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Pełna pula dla Rosomaka
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Zarejestrowana w 2013 roku odmiana kukurydzy o nazwie Rosomak osiąga
coraz większe sukcesy.
REKLAMA

Za pierwszy sukces z pewnością można uznać „mocne”
wejście na rynek. Pomimo, że
sezony wegetacyjne w których
odmiana wchodziła na rynek,
nie były zbyt sprzyjające dla
uprawy kukurydzy, można
powiedzieć, że odmiana wybroniła się. Rzucała się w oczy
i wywoływała szczególną
uwagę na poletkach demonstracyjnych. Przyczyniły się
do tego duża odporność na
niekorzystne warunki środowiskowe, a przede wszystkim
okresowe niedobory wody. Te
zalety odmiany szczególnie
uwidoczniły się podczas dewastującej suszy w 2015 roku,
gdzie w jej szczytowym okresie
Rosomak nadal prezentował
się imponująco na tle innych
odmian. Ponadto odmiana
daje przyjemne dla oka odczucia estetyczne. Szerokie
ulistnienie, duża cylindryczna
kolba, a dzięki temu, że jest to
mieszaniec pojedynczy - także
wyrównany łan i kolby osadzone na jednakowej wysokości. To się po prostu podoba
rolnikom.
Wspomniane wyżej cechy
wpłynęły na decyzję o zgłoszeniu odmiany do konkursu
o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odmiana została
wnikliwie oceniona przez
branżowych ekspertów Kapituły Konkursowej. Dzięki
spełnieniu regulaminowych
kryteriów i uzyskaniu pozytywnych rekomendacji profesjonalnego jury, przyznano
Rosomakowi Złoty Medal.
Na tym kończyła się praca
jurorów, ale konkurs trwał
dalej. Drugim etapem był
wybór nagrodzonych produktów przez użytkowników
czyli internetowe głosowanie
rolników na poszczególne
odmiany. Wyniki pokazały,
że najwięcej głosów zdobył
właśnie Rosomak i dzięki temu odmiana zdobyła
wszystkie możliwe nagrody
w targowych zmaganiach.
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- Rosomak to jedna z naszych najlepszych odmian.
Uznaliśmy, że jest w stanie
spełnić wszystkie warunki
udziału w konkursie i ma
największe szanse na zdobycie medalu. Rosomak jest
pierwszą odmianą wyhodowaną z udziałem linii DH
(podwojonych haploidów).
Homozygotyczność takiej linii wykorzystana w procesie
hodowli pozwala na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie odmiany
w porównaniu z tradycyjnym
chowem wsobnym. Myślę,
że metoda hodowli spełniła
jeden z warunków konkursu, jakim jest nowoczesność
zastosowanych rozwiązań.
Ważnym wyznacznikiem ocenianych produktów jest także ekonomiczność produktu.
W przypadku Rosomaka to jest
krajowa produkcja nasienna
pozwalająca na obniżenie ceny
z korzyścią dla rolnika – mówi
Władysław Poślednik, Prezes
Zarządu HR Smolice.
Nagrodzona odmiana jest
na rynku od 3 lat i zdążyła
już ugruntować na nim swoją
pozycję. Cechuje ją duża dynamika sprzedaży, wymuszająca
istotne zwiększenie produkcji
nasiennej z 6 ha w 2013 roku
do ponad 200 ha planowanych
w 2016 roku.
- Jej głównym atutem jest
oczywiście wysokie i stabilne plonowanie. W obu latach
badań rejestrowych uzyskała
wyniki powyżej wzorca, odpowiednio 102,1%, 101,6%.
W PDO natomiast 103,5%,
nieznacznie ustępując odmianie z pierwszego miejsca w tej
grupie wczesności. Myślę, że

www.bin.agro.pl
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Prof. Józef Adamczyk, główny autor odmiany
na plus zadziałały także podstawowe zalety odmiany takie
jak silny wzrost początkowy,
sztywność łodyg oraz odporność na fuzariozy kolb i głownię
guzowatą. Odmiana też dobrze
znosi okresowe niedobory wody,
co potwierdziła podczas suszy
w 2015 roku – mówi główny autor odmiany, prof. dr hab. Józef
Adamczyk, Kierownik Działu
Hodowli Kukurydzy. - Bardzo
żałujemy, że nadal ogranicza
nas ilość nasion bazowych. Potencjał Rosomaka na krajowym
i zagranicznym rynku jest dużo

większy, ale taki jest już urok
nasiennictwa. Nie da się tego
bardziej przyspieszyć – dodaje
hodowca.
Duże znaczenie, przy
wyborze rolników w głosowaniu, z pewnością miała
elastyczność odmiany. Potrafi ona uzyskać wysoki
plon w różnych warunkach
środowiskowych. Dobrze
radzi sobie na glebach lżejszych, znosi okresowy brak
opadów i odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością.
To cechy, na które rolnicy

zwracają szczególną uwagę
przy wyborze odmiany.
Odmianie Rosomak dla
celów promocyjnych została
nadana wizualna koncepcja
marketingowa utrzymana
w konwencji militarnej, jako
nawiązanie do nazwy odmiany. Połączenie to nie jest
przypadkowe. Ma ono przywodzić na myśl chlubne tradycje
polskiej armii, które w przeszłości kształtowały postawy
obywatelskie, utrwalały poczucie tożsamości narodowej
i świadomości patriotycznej.
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Syngenta będzie chińska?

Firma z długoletnią historią

Już tylko kilka kroków dzieli Syngentę od stania się
chińskim przedsiębiorstwem.

XVII Konferencja DuPonta odbyła się w Rynie na
Mazurach.

Szwajcarski gigant chemiczny ma zostać przejęty przez
chińską państwową firmę ChemChina. Wiadomość tę
skomentował na konferencji
prasowej Syngenty w Warszawie, jej prezes, Marek Łuczak.
- Jesteśmy w środku procesu, który ma się zakończyć
sprzedażą 100% akcji firmy
chińskiemu przedsiębiorstwu
ChemChina – mówi prezes.
Chińczycy zaoferowali 465 dolarów za akcję (480 franków
szwajcarskich) i zamierzają
kupić wszystkie akcje. Według Łuczaka jest to trzecia
pod względem wielkości oferta
gotówkowa na sprzedaż firmy
(33 mld dol).
Wcześniej Syngenta była
przedmiotem oferty ze strony
firmy Monsanto, która oferowała kwoty wiele wyższe od
aktualnej wartości firmy. Oferta nie została przyjęta przez
właścicieli Syngenty, ponieważ
Monsanto oferowało w połowie gotówkę, a w połowie –
własne akcje.

- W lipcu tego roku firma
DuPont będzie obchodziła
214 rocznicę swego powstania. Jesteśmy więc jedną z najstarszych firm chemicznych
na świecie. W roku ubiegłym
obchodziliśmy 40-lecie obecności firmy w Polsce – przypomniał dyrektor Piotr Gil.
- Oferta nasza mocno się rozszerzyła, odkąd w końcu lat
80 wynaleźliśmy grupę herbicydów sulfonomocznikowych.
W latach 90 portfolio firmy
dynamicznie się rozwijało poprzez fungicydy, insektycydy
oraz produkty dla sadowników
– dodał.
Firma DuPont działa
w oparciu o 3 mega trendy:
żywność, energia i ochrona
wynikające z tego, że według
prognoz, w roku 2050 ludność
Ziemi przekroczy 9 miliardów.
Pierwszy element – żywność
– to działania w zakresie agro
i przemysłu spożywczego, czyli
nasiona, środki ochrony roślin
i dodatki do żywności. Drugi
element – energia – ma na celu

Aby sprzedaż Syngenty
Chińczykom doszła do skutku,
musi być, między innymi, zaakceptowana przez 67% udziałowców oraz wypowiedzieć
się muszą urzędy antymonopolowe w tych krajach, gdzie
firmy działają, oraz Komisja ds.
Inwestycji Zagranicznych USA.
Warto wspomnieć, że wśród
dodatkowych warunków

transakcji jest m.in. to, że
Syngenta zachowa swoją nazwę i siedzibę w Szwajcarii
a także będzie realizowała
dotychczasową strategię i zasady zgodności ze standardami.
Prócz tego nadal realizować
będzie projekty nakierowane na utrzymanie bioróżnorodności i zrównoważonego
rolnictwa.

zwiększenie udziału biopaliw w gospodarce i przemyśle, a więc enzymy, biopaliwa
i biomateriały. – Biomateriały
to bardzo ciekawe osiągnięcie
naszej firmy, gdzie na bazie
ziarna kukurydzy można produkować tworzywa sztuczne
– ocenia Piotr Gil. Trzeci element – ochrona – to zaawansowane materiały techniczne,

służące w elektronice i konstrukcji maszyn oraz lepszej
ochronie np. osobistej. Wiele
z nich polega na stosowaniu
polimerów zaawansowanych,
które będąc wytrzymalsze
od dotąd stosowanych materiałów, a jednocześnie są
znacznie lżejsze. Znajdą one
zastosowanie np. w konstrukcji samochodów.
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Rosomak
Flagowa odmiana uhonorowana przez
branżowych ekspertów, producentów
oraz sympatyków kukurydzy.

www.hrsmolice.pl
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Mazurskie AGRO SHOW

Komunikat ARR

Wystawy Maszyn Rolniczych Mazurskie AGRO SHOW Ostróda, to
najważniejsze wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.
Odbwająca się w dniach
13 - 14 lutego impreza zgromadziła prawdziwe tłumy.W porównaniu z rokiem
ubiegłym organizatorowi Polskiej Izbie Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
udało się zwiększyć o połowę
liczbę wystawców, podwoić
dostępny metraż powierzchni
wystawienniczej oraz liczbę
odwiedzających.
Nikt już nie ma wątpliwości, że MAZURSKIE AGRO
SHOW w Ostródzie na stałe
wpisało się do kalendarza
profesjonalnych branżowych
wystaw o tematyce rolniczej.
Druga edycja imprezy przebiegła z rozmachem i spotkała
się z zadowoleniem zarówno
ze strony wystawców, jak i ze
strony odwiedzających.
Mazurskie AGRO SHOW
otworzyło sezon jako najważniejsze wydarzenie branżowe dedykowane rolnikom
z województwa warmińsko-mazurskiego i województw
ościennych. Warto podkreślić,
że imprezę odwiedził osobiście

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Jurgiel
– zwiedził wystawę w towarzystwie znamienitych gości
reprezentujących lokalne władze i agendy rządowe związane z rolnictwem. Ponadto Pan
Minister spotkał się z rolnikami, by rozmawiać z nimi
o zagadnieniach obecnie najbardziej ich nurtujących, czyli
przede wszystkim o nowych
dopłatach do rolnictwa na
kolejne lata oraz o polityce
rządu mającej na celu rozwój
tej ważnej gałęzi polskiej
gospodarki. Wspomnianej
tematyki dotyczyło również
seminarium, jakie zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Impreza odbyła się w nowoczesnym obiekcie targowym Expo Mazury przy ul.
Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie, oferującym sporo udogodnień i bogatą infrastrukturę.
Do Ostródy zjechało ponad
150 wystawców, reprezentujących wszystkie czołowe
krajowe i zagraniczne marki

maszyn i urządzeń rolniczych,
a także inne podmioty oraz
instytucje związane z rolnictwem. Na wystawie obecni
byli wszyscy liczący się dystrybutorzy z regionu, którzy
w przededniu nowego sezonu
zaprezentowali rolnikom swoją
najnowszą ofertę.
Organizator zapewnił wstęp
wolny dla wszystkich odwiedzających, a także bezpłatny
parking i katalog wystawy.
Grupy zorganizowane mogły
natomiast liczyć na dofinansowanie kosztów dojazdu na
wystawę. Bez wątpienia pobyt na tegorocznej imprezie
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w Ostródzie dla wielu rolników
stał się inspiracją dla wymiany
poglądów, unowocześnienia
gospodarstw i produkcji rolnej
oraz nawiązywania trwałych
kontaktów biznesowych z regionalnymi dealerami maszyn.
Organizator – PIGMiUR zaprasz do Ostródy już za rok.
Impreza tradycyjnie odbędzie
się w połowie lutego, kiedy rolnicy mają mniej pracy w polu
i dysponują czasem.
Więcej na stronach www.
agroshow.pl oraz www.
pigmiur.pl
Źródło: PIGMiUR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny
Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka
mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie
pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją
na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej
w ubiegłym roku.
O pomoc mogą wnioskować rolnicy, którzy mieli nie więcej
niż 2 tys. świń (stan na 30 września ub.r.). W okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń przez
nich sprzedanych zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz
w ostatnim kwartale 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem na ubój
od 5 sztuk do 2 tys. świń objętych kodem CN 0103 92 19 albo
loch o kodzie CN 0103 92 11.
Wsparcie dla producentów mleka będzie przysługiwało tym,
którzy w roku kwotowym 2014/2015 sprzedali nie mniej niż
15 tys. kg i posiadają co najmniej 3 krowy. Pomoc finansowa
będzie udzielana do maksymalnie 300 tys. kg mleka wprowadzonego do obrotu. Na podstawie wniosków od rolników
zostanie ustalona kwota środków przypadająca na sektor, która
będzie podzielona na ilość kilogramów mleka.
Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu
Unii Europejskiej i budżetu krajowego.
Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych dla
miejsca zamieszkania lub siedziby producenta od 18 lutego do
18 marca 2016 r. Można je także wysyłać pocztą. O przyjęciu
decydować będzie data stempla pocztowego. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca br.
Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone
wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone
do 30 czerwca 2016 r.
Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku
Rolnego.

ROZSĄDNY WIELKOŚCIĄ.
PERFEKCYJNY W OSIĄGACH

NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ.
PO PROSTU DZIAŁAJ.
ZAPRASZAMY NA TARGI AGROTECH
W KIELCACH, HALA F
Skontaktuj się z najbliższym dealerem.
Wejdź na www.valtra.pl - lokalizator dealerów
lub zadzwoń 61 662 90 50

YOUR
WORKING
MACHINE
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URSUS zmienia polski przemysł

URSUS otrzymał wyróżnienie „Tego, który zmienia polski przemysł” za
2015 rok, przyznane przez Grupę PTWP.

Wręczenie tytułów zakończyło Forum Zmieniamy Polski Przemysł, organizowane

przez wydawcę
miesięcznika gospodarczego Nowy
Przemysł i portalu
wnp.pl. Jak podkreślają organizatorzy, wyróżnienia
przyznawane są
f irmom, które
wskazują kierunki zmian pożądane
z punktu widzenia
przyszłości polskiej
gospodarki.
URSUS otrzymał wyróżnienie za „konsekwentnie realizowany, oparty na partnerskiej

współpracy program zagranicznej ekspansji promujący markę
kraju i przecierający biznesowe
szlaki na rynkach odległych.
Lubelska spółka odwołuje się
do tradycji marki i prowadzi
działalność w oparciu o rodzimy
kapitał. Jest jedyną spółką z segmentu maszyn i urządzeń dla
rolnictwa notowaną na GPW.
Ciągniki i maszyny z Ursusa na
polu technologii i designu konkurują z produktami światowych
potentatów branży”.
Dla URSUSA 2015 rok był
okresem wzmożonych inwestycji, zarówno w opracowanie

nowych modeli, rozwój sprzedaży eksportowej, jak i projekt
nowej transmisji Vigus oraz
ekologicznych autobusów
Ekovolt.
Spółka posiada obecnie trzy
zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy
i w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 800 osób.
URSUS produkuje rocznie ok.
1,2 tysiąca ciągników i kilka
tysięcy maszyn rolniczych
sprzedawanych w Polsce i na
świecie.
Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Ursus wśród liderów

Ursus C-380 znalazł się na trzecim miejscu wśród najchętniej
kupowanych przez Polaków ciągników (dane za agencją Martin & Jacob).
URSUS to jedyny polski
producent ciągników, który
jednocześnie jest partnerem
polskiego rolnictwa oraz znaczącym pracodawcą. Wprowadzenie do oferty legendarnych
ciągników serii C to kolejny,
dobry krok, w kierunku odbudowy najstarszej polskiej marki – podkreśla Karol Zarajczyk,

Prezes Zarządu URSUS S.A.
Legendarne URSUSY serii
„C”, a zwłaszcza C-360 to
produkty, które dominują
na naszej wsi. Nowe modele ciągników są dostosowane
technologicznie i cenowo do
oczekiwań polskich rolników.
Niskie koszty obsługi serwisowej modeli „C” to dodatkowy

atut polskich produktów – dodaje Prezes Zarajczyk.
URSUS S.A. to jedyny polski
producent ciągników z marką
o ponad 120-letniej tradycji
mechanizacji polskiego rolnictwa. Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne:
w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie,

gdzie zatrudnia łącznie ponad
700 osób. Produkuje rocznie
ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych
sprzedawanych w Polsce i na
świecie.
Źródło: URSUS
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

KUHN inwestuje

Firma KUHN inwestuje w budowę nowego centrum logistycznego.
Światowy producent i wiodący dostawca maszyn rolniczych, rozwija swój zakład
produkcyjny w Saverne w celu
dostosowania jej do coraz szerszej gamy oferowanych produktów, w tym licznej grupy
maszyn o dużych szerokościach roboczych.
Ten duży projekt stanowi
inwestycję w wysokości około
17 milionów euro i dotyczy
historycznego zakładu produkcyjnego w Saverne, który obecnie zatrudnia ponad
1200 pracowników.
Nowe narzędzie logistyczne nazwane «Głównym Centrum Logistycznym» zostanie
ulokowane w nowoczesnym
obiekcie o powierzchni blisko
10 000 m². Jego przeznaczeniem będzie odbieranie oraz

przechowywanie 18 000 części
i komponentów dostarczanych
nam przez naszych dostawców, podwykonawców i inne
zakłady produkcyjne należące do Grupy. Nowe narzędzie
logistyczne pozwoli na bardziej precyzyjne i regularne
zaopatrywanie zakładów produkcyjnych i montażowych
w dokładnie określoną ilość
materiałów do produkcji.
Celem tego projektu jest
umożliwienie firmie natychmiastowej reakcji na potrzeby klientów oraz możliwość
precyzyjnego ukierunkowania
produkcji w oparciu o aktualny popyt. Zastosowanie
nowoczesnych technologii
(włączając w to automatyczny system przechowywania
i wyszukiwania maszyn,

pozwalający na magazynowanie 32 000 pozycji) oraz
najlepszego na rynku oprogramowania monitorującego,
zapewni najwyższą wydajność
i optymalne warunki pracy dla
osób obsługujących magazyn.
Uroczyste rozpoczęcie
tego niezwykle ważnego nie
tylko dla firmy KUHN, ale
i dla całego regionu projektu

odbyło się 23 lutego 2016 roku
w obecności ważnych osobistości reprezentujących lokalną
społeczność. Zgodnie z planem
Główne Centrum Logistyczne powinno rozpocząć swoją
działalność w drugiej połowie
2017 roku.
Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zbudować legalnie
bez pozwolenia

Wielkie, większe i największe – tak często postrzegamy
silosy do przechowywania
ziarna, jednak liczba zastosowanych w nich rozwiązań
i udogodnień pokazują, że rozmiar jest wprawdzie ważny, ale
nie najważniejszy. O tym rozmawiają Przemysław Wicher
z firmy BIN i Alicja Szczypta.
Silos przy którym stoimy, co
prawda nie ma innowacji stricte technicznej, ale prawniczą.
Jest to jedyny nasz silos, który
nie wymaga pozwolenia na
budowę. Jest to dla rolników
duże ułatwienie, bo procedura formalno-prawna wymaga
tylko zgłoszenia, a nie całej
procedury pozwolenia na budowę. Wynika to z faktu, że
silos nie przekracza maksymalnej wysokości 4 metrów.
Ale fundamenty posiada?
Jest związany z gruntem
czy nie?
Jest. Ma fundamenty, ale
przepisy precyzują maksymalną wysokość i wówczas kwestia
związania z gruntem nie ma
znaczenia.
Innowacja polega tu tylko
na „wpasowaniu się w odpowiedni paragraf”?
Tak. Jest to po prostu silos
20, który został obniżony tylko po to, aby konstrukcja nie
przewyższała 4 metrów. Poza
tą innowacją, jest to konstrukcja znana i sprawdzona.
A jak wygląda kwestia
przewietrzania ziarna w tym
silosie?
REKLAMA

Jest to sprawdzony system
składający się z podłogi perforowanej. Pod podłogę wtłacza
się powietrze, które przenika
do magazynowego ziarna
całą powierzchnią podłogi.
Powietrze wentyluje ziarno,
a następnie uchodzi przez wywietrzniki na szczycie silosu.
Wtłaczać możemy zarówno
zimne powietrze – w temperaturze otoczenia – jak i ciepłe,
w celu dosuszenia ziarna?
Tak, choć najczęściej wtłaczamy zimne, bo ziarno jest
ciepłe i trzeba je schłodzić.
Oczywiście, może również być
potrzeba dosuszania, należy
wtedy założyć nagrzewnicę.
Posiadamy w ofercie 2 modele
nagrzewnic, różniące się mocą,
dedykowane do mniejszych
lub większych silosów.
W przypadku dużych
silosów ważne są czujniki
temperatury i wilgotności
rozmieszczone wewnątrz
silosu na różnych poziomach,
w różnych frakcjach ziarna.
Czy w mniejszych modelach,
takich jak ten obok którego
stoimy, również stosuje się
takie czujniki?
Tak, to ten sam system, tylko sonda temperatury posiadająca czujniki co metr, jest
krótsza. Podchodzimy z takim
samym czytnikiem, który
sczytuje nam dane, pokazuje
kolejne pomiary oddalone od
siebie co metr i mamy wówczas
przegląd jak wyglądają warunki przechowywania ziarna.
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INTERMAG i INS połączyły siły.

Nowy fungicyd zbożowy

REKLAMA

INTERMAG oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych
(INS) w Puławach rozpoczęły współpracę w obszarze
rozwoju i dystrybucji znanych i docenianych przez
użytkowników nawozów dolistnych Razem można więcej
INSOL. W tym celu została powołana spółka o nazwie
INSOL, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż tych
nawozów.
Inicjatywa jest przykładem
efektywnej współpracy polskiego biznesu ze światem nauki, którego reprezentantem
jest INS, posiadający jedno
z najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych
w Europie, dedykowanych nawozom. INS pozostanie zapleczem badawczo-rozwojowym
dla nawozów dolistnych, a INTERMAG, który od 1988 roku
opracowuje i produkuje tego
typu nawozy oraz biostymulatory wesprze spółkę INSOL
swoją rozbudowaną infrastrukturą produkcyjno-logistyczną,
a także własnym zapleczem
naukowo-badawczym.
W efekcie Grupa Kapitałowa

INTERMAG dzięki sprawdzonym na rynku produktom
własnym oraz marce INSOL,
a także ciągłemu rozszerzaniu

oferty o nowoczesne produkty,
umocni pozycję lidera na rynku innowacyjnych nawozów
dolistnych i biostymulatorów.

Nowa, preferencyjna linia kredytowa
W przyjętym 1 lutego br.
przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zaakceptowane
zostało utworzenie nowej,
preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków

będących w dyspozycji Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie
bieżącej działalności związanej
z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego w okresie oczekiwania
na płatności bezpośrednie.
Oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych
kredytów obrotowych finansowane będzie w całości
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Producent rolny ponosić
będzie koszty prowizji.
Spłata kredytu udzielanego
w kwotach należnych jednolitych płatności obszarowych
za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzymanych
zaliczek, następować będzie
z otrzymanych płatności
bezpośrednich.
Kredyty będą udzielane
w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Harmonogram przyjmowania wniosków przez ARiMR oraz ARR
• od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. - wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie.

• od 18 lutego do 18 marca
2016 r. wnioski o udzielenie wsparcia producentom mleka oraz wnioski
o udzielenie wsparcia producentom świń.
• od 15 marca do 15 maja
2016 r. wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich

• od marca 2016 r. wnioski
o przyznanie premii dla
młodych rolników
• od marca 2016 r. wnioski
o wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - typ
operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Źródło: strony internetowe
ARiMR oraz ARR

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad w:
Biuro “PROFESSIONAL” Jolanta Święs , tel. 885 427 456
48-100 Głubczyce,
ul. Powstańców 4 (woj. opolskie)

Źródło: INTERMAG
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Tocata Duo to fungicyd, który stał
się bohaterem lutowych konferencji
firmy BASF.
Zalety tego nowego preparatu do zbóż prezentował Jarosław Nadziak. - Środek zawiera
dwie substancje aktywne. Można go stosować w ilości 0,81 l/ha, ale my rekomendujemy
0,8 l/ha – doradza Nadziak.
Tocata Duo działa układowo, a stosować go można
zarówno zapobiegawczo jak
i interwencyjnie w zbożach.
Łączy w sobie działanie systemiczne dwóch substancji chemicznych. Epoksykonazol to
triazol o wyjątkowej aktywności, cechuje się doskonałym
działaniem systemicznym i zapewnia długotrwałą ochronę.
Krezoksym metylu jest substancją z grupy strobiluryn,
cechuje go wysoka skuteczność
przeciwko septoriozie paskowanej liści, septoriozie plew,
brunatnej plamistości i rdzy.
Prócz tego związek ten wpływa
pozytywnie na fizjologię roślin.
Preparat zarejestrowany jest
we wszystkich gatunkach zbóż,
prócz owsa. Zwalcza wszystkie

choroby pszenicy, jęczmienia,
żyta i pszenżyta.
W pszenicy ozimej i jarej
oraz pszenżycie ozimym należy
go stosować – od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia. W jęczmieniu
ozimym i jarym termin przypada od końca fazy krzewienia
do początku fazy kłoszenia,
a w życie – od początku fazy
strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
- Chcemy tym produktem
w ciągu kilku lat zastąpić nasz
starszy środek Duet Ultra. Jest
on podobny, lecz rejestracja Tocaty Duo jest znacznie szersza
i ma wyższą skuteczność – podsumowuje Jarosław Nadziak.

Wniosek ministra Jurgiela do
komisarza Hogana
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel
skierował do komisarza Phila Hogana wniosek o podjęcie niezbędnych działań
legislacyjnych w sprawie
umorzenia kar producentom mleka.
Szef polskiego resortu
rolnictwa zwraca uwagę, że można to osiągnąć
w drodze zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr
595/2004, polegającej na
dodaniu w art. 15 w ust.
1 po akapicie czwartym
kolejnego akapitu, zgodnie
z którym: „Państwa członkowskie mogą zdecydować
o zaniechaniu poboru niewpłaconych do właściwego
organu rat należnych kwot.”
Jeżeli jednak Komisja uzna
takie rozwiązanie za niewłaściwe, Polska wnioskuje
o wydanie rozporządzenia delegowanego Komisji,
w oparciu o art. 219 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013, które stwarzałoby możliwość państwom
członkowskim zaniechania

poboru niewpłaconych do
właściwego organu rat należnych kwot.
W wystosowanym piśmie
minister podkreśla, że utrzymująca się trudna sytuacja
na rynku mleka powoduje
wymierny spadek opłacalności produkcji i zachwianie
płynności finansowej wielu
gospodarstw mleczarskich.
Ponadto, wprowadzone
dotychczas mechanizmy
wsparcia sektora mleczarskiego są niewystarczające
i nie spowodowały dotychczas oczekiwanej, znaczącej
poprawy sytuacji na rynku.
Ukierunkowana pomoc
finansowa dla sektorów
hodowlanych, których dotknęły zakłócenia na rynku
pozwala jedynie w minimalnym stopniu zrekompensować faktyczne straty
poniesione przez rolników.
Minister informuje, że
cena skupu mleka w Polsce
jest niższa od średniej ceny
unijnej o ok. 10% i jest jedną z najniższych w UE. Na
przestrzeni 2014 r. cena skupu mleka została obniżona

o blisko 17%; w październiku br. wyniosła 116 zł/100 kg
i jest o ponad 22% niższa niż
na początku 2014 r. Trudna
sytuacja producentów mleka
w Polsce w roku 2015 została pogłębiona przez skutki
suszy, która spowodowała
trudności w zabezpieczeniu
odpowiedniej ilości pasz
dla bydła i w konsekwencji
wzrost kosztów produkcji,
który będzie miał miejsce co
najmniej do następnych zbiorów. Dlatego też tak trudnej
sytuacji finansowej konieczność uregulowania przez
producentów mleka opłaty
karnej z tytułu przekroczenia kwot mlecznych jest dla
gospodarstw mleczarskich
nie do udźwignięcia.
Ponad 63 tysiące polskich
rolników zapłaciło już I ratę
w łącznej wysokości ponad
253 mln złotych. Wniosek
ministra Jurgiela dotyczy
możliwości umorzenia pozostałych dwóch rat przypadających na 30 września
2016 roku (ponad 193,5 mln
zł) i 30 września 2017 roku
(ponad 190 mln zł).

Kwalifikat
czy siew ze zbioru?
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Rośnie liczba gospodarstw,
które kwalifikowanym materiałem siewnym obsiewają ponad
połowę gruntów. Przekonały
się one, że to skuteczny sposób,
aby uzyskać wyrównany, silny
i zdrowy łan. Mimo to, pod
względem wymiany materiału siewnego w Europie, polscy
rolnicy ciągle plasują się na szarym końcu. Statystyczny rolnik
czeski, niemiecki, francuski,
szwedzki czy włoski obsiewa
kwalifikowanym materiałem
siewnym 50-80% areału swoich
zbóż, podczas gdy statystyczny rolnik w Polsce - niewiele
ponad 10%. Taki stan rzeczy
polscy rolnicy tłumaczą wysoką
ceną kwalifikatu. Faktycznie,
koszt produkcji, transportu oraz
marża powodują, że trzeba zapłacić cenę 2-3 razy wyższą niż
za zboże paszowe. Nie zapominajmy jednak, że korzyści z siewu kwalifikatu są relatywnie
większe: korzystanie z postępu biologicznego, gwarancja
wysokiej jakości i tożsamości
pożądanej odmiany, możliwość
precyzyjnego siewu dostosowanego do stanowiska, jednorodny i zdrowy łan, ograniczenie
wydatków na ochronę, wyższa
masa i jakość zbioru, a także
możliwość uzyskania dopłat.
Kwalifikowany materiał siewny cechują wysokie parametry
jakościowe, podlegające kontroli służb publicznych. Jest on

ponadto profesjonalnie przygotowany do siewu; dzięki temu
rolnik oszczędza czas, który
straciłby na zaprawianie nasion,
oraz unika kontaktu z substancjami chemicznymi. Kupując
ziarno z urzędową niebieską
etykietą, mamy gwarancję jakości tego środka produkcji, a jeśli
stwierdzimy jego wady, możemy
zgłosić reklamację. Pamiętajmy, aby w takim przypadku
nie otwierać kolejnych worków
z nasionami, lecz natychmiast
reklamować całą zakupioną partię u sprzedawcy – koniecznie
na piśmie, za potwierdzeniem
odbioru. Jako materiał dowodowy możemy dołączyć próbkę
wadliwego ziarna. Jeśli wada
ujawniła się już po wykonaniu
siewu, dowodem jest stan pola:
próby, zdjęcia, świadkowie.
O stwierdzonej wadzie materiału siewnego warto powiadomić też hodowcę, będącego
właścicielem danej odmiany.
Najlepiej jest kupować materiał siewny w sprawdzonych firmach nasiennych, cieszących się
dobrą opinią na rynku. W ten
sposób zyskujemy pewność, że
nasiona zostały w odpowiedni
sposób wyprodukowane i były
prawidłowo przechowywane.
Ponieważ ceny kwalifikowanego materiału siewnego są dość
wysokie, rolnicy często szukają okazji. Ostrożność jednak
nie zawadzi, zwłaszcza, jeśli

sprzedawca oferuje nasiona
w podejrzanie niskiej cenie,
a przy tym odmawia wystawienia faktury. Bez dowodu zakupu nie mamy bowiem podstaw
do reklamacji, gdyby materiał
siewny okazał się wadliwy, ani
też pewności, że nabyliśmy legalne, kwalifikowane ziarno.
Po otrzymaniu faktury
sprawdźmy uważnie, czy nazwa
gatunku i odmiany, nr partii
nasion oraz stopień odsiewu
są zgodne na etykietach i na
fakturze. Jeśli na dokumencie
zauważymy niezgodność lub
brak którejś z powyższych
danych (zwłaszcza nazwy gatunku/odmiany oraz numeru
partii), możemy podejrzewać,
że oferowany materiał jest niekwalifikowany i sprzedawany
nielegalnie. W takiej sytuacji
należy zażądać dodatkowo dokumentu wydania z magazynu,
na którym numer partii musi
się znaleźć. Jeśli sprzedawca
odmówi, lepiej zrezygnować
z zakupu, a o sprawie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Oczywiście możemy również
zdecydować się na ponowne
rozmnożenie części swojego
zbioru. Wbrew pozorom, takie rozwiązanie nie jest tanie,
gdyż w porównaniu do kwalifikowanego materiału siewnego trzeba zastosować nawet
o połowę podwyższoną normę
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siewu, uwzględniającą zanieczyszczenia i siłę kiełkowania.
Materiał przed siewem trzeba
bardzo dokładnie wyczyścić,
a następnie przesortować na
stole grawitacyjnym, aby uzyskać ziarno o najwyższej sile
kiełkowania. Dopiero teraz
można przystąpić do zaprawiania najlepszej frakcji ziarna. Jeżeli korzystamy z usług
profesjonalnych przetwórców,
musimy wiedzieć, że warunkiem legalności przetworzenia
usługowego jest podanie przetwórcy nazwy odmiany oraz
wykonanie usługi w obrębie
gospodarstwa. Ponadto legalnie działający przetwórca musi
posiadać licencję od hodowcy
danej odmiany na usługowe
przetwarzanie materiału ze
zbioru.
Siew materiału z własnego
zbioru wiąże się również z obowiązkiem uiszczenia opłaty dla
hodowcy z tytułu tzw. odstępstwa rolnego, jeśli wysiana
odmiana jest objęta ochroną
wyłącznego prawa. Opłatę należy wpłacić w ciągu 30 dni od
daty siewu, bez oczekiwania na
wezwanie ze strony hodowcy
lub Agencji Nasiennej. Siew
odmiany prawnie chronionej
bez uiszczenia opłaty stanowi
naruszenie wyłącznego prawa
hodowcy, za co przewidziane są
sankcje cywilno-prawne.
Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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Podczas wiosennego wznowienia wegetacji należy przede wszystkim ocenić stan
przezimowania rzepaku i zdecydować o kontynuowaniu uprawy lub zaoraniu plantacji.
W zasadzie w każdym roku
są sygnały od rolników, że
w niektórych rejonach naszego kraju częściowo lub
całkowicie rośliny wypadły.
Rzepak najbardziej wrażliwy
jest w okresie przesilenia zimowo-wiosennego, szczególnie
gdy występują duże różnice
temperatur w ciągu doby.
Również niskie temperatury,
brak okrywy śnieżnej i wietrzna pogoda przyczyniają się do
osłabienia roślin.
Pierwszej oceny dokonujemy
zaraz po stopnieniu okrywy
śnieżnej na polu, drugi raz po
ruszeniu wegetacji i najlepiej
jest powtórnie zrobić ocenę po
upływie kilku dni. Wynika to
z tego, że rośliny początkowo
mogą sprawiać wrażenie zdrowych, bez widocznych oznak
uszkodzeń spowodowanych
mrozem. Jednak po kilku
dniach można zaobserwować
wypadnięcie tych roślin.
W ocenie stanu plantacji
REKLAMA

rzepaku szczególnie zwracamy uwagę na:
• liczbę zdrowych roślin rzepaku przypadająca na m2,
• ich rozmieszczenie na polu,
• stan liści, szyjki korzeniowej i stożka wzrostu,
• stan systemu
korzeniowego,
• stopień zachwaszczenia plantacji.
Jednym z podstawowym
kryteriów oceny stanu przezimowania rzepaku jest liczba
zdrowych roślin. Czy rzepak
nie wymarzł, sprawdzamy wyciągając pojedyncze rośliny
i badając skórkę korzeni. Jeśli, naciskając palcem, łatwo
można zsunąć skórkę z szyjki korzeniowej i jeśli korzeń
w przekroju ma kolor brązowy,
to znaczy, że taka roślina niestety nie będzie dalej rosnąć.
Jeśli skórka korzenia głównego
jest zdrowa, a przemarzły tylko

drobne korzonki, jest szansa
na zregenerowanie rośliny.
Po ocenie żywych roślin
należy podjąć decyzję, czy
zostawiamy plantację z uszkodzonymi roślinami, czy może
lepiej byłoby ją przeorać? Jeśli uszkodzenia roślin nie są
zbyt duże, a rośliny równomiernie rozmieszczone na
plantacji taką plantację możemy zostawić. Należy jednak
jak najszybciej przystąpić do
regeneracji roślin i podać nawozy azotowe, najlepiej takie,
które zawierają siarkę i inne
mikroskładniki.
Przed podaniem nawozów
należy pamiętać o określeniu
zasobności gleby w składniki
pokarmowe a w szczególności
w azot. Aby prawidłowo określić zapotrzebowanie roślin na
azot należy wykonać badanie
na zawartość azotu mineralnego (Nmin 0-60) w glebie. Próby gleby powinno się pobrać
tuż przed ruszeniem wegetacji

wiosennej, po ustąpieniu mrozu i okrywy śnieżnej. Opisane próbki zbiorcze należy
niezwłocznie dostarczyć do
najbliższej Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej.
Rzepak należy do roślin,
które mają bardzo duże wymagania względem azotu. Azot
jest pierwiastkiem najsilniej
wpływającym na poziom plonowania tej rośliny. Pobranie
tego pierwiastka kształtuje się
na poziomie 60 kg N/ tonę
ziarna, oczywiście z odpowiednią masą słomy. Część
azotu rośliny pobierają z gleby.
Konieczne jest aby nawożenie
azotowe zostało wykonane
jak najwcześniej. W przypadku rzepaku przyjmuje
się zasadę, że „nawóz czeka
na rzepak”. W praktyce jest
to bardzo trudne do wykonania, gdyż trzeba wyczuć
moment, kiedy powierzchnia gleby jest jeszcze zamarznięta. Później mogą wystąpić

problemy z wjechaniem na
pole i może być po prostu za
późno. Przy plonie 4t/ha trzeba zastosować ok. 240 kg N.
Dawkę tę dzielimy na dwie
lub trzy w proporcjach:
70 i 30% bądź 60:30:10% lub
50:25:25%. Taki podział dużej dawki nawozu azotowego
na mniejsze, które podajemy
stopniowo w okresie wegetacji zmniejsza ryzyko wylegania roślin rzepaku. Pierwsza
dawka azotu (bezpośrednio
przed ruszeniem wegetacji) jest
szczególnie ważna. To od niej
zależy szybka regeneracja roślin. Najlepsza jest w tym okresie saletra amonowa. Drugą
dawkę należy zastosować po
około 2 tygodniach, gdy rośliny wejdą już w intensywny
rozwój. Wówczas azot można
zastosować w postaci saletry
amonowej lub mocznika. Ta
dawka azotu wpływa na dobre
osadzanie i wykształcenie się
łuszczyn.

mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławac
Ważnym składnikiem pokarmowym dla rzepaku jest
siarka. Rzepak ozimy pobiera znaczące ilości tego pierwiastka szczególnie wiosną
(od fazy wydłużania łodygi do
fazy zawiązywania łuszczyn).
Brak siarki w uprawie rzepaku
ogranicza wzrost roślin. Stają
się one bardziej podatne na
choroby oraz zmniejsza plon
a także zawartość tłuszczu
w nasionach. Całkowite pobranie siarki przez rzepak
wynosi 10 kg S/tonę ziarna
(25 kg SO3).
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Odmiany jęczmienia jarego

Przy wyborze odmian do siewu, warto poznać wyniki PDO.
W COBORU w ramach PDO
badano 41 odmian jęczmienia
jarego w 62 punktach doświadczalnych rozlokowanych na terenie całego kraju.
W ostatnim trzyleciu najlepiej
plonujące odmiany pastewne to
Soldo, Ella, Basic, KWS Atrika,
a w grupie odmian browarnych
KWS Irina, KWS Orphelia, Salome czy KWS Dante. 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, które dorównują najlepszym odmianom pastewnym.
W roku 2015 na jęczmieniu
jarym wystąpiła raczej mała presja chorób. Warunki pogodowe

nie sprzyjały rozwojowi chorób,
a jeśli już wystąpiły choroby
to raczej w średnim i małym
nasileniu. Najczęściej na jęczmieniu wystąpił mączniak
prawdziwy a także plamistość
siatkowa i rynchosporioza.
Różnice między odmianami
w większości chorób jęczmienia jarego są jednak stosunkowo
małe. Spośród zarejestrowanych

odmian, wyróżnić możemy jedynie kilka, które cechują się
ogólnie dobrą odpornością na
choroby. Należą do nich: KWS
Olof, Kucyk, KWS Dante, KWS
Fabienne czy Radek.
Jęczmień jary jest zbożem
podatnym na wyleganie, co
wynika z delikatnej budowy
źdźbła. W przedstawionym
zestawieniu (tab. 1) wyróżnić

Wartość browarna

Wysokość roślin (cm)

Wyleganie

Mączniak prawdziwy

Plamistość siatkowa

Rdza jęczmienia

Masa 1000 ziaren (g)

Wyrównanie ziarna (%)

Zawartość białka

Baryłka

2014

70,3

83,3

6,90

70

6

6

4

4

4

46,4

88

6

Blask

2001

68,7

79,4

5,55

75

5

4

5

5

5

46,4

87

6

Odmiany

Rynchosporioza

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Tabela 1 Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
Plon ziarna a1 (dt/ ha)
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Typu browarnego

Britney

2015

72,0

85,0

5,90

72

5

6

4

5

5

49,9

90

5

KWS Dante

2014

73,1

85,1

6,10

71

6

6

5

5

5

46,6

87

4

KWS Fabienne

2015

72,9

85,5

7,40

72

5

6

5

5

5

45,4

90

5

KWS Irina

2014

74,5

86,9

6,80

72

6

6

5

5

5

47,8

89

4

KWS Orphelia

2013

73,7

85,4

6,80

70

4

6

5

4

5

47,3

87

4

Nokia

2013

71,8

83,2

6,55

75

5

6

5

5

5

48,4

86

4

Olympic

2013

71,6

84,1

6,55

72

5

6

5

4

5

45,7

89

5

Salome

2014

73,5

85,2

5,85

70

5

5

5

5

5

48,2

89

5

Signora

2008

67,8

80,0

6,95

74

5

6

4

5

5

49,9

91

5

Stratus

1999

71,2

81,3

4,15

79

4

4

5

5

5

50,2

90

6

SU Lolek

2014

72,8

84,0

6,85

72

6

6

5

5

5

48,8

89

5

Argento

2013

71,2

82,7

73

4

6

5

5

5

47,7

85

4

Atico

2009

70,1

81,7

84

5

4

5

4

5

51,8

92

4

Typu pastewnego

Basic

2011

74,0

85,4

75

5

6

6

4

6

51,0

93

5

Ella

2012

75,0

86,1

78

5

6

6

4

5

50,1

90

4

Fariba

2012

70,6

81,7

68

6

6

4

4

5

47,0

83

6

Hajduczek

2013

68,1

79,3

70

6

6

3

4

5

49,9

87

6

Iron

2011

72,0

84,1

74

5

2

5

6

5

46,0

90

5

Kucyk

2012

70,7

81,7

81

4

6

6

5

5

48,6

91

6

KWS Atrika

2013

73,8

85,3

77

5

6

4

5

4

50,2

92

6

KWS Olof

2010

73,1

84,1

77

4

6

6

6

5

47,6

86

4

Natasia

2011

72,6

84,6

74

4

5

5

5

5

49,5

90

4

Oberek

2013

71,3

82,5

76

6

5

6

5

5

52,0

88

6

Penguin

2013

73,4

84,5

77

5

5

5

5

5

48,0

86

4

Podarek

2014

71,1

83,2

79

5

4

6

6

5

48,9

89

5

Radek

2015

72,9

84,9

79

4

6

5

5

5

48,2

89

5

Raskud

2012

70,6

81,0

79

4

4

6

5

5

49,7

90

7

Rubaszek

2014

72,2

82,9

70

6

6

5

5

5

46,5

86

5

Skald

2009

71,1

82,7

76

5

4

5

5

5

47,8

88

4

Skarb

2008

70,9

80,9

79

4

4

5

6

5

50,7

90

5

Soldo

2013

75,3

87,4

74

6

6

5

5

5

51,7

91

5

Suweren

2010

69,3

81,6

81

3

3

5

5

5

46,2

84

5

Tocada

2006

68,2

80,6

76

6

3

4

5

5

49,5

85

4

Gawrosz n

2012

59,7

68,8

88

4

6

5

5

5

45,8

40

9

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 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
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możemy kilka kreacji o większej odporności na wyleganie.
Z grupy odmian browarnych:
Baryłka, KWS Dante, KWS Irina
i SU Lolek oraz z grupy odmian
pastewnych Fariba, Hajduczek,
Oberek, Rubaszek, Soldo i Tocada. Przy uprawie jęczmienia na
cele browarne zaleca się niski
poziom nawożenia azotowego,
co w dużej mierze zapobiega
również wyleganiu.
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/m2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy
uprawie jęczmienia na cele
browarne stosuje się wyższą
obsadę – 350 ziarn/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.
Stan Krajowego rejestru
odmian jęczmienia jarego na
koniec roku 2015 wyniósł
53 odmiany. Wśród nich 23 to
kreacje typu browarnego natomiast 30 odmian było typu

pastewnego. Udział odmian zagranicznych w krajowym rejestrze wyniósł 54%. W 2015 roku
z Krajowego rejestru wykreślono 11 odmian, w tym dziesięć
browarnych: Class, Conchita,
Despina, Goodluck, Henrike,
Nuevo Ser, Sebastian, Toucan,
Victoriana i Żeglarz oraz jedna
pastewna – Mercada.
W roku 2015 jęczmień rozmnażany był na powierzchni
11,3 tys ha. W ostatnich latach
wzrasta udział odmian z Krajowego rejestru, w ogólnej
powierzchni plantacji nasiennych jęczmienia w porównaniu
z odmianami ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Udział
tych ostatnich wynosi obecnie
30% i zmniejszył się o blisko
5 % w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Z odmian zarejestrowanych w Krajowym rejestrze
największy udział w nasiennictwie miały Ella – 9,0%,
Kucyk – 8,9%, Oberek i Soldo
po 5,7% oraz Xanadu – 4,6%.
Przed wyborem odmiany do
siewu warto zapoznać się z Listą
odmian zalecanych do uprawy
na terenie województw (tab.2).
Jest to bardzo ważne ze względu na różnorodność glebową
i klimatyczną w naszym kraju.

Lista tworzona jest co roku na
podstawie wyników PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego). Odmiany
zalecane w największej liczbie
województw to: Ella, Soldo,
KWS Olof, Iron i KWS Atrika.
Nowe odmiany
Na początku roku 2016, po
posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian zbóż jarych, dyrektor
COBORU wpisał do Krajowego rejestru 10 nowych odmian
jęczmienia jarego, o zupełnie
nowym potencjale plonowania.
Wśród nich możemy wyróżnić
cztery odmiany browarne – RGT
Planet, KWS Cannton, RGT
Baltic i Uta oraz sześć odmian
pastewnych – KWS Vermont,
KWS Harris, Ringo, Polonia
Staropolska, Paustian i Allianz.
Wśród nowo zarejestrowanych możemy znaleźć zaledwie
2 odmiany polskie, natomiast
większość stanowiły odmiany
niemieckie i francuskie, oraz
jedna odmiana z hodowli
duńskiej.
Wśród zarejestrowanych
obecnie odmian jęczmienia
jarego (63) – nadal dominują
odmiany typu pastewnego (36),
pozostałe (27) to kreacje typu
browarnego.
Mgr inż. Joanna Szarzyńska
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Iron

2013

2014

2014

2014

2014

2015
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2013 2011 2012
2014
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2013
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2015 2015 2015 2015

Basic

2013 2013 2013
2016

Penguin

2015
2015

2012 2013

2012
2013 2012

2012

2016

2015

2015 2016 2016
2014

2014

2015 2014

2016

2013

2015

2016

Natasia
Salome

2016

2013
2012

2016

2016 2016

2013

2014

2013,
2016

2016

Rubaszek

2013

2016

4

2015

3
3
3

2016

2015
2016
2015

2

2015

2

2016 2016

Suweren

2012

2

2012

Atico

2

2011

1

Baryłka

2016

Britney

2016 R

Fariba

1
1
2016

1

Nokia

2016

Podarek

3
2

2015

Olympic

RAZEM

pomorskie

4

2016

SU Lolek

7
5

2013

2011

2016

KWS Orphelia

2015

2014

2016

9
7

2015
2016

2012

KWS Dante

2014

2015

2016

2010

12
10

2016

2014

Skald

2015

10

2016

Kucyk

15

2013

2016

2016

Argento

2015

15
2015

2015
2013
2014

2015 2015

KWS Irina

2011

2013,

Zachodnio-

Wielkopolskie

-Mazurskie

Warmińsko-

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

2013

2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2015 2015

KWS Atrika

Oberek

Lubelskie

2015 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2015 2013 2012

Soldo
KWS Olof

Kujawsko-

Odmiana

-Pomorskie

Lp.

Dolnośląskie

Tabela 2. Jęczmień jary na paszę, do uprawy w województwach w 2016 r.

1

2016

1

Raskud

2015

1

Stratus

2005

1

Razem

4

6

8

6

11

8

10

6

10

5

9

11

8

10

9

7

2016R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015
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Sukces w uprawie owsa
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Właściwości owsa powinny zachęcić do jego uprawy.
Warto włączyć tę roślinę do
płodozmianu, gdyż posiada ona
wyjątkowe właściwości fitosanitarne. W jej korzeniach wytwarzany jest alkaloid – skopolatyna,
który hamuje rozwój patogenów
wywołujących choroby podsuszkowe. Nie jest ona porażana przez
grzyby wywołujące choroby podstawy źdźbła, dzięki czemu jest
bardzo dobrym przedplonem
dla pozostałych gatunków zbóż,
w tym również dla pszenicy. Włączenie owsa w płodozmian może
znacznie ograniczyć rozwój chorobotwórczych patogenów w uprawach następczych.
Przy wyborze stanowiska uprawy głównym kryterium powinna być dostępność wody. Owies,
szczególnie od fazy strzelania
w źdźbło do wiechowania bardzo negatywnie reaguje na deficyt wody i stres suszy. Można go
uprawiać na wszystkich rodzajach
gleb, z wyjątkiem bardzo lekkich,
suchych piasków oraz gleb o wadliwych stosunkach wodnych. Jest
mało wrażliwy na niedobory wapnia i ma bardzo dużą tolerancję
na nadmiar jonów glinu i manganu dobrze znosi nawet dość silne
zakwaszenie gleby (w granicach
pH 4,5-7,2). Szczególnie tolerancyjna na zakwaszenie gleby jest
odmiana Poseidon.
Owies jest rośliną dnia długiego. Krótki dzień wpływa na znaczne przedłużenie okresu wegetacji,
a długi dzień skraca okres rozwoju wegetatywnego i powoduje

szybsze wytworzenie wiech. Jest to
przyczyna dużej wrażliwości owsa
na opóźnienie siewu – im późniejszy siew tj. dzień jest dłuższy,
tym bardziej negatywnie wpływa
na produktywność wiech, czyli
na plon ziarna. Niskie wiosenne
temperatury sprzyjają dobremu
ukorzenieniu się, dlatego owies
powinien być siany jak najwcześniej. Im wcześniejszy siew, tym
uzyskamy wyższe, stabilniejsze
i lepszej jakości plony.
Kluczowym czynnikiem plonotwórczym tego zboża jest pęd
główny. Jeśli owies zostanie posiany zbyt gęsto, ze względu na
brak odpowiedniej przestrzeni do
optymalnego rozwoju, w łanie
dominować będą mało produktywne pędy boczne. Zaleca się
zatem wysiew 400 – 500 roślin/
m². Aby zminimalizować negatywne zjawisko zbyt bujnego rozrostu pędów bocznych poleca się
uprawę owsa typu pojedynczo-wiechowego. Przykładem jest
Skorpion – wczesna i wysokoplenna odmiana.
Owies ma mocny system korzeniowy, posiada umiejętność
pobierania składników pokarmowych z głębszych warstw gleby.
Jednak z powodu krótszego niż
zboża ozime okresu wegetacyjnego i szybszego wzrostu, powstaje
czasowe zwiększone zapotrzebowanie na podstawowe składniki
odżywcze. Owies z plonem 1 t
ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 20-26 kg

azotu, 13 kg fosforu, 32 kg potasu, 10 kg wapnia, 5 kg magnezu,
4 kg siarki. Składniki pokarmowe należy stosować przedsiewnie.
Pozytywnie reaguje na nawożenie mikroelementami, przede
wszystkim manganem i borem.
Prawidłowe nawożenie fosforem
i potasem zwiększa odporność
owsa na choroby, niedobory wody
i wyleganie. Fosfor i magnez decydują także o lepszym wypełnieniu ziarna i równomiernym
dojrzewaniu wiech. Największy
wpływ na jakość ziarna wykazuje nawożenie azotem, ponieważ zwiększa masę plonu oraz
zawartość białka w ziarnie. Na
przykład, jeśli w fazie strzelania
w źdźbło brakuje 10-20 kg N/ha,
może to spowodować spadek plonu nawet o 10-15 dt/ha. Jednak
nadmierne dokarmianie azotem
jest równie niebezpieczne, gdyż
zostaje opóźnione dojrzewanie
słomy oraz następuje spadek jakości ziarna.
Użycie regulatorów wzrostu
w uprawie owsa jest kontrowersyjne. Późne ich zastosowanie
może negatywnie wpłynąć na
zaziarnienie, bielenie kłosów
i MTZ. Jednak priorytetem jest
konieczność przeciwdziałania
wyleganiu. Jeśli jednak zastosowanie regulatora jest konieczne,
sprawdzoną metodą jest podzielenie dawki i zastosowanie jej
w fazie BBCH 31/32 i BBCH 39.
Owies charakteryzuje się dość
dobrą zdrowotnością. W zasadzie

dobrze sobie radzi bez fungicydów. Jednak w latach o wysokiej
podatności na choroby, także
i to zboże może zostać porażone
przez patogeny.
Plantacje owsa są często
atakowane przez skrzypionkę.
Szczególnie w latach suchych od
fazy wyrzucania wiech powinno
się systematycznie monitorować
uprawę pod kątem obecności
tego owada. Próg szkodliwości
wynosi od 0,5 do 1 larwy na
roślinie. W latach o wysokim
natężeniu skrzypionki późne
porażenie może mieć istotny
wpływ na poziom plonu, dlatego niezbędna jest interwencja.
Uprawa owsa może być opłacalna. Wbrew powszechnej opinii, potencjał plonotwórczy
tej rośliny jest bardzo duży.
Wysokie plony są możliwe do
osiągnięcia bez konieczności
intensyfikacji uprawy i wysokich nakładów. Koszty produkcji
owsa są niższe niż innych zbóż.
Rolnicy uprawiający owies mniej
wydają na ochronę łanu i nawożenie. Dzięki cechom fitosanitarnym zboże to zostawia
po sobie bardzo dobre stanowisko, co ma szczególnie istotne
znaczenie w przypadku bardzo
uproszczonych płodozmianów
stosowanych obecnie w wielu
gospodarstwach.
Anna Rogowska na
podstawie opracowania Jensa
Heisratha „10 kroków do
sukcesu w uprawie owsa”

REKLAMA

SILOSY
ZBOŻOWE
SILOSY PŁASKODENNE

SILOSY LEJOWE

Ładow- Cena z montażem
ność
(brutto)
(ok. ton) styczeń 2016 r. (zł)

Ładow- Cena z montażem
ność
(brutto)
(ok. ton) styczeń 2016 r. (zł)

10

4 660

13

5 710

20

6 450

23

6 910

48
59

21 740

70

24 700

81

26 050
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38 000

23 010

28
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40 960
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11 120

121

43 050

68

12 790

137

46 550

91

15 230

153

48 560

100

18 350

132

21 750

210

30 140

260

34 300

Rozdrabniacz ss/tł.
– 1 t. – 5474 zł.,
mieszalnik 1 t.- 3690 zł.,
silosy paszowe: od 3 do
31 ton.
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Ostki – alternatywa na tereny zagrożone przez dziką zwierzynę.
Najwięcej szkód wyrządzają
dziki. W ciągu kilku ostatnich
lat ich populacja rozrosła się
i jest trudna do opanowania.
Przyczyną tego zjawiska było
mniejsze niż zakładane wykonanie planów łowieckich przez
koła łowieckie. Oprócz tego,
na przyrost populacji tych
zwierząt miał wpływ łagodniejszy klimat, jak i zmiany
w prowadzeniu upraw przez
rolników. Przedstawiciele kół
łowieckich obwiniają producentów rolnych, którzy obsiewają coraz większe połacie pól,
często aż do samego skraju
lasu. Nie pozostawiają wolnej przestrzeni, na której łatwo
upolować zwierzynę. Dodatkowym problemem jest stale
rozwijająca się infrastruktura,
przez co dziki podchodzą coraz
bliżej siedlisk ludzkich. Naturalnym środowiskiem życia
dzików jest las, jednak postępująca urbanizacja oraz coraz
większe powierzchnie upraw

sprawiły, że dziki o wiele częściej niż kiedyś wkraczają na
obszary zajmowane przez ludzi. Powstające nowe drogi,
które przecinają naturalne
tereny migracji obniżają bezpieczeństwo zarówno ludzi,
jak i dzików.
Ponadto zwiększyła się płodność tych zwierząt. Dziki też
szybciej dorastają i osiągają
dojrzałość płciową. Lochy
wypraszają się teraz dwa razy
w roku, a nie jak kiedyś tylko
raz. Dziki rozmnażają się na
potęgę. Wskutek tego w ciągu
10 lat populacja dzika w Polsce
wzrosła ponad dwukrotnie,
przyczyniając się do coraz liczniejszych strat w uprawach.
Dane, zgromadzone przez Polski Związek Łowiecki półtora
roku temu, mówią o kolejnym
wzroście populacji i kształtowaniu się liczebności na
poziomie około 300 tysięcy
osobników. Najwięcej dzików
odnotowano w województwie

zachodniopomorskim, najmniej w świętokrzyskim.
Rolnicy zgodnie z prawem
zgłaszają się do miejscowych
kół łowieckich z wnioskami
o odszkodowania. Ich wysokość nie jest satysfakcjonująca.
Rolnicy liczą na odstrzał, ale
pozbycie się dzików nie jest
łatwe nie tylko z powodów
technicznych czy prawnych,
ale też etycznych. Na przykład
w ubiegłym roku Minister Środowiska, pod presją rolników
skrócił okresy ochronne. Jednak myśliwi odmówili odstrzeliwania loch i warchlaków.
Z ich punktu widzenia takie
działanie byłoby niemoralne.
Na ogół wieczorami wataha rusza na żer. Wtedy pola
i uprawy stają przed nimi
otworem. Dziki wybierają
miejsca, w których właściwego pokarmu jest w bród.
Na plantacjach obserwujemy przeoraną ziemię, którą
to dzik przekopuje za pomocą

Urodzaj z Kędzierzyna

W wiosennym nawożeniu, stosuj nawozy najwyższej jakości
Planując wiosenne nawożenie upraw, wielu z nas zastanawia się, jaki nawóz azotowy
wybrać, aby jak najlepiej zabezpieczyć rośliny w tak ważny
czynnik plonotwórczy, jakim
jest azot. Zapewnienie roślinom warunków do prawidłowego rozwoju już na starcie,
to zapowiedź korzystnego
wzrostu i dobrej kondycji roślin w okresie późniejszym.
REKLAMA

Obok wyboru wysokiej jakości nawozów, czynnikiem
decydującym o plonowaniu
oraz jakości plonów rolniczych, jest dostosowanie dawek i terminów stosowanych
nawozów do wymagań roślin.
Azot należy stosować
w okresach, w których istnieje
możliwość jego szybkiego pobrania, najlepiej w systemie
dawek dzielonych. Dzielenie

dawki na części powoduje lepsze wykorzystanie pierwiastka
i ogranicza jego straty z gleby.
Ponadto umożliwia późniejszą
korektę żywienia roślin.
Dobry start roślinom może
zapewnić jedynie wczesna aplikacja azotu, stąd nawożenie
powinniśmy rozpocząć tuż
przed wiosennym wznowieniem wegetacji. Błędem jest
opóźnienie w dostarczeniu

gwizdu, czyli ryja z tarczą ryjową, która ułatwia zwierzęciu
pozyskanie pokarmu. Dieta
jest zdecydowanie roślinna.
Dziki przeważnie wyrządzają
szkody na polach położonych
blisko skraju lasu, najczęściej
w uprawie kukurydzy – niszczą
plantacje zaraz po wysiewie.
Lubią także zboża, szczególnie
pszenicę, rzepak, do ich przysmaków należą też ziemniaki. Poza tym zaobserwowano
również zmianę składu diety
dzika – do niedawna rośliny
uprawne stanowiły 25%, teraz liczba ta wzrosła do blisko
80%. Problem powszechnego
występowania dzików na plantacjach wymusiły opracowanie wielu metod zapobiegania
szkodom wyrządzanym przez
zwierzęta. Jedne są mniej, inne
bardziej skuteczne.
Jednym z efektywniejszych
i niegenerujących dodatkowych nakładów sposobów
na zniechęcenie dzików do

odwiedzania naszych plantacji
jest wybór odpowiednich odmian. W przypadku pszenicy
warto rozważyć uprawę form
ościstych, które są szczególnie
przydatne na terenach przyleśnych. Zdecydowanie rzadziej
są niszczone przez dziki i inną
zwierzynę leśną.
Niestety, w dostępnej na polskim rynku ofercie znajduje
się niewiele odmian jarych
tego typu. Należy zauważyć,
że pszenice ościste dorównują
plonem formom nieościstym.
Trzeba wybrać taką, która łączy wysoką zdrowotność kłosa
i liścia ze stabilnym plonem.
Tego typu odmiany dzięki bardzo dobremu profilowi zdrowotnościowemu doskonale
udają się po każdym przedplonie, włączając w to również kukurydzę. Warto, by odmiana
posiadała cechy wysokojakościowe. Przykładem może być
odmiana jakościowa typu A –
Quintus. Jest to pszenica jara

średnio wczesna, o wysokim
plonie, cechująca się bardzo
wysoką masą tysiąca ziaren.
Jest tolerancyjna na fuzariozę
oraz odporna na rdzę żółtą,
brunatną i inne choroby liści.
Toleruje przedplony zbożowe
oraz stanowiska o nadmiernych opadach.
Z uwagi na rosnące zagrożenie ze strony dzików i innych zwierząt leśnych wybór
odmian jarych ościstych,
w których zwierzęta nie żerują, gdyż czują się na takich
plantacjach niekomfortowo
jest najprostszym sposobem
eliminowania strat spowodowanych przez zwierzęta łowne.
Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniej odmiany
warto rozważyć wybór pszenicy typu ostka, gdyż w końcowym efekcie okazuje się to
być bardziej opłacalne, niż narażenie na zniszczenie całych
plantacji obsianych uprawami
„nieościstymi”.

składnika żywieniowego,
ponieważ zawsze wpływa na
końcowy efekt plonowania.
Rośliny w kolejną fazę rozwojową wchodzą osłabione,
a z upływem czasu wcześniej
popełnione błędy, nie są już
do nadrobienia.
Na efektywność nawożenia
azotem wpływa forma azotu
zawarta w nawozie. W wiosennym nawożeniu warto
postawić na nawozy uniwersalne, najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane, np.
Zaksan® (32% N) czy Salmag®
(27,5% N). Nawozy te z uwagi na zawartość w równych
ilościach zarówno wolniej

działającej formy amonowej,
jak również szybko działającej
formy saletrzanej doskonale
sprawdzają się w nawożeniu
praktycznie wszystkich upraw.
Inną bardzo ważną kwestią jest
zawartość w nawozie składników drugoplanowych, takich
jak siarka, wapń, magnez, bor.
Stosowanie nawozów produkowanych w Grupie Azoty
ZAK S.A., to gwarancja stosowania produktów spełniających najwyższe standardy
jakościowe w zakresie wymogów dotyczących nawożenia
azotem. Równomierna granula
nawozu, ułatwia precyzyjny
wysiew oraz wytrzymałość

mechaniczną, co stanowi
optymalne rozwiązanie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.
Określenie dawki nawozu
azotowego powinno być zgodne z wymaganiami ochrony
środowiska. Wysokość dawki powinna uwzględniać, m.
in. Poziom przewidywanego
plonu, zawartość azotu mineralnego w glebie (test N min),
dopływ azotu z innych źródeł,
a także fazę rozwojową i kondycję rośliny uprawnej oraz
warunki pogodowe.

Anna Rogowska

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Minowska-Kłos

Nawożenie zbóż ozimych
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Wysokość i jakość plonu zależna jest od zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe.
W okresie wiosennym (ruszenie wegetacji) zboża ozime
wymagają przede wszystkim
nawożenia azotem, siarką i mikroskładnikami, natomiast stosowanie pozostałych składników
pokarmowych, tj. fosforu, potasu
i magnezu odbywa się głównie
w okresie jesiennym.
Szczególną rolę w kształtowaniu plonu odgrywa azot, który
warunkuje plon zbóż nie tylko
pod względem wielkości, ale również jego jakości. Należy pamiętać jednak o tym, że azot jest
efektywny tylko wtedy, kiedy rośliny są dobrze zaopatrzone w pozostałe makro- i mikroskładniki.
Na wielkość plonu roślin
zbożowych wpływ mają trzy
elementy: liczba kłosów na jednostce powierzchni, liczba ziaren
w kłosie oraz masa tysiąca ziaren (MTZ). Są one ze sobą ściśle
powiązane.
W praktyce bardzo ważne
jest, aby rośliny miały dostęp do
azotu w każdej fazie rozwojowej
w odpowiednich ilościach, gdyż
w innym przypadku prowadzi
to do redukcji poszczególnych
REKLAMA

elementów struktury plonu. Przykładowo niedobór tego składnika
może prowadzić do spadku liczby
źdźbeł kłosonośnych, redukcji
kłosków i liczby płodnych kwiatków, co w konsekwencji wpływa
na liczbę ziarniaków w kłosie.
Z kolei w późniejszych fazach
rozwojowych, jego niedobór
powoduje zmniejszenie masy
ziarniaków, które zwykle odznaczają się niską zawartością
białka, co eliminuje je jako ziarno jakościowe (pszenica ozima).
W prawidłowej strategii nawożenia zbóż azotem nie jest wskazany
również nadmiar tego składnika.
W początkowych fazach wzrostu
(faza krzewienia) wysoka dostępność azotu pobudza rośliny do
intensywnego krzewienia, a także
przyczynia się do dłuższej żywotności wytworzonych źdźbeł. Stąd
też w łanach, które były dostatecznie lub nadmiernie rozkrzewione w okresie jesiennym (zboża
ozime) zbyt duża podaż azotu
wczesną wiosną może prowadzić
do nadmiernego ich zagęszczenia.
Co z kolei może być przyczyną
większej podatności roślin na

choroby grzybowe w skutek słabego przewietrzenia łanu.
Poprzez umiejętne i zbilansowane nawożenie roślin możemy wpływać na wielkość
i jakość plonu oraz na cechy
jego struktury. Jako podstawowe nawożenie ozimin wiosną
należy z pewnością wymienić
nawożenie azotem. Nawozy azotowe należy stosować w dawkach
dzielonych. Najważniejszą rolę
plonotwórczą spełnia pierwsza
dawka azotu, stosowana wczesną wiosną w okresie ruszenia
wegetacji. Wpływa ona na liczbę
kłosów na jednostce powierzchni, przyczyniając się do wzrostu
i rozkrzewienia produkcyjnego,
ma też podstawowe znaczenie
w formowaniu się elementów
kłosa. Pominięcie jej zawsze
prowadzi do spadku plonu. Zazwyczaj w tym okresie stosuje
się 50-60% wyliczonej dawki
azotu. Oczywiście wyliczoną
dawkę nawozu azotowego należy pomniejszyć o zawartość
azotu mineralnego w glebie. Azot
mineralny oznaczymy w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG-PIB w Puławach

Średnie pobranie skł. pokarmowych przez zboża (kg/t ziarna) z odpowiednią ilością słomy.
Składniki pokarmowe
Gatunek

Azot (N)

Fosfor (P2O5)

Potas (K 2O)

Magnez (MgO)

Siarka (S)

Pszenica ozima

28-32

9-13

16-24

3,0

4,5

Pszenżyto

22-26

9-13

16-24

3,0

3,5

Żyto

22-26

8-13

18-26

2,5

3,0

Jęczmień ozimy

22-26

10-13

20-26

2,5

3,5

Tabela 2. Struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu nawożenia azotem (G.
Podolska, G. Hołubowicz – Kliza, 2009).
Dawka i faza nawożenia azotem

Plon ziarna i komponenty plonu
Liczba
kłoPlon (t/ha)
sów na m

Liczba
Plon ziarna
MTZ (g)
ziaren
z kłosa (g)
w kłosie

Krzewienie

Strzelanie
w źdźbło

Kłoszenie

60

40

-

7,6

528

30,1

1,43

47,5

-

60

40

6,9

499

29,4

1,36

46,3

60

-

40

7,4

511

30,1

1,44

47,7

60

25

15

7,7

513

31,6

1,49

47,1
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ADOB® 2.0
Zn IDHA

Wyróżniony tytułem
„Innowacyjny Produkt Rolniczy 2015”
w kategorii nawozów.

IDHA
Biorozkładalny
czynnik chelatujący
IDHA

Zmniejszone napięcie
powierzchniowe
cieczy nawozowej

www.adob.com.pl

Szybka
biodegradacja

Czym po zimie zwalczyć choroby
w pszenicy ozimej
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Pierwszy zabieg wykonany w zbożach ozimych jest podstawą ochrony fungicydowej bez
której skuteczność kolejnych zabiegów może okazać się niezadowalająca.
Zabieg ten chroni pszenicę ozimą przed takimi chorobami jak
np.: łamliwość źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła i korzeni,
mączniak prawdziwy, rdza brunatna oraz septorioza paskowana
liści, septorioza plew (objawy na
liściach) i brunatna plamistość
liści (DTR). Jest to jedyny termin
zabiegu kiedy skutecznie możemy
ochronić podstawę źdźbła przed
chorobami aby bez zakłóceń przewodziły wodę i substancje odżywcze do kłosa.
Zabieg w celu zwalczania chorób podstawy źdźbła w uprawie
pszenicy należy przeprowadzić
w fazie końca krzewienia (BBCH
29-30) i początku strzelania
w źdźbło, a zwłaszcza w fazie
pierwszego, drugiego kolanka
(BBCH 31-32).
Do zwalczania chorób podstawy źdźbła można zaproponować
REKLAMA

Dr Joanna
Horoszkiewicz-Janka
IOR – PIB w Poznaniu

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Fot. M.Korbas)

Łamliwość źdźbła (Fot. M.Korbas)

przykładowo następujące s.cz. zawarte w oferowanych na rynku
fungicydach: cyprodynil + pikoksystrobina, fluksapyroksad +
epoksykonazol, fluksapyroksad +
epoksykonazol + piraklostrobina,
krezoksym metylu + epoksykonazol, prochloraz, protiokonazol + biksafen, protiokonazol +

tetrakonazol, tiofanat metylowy,
cyprodynil, prochloraz + tebukonazol + proquinazid, prochloraz
+ fluchinkonazol.
Wyżej wymienione substancje czynne zarejestrowane są do
zwalczania obu chorób podstawy
źdźbła lub tylko fuzaryjnej zgorzeli
podstawy źdźbła i korzeni albo

biksafen + spiroksamina, prochloraz + propikonazol, fenpropimorf
+ metrafenenon + epoksykonazol,
metrafenon + epoksykonazol, piraklostrobina + epoksykonazol,
proquinazid, spiroksamina +
protiokonazol, fenpropimorf
+ krezoksym metylu + epoksykonazol, tiofanat metylu +

ROLTOP
maszyny rolnicze
i komunalne

www.roltop.pl

łamliwości źdźbła. Szczegółowe
informacje zawarte są w etykiecie
fungicydu. Jeżeli fungicyd jest zarejestrowany w dawce „od” - „do”
to w przypadku, gdy nie ma silnego
porażenia liści można w początkowych fazach rozwoju pszenicy
zastosować tę niższą zarejestrowaną dawkę.

Choroby podstawy źdźbła nie
zwalczane w intensywnej uprawie
pszenicy ozimej powodują straty
ilościowe i jakościowe plonu.
O stratach w plonie decydują chore
źdźbła porażone w stopniu silnym
i średnim. Przed przystąpieniem do
pierwszego po ruszeniu wegetacji
zabiegu z użyciem fungicydu warto
wykonać lustrację pola, aby dobrać
taki fungicyd, który oprócz chorób
podstawy źdźbła ograniczy występujące w tym czasie choroby liści.

PEWNOŒÆ - JAKOŒÆ - NIEZAWODNOŒÆ
OD 1992 ROKU

Solidny Partner Twojego gospodarstwa
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Uodparnianie się chwastów – cz. I.
Inhibitory syntezy aminokwasów
Coraz częstszym spostrzeżeniem plantatorów jest
braku skuteczności zastosowanego herbicydu
w stosunku do gatunku chwastu, który wcześniej
bardzo efektywnie zwalczał.
Jeżeli zabieg ochroniarski
został wykonany zgodnie ze
wszystkimi zaleceniami, a wrażliwy gatunek pozostał – mamy
do czynienia ze zjawiskiem uodparnianiem się.
Zagadnienie z punktu widzenia
naukowego jest bardzo skomplikowane. Plantatorów, bardziej
interesuje problem zapobiegania
lub jeżeli zaistnieje, wyeliminowania go. W znacznym skrócie
można określić, że to niekorzystne
zjawisko jest związane z mechanizmem działania poszczególnych substancji czynnych. To one
zakłócają różnego typu procesy
fizjologiczne roślin. Przed takim
działaniem bronią się chwasty
wytwarzając reakcje obronne
– tak w wielkim uproszczeniu
powstaje zjawisko uodpornienia.
Znanych jest około 30. mechanizmów działania. Część z nich
jest bardzo podobna. W celu ułatwienia rozwiązania tego skomplikowanego zjawiska podzielono je
na siedem grup co w praktyce jak

dotąd okazało się wystarczające.
Nie ma możliwości szybkiego
określenia roślin uodpornionych,
a jeżeli już dany plantator przekona się, że zjawisko to występuje na
jego plantacji jedyną poradą jaką
uzyskuje to informacja o konieczności stosowania herbicydów o innym mechanizmie działania niż
dotąd lub stosowanie mieszanin
o różnych mechanizmach. Pojęcia
„mechanizm działania” często
pojawia się na szkoleniach w artykułach popularnych i popularno-naukowych tylko jako pojęcie
ogólne. Brak informacji z tego
zakresu uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie. Jak można
zmienić mechanizm działania
skoro nie jest się zbytnio zorientowanym jaki był zastosowany
i okazał się nieskuteczny. Podstawowy podział przedstawiono
w tabeli. Po kilku nieudanych próbach oznaczenia mechanizmów
działania zaczęto w etykietach
herbicydów zaznaczać ich klasyfikację według organizacji HRAC.

Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB w Poznaniu
Aktualnie najbardziej rozpowszechniona grupą chemiczną
w ramach rozpatrywania zjawiska odporności są inhibitory
syntezy aminokwasów (grupa B).
W literaturze bardzo często są
opisywane pod jeszcze bardziej
skomplikowanymi nazwami: inhibitory syntazy acetylomleczanowej, w skrócie ALS lub inhibitory
syntazy kwasu acetylohydroksyksylowego, w skrócie AHAS.
Ujmując to jak najprościej, mechanizm ten dotyczy substancji
czynnych powodujących zahamowanie biosyntezy aminokwasów:
izoleucyny, leucyny oraz waliny.

Wykaz substancji chwastobójczych reprezentujących poszczególne mechanizmy dzialania
Mechanizm działania oraz kod wg HRAC
01.03.2016

Substancje czynne

Inhibitory syntezy lipidów [A]

Chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylu, cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, fluazyfop-P-butylowy,
haloksyfop-P, kletodym, pinoksaden

Inhibitory syntezy aminokwasów [B]

Amidosulfuron, chlorosulfuron, flazasulfuron, florasulam, flupyrsulfuron metylowy, foramsulfuron, etametsulfuron, imazamoks, jodosulfuron metylosodowy,
metasulam, mezosulfuron metylowy, nikosulfuron,
penoksulam, piroksysulam, propoksykarbazon sodowy, rimsulfuron, tienkarbazon metylu, tifensulfuron,
triasulfuron, tribenuron metylowy, triflusulfuron,
tritosulfuron

Inhibitory fotosyntezy [C1, C2, C3]

Bentazon, bromoksynil, chlorotoluron, chlorydazon,
desmedifam, fenmedifam, izoproturon, lenacyl,
linuron, metamitron, metobromuron, metrybuzyna,
pirydat, terbutyloazyna

Destruktory błon komórkowych [E]

Bifenoks, karfentrazon etylowy

Beflubutamid, chlomazon, diflufenikan, fluorochloriInhibitory syntezy pigmentów [F1, F2, F3] don, flurtamon, izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion,
tembotrion, topramezon

Agritox 122x310 Nufarm ramka krzywe JW 2016.indd 1

18.02.2016 13:49

Inhibitory wzrostu merystemów [I,
K1, K3, N]

Dimetachlor, dimetenamid-P, etofumesat, flufenacet,
metazachlor, napropamid, pendimetalina, petoksamid,
propyzamid, prosulfokarb, S-metolachlor

Regulatory wzrostu [O]

2,4-D, aminopyralid, chinomerak, chlopyralid, dichloroprop, dichloroprop-P, dikamba, fluroksypyr, MCPA,
MCPB, mekoprop, mekoprop-P, pikloram
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®
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DuPont
Granstar
Ultra SX
TM

®

®

herbicyd

Ty produkujesz – my chronimy
www.dupont.pl

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. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Granstar® Ultra 50 SG, SX®, DuPont , The miracles of science – znaki handlowe zarejestrowane przez E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.).
* obie substancje aktywne zawarte w środku Granstar Ultra SX są zarejestrowane do stosowania w owsie w UE.
TM

Granstar Ultra 248x310 DuPont ramka JW 2016.indd 1
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Środki sklasyfikowane w grupie B

reprezentują kilka podstawowych
związków chemicznych. Najpopularniejsza to sulfonylomoczniki,
do których należą: amidosulfuron, chlorosulfuron, etametsulfuron metylowy, flazasulfuron,
foramsulfuron, flupyrsulfuron
metylowy, jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy,
nikosulfuron, rimsulfuron, tifensulfuron, triasulfuron, tribenuron
metylowy, triflusulfuron i tritosulfuron. Triazolopirymidyny
są reprezentowane przez florasulam, metasulam, penoksulam
i piroksysulam. Z innych grup
chemicznych należy wymienić
imazamoks, propoksykarbazon
sodowy oraz tienkarbazon metylu. Zdecydowana większość
wymienionych związków ma
zastosowanie w odchwaszczaniu kukurydzy i zbóż. Wśród
nich wiele jest przeznaczonych
do zwalczania miotły zbożowej.
Gatunek ten, opisano w kraju najszerzej, jako uodparniający się.
Jak już wspomniano, jedna
z metod przeciwdziałająca i zapobiegająca wystąpieniu tego zjawiska jest stosowanie mieszanin
reprezentujących więcej niż jeden
mechanizm działania. Z określeniem mieszanina kojarzy się
na ogół stosowanie co najmniej
REKLAMA
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dwóch herbicydów (mieszanina
zbiornikowa). Należy jednak pamiętać, że na rynku znajduje się
wiele mieszanin fabrycznych –
dwu- i trzyskładnikowych. Trudno wśród nich znaleźć herbicydy,
które w dwojaki sposób, zwalczają
miotłę zbożową. Na ogół reprezentują one różne mechanizmy
niszczenia chwastów dwuliściennych. Przedstawiono kilka przykładów mieszanin fabrycznych,
których jednym z komponentów
są inhibitory syntezy aminokwasów, a drugim regulatory wzrostu.
Czy stosując rotacyjnie wymienione preparaty zapobiegnie się
pojawianiu się uodpornionej
miotły zbożowej lub konkretnego gatunku dwuliściennego?
• Dragon 450 WG (florasulam)
+ aminopyralid
• Granstar Power 74,4 SG (tribenuron) + mekoprop-P
• Huzar Activ 387 OD (jodosulfuron metylosodowy)
+ 2,4-D
• Lancet Plus 125 WG (florasulam + piroksysulam) +
aminopyralid
• Lintur 70 WG (triasulfuron)
+ dikamba
• Mocarz 75 WG (tritosulfuron) + dikamba
• Mustang 306 SE (florasulam)
+ 2,4-D

• Mustang Forte 195 SE (florasulam) + 2,4-D + aminopyralid
• Tomigan Forte 102 ,5 SE
(florasulam) + fluroksypyr
Oczywiście, że nie! Po pierwsze
nie wszystkie preparaty z grupy
inhibitorówy syntezy aminokwasów zwalczają miotłę. Stąd często
nadużywa się określenia że „nie
ma sensu stosować sulfonylomoczników bo i tak nie zwalczą
miotły”. Część z nich z założenia
jej nie zwalcza! W przykładowym
zestawieniu tylko jodosulfuron
metylosodowy i piroksysulam
zwalcza miotłę. Jeżeli okazałyby
się nieskuteczne należy zastosować
substancje z innych grup (inne mechanizmy działania). Inny wariant:
załóżmy, że jeden z wymienionych
herbicydów nie zwalczył (do tej
pory zwalczając) jakiegoś gatunku
chwastu dwuliściennego. W takiej
sytuacji nie ma sensu zastosować
zamiennie któregoś z wymienionych. A to dlatego, że wszystkie
„składają się” z dwóch takich samych mechanizmów działania: inhibitorów syntezy aminokwasów
i regulatorów wzrostu. W praktyce to mało prawdopodobne by
regulator wzrostu nie zniszczył
wrażliwego chwastu. To grupa
na którą najmniej uodparniają się
chwasty, ale o tym w kolejnym
odcinku.

Chwasty jednoliścienne
w zbożach jarych

Dla plantatora zbóż, chwasty jednoliścienne, od
zawsze stanowiły poważny problem.
Ze względu na bliskie pokrewieństwo botaniczne ze
zbożami, stanowią dla nich
szczególne zagrożenie, wynikające po pierwsze z takich
samych preferencji pokarmowych (zjawisko konkurencyjności międzygatunkowej), a po
drugie z faktu bycia głównym
źródłem chorób i szkodników.
Występujące w uprawach
zbóż, chwasty jednoliścienne
możemy podzielić na tzw. zimnolubne i ciepłolubne.
Zimnolubne – kiełkujące
najczęściej już w temperaturze około 3-5°C (głównie owies
głuchy, wyczyniec polny, miotła zbożowa, perz właściwy
czy wiechlina roczna).
Ciepłolubne – kiełkowanie
rozpoczynają w temperaturze powyżej 10-15° (głównie
chwastnica jednostronna,
chociaż sporadycznie można
spotkać w łanie zbóż jarych
również włośnicę siną czy
zieloną).
Obowiązujące obecnie zalecenia dotyczące metodyki
integrowanej ochrony roślin,
zakładają, że na samym początku powinno się zacząć od
zastosowania metod niechemicznych (agrotechnicznych,
mechanicznych, fizycznych,
biologicznych czy mieszanych),
a dopiero w przypadku uzyskania niezadowalających rezultatów, należy zastosować
środki chemiczne (herbicydy).
Na wczesnym etapie rozwoju
zarówno chwastów jak i zbóż,
najczęściej stosowaną przez
plantatorów metodą jest mechaniczne usuwanie chwastów,
z wykorzystaniem głównie brony zwanej chwastownikiem.
Walka z chwastami ogranicza
się w tym przypadku jedynie
do dwukrotnego bronowania
w poprzek pola, po siewie
zbóż, ale dopiero w momencie gdy ukażą się wschody
chwastów. Powtórnie zabieg
ten można przeprowadzić
dopiero w czasie krzewienia
zbóż, ale przed stosowaniem
herbicydów.
Jednak szybka i skuteczna
eliminacja chwastów jednoliściennych z plantacji zbóż
jarych jest możliwa jedynie
poprzez aplikację właściwie
dobranych herbicydów. Występująca w ostatnich latach,
krótka, często bezśnieżna i ciepła zima oraz wczesna wiosna
poniekąd wymusza wykonanie

wcześniejszych zabiegów agrotechnicznych, w tym siewów
i oprysków zbóż jarych. Powoduje to wydłużenie okresu
wegetacji roślin i sprawia, że
w łanie zbóż (zwłaszcza słabiej
rozkrzewionych) może wystąpić zachwaszczenie wtórne,
z przewagą chwastów ciepłolubnych. Powoduje to konieczność wykonania dodatkowego
zabiegu, często w zaawansowanych fazach rozwojowych
rośliny uprawnej, co może
ograniczać możliwości zastosowania niektórych herbicydów.
Dodatkowym czynnikiem
ograniczającym jest fakt, że
większość środków można
stosować tylko raz w sezonie
wegetacyjnym.
Spektrum zarejestrowanych preparatów zwalczających chwasty jednoliścienne
w zbożach jarych ogranicza
się do zaledwie kilku substancji czynnych. Wśród preparatów służących do zwalczania
wyłącznie chwastów jednoliściennych (tzw. graminicydów)
znajdują się środki zawierające
s.cz. fenoksaprop-P-etylu (Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW,
Norton 069 EW, Puma Uniwersal 069 EW, Rumba 069 EW),
skutecznie eliminujące chwastnicę jednostronną, miotłą zbożową, owies głuchy, włośnice
i wyczyńca polnego. Natomiast
perz właściwy i wiechlina roczna są niestety niewrażliwe na
tę substancję czynną. Herbicydy mające w składzie fenoksaprop-P-etylu można stosować
w pszenicy jarej i jęczmieniu
jarym, od początku krzewienia do 1 kolanka, w dawce
0,8-1,0 l/ha. Zarówno owies
głuchy, jak i chwastnica jednostronna wykazują największą
wrażliwość na tę substancję
od fazy 2 liści właściwych do
początku krzewienia.
Preparaty posiadające
w swoim składzie pinoksaden, takie jak: Axial 100 EC,
Axial 50 EC i Fraxial 50 EC to
następna grupa graminicydów,
przeznaczona do stosowania
w pszenicy i jęczmieniu jarym. Preparaty te zwalczają
owies głuchy, chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową
i wyczyńca polnego. Ich zaletą
jest to, że można je stosować
aż do fazy liścia flagowego
rośliny uprawnej. Herbicyd
Axial 100 EC należy stosować
łącznie z adiuwantem Adigor

440 EC, w dawce 0,3 + 0,9 l/
ha lub w przypadku bardziej
zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów w dawce 0,45 +
1,35 l/ha. Natomiast graminicydy Axial 50 EC i Fraxial
50 EC można stosować w dawce 0,6-0,9 l/ha. Niewątpliwie
zaletą pinoksadenu jest to, że
jest on pobierany przez rośliny
bardzo szybko (około 1 godziny) i występujące po tym czasie
opady deszczu nie obniżają
jego skuteczności działania.
Podczas łączenia tych graminicydów z innymi herbicydami
(w celu zwiększenia spektrum
zwalczanych chwastów) należy
unikać mieszania z pochodnymi sulfonylomocznika, gdyż
może to spowodować obniżenie skuteczności zwalczania
chwastów.
Herbicydy zwalczające,
zarówno chwasty jedno- jak
i dwuliścienne, zawierające sulfosulfuron (Apyros 75 WG,
Nylon 75 WG, Ogar, Protos)
skutecznie eliminują chwastnicę jednostronną, miotłę
zbożową, a w średnim stopniu owies głuchy. Preparaty
te ograniczają także rozwój
perzu właściwego w danym
sezonie wegetacyjnym. Zarejestrowane są do stosowania
w pszenicy jarej, w mieszaninie
z adiuwantem, w dawce 26,5 g/
ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Wysoka wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność
działania tych herbicydów.
Z pozostałych herbicydów
warto wymienić jeszcze Attribut 70 SG (propoksykarbazon
sodowy), zwalczający miotłę
zbożową i perz właściwy,
a w średnim stopniu owies
głuchy, na który najlepsze
działanie wykazuje w fazie
2-4 liści w dawce 60 g/ha.
mgr inż. Marcin Bortniak
IUN G – PIB,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Odmiany kukurydzy cukrowej
Kukurydza cukrowa zdobywa coraz większą
popularność w Polsce.
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Maksymalny plon
od początku do końca
www.saaten-union.pl

Jej uprawa zajmuje około
8 tysięcy hektarów (dane własne), z czego około 85% jest
przeznaczone dla przemysłu
przetwórczego (ziarno konserwowane w puszkach i mrożone) i około 15% na świeży
rynek (kolby do bezpośredniego spożycia i do gotowania).
Jest rośliną warzywną o wyjątkowym znaczeniu w żywieniu
człowieka. Jej wartość odżywcza i smakowa jest związana
z wysoką zawartością łatwo
przyswajalnych, wysoko energetycznych cukrów prostych
oraz z wysoką zawartością
błonnika regulującego działanie przewodu pokarmowego.
Ziarno kukurydzy cukrowej
zawiera komplet mikro i makroelementów, a w szczególności charakteryzuje się dużą
zawartością potasu, wapnia,
magnezu, żelaza oraz cynku.
Zawiera znacząco więcej selenu, niż inne warzywa, który
odgrywa olbrzymią rolę w profilaktyce anty-nowotworowej.
Zawiera również wiele witamin: A, C, B1, B2, PP, w szczególności duże ilości witaminy
E, określanej jako „witamina
młodości”. Odgrywa bardzo
ważna rolę w diecie bezglutenowej. Zawiera również duże
ilości b-karotenu. Jest bogatym
źródłem antyoksydantów. Kukurydza konserwowa stanowi cenny dodatek do sałatek,
mieszanek warzywnych i zup.
W przetwórstwie spożywczym,
kolby kukurydzy cukrowej są
przedmiotem mrożenia, głównie dla sieci „fast food”. Kolby
mogą być spożywane w formie gotowanej, grilowanej,
lub bezpośrednio, jako świeże warzywo.
W produkcji występują trzy
typy odmian mieszańcowych
kukurydzy cukrowej:
• odmiany normalnie słodkie
typu su (sugary), o zawartości cukrów od 4-6% w świeżej masie,
• odmiany o podwyższonej
zawartości cukru, typu
se (sugar enhancement)
o zawartości cukrów
6-8% w świeżej masie,
• odmiany supersłodkie typu
sh2 (shrunken 2) o zawartości 8-12% i powyżej w świeżej masie.
W przetwórstwie używane
są głównie odmiany supersłodkie i w mniejszym zakresie
słodkie. W produkcji na świeży
rynek dominują odmiany supersłodkie. Zarówno na świeży
rynek jak i do przetwórstwa

akceptowane są wyłącznie odmiany o żółtym zabarwieniu
ziarna. Kolor ziarna określa
się w skali 1-5 (1- kolor jasnożółty; 5- kolor ciemnożółty).
Odmiany o ziarnach żółtych
i białych (tzw. bicolor) i o ziarnie białym, charakteryzujące się wyjątkowym smakiem,
są przedmiotem produkcji
amatorskiej.
W charakterystyce odmian
kukurydzy cukrowej zwraca
się uwagę na takie cechy jak:
potencjał plonowania, wielkość kolby, wielkość i barwę
ziarna, delikatność okrywy
owocowo-nasiennej, odporność na wyleganie, choroby
i szkodniki oraz na długość
okresu wegetacji (odmiany
wczesne, średniowczesne
i późne). W przetwórstwie
preferowane są odmiany o wydłużonym (głębokim) ziarnie,
które zapewniają wysoki uzysk
surowca (do 40%) w procesie
odziarniania kolb. Znaczący
i wzrastający jest również
rynek świeżych kolb, (giełdy
owocowo-warzywne i supermarkety, sprzedaż bezpośrednia gotowanych kolb na
plażach i w miejscowościach
wypoczynkowych). W tym
segmencie dominują odmiany o dużych kolbach, które
z reguły charakteryzują się
grubym rdzeniem i mniejszym
uzyskiem ziarna.
Podstawą produkcji kukurydzy cukrowej, zarówno dla
przemysłu przetwórczego, jak
i na świeży rynek, są nowoczesne odmiany mieszańcowe F1.
Wśród głównych celów
hodowli odmian kukurydzy
cukrowej wymieniane są
następujące:
• plon kolb i wydajność
(uzysk) ziarna – pożądany
uzysk ziarna to około 3540% wagi kolby,
• jakość spożywcza (smak,
tekstura, delikatna okrywa nasienna, barwa, kształt
i wielkość ziarna),
• odporność na stresy środowiskowe (mocna roślina, szeroka zdolność
adaptacyjna),
• odporność na choroby (głownia, Fusarium,
rdza, kompleks chorób
wirusowych),
• jakość nasion.
Jakość nasion dotyczy ich
czystości genetycznej, parametrów kiełkowania. Nasiona
kukurydzy cukrowej sprzedawane w Europie są wolne
od GMO. Aktualnie firmy

dr inż. Roman Warzecha
IHAR - PIB w Radzikowie
nasienne oferujują całą gamę
odmian kukurydzy cukrowej,
o zróżnicowanej wczesności,
od bardzo wczesnych, poprzez
średniowczesne do późnych.
Długość okresu wegetacji odmian ocenia się, jako liczbę
dni od siewu do dojrzałości
zbiorczej. W warunkach klimatycznych naszego kraju należy dodać około 15 dni, do
liczby dni określonej w cieplejszych strefach klimatycznych.
Dojrzałość kolb do zbioru następuje między 21 i 28 dniem
po znamionowaniu tj. po
kwitnieniu kwiatostanów
żeńskich. Jednak wczesność
odmian można bardziej precyzyjnie wyrazić w postaci
sumy jednostek cieplnych.
Suma jednostek cieplnych,
wymaganych do dojrzałości
zbiorczej, jest dość stabilna dla
konkretnych odmian. Suma
dziennych jednostek ciepła,
od siewu do dojrzałości zbiorczej, stanowi zapotrzebowanie
każdej odmiany na jednostki
ciepła. Jednostki cieplne dla
każdego dnia wylicza się ze
wzoru: (temperatura maksymalna + temperatura minimalna) /2 - 10°C. Z obliczeń
eliminuje się dni, w których
temperatura jest niższa niż
10°C lub wyższa niż 30°C,
gdyż w takich temperaturach
kukurydza cukrowa się nie
rozwija. Dysponując takimi
wyliczeniami można dokładnie określić termin zbioru danej odmiany. Podaż surowca
jest regulowana również poprzez zróżnicowane terminy
wysiewu od trzeciej dekady
kwietnia, aż do pierwszej
dekady czerwca włącznie.
W celu wydłużenia wegetacji
stosuje się uprawę kukurydzy
cukrowej z rozsady. Stosuje
się również osłony płaskie –
agrowłókniny i folie biodegradowalne. W ten sposób
uzyskuje się przyśpieszenie
zbiorów o około 2-3 tygodnie.

Nowe odmiany ziemniaka
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Jednym z bardzo ważnych elementów postępu rolniczego jest odmiana.
Decyduje ona nie tylko o kierunku i specjalizacji uprawy ale
także o jakości i ilości zebranych
plonów.
Głównym kryterium rejestracji
odmian, zarówno w Polsce, jak
i za granicą jest ich zadowalająca
wartość gospodarcza, określana
w ścisłych doświadczeniach polowych i badaniach laboratoryjnych. Na podstawie tych badań
do praktyki rolniczej trafiają najbardziej wartościowe odmiany
krajowe i zagraniczne.
Obecnie w KR znajduje się
112 odmian ziemniaka (stan na
31.01.2016), w tym 65 odmian
krajowych. W grupie odmian jadalnych jest 16 odmian bardzo
wczesnych, 27 wczesnych, 33 średniowczesne, 9 średniopóźnych
i 1 późna.
W 2016 r. do krajowego rejestru (KR) wpisano 9 nowych
odmian ziemniaka,: 7 jadalnych –
Tacja i Tonacja (bardzo wczesne),
Lawenda, Madeleine, Manitou
(wczesne), Lady Rosetta – wczesna
przeznaczona głównie do produkcji chipsów oraz skrobiowa
średniopóźna Amarant.
Krajowy rejestr opuściło
łącznie 11 odmian. W czerwcu
2015 r. na wniosek zachowujących skreślono z KR 6 odmian:
Hubal, Tetyda (HZ Zamarte); Jutrzenka, legenda, Sonda (PMHZ
Strzekęcin) oraz Veronie (KWS
Potato). Ponadto na przełomie
2015/2016 r. wygasł okres wpisu
dla odmian: Marlen, Roko (Agrico), Agnes, Roxana (Europlant)

oraz Courlan (Pepsico) a przedłużono okres wpisu o kolejne
10 lat (do 31.12.2025) dla 3 odmian: Inwestor (PMHZ); Jelly
(Europlant); Oman (HZ Zamarte).
Ważnym źródłem informacji
o odmianach jest system Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego (PDO). Od ponad dziesięciu lat rolnicy mogą
korzystać z obszernych wyników
badań, co pozwala na określenie
aktualnej wartości gospodarczej.
Nowości odmianowe 2016
TACJA – bardzo wczesna jadalna, w typie konsumpcyjnym
ogólnoużytkowym o dość dobrym
smaku. Bulwy duże, o regularnym kształcie. Okrągłoowalne
o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i jasno żółtej barwie
miąższu. Bulwy surowe jak i po
ugotowaniu nie wykazują skłonności do ciemnienia. Analizując
plon ogólny i handlowy po zakończeniu wegetacji stwierdza
się, że jest to odmiana o poziomie
plonowania porównywalnym do
Miłka i Viviany. Odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna
na wirus Y. Bardzo podatna na
porażenie zarazą ziemniaka.
TONACJA – bardzo wczesna
jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dość dobrym smaku po zakończeniu
wegetacji. Bulwy duże do bardzo dużych, o regularnym kształcie. Okrągłoowalne o płytkich
oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej barwie miąższu. Bulwy po
ugotowaniu nie ciemnieją. Na

podstawie dwuletnich doświadczeń, w różnych częściach kraju,
stwierdzono, że jest to odmiana
o bardzo krótkim okresie wegetacji porównywalnym do Viviany.
W doświadczeniach COBORU
uprawiana w grupie odmian
wczesnych, dlatego też tempo
tuberyzacji określone będzie
w kolejnym sezonie wegetacyjnym w doświadczeniach PDO. Po
zakończeniu wegetacji plon duży.
Odporna na mątwika ziemniaczanego. Wysoko odporna na wirus
Y. Bardzo podatna na porażenie
zarazą ziemniaka.
LAWENDA – wczesna jadalna,
w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dość dobrym
smaku. Charakteryzuje się okrągłoowalnymi, średnimi bulwami
o regularnym kształcie i płytkich
oczkach. Skórka jasno czerwona,
miąższ koloru żółtego. Bulwy,
zarówno surowe jak i gotowane
nie ciemnieją. Charakteryzuje się
dużą i stabilną plennością, o dużym udziale frakcji handlowej
w plonie. Odmiana odporna na
mątwika ziemniaczanego. Wysoko odporna na wirus Y, dość
podatna na porażenie zarazą
ziemniaka.
LADY ROSETTA – wczesna
jadalna, w typie konsumpcyjnym
ogólnoużytkowym lekko mączystym o dość dobrym smaku. Ze
względu na parametry jakościowe, jest przeznaczona głównie
do produkcji chipsów. Charakteryzuje się okrągłymi bulwami
o regularnym kształcie i dość

Nawożenie ekologicze

Organiczny nawóz dolistny Organic Green Gold

Wyprodukowany na bazie żywych alg (chlorella),
do stosowania w rolnictwie,
ogrodnictwie i sadownictwie.
Produkt może poprawić wydajność upraw nawet o 30%.
OGG to uniwersalny i całkowicie naturalny nawóz – efekt
wieloletnich prac węgierskich

biotechnologów. Nie posiada
on sztucznych barwników i dodatków, jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Do
jego produkcji wykorzystano
algi chlorella, bogate w chlorofil oraz liczne minerały
i pierwiastki śladowe. Zawarte
w nich mikroelementy jonowe
są bezpośrednio przyswajane przez komórki roślinne.
Działanie nawozu jest zatem
natychmiastowe i skuteczne.
OGG wspomaga procesy fotosyntezy (zawiera chlorofil
alfa i beta) i metabolizm roślin,
poprawia formowanie korzeni
oraz kiełkowanie, wzmacnia
także system odpornościowy.
W przypadku suszy lub objawów niedoboru składników

odżywczych, nawóz może być
szybkim i skutecznym sposobem regeneracji rośliny. Nawóz
występuje w formie roztworu
(do użytku domowego – spray)
oraz w formie koncentratu.
Nawóz OGG spełnia kryteria produkcji organicznej
i może być stosowany do
wszystkich rodzajów upraw.
Jest przyjazny dla środowiska
naturalnego i w 100% biodegradowalny. Po zastosowaniu
nie wymaga kwarantanny.
Wyłącznym dystrybutorem
marki Organic Green Gold jest
firma AllOrganic.
Źródło: AllOrganic
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ koloru jasnożółtego.
Bulwy, zarówno surowe jak i po
gotowaniu nie ciemnieją. Plenność słaba. Odmiana odporna
na mątwika ziemniaczanego. Podatna na wirus Y oraz porażenie
zarazą ziemniaka.
MADELEINE – wczesna jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku.
Charakteryzuje się okrągło owalnymi, bardzo dużymi bulwami
o regularnym kształcie i bardzo
płytkich oczkach. Skórka oraz
miąższ żółte. Bulwy, zarówno surowe jak i gotowane praktycznie
nie ciemnieją. Charakteryzuje się
dużą plennością porównywalną
do odmiany Michalina, o dużym
udziale frakcji handlowej w plonie. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Wysoko
odporna na wirus Y, podatna na
porażenie zarazą ziemniaka. Zachowujący: Agrico Polska.
MANITOU – średniowczesna
jadalna, w typie konsumpcyjnym
sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się okrągło owalnymi,
REKLAMA

bardzo dużymi bulwami o regularnym kształcie i bardzo płytkich
oczkach. Skórka czerwona, miąższ
żółty. Bulwy, zarówno surowe
jak i gotowane praktycznie nie
ciemnieją. Charakteryzuje się
dużą plennością porównywalną do odmiany Stasia i Finezja,
o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odmiana odporna
na mątwika ziemniaczanego. Podatnana wirus Y, dość podatna
na porażenie zarazą ziemniaka.
ALDONA – średniowczesna
jadalna, w typie konsumpcyjnym
ogólnoużytkowym lekko mączystym o przeciętnym smaku. Bulwy okrągłe do okrągło owalnych,
bardzo duże do dużych o dość
regularnym kształcie i płytkich
oczkach. Skórka żółta, miąższ
jasno żółty. Bulwy po ugotowania
nie ciemnieją. Charakteryzuje się
dużą stabilną w latach plennością.
Poziom uzyskiwanych plonów
w badaniach porównywalną do
odmiany Tajfun, o dużym udziale
frakcji handlowej w plonie. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirus
Y, dość odporna na porażenie

zarazą ziemniaka.
LECH – średniowczesna jadalna, w typie konsumpcyjnym
ogólnoużytkowym do ogólnoużytkowego lekko mączystego
o dobrym smaku. Bulwy okrągłoowalne, średniej wielkości
o bardzo regularnym kształcie,
płytkich oczkach. Skórka gładka, jasno czerwona, miąższ jasno
żółty. Bulwy po ugotowaniu nie
ciemnieją. Poziom uzyskiwanych
plonów nieco poniżej wzorca,
stabilny w latach badań. Duży
udział frakcji handlowej w plonie.
Odmiana odporna na mątwika
ziemniaczanego. Odporna na wirus Y, dość odporna na porażenie
zarazą ziemniaka.
AMARANT – średniopóźna
skrobiowa. Średnia zawartość
skrobi - 20,2%. Plenna, porównywalnie do odmiany Hinga. Bulwy
duże, okrągłoowalne. Skórka koloru fioletowego natomiast miąższ
jasno biały. Cechuje się wysoką
odpornością na wirus Y i dość
dobrą odpornością roślin (liści)
na porażenie zarazą ziemniaka.
Hodowca: PMHZ Strzekęcin.
dr Tomasz Lenartowicz
COBORU, Słupia Wielka

Opryskiwacz gotowy do pracy
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Sprawny opryskiwacz to obowiązek wynikający z ustawy.
Wykonywanie polowych zabiegów ochrony roślin z użyciem opryskiwacza polowego,
związane jest z koniecznością
utrzymywania jego dobrego
stanu technicznego oraz z
systematycznym przeprowadzaniem przeglądów kontrolnych (okresowe przeglądy
techniczne). Obowiązek ten
został uregulowany ustawą
z dnia 12.07.1995 r. (Dz. U.
nr 90, poz. 446 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nią,
środki ochrony roślin mogą
być rozpylane wyłącznie za
pomocą sprawnego technicznie sprzętu rolniczego, który
jest używany zgodnie z przeznaczeniem i nie powoduje
szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta i środowisko.
Przygotowując opryskiwacz
do pracy zwracamy uwagę na
stan węży oraz innych części
elastycznych - czy nie są uszkodzone lub załamane, czystość
filtrów oraz kompletność maszyny. Następnie sprawdzamy
stan techniczny poszczególnych zespołów opryskiwacza
REKLAMA

i prawidłowość ich funkcjonowania. Po wstępnych
oględzinach, napełniamy
wodą zbiornik (zbiorniki) do
½ pojemności i sprawdzamy
szczelność. Należy też uruchomić maszynę i wykorzystując
czystą wodę sprawdzić pracę
mieszadła, a na końcu szczelność połączeń węży cieczowych z korpusami rozpylaczy
oraz indywidualnie poszczególne korpusy rozpylaczy. Jeżeli stwierdzimy występowanie
nieszczelności na przyłączach
przewodu ssącego, mieszadła
hydraulicznego, zaworu spustowego, filtra, to sprawdzamy stan uszczelek i w razie
ich uszkodzenia lub zużycia,
wymienimy na nowe.

Kalibracja
opryskiwacza
Przyjęta w 2009 roku dyrektywa europejska o zrównoważonym stosowaniu pestycydów
(2009/128/WE) w artykule
8, dotyczącym kontroli sprawności sprzętu ochrony roślin

zobowiązuje profesjonalnych
użytkowników opryskiwaczy
do przeprowadzania regularnych kalibracji sprzętu.
Pomimo tego, że kalibrację
przeprowadza się z użyciem
czystej wody to praca z opryskiwaczem, którym stosowano toksyczne środki ochrony
roślin zawsze stanowi ryzyko
dla zdrowia operatora. Dlatego
podczas kalibracji opryskiwacza należy stosować te same
środki ochrony osobistej co
podczas wykonywania zabiegów ochronnych, to znaczy:
odzież ochronną, buty gumowe, rękawice gumowe, osłona twarzy, półmaskę z filtrem
AP2 i ochronę oczu – gogle
lub szczelne okulary. Zestaw
do kalibracji opryskiwacza
obejmuje następujące narzędzia i materiały: paliki i taśmę mierniczą do wyznaczenia
odcinka pomiarowego w celu
określenia prędkości roboczej,
stoper lub zegarek z sekundnikiem, notatnik i kalkulator do
prowadzenia zapisków i obliczeń, menzurkę lub dzbanek

miarowy do pomiaru wydatku rozpylaczy, zestawy rozpylaczy do zamontowania na
opryskiwaczu.
Kalibracja opryskiwacza
polowego polega na ustaleniu
następujących parametrów:
prędkość robocza, dawka cieczy roboczej na 1 ha, wydatek
jednostkowy rozpylacza, który
zależy od jego rozmiaru i ciśnienia pracy. Dobór dawki
cieczy użytkowej powinien
uwzględniać też rodzaj uprawy, wysokość i gęstość roślin
oraz warunki pogodowe w których będzie wykonywany zabieg (temperatura i wilgotność
powietrza, prędkość wiatru).
Opryskiwacz musi zapewniać
równomierny rozkład cieczy
w uprawie oraz takie pokrycie
roślin, które będzie gwarantowało skuteczność zabiegu,
a jednocześnie nie będzie
występowało ociekanie cieczy i związana z tym strata
środków ochrony roślin.
W praktyce najczęściej
jest zakładana (deklarowana) prędkość robocza oraz
dawka cieczy użytkowej na
1 ha, a następnie wyliczany
jest wydatek jednostkowy
rozpylacza. Wydatek jednostkowy dla danego rozmiaru
rozpylacza uzależniony jest
od ciśnienia roboczego, więc
w praktyce posługujemy się tą
wartością. Zaletą tego parametru (ciśnienia) jest również

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

możliwość łatwiejszego regulowania i kontrolowania go
podczas pracy w porównaniu do wydatku rozpylacza.
W przypadku, gdy do założonej prędkości jazdy oraz
dawki cieczy roboczej na
1 ha, wyliczony wydatek nie
jest możliwy do uzyskania na
posiadanym zestawie rozpylaczy lub też kategorie wielkości
kropel nie odpowiadają zaleceniom zawartym na etykiecie pestycydu lub warunkom
atmosferycznym, to kalibrację
należy wykonać przyjmując za
stały możliwy do uzyskania
wydatek lub wielkość kropel.
W takiej sytuacji należy wyliczyć nową prędkość jazdy
lub skorygować dawkę cieszy
roboczej na 1 ha.
Pomiar prędkości jazdy należy wykonać na odcinku 100 m
i na podłożu takim samym lub

zbliżonym do tego na którym
będziemy wykonywali oprysk.
Ciągnik powinien być zagregowany z opryskiwaczem napełnionym do połowy objętości
zbiornika wodą. Następnie
wybieramy bieg i obroty silnika i rozpoczynamy przejazd
kontrolny odcinka pomiarowego mierząc czas przejazdu
stoperem lub zegarkiem z sekundnikiem, co pozwoli nam
na wyliczenie rzeczywistej
prędkości roboczej. Pomiar
wydatku jednostkowego należy przeprowadzić przy takich
samych obrotach silnika, przy
których prowadzono pomiar
prędkości. Wydatek rozpylaczy mierzymy za pomocą
wyskalowanego naczynia
o pojemności wystarczającej do zgromadzenia wody
wypryskiwanej z rozpylacza
w czasie 1 minuty.

Stanowisko PZPRZ na temat
wycofania substancji
czynnych w uprawach zbóż
i kukurydzy
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych bardzo
negatywnie ocenia działania
prowadzące do wycofywania
z rynku środków ochrony roślin zawierających kolejne substancje czynne.
Takie działania spowodują
znaczne trudności w prowadzeniu skutecznej ochrony chemicznej w uprawach rolniczych
a w szczególności zbóż i kukurydzy, ale przede wszystkim zasadniczo utrudnią możliwość
rotacji substancji stosowanych
na danym polu, co w dłuższej
perspektywie wpłynie na wzrost

odporności agrofagów na dane
substancje. Poza tym doprowadzą do dużych zakłóceń w organizacji pracy gospodarstw
rolnych, zmuszą do wykonywania większej liczby zabiegów,
a ponadto podniosą koszty produkcji, które już teraz są bardzo
wysokie. W efekcie będzie to
kolejne działanie, które wpłynie
na obniżenie konkurencyjności
naszych gospodarstw na rynku
światowym.
Należy także zaznaczyć, że
wycofywanie substancji aktywnych z rynku przyczyni
się do wchodzenia na rynek

środków niewiadomego pochodzenia, podrabianych
i sprzedawanych po znacznie
zaniżonych cenach, co automatycznie będzie implikowało
negatywne zmiany także w zakresie jakości płodów rolnych.
W związku z powyższym
Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych stanowczo
protestuje przeciwko nieprzemyślanym działaniom, które
szkodzą polskiemu rolnictwu.
Dla nas producentów są one
nie do zaakceptowania ponieważ w efekcie uniemożliwiają
efektywne gospodarowanie.

Co ma selen do rozrodczości?
marzec 2016 r. | Raport Rolny

Selen został zidentyfikowany po raz pierwszy przez
szwedzkiego chemika, Jönsa
Jakoba Berzeliusa w 1817 roku.
Szczegółowe badania wykazały, że chociaż jest podobny do
telluru, to ma kilka nowych,
unikalnych właściwości. Szybko stwierdzono, że jest to jednak inny, zupełnie nieznany
pierwiastek. Z uwagi na fakt
wyjątkowego podobieństwa
do telluru i częstego występowania obok niego, nazwano
go – SELEN, czyli Księżyc.
(Tellus od łac. Słowa znaczy
Ziemia, natomiast Selen od
grec. znaczy Księżyc).

Selen – metodą na
zdrowe stado
Udowodniono, że niedobór
selenu ma bezpośredni wpływ
na płodność i to zarówno po
stronie matecznej jak i ojcowskiej. Po stronie ojcowskiej decyduje o libido samców oraz
żywotności i jakości materiału
genetycznego. Po stronie matecznej niedobory objawiają się
zwiększoną torbielowatością
jajników, notowane są liczniejsze stany zapalne macicy

i w konsekwencji pojawiają się
trudności związane z zagnieżdżeniem zarodków.
W okresie ciąży braki selenu wpływają na deformacje i uszkodzenia płodu
oraz częstotliwość poronień.
Często noworodki mogą rodzić się martwe lub umierają
w ciągu kilku dni. Dotyczy to
szczególnie kopytnych w tym
bydła oraz koni, co skutkuje
dużymi stratami finansowymi,
począwszy od materiału genetycznego (nasienie), produkcyjności (mleko), aż po upadki
zwierząt dorosłych.
Liczne badania dowiodły iż
młode osobniki pochodzące od
rodziców suplementowanych
w diecie selenem, miały nieporównywalnie wyższą odporność, szczególnie w pierwszych
tygodniach życia. Niedobór
selenu wywołuje zwiększoną
podatność na choroby i zaburzenia czynności serca u młodych zwierząt, zwłaszcza, jeśli
ich matki miały niewystarczającą ilość selenu w czasie ciąży. Ponadto niedobór selenu
może prowadzić do zaburzeń
w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, wad mięśnia

sercowego (kardiomiopatii)
i mięśni szkieletowych (miopatii), uszkodzeń siatkówki oka
(retinopatii), zapaleniem stawów i zniekształcaniem kości
(osteoartropatii), miażdżycy
(arteriosklerozy), nowotworów
oraz podwyższenia stopnia
wrażliwości na zakażenia bakteryjne i wirusowe. Selen jest
pierwiastkiem, który wchodzi
w skład białek uczestniczących
w procesach antyoksydacyjnych i immunologicznych
determinujących sprawność
układu odpornościowego i decyduje o możliwościach rozwojowych organizmu. Podczas
licznych doświadczeń na
stadach bydła stwierdzono też,
że pierwiastek ten wpływa na
regulację procesów zapalnych,
zmniejsza liczbę komórek somatycznych i skraca czas oraz
intensywność zapalenia gruczołu mlekowego.
Najbardziej dokładnym diagnozowaniem niedoborów selenu u zwierząt jest badanie
stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi. Tak szczegółowe
badania pozwalają określić dokładny stan zaopatrzenia organizmu. Wieloletnie badania

nad selenem wykazały jednak,
że jego rola jest ściśle powiązana z dawkami jakie otrzymuje organizm, a przedział
między niedoborem z jego
konsekwencjami a dawką
toksyczną jest bardzo wąski
i wymaga wysokiej precyzji
w dawkowaniu. Badania prowadzone w Europie wskazują
na bardzo drastyczne braki selenu w glebach, a tym samym
w roślinach i w konsekwencji w diecie ludzi i zwierząt.
Jednym z pierwszych krajów,
który podjął się rozwiązania
problemu deficytu selenu
była Finlandia. Już w 1984 r
Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa tego kraju, zdecydowało o dodawaniu selenu do
nawozów w celu zwiększenia
bardzo niskiej zawartości tego
pierwiastka w glebie i kolejno: w produktach zbożowych
i produktach paszowych (np.
siano), krwi i mleku zwierząt
oraz ludzi.
W Polsce najniższe poziomy selenu w glebie występują
w województwach: kujawsko pomorskim, lubelskim,
dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim

GOSPODARSTWO

(0,06-0,40 mg/kg) (za Oscar
Berezowski). Z zestawień zawartości selenu w poszczególnych rodzajach i gatunkach
gleb wynika, że ilość tego
pierwiastka maleje wyraźnie
w miarę przechodzenia do gleb
ubogich w części spławialne.
W związku z tym odpowiednie zaopatrzenie gleb, a następnie roślin w ten pierwiastek,
powinno być kontrolowane
zarówno przez żywieniowców,
jak i przez gleboznawców.
Podejmowano różne próby
podawania tego niezbędnego pierwiastka zwierzętom,
wielokrotnie wnoszone były
obawy o równomierność pobrania i utrzymanie dawki
w granicach bezpiecznych.
Nowe możliwości wniosły
nawozy doglebowe zawierające
selen. Unikatowym rozwiązaniem jest połączenie selenu z kredowymi nawozami
wapniowymi zawierającymi
magnez.
Rośliny nawożone w ten
sposób wbudowują selen
w struktury komórkowe, pobierają magnez i wapń. Jednokrotne podanie nawozu
wczesną wiosną daje efekty
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przez cały okres wegetacji.
Rośliny niezależnie od dalszego stopnia przetworzenia
na susz, siano czy kiszonkę, są
nośnikami tych mikroelementów również przez miesiące
jesienno-zimowe.
Dawkowanie wynika z wieku zwierzęcia i możliwości
pobrania paszy, zminimalizowane jest ryzyko pobrania
dawki niebezpiecznej.
Koszt jednostkowy na jedno
zwierzę jest nieporównywalnie niższy niż przy stosowaniu innych metod podania
pierwiastka. Nawożenie kredą z magnezem i selenem
niezależnie od korzystnego
wpływu na zwierzęta pozytywnie wpływa na kondycję
łąk i pastwisk, zarówno wapń
jak i magnez podtrzymują
wysoki udział roślin motylkowych w runi.
Informacje techniczne
i handlowe:
dr Bogumiła Nestorowicz, tel.
600 837 695, e-mail:
Bogumila.Nestorowicz@omya.com
Marek Tyrajski, tel.
668 835 209, e-mail:
Marek.Tyrajski@omya.com
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DINO SELENIUM

®

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych dla ludzi i zwierząt,
co oznacza, że jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Nawóz wyprodukowany został na bazie granulowanej kredy Baltic
Grade I Extra.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM
• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu pokarmowym, ponieważ
są głównym odbiorcą tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym ze sposobów
pozwalających na zwiększenie zawartości selenu w łańcuchu
pokarmowym u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty są naturalnym i pierwszym
wyborem przeżuwaczy.

KONIECZNY DLA ZDROWIA

SELEN

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

• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik zaburzający rozwój, wzrost
i płodność, a w końcowym efekcie obniża efektywność produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić m.in. do: przedwczesnych porodów,
ronień, zapalenia wymienia, zapalenia błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska oraz wad mięśnia sercowego i mięśni
szkieletowych, zapalenia stawów, zniekształcenia kości i nowotworów.
• Selen odgrywa ważną rolę między innymi w utrzymaniu prawidłowych
funkcji rozrodczych organizmu.
• Witamina E oraz selen są czynnikiem wpływającym na wzrost
odporność krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną nadmiernej ilości komórek
somatycznych w mleku.

ReklamaOMYA_248x154+3mm_DINO_SELENIUM.indd 1
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FarmLider
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Praktyczny program do zarządzania
gospodarstwem rolnym.

OZE przyszłością polskiego rolnictwa.
Współczesne rolnictwo już
dawno nie przypomina tego
tradycyjnego a jego zapotrzebowanie na ciepło i energię
wzrasta i według ekspertów
zużywa około 6% energii w bilansie krajowym. Rolnictwo
ma jednak wyjątkowo duży
potencjał w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej.
Woda, wiatr i słońce to ich
najwięksi sprzymierzeńcy, którzy mogą pomóc zmniejszyć
koszty zużycia energii a nawet
mogą być dodatkowym źródłem dochodu. Zastosowanie
OZE zdecydowanie przyczynia
się do poprawienia bezpieczeństwa energetycznego rolników.
Polityka energetyczna Unii
Europejskiej idzie w kierunku
przekształcenia sektora energetyki opartej na paliwach
kopalnych na energetykę
wykorzystująca odnawialne
źródła energii (OZE).
Dyrektywa unijna wyznacza ogólny cel do osiągnięcia
20% energii odnawialnej do
2020 r. w całkowitej energii finalnej; Polska ma do

osiągnięcia 15% udziału OZE
w finalnym zużyciu energii.
Taka polityka to również wyzwanie dla rolnictwa, bo jak
już wyżej wspomniano, rolnictwo zużywa dużo energii ale
może ją i wytwarzać, a przez
to właśnie przyczynić się do
ograniczenia zużycia paliw
kopalnianych.
Energia odnawialna pochodząca z sektora rolnictwa ma
dużą szansę odegrać kluczową rolę w przekształceniu
polskiego rolnictwa. Przede
wszystkim rolnicy otrzymają dodatkowe źródło dochodu, zostaną stworzone nowe
miejsca pracy i oczywiście
przyczyni się to do redukcji
CO2. To wszystko razem sprawi, że zmniejszy się uzależnienie kraju od dostaw energii
z zewnątrz.
„Rolnicy nie są chętni do

inwestycji pozarolniczych,
jednak jeśli zobaczą, jakie to
niesie dla nich korzyści z pewnością się przekonają” mówi
Małgorzata Bartkowski, Project Manager targów InEnerg®
OZE + Energia Odnawialna,
które odbędą się w dniach
13-14 kwietnia 2016 na Stadionie we Wrocławiu. W ramach
targów odbędzie się już druga
edycja Dnia Rolnictwa, w ramach którego będą omówione wyżej wspomniane tematy.
„Celem tego przedsięwzięcia
jest pokazanie rolnikom korzyści płynących z inwestowania
w OZE” zapewnia Organizator. Ideę Dnia Rolnictwa
w ramach InEnerg® aktywnie
wspiera Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego oraz
wielu partnerów medialnych
i stowarzyszeń powiązanych
z rolnictwem i widzących

potrzebę szerzenia idei energii odnawianej w środowisku
rolniczym. Program przewiduje wystąpienia ekspertów na
takie tematy jak: finansowanie inwestycji w odnawialne
źródła energii w rolnictwie,
zastosowanie fotowoltaiki
i pomp ciepła w rolnictwie,
mikrobiogazownie.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawi swoje działania mające
na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich ze szczególnym
uwzględnieniem projektów
edukacyjno-informacyjnych
z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Udział w II Dniu Rolnictwa
jest bezpłatny po rejestracji
online na: http://www.inenerg.
com/545.html lub na miejscu.
Osoby zainteresowane również zwiedzeniem targów InEnerg®, po rejestracji online na
http://www.inenerg.com/targi.html otrzymają bezpłatną
kartę wstępu.
Więcej na: www.inenerg.com

Chcąc ułatwić planowanie prac oraz podejmowanie
optymalnych decyzji w samej
uprawie, oraz monitorowanie
innych działań w gospodarstwie, zespół agronomów
PROCAM proponuje wdrożenie programu do zarządzania
gospodarstwem rolnym o nazwie FarmLider.
FarmLider jest prosty
w obsłudze, intuicyjny,
a zarazem wysoce efekt y wny i profesjonalny.
Z jednego miejsca, po zalogowaniu się przez internet do
aplikacji można w niej zarządzać dostępnymi modułami
gospodarstwa.Z programu
można korzystać na wszystkich
typach urządzeń posiadających
dostęp do internetu takich jak:
komputer, tablet czy telefon.
FarmLider zawiera wiele przydatnych narzędzi w codziennej
pracy w gospodarstwie, miedzy
innymi kalkulatory nawożenia,
kalkulator norm wysiewu, rejestrator opadów. W programie
FarmLider jest specjalnie przygotowany moduł z dostępem

do aktualnych komunikatów
fitosanitarnych co w ostatecznym rozrachunku ma wpływać
na lepszą efektywność wykonywanych zabiegów i zarazem
lepsze prowadzenie upraw.
Program zawiera moduły
zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania wszystkich
użytkowników. Koszty, przychody, oraz wyliczony dochód,
to podstawowe dostępne narzędzia, ale można w nim również
w prosty sposób wygenerować
niezbędne raporty, wykorzystanie maszyn, mapy, działki
ewidencje – wszystko błyskawicznie dostępne, dające pełen
i aktualny obraz gospodarstwa.
Dostęp do aplikacji FarmLider
odbywa się poprzez stronę internetową www.farmlider.pl,
a dodatkowych informacji na
temat oprogramowania można uzyskać dziś bezpośrednio
u przedstawicieli PROCAM,
pierwszej firmy na rynku polskim, która dystrybuuje licencje
FarmLider.
Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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InEnerg

®

OZE + Efektywność Energetyczna

Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej
W ramach
targów odbędzie się
m.in.Energii
II DzienzeRolnictwa
„Rolnik z energią.i Efektywności
OZE przyszłościąEnergetycznej
polskiego rolnictwa“. Celem spotkania jest
Międzynarodowe
Targi
Źródeł Odnawialnych
przedstawienie szerokich możliwości jakie płyną z energii odnawialnej dla rolników.
Będą poruszane m.in. takie tematy jak:
» możliwości i korzyści z inwestycji w OZE dla rolników
» mikrobiogazownie rolnicze szansą na rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich
» fotowoltaika dla rolnika
» zastosowanie pomp ciepła w gospodarstwach rolnych
o rejest racji

Nie zabraknie także cennych porad ekspertów!

13. - 14.04.2016, Wrocław

Bezp łatny udzia ł.ipnenerg.com
online na w w w

www.inenerg.com

Organizator
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Brokuły
- zdrowie z natury

Polska jest czwartym europejskim
producentem brokułów.
Spożycie tego warzywa
w naszym kraju jest wciąż
niskie i wynosi zaledwie
300 g/osobę. W celu podnoszenia jego konsumpcji i popularyzowania polskich upraw
brokułów producenci powołali Stowarzyszenie Promocji
Brokułów.
Największym producentem
brokułów w Europie jest Hiszpania (38-40 tysięcy hektarów). Na kolejnych miejscach
plasują się Włochy (10-12 tys.
ha), Wielka Brytania (8-10 tys.
ha) i Polska ((6,5-7 tys. ha).
Jeśli chodzi o spożycie tego
warzywa liderem jest Wielka
Brytania, której mieszkaniec
zjada w ciągu roku około 5 kg
brokułów. Polacy znajdują się
w niechlubnym towarzystwie
innych europejskich krajów,
w których spożycie wynosi
niespełna 300 g/osobę.
Aby poprawić te niekorzystne statystyki producenci powołali Stowarzyszenie Promocji
Brokułów. Celem organizacji
jest propagowanie konsumpcji
brokułów w Polsce i Europie,
edukacja żywieniowa na temat
walorów odżywczych i wysokiej jakości brokułów produkowanych w naszym kraju.
Stowarzyszenie ma również
reprezentować interesy producentów na arenie krajowej
i unijnej, dostarczać wiedzę na
temat metod produkcji tych
warzyw, prowadzić szkolenia
i prace badawcze. Ważnym
aspektem działalności ma być
również kształtowanie pozytywnego wizerunku polskich
producentów brokułów oraz

zwiększanie eksportu tych
warzyw.
Mimo wciąż niskiego spożycia brokuły zyskują na popularności wśród polskich
konsumentów i są obecnie
jednymi z najpopularniejszych warzyw kapustnych,
wypierając kalafiora. Dietetycy zachęcają do spożywania
tych warzyw ze względu na
ich bogate walory odżywcze.
Brokuły wykazują właściwości antynowotworowe, dobrze
wpływają na regenerację układu odpornościowego, mózgu,
kości. Są doskonałym źródłem
minerałów (potas, wapń, żelazo, fosfor) oraz witamin. Spożywanie brokułów zaleca się
cukrzykom, osobom z wysokim poziomem cholesterolu.
Rosnącej popularności tych
warzyw sprzyja moda na aktywny tryb życia i bycie fit.
Sportowcy podkreślają hasło, że brokuły są dobre na
muskuły.
Większa produkcja i spożycie brokułów w Polsce oraz
rosnący eksport tych warzyw
to szansa dla rolników. Jak
przekonuje wiceprezes zarządu
Stowarzyszenia Promocji Brokułów Aleksander Nowicki –
„Uprawa brokułów w Polsce
na przestrzeni ostatnich lat zapewnia w miarę stabilną cenę.
Owszem, następują spadki, ale
są one okresowe i występuję
niemal w tych samych okresach roku”.
Więcej informacji na stronie:
www.brokuly.com
Źródło: Agencja Group Media
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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Złota Valtra
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N174 świętuje zdobycie nagrody “Golden Tractor for Design 2016”.
Studio Valtra Unlimited
ukończyło przygotowania złotego ciągnika serii N, który
będzie prezentowany tegorocznej wiosny na specjalnych pokazach oraz wystawach. Taki
sam ciągnik lub o podobnej
konfiguracji, może być także
zamówiony przez klientów,
w procesie uzgadniania szczegółów z dealerem.
Specjalna wersja Valtry
N174 to między innymi złoty kolor, przyciemnione szyby,
złote logo zdobytej nagrody
na bocznych szybach oraz na
drzwiach, specjalne oznaczenie „Unlimited”. W kabinie
znajduje się brązowa skórzana kierownica oraz fotele

operatora i pasażera obszyte
brązową skórą a na podłodze
grafitowa mata z logiem Valtra
Unlimited.
Wprowadzona na rynek
w drugiej połowie 2015 roku,
Valtra N4 okazała się bardzo
udanym modelem. Na targach rolniczych Agritechnica
w Hanowerze w Niemczech,
w listopadzie ubiegłego roku
Valtra N174 otrzymała zarówno tytuł “Machine of the Year
2016” oraz nagrodę “Golden
Tractor for the Design 2016”.
Międzynarodowe jury nagrodziło czwartą generację serii N za
jej “nowoczesny, dynamiczny,
kompaktowy i nietuzinkowy
wygląd”. Valtra zaprezentowała

nowe kształty swoich ciągników z końcem roku 2014 wraz
z prezentacją większej serii T.
W przyszłości taki sam wygląd
będzie wprowadzony do wszystkich modeli Valtra.
Valtra jest rozpoznawalna
na całym świecie za jej sposób
budowy ciągnika ukierunkowany na klienta, pozwalający
mu na wybranie spośród setek funkcji i opcji tylko tych,
które zaspokoją jego indywidualne potrzeby. Z kolei
koncepcja Valtra Unlimited
wynosi ten sposób na zupełnie nowy poziom. Aktualnie
około 10 procent wszystkich
nowych ciągników przechodzi
przez Studio Valtra Unlimited,

gdzie wyspecjalizowani pracownicy mogą zamontować
dodatkowe wyposażenie, wymagane przez klienta o ile jest
to technicznie możliwe oraz
zgodne z prawem.
Zaprezentowana w 2013 roku
koncepcja Unlimited jest udanym innowacyjnym rozwiązaniem, które gwarantuje idealne
dopasowanie produktu do wymagań klienta i warunków
pracy. Podczas, gdy pierwsze
ciągniki były dostarczane
głównie na rynek fiński, aktualnie Studio Unlimited dostarcza ciągniki już do ponad
20 krajów. Całe doposażenie
specjalne oraz wszystkie urządzenia montowane w Studiu

Innowacyjnie i tanio
Wymiana sprzęgła w ciągnikach FORTERRA.
Sprzęgło w ciągnikach rolniczych jak i w innych pojazdach mechanicznych składa się
z trzech zasadniczych części:
• tarczy sprzęgłowej ciernej,
• docisku,
• łożyska wyciskowego.
Na pierwszy rzut oka są to
elementy raczej mało skomplikowane, praktyka jednak
pokazuje, że jest inaczej. Wielu użytkowników zmaga się
z licznymi usterkami. Przyczyn
może być wiele np.:
• n iewła ś c iwe u ż y t ko wanie sprzęgła przez
traktorzystę,
• wadliwa konstrukcja,
• wady materiałowe elementów ciernych, sprężyn, czy
też innych detali, które mają
istotny wpływ na poprawną
pracę sprzęgła.
Użytkownicy ciągników rolniczych, gdy wykonują ciężkie
prace polowe np. orki, często
doświadczają takiej sytuacji, że
silnik pracuje na wysokich obrotach, a traktor systematycznie zwalnia swoją prędkość
jazdy na zadanym biegu. To
ewidentny przykład, że sprzęgło zaczyna wpadać w poślizg.
Co to oznacza?
W większości przypadków
nastąpiło wytarcie okładzin
ciernych, a niekiedy ich dosłowne „spalenie”. Często
dochodzi także do zaolejenia okładzin ciernych przez

uszkodzony uszczelniacz
w skrzyni biegów.
Tarcza sprzęgłowa, to nie jedyny ważny element sprzęgła.
Równie ważnym elementem jest docisk sprzęgła. Jego
zadaniem jest rozwinięcie
odpowiedniej siły tarcia na
powierzchniach współpracujących. Jest to niezwykle
ważne, gdyż zbyt słaby docisk
może być przyczyną poślizgu,
co w konsekwencji oznacza
szybsze zużycie docisku i tarczy sprzęgłowej.
Konstruktorzy ZSM „URSUS” Sp. z o.o. w Chełmnie
doskonale radzą sobie z eliminowaniem wyżej wymienionych problemów, zaś
wieloletnie doświadczenie
pozwala na konstruowanie
sprzęgieł posiadających jak
największą trwałość oraz
przenoszących odpowiedni dla
danego typu traktora moment
obrotowy.
W ostatnim czasie pracowali
między innymi nad udoskonaleniem konstrukcji sprzęgła stosowanego w ciągnikach
marki ZETOR model FORTERRA. Z informacji pozyskiwanych z rynku, a także podczas
bezpośrednich spotkań z rolnikami wiemy, że użytkownicy
narzekali na dużą usterkowość
tego zespołu.
Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom, konstruktorzy

REKLAMA

Sposób stałego odbioru mocy
do wałka odbioru mocy (WOM)

z Chełmna zaprojektowali
sprzęgło ze stałym odbiorem
mocy, bez konieczności zmiany koła zamachowego w użytkowanym już ciągniku a więc
bez konieczności ponoszenia
dodatkowego kosztu. Sprzęgło
ze stałym odbiorem mocy do
ciągników ZETOR FORTERRA konstrukcji ZSM „URSUS” Sp. z o.o. w Chełmnie
z powodzeniem zastępujące
sprzęgło montowane obecnie
w ciągnikach.
Zaletą tego sprzęgła jest
bezpośredni odbiór mocy
z koła zamachowego na wałek odbioru mocy (WOM),
a nie pośrednio z pokrywy
docisku sprzęgła, jak ma to
miejsce w obecnie stosowanym
rozwiązaniu. (patrz rysunek
poglądowy powyżej).
Rozwiązanie to jako wzór
użytkowy zostało zgłoszone
w Urzędzie Patentowym. Tym
samym ZSM „Ursus” Sp. z o.o.
posiada wyłączne prawo do
produkcyjnego stosowania
tego rozwiązania.

Unlimited są nie tylko w pełni kompatybilne z ciągnikiem
i objęte pełną gwarancją fabryczną, ale również znajdują

odzwierciedlenie w katalogu
i są objęte wsparciem działu
części zamiennych.
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