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Godło Teraz Polska dla BIN

W dniu 30.05.2016 r. firma 
BIN Sp. z o.o. została laure-
atem konkursu Teraz Polska 
za Silosy Zbożowe z aktyw-
ną wentylacją, które uzyska-
ły prawo do używania tego 
zaszczytnego godła. Presti-
żową nagrodę odebrał Wice-
prezes BIN Sp. z o.o. Paweł 
Krzemiński.

- Cieszymy się bardzo i obie-
cujemy, że dołożymy wszelkich 
starań aby nasze produkty były 
jeszcze lepsze, a ich cena była 
zawsze przystępna dla każdego 
rolnika. Godło Teraz Polska 
to dla nas zobowiązanie do 
dalszego rozwoju – zapewniał 
Paweł Krzemiński.

Konkurs Teraz Polska ma 
charakter niekomercyjny. Jego 
zadaniem jest wyłonienie naj-
lepszych produktów, usług, 
przedsięwzięć innowacyjnych 
i gmin. W tym roku Kapituła 
Konkursu nagrodziła Godłem 
Teraz Polska 15 produktów, 
8 usług, 2 przedsięwzięcia in-
nowacyjne oraz 3 gminy.

- Tegoroczna edycja Kon-
kursu była jedną z najbardziej 
interesujących pod względem 
różnorodności zgłoszonych 
produktów i usług. Kapitu-
ła, która na podstawie ocen 
eksperckich, wybierała lau-
reatów, nie miała łatwe-
go zadania. 58% zgłoszeń 
otrzymało na etapie oceny 
ekspertów 900 i więcej punk-
tów na 1000 możliwych, co 
potwierdza, że kolejny raz 
możemy cieszyć się wyso-
kim poziomem i wyrównaną 
rywalizacją o Godło Teraz 
Polska podsumowuje Michał 
Lipiński, dyrektor Konkursu 
- Z satysfakcją obserwujemy, 
jak z roku na rok wśród lau-
reatów przybywa firm oferu-
jących najnowocześniejsze 
rozwiązania w swoich bran-
żach. Jesteśmy przekonani, że 
mają one olbrzymi potencjał, 
by stać się wizytówką pol-
skiej gospodarki na świecie 
- dodaje.

Godło Teraz Polska cieszy 
się dziś zaufaniem, uznaniem 

społecznym i dobrą opinią 
publiczną. Jest gwarancją 
najwyższej jakości, jaką otrzy-
mują konsumenci, nabywając 
produkt czy usługę.

- W czasach, kiedy coraz 
większą popularnością cieszy 
się idea patriotyzmu konsu-
menckiego, Godło pomaga 
Polakom podejmować wybory 
również przy sklepowej półce. 
Daje im pewność, że wybierają 
towar dobry i produkowany 
w Polsce - tłumaczy Krzysztof 
Przybył, prezes Fundacji Pol-
skiego Godła Promocyjnego.

Wszystko zaczęło się 
w 1980 roku, kiedy Zygmunt 
Krzemiński postanowił roz-
wiązać problem przecho-
wywania ziarna w swoim 
gospodarstwie poprzez bu-
dowę płaskodennych silosów 
z blachy ocynkowanej.

10 lat pozytywnych do-
świadczeń z silosami we 
własnym gospodarstwie spra-
wiło, że 18 maja 1990 roku 

inż. Zygmunt Krzemiński 
zarejestrował firmę: Zakład 
Mechanizacji i Automatyzacji 
Rolnictwa „BIN”.

W ciągu 26 lat działalno-
ści firma BIN wyprodukowała 
silosy na ponad 5,5 mln ton 
ziarna.

www.oseva.pl

™

www.valtra.pl
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Wieloletnie doświadczenie w produkcji silosów zostało pozytywnie 
ocenione przez Kapitułę Konkursu Teraz Polska.
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Projekt ustawy budzi obawy
W dniu 16 maja 2016 r. do 

Prezes Rady Ministrów Beaty 
Szydło, Ministra Środowiska 
Jana Szyszko oraz Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Krzyszto-
fa Jurgiela zostało przekazane 
stanowisko Krajowej Rady Izb 
Rolniczych do projektu ustawy 
- Prawo wodne, które zostało 
przyjęte na posiedzeniu KRIR 
w dniu 10 maja 2016 r.

Opracowany przez Minister-
stwo Środowiska projekt ustawy 
Prawo wodne nie został prze-
kazany do konsultacji Krajowej 
Radzie Izb Rolniczych reprezen-
tującej rolników. Dopiero po in-
terwencji, projekt został poddany 
szerszym konsultacjom, choć 
wpłynął do opinii z Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z bardzo krótkim terminem do 
zgłoszenia uwag.

Projektowane przepisy nowe-
lizowanej ustawy w znaczący 
jednak sposób wpłyną na pro-
wadzenie gospodarstw  rolnych 
i rybackich oraz bezpośrednio 
przełożą się na koszty produkcji 
płodów rolnych.

Nie ma zgody samorządu rol-
niczego na ustanowienie dla rol-
ników i rybaków stawek opłat za:

1. wykorzystywanie wód głę-
binowych – 1,64 zł za m3

2. wykorzystywanie wód 
pow ier z ch n iow ych – 
0,82 zł za m3

3. Samorząd rolniczy wyraża 
sprzeciw odnośnie objęcia 
całego kraju OSN bez wcze-
śniejszego przeprowadzenia 
badań gleb i wód na koszt 
budżetu państwa i szerokiej 
kampanii informacyjnej dla 
rolników oraz stworzenia pro-
gramów pomocowych w celu 
dostosowania gospodarstw 
do nowych zwiększonych 
wymogów. Obecnie nie ma 
jednoznacznych wyników 
badań potwierdzających, że 
to z gospodarstw rolnych 
skażenia wód czy gleb, które 
byłyby podstawą do wprowa-
dzenia na terytorium całego 
kraju programu działań ma-
jących na celu ograniczenie 
odpływu azotanów pocho-
dzenia rolniczego. Polska jest 
zróżnicowana rolniczo i tylko 
odpowiednio przeprowadzone 
badania i monitoring środo-
wiska mogą wskazać obszary 
na których faktycznie należy 
wprowadzić programy.

4. Projekt wprowadza ogranicze-
nie posiadania poprzez ograni-
czenia prowadzenia produkcji 
rolnej i rybackiej – na co nie 
ma zgody rolników. Jeżeli jest 
brana pod uwagę opcja wpro-
wadzenia programu działań 
na terenie całego kraju, Pań-
stwo musi stworzyć możliwość 
dostosowania gospodarstw do 
programu. Wiele gospodarstw 
nie ma odpowiednich zbior-
ników i płyt obornikowych, 
a nałożenie programu działań 
będzie wiązało się z kosztami 
poniesienia inwestycji, któ-
rych wielu rolników nie będzie 
mogło udźwignąć. Wprowa-
dzenie opłat za niewywiązy-
wanie się z programu działań 
będzie kolejnym uderzeniem 
w polskie rolnictwo, które 
w ostatnim czasie zmaga się 
z kryzysem na rynku mleka 
i wieprzowiny.

5. Nie ma zgody na znaczne 
zwiększenie biurokracji. Kon-
trolę przestrzegania przez rol-
ników wymogów programu 
działań dyrektywy azotanowej 
będzie dokonywała właści-
wa Inspekcja Ochrony Śro-
dowiska. To kolejny organ, 

który będzie kontrolował 
rolników.

6. Zastrzeżenia samorządu rolni-
czego budzi zaproponowany 
system opłat stałych.

7. Projekt ustawy Prawo wod-
ne wprowadza wiele wyma-
gań finansowych i restrykcji, 
które spowodują spadek opła-
calności produkcji rolniczej 
i rybackiej, która w obliczu ist-
niejącego kryzysu na rynkach 
rolnych, może spowodować 
upadek wielu gospodarstw 
i zmniejszenie konkurencyj-
ności w stosunku do innych 
krajów Unii Europejskiej. 
Wysokie stawki za wodę zu-
żytą do produkcji rolnej i ry-
backiej spowodują poważne 
zachwianie konkurencji na 
unijnych rynkach rolnych ( 
np. względem gospodarstw 
z Niemiec).
Biorąc powyższe pod uwagę, 

Krajowa Rada Izb Rolniczych sta-
nowczo sprzeciwia się przyjęciu 
ustawy Prawo wodne w obecnym 
brzmieniu oraz wnioskuje o przy-
jęcie takich przepisów, które nie 
spowodują zniszczenia polskich 
gospodarstw rolnych i rybackich.

Źródło: KRIR

Kiła kapusty w hodowli rzepaku

Specjaliści z firmy Monsanto 
omówili również zagadnienia 
związane z historią i kierunka-
mi rozwoju hodowli rzepaku 
DEKALB w Europie. Przedsta-
wione zostały także znaczenie 
i perspektywy rozwoju rynku 
rzepaku na świecie i w Europie.  

Wśród zaprezentowanych na 
konferencji nowości, na szcze-
gólną uwagę zasługuje odmia-
na DEKALB Platinium. To 
rozwiązanie skierowane spe-
cjalnie do polskich rolników, 
we względu na jego specyficzne 
cechy. Odmiana posiada naj-
wyższy potencjał plonowania 
w segmencie: 109% wzorca     
(5,25t/ha) w Doświadczeniach 
Rejestracyjnych COBORU 
2015 (Rejestracja, luty 2016). 
Charakteryzuje się płaską ro-
zetą co gwarantuje bardzo 
dobrą zimotrwałość, a także 
podwyższoną odpornością na 
pękanie łuszczyn i osypywanie 
nasion. To pierwsza odmiana 
rzepaku tolerancyjna na kiłę 
kapusty zarejestrowana przez 
Monsanto w Europie. Odmia-
na plonuje wysoko zarówno 

na polach porażonych jak i nie 
porażonych kila kapusty.

Uprawa rzepaku jest jedną 
z najważniejszych na świecie, 
a przede wszystkim w Europie. 
Jest ona nadal bardzo ważna 
ze względów agronomicznych, 
a także ekonomicznych. Polska 
jest trzecim rynkiem w Euro-
pie ze stabilną powierzchnią 
uprawy rzepaku około 800 tys. 
ha. (konkurencję w tej dzie-
dzinie stanowią tylko Niem-
cy i Francja). Kluczowymi 
czynnikami wyboru odmian 
rzepaku przez rolników jest: 
plon, profesjonalne doradz-
two ze strony hodowców oraz 
dostęp do szerokiej sieci do-
świadczalnej. Stąd portfolio 
DEKALB, które jest bogate 
w odmiany potrafiące spro-
stać wyzwaniom i potrzebom 
producentów. 

Monsanto jest liderem tech-
nologii uprawy rzepaku w Eu-
ropie (24% udziału w rynku 
nasion rzepaku w Europie, 
źródło: Kleffmann). Firma 
przewodzi zmianom w ho-
dowli rzepaku od wczesnych 

lat 90-tych od odmian jed-
nozerowych w kierunku 
odmian dwuzerowych. Od 
1992 roku jest w czołowym 
dostawcą nasion rzepaku 
w Europie. Od tego czasu, 
Monsanto rozwinęło hodowlę 
odmian hybrydowych – prze-
łom w tej dziedzinie nastąpił 
w 2005 roku, kiedy uzyskano 
pierwszą odmianę odporną 
na Phoma – suchą zgniliznę 
kapustych.

Przyszłością i nowym kie-
runkiem w hodowli nasion 
rzepaku Monsanto są odmia-
ny HOLL (HO - o wysokiej 

zawartości kwasu oleinowego, 
LL – o niskiej zawartości kwa-
su linolenowego). Powodów 
wyboru oleju pochodzącego 
z odmian HOLL jest wiele. Wy-
kazuje jedną z najniższych za-
wartości kwasów nasyconych 
w tłuszczu, wysoką zawartość 
witaminy E, zawiera śladowe 
ilości kwasów trans, jest także 
biodegradowalny, charktery-
zuje się również wydłużonym 
terminem przydatności do 
smażenia, a także korzyst-
nym smakiem smażonych 
produktów.

Na konferencji prasowej Monsanto Polska, przedstawiono 
ofertę rzepaku ozimego na sezon 2016/2017.
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Lexus® 50 WG
ochrona przed chwastami

WIDOCZNY LEXUS 
NA TWOIM POLU

www.dupont.pl

Ty produkujesz – my chronimy

Elastyczny w stosowaniu jesienny herbicyd  
do zwalczania szerokiego spektrum  
chwastów w zbożach.
Ochrona przed wyczyńcem, miotłą  
i wieloma chwastami dwuliściennymi.
Bezpieczny dla zbóż ozimych:  
pszenicy, pszenżyta, żyta.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy 
o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 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 na rodzaj zagrożenia  
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Owalne logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie pozostałe produkty oznaczone 
znakami ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy  
E.I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów stowarzyszonych.

STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin
Kampania edukacyjna 
DuPont Poland

Sprawdź oryginalny 
hologram IZON®    >>>

Jak radzą sobie grupy 
producenckie?

Choć coraz większa liczba 
rolników radzi sobie w no-
wej sytuacji, to spora część 
z nich nie potrafi się do niej 
dostosować. Czas coraz bar-
dziej nagli, bo już pod koniec 
czerwca ruszy nabór wniosków 
o dofinansowanie dla grup pro-
ducenckich w ramach PROW 
2014-2020.

Co prawda coraz więcej pro-
ducentów z branży rolniczej 
decyduje się na wspólne dzia-
łanie w ramach grup i związ-
ków producenckich, jednak 
nie wszyscy radzą sobie ze 
spełnianiem aktualnych wy-
magań. Największe wyzwania 
dotyczą m.in. ustanowienia 
min. 5-letniego biznesplanu, 
a także wiążącej się z tym 
większej kontroli finansowej 
i terminowej.

Dodatkowe wyzwania po-
jawiają się również w związku 
z proponowanymi zmianami 
w przepisach i planowanymi 
naborami w ramach PROW 
2014-2020. Jednym z przy-
kładów jest treść ogłoszonego 

w kwietniu projektu rozpo-
rządzenia w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej 
w ramach działania „Two-
rzenie grup i organizacji pro-
ducentów”. Jak mówi Mikołaj 
Baum z Agraves, projekt roz-
porządzenia przewiduje spore 
kary finansowe za działania 
wbrew ustawie. Doprecyzo-
wuje on także kwestie sprze-
daży produktów z grupy do 
przedsiębiorstw członków 
i osób z nimi powiązanych.

W związku ze zmianami 
i zbliżającym się terminem 
naboru wniosków o dofi-
nansowanie dla grup produ-
cenckich w ramach PROW 
2014-2020, wśród rolników 
pojawia się coraz większa 
potrzeba poszukiwania roz-
wiązań. Eksperci sugerują, 
że szansą dla producentów, 
którzy mają problem z „od-
nalezieniem” się w nowej 
rzeczywistości, mogą być 
nowoczesne technologie. 

– Polscy rolnicy coraz czę-
ściej sięgają po nowoczesne 
rozwiązania w ramach samego 
procesu produkcji, jak rów-
nież w obszarze organizacji, 
zarządzania i komunikacji. 
Pozostaje jednak jeszcze spo-
re pole do działania w tym 
zakresie – przyznaje Roman 
Grzesiak z Agro-grupa.pl. – 

Podobnego zdania jest Mi-
kołaj Baum z Agraves: – W naj-
bliższym czasie producenci 
zrzeszeni w grupach muszą 
znacznie wzmocnić monito-
ring wewnętrzny. Konieczne 
może okazać się wprowadze-
nie przez nich programu lub 
systemu zarządzania grupowe-
go. Należy przedsięwziąć sze-
reg działań wspólnych, które 
umożliwią skuteczne funkcjo-
nowanie grupy oraz pozwolą 
spełnić wymogi nowej ustawy. 
Bez odpowiednich narzędzi 
będzie to bardzo trudne – do-
daje doradca rolny.

Źródło: Prelite Public Relations
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Już pół roku od zmian w ustawie o grupach 
producenckich i związkach producentów.

Program rabatowy AGRO SGB

Banki Spółdzielczej Grupy 
Bankowej (SGB) i MasterCard 
poinformowały o uruchomie-
niu przygotowanego z myślą 
o potrzebach rolników pro-
gramu rabatowego AGRO, za-
pewniającego zniżki na zakupy 
opłacone kartą płatniczą. To 
pierwsza tego typu oferta na 
rynku, dzięki której przed-
siębiorcy rolni mogą uzyskać 
atrakcyjne upusty na produkty, 
za które płatność dokonywana 
jest za pomocą karty płatni-
czej AGRO. Program przyno-
si korzyści również lokalnym 
sklepom partnerskim, które 
dzięki oferowanym rabatom 
mogą zwiększyć obroty.

Partnerami programu AGRO 
SGB są głównie sklepy oferu-
jące produkty rolnicze, w tym 
specjalistyczny sprzęt i maszy-
ny. Przyłączyły się do niego już 
pierwsze placówki partnerskie, 
a ich lista będzie sukcesyw-
nie poszerzana. Współpraca 
z nimi jest nawiązywana przy 
udziale lokalnych Banków 

Spółdzielczych SGB, co po-
zwala wybrać sprzedawców 
cieszących się zaufaniem. 
Sklepy uczestniczące w pro-
gramie będą oznakowane 
materiałami reklamowymi, 
takimi jak naklejki i wobblery 
z logo programu rabatowego 
AGRO SGB. Szczegółowe in-
formacje o punktach sprzedaży 
oraz o udzielanych przez nie 
rabatach można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 

Program rabatowy AGRO 
SGB stanowi odpowiedź na 
potrzeby klientów, którzy ocze-
kują nie tylko dostosowanej 
do swoich potrzeb oferty, ale 
też atrakcyjnych cen. Z naj-
nowszych badań opinii prze-
prowadzonych na zamówienie 
MasterCard wynika, że zniżki 
i inne promocje są, obok wygo-
dy, szybkości i bezpieczeństwa 
transakcji, ważnym elementem 
zachęcającym Polaków do pła-
cenia kartą.

Program AGRO wspiera też 
sklepy partnerskie, biorące 

udział w projekcie. Pozwala 
im przyciągnąć klientów i wy-
różnić się na tle konkurencji. 
Nagradzanie zakupów u lokal-
nych dostawców, które pozwa-
la im zwiększyć obroty, jest 
więc formą wsparcia rozwo-
ju drobnych przedsiębiorców 
w poszczególnych regionach 
Polski.

Specjalnie na potrzeby 
programu AGRO Spółdziel-
cza Grupa Bankowa wydała 
dedykowaną linię kart Master-
Card z motywami graficzny-
mi nawiązującymi do natury 
i tradycji ludowej. Niemniej 
jednak do korzystania z pro-
gramu uprawniają wszystkie 
karty płatnicze wydawane 
przez Banki Spółdzielcze SGB. 

Więcej informacji na temat 
programu rabatowego AGRO, 
łącznie z regulaminem akcji, 
można uzyskać w placówkach 
Banków Spółdzielczych SGB oraz 
na stronie internetowej http://
agro-sgb.pl/program-rabatowy/.

Źródło: SGB

Zniżki dla rolników za zakupy opłacone kartą
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Dobra perspektywa rozwoju w 2016 roku

Weszliśmy w nowy rok z do-
brym portfelem zleceń i per-
spektywą kolejnych projektów. 
Wyniki I kw. br. potwierdzi-
ły skuteczność w realizacji 
strategii i właściwe kierunki 
rozwoju. Sprzedaż w kraju – 
po rozbudowie oferty i wpro-
wadzeniu nowych flagowych 
produktów – rośnie zgodnie 
z naszymi oczekiwaniami. Re-
alizowane w ubiegłym roku 
kontrakty zagraniczne umoc-
niły pozycję spółki na rynku 
afrykańskim, czego efektem 
są kolejne projekty w toku – 
komentuje Karol Zarajczyk, 
Prezes URSUS S.A.

Wzrost przychodów ze 
sprzedaży krajowej spowo-
dowany jest głównie zwięk-
szeniem popytu na produkty 
spółki w kraju. Firma odnoto-
wała również wzrost udziału 
rejestracji ciągników URSUS 
w ogólnej liczbie rejestra-
cji z 3,5% w 2015 roku do 
6,0% w I kw. 2016 r. (dane 
według CEPiK - Centralna 
Ewidencja Pojazdów i Kie-
rowców). Według danych 

z CEPiK do końca kwietnia 
2016 r. udział ciągników UR-
SUS wyniósł 6,5%.

Na przychody ze sprzeda-
ży krajowej w głównej mie-
rze wpływają tempo realizacji 
wniosków oraz dopłaty w ra-
mach unijnych programów. 
W naszej ocenie uruchomie-
nie dopłat w ramach nowej 
perspektywy na lata 2014-
2020 powinno rozpocząć się 
w I półroczu 2016 r., co będzie 
miało istotny wpływ na wy-
niki spółki w całym 2016 r. 
Liczymy na to, że sprzedaż cią-
gników w kolejnych okresach 
będzie wzrastać, zwiększając 
udział ciągników URSUS w ca-
łym rynku sprzedaży – mówi 
Karol Zarajczyk.

Spółka planuje w br. wpro-
wadzenie nowych produktów 
na rynek polski, gdzie widać 
dynamiczny wzrost popytu na 
ciągniki URSUSA oraz rozwój 
sprzedaży eksportowej.

W II kw. 2016 r. spółka 
ma zamiar wprowadzić ko-
lejny model ciągnika o mocy 
150 KM w dwóch wersjach 

silnikowych oraz wzboga-
cić swoją ofertę produktową 
o ciągniki z zakresu mocy 
50-60 KM o wersję bez kabiny 
– typu „ROPS”. Oferta ciągni-
kowa spółki jest uzupełnia-
na w wysokiej klasy maszyny 
rolnicze i komunalne, sygno-
wane marką URSUS. W I kw. 
2016 r. spółka wprowadziła 
na polski rynek nowy model 
prasy walcowo-łańcuchowej 
rolującej bele z docinaczem 
(model Z-597).

W marcu na XXII Między-
narodowych Targach Techniki 
Rolniczej AGROTECH URSUS 
pokazał pierwszy zabudowany 
na własnej transmisji VIGUS 
ciągnik URSUS C-3150V PO-
WER. Firma chce montować 
transmisje VIGUS seryjnie 
do swoich ciągników, a tak-
że włączyć je do oferty jako 
oddzielny produkt i sprzeda-
wać producentom ciągników 
w kraju i za granicą.

Strategia URSUS S.A. zakła-
da odbudowę kontaktów i re-
lacji z partnerami handlowymi 
URSUS, a także pozyskanie 

nowych odbiorców. Istotnym 
partnerem są firmy działające 
na rynkach skandynawskich 
i wschodnich oraz w takich 
krajach jak Czechy, Słowacja, 
Węgry, Holandia, Słowenia 
i Chorwacja, gdzie ekspor-
towane są wyroby z  pełnej 
oferty URSUSA.

Spółka podejmuje także 
działania zmierzające do od-
budowy pozycji marki URSUS 
na rynkach pozaeuropejskich. 
Podpisano aneks do umowy, 
z etiopską spółką ESC na 
dodatkową partię sprzętu 
obejmującą 27 ciągników, 
54 przyczepy do transportu 
trzciny cukrowej oraz części 
zamienne. URSUS podpisał też 
umowę, na sprzedaż 2 400 cią-
gników rolniczych, oprzyrzą-
dowania i części zamiennych, 
ze spółką The National Servi-
ce Corporation Sole  (SUMA 
JKT) w Tanzanii. Dostawy 
w ramach realizacji tej umo-
wy będą realizowane partiami 
do końca III kw. 2016 r.

Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

URSUS S.A., największy polski producent maszyn rolniczych o ponad 
120-letniej tradycji. 

Na polu widać lepiej

W trakcie każdego z warszta-
tów przewidziane są prelekcje 
specjalistów PUH Chemirol, 
przegląd technologii ochro-
ny upraw, porady naukowców 
oraz lustracje odmian poszcze-
gólnych gatunków roślin. Na-
turalnie zaplanowane są także 
elementy ludyczne włączone 
w program spotkań.

Jest możliwe, że w poje-
dynczych przypadkach za-
planowane godziny mogą 
ulec niewielkim zmianom, 
ale ewentualne korekty nie 
przekroczą 1 godziny.

7 czerwca br., godz. 
11.00 – Mełno, gm. Gruta, 
pow. grudziądzki, woj. ku-
jawsko-pomorskie (pszenica 
ozima, pszenica jara, rzepak 
ozimy, kukurydza)

8 czerwca br., godz. 12.00 – 
Suchodębie, gm. Łanięta, pow. 
kutnowski, woj. łódzkie

(pszenica ozima, pszenica 
jara, rzepak ozimy, kukurydza)

10 czerwca br., godz. 

13.00 – Budziejewo, gm. Mie-
ścisko, pow. wągrowiecki, woj. 
wielkopolskie (pszenica ozi-
ma, rzepak ozimy, kukurydza, 
groch, bobik, łubin, soja)

14 czerwca br., godz. 
12.00 –  Lasowice Wielkie 
k/Malborka, gm. Malbork, 
pow.  malborski, wojewódz-
two pomorskie

(pszenica ozima, rze-
pak ozimy)

17 czerwca br., godz. 14.00 – 
Uniszów, gm. Borów, pow. 
strzeliński, woj. dolnośląskie

(pszenica ozima, rzepak 
ozimy, kukurydza, ziemniaki)

22 czerwca br., godz. 11.00 – 
Nowielice, gm. Trzebiatów, 
pow. gryficki, woj. zachod-
niopomorskie (pszenica ozi-
ma, rzepak ozimy)

28 czerwca br., godz. 
11.00 – Boruń, gm. Siennica 
Różana, pow.  krasnostawski, 
woj. lubelskie (pszenica ozima, 
kukurydza, może rzepak)

PUH Chemirol zaprasza na 
Warsztaty Polowe 2016
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udowodniony

WYSOKI PLON

10+

Bezpieczna desykacja rzepaku

Pod koniec wegetacji rzepa-
ku ozimego zachodzą dyna-
miczne zmiany w roślinach. 
Łuszczyny szybko dojrzewa-
ją i wysychają, kończy się 
przyrost masy nasion, które 
zmieniają barwę z zielonej 
na brązową i zmniejsza się 
ich wilgotność. W nieko-
rzystnych warunkach przed 
żniwami łuszczyny pękają 
wysypując nasiona do gleby, 
powodując duże straty plonu. 
Przed zbiorem rzepaku może-
my wykonać zabiegi desykacji 
(przyspieszanie i wyrównanie 
dojrzewania roślin) oraz skle-
jania łuszczyn (zapobieganie 
pękaniu łuszczyn i osypywa-
nia się nasion), które pozwolą 
ograniczyć ubytek plonu.

Podstawowym zabiegiem 
przygotowującym rzepak do 
zbioru jest desykacja (podsu-
szanie), polegająca na chemicz-
nym odwodnieniu zielonych 
roślin, które szybciej zasychają 
i wyrównuje się ich dojrzewa-
nie. Desykacja pozwala znisz-
czyć zachwaszczenie wtórne 
oraz przyspiesza zbiór rzepaku. 
Zabieg desykacji możemy wy-
konać herbicydami zawierają-
cych jako substancję czynną 
dikwat jak np.: Reglone 200 SL 
oraz jego generyki (Caudillo 

200 SL, Diqua 200 SL, Diqu-
anet 200 SL, Mission 200 SL, 
Ragis 200 SL, Reglor 200 SL, 
Ring 200 SL, Soplete 200 SL, 
UPL Diquat), które należy 
stosować na plantacjach na-
siennych i przemysłowych 
w zależności od stanu i za-
chwaszczenia łanu w dawce 
2 lub 3l/ha przy wydatku cie-
czy roboczej powyżej 200 l/
ha. Desykację powinno się 
wykonywać w końcowej fa-
zie dojrzałości technicznej rze-
paku, gdy 70% łuszczyn ma 
barwę żółtą a nasiona w górnej 
części pędu są ciemnobrązo-
we. Zabieg należy wykonać 
na 3 - 5 dni przed właściwym 
zbiorem. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na bezpieczeń-
stwo wykonania zabiegu – nie 
dopuścić do znoszenia środka 
na sąsiednie uprawy (najlepiej 
stosować rozpylacze płasko-
strumieniowe typu DG anty-
znoszeniowe) oraz opryskiwać 
pod obniżonym ciśnieniem 
poniżej 3 barów.

Znacznie większą grupę 
środków stosowanych do 
desykacji rzepaku stanowią 
preparaty zawierające w swo-
im składzie glifosat jak np.: 
Roundup 360 SL zalecany 
w dawce 4 l/ha i szereg jego 

odpowiedników np. Azymut 
360 SL, Roudup Ultra 360 SL, 
Roundup Activ 360, Etna 
360 SL, Katamaran 360 SL 
i Marker 360 SL w dawce 4 l/
ha, Envision 450 SL, Trustee 
Xtra 450 SL w dawce 2,5-3,2 l/
ha; Roundup Flex 480 w dawce 
2-3 l/ha; Roundup TransEner-
gy 450 SL w dawce 1,5-3,2 l/
ha; Roundup Max 2 w dawce 
1,5-2 kg/ha; Agrosar 360 SL, 
Glifoherb 360 SL i Glifostar 
360 SL w dawce 3 l/ha; Avans 
Premium 360 SL, Touchdown 
Premium 360 SL, Dominator 
360 SL, Gallup 360 SL, Glifo-
cyd 360 SL, Glyfoflash Super 
360 SL, Glyfos 360 SL, Kli-
nik 360 SL, Koyote 360 SL, 
Nufosate 360 SL, Rofosat Agro 
360 SL i Sniper SL w dawce 
3-4 l/ha, a Kosmik 360 SL 
w dawce 3l/ha, które są dolist-
nymi herbicydami o działaniu 
systemicznym. Dawkę herbi-
cydu Roundup 360 SL, Etna 
360 SL, Katamaran 360 SL 
i Marker 360 SL możemy ob-
niżyć do 3 l/ha dodając do 
zabiegu adiuwant AS 500 SL 
w ilości 1-2 l/ha. Termin za-
biegu przypada w fazie doj-
rzałości technicznej na około 
8-10 dni przed zbiorem, gdy 
wilgotność nasion mierzona 

wilgotnościomierzem wyno-
si poniżej 30%. Podobnie jak 
w przypadku stosowania di-
kwatu również zabiegi środ-
kami zawierającymi w swoim 
składzie glifosat obniżają wil-
gotność nasion, wyrównują 
dojrzałość i ograniczają straty 
plonu. Podczas wykonywania 
zabiegów należy zachować 
podane wyżej środki bezpie-
czeństwa. Ponadto przed za-
stosowaniem w/w herbicydów 
na rolnikach spoczywa obo-
wiązek powiadomienia o tym 
fakcie wszystkie zaintereso-
wane strony, które mogą być 
narażone na znoszenie cieczy 
roboczej i które zwróciły się 
o taką informację.

Obecnie podczas niesprzy-
jających warunków atmos-
ferycznych utrudniających 
terminowy zbiór rzepaku 
można, dodając do herbicydu 
z grupy glifosatu odpowied-
nie środki, które „sklejają” 
łuszczyny, wykonać zabieg za-
pobiegający pękaniu łuszczyn 
i zabezpieczający rzepak przed 
osypywaniem się nasion.

mgr Marek Badowski
IUNG – PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Bez chemii nie da się szybko i bez większych strat zebrać rzepaku.

Nowe odmiany rzepaku ozimego

Łącznie zostało zarejestro-
wanych 20 nowych odmian, 
osiem populacyjnych i dwa-
naście mieszańcowych: Aca-
pulco, Archimedes, Bazalt, 
Birdy, Chrobry, DK Expiro, 
DK Expression, DK Extract, 
DK Platinium, ES Cesario, ES 
Imperio, Hamilton, Marcelo, 
Panama, Polka, SY Ilona, SY 
Rokas, Taifun, Tigris, Vapia-
no. Nowe odmiany wykazały 
się w badaniach rejestrowych 
dużym potencjałem plono-
wania oraz innymi korzyst-
nymi właściwościami. Prócz 
tego, odmiany Archimedes 
i DK Platinium cechują się 
podwyższoną odpornością 
na kiłę kapusty. Natomiast 
odmiana Polka odznacza się 
zmienioną proporcją składu 
kwasów tłuszczowych w ole-
ju. Niemniej, niektóre z ww. 
odmian gorzej przezimowało 

i należy się spodziewać, ze ich 
plonowanie w bieżącym se-
zonie wegetacyjnym będzie 
mniejsze. Obecnie w Rejestrze 
odmian wpisanych jest ponad 
120 odmian rzepaku ozimego. 
Większość stanowią odmiany 
mieszańcowe - 80. Zmniejsza 
się liczba zarejestrowanych od-
mian populacyjnych, których 
jest obecnie 41. Dziewięćdzie-
siąt procent odmian wpisanych 
do KR pochodzi z zagranicy. 
Ponad połowę zarejestrowa-
nych odmian stanowią odmia-
ny nowe, wpisane do rejestru 
w ostatnich pięciu latach.

Nowe odmiany rzepaku 
ozimego wpisane do Rejestru 
odmian w roku 2016

Acapulco – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (ho-
dowca): Limagrain Oddział 
w Polsce

Archimedes – odmiana 

mieszańcowa, o dużej odpor-
ności na kiłę kapusty; zgła-
szający: Limagrain Oddział 
w Polsce

Bazalt – odmiana popula-
cyjna; zgłaszający (hodow-
ca): Hodowla Roślin Smolice 
Grupa IHAR

Birdy – odmiana popula-
cyjna; zgłaszający (hodowca): 
KWS Polska

Chrobry – odmiana popu-
lacyjna; zgłaszający (hodow-
ca): Hodowla Roślin Strzelce 
Grupa IHAR

DK Expiro – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (hodow-
ca): Monsanto Polska

DK Expression – odmia-
na mieszańcowa; zgłaszający 
(hodowca): Monsanto Polska

DK Extract – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (hodow-
ca): Monsanto Polska 

DK Platinium – odmiana 

mieszańcowa, o dużej odpor-
ności na kiłę kapusty; zgłasza-
jący: Monsanto Polska

ES Imperio – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (hodow-
ca): Euralis Nasiona

ES Cesario – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (hodow-
ca): Euralis Nasiona

Hamilton – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (hodow-
ca): Saaten-Union Polska

Marcelo – odmiana popu-
lacyjna; zgłaszający (hodow-
ca): Hodowla Roślin Strzelce 
Grupa IHAR

Panama – odmiana mie-
szańcowa; zgłaszający (ho-
dowca): Saaten-Union Polska

Polka – odmiana popula-
cyjna, cechuje się zmienioną 
proporcją składu kwasów 
tłuszczowych; zgłaszający 
(hodowca): Instytut Ho-
dowli i Aklimatyzacji Roślin 

Wpisane w br. do Rejestru odmian (KR) nowe odmiany rzepaku 
ozimego pochodzą z różnych firm hodowlanych i hodowlano-
nasiennych, krajowych, jak i zagranicznych.
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Państwowy Instytut Badawczy
SY Ilona – odmiana popula-

cyjna; zgłaszający (hodowca): 
Syngenta Polska

SY Rokas – odmiana popu-
lacyjna; zgłaszający (hodowca): 
Syngenta Polska

Taifun – odmiana mieszań-
cowa; zgłaszający (hodowca): 
DSV Polska

Tigris – odmiana mieszań-
cowa; zgłaszający (hodowca): 
Monsanto Polska

Vapiano – odmiana popula-
cyjna; zgłaszający (hodowca): 
Syngenta Polska

Decyduje plon
W pracach hodowlanych 

stałym elementem ulepszania 
odmian jest zwiększanie ich 
plenności. Również jednym 
z głównych kryteriów oceny 
odmian w badaniach urzędo-
wych przed ich wpisaniem do 
KR jest poziom plonowania. 
Inną ważną właściwością jest 
stabilność plonowania w la-
tach. Cecha plenności jest wa-
runkowana genetycznie, lecz 
duży wpływ mają na nią wa-
runki siedliskowe – glebowe, 
czynniki agrotechniczne i wa-
runki pogodowe. Wszystko to 
powoduje niestety dość dużą 
zmienności plonowania w la-
tach, a także rejonach kraju.

Zima weryfikuje
Z rolniczego punktu wi-

dzenia, ważną cechą odmian 
jest odporność na warunki 

zimowania, zwłaszcza wytrzy-
małość na mróz. Taka sytuacja 
miała miejsce podczas tego-
rocznej zimy, kiedy w pierwszej 
dekadzie stycznia wystąpiły 
duże spadki temperatury, poni-
żej – 20oC, przy braku okrywy 
śnieżnej i niekiedy wysmalają-
cym wietrze. Krótki, ale bardzo 
niekorzystny atmosferycznie 
okres spowodował wymarz-
nięcia roślin rzepaku w wielu 
rejonach kraju. Poprzednio tak 
duże straty roślin wystąpiły 
po zimie 2011/2012. Zróżni-
cowanie odmian pod wzglę-
dem wytrzymałości na mróz 
okazało się dość duże i można 
w ofercie odmian wybrać takie, 
które lepiej zimują.

Polepszanie zdrowotności
Postęp hodowlany wśród no-

wych odmian wyraża się także 
poprzez stopniowe zwiększanie 
odporności na porażenie przez 
główne patogeny chorobotwór-
cze, a zwłaszcza suchą zgni-
liznę kapustnych i zgniliznę 
twardzikową. Bez wątpienia, 
hodowcy dużą uwagę przywią-
zują do poprawy zdrowotno-
ści odmian w realizowanych 
programach hodowlanych. Od 
roku 2014 obowiązuje dyrekty-
wa UE dotycząca konieczności 
wprowadzenia integrowanej 
ochrony roślin rolniczych. To 
oznacza potrzebę hodowania, 
a następnie testowania i wdra-
żania do uprawy odmian 

odpornych i tolerancyjnych 
na organizmy szkodliwe. Od-
miany takie powinny cecho-
wać się dużą efektywnością 
w warunkach ograniczonego 
stosowania środków produkcji, 
zwłaszcza jak najmniejszego 
stosowania pestycydów, w tym 
fungicydów i insektycydów. 
W przypadku chorób istnieje 
perspektywa stałego postępu. 
Inaczej jest z odpornością na 
szkodniki. Jak dotychczas, nie 
ma dostępnych odmian rzepa-
ku, które byłyby odporne na 
licznie występujące szkodniki 
w uprawie tej rośliny.

Tolerancja na kiłę
Bardzo ważna jest dostęp-

ność odmian tolerancyjnych 
na kiłę kapusty, jako że ob-
szar występowania tego groź-
nego patogena sukcesywnie 
się zwiększa w naszym kraju. 
W ostatnich latach do Krajo-
wego rejestru zostały wpisa-
ne pierwsze odmiany rzepaku 
ozimego (SY Alister, Mentor, 
SY Alistorm,) wykazujące dużą 
odporność na patotypy kiły 
kapusty Plasmodiophora bras-
sicae najczęściej występujące 
w Polsce. W br. zarejestrowano 
kolejne dwie odmiany o zwięk-
szonej odporności na kiłę kapu-
sty, a mianowicie Archimedes 
i DK Platinium. W ofercie 
handlowej znajdują się także 
inne, zagraniczne odmiany ze 
Wspólnotowego katalogu, które 
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Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Rejestru odmian (KR) w roku 2016

Nazwa odmiany

Plon nasion
Zawar-
tość

tłuszczu

Straty roślin 
po zimie Choroby

dt z ha % wzorca % s.m.
% martwych 

roślin.
2015/16

zgnilizna 
twardzikowa

sucha 
zgnilizna 
kapust.

choroby 
podsta-

wy łodygi

czerń 
krzyżo-wych

% roślin  porażonych skala 9o

Wzorzec 50,8 100 48,5 15 13 7 16 6,8

Odm. populacyjne, śr. 49,7 98 48,2 26 11 8 14 6,9

Bazalt 50,4 99 47,5 26 11 8 13 6,6

Birdy 52,1 103 48,8 51 11 8 16 7,5

Chrobry 50,5 99 47,9 13 9 8 14 6,6

Marcelo 50,3 99 48,1 27 13 12 21 6,7

Polka 40,3 79 47,1 · 9 6 16 6,6

SY Ilona 51,4 101 48,6 16 11 12 11 7,1

SY Rokas 51,6 102 48,8 25 12 6 13 7,1

Vapiano 50,8 100 48,6 · 11 4 9 7,1

Odm. mieszańcowe, śr. 58,5 115 48,4 26 13 8 15 6,9

Acapulco 58,5 115 48,5 40 11 8 14 6,8

Archimedes * 55,9 110 47,8 33 14 9 16 6,6

DK Expiro 60,6 119 48,6 17 8 5 13 7,1

DK Expression 60,2 119 48,9 24 12 11 18 6,6

DK Extract 59,8 118 48,1 18 13 6 13 6,6

DK Platinium * 55,8 110 48,1 30 14 7 14 6,8

ES Cesario 59,4 115 47,9 12 18 8 14 6,7

ES Imperio 59,1 116 47,8 16 17 10 14 6,9

Hamilton 59,4 117 49,1 19 11 8 18 7,2

Panama 59,5 117 49,2 56 10 6 14 7,5

Taifun 55,1 108 48,5 · 12 5 15 6,9

Tigris 59,2 117 48,8 19 12 7 16 6,6

wzorzec: 2015 – ES Valegro, Monolit, Arsenal, Visby, 2014 – Chagall, Monolit, Arsenal, Visby
* – odmiany o dużej odporności/tolerancji na kiłę kapusty
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2015 i 2014 (2013)
straty roślin po zimie 2015/2016 – mniejsza wartość w procentach oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – większa wartość w procentach oznacza większą podatność; większa wartość w skali 9o oznacza 

większą odporność
„·” – odmiana  nie jest badana w bieżącym sezonie wegetacyjny, dlatego brak danych o jej zimotrwałości

wykazują również podwyższo-
ną odporność na tę groźną 
chorobę. Warto wiedzieć, że 
potencjał plonowania takich 
odmian jest mniejszy od od-
mian nieodpornych. Jednakże 
w przypadku zainfekowania 
pól gospodarstwa zarodni-
kami sprawcy kiły kapusty, 
oprócz zaprzestania uprawy 

rzepaku, alternatywną moż-
liwością jest uprawa odmian 
tolerancyjnych. Także wtedy 
konieczne jest przestrzeganie, 
co najmniej czteroletniej prze-
rwy w uprawie rzepaku na tym 
samym polu, również po to, 
aby zapobiegać przełamaniu 
odporności.

Inna jakość

W br. do Rejestru odmian 
została wpisana także krajowa 
odmiana Polka, o zmienionych 
proporcjach składu kwasów 
tłuszczowych. Olej z nasion 
tej odmiany zawiera prze-
ciętnie o 12% więcej kwasu 
oleinowego (powyżej 70%), 
a jednocześnie ma obniżoną 
zawartością kwasu linolowego, 

w porównaniu do innych zare-
jestrowanych u nas odmian,. 
Taki olej cechuje się dobrymi 
parametrami dietetycznymi, 
wykazuje dużą odporność na 
wysoką temperaturę i wolniej 
się utlenia.

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU
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TOP 15 – najlepiej zimujące 
odmiany rzepaku

Ostatnie lata sprzyjały pro-
ducentom rzepaku. Łagodne 
zimy z niewielkimi spadkami 
temperatur generalnie nie po-
wodowały strat związanych ze 
złym przezimowaniem. Ro-
śliny rozpoczynały wiosen-
ną wegetację w bardzo dobrej 
kondycji. Taka sytuacja uśpiła 
czujność plantatorów. Jednak 
po tegorocznej zimie, a właści-
wie po krótkim styczniowym 
spadku temperatur do około 
-20°C bez okrywy śnieżnej 
coraz więcej rolników zadaje 
sobie pytanie na co zwrócić 
szczególną uwagę w doborze 
odmian pod nowe zasiewy. 
Odpowiedź na to pytanie 
jest jednoznaczna. Najważ-
niejszym parametrem, jaki 
powinno się uwzględnić jest 
zdolność odmiany rzepaku do 
przetrwania zimy. Obejmuje 
to wytworzenie wewnętrznej 
odporności  na panujące w na-
szym klimacie zimowe warun-
ki pogodowe. Zaliczamy do 
nich: okresy silnych mrozów 
i odwilży, występowanie lub 
brak okrywy śnieżnej, zama-
rzanie gleby, a także pojawia-
jące się w okresie wiosennym 
przymrozki. Tylko bardzo do-
brze przygotowane rośliny są 
w stanie sprostać radykalnie 
zmieniającym się warunkom. 
Potwierdzeniem wysokiej zi-
motrwałości jest cykl doświad-
czeń ścisłych prowadzonych 
przez Centralny Ośrodek Ba-
dania Odmian Roślin Upraw-
nych. Ich serie zlokalizowane 
są w stacjach rozmieszczonych 
na terenie całego kraju. Po ze-
stawieniu wyników otrzymu-
jemy odpowiedź na pytanie: 
które odmiany są najbardziej 
odporne – dostosowane do 
uprawy w klimacie Polski? 

W publikacji dotyczącej wy-
ników przezimowania, jaka 
ukazała się na stronie interne-
towej COBORU zestawiono ze 
sobą dwa sezony wegetacyjne 
2011/2012 oraz 2015/2016. Są 
to okresy, w których panujące 
warunki pogodowe bardzo nie-
korzystnie wpłynęły na kon-
dycję ozimin. W rankingu 
TOP 15 znalazły się odmiany 
rzepaku ozimego: Minerva, 
Kuga, Arango, Popular, Ga-
rou, Abakus, Mercedes, Ro-
han, Anderson, DK Exqusite, 

Atora, Mentor, Alexander, ES 
Cesario i Visby.

Większość odmian pochodzi 
z hodowli reprezentowanych 
przez firmę Rapool.  Wśród 
nich zawracają na siebie 
uwagę te, które w czasie pa-
miętnej zimy 2012 roku były 
w badaniach rejestrowych 
i potwierdziły swoją wybit-
ną zimotrwałość.

POPULAR F1 – odmiana 
wprowadzona na rynek w ubie-
głym roku, została posiana 
na kilku tysiącach hektarów 
i zyskuje wielu zwolenników, 
szczególnie na obszarach naj-
bardziej dotkniętych uszkodze-
niami mrozowymi. Odmiana 
bardzo stabilna w plonowaniu 
niezależnie od panujących  wa-
runków pogodowych.

MERCEDES F1 – odmiana 
o bardzo wysokim zaolejeniu 
oraz plonie i ponad przeciętnej 
odporności na choroby.

Z nowych odmian zwraca 
na siebie uwagę ATORA F1 

od sierpnia ubiegłego roku 
jest to nowy wzorzec w ba-
daniach ścisłych COBORU. 
Po tegorocznej zimie potwier-
dził swoją ponad przeciętną 
zimotrwałość. Zajmuje czo-
łowe lokaty w zestawieniach 
osiągając plon na pozio-
mie 120% wzorca (średnia 
2013-2015).

W segmencie odmian o spe-
cjalnym przeznaczeniu wy-
bitnie wyróżnia się odmian 
odporna na kiłę kapustnych 
MENTOR F1. Jej wyjątkowa 
zimotrwałość stawia ją na 
pierwszym miejscu w tym 
segmencie.

 Pogoda potrafi płatać figle, 
nie dajmy się zaskoczyć i wy-
bierajmy odmiany sprawdzo-
ne, które przeszły pozytywnie 
proces kwalifikacji prowadzo-
nej przez COBORU i zostały 
wpisane do Krajowego Rejestru 
Odmian.

Artur Kozera

Uprawa rzepaku ozimego to wysokie koszty związane  
z zakupem materiału siewnego, nawożeniem oraz 
ochroną plantacji przed chwastami, chorobami 
i szkodnikami.
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Doświadczenia agrotechniczne w rzepaku ozimym

Doświadczenia polowe, ła-
nowe i agrotechniczne, mają 
na celu określenie cech użytko-
wych, wartości gospodarczej 
i przystosowania danej odmia-
ny do uprawy na terenie Polski.

Doświadczenia łanowe 
prowadzone są na polach 
produkcyjnych przy standar-
dowej dla danego gospodar-
stwa agrotechnice. Ich celem 
jest sprawdzenie przydatności 
nowych odmian do uprawy 
w rejonach Polski różniących 
się między sobą warunkami 

klimatycznymi, glebowymi 
i poziomem agrotechniki.

Z kolei doświadczenia 
agrotechniczne to najczęściej 
mikropoletkowe z powtórze-
niami, zakładane w układzie 
losowanych bloków. Ich celem 
jest poznanie i analiza wpływu 
różnych czynników techno-
logii produkcji na wysokość 
i jakość plonu oraz określenie 
optymalnych zaleceń agro-
technicznych pozwalających 
osiągnąć najlepsze wyniki 
produkcyjne.

Poznanie optymalnych wa-
runków produkcyjnych dla 
uprawianych odmian jest nie-
zwykle istotne dla uzyskania 
wysokiej opłacalności produk-
cji. Takie czynniki jak: termin 
siewu, obsada roślin czy na-
wożenie, mogą mieć istotny 
wpływ na wysokość i jakość 
plonu, czyli na końcowy efekt 
uprawy – jej rentowność.

Firmy nasienne są tego 
w pełni świadome i dlatego 
wiodący hodowcy rzepaku 
ozimego testują swoje nowe 

produkty w doświadczeniach 
agrotechnicznych. Jednym 
z ich rodzajów są doświadcze-
nia z różnymi terminami i nor-
mami wysiewu. Mają one na 
celu określenie optymalnego 
terminu i ilości wysiewanych 
nasion dla poszczególnych od-
mian w celu zapewnienia opty-
malnych warunków wzrostu 
i rozwoju, dobrego przezimo-
wania roślin oraz zmaksyma-
lizowania osiąganych plonów.

Testowane odmiany wysie-
wa się w różnych terminach 
agrotechnicznych dla danego 
regionu (wczesny, optymalny, 
opóźniony) oraz w różnych 
ilościach wysiewu (4-5 pozio-
mów dla każdego terminu sie-
wu), a następnie poddawane 
są takim samym zabiegom 
uprawowym, czyli nawoże-
niu i ochronie. Analiza uzy-
skanych wyników pozwala na 
określenie optymalnych termi-
nów siewu, które gwarantują 
właściwy rozwój roślin przed 
zimą, dobre przezimowanie 
i wznowienie wegetacji wiosną 
oraz są podstawą do uzyskania 
wysokich plonów.

Jeżeli odmiana zostanie wy-
siana za wcześnie, wówczas 
rośliny rzepaku będą nad-
miernie rozwinięte, a tym 
samym narażone na gorsze 
przezimowanie (rośliny rze-
paku najlepiej zimują w fazie 
8-10 liści w rozecie oraz gdy 
szyjka korzeniowa ma śred-
nicę 5-8 mm). Jeżeli odmiana 
zostanie wysiana za późno, 
wówczas rośliny wchodząc 
w etap spoczynku zimowego 
będą słabo rozwinięte i bar-
dziej podatne na przemarzanie. 
Na przykład odmianę mieszań-
cową DK Exprit, odznaczającą 
się mocnym wigorem jesien-
nym i dosyć szybkim tempem 
wzrostu przed zimą, najlepiej 
wysiewać w terminie optymal-
nym lub lekko opóźnionym 
dla danego regionu. 

Ponadto dla każdej odmiany 
i każdego terminu siewu moż-
liwe jest również określenie 
optymalnej obsady, przy której 
rośliny najlepiej się rozwijają, zi-
mują i osiągają najwyższe plony. 
Rośliny rosnące w zbyt dużym 
zagęszczeniu konkurują ze sobą 
o składniki pokarmowe i wodę, 
wolniej się rozwijają, wykazują 
większą tendencję do elongacji 
(wydłużenia) szyjki korzeniowej 
jesienią i z reguły gorzej zimu-
ją. Są również bardziej podatne 
na porażenie chorobami i wy-
leganie co istotnie wpływa na 

obniżenie plonowania. Rośliny 
rosnące w zbyt niskim zagęszcze-
niu wykształcają większą ilość 
rozgałęzień bocznych, ale mimo 
to często plonują poniżej po-
ziomu możliwego do uzyskania 
przy optymalnej obsadzie, czyli 
występują straty.

Dla większości odmian mie-
szańcowych o standardowej 
biomasie najwłaściwszą ilością 
wysiewu jest około 45 nasion/
m2, tak aby uzyskać docelo-
wą obsadę około 40 roślin/
m2. Przy tej obsadzie rośliny 
dobrze rozwijają się jesienią 
i zimują, odznaczają się do-
brą zdrowotnością, wykazują 
najmniejszą podatność na wy-
leganie (rekomendowane jest 
stosowanie regulatorów wzro-
stu) i osiągają najwyższe plony. 
Natomiast w przypadku od-
mian o zredukowanej biomasie 
(odmian „półkarłowych”) naj-
bardziej odpowiednią ilością 
wysiewu jest około 55 nasion/
m2 (obsada docelowa około 
50 roślin/m2). Odmiany te, 
z racji niskiej biomasy, lepiej 
tolerują wyższe obsady i uzy-
skują najwyższe plony przy 
większym zagęszczeniu łanu 
niż odmiany klasyczne. 

Istnieje również zależność, 
potwierdzona licznymi do-
świadczeniami i praktyką 
rolniczą mówiąca, iż w przy-
padku opóźnionego terminu 
siewu należy nieco zwiększyć 
ilość wysiewu nasion tak, aby 
uzyskać obsadę docelową nieco 
wyższą od tej w przypadku sie-
wu w optymalnym dla danego 
regionu terminie agrotechnicz-
nym. W przypadku standar-
dowego przebiegu warunków 
pogodowych, większość od-
mian wysiana w terminie póź-
niejszym uzyskuje najwyższe 
plony przy nieco wyższych 
obsadach niż te same od-
miany wysiane w terminie 
optymalnym.

Innym rodzajem doświad-
czeń agrotechnicznych 
w rzepaku ozimym są doświad-
czenia z różnymi poziomami 
nawożenia azotowego. Ich ce-
lem jest określenie optymalnej 
dawki nawożenia azotowego 
dla poszczególnych odmian, 
przy której odmiany te plo-
nują najwyżej. Azot jest naj-
silniejszym plonotwórczym 
składnikiem pokarmowych 
dla roślin. Rośliny nie mające 
dostępu do wystarczających 
ilości związków azotowych 
wolniej rosną, budują mniej-
szą biomasę i uzyskują niższe 

plony w stosunku do roślin 
optymalnie zaopatrzonych 
w ten składnik pokarmowy. 
W przypadku wzmożonej 
asymilacji azotu następuje 
nadmierny rozwój biomasy. 
Rośliny rzepaku mogą gorzej 
przezimować i wykazują więk-
szą tendencję do wylegania. 
Ponadto następuje opóźnienie 
kwitnienia i dojrzewania na-
sion. Dlatego tak ważne jest 
poznanie optymalnego po-
ziomu nawożenia azotowego 
i terminu jego stosowania.

W tego typu doświadcze-
niach testowane odmiany 
wysiewa się w tym samym 
terminie i takiej samej ilości 
wysiewu, a następnie podda-
je się takim samym zabiegom 
agrotechnicznym, różniącym 
się między sobą jedynie po-
ziomami nawożenia azoto-
wego. Zwykle testuje się od 
3 do 5 różnych poziomów na-
wożenia azotowego. Niektóre 
odmiany, jak na przykład DK 
Exprit bardzo dobrze reagują 
na zwiększające się dawki na-
wożenia azotowego i uzyskują 
najwyższe plony przy wyso-
kim poziomie nawożenia. Te 
odmiany polecane są przede 
wszystkim do intensywnej 
technologii produkcji, opartej 
na wysokim nawożeniu azo-
towym, przy którym koniecz-
ne jest stosowanie fungicydu 
o funkcji regulatora wzrostu. 
Są również odmiany, które do 
uzyskania wysokich plonów 
nie potrzebują intensywnego 
nawożenia azotowego. Są to 
przede wszystkim odmiany 
o niskiej biomasie oraz nie-
które odmiany klasyczne. 
Te odmiany polecane są do 
ekstensywnej (ekonomicznej) 
technologii produkcji, charak-
teryzującej się ograniczony-
mi nakładami na środki do 
produkcji. 

Posiadając wiedzę dotyczącą 
tego, w jaki sposób dana od-
miana reaguje na nawożenie 
azotowe można świadomie 
wybrać produkt dopasowany 
do określonego poziomu agro-
techniki i osiągnąć możliwie 
najwyższe plony przy ograni-
czonych nakładach.

Warto więc wybierać do 
uprawy te odmiany, których 
producenci testują swoje pro-
dukty w doświadczeniach 
agrotechnicznych i dzięki temu 
są w stanie określić optymalny 
poziom agrotechniki indywi-
dualnie dla każdej odmiany.

Marcin Liszewski

Zanim nowa odmiana rzepaku zostanie zarejestrowana i wprowadzona do sprzedaży przez firmę nasienną 
musi być wszechstronnie przebadana.
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Chwasty trujące i szkodliwe
Rodzaj Ambrosia ze względu 

na swoją żywotność, plenność 
oraz bardzo duże możliwości 
adaptacyjne, nazwę wziął praw-
dopodobnie od greckiego sło-
wa (a-mbrotos) oznaczającego 
nieśmiertelny.

W obrębie tego rodzaju 
można wyróżnić około 40 ga-
tunków, z których w Polsce 
występują tylko trzy, a jedy-
nie ambrozja bylicolistna (A. 
artemisiifolia) jest spotykana 
dość licznie, natomiast pozo-
stałe dwa taksony: ambrozja 
zachodnia (A. psilostachya) 
i ambrozja trójdzielna (A. tri-
fida), występują lokalnie i w nie-
wielkim nasileniu.

Ambrozja bylicolistna jest 
gatunkiem jednorocznym, 
wiatropylnym, ciepło i świa-
tłolubnym, zaliczanym do ro-
dziny astrowatych (Asteraceae). 
Dorosłe osobniki mogą osiągać 
wysokość od 0,3 cm do 1,5-
2,0 m. Łodyga jest lekko bruzd-
kowana, kanciasta i przeważnie 
owłosiona, liście są pierzasto 
wrębne, górna powierzchnia 
jest ciemnozielona natomiast 
dolna srebrzysto-biaława. Kwia-
tostanem jest długi, wełnisty 
kłos lub nibygrono. Kwiaty 
męskie są koloru żółtego lub 
brunatno-żółtego, natomiast 
żeńskie są barwy białej. 

Gatunek ten może wystę-
pować w różnych siedliskach, 
jednak zdecydowanie bardziej 
preferuje gleby o odczynie obo-
jętnym, z niewielkim udziałem 
próchnicy, węglanu wapnia oraz 
z niskim poziomem wód grun-
towych. W warunkach siedli-
skowo-klimatycznych naszego 
kraju, określany jest mianem ga-
tunku ruderalnego, występują-
cym na odłogach, przydrożach, 
wysypiskach czy wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych. Jednak 

w ciągu ostatnich kilku dekad 
coraz częściej spotykany jest 
w ogrodach, na zaniedbanych 
łąkach i pastwiskach oraz na po-
lach uprawnych. Bardzo dobrze 
rośnie wśród roślin okopowych 
oraz warzywach, a ponadto 
coraz częściej stanowi istotny 
problem na plantacjach kukury-
dzy, w szczególności uprawianej 
w wieloletniej monokulturze 
w siewie bezpośrednim (fot. 1). 

Pierwsze siewki tego gatun-
ku, można spotkać w okresie 
późnowiosennym (na przeło-
mie kwietnia i maja), natomiast 
pierwsze kwitnące rośliny poja-
wiają się w końcu lipca i moż-
na je obserwować aż do końca 
października. Ambrozja bylico-
listna rozmnaża się za pomocą 
nasion (niełupek), których jeden 
osobnik potrafi wytworzyć od 
3 tys. do nawet 40 tys. sztuk, 
a ich żywotność w glebie szaco-
wana jest na okres nawet 40 lat. 

Szkodliwość tego gatunku 
względem rośliny uprawnej 
polega głównie na jego kon-
kurencyjnym, intensywnym 
pobieraniu z gleby makroskład-
ników (fosforu i potasu), wody 
oraz na wydzielaniu fitotoksycz-
nych związków biochemicznych 
(zjawisko allelopatii ujemnej). 
Ekonomiczny próg szkodliwo-
ści dla tego gatunku nie został 
jeszcze zdefiniowany, jednak 
z obserwacji polowych wynika, 
że już 1 szt./m2 może spowodo-
wać utrudnienia w mechanicz-
nym zbiorze np. kukurydzy oraz 
spowodować obniżenie plonu 
ziarna na poziomie 10-20%.

Do ograniczania ambrozji 
bylicolistnej (ale tylko formy 
juwenalnej, tzn. do fazy 2-3 liści 
właściwych) w uprawach rolni-
czych i na użytkach zielonych 
plantatorzy mają do dyspozycji 
tylko kilka substancji czynnych 

herbicydów. W zbożach można 
zastosować: 2,4 D; chlopyra-
lid; florasulam oraz mieszaninę: 
florasulam + 2,4 D + aminopy-
ralid. W kukurydzy: chlopyra-
lid; mezotrion czy tembotrion, 
w rzepaku jarym: chlopyralid 
oraz mieszaniny: chlopyralid + 
pikloram lub chlopyralid + pi-
kloram + aminopyralid, w bura-
ku cukrowym tylko chlopyralid, 

natomiast na użytkach zielo-
nych jedynie mieszaninę flu-
roksypyr + trichlopyr.

Bezpośrednia szkodliwość 
ambrozji bylicolistnej wynika 
również z faktu, że jest ona 
jedną z silniej uczulających 
roślin. W okresie od sierpnia 
do października, pyłek tego ga-
tunku jest przenoszony za po-
mocą wiatru na duże odległości, 

przyczyniając się sezonowo do 
alergicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa, spojówek i skó-
ry, zarówno u dzieci jak i osób 
dorosłych. Silne uczulenie może 
spowodować już 5-10 ziarenek 
pyłku/m3 w wdychanym po-
wietrzu. Problem ten nie jest 
marginalny, gdyż przypuszcza 
się, że może on dotyczyć około 
8% populacji ludzkiej.

Ambrozja bylicolistna jest uciążliwa nie tylko na plantacjach roślin uprawnych.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG – PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli, Wrocław

Fot. 1. Ambrozja bylicolistna w kukurydzy
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Zwalczanie chorób grzybowych w kukurydzy

Szacuje się, że jest ich oko-
ło 400 gatunków. Są one 
odpowiedzialne za rozwój 
kilkunastu chorób, które to-
warzyszą roślinom od mo-
mentu wysiania ziarna aż do 
zbioru plonu. O tym jednak 
czy dana choroba pojawi się 
w większym nasileniu decy-
duje kilkanaście czynników 
zarówno zależnych, jak i nie-
zależnych od człowieka. Do 
tych niezależnych zalicza się 
przede wszystkim pogodę. To 

ona ma największy wpływ na 
to czy patogen znajdzie dobre 
warunki dla rozwoju czy też 
nie. Wśród czynników zależ-
nych, największe znaczenie ma 
zasobność stanowiska w ma-
teriał infekcyjny patogenów, 
a który zależy m.in. od tego 
czy stosowany jest płodozmian 
i izolacja przestrzenna, jakie 
gatunki roślin są wykorzysty-
wane w zmianowaniu, jakie 
zabiegi agrotechniczne i pie-
lęgnacyjne są wykonywane 

i przede wszystkim jakie za-
biegi ochrony niechemicznej 
i chemicznej kukurydzy przed 
chorobami i szkodnikami były 
wykonywane.

W okresie intensywnej 
wegetacji roślin (od czerwca) 
stopniowo zaczynają pojawiać 
się sprawcy chorób liści ku-
kurydzy. Na ich wystąpienie 
obok pogody duży wpływ ma 
żerowanie szkodników o kłu-
jąco-ssącym aparacie gębo-
wym (mszyce, wciornastki, 

zmieniki, skoczki), a także 
uszkodzenia tkanek powstałe 
np. wskutek gradu. Najpow-
szechniej występującą chorobą 
jest drobna plamistość liści, 
której intensywnemu rozwo-
jowi sprzyjają lata chłodniej-
sze z większą ilością opadów 
deszczu. Objawami tej cho-
roby są drobne, prześwitu-
jące, jasne plamki otoczone 
brunatną obwódką, których 
środkowa część brunatnieje, 
zasycha i wykrusza się. Coraz 

częściej pojawiającą się cho-
robą staje się żółta plamistość 
liści. Jej rozwojowi sprzyjają 
lata ciepłe i wilgotne. Choroba 
ta objawia się obecnością na 
liściach i liściach okrywowych 
kolb szarobrunatnych plam 
otoczonych brunatnoczerwoną 
obwódką. Ostatnią z chorób 
liści, która jest najłatwiejsza 
w identyfikacji jest rdza ku-
kurydzy, której sprawca pre-
feruje wyższe temperatury 
i wilgotność. W wyniku po-
rażenia roślin rdzą pojawiają 
się na rdzawe, wydłużone po-
duszeczki będące skupieniami 
zarodni produkujących zarod-
niki. W miejscu występowania 
patogena tkanka liścia żółknie 
i zamiera.

Choroby liści są groźne dla 
wysokości i jakości plonu ku-
kurydzy tylko wtedy, gdy wy-
stąpią licznie. Ich obecność 
przede wszystkim utrudnia 
bądź wstrzymuje procesy asy-
milacyjne roślin, które decydu-
ją o odżywieniu całej rośliny. 
Opanowane rośliny zazwyczaj 

przedwcześnie dojrzewają. Ob-
niża się w ten sposób ilość zie-
lonej masy oraz pogarsza jej 
skład biochemiczny, co ma 
później konsekwencje w gor-
szych parametrach zielonki, 
kiszonki lub surowca na cele 
energetyczne. Przedwczesna 
utrata przez rośliny pełnej 
zdolności do przeprowadzania 
procesu fotosyntezy to także 
problem dla wysokości i jako-
ści uzyskiwanego plonu ziarna.

Na niektórych plantacjach 
może występować głownia py-
ląca. Sprzyja jej susza i podwyż-
szona temperatura w okresie 

dr hab. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

Instytut Ochrony Roślin – PIB 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie

Grzyby patogeniczne to najliczniejsza grupa organizmów szkodliwych spotykana na 
plantacjach kukurydzy.

Tabela 1. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2016 roku (maj 2016 r.)

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka na ha Termin stosowania

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści Quilt Xcel 263,8 SE azoksystrobina + 

propikonazol 1,0 l
opryskiwać 1 raz od fazy 

wydłużania pędu do końca 
fazy kwitnienia

Fuzarioza kolb
Rdza kukurydzy

Żółta plamistość liści
Retengo Plus 183 SE piraklostrobina + 

epoksykonazol 1,5 l
opryskiwać 1 raz od fazy 
trzeciego kolanka do pełni 

fazy kwitnienia

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

Agristar 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC

Demeter 250 SC 
Korazzo

Tazer 250 SC
Tiger 250 SC

azoksystrobina 1,0 l

opryskiwać 1-2 razy od 
początku fazy 9. kolanek do 

końca fazy dojrzałości fizjolo-
gicznej ziarniaków

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drobna plamistość liści (fot. Bereś)

Fuzarioza kolb (fot. Bereś)

Fuzarioza łodyg (fot. Bereś)Głownia guzowata kukurydzy (fot. P. Bereś)
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wiosennym. Do infekcji roślin 
dochodzi wiosną, ale objawy 
chorobowe ujawniają się do-
piero od lipca. Do tego czasu 
patogen rozwija się w ukryciu 
w tkankach roślin. Objawem tej 
choroby są wiechy przekształ-
cone w skupiska niemal czar-
nych zarodników, co sprawia, 
że wyglądają jakby były spa-
lone. Z kolei kolba przybiera 
kształt cebulowaty, zamiast 
ziarniaków pojawia się masa 
czarnych zarodników, bądź 
też organ ten nie jest w ogóle 
wytwarzany, a w jego miejscu 
pojawia się skupisko przypomi-
nających liście pędów.

Często od czerwca można 
spotkać na roślinach (w więk-
szym bądź mniejszym nasile-
niu) objawy głowni guzowatej. 
Jest to zwykle druga lub trzecia 
generacja choroby pojawiają-
cej się w okresie wiosennym. 
Jej rozwojowi sprzyja susza 
i wysokie temperatury, a także 
żerowanie szkodników, głów-
nie ploniarki zbożówki, mszyc 
i wciornastków. Głownia ta 
jest bardzo charakterystycz-
na i prosta w identyfikacji. Na 
porażonych organach (wiechy, 
łodygi, kolby) tworzą się naro-
śla. Początkowo są otoczone 
białawą błoną, która z czasem 
ciemnieje i pęka uwalniając 
brunatną masę zarodników. 
Głownia jest szczególnie 

groźna, gdy poraża kolby. 
Niekiedy narośla wypełniają 
całą kolbę, stąd nie ma w niej 
ziarniaków, a to ma bezpośred-
ni wpływ na spadek plonu.

Najgroźniejszymi choroba-
mi kukurydzy w pełni okresu 
wegetacji są jednak te, wywo-
ływane przez grzyby z rodzaju 
Fusarium i inne towarzyszące 
im gatunki. Są one odpowie-
dzialne za pojaw fuzariozy 
kolb oraz zgnilizny korzeni 
i zgorzeli podstawy łodygi 
(tzw. fuzariozy łodyg). Ich 
rozwojowi sprzyjają wysokie 
temperatury i podwyższona 
wilgotność, a także żerowanie 
szkodników, głównie omacni-
cy prosowianki. Fuzarioza kolb 
objawia się rozwojem białawej, 
różowawej lub czerwonawej 
grzybni na kolbie. Ziarniaki są 
mniejsze, mogą pękać i zamie-
rać. Fuzarioza łodyg głównie 
niszczy tkanki łodyg, co utrud-
nia odżywianie całej rośliny, 
prowadząc także do łamania 
się ich w miejscu silnego po-
rażenia. Choroby fuzaryjne 
istotnie obniżają wysokość 
plonu zielonej masy i ziarna. 
Ponadto pogarszają jakość 
surowca, a dodatkowo mogą 
skazić plon mikotoksynami.

Z chwilą pojawu wymienio-
nych chorób w okresie, kie-
dy rośliny są zaawansowane 
w rozwoju paleta możliwych 

do zastosowania zabiegów 
ochrony roślin jest już bar-
dzo ograniczona.

Stosując metodę agro-
techniczną można jedynie 
ograniczyć straty ilościowe i ja-
kościowe powodowane przez 
sprawców chorób poprzez ter-
minowy zbiór plonu. Wcze-
śniej, na mniejszych areałach 
kukurydzy można wycinać 
i niszczyć rośliny z objawa-
mi porażenia głownią pylącą 
i głownią guzowatą, co ograni-
czy ilość materiału infekcyjne-
go dostającego się do gleby. Dla 
potrzeb ograniczenia zagroże-
nia ze strony chorób w kolej-
nym sezonie wegetacyjnym 
wskazane byłoby bardzo do-
kładne rozdrobnienie resztek 
pożniwnych na sieczkę oraz 
ich przyoranie przed nasta-
niem zimy i przede wszystkim 
zastosowanie zmianowania, 
pamiętając o niewysiewaniu 
po kukurydzy zbóż, co może 
zwiększyć zagrożenie dla nich 
ze strony grzybów z rodzaju 
Fusarium.

Od czerwca można jednak 
podjąć działania zapobiega-
nia pojawowi bądź bezpośred-
niego zwalczania niektórych 
sprawców chorób za pomocą 
metody chemicznej. Aktual-
nie (stan na maj 2016 roku) 
w rejestrze środków ochrony 
roślin Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi znajduje 
się 9 fungicydów nalistnych, 
wśród których większość z to 
generyki zawierające azok-
systrobinę (tabela 1).

Fungicydy te są przeznaczone 
do ograniczania pojawu drob-
nej i żółtej plamistości liści, 
a jeden z nich skierowany jest 
przeciwko pojawowi rdzy ku-
kurydzy oraz fuzariozie kolb.

W zależności od fungicy-
du zaleca się wykonanie od 
jednego do dwóch zabiegów 
opryskiwania roślin w sezonie 
wegetacyjnym. Zarejestrowane 
preparaty mogą być stosowane 
zapobiegawczo lub do interwen-
cyjnego zwalczania grzybów 
chorobotwórczych. Z uwagi 
na termin wykonywania za-
biegów przeciwko sprawcom 
chorób, na tych plantacjach na 
których prowadzi się chemiczne 
zwalczanie mszyc, omacnicy 
prosowianki i stonki kukury-
dzianej możliwe jest wykonanie 
zabiegów łączonych.

Należy także pamiętać, że 
na pojaw i nasilenie występo-
wania niektórych patogenów 
duży wpływ ma zwalczanie 
szkodników. W wielu przypad-
kach uszkodzenia tkanek jakie 
powodują są bramą przez którą 
wnikają zarodniki grzybów 
do wnętrza roślin. Gdy liczbę 
tych „bram wejścia” się ogra-
niczy, wówczas można pośred-
nio zwiększyć zdrowotność 
zasiewu.

U R O D Z A J

Zgorzel podstawy źdźbła

Na obszarach intensywnej 
uprawy pszenicy i jęczmienia 
wysiewanych po sobie, zgorzel 
podstawy źdźbła jest najpoważ-
niejszą i najtrudniejszą do zwal-
czenia chorobą. Jej sprawcą jest 
grzyb – Gaeumannomyces gra-
minis. Przy dużej presji już je-
sienią można zauważyć objawy 
porażenia – ogniska żółkną-
cych siewek. Takie osłabione 
rośliny są mniej tolerancyjne 
na mrozy, co jest przyczyną 
przerzedzenia zasiewów na 
wiosnę. Porażone rośliny na 
skutek infekcji prowadzącej do 
zniszczenia systemu korzenio-
wego bardzo łatwo jest wyrwać 
z gleby. Charakterystycznym 
objawem choroby jest czernie-
nie korzeni. Jesienią pojawiają 
się czarne plamy. Zainfekowane 
korzenie z czasem ulegają cał-
kowitemu poczernieniu, które 
może prowadzić do zupełnej 
destrukcji systemu korzenio-
wego. Często grzybnia prze-
nosi się na podstawę źdźbła. 
W odpowiednich warunkach, 
przy dużej wilgotności można 
nawet gołym okiem zaobserwo-
wać owocniki grzyba – czarne 
kuleczki. Zarówno źdźbła, jak 
i kłosy zainfekowanych roślin 
mogą z czasem ulec wtórnemu 
poczernieniu, co jest skutkiem 
rozwoju grzybów saprofitycz-
nych. Należy jednak pamiętać, 
że poczernienie korzeni może 
świadczyć także o występowa-
niu innych chorób, jak choćby 
fuzaryjnej zgorzeli podstawy 
źdźbła. Dlatego prawidłowe 
rozpoznanie patogenu może 
przysporzyć sporych kłopotów.

Infekcja następuje jesienią. 
Zimą choroba nie rozwija się. 
Wraz z wiosennym wzrostem 
temperatury następuje dalsze 
infekowanie korzeni, w tym 
okresie porażane są korzenie 

przybyszowe i rozwijają się czar-
ne nekrozy. W fazie strzelania 
w źdźbło, przy temperaturach 
powyżej 10ºC dochodzi do 
bardzo intensywnego rozwo-
ju choroby i wtórnego zaka-
żenia roślin poprzez kontakty 
pomiędzy korzeniami. W fazie 
kłoszenia łatwo zaobserwować 
nierówny wzrost roślin w ła-
nie, czernienie podstawy pędów 
i skracanie się liści. Pod koniec 
kwitnienia bieleją kłosy. Jest to 
typowy cykl rozwojowy zgorzeli 
podstawy źdźbła. Choroba ata-
kuje nie tylko pszenicę. Jej ob-
jawy na pszenżycie i jęczmieniu 
są podobne do tych na pszeni-
cy, choć na plantacji jęczmie-
nia trudno jest zaobserwować 
przedwczesne bielenie kłosów.

Gaeumannomyces graminis 
występuje w kilku odmianach. 
Grzyb przeżywa w glebie na 
resztkach korzeni lub źdźbeł 
roślin, które uległy infekcji 
w poprzednim roku. Dlatego 
też w przypadku uprawy zbóż 
w monokulturze dochodzi do 
nagromadzenia się dużych ilo-
ści patogenu w glebie i znacz-
nie rośnie ryzyko wystąpienia 
choroby. Siewki zakażają się 
w wyniku bezpośredniego kon-
taktu z zainfekowanymi reszt-
kami. Na ich korzeniach grzyb 
rozwija się w postaci grubych, 
brązowych strzępek.  Przedo-
staje się on do walca osiowego, 
czyli centralnej części korzenia. 
W sprzyjających warunkach 
infekcja przenosi się wyżej, na 
dolne części źdźbła.

Destrukcyjny wpływ zgorzeli 
podstawy źdźbła na rozwój, 
wzrost i plonowanie zbóż wyni-
ka z upośledzenia lub w skraj-
nych wypadkach całkowitego 
zniszczenia systemu korzenio-
wego. Plon ziarna w przypadku 
dużego nasilenia choroby może 

zostać zredukowany nawet do 
połowy.

Aby ograniczyć ryzyko po-
jawienia się tej choroby na-
leżałby unikać uprawy zbóż 
w monokulturze. Jeśli jednak 
zboża uprawiane są po sobie, 
to lepiej jest wysiać odmianę 
jarą po ozimej, gdyż zboża 
jare z reguły są słabiej pora-
żane przez Gaeumannomyces 
graminis. Trzeba  także zadbać 
o odpowiednią uprawę roli. 
Należy przeprowadzać zabiegi 
umożliwiające szybki i sprawny 
rozkład resztek pożniwnych 
(podorywka, gruberowanie, ta-
lerzowanie, doprawianie gleby 
przed siewem). Nie powinno 
się dopuszczać do występowa-
nia niedoborów składników 
pokarmowych w glebie i nie 
dopuszczać do zachwaszczania 
plantacji, zwłaszcza perzem, 
na którym przeżywa grzyb 
– sprawca zgorzeli podstawy 
źdźbła. Najskuteczniejszą 
jednak metodą zapobiegania 
wystąpienia tej groźnej cho-
roby jest zaprawianie ziarna. 
Jest to jedyny efektywny spo-
sób ograniczania jej rozwoju. 
Aktualnie na rynku dostępny 
jest preparat Latitude 125 FS, 
który skutecznie chroni korze-
nie przed infekcją. Jego zaletą 
jest to, że szybko przenosi się 
z nasion, a powoli przemiesz-
cza się w glebie. Tworząc strefę 
ochronną wokół korzeni, ogra-
nicza rozwój choroby. Zwiększa 
także pobór składników pokar-
mowych i wody przez korzenie. 
Należy także pamiętać, iż żaden 
oprysk w trakcie trwania we-
getacji nie ograniczy rozwoju 
zgorzeli podstawy źdźbła.

Anna Rogowska na podstawie 
poradnika „Pszenica po pszenicy”

Jak rozpoznać chorobę?

Głownia pyląca (fot. Bereś)

Rdza kukurydzy (fot. Bereś)

Żółta plamistość liści (fot. Bereś)



14 czerwiec 2016 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Ustrzec ziemniaki przed zarazą
Przy uprawie ziemniaka 

najwięcej trudności sprawia 
plantatorom ochrona przed 
zarazą ziemniaka. Jest to cho-
roba, która od ponad 170 lat 
powoduje ogromne straty 
w plonie i obniża korzyści 
finansowe. Ochrona przed 
zarazą jest trudna i wymaga 
od producenta wykorzystania 
wszystkich możliwych metod 
zwalczania (odporność od-
mian, prawidłowa agrotech-
nika, stosowanie środków 
ochrony roślin). Trudność 
związana ze zwalczaniem za-
razy ziemniaka wynika przede 
wszystkim z powszechności 
i terminu jej występowania, 
ilości źródeł infekcji (chore 
bulwy, sterty odpadowe, samo-
siewy, sąsiednie niechronione 
uprawy, oospory) oraz dużej 
mobilności w przenoszeniu się 
od źródła infekcji (nawet do 
80 kilometrów).

Istotnym elementem, ochro-
ny roślin przed agrofagami 
jest moment jej rozpoczęcia. 
W przypadku zarazy ziem-
niaka trudny jest do wyzna-
czenia tzw. próg szkodliwości 
tzn. moment w którym zasto-
sowanie środka ochrony  jest 
uzasadnione ekonomicznie. 
Dlatego prawidłowa i sku-
teczna ochrona powinna się 
opierać o profilaktykę i dalsze 
regularne prowadzenie zabie-
gów ochronnych z uwzględ-
nieniem nasilenia choroby 

oraz rodzaju zastosowanego 
środka ochrony roślin. Naj-
częściej rolnicy rozpoczynają 
ochronę w momencie, kiedy 
w okolicy wystąpią pierwsze 
objawy choroby. Jest to zbyt 
późno i zastosowane środki 
ochrony nie są w stanie sku-
tecznie zahamować jej rozwo-
ju (w korzystnych do rozwoju 
choroby warunkach jest ona 
w stanie zniszczyć około 
10% powierzchni asymilacyj-
nej rośliny w krótkim czasie 
doprowadzając do jej całko-
witego zniszczenia).  Chcąc 
skutecznie ochronić plantację 
przed zarazą ziemniaka należy 
połączyć w jedną całość fazy 
rozwoju rośliny, rodzaj i spo-
sób działania środka ochrony 
roślin oraz warunki pogodowe 
w okresie wegetacji.

Pierwsze profilaktyczne 
zabiegi wskazane jest wyko-
nać, kiedy rośliny ziemniaka 
wchodzą w fazę zwierania 
roślin w rzędach i między-
rzędziach. Wykorzystujemy 
wtedy w zależności od wa-
runków pogodowych środki 
o działaniu powierzchniowym 
(kontaktowym) lub wgłębnym. 
Kolejnym etapem jest ochro-
na nowych przyrastających 
części rośliny. Na tym etapie 
ze względu na szybki rozwój 
części nadziemnej wskazane 
jest stosowanie fungicydów 
o działaniu wgłębnym lub 
systemicznym (układowym). 

Substancje aktywne zawar-
te w tych środkach krążąc 
w roślinie będą skutecznie 
ograniczać rozwój choroby. 
W momencie, kiedy rośliny 
ziemniaka wejdą w fazę tu-
beryzacji (wiązanie i rozwój 
bulw pod krzakiem) zada-
niem ochrony będzie utrzy-
manie jak najdłużej pełnej 
powierzchni asymilacyjnej 
roślin i wydłużenie przez to 
możliwości gromadzenia plonu 
bulw. W tym celu możemy sto-
sować fungicydy o działaniu 
kontaktowym (powierzchnio-
wym) lub wgłębnym. Ostat-
ni etap ochrony plantacji jest 
w okresie naturalnego starze-
nia się roślin zabezpieczenie 
bulw. Najkorzystniej będzie 
zastosować fungicydy, któ-
rych substancje czynne mają 
właściwości niszczenia oospor 
(np. cyjazofamid, fluopikolid).

Należy pamiętać aby fungi-
cydy stosować zgodnie z ety-
kietą rejestracyjną środka 
i uwagami zamieszczonymi 
na opakowaniu. Stosując fun-
gicydy należy zmieniać sub-
stancje aktywne tak aby nie 
doprowadzić przedwcześnie 
do spadku skuteczności sto-
sowanego środka i nie spo-
wodować uodpornienia się 
patogenu na stosowaną sub-
stancję aktywną.

dr inż. Jerzy Osowski
IHAR – PIB, Radzików

Zakład Nasiennictwa 
i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Ochrona przed agrofagami jest jednym z najtrudniejszych elementów w uprawie roślin.

Choroby kłosów jęczmienia i ich zwalczanie
Występować mogą m.in. 

takie choroby jak: mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, ryn-
chosporioza zbóż, fuzarioza 
kłosów oraz czerń zbóż. W lata 
chłodne i wilgotne w uprawie 
jęczmienia może powodować 
sprawca rynchosporiozy zbóż, 
grzyb Rhynchosporium seca-
lis. Objawy porażenia wystę-
pują głównie na liściach lub 
pochwach liściowych oraz ple-
wach i ościach. Występowaniu  
sprawców fuzariozy kłosów 
(Fusarium spp.) sprzyja wilgot-
na i ciepła pogoda w okresie 
kwitnienia. Typową cechą po-
rażonych kłosów są przejaśnio-
ne plewy i widoczna na silnie 

porażonych ziarniakach i ple-
wach biała lub różowa grzyb-
nia oraz łososiowe owocniki 
z masą zarodników grzybów. 
Porażone kłosy częściowo lub 
całkowicie zamierają. Obec-
ność grzybów z rodzaju Fu-
sarium powoduje pogorszenie 
jakości uzyskanego ziarna, 
szczególnie gdy przeznaczone 
jest na cele browarniane. Po-
rażone ziarno ma niską masę 
tysiąca ziaren, często się źle 
przechowuje oraz zasiedlone 
jest przez grzyby, które mogą 
wytwarzać toksyczne dla ludzi 
i zwierząt mikotoksyny.

Na wszystkich dojrzewają-
cych zbożach, krótko przed 

żniwami obserwować można 
charakterystyczne objawy na 
kłosach powodowane przez 
grzyby czerniowe (Clado-
sporium herbarum, Alterna-
ria alternata Epicoccum spp., 
Ascochyta spp.). Mają one po-
stać czarnego nalotu przypo-
minającego sadzę, w wyniku 
czego porażone łany stają się 
szarobrunatne.

Na intensywnie prowadzo-
nych plantacjach wskazane jest 
wykonanie zabiegu na kłos, 
tj. w fazie kłoszenia (BBCH 
51-59). Stosowanie niektórych 
fungicydów można przedłużyć 
do początku fazy kwitnienia 
(BBCH 61).

Przy stosowaniu fungicydów 
pod koniec wegetacji należy 
uwzględnić termin karencji 
środka. Wybierając fungicyd 
do zabiegu w terminie T3 trze-
ba sprawdzić jaka substancja 
czynna zawarta w fungicydzie 
została zastosowana jeżeli były 
wcześniej wykonywane zabiegi 
w terminie T1 i/lub T2. Jest 
to istotne ze względu na poja-
wienie się odporności grzybów 
na niektóre substancje czyn-
ne. Dlatego, żeby zminimali-
zować ryzyko powstawania 
odporności, wskazane jest 
przemienne stosowanie sub-
stancji czynnych. z różnych 
grup chemicznych.

Do zwalczania fuzariozy 
kłosów w jęczmieniu ozimym 
zarejestrowane są m.in. fun-
gicydy, które w swoim skła-
dzie mają następujące s.cz.: 
azoksystrobina + propikonazol 
i cyprokonazol; tebukonazol; 
tiofanat metylowy i epoksy-
konazol; azoksystrobina; 
protiokonazol i fluoksastro-
bina; epoksykonazol i krezok-
sym metylowy i fenpropimorf; 
protiokonazol i tebukonazol; 
protiokonazol i spiroksami-
na i tebukonazol; tiofanat 
metylowy.

Dr Joanna 
Horoszkiewicz-Janka 

Instytut Ochrony Roślin – 
PIB, Poznań

Kłosy jęczmienia, podobnie jak innych zbóż narażone są także na porażenie przez grzyby chorobotwórcze.

Fot. 1. Zaraza ziemniaka, wygląd plamy na górnej i dolnej stronie liścia.

Fot. 2. Zdrowa roślina bez oznak porażenia patogenami
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Zalecenia uprawowe ziemniak

Początek 
zakrywania międzyrzędzi

Początek tworzenia
bulw

Po kwitnieniu

5 l/haBasfoliar®
36 Extra

2.0

6 l/haADOB® PK

1 kg/l/haSolubor® DF
lub ADOB® Bor

5 l/haBasfoliar®
36 Extra

2.0

2 l/haADOB®         Mn2.0

1 kg/l/haSolubor® DF
lub ADOB® Bor 1 kg/l/haSolubor® DF

lub ADOB® Bor

6 l/haADOB® PK

400 l/haADOB®  Po

W momencie 
sadzenia lub 

formowania redlin

Uzupełniające odżywianie roślin ziemniaka
Stosowanie składników 

pokarmowych dolistnie daje 
możliwość zapobiegawczego 
lub stwierdzonego na pod-
stawie objawów na roślinach 
uzupełniania ich niedoboru 
w czasie wegetacji, zapew-
nia szybką przyswajalność 
i wysoką efektywność skład-
ników stosowanych w stosun-
kowo niewielkich ilościach 
w porównaniu z nawożeniem 
doglebowym, ogranicza zanie-
czyszczenie środowiska oraz 
sorpcję chemiczną składników 
w glebie, umożliwia łączenie 
z zabiegami ochrony roślin.

Efektywność działania 
nawet najlepiej dobranego 
nawożenia mineralnego skład-
nikami makroelementowymi 
(N, P, K, Mg, S, Ca), pobierany-
mi w znacznych ilościach jest 
uzależniona od odpowiedniego 
zaopatrzenia roślin w mikro-
elementy (Fe, Mn, Zn, Cu, B, 
Mo) pobieranymi przez rośli-
ny ziemniaka w niewielkich 
ilościach. Spośród wyżej wy-
mienionych składników ma-
kroelementowych do bardziej 

efektywnych plonotwórczo, 
stosowanych dolistne na-
leżą: azot, magnez i potas. 
Spośród mikroelementów 
rośliny ziemniaka wykazują 
dużą wrażliwość na niedobór 
manganu i cynku. W przypad-
ku roślin ziemniaka wysokie 
zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe rozpoczyna się już 
przed kwitnieniem i trwa do 
żółknięcia liści, co oznacza, 
że w zależności od wczesności 
odmiany warunki sprzyjające 
stosowaniu składników dolist-
nie występują, od początku 
czerwca nawet do początku 
sierpnia.

Niedobory składników 
w okresie wegetacji stwierdzo-
ne na podstawie obserwacji 
wizualnych, dostępnych te-
stów czy analizy chemicznej 
roślin w różnym stopniu od-
działywać mogą niekorzystnie 
na wielkość uzyskanego plonu 
i jakość bulw:

azot – następstwem niedo-
boru jest zdrobnienie bulw 
i w konsekwencji niższy plon 
oraz obniżona zawartość 

składników w bulwach.
magnez – bierze udział 

w przebiegu fotosyntezy, de-
cyduje o zawartości witaminy 
C i skrobi w bulwach.

potas – w następstwie niedo-
boru miąższ bulw ciemnieje, 
obniża się zawartość wita-
miny C, suchej masy i skro-
bi a wzrasta poziom cukrów 
redukujących w bulwach, 
maleje trwałość przechowal-
nicza bulw.

mangan – skutkiem niedo-
boru może być opóźnienie 
kwitnienia roślin, zmniej-
szenie zawartości białka, wi-
taminy C i skrobi w bulwach 
oraz wzrost porażenia bulw 
parchem zwykłym.

cynk - wchodzi w skład en-
zymów regulujących oddycha-
nie, bierze udział w syntezie 
chlorofilu, niedostateczne 
zaopatrzenie wpływa nieko-
rzystnie na zawartość białka 
i cukrów w bulwach.

Z uwagi na trudności w roz-
poznaniu objawów niedo-
boru składników poprzez 
obserwację wyglądu roślin, 

a jednocześnie niewielkim 
rozpowszechnieniu w prak-
tyce testów roślinnych po-
zwalających ocenić stopień 
odżywienia roślin, najbardziej 
uzasadnionym pozostaje sto-
sowanie zapobiegawczo na-
wozów dolistnych. Zabiegi 
dolistnego dokarmiania na-
wozami makro- i mikroele-
mentami w formie jedno- czy 
wieloskładnikowych nawozów 
przeprowadzać można 2 – 
4 krotnie w okresie wegetacji, 
najlepiej w odstępach około 
2-tygodniowych, od fazy zwar-
cia roślin w rzędach do fazy 
formowania jagód.

Obecnie na rynku dostępna 
jest coraz szersza gama nawo-
zów dolistnych dla ziemniaka. 
W ostatnim czasie dążąc do 
efektywniejszego wykorzy-
stania przez rośliny składni-
ków opracowuje się również 
nowe technologie produk-
cji nawozów, np. hydroliza 
enzymatyczna, z wykorzy-
staniem naturalnych surow-
ców pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego czy chelatowanie 
składników aminokwasami. 
Produkty te dzięki wysokiej 
zawartości substancji bioak-
tywnych, oprócz funkcji 
odżywczej mają również 

działanie biostymulujące.
Dolistne dokarmianie 

powinno być zabiegiem 
uzupełniającym organicz-
no-mineralne nawożenie 
ziemniaka i chcąc uzyskać 
dobrą jego skuteczność trze-
ba w pierwszej kolejności 
stworzyć optymalne warunki 
agrotechniczne, czyli zadbać 
o prawidłowe nawożenie do-
glebowe oraz pełną ochronę 
przed chwastami, szkodnikami 
i chorobami.

dr inż. Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Oddział Jadwisin

Zakład Agronomii Ziemniaka

Ziemniaki mają wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe przez cały okres wegetacji.

R E K L A M A
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Ochrona plantacji buraka 
cukrowego przed chwościkiem

Klasyczne objawy choroby 
to niewielkie, nekrotyczne 
plamki otoczone czerwonawą 
obwódką. W miarę rozwoju 
choroby opanowują całą po-
wierzchnię liści doprowadza-
jąc do ich zamierania. Rośliny 
broniąc się, tworzą nowe li-
ście. Straty powodowane przez 
chorobę, przy braku ochrony 
chemicznej, mogą sięgać na-
wet 50% plonu korzeni oraz 
3% cukru.  

Chwościk pojawia się na 
plantacjach nie wcześniej niż 
po zwarciu międzyrzędzi. Naj-
lepiej rozwija się  w tempera-
turze 25 - 30°C (nocą powyżej 
15°C) przy wilgotności powie-
trza powyżej 90%. W zakresie 
temperatur 15 - 10°C obserwu-
je się gwałtowny spadek jego 
aktywności życiowej, a w 10°C 
zamiera ona całkowicie. Po-
dobnym ograniczeniem dla 
grzyba jest brak wilgoci. Sy-
gnałem do regularnego kon-
trolowania stanu zdrowotności 
plantacji jest wystąpienie kilku 
dni z opadami deszczu i utrzy-
mywania się wysokiej tempe-
ratury powietrza.

W takich warunkach już po 
około 6 dniach pojawią się na 
liściach pierwsze plamy po-
wodowane przez chwościka. 
Utrzymywanie się takich wa-
runków przez dłuższy okres 
czasu spowoduje gwałtowny 
rozwój choroby.

Ochrona plantacji przed 
chwościkiem powinna być 
rozpoczęta natychmiast po 
stwierdzeniu wystąpienia 

pierwszych plamistości na li-
ściach. Prawidłowo wykonany 
pierwszy zabieg gwarantuje 
powodzenie w dalszej ochro-
nie plantacji i utrzymanie jej 
w dobrej zdrowotności aż do 
zbiorów. Opóźnienie skut-
kuje spadkiem skuteczności 
ochronnej wszystkich pre-
paratów ochronnych stoso-
wanych w buraku przed tym 
patogenem, a dopuszczenie do 
rozwoju choroby uniemożliwi 
skuteczną ochronę. Istotnym 
elementem walki z chwości-
kiem jest dobór  fungicydów. 
Wysoką skuteczność ochron-
ną w stosunku do chwościka 
zapewniają fungicydy za-
wierające substancje czynne 
z grupy triazoli a także pre-
paraty wieloskładnikowe je 
zawierające. O ile zabieg wy-
konany zostanie w optymal-
nym momencie – wystarczy 
zastosowanie fungicydu jedno-
składnikowego zawierającego 
triazol. Przy opóźnieniu należy 
zastosować jeden z preparatów 
dwuskładnikowych, które dają 
gwarancję lepszej skuteczności. 
W kolejnym zabiegu ochron-
nym, który zwykle powinien 
być wykonany nie później niż 
w trzy tygodnie po pierwszym 
(przyspieszenie lub opóźnienie 
drugiego zabiegu uzależnione 
jest od przebiegu warunków 
pogodowych), należy zasto-
sować fungicyd zawierający 
inną substancję czynną. 

Chwościk jest grzybem bar-
dzo szybko uodparniającym się 
na działanie poszczególnych 

fungicydów. Powszechna jest 
odporność na tiofanat metylu 
oraz uodparnianie na strobilu-
ryny. Preparaty jednoskład-
nikowe zawierające tylko te 
substancje czynne są mało 
skuteczne. Są one natomiast 
bardzo dobrym dodatkiem do 
innych preparatów zawierają-
cych triazole. W Polsce, szcze-
gólnie w rejonach, w których 
prowadzona jest intensywna 
ochrona przed chwościkiem, 
obserwowane są także od-
porności na triazole. Stosując 
fungicydy zawierające dwie 
substancje czynne znacząco 
obniżamy zagrożenie pojawie-
nia się odporności. Dobrym 
rozwiązaniem jest także do-
datek fungicydów o działa-
niu kontaktowym. Z tej grupy 
mamy obecnie dopuszczone 
do stosowania w buraku pre-
paraty miedziowe. 

Na plantacjach, na których 
wysiano burak po buraku, na 
miejscach usypywania pryzm 
lub w ich sąsiedztwie, wystą-
pienia objawów chorobowych 
można się spodziewać nawet 
o dwa, trzy tygodnie wcze-
śniej, niż miałoby to miejsce 
w typowych warunkach. Jeżeli 
sytuacja opisana powyżej doty-
czy tylko części pola, ochroną 
należy objąć tę jego część wraz 
z fragmentami bezpośrednio 
przyległymi. Ochrony wyma-
gają także odmiany wykazu-
jące odporność na chwościka.

Dr hab. Jacek Piszczek, 
prof. nadzw. IOR-PIB

TSD w Toruniu

Chwościk to najgroźniejszy patogen liści buraka 
cukrowego.

Objawy chwościka na liściach buraka
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Nawozy wapniowe a nawożenie mineralne
Nawozy mineralne stosowa-

ne w procesie produkcji roślin, 
wzbogacając glebę w niezbęd-
ne składniki pokarmowe, przy-
czyniają się do intensywnego 
wzrostu i prawidłowego rozwo-
ju roślin. Wpływ nawożenia na 
wielkość plonów jest więc bardzo 
duży. Według Niewiadomskiego 
[za: Grabiński 2001], 50% przy-
rostu plonów osiągana jest dzięki 
nawożeniu. 

Jednak stosowanie odpowied-
niego nawożenia i prawidłowej 
agrotechniki nie gwarantuje 
uzyskania wysokich plonów 
większości gatunków roślin, 
ponieważ niski odczyn gleby 
zmniejsza efektywność plo-
notwórczą wielu pierwiastków 
i prowadzi do szybkiego spadku 
plonów. W celu poprawy żyzno-
ści gleb, konieczna jest regulacja 
odczynu. Korzystanie ze środ-
ków wapnujących, stanowi proste 
i ekonomiczne rozwiązanie tego 
problemu, korzystne nie tylko dla 
rolnika, lecz także dla szeroko 
rozumianego środowiska.

Najbardziej popularne w Pol-
sce i stosowane przez 83 % go-
spodarstw rolnych są nawozy 
azotowe, a ponad połowa pol-
skich gospodarstw stosuje nawo-
zy wieloskładnikowe (NPK), ale 
tylko 8,3 proc. rolników wysiewa 
nawozy wapniowe, które odkwa-
szają glebę i wpływają na wzrost 
plonowania. Poziom nawożenia 
wapniowego sukcesywnie obniża 
się od 2004 r. z 93,5 kg CaO/
ha użytków rolnych do 29,8 kg 
CaO/ha w sezonie 2011/12. Po-
ziom zużycia nawozów mineral-
nych obecnie przewyższa ponad 
3-krotnie poziom zużycia nawo-
zów wapniowych.

Aby lepiej zrozumieć naturę 
reakcji chemicznych zachodzą-
cych pomiędzy glebą, wapnem 
i nawozami, należy w pierwszej 
kolejności dokładnie poznać śro-
dowisko, w którym zachodzą 
wszystkie te reakcje, czyli glebę.

Ilość powierzchni gleby, która 
wchodzi w kontakt z wapnem 
i nawozem jest bardzo istotna. 
Czynnik ten jest uzależniony od 
procentowej zawartości poszcze-
gólnych frakcji gleby. Szczególne 
znaczenie ma frakcja iłu koloidal-
nego. Od zawartości tej frakcji 
zależy zasobność gleby w skład-
niki takie jak: fosfor, potas, 
wapń, żelazo i inne pierwiastki. 
Zasadniczo można powiedzieć, 
że w miarę wzrostu zawartości 
części ilastych zwiększa się za-
sobność gleby w składniki pokar-
mowe. Potencjalnie reaktywna 
powierzchnia gleby, powinna 

zawierać jak najwięcej cząstek 
ilastych, ponieważ zawartości 
frakcji piasku, czy frakcji pyłu nie 
wpływa zasadniczo na zwiększe-
nie pola powierzchni całkowitej, 
która jest dostępna dla kontaktu 
z wapnem czy nawozami.

Wszystkie cząstki w glebie 
mają ujemny ładunek elektryczny 
(-). Ze względu na ten ujemny 
ładunek, cząstki ilaste reagują 
z częściami wapna i nawozu roz-
puszczonymi w glebie naładowa-
nymi dodatnio (+) po dodaniu 
do gleby (kationami). Materiały 
wapienne; wapń (Ca + +) i / lub 
magnez (Mg + +) rozpuszczone 
w roztworze glebowym mają do 
uwolnienia dodatnio naładowane 
cząstki, a także niektóre nawozy 
rozpuszczone w roztworze gle-
bowym, tworzą dodatnio nała-
dowane cząstki (azot amonowy 
(NH4 +) lub potas (K +). Takie 
dodatnio naładowane cząstki (ka-
tiony) są przyciągane do ujem-
nie naładowanych składowych 
cząstek gleby.

Środki wapnujące to ogólne 
pojęcie powszechnie stosowanych 
materiałów służących do utrzy-
mania optymalnego pH gleby. 
W uproszczeniu środki wapnujące 
możemy podzielić na pochodzące 
ze źródeł naturalnych, oraz na 
uzyskane w procesach produkcyj-
nych. Z uwagi na pewne ograni-
czenia związane ze stosowaniem 
środków wapnujących poprzemy-
słowych, skoncentrujemy się na 
źródłach naturalnych.  

Naturalny wapień może po-
chodzić z trzech źródeł; uzy-
skiwany przez rozdrabnianie 
(kruszenie, mielenie) skał wa-
piennych lub ze złóż morskich 
oraz wydobywany jest z młodych 
kopalin pochodzenia organiczne-
go, czego efektem jest wyjątkowe 
rozdrobnienie i miękkość surow-
ca. Z uwagi na brak technologii 
w Polsce na pozyskiwanie natu-
ralnego wapnia ze złóż morskich, 
nie będziemy w dalszej części 
artykułu omawiać tego źródła.

Zdecydowanie najczęściej sto-
sowanymi w Polsce produktami 
do odkwaszania gleb jest wapień 
mielony ( wapno rolnicze) oraz 
kreda pochodzenia naturalne-
go-kopalina. Wapń występuje 
w formie węglanowej Nawozy 
uzyskiwane przez rozdrabnianie 
skał wapiennych mogą zawierać 
obok węglanu wapnia również 
węglan magnezu. Produkt zawie-
rający w swoim składzie dodatko-
wo węglan magnezu określa się, 
jako nawóz dolomitowy. 

Środki wapnujące do reak-
cji odkwaszających potrzebują 

wilgoci zmagazynowanej w gle-
bie w celu uwolnienia cząsteczki 
wapnia lub w przypadku nawozu 
dolomitowego cząsteczki wapnia 
i cząsteczki magnezu. Szybkość 
z jaką roztwór glebowy rozpusz-
cza wapń aby uwolnić te cząstki 
jest w dużym stopniu uzależ-
niony od stopnia rozdrobnienia 
surowca, jak również od postaci 
chemicznej materiału (węglan, 
tlenek lub wodorotlenek). Drob-
niejszy materiał rozpuszcza się 
dużo szybciej niż materiał gru-
by, stopień rozdrobnienia na-
wozu ma tym samym ogromny 
wpływ na reaktywność i aktyw-
ność środków wapnujących, im 
drobniejsza frakcja, tym wyższa 
wartość tych parametrów che-
micznych. Najlepszym przy-
kładem rozpuszczalności ze 
względu na młody wiek i roz-
drobnienie (20 mikrometrów) 
jest kreda. Według badań firmy 
Omya w sprzyjających warun-
kach / duża wilgotność, opady 
/ kreda zastosowana pogłów-
nie na gleby średnie o pH 5,2-
5,6 podniosła je do poziomu 
6,5-6,82pH. 

Odzwierciedleniem reaktyw-
ności prawdziwej kredy odmiany 
06a i 07a są badania reaktyw-
ności nie tylko w HCl-100% ale 
przede wszystkim w słabym kwa-
sie cytrynowym imitującym śro-
dowisko glebowe – 100%. 

Tlenki ( wapno palone) i wodo-
rotlenki ( wapno hydratyzowane) 
są lepiej rozpuszczalne w wodzie 
i znacznie szybciej niż formy wę-
glanowe biorą udział w reakcjach. 
Z tego powodu trzeba umiejęt-
nie stosować formy tlenkowe 
i wodorotlenkowe gdyż mogą 
gwałtownie zmieniać środowi-
sko bytowania mikroorganizmów 
glebowych.

Po rozpuszczeniu nawozu 
wapniowego, cząstki wapnia lub 
magnezu są przyciągane przez 
frakcję iłu koloidalnego w gle-
bie. To neutralizuje kwasowość, 
zwiększając odczyn pH gleby. 

Niestety, jakość gleb w Pol-
sce, pod względem przydatności 
rolniczej, nie jest zbyt wysoka. 
Przeważają gleby średnio urodzaj-
ne i słabe – brunatne, bielicowe 
i płowe, innymi słowy lekkie 
i piaszczyste. Oznacza to, że ta-
kie gleby łatwo tracą zasadowe 
kationy poprzez wymywanie 
ich w głąb profilu glebowego, 
zwłaszcza w regionach, gdzie 
występuje przewaga ruchu wody 
w głąb gleby nad podsiąkaniem 
od poziomu lustra wody grunto-
wej do warstwy ornej. Szczegól-
nie duże wymywanie ma miejsce 
w okresie jesienno – zimowym, 
gdy gleba nie jest zamarznięta, 
a woda z opadów wnika w głąb 
profilu glebowego. Z tego powo-
du, planując termin stosowania 

nawozów do utrzymania opty-
malnego odczynu gleby, powin-
niśmy rozpatrywać to pod kątem; 
agrotechnicznym tzn. miejsce 
wapnowania w zmianowaniu 
albo kalendarzowym, w zależno-
ści od pory roku wiosna, lato do 
późnej jesieni. Niemniej jednak 
środki wapnujące powinniśmy 
stosować możliwe, jak najwcze-
śniej przed siewem roślin w celu 
umożliwienia odpowiedniego 
czasu na reakcję z glebą i zobo-
jętnienia kwasowości.

Należy jedynie pamiętać, aby 
wysiewając nawozy wapniowe 
na ściernisko nie wykonywać 
orki siewnej lub przedzimowej, 
ponieważ cały nawóz zostanie 
odwrócony na spód skiby. Jest 
to szczególnie istotne, ponieważ 
wapń i magnez w znacznej czę-
ści zostaną wypłukane w głąb 
profilu glebowego.

Pogłównie, bez konieczno-
ści mieszania z glebą możemy 
stosować nawozy kredowe ze 
względu na węglanową formę 
i wyjątkowo szybką rozpuszczal-
ność wynikająca z organicznego 
pochodzenie kredy, jej młody 
wieku i rozdrobnienia

Przyjmuje się, że korekty od-
czynu gleby powinno dokony-
wać się, co 2-3 lata i mniejszymi 
dawkami, tak by jednorazowo 
nie stosować więcej jak 2-3 tony 
nawozu. Oczywiście wielkość 

dawki uzależniona jest od kate-
gorii agronomicznej gleby. Jest to 
bardziej efektywne niż stosowa-
nie dużych dawek, w większych 
odstępach czasu. 

Regulacja odczynu gleby silnie 
zakwaszonej, wymaga znacznie 
większych kosztów niż utrzymy-
wanie optymalnego odczynu gle-
by niewielkimi zachowawczymi 
dawkami wapna.

Bardzo ważne jest, aby nie do-
puszczać do zbyt dużego spadku 
odczynu gleby. Mianowicie, gleby 
lekkie należy wapnować, gdy od-
czyn zbliży się do pH 5,0, średnie 
przy pH 5,5, a ciężkie przy pH 6,0.

Nie powinno się stosować 
nawozów do utrzymania od-
powiedniego odczynu gleby 
na zapas, w dużych dawkach.

Warto podkreślić, że sezon 
pożniwny to nie tylko najlep-
szy czas na stosowanie nawo-
zów odkwaszających, ale także 
najbardziej odpowiednia pora 
do pobierania prób glebowych, 
w celu określenia wartości od-
czynu i zasobności gleby w pod-
stawowe składniki pokarmowe. 
Tylko znajomość poszczególnych 
parametrów gleby pozwala na 
opracowanie właściwego planu 
nawożenia nawozami mineral-
nymi w gospodarstwie.

Autorzy:  
Bogumiła Nestorowicz

     Maciej Gołębiewski
     Marek Tyrajski

Wszyscy doskonale wiemy, że nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym w rolnictwie.

Foto. Budowa amorficzna, porowata cząsteczki kredy odmiany 06a, 07a.
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Chrońmy naszych 
sprzymierzeńców

Prawidłowe prowadzenie 
oprysków nie powinno po-
wodować śmierci ani nawet 
zatruć owadów zapylających, 
aczkolwiek rokrocznie do nich 
dochodzi, jak chociażby w tym 
tygodniu w okolicach Skawiny 
(woj. małopolskie), gdzie osy-
pało się 200 rodzin pszczelich.

Zasady ochrony pszczół na 
plantacjach

Aby zapewnić bezpie-
czeństwo pszczołom, innym 
owadom zapylającym i ento-
mofaunie pożytecznej należy:

• aplikować środki zgod-
nie z etykietą stosowania 
(w odpowiednich dawkach, 
terminach, na wskazanych 
uprawach);

• stosować selektywne środki 
ochrony roślin (np. Mospi-
lan 20 SP);

• środki z grupy syntetycz-
nych pyretroidów stosować 
tylko jeśli jest to konieczne, 
jeden raz w sezonie, najle-
piej wczesną wiosną, przed 
kwitnieniem roślin;

• przestrzegać prewencji, czy-
li czasu jaki musi upłynąć 
od wykonania zabiegu do 
momentu oblotu chronionej 
uprawy przez pszczoły;

• w y k o r z y s t y w a ć 

środki o krótkim okresie 
prewencji;

• zbiegi ochronne prowadzić 
po ustaniu lotów pszczół, 
w godzinach wieczornych 
lub nocnych;

• zaniechać aplikacji na rośli-
nach pokrytych spadzią;

• zaniechać wykonywania 
zabiegów przy silnym wie-
trze, aby nie dopuścić do 
znoszenia cieczy roboczej 
(szczególnie na kwitnące 
w pobliżu uprawy niecelo-
we lub kwitnące chwasty, 
które stanowią pożytek dla 
pszczół);

• pamiętać, że miejsce w któ-
rym przygotowywana jest 
ciecz robocza czy przepłu-
kiwany sprzęt wykorzy-
stywany do zabiegów nie 
powinno znajdować się 
w pobliżu niezabezpieczo-
nych zbiorników czy cieków 
wodnych ponieważ grozi to 
skażeniem znajdującej się 
w nich wody oraz zatruciem 
pszczół;
o konieczności wykonania 

zabiegu poinformować pszcze-
larzy, których pasieki znaj-
dują się do 3 km od miejsca, 
w którym będzie miał miejsce 
oprysk, by mogli oni zabezpie-
czyć rodziny przed zatruciem.

Pomagamy chronić pszczoły
Sumi Agro Poland już od 

10 lat, dzięki kampaniom 
edukacyjnym, pomaga rol-
nikom chronić owady zapy-
lające. W tym roku ma miejsce 
kolejna, IV już odsłona akcji 
„Budujemy populację owadów 
zapylających®”, której celem 
jest zwiększenie świadomości 
producentów rolnych i ogrod-
ników w zakresie roli owadów 
zapylających, ich bezpieczeń-
stwa i hodowli. „Bohaterką” 
akcji jest murarka ogrodowa, 
dziko żyjąca pszczoła, łatwo 
przystosowująca się do warun-
ków zapewnionych jej przez 
człowieka. Skłonność do zaj-
mowania sztucznych gniazd, 
tworzenie kolonii oraz duża 
dynamika rozrodcza, bogate 
preferencje pokarmowe i brak 
agresywności predysponują 
murarkę do chowu na więk-
szą skalę.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wiele zabiegów ochrony roślin wykonywanych jest 
w okresie kwitnienia roślin, wtedy kiedy kwiaty są 
intensywnie odwiedzane przez owady zapylające.

Program pomocy dla 
producentów mleka

19 maja 2016 r. Rada Mini-
strów podjęła uchwały w spra-
wie ustanowienia programu 
pomocy producentom mleka 
i w sprawie udzielenia zgody 
na dokonanie notyfikacji Ko-
misji Europejskiej programu 
pomocy producentom mleka. 
1 sierpnia 2016 r. ma ruszyć 
program pomocy dla produ-
centów mleka, którzy muszą 
wnieść opłatę za przekroczenie 
kwot indywidualnych w roku 
2014/2015, pod warunkiem 
uzyskania zgody Komisji Euro-
pejskiej na jego realizację. Cho-
dzi o opłaty za wprowadzenie 
do obrotu mleka lub jego prze-
tworów w ilości przekraczają-
cej kwoty indywidualne.

Program będzie polegał 
na umorzeniu w całości lub 

części opłat za przekroczenie 
kwot indywidualnych, których 
wniesienie zagraża ważnym 
interesom rolników. Program 
pomocowy jest konieczny ze 
względu na drastyczny spadek 
cen skupu mleka.

Rolnik we wniosku, o umo-
rzenie w całości lub części 
opłaty, skierowanym do mi-
nistra rolnictwa, będzie musiał 
przedstawić swoją sytuację ma-
terialną, aby decyzja w spra-
wie udzielenia mu pomocy nie 
pozostawiała wątpliwości, że 
jest uzasadniona.

W roku 2014/2015 kwota 
krajowa przeznaczona dla do-
stawców hurtowych (produ-
centów mleka) w Polsce została 
przekroczona o 580,3 mln kg, 
co skutkowało wniesieniem 

do budżetu unijnego opła-
ty w wysokości 659,8 mln 
zł. Do 15 lutego br. rolnicy 
wpłacili do budżetu państwa 
ok. 264,8 mln zł z tytułu 
opłat. Proponowana pomoc 
dla rolników wyniesie mak-
symalnie 395 mln zł. Pomoc 
będzie dotyczyła całkowitego 
lub częściowego umorzenia II 
i III raty opłaty tylko dla tych 
rolników, którzy uiścili I ratę 
opłaty należnej od producen-
tów mleka za przekroczenie 
kwot indywidualnych w roku 
2014/2015.

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia, ale zacznie 
obowiązywać dopiero po uzy-
skaniu zgody Komisji Euro-
pejskiej na stosowanie takiej 
formy pomocy. 

Źródło: KRIR

Agro Casco
Duże gabaryty maszyn oraz 

intensywna eksploatacja sprzy-
jają wypadkom podczas prac 
polowych, czy poruszania się 
po drogach. 

Skutecznym zabezpiecze-
niem przed takimi sytuacja-
mi może być ubezpieczenie. 
Szybka likwidacja szkody 
daje szansę uratowania sezo-
nu zbiorów, gdyż wypłacone 
odszkodowanie zapewnia fi-
nanse na naprawę lub zakup 
nowego sprzętu. Taką możli-
wość daje Concordia Ubez-
pieczenia w ramach polisy 

Agro Ekspert. To elastyczny 
pakiet ubezpieczeń, skiero-
wany do posiadaczy lub użyt-
kowników maszyn rolniczych. 
W jego skład wchodzą ubez-
pieczenia: maszyn rolniczych 
tzw. Agro Casco, NNW kie-
rowcy i pasażerów pojazdów 
rolniczych, OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych(obo-
wiązkowe), OC z tytułu 
wykonywania usług międzysą-
siedzkich, a także ubezpiecze-
nie ochrony prawnej (OP). 
Oferta jest dostosowana do 
wymagań zarówno tych, 

którzy poszukują ubezpieczeń 
podstawowych, jak i chcą-
cych być pod pełną ochroną.  
Najczęściej ubezpieczane są 
kombajny zbożowe, ciągniki 
rolnicze, ładowarki telesko-
powe, prasy, sieczkarnie itp. 
Ubezpieczenie kombajnu zbo-
żowego o wartości 100 tys. zł 
na okres 3 miesięcy, to koszt od 
300 zł do 490 zł - w zależności 
od wariantu ubezpieczenia.

Źródło: Concordii Ubezpieczenia
Opracowała: Jolanta 
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16 zakładów w Grupie
W dniu 1 czerwca 2016 roku 

sfinalizowano transakcję 
zwiększającą globalną siłę ryn-
kową Grupy Mlekovita poprzez 
poszerzenie jej o Zakład Mle-
czarski Lacpol w Łaszczowie. 

Założony w 1999 roku za-
kład o powierzchni ok. 9 ha po-
łożony jest na Lubelszczyźnie. 

Skupuje mleko z terenów 
województwa lubelskiego, 
podkarpackiego, małopol-
skiego oraz świętokrzyskiego. 
Produkuje  mleko w prosz-
ku odtłuszczone, mleko za-
gęszczone słodzone, serwatkę 
w proszku, sery dojrzewające 

typu holenderskiego, sery Mo-
zzarella, sery Cagliata i masło.  

Zakład  w Łaszczowie po-
siada certyfikat  Systemu Za-
rządzania Bezpieczeństwem 
Żywności  FSSC 22000 oraz 
uprawnienia do wywozu 
produktów mleczarskich, 
obok rynków UE na rynki aż 
17 państw trzecich (Albania, 
Armenia, Kuba, Ukraina, Turk-
menistan, Arabia Saudyjska, 
Egipt, Singapur, Wietnam, 
Bangladesz, Pakistan, Iran, 
Jemen, Mołdawia, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie, Nigeria, 
Panama). Dysponuje również 

nowoczesnym akredytowanym 
magazynem o powierzchni ok. 
1100 m2.

Transakcja wpłynie na 
optymalizację kosztów pro-
dukcji,  przerobu, logistyki 
oraz wzmocni pozycję MLE-
KOVITY jako lidera i stworzy 
nowe możliwości dla dalszego 
rozwoju, ale przede wszyst-
kim pozwoli wykorzystać moce 
przerobowe Zakładu Mleczar-
skiego w Łaszczowie.

Źródło: SM MLEKOVITA
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Praktycznie zero odpadów

Taki produkt oferuje firma 
Brochard Polska. Jest to wyko-
nana z polipropylenu odporna 
na rozrywanie włóknina, stoso-
wana do przykrywania balotów, 
ziemniaków lub np. buraków. Jest 
stosunkowo lekka jak na swoją 
powierzchnię, najmniejszy ar-
kusz waży około 17kg- najwięk-
szy 60kg. Bardzo wytrzymała 
na wiatr.

Odpowiednio zamocowana 
jest ochroną dla padającego 
deszczu. Jest paroprzepuszczal-
na dzięki czemu nie tworzy się 
na powierzchni balotów pleśń 
i grzyb.

Nadaje się do przechowywania 
balotów zarówno okrągłych jak 
i kwadratowych. Wystarczy aby 
zachować spadek by woda mo-
gła swobodnie spłynąć. Materiał 
mocuje się Specjalnymi klipsami 
oraz stosując worki obciążeniowe. 
Takie zabezpieczenie zapewnia 
najbardziej optymalne warun-
ki dla przechowywanej słomy. 

Przy składowaniu słomy zaraz 
po żniwach, wiosną wygląda nie-
mal identycznie jak w momencie 
składowania.

Źródło: Brochard Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Agrowłóknina- do przykrywania stogów.
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Będzie łatwiej?
Sprzedaż żywności przez rol-

ników budzi wiele wątpliwości.
W dniu 18 maja 2016 r. Za-

rząd KRIR przekazał Ministro-
wi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
uwagi samorządu rolniczego 
do przedstawionego projektu 
ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprze-
daży żywności przez rolników.

Samorząd rolniczy pozy-
tywnie ocenia kierunek zmian 
zaproponowanych w przedsta-
wionym do zaopiniowania pro-
jekcie ustawy. Uwzględnia on 
postulowane przez rolników 
zapisy upraszczające rozpoczy-
nanie i prowadzenie działal-
ności polegającej na sprzedaży 
produktów przetworzonych 
pochodzących z własnego 
gospodarstwa.

Korzystną zmianą jest prze-
kazanie nadzoru nad pro-
dukcją żywności inspekcjom 
podległym ministrowi rolnic-
twa, ograniczy to ilość orga-
nów kontrolujących rolników.

Trudno jednak ocenić jed-
noznacznie zaproponowane 
przepisy ze względu na brak 
rozporządzeń wykonawczych, 

które mają określić szczegóło-
we zasady sprzedaży żywności 
przez rolników i to one będą 
decydowały o funkcjonowaniu 
całej ustawy.

Zasadniczym ogranicze-
niem jest możliwość zbytu 
tylko i wyłącznie konsumen-
towi końcowemu, oczekujemy 
również możliwości sprzedaży 
do sklepów i do restauracji.

Nie jest jasne, czy wysokość 
produkcji w ramach kwoty 
wolnej od podatku (40 tys. 
zł) dotyczy tylko produkcji 
przetworzonej pochodzenia 
zwierzęcego i niezwierzęcego.

Powinno być zapisane w jed-
noznaczny sposób, że sprzedaż 
produkcji podstawowej stano-
wi osobny dział gospodarstwa 
i nie jest objęta tymi rygorami 
ewidencji.

Ideą sprzedaży produktów 
bezpośrednio z gospodarstwa 
jest to, aby skracać łańcuch 
dostaw, by mniejsi rolnicy 
mogli swoją niewielką pro-
dukcję sprzedać i uzyskać war-
tość dodaną. Takie produkty 
żywnościowe mają budować 
markę polskiego produktu 

lokalnego. Zapis, że ilość 
produktów roślinnych lub 
zwierzęcych wyprodukowa-
nych w posiadanym gospo-
darstwie rolnym w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym, 
użytych do produkcji danego 
produktu stanowi co najmniej 
50% tego produktu, z wyłą-
czeniem wody, wymaga wy-
jaśnienia w jaki sposób będzie 
liczony wskaźnik 50% pro-
dukcji (ilościowo, kwotowo?).

Należy jasno sprecyzować 
obowiązek wykonywania przez 
rolników badań sanitarno-epi-
demiologicznych, odwołania 
do innych przepisów mogą być 
niejasne.

Wątpliwości budzi plano-
wany wzrost zatrudnienia 
w Inspekcji Weterynaryjnej 
i Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożyw-
czych. Tak duża ilość dodat-
kowych etatów w organach 
kontrolnych jest zdaniem 
samorządu rolniczego prze-
szacowana, co w efekcie może 
oznaczać nadmierne kontrole.

Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bezpieczne magazynowania ziarna 

Zbliżający się sezon zbioru 
rzepaku i zbóż stanowi o ko-
nieczności przygotowania silo-
sów do magazynowania nasion 
i ziarna. 

W gospodarstwach o mniej-
szej skali produkcji ziarno na 
ogół przechowuje się w sąsie-
kach. Załadunek, czyszczenie 
i ręczne mieszanie zboża w celu 
jego dosuszenia generuje wy-
sokie nakłady pracy. Prze-
chowywanie ziarna w takich 

warunkach może wiązać się 
z ryzykiem wzrostu wilgotno-
ści w okresie zimowym, a także 
zanieczyszczeniem i stratami 
ziarna powodowanymi przez 
gryzonie. 

W gospodarstwach produku-
jących zboża w skali towarowej 
powszechne jest użytkowa-
nie magazynów i silosów na 
ziarno. Dzięki silosom można 
dokładniej kontrolować jakość 
przechowywanego ziarna, 

włączając w to również ze-
staw urządzeń do czyszcze-
nia ziarna i jego ewentualnego 
suszenia przed lub w trakcie 
magazynowania. W silosach 
i magazynach ziarno jest lepiej 
zabezpieczone przed wpływem 
niekorzystnych czynników 
zewnętrznych. 

Niezależnie od stopnia zło-
żoności rozwiązań magazynów 
i silosów do przechowywa-
nia ziarna, ich przygotowa-
nie do kolejnego sezonu jest 
zawsze odpowiedzialnym 
zadaniem. Powierzchnie ma-
gazynowe muszą zostać do-
kładnie oczyszczone z ziarna 

pochodzącego z poprzedniej 
kampanii zbioru. Połamane, 
stare ziarna, zanieczyszczenia, 
a nawet pył mogą być źródłem 
przenoszenia chorób, pleśni 
i szkodników na nowe ziarno, 
które znajdzie się w magazynie 
lub silosie. Oczyszczenia wy-
magają również urządzenia do 
załadunku i rozładunku silo-
sów. Warto również zwrócić 
uwagę na otoczenie silosów, 
dbając o porządek i usuwając 
różne rzeczy, a także chwasty 
stanowiące ogólnie o bałaga-
nie przyciągającym w pobliże 
silosów gryzonie wymagające 
zwalczania. 

W otoczeniu silosów trzeba 
zadbać o właściwy stan dróg 
dojazdowych, przede wszyst-
kim zaś ich utwardzenie oraz 
odpływ wody. Jest to tym bar-
dziej istotne, jeśli weźmie się 
pod uwagę znaczną masę sa-
mochodów, czy też przyczep 
dowożących ziarno. 

Przenośniki do załadun-
ku i rozładunku silosów po-
winny posiadać kompletne 
osłony i charakteryzować się 

sprawnością działania. Osoby 
nadzorujące ruchome części 
przenośników powinny być 
ubrane w obuwie i odzież ro-
boczą ściśle przylegającą do 
ciała, bez luźno zwisających 
części. Niedozwolona jest 
obecność osób postronnych 
w strefie pracujących urządzeń 
załadowujących i rozładowu-
jących magazyn podłogowy 
czy silos. 

Drabinki i balustrady 
ochronne na zewnątrz zbiorni-
ka i prowadzące do zewnętrz-
nego włazu silosu powinny 
być utrzymywane w czysto-
ści, a w razie uszkodzenia 
naprawione. 

W czasie remontów wyko-
nywanych wewnątrz silosu 
trzeba pamiętać o koniecz-
ności wcześniejszego opróż-
nienia i oczyszczenia silosu 
z resztek ziarna, a także unie-
ruchomienia instalacji prze-
znaczonej do transportu masy 
roślinnej, wyłączając zasila-
nie elektryczne przenośników. 
Przed wejściem do zbiornika 
zaleca się przewietrzyć jego 

wnętrze otwierając otwory 
konstrukcyjne. 

W czasie pracy wewnątrz 
silosu wymagana jest aseku-
racja przez co najmniej jed-
ną osobę znajdującą się na 
zewnątrz zbiornika. Indywi-
dualne środki ochrony pracow-
nika wykonującego zadania 
wewnątrz zbiornika obejmują 
hełm i odzież ochronną, a tak-
że szelki z liną bezpieczeństwa. 
Po zakończeniu pracy w silosie 
wymagane jest ponowne za-
łożenie ewentualnie zdjętych 
osłon i sprawdzenie, czy we-
wnątrz zbiornika nie pozosta-
wiono żadnych narzędzi. 

Marek Gaworski 
SGGW Warszawa

Na co zwrócić uwagę, aby przechować ziarno bezpiecznie i bez strat ?



20 czerwiec 2016 r. | Raport RolnyG O S P O D A R S T W O

Jedziesz pryskać. A przegląd masz?
O kalibracji, myciu i napra-

wach opryskiwaczy z reguły 
pamiętamy. O urzędowym 
przeglądzie technicznym – któ-
ry jest, podobnie jak w przy-
padku wszystkich pojazdów, 
obowiązkowy – zdarza się nam 
zapomnieć. Za jego brak grożą 
kary. Jak to wygląda w prak-
tyce – pytamy Mirosława 
Kiedrowskiego, który w Sta-
rogardzie Gdańskim zajmuje 
się przeglądami opryskiwaczy 
i innych maszyn rolniczych.

Obowiązkiem rolnika jest 
przeprowadzić przegląd raz na 
3 lata. W przypadku zakupu 
nowego opryskiwacza, to ma 
on 5-letni okres używalności 
bez konieczności wykonywa-
nia przeglądów. My jako mamy 
uprawnienia do przeprowa-
dzania badań opryskiwaczy, 
a przy okazji przygotowujemy 
te maszyny do niezawodnej 
pracy na polu.

Co wchodzi w skład prze-
glądu opryskiwacza?

W ramach przeglądu ba-
damy równomierność dzia-
łania rozpylaczy na całej 

długości belki. Belki są różne: 
od 10-metrowych do 24-me-
trowych, a nawet zdarza się 
nam spotykać 36-metrowe. 
W przypadku ich wszystkich 
ta równomierność rozpylania 
płynu musi być bardzo dobra, 
aby aplikowana dawka była 
dokładnie taka, jak należy. 
Środki ochrony roślin tanie 
nie są i wszystkie rośliny w ła-
nie muszą być potraktowane 
równo, bo to przekłada się na 
ich plonowanie i ochronę. Re-
asumując przegląd jest czyn-
nością zbliżoną do kalibracji, 
tyle że z urzędową pieczątką.

A co jeśli zapomnieliśmy 
o przeglądzie i pojechaliśmy 
w pole?

Jeśli inspektor ochrony ro-
ślin trafi na opryskiwacz bez 
aktualnego badania, to są wy-
mierzane kary. Początkowo są 
to oczywiście ostrzeżenia ustne 
itp., ale jeśli to nie poskutkuje 
to za brak badania technicz-
nego opryskiwacza grozi kara 
pieniężna do 500 zł.

A jeśli opryskiwacz tylko 
stoi u nas na podwórku, a nie 

pracuje w polu?
Obojętnie. Praktycznie do-

tyczy to raczej opryskiwaczy 
w trakcie pracy. Ale nawet 
w przypadku opryskiwacza 
stojącego zimą w garażu in-
spektor ma takie samo prawo 
ukarania takiego delikwen-
ta, bo wiadomo, że końcówki 
rozpylaczy się zużywają, jest 
nieodpowiedni wypływ cie-
czy, a prędzej czy później taki 
opryskiwacz wyjedzie w pole.

Jakie czynności konser-
wujące mógłby pan doradzić 
użytkownikom opryskiwa-
czy, aby zachowały one jak 
najdłużej pełną sprawność?

Bardzo często wyjeżdżamy 
na zachód i podpatrujemy tam-
tych rolników. Oni stosują pły-
ny niezamarzające na zimę i to 
jest bardzo ważna sprawa. Bo 
jeśli zostaną na zimę drobinki 
wody w rozpylaczach, to one 
zamarzając rozkalibrują je. 
Z pozoru różnica nie będzie 
wielka, bo np. z milimetro-
wego otworku zrobi się półto-
ramilimetrowy, ale z punktu 
widzenia aplikacji środków 

ochrony roślin będzie to już 
spora różnica.

Czyli przed zimą instalację 
zalewamy płynem niemarza-
jącym w całości?

Tak, w całości. Ten płyn 
zabezpieczy nam pompę, 
przewody i rozpylacze. Nawet 
dobrze płucząc czystą wodą, 
zawsze pozostaną jej drobinki, 
które spowodują rozszczelnie-
nia pompy i innych elementów 
opryskiwacza. Płyn niezama-
rzający zapobiega temu.

A jak się pan zapatruje 
na różnego rodzaju środki 
do płukania opryskiwaczy? 
Jedni twierdzą, że najlepiej 
używać czystej wody, inni 
że można dodać nawet pły-
nu do mycia naczyń, a swoje 
grono zwolenników mają spe-
cjalistyczne środki myjące. 
Zapewne bardzo skuteczne, 
ale też i drogie.

Jeśli chodzi o samo mycie 
i utrzymanie w czystości, 
uważam, że powszechnie 
dostępne środki spełniają 
swoje zadanie doskonale. 
Oczywiście, jeśli użyjemy 

środka rozpuszczającego wię-
cej substancji chemicznych, 
to lepiej on nam wypłucze 
przewody, natomiast nie jest 
to sprawa pierwszorzędna. 

Pierwszorzędną sprawą jest 
samo mycie po każdym użyciu 
oraz zabezpieczanie na zimę 
układu cieczowego.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Sprawność opryskiwacza musi być potwierdzona urzędowo.

Sposób na biogazownię
Biogazownia rolnicza 

a może mikrobiogazownia? 
Wykorzystać w niej kukury-
dzę, czy bazować na odpa-
dach? Kto powinien o tym 
pomyśleć, a kto nie powinien 
w ogóle brać pod uwagę tej 
możliwości? Rozmowa z Ka-
roliną Witeską-Chmielewską 
z Fundacji Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa (FDPA).

Jakie są doświadczenia 
z projektu biogazownianego 
prowadzonego przez FDPA?

W latach 2012-14 realizo-
waliśmy projekt „Biogazownie 
– szansą dla rolnictwa i środo-
wiska” wspólnie z 16 wojewódz-
kimi Ośrodkami Doradztwa 
Rolniczego. Tam kształciliśmy 
doradców rolnych z zakresu 
biogazowni. Taka była potrze-
ba, bo zgłaszano do nas pro-
blemy związane z protestami 
ludzi. Sąsiedzi planowanych 
inwestycji podnosili, że np. 
będzie śmierdziało, a przede 
wszystkim nie wiedzieli, co 
to jest biogazownia.

Były protesty w sprawie 
biogazowni? W sprawie wia-
traków – owszem, było sły-
chać nie raz, ale w sprawie 
biogazowni?

Były. A my chcieliśmy 
mówić prawdę, czyli: jeśli 
biogazownia będzie prawi-
dłowo eksploatowana, to nie 
będzie w żaden sposób uciąż-
liwa. Jednocześnie poruszali-
śmy bardzo istotną kwestię, 
a mianowicie ekonomikę. 
W dwóch słowach: nie każ-
dego stać na własna biogazow-
nię, bo to jednak kosztowna 
inwestycja. Trzeba sporządzić 
biznesplan, który będzie się 
domykał. Oczywiście należy 
wziąć też pod uwagę wsparcie, 
które jest dostępne. Wówczas, 
w 2014 roku, gdy kończyliśmy 
projekt, sporo było właścicieli 
biogazowni będących w trud-
nej sytuacji finansowej.

Takich, którzy wzięli do-
tację na uruchomienie, uru-
chomili, a potem biznes się 
nie domykał?

Tak. Było to związane z usta-
wą, która cały czas nie była 
sfinalizowana. Byli jednak też 
tacy, którzy bardzo perspek-
tywicznie patrzyli na bioga-
zownie jako na koncepcję na 
pozbycie się odpadów w rol-
nictwie. Patrząc szerzej, jest 
to rzeczywiście bardzo do-
bre rozwiązanie, zwłaszcza 
że na końcu otrzymujemy 
poferment, który jest bardzo 
dobrym nawozem. Tu jednak 
musieliśmy pracować nad świa-
domością samych rolników, 
żeby zrozumieli jak bardzo jest 
on cenny. Jest on tak samo 
dobry, a czasem nawet lepszy 
od innych nawozów, i można 
go wylewać na pole, oczywi-
ście w odpowiednim czasie 
i ilości. Jest to więc kolejna 
korzyść z biogazowni, bowiem 
założenie w nich jest takie, że 
pofermentu należy się pozbyć.

Wracając do ekonomiki, wy-
czuwam, że ma pani na myśli 
również efekt skali, czyli że jeśli 
jest ona odpowiednio duża, to już 

będzie to się jakoś samo kręciło, 
a jeśli jest mała lub średnia – to 
niekoniecznie. Z drugiej strony 
promowane są mikrobiogazow-
nie rolnicze, przeznaczone dla 
niewielkich gospodarstw. Jak 
pani postrzega te dwie tendencje?

O mikrobiogazowniach też 
mówiliśmy na naszych konfe-
rencjach, bo jest to pomysł na 
rozwiązanie lokalnych proble-
mów z odpadami z rolnictwa. 
Zdania jednak są tu mocno 
podzielone. Są z jednej strony 
entuzjaści mikrobiogazowni, 
jak np. znany ich propagator 
Ludwik Latocha, który poma-
ga rolnikom, zwłaszcza w Ma-
łopolsce, uruchamiać je. Znam 
też takich naukowców, którzy 
uważają, że jedynie większe 
biogazownie są efektywne. 
My staramy się prezentować 
oba nurty, podkreślając przy 
tym, że musi to być decyzja 
przemyślana. Przy decyzji 
o biogazowni należy wziąć 
pod uwagę wiele aspektów, 
przede wszystkim finansowy.

Jest jeszcze aspekt wsadu do 
biogazowni, pani wspomnia-
ła odpady z rolnictwa, ale ja 
bym chciała poruszyć temat 
kukurydzy, która jest przecież 
bardzo dobrym „paliwem”. Py-
tanie więc, czy bazować na ku-
kurydzy, czy traktować ją jako 
dodatek, czy może pominąć?

Biogazownie, które my po-
kazywaliśmy bazowały na 
różnych substratach. Ludzie 
najchętniej mówią o kukury-
dzy, a naukowcy - o różnych 

substratach i dodatkach oraz 
ich proporcjach. Często jest 
tak, że dopiero biogazownia 
pokazuje, czy proporcja jest 
dobra i jaki jest efekt. Mamy 
biogazownie, które bazują na 
serwatce i nie tylko. To musi 
być uzależnione od lokalne-
go przedsiębiorstwa będącego 
źródłem substratu i lokalnego 
rynku. Wiadomo natomiast, 
że kukurydza jest najbardziej 
efektywna energetycznie.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Nie każdego stać na własną biogazownię, bo to kosztowna inwestycja.
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Grassmaster w trasie, czyli jak 
efektywnie produkować pasze

- Jakość paszy jest sprawą 
najważniejszą, ale w dzisiej-
szej sytuacji kryzysu na rynku 
mleka tak samo ważną spra-
wą jest duszenie kosztów jego 
produkcji – powiedział Artur 
Szymczak, dyrektor zarządza-
jący w firmie Kuhn. - Jako do-
świadczeni gospodarze wiecie 
jak kosić trawę i jak prowa-
dzić gospodarstwo mleczne. 
Pamiętajcie jednak, że oszczęd-
ności są często w tych szczegó-
łach, których nie dostrzegacie 
– zauważył.

Podczas krótkiej prezenta-
cji dyrektor Szymczak prze-
prowadził analizę kosztów 
produkcji mlecznej. - Koszt 
produkcji mleka składa się 
z koncentratów, które kupu-
jemy, produkcji pasz podsta-
wowych jak kiszonka, siano, 
sianokiszonka, zielonka, a tak-
że inseminacji i utrzymania 
zwierząt i budynków. Ale z re-
guły większość rolników nie 
liczy na przykład własnego 
wynagrodzenia – zauważył. 
- Gdy zgrupujemy wszystkie 
koszty pasz, to zauważamy, że 
stanowią one 50% kosztów. 
Dlatego ich optymalizacja 
jest kluczem do oszczędności, 
które przeprowadzić można 
w takich punktach jak zbiór 
siana i sianokiszonki. Wysoka 
jakość w ich przypadku jest 
trudniejsza do osiągnięcia niż 
w przypadku paszy z kuku-
rydzy, a uwarunkowana jest 
zanieczyszczeniem, składem 

botanicznym runi i terminem 
zbioru. Jeśli stworzymy paszę 
niskiej jakości, musimy ją uzu-
pełniać koncentratami, czyli 
ponosić dodatkowe koszty. Nie 
zawsze pogoda pozwala nam 
osiągać najlepsze wyniki, ale 
jeśli mamy wydajne maszyny 
i umiemy wykorzystać odpo-
wiednie stadium rozwojowe 
roślin, to możemy przygotować 
paszę, która obniży udział kon-
centratów w produkcji mleka, 
a więc obniży nasze koszty. 

Na poparcie swoich argu-
mentów przedstawiono wyniki 
badań przeprowadzonych na 
1000 gospodarstw w niemiec-
kim regionie Holstein. Różnice 
były znaczne. W gospodar-
stwach wielkości  75 krów, 
produkującym ok. 600 tys. kg 
mleka rocznie, udział koncen-
tratów w przeliczeniu na krowę 
wahał się od 5,1 do 6,5 kg/
dziennie. - Dzienna różnica to 
zaledwie półtora kilograma, 
ale w przeliczeniu na rok jej 
koszty to odpowiednio 65 tys. 
i 105 tys. zł, a więc oszczęd-
ność wynosi 40 tys. zł rocz-
nie wyłącznie dzięki dobrze 
przygotowanej sianokiszonce 
– podsumował.

Kluczem programu Kuhn 
Grassmaster są 4 elementy, 
które należy ze sobą „zgrać”. 
Są to: wysoka zawartość skład-
ników energetycznych, mini-
malny poziom zanieczyszczeń, 
minimalny poziom strat i wy-
sokie walory smakowe.

Wysoka zawartość skład-
ników energetycznych jest 
związana głównie ze składem 
botanicznym – najlepiej gdy 
trawy jest ok. 80%, ok. 10-
15% motylkowych, a pozo-
stałe 5-10% to zioła. - O tym 
ostatnim elemencie często za-
pominamy – zauważył Artur 
Szymczak. Druga sprawa to 
zmiany składu chemiczne-
go rośliny w funkcji czasu. 
Skład roślin przeznaczonych 
na paszę zmienia się podczas 
wzrostu. Przykładowo, w przy-
padku trawy faza rozwojowa 
ma duży wpływ na proporcje 
zawartości komórek (białko, 
lipidy, cukry i minerały) oraz 
ścian komórkowych (hemi-
celuloza, celuloza i lignina). 
Udział tych ostatnich stale 
rośnie w miarę wzrostu rośli-
ny. W konsekwencji zawar-
tość składników odżywczych 
w trawie, a zwłaszcza białek 
i minerałów spada, przy jedno-
czesnym wzroście zawartości 
włókna surowego. Co więcej, 
wzrost udziału włókna surowe-
go zmniejsza zawartość ener-
gii, a także obniża strawność 
i pobór paszy przez zwierzęta.

Podczas gdy trawy są 
ważnym składnikiem za-
pewniającym dobre plony 
i dostarczającym cukier do 
fermentacji, rośliny motylko-
we zawierają białko, a wraz 
z ziołami zwiększają zawar-
tość składników mineralnych 
w paszy. To podnosi nie tylko 

wartość paszy, lecz również jej 
walory smakowe.

Kolejnym istotnym elemen-
tem jest termin zbioru, czyli 
faza kłoszenia najbardziej war-
tościowych traw. Motylkowe 
i zioła mają bardziej elastycz-
ne terminy koszenia, gdyż za-
wartość surowego włókna nie 
wzrasta w nich tak szybko, jak 
w trawach. Również wysokość 
koszenia (5-7 cm) ma duże zna-
czenia dla tempa odrastania 
trawy, a jakość przetrząsania 
– taka by nie mieszać trawy 
z glebą – dla czystości plonu. 
- Drobne zanieczyszczenia py-
łem i kurzem w sianokiszonce 
statystycznie zwiększają koszta 
zbioru o 7 tys. zł rocznie – za-
uważa Artur Szymczak.

Utrzymanie wysokiej warto-
ści odżywczej paszy bez nega-
tywnego wpływu na zdrowie 
oraz związaną z tym wydaj-
ność stada, wymaga maksy-
malnego ograniczenia strat 
podczas przechowywania.

Najważniejszymi czynnika-
mi, przyczyniającymi się do 
psucia się kiszonki, są bakte-
rie gnilne, drożdże i pleśnie. 
Zakażonych części paszy nie 
można podawać zwierzętom, 
więc ich obecność może spo-
wodować utratę nawet całej 
partii paszy. Bakterie gnilne 
rozwijają się w warunkach tle-
nowych przy dostępie wody. 
Zakażone obszary na ogół 
znajdują się pod uszkodzoną 
folią i na krawędziach silosu, 

gdzie folia nie osłania szczelnie 
materiału. Drożdże rozwijają 
się w warunkach tlenowych 
i beztlenowych. Stanowią 
one szczególne zagrożenie dla 
stabilności tlenowej kiszonek 
i mogą powodować straty wy-
nikające z zagrzewania ma-
teriału. Pleśnie rozwijają się 
wyłącznie w obecności tlenu. 
Słabo ubite warstwy paszy, 
penetracja przez powietrze 

podczas przechowywania lub 
na etapie skarmiania sprzyjają 
rozwojowi tych grzybów.

Reasumując zagadnienia 
produkcji paszy: kluczowym 
znaczeniem dla ogranicze-
nia strat i uzyskania dobrego 
wyniku finansowego, jest za-
równo staranność przy pracy 
jak i nowoczesny sprzęt dają-
cy wysokie parametry pracy 
i czystości zbioru.

W samym sercu „mlecznej krainy”, w podlaskiej wsi Żrobki, odbył się organizowany przez 
POM Augustów pokaz pracy maszyn zielonkowych marki Kuhn. Na spotkanie z cyklu 
Kuhn Grassmaster Demo Tour licznie zjechali rolnicy z całego regionu.
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Sezon na brokuły

„Mrożenie jest idealnym sposo-
bem przechowywania żywności. 
Dzięki tak zwanemu szokowemu 
mrożeniu ubytek witamin jest nie-
wielki w porównaniu z innymi 
sposobami konserwowania żyw-
ności. Ten proces nie odbiera pro-
duktom wartości odżywczych. Co 
więcej, poza sezonem mrożone 
owoce i warzywa są nawet lepsze 
niż te w świeżej postaci” - prze-
konuje członek Stowarzyszenia 
Promocji Brokuła Barbara Nie-
dzwiecka, pełnomocnik zarzą-
du firmy Pinguin Foods Polska 
sp. z o.o.

Według specjalistów do spraw 
żywienia mrożone owoce i warzy-
wa zachowują większość witamin 
i składników mineralnych. Śmiało 
można powiedzieć, że mrożonki 
są zdrowe, wartościowe i zawsze 
pod ręką, możemy się nimi roz-
koszować o każdej porze roku. 

Produkowane w Polsce mrożone 
brokuły i pozostałe warzywa oraz 
owoce przechodzą przez bardzo 
krótką drogę z pola na stół. Upra-
wy zlokalizowane są w pobliżu 
mroźni, co maksymalnie skraca 
czas dostarczenia idealnie dojrza-
łych surowców do zakładu.

Jak powinniśmy kupować, 
transportować i przechowywać 
mrożone warzywa?

Pierwsza zasada to wybór 
mrożonek od sprawdzonych 
producentów – daje to gwaran-
cję, że produkt został przygoto-
wany z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa i jakości. 
Jeśli nie mamy możliwości kupić 
mrożonki w sklepie blisko domu 

nie zapominajmy o torbie izoter-
micznej, aby produkty po drodze 
ze sklepu się nie rozmroziły.

Zwróćmy też uwagę na opa-
kowanie - torebka nie może być 
rozerwana, a warzywa lub owoce 
posklejane. Zbita struktura świad-
czy o tym, że produkt był źle prze-
chowywany - został rozmrożony, 
a następnie ponownie zamrożony. 

Nigdy nie zamrażajmy już raz 
rozmrożonego produktu. Jest 
to niebezpieczne dla zdrowia 
ze względu na możliwy rozwój 
drobnoustrojów.

Jeśli mrożonka jest przeznaczo-
na do gotowania nie rozmrażaj-
my jej. Wystarczy wrzucić ją do 
wrzątku, na patelnię lub do paro-
waru, aby warzywa nie utraciły 
sprężystej struktury.

Jeśli będziemy stosować pod-
stawowe  zasady przechowywania 
i przygotowania podane przez pro-
ducenta, nasze brokuły pozostaną 
na talerzu pięknie zielone, smacz-
ne i sprężyste. A przede wszyst-
kim zdrowe i dostępne przez cały 
rok. Warzywo to zawiera wiele 
witamin, soli mineralnych, jest 
niskokaloryczne i zajmuje czołową 
pozycję wśród owoców i warzyw 
przeciwdziałających nowotworom. 

Źródło: Agencja Group Media
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Mrożone - najwyższa jakość.
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Rozsiewacz nawozów Compact ze 
sterowaniem elektronicznym

Rozsiewacz nawozów Com-
pact przeznaczony jest do po-
wierzchniowego nawożenia 
nawozami mineralnymi. Może 
być także używany na etapie 
późnego nawożenia. Maszy-
na zawieszana na trzypunk-
towym układzie zawieszenia 
ciągnika rolniczego klasy 
1,4 - 2. Wszystkie elementy 
będące w bezpośrednim kon-
takcie z nawozem są wykonane 
z blachy nierdzewnej kwaso-
odpornej. Rozsiewacz wyposa-
żony jest w system wibracyjny 
zastępujący mieszadło.

Nowością wprowadzoną 
w tym roku jest możliwość wy-
posażenia rozsiewacza w peł-
ne sterowanie elektroniczne, 

w którym regulacja zasuw 
odbywa się poprzez siłowni-
ki elektryczne. Użytkownik 
za pomocą przewodowego pi-
lota ma możliwość sterowa-
nia wszystkimi parametrami 
rozsiewacza bez wychodzenia 
z kabiny ciągnika. Dodatkowo 
posiada podgląd do danych 

statystycznych, zbieranych 
przez urządzenie, takich jak: 
numer pola, powierzchnia, typ 
wysianego nawozu,  czas pracy 
rozsiewacza, ilość wysianego 
nawozu na hektar, prędkość 
robocza. Sterowanie wysiewem 
może odbywać się w trybie 
ręcznym, gdzie operator sam 
reguluje otwarcie zasuw lub 
w trybie automatycznym, gdzie 
maszyna wysiewa zadaną ilość 
produktu na hektar i sama re-
guluje przepustowość zasuw 
w zależności od prędkości 
ciągnika. Sterowanie elektro-
niczne jest wyposażeniem do-
stępnym za dodatkową opłatą.

Kompaktowy w klasie lux

Elektroniczne sterowanie 
wysiewem w rozsiewaczu 
do nawozów nie jest jeszcze 
standardem, a raczej luksu-
sem. Daje ono jednak szereg 
korzyści, z których najważ-
niejszym jest ogromny postęp 
w precyzji nawożenia. O roz-
siewaczu Compact produko-
wanym przez POM Augustów 
mówią Artur Lotkowski i Ka-
mil Fronckiel.

Co nowego znajdzie użyt-
kownik w zmodernizowa-
nym rozsiewaczu nawozów 
Compact?

K.F. Rozsiewacz Compact jest 
już znany naszym użytkownikom, 

ale największą innowacją jaką 
wprowadziliśmy w tym roku 
jest zastąpienie hydraulicznego 
sterowania zasuwami sterowaniem 
elektrycznym. W chwili obecnej 
są to 2 siłowniki elektryczne oraz 
sterownik z przewodowym pilo-
tem, za pomocą którego rolnik 
bezpośrednio z ciągnika może 
sterować ilością wysiewanego 
nawozu, niezależne zamykać za-
suwę lewej i prawej komory oraz 
wybrać jeden z kilku dostępnych 
trybów rozsiewania. Tryby są 
cztery: automatyczny, półauto-
matyczny, zależny od prędkości 
oraz manualny.

W stosunku do poprzedniej 
wersji siewnika, jakie daje to 
korzyści?

A.L. Przede wszystkim jest 
to rozwiązanie nowocześniej-
sze. Już nie trzeba wysiadać 
z traktora, sprawdzać tabel 
wysiewu w instrukcji i usta-
wiać ręcznie, ale wszystko 
wybiera się na zaprogramo-
wanym pilocie. Druga sprawa 

to poprawa dokładności wy-
siewu, ponieważ za pomocą 
odpowiednich trybów pracy 
dostosujemy sobie pracę rozsie-
wacza do warunków, na przy-
kład uzależniając wysiew od 
prędkości, gdzie przy szybszej 
jeździe zasuwy będą się auto-
matycznie otwierały, a podczas 
zwalniania – zamykały. Dzięki 
temu uzyskamy lepszą równo-
mierność wysiewu.

W jakich gospodarstwach, 
małych, średnich, znajdzie 
on zastosowanie?

A.L. Rozsiewacz Compact 
jest raczej dedykowany mniej-
szym gospodarstwom, ale sam 
system sterowania elektro-
nicznego może być również 
zastosowane w innych roz-
siewaczach naszej produkcji, 
czyli w rozsiewaczu Apollo dla 
średnich oraz Zeus dla dużych 
gospodarstw. 

Dla każdego rolnika – czy 
dużego czy małego – jest to 
zawsze konkretna inwestycja. 

Jak taki rozsiewacz mógł-
by zafunkcjonować w ma-
łym gospodarstwie? Jakie 
korzyści?

A.L. Pierwszą korzyścią 
jest wygoda dla samego rol-
nika. Drugą – precyzja, a więc 
oszczędności na nawozach 
oraz w konsekwencji lepsze 
plony. Dodatkowo sterownik  
może zapisywać różne infor-
macje w pamięci urządzenia 
celom statystycznym. Zapisy-
wane są takie parametry jak 
numer pola, powierzchnia, 
dawka, rodzaj nawozu, czas 
pracy. Można więc się zawsze 
cofnąć i zobaczyć co robili-
śmy na danym polu wcześniej, 
sprawdzić i ułożyć program 
nawozowy.

Dlaczego takie urządzenie 
powinno znaleźć się w każ-
dym gospodarstwie?

A.L. Każdy rolnik potrzebu-
je rozsiewacza, a w przypad-
ku naszej maszyny proporcja 
ceny do jakości jest - myślę 

- adekwatna. Są tu zawarte dwa 
szczególne elementy: pierwszy 
to wspomniane elektroniczne 
sterowanie, a drugi to wyko-
nanie ze stali nierdzewnej, co 
ma zapewnić większą trwałość 
maszyny. Warto wspomnieć, 
że rozsiewacz wyposażony jest 
w opatentowany system wibra-
cyjny zastępujący mieszadło.

A jak gwarancja i serwis?
K.F. Jeśli chodzi o statystyki 

serwisu to akurat urządzenie 
jest praktycznie bezawaryjne, 
Posiadamy serwis mobilny, 
który dojeżdża bezpośrednio 
do klienta. Nie ma problemu 
z dostępnością części zamien-
nych, a gwarancja na maszynę 
wynosi 12 miesięcy.

Jesteśmy na Podlasiu w Au-
gustowie, gdzie firma ma 
swoją siedzibę. Ale jak rol-
nik ze Śląska albo z Pomorza 
kupi wasze maszyny? Jaka jest 
wasza sieć dealerska?

A.L. Prowadzimy współ-
pracę z wieloma dealerami 

w całym kraju. Wszędzie tam, 
gdzie jest np. Agroma lub inny 
duży punkt sprzedaży maszyn 
rolniczych można bezproble-
mowo zakupić nasz sprzęt. Ma-
szyny są dowożone naszym 
transportem do punktu di-
lerskiego, a stamtąd trafiają 
do klienta.

Rozpoczął się właśnie 
sezon targów i pokazów 
rolniczych, proszę więc po-
wiedzieć, na jakich impre-
zach będzie można zobaczyć 
was i wasze maszyny?

A.L. Jesteśmy na wszyst-
kich większych targach rol-
niczych: Polagra w Poznaniu, 
Agro Show w Bednarach czy 
też AgroTech w  Kielcach. Tam 
zawsze można zobaczyć nasze 
stoisko i uzyskać informacje. 
Oczywiście jesteśmy również 
obecni za mniejszych, lokal-
nych imprezach, często wy-
stawiamy się przez naszych 
lokalnych dystrybutorów.

Rozmawiał Roman Barszcz.

Elektronika nieuchronnie wkracza do polskiego rolnictwa.

Charakterystyka techniczna: Compact

Pojemność zbiornika (litr) 600 – 1000*

Maksymalny załadunek (kg) 700 – 1200*

Szerokość robocza (m) 15/18

Ilość dostarczanych nawozów (kg/min) od 0,3 do 400

Prędkość obrotowa wałka WOM ciągnika (obr/min) 540

Waga (kg) 170 - 200*

*po zamontowaniu nadstawki zwiększającej ładowność 
rozsiewacza
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