszenicy

Przewódki mogą ograniczyć straty plonów.
Przewódki to odmiany zbóż
jarych, które można wysiewać
nie tylko wiosną, ale też późną
jesienią – w listopadzie, a nawet i w grudniu. W obydwu
przypadkach przechodzą rozwój generatywny – wytwarzają
i kłos i ziarno.
Pszenice przewódkowe
z sukcesem mogą być wysiewane wiosną, gdyż jak inne
odmiany jare nie potrzebują
okresu jarowizacji aby przejść
z fazy wegetatywnej do generatywnej. Z powodzeniem nadają
się także do siewu jesiennego, bowiem cechują się wysoką zimotrwałością. Jesienny
termin siewu jest gwarancją
szybszego, niż w przypadku
wiosennego, rozwoju początkowego. Generalnie główną zaletą przewódek jest możliwość
znacznie późniejszego terminu
wysiewu, w porównaniu z odmianami ozimymi, bez utraty plonu z powodu krótszego
okresu krzewienia jesienią. Ta
cecha jest szczególnie istotna
dla plantatorów uprawiających
kukurydzę na ziarno, buraki

cukrowe, a także dla właścicieli bardzo wilgotnych stanowisk, utrudniających wiosenne
siewy. Należy jednak pamiętać,
iż decydując się na jesienny
termin siewu należy zwiększyć normę wysiewu o około
20% w porównaniu z normami stosowanymi wiosną. Sieje
się w dodatnich temperaturach. Odmiany te posiadają
gen mrozoodporności, co pozwala przetrwać zimę, a przy
tym są tolerancyjne na stresy
środowiskowe.
Odmiany przewódkowe plonują znacznie wyżej niż odmiany pszenicy ozimej wysiewane
z opóźnieniem. Dobre efekty,
szczególnie na słabych glebach
można osiągnąć uprawiając
odmianę Lennox, gdyż sprawdza się w uprawie na każdym
stanowisku pszennym oraz
w szerokim zakresie terminów wysiewu. Cechuje się
dużą zdrowotnością, co niewątpliwie jest dodatkowym
atutem tej odmiany.
Anna Rogowska
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Chwasty trujące i szkodliwe – lulek czarny

październik 2016 r. | Raport Rolny

Lulek czarny (Hyoscyamus niger) w nazewnictwie ludowym zwany: okiem diabła, jowiszową fasolą, lulką,
lulkiem jadowitym, szalejem czarnym, blekotem czarnym czy żabim barszczem.
Jego nazwa rodzajowa - hyoskyamos wywodzi się prawdopodobnie z greki i oznacza
świńską fasolę. W warunkach
naszego kraju gatunek ten jest
rośliną roczną, jarą, ciepło
i światłolubną, owadopylną (zapylaną głównie przez
trzmiele), należącą do rodziny psiankowatych (Solanaceae), w skład której wchodzi
blisko 2500 gatunków, występujących praktycznie na
wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy i Arktyki.
W Polsce gatunek ten
przeważnie osiąga wysokość
20-80 cm, czasami zdarzają
się osobniki przekraczające nawet 120 cm. Łodyga zwykle
jest jasnozielona, wzniesiona,
słabo rozgałęziona, owłosiona
i zwykle w dotyku lepka. Liście

są zatokowo-pierzasto-wrębne,
długości do 15-20 cm i szerokości około 5-6 cm. Kwiaty są koloru brudnożółtego
z fioletowym prążkowaniem,
długości od 2 do 4 cm. Roztarta roślina odznacza się intensywną specyficzną wonią,
przypominającą nieco swoim
zapachem roztartą łodygę pomidora lub surfinii.
Lulek czarny jest typową rośliną ruderalną, występującą
głównie na przydrożach, miedzach, wysypiskach, ogrodach
oraz coraz częściej na polach
uprawnych, gdzie zachwaszcza głównie ziemniaki i kukurydzę. Można go spotkać na
rożnych typach gleb, jednak
zdecydowanie bardziej preferuje gleby żyzne, wilgotne, dobrze napowietrzone

o odczynie obojętnym lub
nawet zasadowym, zasobne
w azot i związki próchniczne.
Wschody lulka czarnego pojawiają się na początku maja
i trwają aż do końca czerwca.
Natomiast kwitnienie przypada na okres końca czerwca i może trwać aż do końca
września, a czasami nawet do
początku października. Owocem jest sucha rozdęta torebka
zakończona u góry otwierającym się wieczkiem. Lulek
czarny rozmnaża się za pomocą nasion, które są kształtu
lekko nerkowatego, w zarysie
owalne, silnie spłaszczone, koloru jasnobrązowego, matowe, z wyraźnie zaznaczonym
siateczkowaniem. Nasiona są
długości 1,2-1,6 mm, szerokości 1-1,4 mm oraz grubości

około 0,5 mm. Jedna roślina
potrafi w ciągu sezonu wegetacyjnego wytworzyć od 1000 do
10000 nasion, a ich zdolność
kiełkowania może utrzymywać się w glebie przez okres
kolejnych 12 lat.
Szkodliwość tego gatunku
względem rośliny uprawnej
polega głównie na jego konkurencyjnym oddziaływaniu,
przejawiającym się intensywnym pobieraniem z gleby głównie makroskładników (azotu,
fosforu i potasu), wody oraz na
wydzielaniu do gleby substancji biochemicznych wpływających negatywnie na roślinę
uprawną (tzw. allelopatia
ujemna). Ekonomiczny próg
szkodliwości dla tego gatunku
nie jest jasno określony, jednak z obserwacji polowych

Dokarmianie zbóż przed zimą

Zboża ozime przez okres jesienny tworzą fundament pod przyszły plon.
Podstawą jest oczywiście
uregulowanie odczynu gleby. Bardzo ważne w okresie
jesiennym jest odpowiednie
odżywienie roślin. Jednym
z najważniejszych pierwiastków w uprawie zbóż jest
oczywiście azot. Oprócz tego
duże znaczenie dla początkowych faz rozwoju zbóż
mają: fosfor, potas, magnez,
miedź, mangan cynk, molibden i bor. Pierwiastki te są
niezbędne dla prawidłowego rozwoju. W okresie jesiennym azot jest pobierany
przez zboża w niewielkich
ilościach. Dlatego też, gleby
w dobrej kulturze uprawy
przeważnie nie wymagają
jesiennego nawożenia azotem.
Nawożenie zbóż ozimych
azotem, w okresie jesiennym
należy rozważyć w przypadku:
gdy przedplonem było zboże
a uzyskany plon był wysoki
przy niskim nawożeniu azotem
(wyczerpanie gleby z azotu),
gdy przyoraliśmy słomę
i zastosowaliśmy zbyt mało
azotu na jej mineralizację
(przyjmuje się, że w zależności od warunków należy zastosować od 5-10 kg N na 1 t
przyoranej słomy), gdy gleba
nie posiada odpowiedniej
struktury, kiedy siew jest
spóźniony.
W takich przypadkach

należy wykonać nawożenie azotem w dawce od
20-30 kg N/ha, stosując
dowolny nawóz zawierający
ten składnik. Może być to
nawóz wieloskładnikowy.
Fosfor decyduje między
innymi o wzroście systemu
korzeniowego a tym samym
określa zdolność rośliny do
pobierania wody i składników
pokarmowych. Dobre odżywienie roślin fosforem od
samego początku wegetacji
wpływa na podwyższenie
mrozoodporności ale również
odporności na suszę i choroby.
Fosfor jest pierwiastkiem mało
mobilnym w glebie i z tego
względu należy go stosować
przedsiewnie.
Potas spełnia wiele funkcji, bierze udział w procesach
osmotycznych, aktywizacji
enzymów roślinnych oraz
transporcie związków mineralnych i organicznych
w roślinie. Zboża pobierają
potas przez cały okres wegetacji. Pierwiastek ten dobrze
przemieszcza się w glebie.
Możliwe jest podzielenie
dawki potasu na jesienną
oraz wiosenną, szczególnie
na glebach lekkich.
Magnez bierze udział
w bardzo wielu procesach
fizjologicznych w roślinie.
Jest niezbędny w procesach

fotosyntezy, w przemianach
tłuszczów, białek i węglowodanów. Zboża pobierają
ten składnik przez całą swą
wegetację (na każdym etapie
rozwoju).
Dawki fosforu, potasu
i magnezu będą zależały od
zasobności gleby. W tym celu
należy pobrać z pola reprezentatywną próbkę gleby i określić
w laboratorium jej zasobność
w te pierwiastki.
Aby osiągnąć wysoki plon
nie należy zapominać o mikroelementach. W nawożeniu
zbóż ozimych kluczową rolę
odgrywa miedź i mangan.
Miedź bierze udział w procesach fotosyntezy oraz syntezy białek. Dobre zaopatrzenie
zbóż w miedź (zwłaszcza
pszenicy i jęczmienia) prowadzi do zwiększenia efektywności nawożenia azotem. Zboża
najwięcej miedzi pobierają
między krzewieniem a strzelaniem w źdźbło ale należy ją
dostarczyć już w okresie krzewienia czyli jesienią.
Mangan bierze udział w procesach fotosyntezy i wzrostu
roślin oraz metabolizmie
azotu. Działa jako regulator
stężenia hormonów. Pobieranie wiążę się ściśle z odczynem gleby.
Cynk jest niezbędny do
prawidłowego rozwoju oraz

mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach
plonowania zbóż. Pierwiastek ten bierze udział w metabolizmie azotu i wpływa
bezpośrednio na wzrost
i rozwój roślin. Zwiększa
odporność roślin na susze
i choroby, poprawia zdolność kiełkowania ziarna
oraz mrozoodporność.
Molibden standardowo
zalecany jesienią m.in. dla
zwiększenia zimotrwałości
ozimin.
Bor – to pierwiastek, na
który zapotrzebowanie przez
rośliny zbożowe jest niewielkie ale niedobór jego skutkuje
spadkiem plonów. Niedobór
boru w uprawie polowej jest
trudny do stwierdzenia.
Zastosowanie nawozów
w odpowiednich ilościach
już w początkowych fazach
wzrostu zbóż to najlepsza
droga do zaprogramowania
wysokich plonów już jesienią
a także gwarancja dobrego
przygotowania roślin do
przezimowania.

wynika, że zwykle 2-3 szt./m2
mogą powodować utrudnienia w mechanicznym zbiorze
np. kukurydzy oraz spowodować obniżenie plonu ziarna na poziomie 10-20%. Do
ograniczania lulka czarnego
(ale jedynie w fazie BBCH 0014) plantatorzy mają do dyspozycji tylko kilka substancji
czynnych herbicydów. W kukurydzy do ograniczania lulka czarnego, praktycy stosują
następujące s.cz. herbicydów:
linuron, petoksamid + terbutylazyna, tienkarbazon metylu
+ izoksaflutol, terbutylazyna
+ mezotrion + metolachlor,
tembotrion, bromoksynil czy
foramsulfuron + jodosulfuron
metylosodowy + tienkarbazon
metylu, natomiast w ziemniakach: linuron, bentazon lub
flurochloridon.
Ponadto szkodliwość lulka
czarnego polega również na
tym, że wszystkie części rośliny są trujące i halucynogenne,
najbardziej korzeń, a z części
nadziemnych nasiona. Główne
związki czynne to alkaloidy
tropanowe, tj. hioscyjamina,
skopolamina, kuskohigryna
oraz niewielkie ilości apoatropiny, tropiny i skopiny.
Zawartość sumy alkaloidów
w liściach i korzeniach wynosi
około 0,17%, a w nasionach
aż do 0,5%.

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski
INUNG w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
Na zatrucie lulkiem czarnym wrażliwe są wszystkie
zwierzęta gospodarskie i domowe, również ptactwo oraz
ludzie (a w szczególności małe
dzieci!). Przy miejscowym
kontakcie (np. otarciu) mogą
wystąpić objawy skórne, tj.
obrzęki czy swędząca i piekąca
„pokrzywka”.
Na działanie alkaloidów
szczególnie narażone są
dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), gdyż spożycie
już kilku - kilkunastu nasion
lulka czarnego może spowodować bardzo silne zatrucie
organizmu, niekiedy prowadzące nawet do śmierci.
Uwaga: w razie spożycia
przez dzieci nasion lulka
czarnego, należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego
lekarza!!!
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Zanim kupisz wapno nawozowe lub
środek wapnujący przeczytaj!
Przy okazji warto zwróciç uwag´, czego nale˝y wymagaç od

Nie wszystko kreda, co kredà zwà

producenta
nawozu, aby byç pewnym, ˝e
Wg. Rozporządzenialub
Ministra
Gospodarki
Pkt. 2. Na opakowaniu lub dystrybutora
Na rynku spotykamy wiele nawozów wapniowych
o ró˝nym
Tabela 1. Typy wapna
nawozowego
niezawierającego
magnezu.
etykiecie dołączonej
do nawo- decydujemy
sie na zakup dok∏adnie
tego nawozu, na którym
zu wprowadzanego
do w
obrotu,
sk∏adzie i w∏aÊciwoÊciach. Sprzedajàcy przeÊcigajà
si´
Minimalna zawartość
Składniki
podstawowe
nam
zale˝y:
Lp.
Typ
Odmiana
składników nawozoInne wymagania
a w przypadku nawozu luzem –
i
sposób
otrzymywania
ofertach, a rolnikom coraz trudniej przebrnàç
przez gàszcz
wych CaO %
w dokumentach, w które się go za- wszelkie
mo˝liwe
badania
i atesty z 5akredytowanych
1
2
3
4
6
informacji.
opatruje, umieszcza się wyłącznie:
Zawartość
wody,
Węglan
wapnia,
1. Informacje umożliwiające
laboratoriów
(np.
SChR,
IUNG),
35
10
06a
Pochodzenia
wapno kredowe suche
%, najwyżej 10;
Nie od dziÊ wiadomo, ˝e ró˝nice mi´dzy
nawozami
identyfikację
nawozu, obejmujące:
naturalnego
Węglan wapnia,
Zawartość wody,
- kopalinapowinny
07a
30
badania
zawieraç
zawartoÊç CaO
lub CaO+Mgo
a) napis o treści:
nawóz powsta- - 11
Wapno kredowe podsuszane
%, najwyżej 30;
wapniowymi mogà byç znaczàce, a efekty widoczne
cz´sto
ły ze zmieszania typów nawozów
(dolomity)
w
masie
nawozu,
dopiero za kilka lub kilkanaÊcie lat, o ile w ogóle
si´ poka˝à.
oznaczonych
znakiem „NAWÓZ Źródło: Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 8 września 2010 roku (fragment)
WE”, z wyszczególnieniem tych - reaktywnoÊç. I tu uwaga: kreda ma reaktywnoÊç bliskà
Najbardziej poszukiwane, ze wzgl´du na typów
nieinwazyjne
– w przypadku nawozów,
Wg.
Rozporządzenia
Komisji Uniw
Europejskiej
100%
lub 100%
kwasie cytrynowym. ReaktywnoÊç
o którychtej
mowagrupy
w art. 3 ust.
dzia∏anie, sà produkty w´glanowe. W obr´bie
G.
Środki
wapnujące
1 pkt. 1,
w s∏abym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwà
spotykamy zarówno twarde ska∏y, jak te˝ formy
mi´kkie,
b) określenie typu wapna na- Po określeniu „NAWÓZ WE” należy dodać określenie „ŚRODEK WAPNUJĄCY”
rekatywnoÊç
nawozu
wapniowego
wodnoszą
glebie.
Je˝eli
właściwości wymienione
w tabelach
w sekcjach G.1 do G.5
się do postaci
dajàce szybki efekt na polu. Do najbardziejwozowego,
mi´kkich,
bow art. Wszystkie
o którym mowa
reaktywnoÊç
nawozu
jest
ni˝sza,
oznacza
to,
˝e
b´dzie
on
handlowej
produktu,
chyba,
że
ustalono
inaczej.
3
ust.
1
pkt.
2,
najm∏odszych
form
wapnia,informacji
zdecydowanie nale˝y
Jesteśmy dumni,
że kredaw´glanu
pro- oraz umieszczania
c) numer pozwolenia – dla na- Granulowane
środki
wapnujące
produkowane
w
drodze
łączenia
mniejszych
cząstek
podreaktywny na ni˝szym poziomie, a zatem mniej skuteczny.
przezta
naszą
firmę sta- zarówno
o składnikach nawozowych
kreda.dukowana
Nazwa
okreÊla
okres, wna którym
powsta∏o
wozów, o których
mowa w art. stawowych muszą po rozmieszaniu w wodzie ulec rozkładowi na cząsteczki o rozdrobnieniu
ła się wzorem jakości nawozów tych opakowaniach.
3 ust. 2, czàsteczek
z∏o˝e, wapniowych
jak równie˝
informujeWprowadzenie
o strukturze
budowy
w opisach typu
i zmierzonym metodą
14.9 „Oznaczenie
rozkładu
granulek”. na
- określonym
oraz wy˝ej
wspomniane:
typ
i odmian´
nawozu
i cieszy się rosnącą
tych aktów
d) dane o deklarowanej zawar- G.1. Wapień naturalny
wapnia.
Wapieƒ
w zokresie
ma budow´
popularnością.
Niemniejpowsta∏y
w związ- prawnych
całą pewnościąKredy
spodokumentach i opakowaniach
tości składników pokarmowych,
ku z pochodzącymi
od Państwa
wodowało
uporządkowanie
rynkui w∏aÊnie budowa
amorficznà,
okreÊlanà
cz´sto
jako
porowatà
e) dane dotyczące formy lub
informacjami o firmach sprzeda- nawozowego, a ich znajomość popowinny
byç niepe∏ne
informacje
Minimalna
zawartość składnirozpuszczalności
składników Dla rolnika podejrzane
Deklarowane składniki
jest wyró˝nikiem
Êwiadczàcym
o jakoÊci
nawozu,
szybkoÊci
Informacje
ków pokarmowych % (m/m)
Pozostałe
jących różnego rodzaju
nawozy zwala na uniknięcie
błędów przy
pokarmowe,
ich formy
pokarmowych,
w
materia∏ach
reklamowych
np.
„reaktywnoÊç
90%”
– i ta
Nazwa
dotyczące metody Informacje dotyczące sposobu
informacje
Nr
rozpuszczalności.
wapniowe
pod nazwą
„kreda”,i efektów
wyborze odpowiedniego
nawozu.
dzia∏ania
a tym
samym
ekonomicznych
typu
produkcji oraz
wyrażania zawartości
dotyczące
f) odkwaszania
nazwę handlową nawozu,
Inne
deklarowane
informacja nieskładniki
ma główne
wi´kszej
je˝eli typu
nie jest
podana
składnikówwartoÊci,
pokarmowych.
oznaczania
jako najlepszy sposób rozwiązania Prosimy zwracać szczególną uwagę
kryteria
jeżeli
została nadana,
gleb. OkreÊlenie
„kreda”
si´ synonimem
jakoÊci
nawozu
Inne wymagania
problemu uznaliśmy
zaprezento- sta∏o
na opis produktu,
znajdujący się
metoda
badania,
czyli
okreÊlenie
w
jakim
kwasie
by∏a
g) imię i nazwisko oraz miejsce
1
2
3
4
5
6
wanie w tym artykule
fragmentów
na etykiecie
lub dokumencie
dołąze wzgl´du
na jej
wr´cz
lecznicze
dzia∏ania
na i adres
gleb´.
zamieszkania
albo nazwę badana reaktywnoÊç - czy w silnym kwasie solnym, czy
Reaktywność frakcji 1-2 mm
aktualnych ustaw i rozporządzeń czonym (w przypadku sprzedaży
oraz siedzibę i adres:
Przypisanie
tak wielu pozytywnych
cech zaowocowa∏o
tym, i˝
(uzyskanych za pomocą
pomagających właściwie ocenić
wapna luzem) i skonfrontować
w
s∏abym
kwasie
cytrynowym,
przesiewania na sucho), coktóry dobrze imituje
– producenta – dla nawozu wyna rynku
znalaz∏o
si´
wiele
produktów
nazywanych
„Kredà”,
najmniej 40% w kwasie
rodzaj nawozu wapniowego oraz
go z zapisami prawnymi. Każdy
produkowanego na terytorium Êrodowisko glebowe. cytrynowym.
A jestMinimalna
to podstawowa
informacja,
liczba
poinformowanie
Państwa,
że
nasi
producent
musi
w
pełnym
stopniu
nie majàcych wspólnego pochodzenia naturalnego,
a na
zobojętnienia 42.
Rzeczypospolitej Polskiej,
Można
dodać
która mówi nam o skutecznoÊci
nawozu
w glebie!
dystrybutorzy na prośbę firmy akceptować prawo i zamieszczać
Uziarnienie oznaczane
za
powszechnie
– importera
– dla nawozu przypewno
nie
charakteryzujàcych
si´informacje.
amorficznà
budowà
pomocą przesiewania
Omya
będą wydawać
nasze pro- w etykiecie prawdziwe
przyjęte nazwy
wiezionego z terytorium państw
na mokro:
5a Kreda standardowa
handlowe lub
Przy zakupie granulatów
warto
uwag´
Wapń
całkowity na
dukty z oryginalnymi
dokumenta- ta jest o tyle istotna, ˝e budowa
czàsteczek.
Informacja
- co najmniej 97%
przechodzi zwróciç
trzecich,
nazwy
przez sito o wymiarze
mi przewozowymi - tzw. WZ, aby
USTAWA
alternatywne ze Magnez
znaczenie
wzgl´du
całkowity na
– producenta lub
innego pod- wilgotnoÊç nawozu, ma to istotne
porowata
daje nieporównywalnie
wi´kszà powierzchni´
styku
boku oczek
nie mieli Państwo wątpliwości co
z dnia 10 lipca 2007 r.
(nieobowiązkowo)
mm oraz
miotu wprowadzającego nawóz cen´ /p∏aç za nawóz a nie 25za
wod´/,
ale
te˝
na
mo˝liwoÊç
wapnia
z oryginalnego
roztworem
glebowym,
a itym
samymna przyspieszone
do ich
pochodzenia.
o nawozach
nawożeniu.
Produkt zawierają- - co najmniej 30% przechodzi
terytorium Rzeczypospolitej
Reaktywność i metoda
przez sito o wymiarze
cy węglan wapnia
Zarówno
Polska,
jak
również
Art.
9.
wysiewu,
zawieszanie
si´
w skrzyni nawozowej
lub
oznaczania
boku oczek
dzia∏anie w stosunku do silnie zmineralizowanej
ska∏y
Polskiej
jako główny
(nieobowiązkowo)
Parlament Europejski opracowały
Pkt. 1. Konfekcjonowanie
2 mm
składnik,
–
dla
nawozu
wyprodukowanezatykanie aparatu
wysiewajàcego
i brak mo˝liwoÊci
wapiennej.
widzàc
techniczne,
uzyskiwany przez
zespół norm,Rolnik
w formie legislacji
może kredy:
odbywać siępastewne,
wyłącznie
Reaktywność frakcji
Wilgotność
go lub wprowadzonego do obrotu
rozdrabnianie
1 – 2 mm (uzyskanych za granule rozpadajà
magazynowania
zimà
(zamarzni´te
(nieobowiązkowo) si´)
prawnych,
zawartych
w
ustawie
po
uzyskaniu
pisemnej
zgody
rolnicze, jurajskie i inne wymyÊlone nazwy, niena potrafi
oceniç
(kruszenie,
terytorium innego
państwa
pomocą przesiewania na
i rozporządzeniach, które precy- producenta nawozu albo środka
mielenie)
sucho) co najmniej
Uziarnienie oznaczane za
członkowskiego
Unii Europejskiej;
przydatnoÊci
nawozu do szybkiego,
a zarazem
bezpiecznego
naturalnych porowata
Budowa amorficzna,
czàsteczki kredy
odmiany
65% w kwasie cytrynowym.
zyjnie opisują podział nawozów
wspomagającego uprawę roślin
pomocą przesiewania
2. Informacje o:
złóż kredy
Minimalna liczba zobojętna mokro
wapniowych i wapniowo-magnei po uzgodnieniu
z tym produ- w tej sytuacji
regulowania
odczynu gleby.
Z pomocà
06a,
07a.
Ârednia
wielkoÊç
czàsteczek
kredy
„prawdziwej”
nienia
48
a) masie netto nawozu,
(nieobowiązkowo)
Można dodać
zowych oraz wymagań dotyczą- centem rodzaju opakowań stoUziarnienie oznaczane za
powszechnie
b) okresieMinistra
przydatności nawozu mieÊci si´ poni˝ej 3 mikronów,
przychodzi
ustawodawca,
Rozporzàdzeniem
a
100%
jest
mniejsze
ni˝
pomocą
przesiewania
Wyniki
inkubacji
gleby 53
cych sposobu pakowania nawozów sowanych do konfekcjonowania.
przyjęte nazwy
do stosowania;
na mokro:
5b Kreda rozpuszczalna
(nieobowiązkowo)
handlowe lub
Gospodarki z dnia 8 wrzeÊnia 2010r. jednoznacznie
pokazuje,
co
najmniej
97%
przechodzi
mikrony
.
3. Instrukcję stosowania i przenazwy
przez sito o wymiarze
alternatywne
które odmiany nawozów wapniowych pochodzà
z przerobu
chowywania
nawozu.
boku oczek
25 mm
4. Informacje, o których–mowa
ska∏ wapiennych, a które sà pochodzenia naturalnego
- co najmniej 30% przechodzi
w ust. 2 i 3, sporządza się w języku
przez sito o wymiarze
kopaliny.
boku oczek
polskim oraz umieszcza w widocznym
2 mm

w sposób trwały i zapewniająPowierzchnia styku z roztworem glebowym w zaProducent ma obowiàzek podaç typ wapnamiejscu,
nawozowego
cy ich czytelność, z tym, że informacje
określone wz
ust.jakiego
2 pkt. 1 lit. f i g oraz le˝noÊci od wielkoÊci czàsteczek nawozu:
i jego odmian´, a tym samym odkryç tajemnic´,
Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) NR 463/2013 z dnia 17 maja 2013 zmieniające rozpow ust. 3 pkt. 1 lit. c i d, a także inêród∏a pochodzi nawóz. Informacja ta musi byç
umieszczona
rządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu
strukcję stosowania i przechowywania
w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach.
nawozu albo środka poprawiającego dostosowania jego załączników I, II i IV do postępu technicznego
właściwości gleby albo stymulatora

Na podstawie odmiany dowiemy si´ czy wzrostu,
jest podaje
to się
nawóz
oddzielnie od innych informacji
wymienionych w ust.
z przerobu ska∏ wapiennych (odmiana 04, 05)
– twardych,
2 lub 3.
mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana
przez
5. Etykiety dołączone do nawozu
i środka wspomagającego
uprawę roślin
rolników kreda suszona (06a, 07a), okreÊlona
w ustawie
mocuje się w taki sposób, aby pozostały
jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata,
mi´kka
one tam, gdzie zostały zamocowane
i naj∏atwiej rozpuszczalna struktura (kopalina
pochodzenia
niezależnie od zastosowanego systemu
zamknięcia
a jeżeli do
naturalnego). Jak widaç, wystarczy przeczytaç
typopakowania,
i numer
zamknięcia opakowania użyto plomby,
odmiany, by otrzymaç istotne z rolniczego punktu
podaje się nawidzenia
niej informacje określone w ust. 2 pkt. 1 lit. g lub w ust.
informacje.
3 pkt. 1 lit. d.

przypadku nawozów i środków
Podobnà odpowiedê daje Rozporzàdzenie Uni6. WEuropejskiej
uprawę roślin luzem
2003/2003, wg którego kreda jest okreÊlonawspomagających
jak
nast´puje:
jeden egzemplarz dokumentów, w które
„G. Ârodki wapnujàce, G1. Wapieƒ naturalny,
5a)zawierający
Kreda
się je zaopatruje,
informastandardowa lub 5b) Kreda rozdrobniona”. cje określone w ust. 2 lub 3, dołącza
się do nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin w sposób zapewniający dostęp do tych informacji.

Nalistne odchwaszczanie zbóż
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Jesienne zabiegi nalistne to ostatnia szansa zabezpieczenia zbóż przed konkurencją chwastów w pierwszym okresie ich wegetacji.
Bieżący sezon to w wielu
rejonach kraju jesienne upały, barak opadów i przesuszenie
gleby. Warunki takie uniemożliwiły wykonanie zabiegów doglebowych. Spowodowało to
skumulowanie zabiegów nalistnych. To niejednokrotnie
trudna sytuacja, zwłaszcza
w gospodarstwach o dużym
areale, ale konicznie powinno się z niej skorzystać. Mniej
wymagające chwasty, w tym
zwłaszcza gatunki zimujące,
niezwalczone będą skutecznie
współzawodniczyły z roślinami zbóż. Ograniczenie takich
chwastów jak miotła zbożowa,
a spośród dwuliściennych głównie chabrów, fiołków, maruny,

przytulii, tasznika i tobołków
jest podstawą ochrony zbóż
ozimych. Gatunki zimujące,
po okresie spoczynku, szybko
rozpoczynają wegetację wiosenną. Zwłaszcza w przypadku
trudności z terminowym wykonaniem zabiegu wiosennego
(roztopy, niska temperatura) ich
działanie konkurencyjne jest
bardzo niebezpieczne.
Podejmując decyzje o zabiegach nalistnych należy wziąć
pod uwagę, że zalecane herbicydy, analizując sposób ich
działania, można podzielić na
dwie grupy. Cześć z nich (np.
chlorosulfuron, chlorotoluron,
diflufenukan, izoprorturon,
pendimetalina) mimo, że są

zalecane nalistnie charakteryzują się działaniem doglebowym.
Oznacza to, że ich skuteczne
działanie jest związane z wilgotnością gleby. Bez względu na
termin działania głównie aktywizują się w glebie, a aby to nastąpiło musi być ona wilgotna.
Przeznaczone są do zwalczania
chwastów (oprócz kiełkujących
nasion jeszcze znajdujących się
w glebie) młodych, w fazie siewek o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym.
Większość pozostałych herbicydów wnika przede wszystkim
przez zielone, nadziemne części
chwastów (np. 2,4-D, dikamba,
florasulam, flupyrsulfuron, jodosulfuron, MCPA, tribenuron).

Ich skuteczne działanie wymaga
zastosowania na rośliny suche,
ewentualnie nie krócej niż na
kilka godzin przed spodziewanymi opadami. Istnieją herbicydy, które są fabrycznymi
mieszaninami obu typów substancji czynnych. Optymalnymi
warunkami ich zastosowania
jest wilgotna gleba i równocześnie suche rośliny.
Innym zagadnieniem do rozważenia jest skład botaniczny
zachwaszczenia. Podstawowym
jego modelem w zbożach ozimych jest równoczesne występowanie miotły zbożowej
i gatunków dwuliściennych.
Zdecydowana większość zalecanych herbicydów do zabiegów

jesiennych to środki uniwersalne zwalczające dwuliścienne
w towarzystwie miotły. Różnice
między poszczególnymi środkami polegają na zwalczaniu
różnych gatunków dwuliściennych. Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze preparatu jest
właśnie trafne rozpoznanie gatunków dwuliściennych.
Preparatów o działaniu selektywnym jest zdecydowanie
mniej. Należy tu rozpatrzyć
diflufenikan, który stosowany
pojedynczo nie zawsze zwalcza
skutecznie miotłę zbożową,
natomiast stosowany łącznie
z inną miotłobójczą substancją
czynną jest bardzo dobrym
komponentem. Tylko miotłę

Wyniki badań w rzepaku

Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB
Poznań
zbożową i inne gatunki jednoliścienne można niszczyć
pinoksadenem. Same gatunki
dwuliścienne są wrażliwe na
2,4-D, dikambę, MCPA i tribenuron metylu. Jest w czym
wybierać – ważne by zabieg
wykonać jeszcze podczas
jesieni.

Wśród roślin oleistych uprawianych w Polsce rzepak ma 95 % udziału, a w krajowej
powierzchni zasiewów stanowi 9%.
W 2014r. wg GUS powierzchnia uprawy rzepaku wynosiła 951 tys. ha,
a w 2015 - 910 tys. ha. Rzepak
jest często traktowany w zmianowaniu, jako tzw. przerywnik
roślin zbożowych, korzystnie
wpływający na ich zdrowotność i plon ziarna. Roślina ta
atakowana jest w okresie jesiennej i wiosennej wegetacji
przez różnorodne patogeny
chorób grzybowych, zwłaszcza w warunkach sprzyjających rozrostowi nadziemnej
biomasy, czyli sprzyjających
opadach i temperaturze. By
ograniczyć nadmierny wzrost,

a jednocześnie rozwój chorób grzybowych, zalecane są
specjalne preparaty z grupy
stymulatorów wzrostu. Zaleca się je w odpowiednich fazach rozwojowych rzepaku,
zarówno w okresie jesiennym,
jak też wiosennym. By ocenić
ich wpływ przeprowadzono
3-letnie badania polowe.
Przedmiotem badań była
ocena wpływu na plony nasion rzepaku ozimego populacyjnej odmiany Chagall
dwóch preparatów, z grupy
stymulatorów wzrostu: Toprex
375 SL i Caryx 240 SL. Badania prowadzono w latach

2013 - 2016 na produkcyjnych
plantacjach rzepaku ozimego
w powiecie chełmskim. Plantacje (corocznie na innym polu
gospodarstwa) zlokalizowane
były na brunatnej glebie lessowej, kompleksu pszennego
dobrego, klasy bonitacyjnej II,
bądź IIIa. Przedplonem rzepaku była pszenica ozima. Gleba
wykazywała lekko-kwaśny odczyn oraz wysoką zasobność
w przyswajalne formy fosforu,
potasu i magnezu. Doświadczenie prowadzono metodą losowanych podbloków w trzech
powtórzeniach. Obiektem badań były oceniane preparaty

Tabela 1. Elementy struktury plonu roślin rzepaku w poszczególnych obiektach (śr. z 3 lat)
Obiekty

Liczba
łuszczyn
na roślinie

Kontrolny

Liczba nasion w łuszczynie na pędzie

Masa 1000
nasion

głównym

bocznych

143

20,1

12,2

4,85

Toprex 375 SL

156

20,2

12,7

4,94

Caryx 240 SL

153

20,2

12,6

4,91

Tabela 2. Plony nasion rzepaku (t.ha-1) w poszczególnych obiektach doświadczenia
Obiekty

2014

2015

2016

Średnio

w liczbach
względnych

Kontrolny

3,63

3,96

3,81

3,80

100

Toprex 375 SL

4,19

4,40

4,26

4,28

113

4,23

111

Caryx 240 SL
4,14
4,34
4,20
NIR0,05 pomiędzy obiektami (średnio z lat) – 0,41 t.ha-1

na tle obiektu kontrolnego (bez
preparatów). Powierzchnia pojedynczego obiektu wyniosła 90 m2 (3 powtórzenia x
30 m2), zaś całe doświadczenie
270 m2 (do zbioru). Pomiędzy
poletkami zachowano 3m pasy
izolacyjne, by zapobiec przenoszeniu preparatów podczas wykonywania oprysków. Obydwa
preparaty stosowano w terminach zgodnych z zaleceniami
producenta: jesienią w drugiej
połowie października, gdy rośliny wytworzyły przeciętnie
4-6 liści oraz wiosną, w fazie
wzrostu głównego do fazy zielonego pąka.
Toprex 375 SL jest środkiem
grzybobójczym i regulatorem
wzrostu. W preparacie tym,
substancjami czynnymi są: difenokonazol (związek z grupy triazoli - 250g w 1 litrze
środka) oraz paklobutrazol
(związek z grupy triazoli 125g w 1 litrze środka).
Caryx 240SL, to również
środek z grupy regulatorów
wzrostu i rozwoju roślin i jednocześnie preparat grzybobójczy w formie koncentratu
rozpuszczalnego w wodzie.
W preparacie Caryx 240 SL
substancje czynne, to: chlorek mepikwatu, i metkonazol.
Chlorek mepikwatu (związek
z grupy piperydyn – pentametylenoimin - 210 g w litrze

środka), metkonazol (związek
z grupy triazoli - 30 g w litrze
środka).
Preparaty: Toprex 375 SL
i Caryx 240 SL zastosowane
wiosną w dawce 0,5 l/ha (wg
producentów) zwalczają: szarą
zgniliznę kapustnych, czerń
krzyżowych i szarą pleśń.
Właściwy, silny przyrost
korzeni jesienią i mocno rozwinięte korzenie boczne są warunkiem odporności rzepaku
zimą. Natomiast odpowiednia
budowa pojedynczej rośliny na
wiosnę przejawia się skróceniem łodygi oraz wzmocnieniem i zwiększeniem liczby
rozgałęzień bocznych. Taki łan
kwitnie równomiernie i wytwarza łuszczyny, które równomiernie dojrzewają. W ten
sposób można zminimalizować straty osiągając najwyższe
plony rzepaku. Oba preparaty:
Toprex 375 SL i Caryx 240 SL
nie tylko zwalczają choroby,
ale również optymalizują
wzrost roślin.
Uzyskane z badań wyniki
wskazują na korzystny wpływ
stosowanych preparatów, zarówno na podstawowe elementy struktury plonu (liczbę
łuszczyn na roślinie, liczbę
nasion w łuszczynach pędu
głównego i bocznych oraz
masę 1000 nasion), jak też
ostatecznie na plony nasion,

co obrazują poniższe tabele.
Oceniane preparaty wywarły wyraźny wpływ, przede
wszystkim na liczbę łuszczyn
w stosunku do obiektu kontrolnego. W wyniku stosowania
preparatu Toprex 375 SL liczba
łuszczyn w przeliczeniu na jedną roślinę wzrosła przeciętnie
o 13 sztuk (9,1%), zaś w wyniku stosowania preparatu Caryx
240 SL o 10 sztuk (7,0%).
W poszczególnych latach
oceniane preparaty wpłynęły
korzystnie, a przy tym w istotnym stopniu na plony nasion
rzepaku ozimego, w stosunku do obiektu kontrolnego
(tab. 2). Dwukrotna aplikacja roślin rzepaku roztworem
preparatu Toprex 375 SL spowodowała wzrost plonu nasion o 0,48 t.ha-1 (13%), zaś
roztworem preparatu Caryx
240 SL o 0,43 t.ha-1 (11%).
Wynika stąd, iż pomiędzy stosowanymi preparatami nie odnotowano wyrażnych różnic,
dotyczących ich wpływu na
plony nasion.
Reasumując, uzyskane z badań wyniki wskazują na celowość stosowania w okresie
jesiennej i wiosennej wegetacji
rzepaku preparatów: Toprex
375 SL lub Caryx 240 SL.
dr inż. Marzena Tomaszewska
starszy wykładowca
PWSZ w Chełmie
Źródło: literatura u autora
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Nowość w ofercie CIECH Sarzyna -„ścina chwasty
u korzeni”
Szabla 480 EC to niezwykle
skuteczny herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Ta
nowość w ofercie CIECH Sarzyna, to produkt wygodny
w stosowaniu dzięki niskiej
dawce na 1 ha oraz skoncentrowanej formie.
Szabla 480 EC jest środkiem
chwastobójczym o działaniu
selektywnym, pobieranym
przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie
przemieszczanym do liści.
Substancja czynna– chlomazon - hamuje syntezę karotenoidów w młodych liściach
chwastów, powodując ich bielenie, a następnie zamieranie
roślin.
Nowość w ofercie CIECH
Sarzyna to produkt stosowany
przedwschodowo, przeznaczony do zwalczania niektórych
rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
w uprawie rzepaku ozimego, takich jak gwiazdnica

pospolita, jasnota purpurowa,
przytulia czepna czy tasznik
pospolity. Szabla 480 EC powinna być zastosowana bezpośrednio po siewie rzepaku
(najpóźniej do 3 dni po), na
starannie uprawioną, pozbawioną grud glebę. Herbicyd
umożliwia skuteczną walkę
z chwastami jeszcze przed
wschodami rzepaku ozimego.
Szabla 480 EC to kolejna
nowość w naszej szerokiej
ofercie, dopasowana do potrzeb i oczekiwań polskich
rolników. CIECH Sarzyna to
wiele lat tradycji w produkcji
środków ochrony roślin i dodatków paszowych, innowacyjne technologie i najlepsi
eksperci. Wszystko to daje
gwarancję, najwyższej skuteczności naszych produktów, którą doceniają nie tylko
rolnicy z Polski, ale również
z zagranicy – powiedział Prezes Zarządu CIECH Sarzyna,
Mariusz Grelewicz.
Szabla 480 EC jest dostępna
w sprzedaży w różnej wielkości

Tarcza Łan
Extra 250 EW

URODZAJ
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Ekonomiczne rozwiązanie w ochronie pszenicy
i rzepaku ozimego w CIECH Sarzyna

opakowaniach: 0,5 l, 1 l, 5 l.
Więcej informacji na temat
produktu Szabla 480 EC można znaleźć na stronie www http://ciechgroup.com/
produkty/produkty-agro/
s r o d k i - o c h r o ny- r o s l i n /
produktychwastobojcze/
szabla-480-ec/
Źródło_Cross Media PR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Tarcza Łan Extra 250 EW,
to wyjątkowo skuteczny środek grzybobójczy o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby
w uprawie rzepaku ozimego
i pszenicy ozimej. Jest idealnym narzędziem w walce
z takimi chorobami roślin jak
m.in. brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż
i traw, rdza brunatna pszenicy,
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, czy zgnilizna
twardzikowa.
Tarcza Łan Extra 250 EW
w zbożach charakteryzuje się
szerokim terminem stosowania
od fazy początku strzelania
w źdźbło do fazy końca kłoszenia (BBCH 30 – 59). Środek
jest również bardzo dobrym
rozwiązaniem w ochronie

fungicydowej rzepaku ozimego. Zastosowanie w okresie jesiennym w fazie rzepaku
4-8 liści (BBCH 14-18) zabezpieczy plantacje przed czernią
krzyżowych. Wykazuje także działanie jako regulator
wzrostu, stosowana jesienią
przygotowuje rośliny rzepaku
do dobrego przezimowania.
Tarcza Łan Extra 250 EW
zapewni ochronę rzepaku
przed chorobami grzybowymi, a także wpłynie na jego
pokrój – „skrócenie rzepaku”
i pogrubienie szyjki korzeniowej. Umieszczony niżej pąk
wierzchołkowy będzie mniej
narażony na przemarznięcia.
Tarcza Łan Extra 250 EW
zawiera tebukonazol z grupy
triazoli. Fungicyd ma formę płynu do sporządzania
emulsji wodnej. Środek może
być stosowany samodzielnie

w rekomendowanych dawkach
lub w mieszaninach zbiornikowych z innymi produktami,
zgodnie z zaleceniami etykiet-instrukcji stosowania.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Energia przetrwania, rozwoju, plonowania

BASF Polska Sp. z o.o.
infolinia: (22) 570 99 90
www.agro.basf.pl

ENERGIA CARYX – potrzebna rzepakowi:
do regulowania wzrostu jesienią
do poprawy odporności przed zimą
do magazynowania asymilatów
CARYX działa już od 5°C
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Caryx jesienny 248x154 BASF ramka JW 2016.indd 1

15.09.2016 10:56

W poszukiwaniu idealnej kiszonki
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Żeby zrobić dobrą kiszonkę z kukurydzy trzeba wykazać się wiedzą i wyczuciem czasu
koszenia roślin.

W gospodarstwie państwa Renaty i Bogdana Zakrzewskich
w miejscowości Liza Nowa na
Podlasiu odbyła się kolejna, edycja Akademii Kukurydzy firmy
BASF, której partnerami były firmy: ADOB, John Deere, Plastika
Kritis a także Limagrain. O spotkaniu rozmawiamy z Markiem
Skwirą przedstawicielem firmy
Limagrain Polska.
Jaki był przebieg dzisiejszego
spotkania?
Drugie Warsztaty Kukurydziane 2016 odbyły się po

3 miesiącach, a w ich ramach
spotkaliśmy się i na polu i w silosie. Powtórzyliśmy sobie wiedzę
o najczęstszych problemach
w silosach. Dodatkowo teraz – we
wrześniu – mogliśmy ocenić stan
plantacji na polu, gdzie widać
było wyraźnie różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami.
Partnerzy Akademii przedstawili
swoją ofertę, a następnie przenieśliśmy się na silos, aby przeanalizować najczęściej spotykane
problemy. Badaliśmy kiszonkę, jej
suchą masę i ugniecenie podczas

ładowania silosu. Rolnicy także
poprzywozili swoje rośliny, zarówno w całości jak i pocięte,
a my mogliśmy je od razu zbadać.
Na polu widzieliśmy prezentacje pracy maszyn i poletka z odmianami kukurydzy.
O co rolnicy na polu pytali
najczęściej?
Głównym problemem była
wysokość cięcia kukurydzy
na kiszonkę. Czy ciąć ją na
15, 20, 25 czy 40 cm lub wyżej?
Myślę, że przekonaliśmy rolników, aby kosić jak najniżej, ciąć
ją na 20 cm,czyli pozostawiając zanieczyszczenia na polu,.
Jest to bowiem skorelowane
z „plonem mleka z hektara”.
Pomimo tego, że niejako rozrzedzamy energię pochodzącą
ze skrobii, to dzięki właściwej
genetyce odmian, uzyskujemy
dostęp do energii znajdującej
się w strawnej części włókna.
Pokaz na polu cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem, a jak to przekłada się
na pracę w gospodarstwach?

Celem warsztatów kukurydzianych jest to, aby cały wkład
pracy jak i wkład finansowy
poniesiony na polu, przenieść
możliwie bez strat do silosu.
Aby zamienić plantację w dobrze wykonaną paszę. Nie możemy przecież mówić o produkcji
mleka, bez dobrej jakościowo
paszy. A kiszonka z kukurydzy
jest paszą najtańszą, najłatwiejszą do samodzielnej produkcji,
oraz najbardziej wydajną i nie
powodującą zakwaszenia żwacza krów. Musimy pamiętać,
że koszt produkcji paszy objętościowej w koszcie całej produkcji mlecznej to tylko 30%.
Jest to więc najgorsze miejsce
do szukania oszczędności.
A równocześnie nie ma mowy
o taniej produkcji mleka bez
dobrze przygotowanego silosu
kiszonki z kukurydzy.
Doszliśmy do silosu, gdzie
i sieczka z pola właśnie trafiła. Tam stanęli doświadczeni
rolnicy, którzy zdziwili się bardzo pańskim eksperymentem.

Suchą łodygę kukurydzy,
ścisnął pan kombinerkami
i pociekł z niej sok! Rolnicy
przyglądali się ze zdumieniem!
Najwięcej wody w kukurydzy znajduje się w dolnej
części, przy korzeniu. A więc
podnosząc heder przy koszeniu zwiększamy sobie odsetek
suchej masy. A więc jeśli nasza
kukurydza na polu ma parametr
suchej masy 33%, to jeżeli podniesiemy wysokość cięcia o te
20 cm, parametr suchej masy
zwiększy się nam do przynajmniej 36%. W taki oto sposób
możemy, w momencie zbioru,
sterować zawartością suchej
masy. A ta, jeśli jest niewłaściwa,
jest główną przyczyną błędów
spotykanych w silosach.
Jak w pana ocenie wyglądał ten silos, który właśnie był
zapełniany?
Gospodarstwo państwa Zakrzewskich jest gospodarstwem
wzorcowym, parametr suchej
masy wyniósł 33,5%, a więc
gospodarze idealnie wstrzelili

się we właściwy termin zbioru. Za chwilę do ugniatających
ciągników dołączone zostaną
koła kolejowe o masie od 3 do
5 ton, i to zagwarantuje prawidłową gęstość ubicia w silosie.
Byliśmy w tym gospodarstwie
kilka miesięcy temu, i tam stara
kiszonka, ubiegłoroczna, miała
gęstość wzorcową, ponad 220 kg
suchej masy w m³. Państwo Zakrzewscy to bardzo świadomi
gospodarze, wiedzą, że właściwe ugniecenie jest niezmiernie
ważnym parametrem i osiągają
doskonałe efekty.
Czy jako firma Limagrain
jesteście państwo zadowoleni
z pokazu?
Jesteśmy zadowoleni, bo
spotkaliśmy się z bardzo żywą
dyskusją zarówno odnośnie ilości wody jak i wysokości cięcia.
Wielu rolników dostarczyło próby z własnego pola, które można było przebadać i ocenić, czy
ich plantacje też już są gotowe
do zbioru.
Rozmawiał Roman Barszcz.

Zysk nie jest jedynym
gwarantem
Dla sprawnego funkcjonowania gospodarstwa musi
być zapewniona płynność finansowa.
Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę jak ważne jest
zachowanie zdolności do terminowego regulowania zobowiązań
wobec kontrahentów, a także
zabezpieczenie odpowiednich
środków finansowych na zakupy
materiałów do produkcji.
PROCAM oferuje pomoc
w każdym zakresie działalności gospodarstwa od doradztwa agrotechnicznego,
zaopatrzenia w środki do
produkcji rolnej, sprzedaż kredytową, jak również pomoc
w terminowym regulowaniu
należności poprzez kontraktację i skup płodów rolnych.
Dział obrotu płodami rolnymi umożliwia producentom
sprzedaż zbóż przez cały rok
i stara się zapewnić klientom:
• konkurencyjne i gwarantowane ceny przy określonych pa ra met rach

jakościowych,
• szybki odbiór i transport zboża prosto z gospodarstwa,
• dogodny sposób rozliczenia za dostarczone środki
do produkcji rolnej,
• krótkie i pewne terminy
płatności,
• sprzedaż zbóż do renomowanych i sprawdzonych
odbiorców,
• indywidualne podejście do
potrzeb jakościowych i cenowych każdego klienta.
Z sezonu na sezon, zwiększa
się liczba gospodarstw korzystających z takiej formy współpracy z dostawcami. Dzięki
temu, rozwijający się dział obrotu płodami rolnymi zwiększa
swój udział w rynku zbożowym, a tym samym jest w stanie zapewnić konkurencyjne
ceny dostawcom. Całoroczny

skup oraz obserwacja rynku,
daje możliwość współpracy jedynie ze sprawdzonymi
i wiarygodnymi Odbiorcami.
Wszystko z myślą o coraz lepszym zagwarantowaniu stałym
klientom korzystnej sprzedaży
płodów rolnych, jak również
terminowego rozliczenia należności. Wydawać by się mogło,
że podstawowym czynnikiem
decydującym o powodzeniu
gospodarstwa powinien być
jego zysk, jednak nie jest on
jedynym gwarantem. Przy
nieodpowiednim wyborze
kontrahenta lub innych niewłaściwych decyzjach w zakresie
sprzedaży zboża łatwo o błąd,
który zachwieje płynnością finansową i spowoduje kłopoty
w regulowaniu zobowiązań.
Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zdrowy
początek dnia

Śniadanie to najważniejszy
posiłek dnia.

Możemy naszemu organizmowi zaserwować jedzenie „śmieciowe”, które dostarczy energii
bez substancji odżywczych i to
tylko na krótki czas. Możemy też
potraktować nasze ciało z szacunkiem i zaopatrzyć w zdrowe
paliwo. Jego podstawą są węglowodany złożone - ich doskonałym źródłem jest pieczywo
pełnoziarniste, płatki owsiane
czy musli zbożowe. Ale to nie
wszystko – śniadanie powinno
być bogate w pełnowartościowe biało, a te znajduje się m.in.
w mleku i jego przetworach.
O co chodzi z tym białkiem?
Białka to najważniejsze składniki budulcowe organizmu,
z nich zbudowane są nasze
włosy, skóra, paznokcie, a także mięśnie. Białka wchodzą
także w skład enzymów trawiennych oraz hormonów,
które regulują ważne procesy
w naszym organizmie. Kolejna rola białek to funkcje
ochronne organizmu przed
chorobami. Białko mleka,
które dostarczamy organizmowi, składa się w głównej
mierze z kazeiny oraz białek
serwatkowych (takich, które
znajduje się w odżywkach dla

sportowców). Białka mleka
zawierają pełną kompozycję
zestawu aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm nie potrafi sam
wyprodukować. Jeśli więc nie
dostarczymy ich w formie pożywienia, mamy deficyt tego
składnika w organizmie.
Co więcej – mleko i jego
przetwory, to oprócz dobrego
źródła białka, także skarbnica aminokwasów, tłuszczu,
witamin i składników mineralnych. Zawiera głównie witaminy z grupy B oraz A i D oraz
B2, czyli ryboflawinę. I oczywiście wapń, co ma ogromne
znaczenie w diecie dzieci oraz
osób starszych, bowiem wapń
jest podstawowym budulcem
kości i zębów. Pierwiastek ten
znajduje się także w tkankach
miękkich oraz w płynach
ustrojowych.
Najlepiej przyswajalny wapń
pochodzi właśnie z mleka
i jego przetworów mlecznych, ponieważ zawiera laktozę zwiększającą wchłanianie
wapnia. Osoby nie tolerujące
laktozy powinny spożywać,
przetwory mleczne, w których
część laktozy zastała rozłożona
(kefir, jogurt, sery żółte).
Zdrowe śniadanie to posiłek z mlekiem i przetworami
mlecznymi w roli głównej.
Projekt „Mamy kota na
punkcie mleka” realizowany
jest przez Polską Izbę Mleka
oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, sfinansowany z Funduszu
Promocji Mleka.
Źródło: Biuro Prasowe Kampanii
Mamy kota na punkcie mleka
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Nowa marka ciągników w Polsce

Master Agro z Olsztyna,
wprowadza na rynek polski
kolejną markę ciągników
– Zoomlion.
Ciągniki Zoomlion można
było oglądać na ubiegłorocznej
wystawie Agritechnica w Hanoverze, gdzie przykuwały
uwagę nowoczesną stylistyką

i bogatym asortymentem (ciągniki od 25 do 210 KM mocy).
Pierwsze dostawy Zoomlion na
rynek polski obejmują modele małych mocy 25 i 50 KM,
w wersjach z kabiną komfortową lub z ramą ochronną.
Ciągniki ze względu na dobre parametry techniczne,

znajdą zastosowanie w rolnictwie, w gospodarstwach
warzywniczych, sadownictwie
jak również w firmach zajmujących się utrzymaniem dróg
i ulic oraz pielęgnacją zieleni.
Projekt prowadzony jest wraz
ze Spółką Invest Mot, pełniącą
rolę wyłącznego importera Zoomlion w Polsce, Master Agro
jest dystrybutorem ciągników
Zoomlion na terytorium całego kraju, a bezpośrednią sprzedaż i serwis ciągników oraz
zaopatrzenie w części i akcesoria
Zoomlion prowadzić będą powołane przez Master Agro autoryzowane punkty dealerskie.
Źródło: Master Agro
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Ursus rozbudowuje bazę
produkcyjną
Ursus, otworzył nową halę produkcyjną w Lublinie.
Inwestycja o powierzchni
23 tys. m² została zrealizowana w niespełna 7 miesięcy za
kwotę 6,5 mln zł. W nowej
hali będą produkowane między innymi ciągniki, pojazdy
elektryczne, pojazdy wojskowe, autobusy i trolejbusy.
– W ciągu zaledwie 5-ciu lat
z sukcesem odbudowaliśmy
potęgę marki Ursus i stworzyliśmy nowoczesne zaplecze produkcyjne. Nowa hala
fabryczna jest częścią planu
inwestycyjnego o wartości ponad kilkudziesięciu mln zł zrealizowanego w ciągu ostatnich
lat. Nowa hala to większy potencjał produkcyjny, potrzebny
dla dalszego rozwoju Ursusa –
mówi Karol Zarajczyk, prezes
spółki Ursus S.A.
Uroczyste otwarcie nowej hali odbyło się 16 września 2016 r. W uroczystości
otwarcia wziął udział między
innymi, Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju.
Po zaledwie 5 latach rozwoju, Ursus posiada trzy zakłady
produkcyjne, gdzie zatrudnia łącznie ponad 800 osób.
W ofercie spółki jest ponad
80 rodzajów maszyn. Firma
produkuje rocznie ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy
maszyn rolniczych.
W 2016 r. spółka spodziewa
się dalszych wzrostów sprzedaży w kraju wynikających
z uruchomienia środków na
zakup sprzętu rolniczego
z unijnego Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W planach jest
dalszy rozwój działalności
zarówno w obszarze produkcji ciągników, jak również ich
dystrybucji i serwisu na kolejnych rynkach afrykańskich.
Obecnie spółka jest w trakcie realizacji pierwszej wysyłki
w ramach umowy z tanzańską
spółką National Development
Corporation.
Strategia Ursusa zakłada
odbudowę kontaktów i relacji z partnerami handlowymi Ursusa, a także pozyskanie
nowych odbiorców. Istotnym
partnerem są firmy działające
na rynkach skandynawskich
i wschodnich oraz w takich
krajach jak: Czechy, Słowacja,
Węgry, Holandia, Słowenia
i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z pełnej
oferty firmy.
W II półroczu 2016 r. spółka
ma zamiar wprowadzić do produkcji seryjnej kolejny model
ciągnika Ursus o mocy 150 KM
w dwóch wersjach silnikowych. Wraz z wprowadzeniem
do oferty spółki nowych modeli Zarząd szacuje, że sprzedaż
ciągników w kolejnych okresach będzie wzrastać, zwiększając udział Ursusa w całym
rynku sprzedaży. Jednocześnie
trwają prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcjami ciągników o mocach od
50 do 110 KM, wyposażonych w układy przeniesienia napędu produkowanych
w Ursusie, przeznaczonych na

rynki pozaeuropejskie. Spółka prowadzi też intensywne
działania na poziomie R&D
zmierzające do rozszerzenia
oferty produktowej o ciągniki
ciężkie – 280 KM, wyposażone
w układy transmisji z funkcjami Power Shift i Power
Shuttle. W końcowej fazie
procesu badawczo-rozwojowego jest projekt ciągnika
Ursus 3110 „Hi-Lo”, charakteryzujący się między innymi
zastosowaniem zaawansowanego układu przeniesienia napędu, a także nowoczesnym
czterocylindrowym silnikiem
spełniającym obowiązujące
normy emisji spalin. W końcowej fazie są również prace
związane ze wzbogaceniem
oferty o ciągnik wyposażony
w układ przeniesienia napędu
własnej konstrukcji pod nazwą VIGUS, z przeznaczeniem
w ciągnikach ciężkich o mocy
do 160 KM.
Równolegle trwają prace nad
rozwojem działu transportu
miejskiego. Produkowane przez
spółkę autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne, a także projektowany autobus z napędem
wodorowym są odpowiedzią na
zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne
środki komunikacji. Poza granicami Polski spółka planuje
wziąć udział w przetargach organizowanych w Szwecji, Anglii, Izraelu, Republice Czeskiej
i Meksyku.
Źródło:Ursus S.A
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Klos
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Nowa wersja Herkulesa

Na tegorocznym Agro Show
w Bednarach Krukowiak zaprezentował nową wersję opryskiwaczy Herkules, dla nieco
mniejszych gospodarstw.
W rodzinie opryskiwaczy
samobieżnych Herkules, produkowanych przez KFMR Krukowiak, wciąż wprowadzane
są nowe rozwiązania i modele,
które spełniać mają oczekiwania nawet najwybredniejszych
klientów.
Także i w tym roku firma
przygotowała niespodziankę,
tym razem dla mniejszych gospodarstw, dla których większe

modele opryskiwacza były
zbyt duże.
W oparciu o podzespoły
ciągnika rolniczego powstał
opryskiwacz samobieżny
o pojemności 2500 litrów
(planowane są inne pojemności) i szerokości belek od
18 metrów. Maszyna napędzana jest czterocylindrowym silnikiem diesla o mocy
od 100 KM. Napęd przenoszony jest mechanicznie na
wszystkie cztery koła, skręt
wykonywany jest przy użyciu
osi przedniej. Prześwit roboczy
to około 70 cm (w zależności

od zamontowanych kół).
Oparcie konstrukcji jezdnej o podzespoły ciągnika
rolniczego to rozwiązanie
ekonomiczne ale i praktyczne,
dostępność części zamiennych
oraz łatwość serwisowania
maszyny to bardzo istotne
kwestie rozpatrywane przez
klientów przy zakupie tego
typu opryskiwaczy.
Standardowo opryskiwacz
wyposażony jest w:
• ko m p u t e r s t e r u j ą c y
BRAVO 180S
• belkę sterowaną elektrohydraulicznie, składaną
niezależnie
• włoską pompę cieczową
• rozwadniacz boczny
• wielopozycyjne głowice
rozpylaczy
• komfortową, klimatyzowaną kabinę
• oświetlenie drogowe
• błotniki.
Szacowany koszt opryskiwacza to około 320 tys. zł netto.
Źródło: KFMR Krukowiak
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Metal-Fach w Bednarach

Metal-Fach w Bednarach zaprezentowało
zmodernizowane maszyny

Podczas czterodniowej wystawy Agro Show Bednary
2016, zwiedzający mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi
nowościami ze świata rolnictwa. To wydarzenie o zasięgu
międzynarodowym.
Przedsiębiorstwo z Sokółki
wybrało właśnie to wydarzenie, aby pokazać klientom
odświeżoną ofertę. Na uwagę zasługują zaprezentowane po raz pierwszy: - agregat
uprawowy U741/1 – 4m,
agregat U816 – 4m oraz prasa łańcuchowa Z587/1, a także przyczepa objętościowa

T750 – 40m3. Nowością w portfolio firmy jest z kolei przenośnik ze stali nierdzewnej
do przyczepy skorupowej
T935, który umożliwia pracę
z nawozami.
Oprócz kilku nowych
maszyn, zwiedzający mieli
okazję przyjrzeć się dobrze
znanym z oferty Metal-Fach
urządzeniom, które doczekały
się nowego designu. Były to
rozrzutniki N274, N267 oraz
niezawodny N272/2 Taurus.
Dzięki temu zabiegowi sprzęt
doskonale wkomponowuje się
we współczesną stylistykę

agrarną.
Dodatkowo odwiedzający
mieli okazję poznać zalety
i cechy większości sztandarowych produktów firmy. Mowa
w szczególności o ładowaczach
czołowych, owijarkach czy
rozrzutnikach. Oprócz możliwości oglądania urządzeń,
klienci zyskali też szansę na
profesjonalne i kompetentne
doradztwo techniczne w zakresie odpowiedniego wyboru
maszyn i akcesoriów.
Źródło: Metal-Fach
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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