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Konkurs jest organizowany
już od 20 lat i ma za cel wyłonienie najlepszych polskich
rolników oraz najlepsze firmy
z branży rolno-spożywczej.
W tym roku najwyższy, zaszczytny tytuł Mistrza Krajowego AgroLigi 2015 przypadł
firmie Dramiński i Januszowi
Dramińskiemu, prezesowi firmy Dramiński.
W dniu 14 czerwca 2016 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Pierwsze laury
zostały rozdane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, gdzie minister Jacek Bogucki wręczył firmie Dramiński dyplom oraz uhonorował
Medalem za Zasługi dla Rolnictwa założyciela firmy Pana
Janusza Dramińskiego. Dalsze
uroczystości odbyły się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.
Tu laureaci konkursu w tym
i firma Dramiński otrzymała

od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy list gratulacyjny oraz
puchar i listy gratulacyjne od
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplomy od prezesów
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji
Rynku Rolnego.
− Zgromadzili się tutaj najlepsi wśród najlepszych – podkreślił Jacek Bogucki gratulując
uczestnikom, zwycięzcom
i wyróżnionym konkursu
AgroLiga. – Gratuluję szczególnie tegorocznym laureatom,
którzy potrafili w trudnym dla
rolnictwa okresie rozwijać swoją produkcję. To ogromny wysiłek, za co bardzo Państwu
dziękuję.
Sekretarz stanu zaznaczył,
że tego typu spotkania są nie
tylko okazją do świętowania
lecz także podsumowania
trudu, który towarzyszy zarówno działalności rolniczej,

przetwórczej oraz szeroko
rozumianych usług na rzecz
rolnictwa.
Prezydent podkreślił, że
sytuacja w Polsce, a tym samym w rolnictwie cały czas
się poprawia. Jednak rolnictwo jako specyficzna branża
produkcji potrzebuje wsparcia
ze strony państwa, gdyż jest
niezwykle wrażliwe nie tylko
na koniunkturę, lecz także na
elementy związane z naturą.
− Mam nadzieję, ze to dzisiejsze spotkanie będzie wróżbą także dla Państwa na ten
rok i na następne lata, że pogoda będzie sprzyjała polskim
rolnikom. To jest coś nad czym
nie jesteśmy w stanie zapanować i stanowi zawsze zagrożenie w tej specyficznej branży.
Dlatego niezwykle ważna
jest kwestia wszechstronnej
opieki ze strony państwa, dobrego systemu ratunkowego

w przypadku, kiedy rolnictwo
w całym kraju czy na danym
obszarze zostanie dotknięte
jakąś klęską, jakąś katastrofą
naturalną – powiedział prezydent i dodał, że jest to zadanie
dla rządzących, aby regulacje
prawne wspierały rolników
w prowadzeniu i rozwijaniu
działalności.
– Produkcja rolna, ten
ogromny polski rynek, to także
kwestia naszego bezpieczeństwa, podstawowego, egzystencjonalnego, bezpieczeństwa
żywieniowego i można śmiało powiedzieć, że to państwo
jesteście tego bezpieczeństwa
strażnikami - powiedział prezydent zwracając się do tegorocznych laureatów AgroLigi.
– Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych polskich przedsiębiorstw.
Bardzo się cieszymy, że to nasza mała, olsztyńska firma

mogła przyjąć z rąk Prezydenta RP nagrody i gratulacje.
Bycie Mistrzem zobowiązuje,
więc obiecujemy, że nadal będziemy się rozwijać i szukać
nowych rozwiązań, aby tworzone przez nas produkty spełniały najwyższe oczekiwania
użytkowników - mówi Janusz
Dramiński.
Wieczorem podczas uroczystej gali zorganizowanej
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z laureatami
AgroLigi spotkał się minister
Krzysztof Jurgiel. Minister
pogratulował zwycięzcom
i podziękował organizatorom
konkursu. Zwracając się do
nagrodzonych powiedział, że
ich osiągnięcia są najlepszym
przykładem jak rozwijać produkcję tak, by osiągnąć sukces.
Źródło: MRiRW, PAP, Dramiński
Fot. MRiRW
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Konkurs AgroLigi rozstrzygnięty

Nadzwyczajna pomoc

Metal – Fach wicemistrzem krajowym AgroLigi 2015 w kategorii „Firmy” ARR zakończyła realizację
14 czerwca w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
a następnie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się
uroczyste gale AgroLigi. W ich
trakcie najlepsi agroprzedsiębiorcy i rolnicy uhonorowani
zostali listami gratulacyjnymi, dyplomami i pucharami
wręczanymi przez prezydenta
Andrzeja Dudę oraz sekretarza
stanu Jacka Boguckiego, a także
prezesów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Konkurs AgroLigi na szczeblu krajowym organizowany
jest przez redakcję audycji
rolnych TVP i stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Dzieli się on na dwie kategorie:
gospodarstw rolnych i firm.
W każdej z nich przyznawane
są tytuły laureatów krajowych,

wicemistrzów oraz mistrzów
krajowych.
Województwo Podlaskie
wśród laureatów reprezentują
mistrzowie krajowi w kategorii
„Rolnicy” Anna i Sylwester
Jaszczołtowie, specjalizujący
się w produkcji mleka oraz
w kategorii „Firmy” z tytułem wicemistrza firma Metal-Fach z Sokółki zajmująca się
produkcją urządzeń i maszyn
rolniczych.
Na uroczystej Gali z udziałem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy firmę Metal-Fach reprezentował Zarząd spółki,
a nagrodę z rąk głowy państwa odebrał wiceprezes Janusz
Kaźmierowski.
Jak podkreśla Jacek Kucharewicz, prezes firmy, jest
to niebywałe wyróżnienie, jedno z największych w historii

mechanizmu „nadzwyczajna pomoc
w sektorze mleka i wieprzowiny”.

spółki.
– Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że to właśnie
my otrzymaliśmy tę nagrodę. W Polsce jest wiele firm
działających w branży rolnej
oraz gospodarstw zasługujących na miano lidera. Przez
długie lata budowania pozycji przedsiębiorstwa nawet
przez myśl nam nie przeszło,
że będziemy odbierać nagrodę z rąk głowy państwa. Jest
to niewątpliwie zasługa całej

Nobliści z apelem do Greenpeace

Ponad 100 noblistów zwróciło się z apelem do
Greenpeace w sprawie zmiany stanowiska nt. GMO
Ponad 100 laureatów nagrody Nobla podpisało list
wzywający Greenpeace do
zaprzestania sprzeciwu wobec organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).
W piśmie Greenpeace zostało poproszone o zaprzestanie
w szczególności blokowania
wprowadzenia genetycznie
modyfikowanej odmiany
ryżu (tzw. Złoty Ryż), który
może zmniejszyć niedobory
witaminy A powodujące ślepotę i śmierć dzieci w krajach
rozwijających się.
„Wzywamy Greenpeace i jej
zwolenników do ponownego
zapoznania się z doświadczeniami rolników oraz konsumentów na całym świecie
z uprawami i żywnością uzyskaną dzięki biotechnologii
oraz do uznania wyników
badań niezależnych instytucji naukowych i organów
regulacyjnych, a co za tym
idzie zaprzestanie prowadzenia kampanii przeciwko
„GMO” w ogóle, a zwłaszcza
przeciwko Złotemu Ryżowi”
czytamy w liście.
List jest częścią kampanii
zorganizowanej przez Richarda Robertsa, dyrektora
naukowego New England
Biolabs oraz Phillipa Sharpa, laureata Nagrody Nobla z 1993 roku z dziedziny

fizjologii i medycyny, którą
otrzymał nagrodę za odkrycie
sekwencji genetycznych - intronów. Kampania ma swoją
stronę internetową, supportprecisionagriculture.org,
na której umieszczono listę
sygnatariuszy.
„Jesteśmy naukowcami.
Rozumiemy logikę nauki.
Oczywistym jest fakt, że to co
robi Greenpeace jest szkodliwe
i wymierzone przeciwko nauce”, mówi Roberts. „ Na początku Greenpeace, a następnie
niektóre z jej sojuszniczych organizacji celowo prowadziły
działania, żeby odstraszyć ludzi. Był to dla nich świetny
sposób, aby zebrać pieniądze
na swoje działania.”
Noblista Randy Schekman,
biolog komórkowy na Uniwersytecie Kalifornijskim powiedział „uważam, że to dziwne,
że grupy, które tak bardzo
popierają naukę, jeśli chodzi
o globalne zmiany klimatyczne, czy w przeważającej części
doceniające wartości szczepienia dla zapobiegania chorób
u ludzi, mogą tak lekceważąco podchodzić do poglądów
naukowców, jeśli chodzi o coś
tak ważnego jak przyszłość rolnictwa na świecie”.
W liście możemy przeczytać:
„Instytucje naukowe i regulacyjne na całym świecie

wielokrotnie i konsekwentnie
stwierdzały, iż uprawy i żywność GM są równie bezpiecznie
o ile nie bezpieczniejsze niż
te pochodzące z dowolnego
innego sposobu produkcji.
Nigdy nie było ani jednego
potwierdzonego przypadku
negatywnego wpływu GMO
dla zdrowia ludzi lub zwierząt
wynikającego z ich konsumpcji. Kilkukrotnie wykazano,
że ich wpływ na środowisko
jest mniej szkodliwy od konwencjonalnych upraw oraz ma
korzystny wpływ na rozwój
bioróżnorodności.
Greenpeace wspierało
działania przeciwko Złotemu Ryżowi, dzięki któremu
możliwe jest zmniejszenie
lub nawet wyeliminowanie
śmierci oraz chorób wielu
osób, spowodowanych przez
niedobór witaminy A (VAD),
który ma największy udział
w problemach zdrowotnych
ludzi w najuboższych regionach świata np. w Afryce i Azji
Południowo-Wschodniej.
Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za ten stan
rzeczy?
Źródło:
https://www.washingtonpost.
com/news/speaking-of-science/
wp/2016/06/29/more-than100-nobel-laureates-take-ongreenpeace-over-gmo-stance/

załogi Metal-Fach. To dzięki
naszym pracownikom jesteśmy
dziś w tym miejscu. Składam
najszczersze podziękowania na
ręce wszystkich tych, którzy
przez lata pracowali na nasz
wspólny sukces - dodaje.
Konkurs AgroLiga, organizowany od 20 lat, wyłania
i promuje najlepszych polskich
rolników oraz najlepsze firmy
z branży rolno-spożywczej.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Pomoc finansowa w wysokości ponad 245 mln zł już
trafiła na rachunki bankowe
producentów rolnych. Agencja
w ostatnich dniach zrealizowała ponad 309 tys. przelewów.
Uwzględniając potrzeby rolników ARR wykonała zadanie na
dziesięć dni przed urzędowym
terminem.
Nadzw yczajną pomoc
otrzymali rolnicy, którzy mieli nie więcej niż 2 tys. świń
(stan na 30 września ub.r.).
W okresie od 1 października
2015 r. do 7 stycznia 2016 r.
co najmniej 5 świń przez nich
sprzedanych zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz
w ostatnim kwartale 2015 r.
sprzedali z przeznaczeniem

na ubój od 5 sztuk do 2 tys.
świń objętych kodem CN
0103 92 19 albo loch o kodzie CN 0103 92 11. Wysokość
wsparcia na sztukę świni wynosi 20,10879 zł i 40,21758 zł
na sztukę świń pochodzących
z chowu własnego.
Natomiast wsparcie otrzymali producenci mleka,
którzy w roku kwotowym
2014/2015 sprzedali nie mniej
niż 15 tys. kg i posiadają co
najmniej 3 krowy. Pomoc finansowa była udzielana do
maksymalnie 300 tys. kg
mleka wprowadzonego do
obrotu. Wysokość wsparcia
przysługującego na kilogram
mleka wynosi 0,014962 zł.
Źródło: ARR

Kiedy dopłaty bezpośrednie?

Europejski komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan
Phil Hogan potwierdził, że zamierza wydłużyć
z 30 czerwca do 15 października 2016 r. termin
zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za
2015 rok.
Wypłaty dokonane po
30 czerwca nie będą objęte
zmniejszeniem środków należnych krajom członkowskim UE. Według prawa UE
środki są obniżane o 10 proc.
w pierwszym miesiącu opóźnienia, 25 proc. w drugim
miesiącu i 45 proc. w trzecim.
Jak podkreślił Komisarz jest to

odpowiedź na trudności jakie
mają niektóre kraje członkowie UE z zakończeniem wypłat płatności bezpośrednich
w pierwszym roku stosowania zreformowanego systemu
wsparcia bezpośredniego.
Do 8 czerwca ARiMR wypłaciła 13,05 mld zł w ramach płatności bezpośrednich

za 2015 rok, co stanowi
90,6% planowanej do wypłaty
kwoty płatności. Natomiast do
13.06.2016 roku wypłacona
zostanie kwota 13,7 mld zł,
co stanowi 95,1% planowanej
do wypłaty kwoty płatności.
Źródło: KRIR

Komunikat ARR

Winiarzu złóż wniosek o wpis do ewidencji ARR
ARR prowadzi ewidencję
producentów i przedsiębiorców
wyrabiających wino. Wnioski
o wpis do ewidencji na rok
gospodarczy 2016/1017 należy składać do 15 lipca 2016 r.
Wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Polski,
przeznaczone do sprzedaży
wymaga uzyskania wpisu do
ewidencji. Wpis jest dokonywany corocznie na dany rok

gospodarczy. Rok ten na rynku wina trwa od 1 sierpnia
do 31 lipca roku następnego.
W przypadku nie złożenia
wniosku i nie uzyskania wpisu do ewidencji producent nie
będzie mógł sprzedawać wina
ze zbioru uzyskanego w 2016 r.
Wnioski o wpis do ewidencji
można złożyć osobiście w Centrali ARR w Warszawie przy Karolkowej 30 albo wysłać pocztą.
O terminie złożenia wysłanego

wniosku decyduje data stempla
pocztowego. Niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.
Wniosek można wypełnić także
poprzez aplikację e-Wino.
Po złożeniu wniosku następuje weryfikacja pod kątem
formalno-prawnym i merytorycznych. Po pozytywnym
jego rozpatrzeniu producent
wina, decyzją prezesa ARR,
uzyskuje wpis do ewidencji.

Centrum Doradztwa Technicznego
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CDT w Gaju Małym zlokalizowano na terenach należących do Przedsiębiorstwa RolniczoHodowlanego GAŁOPOL.
Uprawa kukurydzy

Jest to jeden z zakładów tego
państwowego przedsiębiorstwa,
zarazem największy – powierzchnia gruntów ornych wynosi tu
1250 ha (podczas gdy we wszystkich zakładach – 2950 ha). – Jest
to gospodarstwo nowoczesne
i zarazem specyficzne, bowiem
prowadzi uprawę w technologii
uproszczonej (bezorkowej), co
daje możliwość sprawdzenia
naszych produktów w takich
właśnie warunkach – mówi Piotr
Choroszewski z firmy Bayer.

Uprawa zbóż
Na plantacji pokazowej porównano uproszczone metody
uprawy z tradycyjną orkową.
Wykazane różnice jednoznacznie
wskazują na wyraźną przewagę
zabiegów jesiennych w przypadku uproszczonej uprawy gleby.
Wczesny jesienny zabieg preparatem Komplet®560 SC utrzymał
pole wolne od chwastów aż do
tej chwili. Natomiast zastosowanie preparatu Expert ®Met
56 WG zlikwidowało miotłę
zbożową oraz ograniczyło rozwój chwastów dwuliściennych,
co w połączeniu z wiosennym
zabiegiem korygującym herbicydem Sekator® 125 OD pozwoliło
roślinom zbóż na prawidłowy
rozwój. Dodatkową zaletą obydwu preparatów jest skuteczne
zwalczanie uodpornionej miotły
zbożowej na herbicydy z grupy ALS.
W przypadku zastosowania
kompleksowego rozwiązania
problemu chwastów herbicydem
Huzar® Activ 387 OD, wiosną
uzyskano również satysfakcjonujący poziom zwalczania chwastobójczego, lecz konkurujące
chwasty do momentu zabiegu
znacznie ograniczyły rozwój
zbóż. W uproszczonych systemach uprawy należy również
zadbać o właściwą ochronę
fungicydową. Doskonałym
wyborem jest program ochrony oparty o dwa zabiegi nowymi fungicydami, które trafią

do sprzedaży w 2017 roku.
W pierwszym zabiegu zastosowano Delaro®325 EC, w dawce
0,8 i 1,0 l/ha, w drugim zabiegu zastosowano Variano®Xpro
190 EC w dawce 1,2 oraz 1,5 l/
ha. Niższe dawki produktów
stosowano w przypadku technologii 3 zabiegowej a wyższe
w przypadku technologii dwu
zabiegowej. Innym rozwiązaniem w intensywnej uprawie
pszenicy ozimej jest sprawdzony system podwójnej ochrony
Univo® Xpro.

Zaprawy nasienne
Z obserwacji i ocen przezimowania, można wywnioskować, że zaprawienie materiału
siewnego zbóż ozimych, takimi
zaprawami jak Astep® 225 FS
lub Baytan® Trio 180 FS, mogło
wpłynąć korzystnie na przezimowanie jęczmienia ozimego
w rejonie Wielkopolski. Zaprawione zasiewy jesienią bardzo
dobrze się rozwijały i rozkrzewiły. Mimo niedostatku wody
w glebie rośliny rozwinęły silny
system korzeniowy, co spowodowało, że lepiej zniosły niekorzystne warunki panujące
tej zimy.
Wpływ zaprawiania na kondycję i wzrost roślin można obserwować w naszych „ogródkach
zaprawowych”. Obok zdrowych,
bo zaprawionych zbóż, na poletkach wysianych bez zaprawy
obserwujemy jęczmień z objawami głowni pylącej i pasiastości
liści jęczmienia oraz głownię
pylącą na pszenicy. To okazja,
żeby zobaczyć choroby, których
nie powinno być na polach
produkcyjnych.
Na wszystkich doświadczeniach zbożowych podstawą
ochrony również jest odpowiednio dobrana zaprawa – Baytan
Trio, Lamardor ® i Astep jak
i popularny Scenic ® 080 FS.
Stosowanie skutecznych zapraw,
jest gwarancją i podstawą skutecznej ochrony zbóż.

Pierwszym najważniejszym
pytaniem w przypadku odchwaszczania kukurydzy jest
pytanie: przed – czy powschodowo? Generalnie im wcześniej
tym lepiej, wtedy stosujemy
głównie produkty doglebowe, ale te produkty zadziałają
w pełni i skutecznie wtedy, gdy
wilgotność gleby jest sprzyjająca, a spodziewane spektrum
zachwaszczenia odpowiada zakresowi działania preparatu.
Przypominamy więc mimo,
że Adengo® 315 SC to bardzo
skuteczny produkt o bardzo
szerokim spektrum zwalczania chwastów i bardzo dobrym
stosunku ceny do skuteczności,
to potrzebuje określonych warunków agrotechnicznych (pogoda, gleba) i dużego wyczucia
rolników do stosowania w odpowiednim czasie. Korzystniej jest zastosować Maister ®
Power, który działa i poprzez
liście i poprzez korzenie. Ma
szersze niż Adengo spektrum
zwalczanych chwastów w tym
perz, ostrożeń oraz cała gama
rdestów. Dodatkowo działa
on nie tylko nalistnie, ale też
przez glebę, co w konsekwencji
zmniejsza ryzyko występowania
zachwaszczenia wtórnego. I jest
w mniejszym stopniu wrażliwy
na warunki stosowania. W przypadku stosowania preparatów
powschodowych – również
ważny jest termin stosowania
– zabieg należy wykonać gdy
większość chwastów skiełkowała, ale są nadal w bardzo
wczesnej fazie rozwojowej. Na
plantacji bardzo dobrze sprawdziła się też technologia dwuzabiegowa, która łączy zalety
obu rozwiązań.

Nasiona
rzepaku
Sezon
wegetacyjny
2015/2016 jest bardzo ciężki
dla upraw ozimych. W wielu rejonach kraju olbrzymie
połacie rzepaku ozimego wymarzły. W Gaju Małym gdzie
firma Bayer ma swoje Centrum
Doradztwa Technicznego nie to
jednak było największym problemem. 31. sierpnia w warunkach
ekstremalnej suszy wysiano kilkanaście nowych odmian rzepaku hodowli Bayer. Pierwsze
wschody nastąpiły dopiero po
17 dniach. Mocne porażenie

śmietką również osłabiło kondycję młodych roślin. Wiosną
dokonano 5 zabiegów nalistnych
insektycydami i niestety, z uwagi
na długi okres wschodów, to
nie wystarczyło. Odmiany firmy
Bayer pokazały w tych warunkach swoje przewagi tj. mocne
zdolności adaptacyjne oraz zdolności do szybkiej regeneracji.

Uprawa rzepaku
W Gaju Małym na plantacji
rzepaku obserwowano liczne
naloty chowacza brukwiaczka
i występowanie szkodników
łuszczynowych oraz chowacza
podobnika. Zastosowano trzy
zabiegi insektycydowe , jednak
nie było to wystarczające.
W przypadków fungicydów
silne regulatory należy stosować
głównie przy błędach agrotechnicznych np. zbyt gęstym siewie.
Na plantacji przy nierównych
wschodach aby wspomóc i odpowiednio ukształtować rzepak po
zimie dobry jest Tilmor® 240 EC.

Na kwitnienie nie ma równie skutecznego produktu zwalczającego
i zapobiegającego chorobom oraz
zabezpieczającego większy plon
z hektara niż Propulse® 250 EC.

Buraki cukrowe
Doświadczenia herbicydowe
w burakach cukrowych realizowane są w oparciu o mieszaninę
produktów : Betanal® maxxPro
209 OD i nowość w ofercie Bayer - herbicyd Metron® 700 SC.
Metron 700 SC, zarejestrowany jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku
cukrowym i ćwikłowym .
Mieszanina Betanal maxxPro
i Metron, zalecana jest do zwalczania większości chwastów
dwuliściennych oraz samosiewów rzepaku .

Grunt to
bezpieczeństwo
– Bioróżnorodność
Rok 2016 w akcji Grunt to
Bezpieczeństwo przynosi kolejną

odsłonę tematu Bioróżnorodność. Tym razem bliżej przyglądamy się żyzności gleby i roli
organizmów żywych, które tę
żyzność budują.
W Polsce rolnicy uprawiający
rośliny na żywność muszą radzić
sobie nie tylko z anomaliami pogodowymi, ale także z utrzymaniem żyzności gleb. Tu, pozornie,
tylko nawadnianie i nawożenie
wydaje się ważne, tymczasem
zupełnie niedoceniana jest bioróżnorodność – bogactwo organizmów żyjących w glebie.
Koncentrując działania związane z akcją Grunt to Bezpieczeństwo na glebie, Bayer nie
zapomina o działaniach edukacyjnych na rzecz ochrony pszczół
i innych owadów pożytecznych,
stąd na plantacji wysiana została specjalna mieszanka roślin miododajnych, stanowiąca
długotrwałe źródło pożytku dla
owadów zapylających.
Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Jakość w pomarańczowym worku
Certyfikat ESTA przyznany KWS Lochow Polska
Sp. z o. o.

Po przeprowadzeniu przez
niezależną jednostkę certyfikującą audytu linii przygotowującej materiał siewny,
spółka KWS Lochow Polska
otrzymała międzynarodowy
certyfikat ESTA (European
Seed Treatment Assurance).
Nadanie certyfikatu ESTA
poświadcza najwyższy stopień
profesjonalizmu procesu zaprawiania materiału siewnego
zbóż, przygotowywanego przez
KWS Lochow. Aktualnie tylko
5 zakładów w Polsce posiada
certyfikat ESTA. Certyfikat
ESTA dla producenta rolnego, nabywcy nasion, jest gwarancją zapewnienia wysokiej
jakości procesu zaprawiania

nasion oraz dbałości firmy
o środowisko naturalne.
Materiał siewny w pomarańczowym worku, przygotowywany w Kondratowicach, jest
bardzo ceniony przez producentów rolnych. Linia technologiczna odpowiedzialna
za przygotowanie materiału
siewnego należy do najnowocześniejszych w Polsce.
W ostatnim czasie w celu
dalszego zminimalizowania
zjawiska zapylenia kurzem
w zakładzie oraz maksymalnego odpylenia nasion w trakcie procesu przygotowywania
materiału siewnego, zainstalowano zaawansowany technologicznie system odpylania

o mocy ponad 130 kW i łącznej
wydajności powietrza blisko
120 tys. m3/h. System aspiracji jest zintegrowany z całym
ciągiem linii przygotowującej
materiał siewny.
Bardzo dobre odpylenie nasion w czasie przyjęcia surowca,
sortowania, transportu w ciągach technologicznych, oraz
zastosowanie zaprawiarki porcjowej z precyzyjną wagą, wraz
z nadzorowanym przez komputer systemem dozowania zaprawy fungicydowej, odpowiada
za bardzo wysoką jakość i dokładność procesu zaprawiania.
Źródło: KWS Lochow
Polska Sp. z o. o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Dzień Pola Krajowej Spółki
Cukrowej

W obchodach Dnia Pola Krajowej Spółki Cukrowej
S.A. wzięło udział 4 tysiące gości.
Uroczystości odbyły się
16 czerwca 2016 roku w miejscowości Hulcze koło Hrubieszowa w gospodarstwie rolnym
Pana Krzysztofa Bojara, który
jest wieloletnim plantatorem
buraka cukrowego.
Po uroczystym otwarciu
rozpoczęły się pokazy i prezentacje branżowe. Teren
podzielono na obszary tematyczne dotyczące uprawy
buraków cukrowych.
W części wystawienniczej
firmy nasienne zaprezentowały
poletka z ponad 40 odmianami
buraka cukrowego. Pokazano
odmiany występujące w obsiewach w roku bieżącym, jak
również odmiany nowo rejestrowane, a odkrywka glebowa
z odkrytym korzeniem buraka
cukrowego pozwalała na obejrzenie warstw profilu glebowego do głębokości 150 cm.
Odwiedzający mogli zgłębić
także problematykę nawożenia
gleby, nawożenia startowego,

nawożenia dolistnego, stosowania stymulatorów wzrostu
i rewitalizatorów gleby. Można
było wymienić się doświadczeniami i skorzystać z doradztwa
specjalistów. Miejsce na swoje
wystawy miały również firmy
oferujące produkty oraz usługi
dla rolnictwa.
Dużym zainteresowaniem
cieszył się tzw. park maszynowy, czyli wystawa sprzętu
rolniczego, na której zaprezentowano nowoczesne kombajny
do zbioru buraków cukrowych,
ciągniki, siewniki oraz sprzęt
do uprawy.

Tradycyjnie już Dzień Pola
był okazją do prowadzenia
rozmów, wymiany doświadczeń, skorzystania z porad
specjalistów.
W namiocie agrotechnicznym przygotowano stanowisko umożliwiające zapoznanie
z serwisem internetowym dla
Plantatorów „e-Plantator”.
Organizatorzy przygotowali też szereg atrakcji i konkursów oraz bogaty program
artystyczny.
Źródło: Krajowa
Spółka Cukrowa S.A
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Rozgrywki polowe w Pągowie
16 czerwca na polach w Gospodarstwie Rolno –
Nasiennym PAGRO Sp. z o.o. odbyły się Centralne
Dni Pola BASF 2016.
Wydarzenie to było doskonałą okazją do bezpośredniego
kontaktu z rolnikami i zaprezentowania w praktyce oferowanych rozwiązań w ochronie
zbóż i rzepaku.
W tym roku w Pągowie
firma BASF zaprezentowała
jesienną nowość Butisan® +
IguanaTM Pack – kompleksowe rozwiązanie w ochronie
herbicydowej rzepaku. Dzięki połączeniu dwóch produktów – Butisan® Star Max
i IguanaTM otrzymano kompletne rozwiązanie, składające
się z 6 substancji czynnych,
łączących w sobie działanie
nalistne i doglebowe, przeznaczone do stosowania w różnych terminach i zwalczające
szerokie spektrum uciążliwych
chwastów, w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka
Po wysłuchaniu prezentacji
uczestnicy spotkania zostali
podzieleni na grupy i ruszyli
do zlokalizowanych na poletkach stacji uprawowych,
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Warsztaty polowe CIECH
Sarzyna

CIECH Sarzyna potwierdziła skuteczność swoich
produktów na Dniach Pola w Ruszkowie

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków
ochrony roślin, zaprezentował uprawy zbóż, na których zastosowano produkty
z portfolio Spółki. Spotkanie
potwierdziło najwyższą jakość
środków ochrony roślin z Nowej Sarzyny. Dni Pola odbyły
się 15 czerwca br. w rodzinnym gospodarstwie Państwa
Pietrzaków, położonym
w miejscowościach Szczutowo i Ruszkowo. Przy okazji
wydarzenia, CIECH Sarzyna
przedstawiła również nowość
na sezon 2017 w swojej ofercie
- Chwastox CF 260 EW dla
profesjonalistów.
Kluczowym punktem wydarzenia były warsztaty polowe
z ekspertami CIECH Sarzyna,
podczas których zaprezentowali oni rozwiązania herbicydowe

stosowane w uprawach jęczmienia jarego i pszenicy jarej,
a także rozwiązania z zakresu
nawożenia roślin uprawnych.
- Dni Pola to najlepsza
okazja do zaprezentowania
naszym Klientom najwyższej
skuteczności naszych produktów. Nie boimy się weryfikacji
ich jakości - mamy wyjątkowe
doświadczenia produkcyjne,
poparte 70-letnią tradycją
w produkcji środków ochrony
roślin. Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii wytwarzania, daje nam to przewagę
nad konkurencją, pozwalając
od lat utrzymać się nam na
pozycji lidera wśród polskich
producentów – powiedział Prezes Zarządu CIECH Sarzyna,
Mariusz Grelewicz.
Dni Pola były również okazją do zaprezentowania nowości na sezon 2017 w ofercie
CIECH Sarzyna - produktu
Chwastox CF 260 EW dla
profesjonalistów. Jest to selektywnie działający środek
przeznaczony do zwalczania
chwastów dwuliściennych
oraz na obszarach trawiastych (trawniki, boiska sportowe i pola golfowe). Chwastox
CF 260 EW charakteryzuje się

wysoką skutecznością i spektrum zwalczania uciążliwych
chwastów dzięki trzem substancjom aktywnym. Ma
szeroki zakres faz stosowania
produktu i jest szybki w działaniu – jego efekty widać już
po 1- 2 dniach od wykonania
zabiegu. Profesjonaliści zwrócą również uwagę na wysoką
elastyczność w doborze upraw
następczych.
Partnerami wydarzenia byli:
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie – jedna z największych i najbardziej
prestiżowych uczelni w kraju
oraz firma URSUS - najstarsza polska marka pojazdów,
maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa.
Bez zaangażowania naszych
Partnerów oraz gościnności
Państwa Pietrzaków, nie mielibyśmy możliwości organizacji
tego wydarzenia. Dlatego chcę
bardzo podziękować za ich
wsparcie i pozytywne opinie,
które są dla nas najcenniejszym
potwierdzeniem skuteczności
naszych produktów – podsumował Prezes Zarządu CIECH
Sarzyna, Mariusz Grelewicz.
Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dzień Otwartych Drzwi

Dnia 3 czerwca br. w IHAR-PIB w Radzikowie odbył
się Dzień Otwartych Drzwi.
aby osobiście przekonać się
o skuteczności omawianych
rozwiązań w ochronie rzepaku i zbóż.
Na stacji poświęconej rzepakowi prezentowano technologię ochrony Clearfield®, która
w Polsce zyskuje sobie coraz
więcej zwolenników. W tym
roku do grona firm oferujących odmiany rzepaku w tej
technologii dołączyła firma
Euralis.
Rolnicy mogli także zaobserwować efekty stosowania
różnych systemów ochrony pszenicy ozimej. Jedną
z propozycji BASF jest system 3-zabiegowej ochrony
przed chorobami oparty na
produktach: Capalo® 337,5 SE,
Adexar ® Plus, Osiris® 65 EC

– w tym sezonie szczególnie
polecany przez firmę z uwagi
na konieczność ochrony kłosa.
Ciekawą stacją była również
prezentacja ochrony herbicydowej produktem Biathlon®
4D. Ponadto, uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać
się z projektem Bioróżnorodność oraz technologią biodegradowalnego tworzywa
ecovio®. Głównym obszarem
zastosowania ecovio® jest produkcja folii, na przykład w postaci worków na bioodpady,
torebek foliowych podwójnego
przeznaczenia (najpierw jako
torby na zakupy, następnie do
zbierania bioodpadów) lub folii
rolniczych.
Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Zorganizowane przez Instytut we współpracy z Polskim Związkiem Producentów
Roślin Zbożowych, Polskim
Związkiem Producentów
Kukurydzy, oraz Grupą
Azoty spotkanie otworzył

Wiceminister Ryszard Zarudzki kierując swoje wystąpienie
przede wszystkim do licznej
młodzieży.
W wydarzeniu wzięło udział
około 300 osób, w tym przedstawiciele władz, naukowcy,

rolnicy, hodowcy, przedstawiciele związków branżowych,
prasy rolniczej oraz uczniowe
szkół rolniczych.
Źródło: IHAR-PIB
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Jakie odmiany ma w ofercie Rapool?
Rzepaki z portfolio firmy Rapool cieszą się
powodzeniem i zainteresowaniem plantatorów.

Jakie są ich cechy szczególne? Na co zwrócić uwagę przy
siewie? Co robić, gdy podczas
siewu jest sucho? O to pytaliśmy Artura Kozerę.
Odmiany, które prezentujemy, na polach pokazowych
w Spytkówkach, stanowią
dużą kolekcję, bo jest ich aż
26. Mamy tu zarówno te, które
są w ofercie ogólnodostępnej,
u wszystkich dystrybutorów,
jak i dostępne na zasadach wyłączności u konkretnych dystrybutorów. Jeśli chodzi o pulę
ogólnodostępną, chciałbym
zwrócić uwagę na odmianę
Popular. Jest to odmiana wprowadzona w zeszłym roku, która aktualnie rośnie na 5 tys.
ha w Polsce. W jej przypadku
warto podkreślić dwie rzeczy.
Charakteryzuje się ona wysoką zimotrwałością, która ją
wyróżniała podczas badań
rejestrowych w 2012, która
przetrwała jako jedyna odmiana. W 2016 roku potwierdziła
tę cechę również w doświadczeniach oraz w produkcji.
Jeśli chodzi o potencjał plonowania, jest to 110% wzorca, bardzo dobrze radzi sobie
z okresowymi suszami, dobrze gospodaruje wodą. Bez
względu na to czy był to
2014 rok z nadmiarem wody
czy 2015 z jej niedoborem,
odmiana ta ma stały poziom
plonowania względem wzorca.
W tym roku również były
pierwsze objawy suszy, choć
tutaj, w Spytkówkach dopiero co spadło 70 mm deszczu
w ciągu kilku dni. Zima nie
przyniosła jednak zapasów
wody, a wiosna tego stanu nie
poprawiła. Jak ta odmiana
z tym sobie poradziła?
Aby odpowiedzieć na to
pytanie, musimy wrócić do
jesieni, bo najważniejszym

elementem, który da znać o sobie wiosną, jest zbudowanie
systemu korzeniowego jesienią.
Te odmiany, które tu widzimy,
budują już na jesieni bardzo
mocny system korzeniowy.
Jeśli na wiosnę wydarzy się
okresowa susza, to te rośliny
będą mniej podatne na jej negatywne wpływy.
Ale jeśli jesienią, czy późnym latem, mamy takie warunki wilgotnościowe jak
mieliśmy w zeszłym roku, to
co robić? Siać w suchą glebę
czy opóźniać siewy? Jaka jest
pana rada?
W zeszłym roku istotnie
były bardzo duże problemy
w okresie siewu i wschodów.
Wielu też rolników popełniało kardynalne błędy, np.
wykonywali orkę i czekali aż
spadnie deszcz, doprowadzając
w międzyczasie do mocnego
przesuszenia gleby. W związku
z tym, nawet gdy po jakimś
czasie wysiewali nasiona, to
wody już było zbyt mało, więc
wschody były bardzo nierównomierne i rozłożone w czasie.
W konsekwencji rośliny powoli i nierówno rozwijały się
jesienią, co było przyczyną ich
słabej kondycji w momencie
przyjścia mrozów. Receptą na
dobre wschody jest wykonanie
zabiegu orki i siewu w ciągu
jednego dnia, a nawet dodanie
jeszcze doglebowego zabiegu
herbicydowego wieczorem.
Rzepak naprawdę potrzebuje
niewiele wody do wschodów,
a jeśli już skiełkuje i pojawi
się korzeń, to już wtedy sobie
poradzi.
Wracając jeszcze do prezentowanych tu odmian, widać,
że relatywnie dużo odwiedzających gromadzi się na
samym końcu kolekcji. Jaka
odmiana się tam znajduje?
To druga, obok znanej
już nam odmiany Popular,
która wzbudza najwięcej zainteresowania i emocji. Jest
to tegoroczna nowość, odmiana Atora, która prócz
tego, że plonuje bardzo wysoko (120% wzorca) i dobrze
sobie radzi na mozaikach

glebowych, to stała się w ubiegłym roku wzorcem w COBORU i zastąpiła odmianę Visby.
Jest to odmiana późniejsza jeśli
chodzi o dojrzewanie, dzięki czemu potrafi ona bardzo
efektywnie wykorzystać wodę
pojawiającą się na przełomie
czerwca i lipca, co już bezpośrednio przekłada się w plon.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Jakie zbiory rzepaku?

W upały pomyśl o mroźnej zimie

Zima, w większości łagodna, trwającymi zaledwie
tydzień mrozami zniszczyła wiele plantacji rzepaku.

Jakie perspektywy zbiorów
stoją przed plantatorami, którzy lada chwila wjadą w łan
kombajnem? O to pytaliśmy
dr Dariusza Wyczlinga dyrektora Działu Sprzedaży
i Agronomii PROCAM.
W naszym regionie, na północy Polski, wymarzło lub
przemarzło 60% rzepaków. Na
poletkach pokazowych naszej
firmy widać wyraźnie, które
odmiany wypadły gorzej a które lepiej. Na podstawie tego
będziemy polecać odmiany na
kolejny sezon. Bo liczy się nie
tylko plon, ale i zimotrwałość.

Jeśli chodzi o zdrowotność jest dobra do bardzo dobrej.
Wiosna była dość późna, nakłady dostosowywaliśmy do
potencjału, choć nie przesadzaliśmy z oszczędnościami na
ochronę. Efekt jest taki, że przy
dobrej zdrowotności mamy
oczekiwane plony 2.8-3 t/ha.
Jak wynikało z komunikatów Krajowego Bilansu Wodnego IUNGu, na Żuławach
i Powiślu bilans wodny był
jednym z najgorszych w skali
kraju. Jak to przekłada się
na wyniki?
Na pewno sucha i zimna
wiosna, z ciepłem i pierwszymi deszczami dopiero po
weekendzie majowym, pogorszyła sytuację. Na plantacjach
uszkodzonych po zimie, ilość
wypadnięć była dużo większa.
Gdyby ciepło i deszcz przyszły
2-3 tygodnie wcześniej, potencjał regeneracyjny byłby
większy. Na początku marca,
po testach przezimowania nie
wyglądało to aż tak źle, jak
w maju.

Za miesiąc trzeba będzie
znowu siać rzepaki. Jaką taktykę przyjąć na okoliczność
posusznej pogody?
Myślę, że jeśli do 5 września
rzepak będzie posiany i będzie
miał potencjał wschodów,
szybkorosnąca odmiana hybrydowa, da sobie radę. Nie
mówię o Warmii, Mazurach
i Podlasiu gdzie taki termin
będzie zbyt późny, ani o Śląsku, gdzie można go traktować
z pewnym marginesem. Chcę
jednak podkreślić, że nie liczy
się termin siewu, ale termin
wschodów. Jeśli więc są spodziewane opady, to siać nawet
w suchą glebę. Jeśli nie – to
czekamy. Ale jeśli ktoś ma
duży areał, to nie ma możliwości czekać z zasiewami.
Sam w zeszłym roku posiałem,
gdy było sucho, przyszedł niewielki deszcz, wschody były
nierówne, ale do zimy udało się
wyprowadzić go na prostą i teraz spodziewam się 2.5-3 t/ha.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Globalnie i lokalnie

Pola Klasy S gromadzą rolników z regionów, gdzie się
odbywają.

Na pokazach z cyklu Pola
Klasy S, organizowanych w całym kraju przez firmę Syngenta, prezentowane są odmiany
roślin uprawnych oraz technologie ich ochrony.
O tym rozmawiamy ze Sławomirem Fotą, z pomorskiego
zespołu doradców Syngenty.
Wasze pokazy rozrzucone
są na terenie całego kraju.Co
decyduje o lokalizacji?
Przede wszystkim chodzi
nam o sukces naszych klientów. Jako firma globalna, musimy mieć mocne odniesienie
lokalne. Mamy bardzo szeroką
ofertę, zarówno jeśli chodzi
o chemię jak i nasiona oraz
wiedzę i doświadczenia. Te pochodzą właśnie z lokalnych

doświadczeń z terenu całego
świata. Prowadzimy lokalne
doświadczenia ścisłe: herbicydowe, fungicydowe, odmianowe, które trwają wiele lat
i angażują sporo sił i środków.
Robimy to właśnie po to, aby
móc później zaproponować
najlepsze rozwiązania, dopasowane do gleby i warunków z konkretnego regionu.
Nie z innych regionów albo
uśrednionych ogólnokrajowych, lecz tutejszych, lokalnych. Przebiegi pogody, które
są specyficzne dla danego
regionu, mają również duże
znaczenie. To co jest dobre
w jednym regionie, niekoniecznie sprawdza się w innych.
Wciąż musimy poruszać temat suszy, której się wszyscy
mocno obawiamy, ale tutaj,
na poletkach pokazowych,
jakoś nie widać efektów jej
działania.
Problemy z suszą są dość indywidualne i lokalne, a zależą
one od specyfiki terenu. Województwo kujawsko-pomorskie
jest szczególnie narażone na

deficyt opadów już od wczesnej
zimy. Tematykę uprawy roślin
w warunkach niedoboru wody
poruszaliśmy podczas naszych
Zimowych Konferencji. Jest to
nie tylko w tym roku kluczowy
element, a wiąże się on m.in.
z doborem odmian, które są
odporniejsze na niedobory
wody i dobrze plonują w trudnych warunkach, ale także
z doborem technologii uprawy i środków chemicznych.
Wielu rolników otrzymuje
od swoich ODR-ów newsletter z sygnalizacją agrofagów.
Na państwa stronie dostępne
są aplikacje na telefony komórkowe. Jak działają?
Nasze komunikaty to zarówno InfoPole, jak i program
do identyfikacji chwastów,
chorób oraz sygnalizacji nalotów szkodników, np. omacnicy prosowianki. Aplikacje
te dostosowane są do lokalnych warunków, bo pobierają dane z lokalnych punktów
pomiarowych.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Coraz cieplejsze lata, odwracają naszą czujność od
zimotrwałości odmian rzepaku.
Czy zimotrwałość powinna
być tą cechą, którą weźmiemy
pod uwagę wybierając odmianę do siewu, nawet gdy to
czynimy w najgorętsze dni?
O tym rozmawiamy z Robertem Oliwą z Chemirolu.
Kwestia zimotrwałości
i mrozoodporności rzepaku
jest kluczowa w naszym klimacie, bo jesteśmy poddawani
wpływom kontynentalnym
idącym ze wschodu Europy.
W pozostałej części kontynentu, będącej pod wpływem
powietrza atlantyckiego, cechującego się łagodnymi zimami, nie jest to temat aż tak
istotny. Doświadczenia uczą,
że po mroźnych zimach rolnicy zwracają na to uwagę,
i tak było po zimie 2012, ale
w kolejnych latach łagodniejsze zimy uśpiły ich czujność.
Dlatego miniona zima, wprawdzie krótka, ale cechująca się
silnymi mroźnymi wiatrami,
błyskawicznie zweryfikowała
negatywnie słabsze odmiany.

Nie mróz, ale mroźny wiatr
powodował straty, więc miało
miejsce nie tyle wymarzanie,
co wysmalanie.
Dokładnie, wysmalanie.
Jeśli chodzi o sam mróz, to
rzepak powinien sobie poradzić z temperaturą poniżej
-20 stopni, a temperatury nie
przekraczały -20. Przez wiatr
jednak temperatura odczuwalna była dużo niższa.
A równocześnie wcześniej
rzepak się rozhartował.
Zacząć trzeba od tego, że
rzadko kto posiał rzepaki
w terminie, bo było sucho. To
był pierwszy element. Drugi,
że w końcu listopada mieliśmy nienormalne warunki,
bo temperatury dochodziły
do plus kilkunastu stopni,
a niedługo później spadły do
ok. -20. Tak duża amplituda
w krótkim czasie bywa trudna
do zniesienia dla człowieka,
a co dopiero dla rzepaku! Nauka stąd jest taka, że polski
rolnik, prócz plonowania,

powinien brać pod uwagę
przede wszystkim zimotrwałość i mrozoodporność.
Może jakieś strategie zarządzania ryzykiem?
Warto rozłożyć ryzyko i siać,
obok wysokoplonujących, te
odmiany, które na pewno wyjdą w każdych okolicznościach.
Przykładem jest tu odmiana
mieszańcowa Rohan, która
nie ma już dziś tak wysokich
plonów jak miała w porównaniu do innych odmian 5-6 lat
temu, ale plonuje równomiernie na różnych stanowiskach
i żadna zima jeszcze jej nie
zaszkodziła. Dzięki tej cesze jest to dziś lider odmian
mieszańcowych.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Ciech Sarzyna

Pokazy polowe w ocenie eksperta.
Jak się udał pokaz polowy
zorganizowany przez firmę
Ciech Sarzyna? Co prezentowano? Jakie rezultaty i wnioski?
Swoimi przemyśleniami dzieli
się Jacek Skwira, manager ds
rozwoju portfela produktowego Ciech Sarzyna
Jesteśmy w miejscowości
Ruszkowo w gospodarstwie
państwa Pietrzaków, którzy prowadzą wzorowe gospodarstwo
o produkcji wielokierunkowej:
zboża, kukurydza, rzepak, burak
cukrowy, rzadsze gatunki roślin,
i oczywiście produkcja zwierzęca. To co jednych cieszy – ciepła
słoneczna pogoda – dla rolników
jest zmartwieniem. Tutaj mamy
stan suszy hydrologicznej, bo od
początku wegetacji spadło zaledwie 50 mm deszczu. Jednakże
wszystkie plantacje są w stanie
dobrym i bardzo dobrym, a to
dzięki doskonałej agrotechnice
i przemyślanemu płodozmianowi. Te bardzo dobre rezultaty
oczywiście nieprzypadkowo
wiążą się z wiedzą, bo gospodarstwo współpracuje z naszym
partnerem czyli SGGW. Innym
naszym partnerem, obecnym
dziś tu na polu, jest firma Ursus.

Jak wiadomo jest to - podobnie
jak grupa Ciech - również stara
polska marka.
Chodząc po polu oglądaliśmy przede wszystkim pszenicę
i jęczmień. Jakie spostrzezenia?
Wspomniany już wysoki poziom agrotechniki sprawia, że
presja chwastów jest tu niewielka,
niemniej jednak nasze produkty
z rodziny Chwastox mogły wykazać swoją skuteczność w zwalczaniu takich chwastów jak komosa
i przetaczniki, które stanowiły
główny, choć nieliczny problem.
Stosowaliśmy tu nasze produkty
w różnych kombinacjach, zarówno solo jak i w mieszaninach na
przykład z amidosulfuronem czyli
środkiem Ambasador. Prócz tego
zaprezentowaliśmy nasz nowy
środek Chwastox CF.
Skrupulatnie szukał pan
chwastów na poletkach pokazowych. Co pan znalazł?
Na poletkach kontrolnych
nieliczne komosy i przetaczniki, natomiast na poletkach
chronionych praktycznie nie
było ich wcale, lub też pojedyncze sztuki o ograniczonym
wzroście, nie mającym wpływu
na plon. Agrotechnika w tym

gospodarstwie to połączenie
wiedzy i ekonomicznego myślenia, stąd też również i nasza obecność w tym miejscu.
Wiadomo, że nasze produkty
łączą wysoką jakość z przystępną ceną. Jeśli zaś chodzi o nasz
nowy produkt Chwastox CF,
wyróżnia się on nowatorskim
podejściem, bo zwalcza on praktycznie wszystkie chwasty dwuliściennym w bardzo szerokim
oknie stosowania.
Rozmawiał Roman Barszcz.
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SARPLON – sklejacz do łuszczyn
CIECH Sarzyna prezentuje sklejacz do łuszczyn dla
tych, którzy dbają o swoje plony.
SARPLON to doskonały
sklejacz na bazie naturalnych
składników, ograniczający
straty w plonie bezpośrednio przed zbiorem. Środek
powleka łuszczyny i strąki,
przez co ogranicza ich fizjologiczne pękanie i osypywanie
nasion, a stosowany w zbożach zapobiega porastaniu
ziaren w kłosach. SARPLON
to znakomita propozycja dla
wszystkich rolników, którzy
dbają o swoje plony.
To środek wspomagający
na bazie składników pochodzenia naturalnego, przeznaczony do stosowania
w uprawach rzepaku, zbóż
oraz roślin strączkowych
(np. groch, fasola, łubiny).

Powleka i skleja łuszczyny
oraz strąki, co zapobiega ich
pękaniu i przedwczesnemu
osypywaniu nasion, dzięki
czemu minimalizuje straty
plonu. Tworzy na powierzchni roślin półprzepuszczalną
błonę ograniczającą wnikanie
wody z otoczenia (opady, rosa,
mgła) do wnętrza łuszczyn,
strąków i ziaren zbóż, przepuszczając jednocześnie parę
wodną z wewnątrz, co pozwala na naturalne wysychanie
łuszczyn, strąków oraz ziarniaków. Zastosowanie produktu
SARPLON jako sklejacza do
łuszczyn znacząco ogranicza osypywanie się nasion,
umożliwia dłuższy okres zbioru, a w rezultacie pełniejsze

dojrzewanie łuszczyn i poprawę jakości zbieranego plonu.
Środek charakteryzuje
się również brakiem okresu karencji oraz ograniczeń
w uprawach następczych. Przeciwdziała także masowym samosiewom rzepaku.
SARPLON może być stosowany
łącznie z produktem AGROSAR
360 SL w mieszaninie opryskowej, w ramach programu ochrony rzepaku produktami CIECH
Sarzyna, co jest niewątpliwym
ułatwieniem i nie wymaga kolejnych wjazdów w łan rzepaku.
Więcej informacji na stronie
www. ciechgroup.com
Źródło: CIECH S.A.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Ułatwić zbiór rzepaku

Plantacje rzepaku przysparzają wielu problemów ze
zbiorem
Nierównomierne dojrzewanie nasion rzepaku rodzi niebezpieczeństwo zbioru zbyt
wilgotnego plonu, z kolei
opóźnienie zbiorów powoduje straty (sięgające nawet 25%)
wynikające z osypywania się
dojrzałych nasion.
Nierównomierne dojrzewanie oraz pękanie łuszczyn
jest przyczyną osypywania się
nasion przed zbiorem i zależy
głównie od warunków pogodowych oraz podatności odmian.
W dużej mierze spowodowane jest to absorpcją wilgoci
z deszczu i rosy i ponownym
wysychaniem na słońcu i wietrze. Zjawisko to jest potęgowane obecnością szkodników,
zwłaszcza łuszczynowych
oraz patogenów grzybowych
w uprawie. Sposobem zredukowania strat powodowanych
osypywaniem się nasion przed
i w trakcie zbioru jest zastosowanie preparatów sklejających
i powlekających łuszczyny.
Specjaliści firmy Sumi Agro
Poland rekomendują stosowanie preparatu Flexi, który
nie tylko zapobiega pękaniu
łuszczyn i osypywaniu się nasion, ale także ogranicza ryzyko
porastania nasion przed zbiorem. Preparat zawiera kopolimer butadienowo-styrenowy,
który po zastosowaniu tworzy
cienką powłokę, dzięki czemu
łuszczyny są mniej podatne na
pękanie i osypywanie nasion.

Po jego zastosowaniu procesy
życiowe w roślinach rzepaku
zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa
powłoka jest przepuszczalna dla
powietrza i pary wodnej, ale nie
przepuszcza wody w postaci
ciekłej (opady, rosa). Sprzyja to
szybszemu dosychaniu nasion.
Preparat Flexi należy stosować około 3-4 tygodnie przed
zbiorem rzepaku, gdy łuszczyny
zaczynają żółknąć, ale jeszcze
są elastyczne i pozwalają się zginać bez pękania (BBCH81−83).
Zalecana dawka wynosi 0,5–
1,0 l/ha, przy czym ilość wody:
250−400 l/ha. Dawkę preparatu
oraz ilość użytej wody należy
dostosować do wielkości roślin
i zagęszczenia łanu.
Trzeba pamiętać, że oprócz
osypywania się nasion ważne jest także obniżenie ich
wilgotności przed zbiorem.
Specjaliści firmy Sumi Agro
Poland polecają w tym celu
stosowanie produktu Trustee
Hi-Activ SL − o wysokiej zawartości substancji czynnej,
zawierający w swoim składzie
nowoczesny surfaktant. Produkt zawiera glifosat (490 g/l),
jednak w przeciwieństwie do
innych środków opartych na tej
substancji czynnej, formulacja
Trustee Hi-Activ SL nie zawiera
szkodliwych nośników ETA,
będąc tym samym bezpieczną
dla środowiska i użytkownika.
Zabieg należy przeprowadzić,

kiedy ponad 70% łuszczyn ma
kolor żółtoseledynowy; gdy
wilgotność nasion, mierzona
wilgotnościomierzem, wynosi
poniżej 30%, to jest na 14 dni
przed przewidywanym zbiorem.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi
2,2 l/ha w 100−150 l wody lub
2,9 l/ha w 200−300 l wody.
Podczas stosowania środka
w celu desykacji nasion dodatkowo zwalczane są chwasty, w tym uciążliwy na wielu
plantacjach perz. W momencie
wykonywania zabiegu chwasty
powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego
rozwoju. Herbicyd ma działanie systemiczne; pobierany jest przez zielone części
roślin, a przemieszczając się
w roślinie dociera do jej części
podziemnych, powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka widoczne są
po 7−10 dniach od jego zastosowania, całkowite zamieranie
chwastów ma miejsce po około
3 tygodniach od wykonania
zabiegu. Warto zaznaczyć,
że wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają
działanie herbicydu. Istotny
jest fakt, że na polu na którym
zastosowano Trustee Hi-Activ
SL można następczo uprawiać
wszystkie rośliny.
Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

lipiec 2016 r. | Raport Rolny

REKLAMA

9

10 U R O D Z A J

lipiec 2016 r. | Raport Rolny

Uproszczona uprawa pod rzepak
Zmniejszanie kosztów produkcji roślinnej jest obecnie jednym
z ważniejszych celów, który stoi przed producentami rolnymi.
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Rolnicy coraz częściej rezygnują z tradycyjnej uprawy
roli i decydują się na wprowadzanie technologii bezpłużnych. Taka uprawa może być
stosowana na wszystkich rodzajach gleb, ale w pierwszej
kolejności wprowadzana jest
na glebach średnich i ciężkich
ze względu na większe nakłady
energii i czasu na ich uprawę
niż w przypadku gleb lekkich.
Technologia uprawy konserwującej polega na rezygnacji
z orki i zastąpieniu jej uprawą
spulchniającą – kultywatorowanie lub talerzowanie. Resztki roślinne zostają wówczas
częściowo przykryte i wymieszane z wierzchnią warstwą
gleby, a częściowo pozostają na
powierzchni pola. Uprawę konserwującą można prowadzić
w różnych wariantach. W sezonie agrotechnicznym można
wykonać jeden (bezpośrednio
po zbiorze przedplonu) lub dwa
(np. po zbiorze przedplonu i po
około dwóch tygodniach lub
wiosną) zabiegi uprawowe
biernymi agregatami uprawowymi na głębokość od około
4 do 12 cm. Pierwszy zabieg

uprawowy powinien być wykonany płytko, aby przerwać
bezproduktywne parowanie
wody oraz zapewnić jak najlepsze warunki do wschodów
nasion osypanych i chwastów.
Drugi zabieg powinien być
wykonany na większą głębokość ponieważ jego celem jest
zniszczenie roślin chwastów
i samosiewów rośliny wcześniej
uprawianej. Ciągłe stosowanie
płytkiej uprawy konserwującej na jednakowej głębokości
może skutkować (podobnie
jak w przypadku orki na tej
samej głębokości) powstaniem nadmiernie zagęszczonej warstwy gleby, podobnej
do podeszwy płużnej. Z tego
też powodu w systemie uprawy
bezpłużnej zaleca się stosować
naprzemiennie uprawę płytką
i głęboką. Uprawę na większą
głębokość stosuje się w takiej
sytuacji przed siewem roślin
wrażliwych na zagęszczenie
gleby, do których zaliczane są
rośliny oleiste.
Konstrukcja agregatów do
tego typu uprawy jest oparta najczęściej na kultywatorach o zębach sztywnych lub

talerzówkach ciężkich. W wielobelkowych agregatach uprawowych, typowych do siewu
w mulcz, ramy są zbudowane
z większej liczby belek (od 4 do
8), co pozwala na rozmieszczenie zębów przy większej
podziałce. Zęby z wąskimi lemieszami (redliczkami) pozwalają na uzyskanie drobniejszej
struktury gruzełkowatej gleby, która jest korzystniejsza do
wysiewu w mulcz, szczególne
dla drobnych nasion rzepaku
ozimego. Takiej struktury roli,
nie zapewnią ciężkie grubery o mniejszej liczbie zębów
z lemieszami bocznymi. Wielobelkowe konstrukcje agregatów uprawowych zapewniają
dobre spulchnienie całej powierzchni pola, intensywne
mieszanie resztek roślinnych
lub poplonu oraz bardzo dobre
wyrównanie powierzchni pola.
Dzięki dużym odległościom
między elementami roboczymi
nie dochodzi do zapychania
się agregatu podczas pracy na
polach z dużymi ilościami resztek roślinnych. Agregaty tego
typu na swoim wyposażeniu
posiadają też różnego rodzaju

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
elementy służące do kruszenia i ugniatania powierzchni
spulchnionej gleby. Stanowią
je rolki stalowe, wały typu STS
(soil to soil) lub opasane elastycznym tworzywem czy stosowane już dość powszechnie
wały oponowe. Ponadto na
wyposażeniu tego typu agregatów są również różnego rodzaju włóki oraz brony mulczowe.
Agregaty te zapewniają bardzo
dobre utrzymywanie nastawionej głębokości pracy dzięki
podparciu z przodu na kołach
a z tyłu na wale.
W warunkach polskiego
rolnictwa uprawę rzepaku
w technologii bezpłużnej stosuje się dość rzadko, ale można stwierdzić, że taki system
uprawy najlepiej sprawdza
się w warunkach niedoboru wody.

Najpierw zbiór a zaraz potem siew
rzepaku ozimego

Opady w czerwcu zapewne pozytywnie wpłyną na stan i plonowanie
tegorocznych plantacji rzepaku.
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Na wielu plantacjach rzepaku
stan roślin po zimie był dość
słaby, ze względu na przemarznięcia, a później długi okres
regeneracji wiosną. Ponadto,
w bardziej przerzedzonych łanach następował rozwój wtórnego zachwaszczenia, trudny do
usunięcia. Natomiast w niektórych rejonach dostępność zastosowanych nawozów ograniczana
była niedostateczną ilością opadów. Problem stanowiły również
szkodniki, głównie słodyszek
rzepakowy, a później także chowacz podobnik i pryszczarek
kapustnik. Aktualnie, przebieg
wegetacji jest dość korzystny
dla plonowania rzepaku. Bardzo prawdopodobny jest także
wzrost cen, bowiem wiele wskazuje na to, że w dłuższym terminie trend będzie wzrostowy.
Wybierz przed żniwami
Pomimo, że żniwa rzepaku

dopiero przed rolnikami, warto
już teraz zastanowić się nad zaplanowaniem uprawy rzepaku
w następnym sezonie wegetacyjnym i wyborem odpowiedniej
odmiany. Sprzyjają temu również organizowane w różnych
miejscowościach kraju spotkania i imprezy polowe, na których
można zapoznać się z aktualną
ofertą firm hodowlano-nasiennych lub dystrybucyjnych, i co
jest również bardzo przydatne,
obejrzeć poszczególne odmiany
rosnące w demonstracyjnych
doświadczeniach w polu.
Konieczna podorywka
Ubiegłoroczne siewy rzepaku na przeważającym obszarze
kraju wykonywane były w warunkach przesuszonej gleby. Na
wielu polach niezwykle utrudnione było doprawienie gleby
i przygotowanie roli do siewu.
Niewątpliwie bardzo ważne było

wykonanie uprawek pożniwnych zaraz po skoszeniu zbóż.
Natychmiastowe zerwanie ścierniska w dużym stopniu przerywa parowanie i straty wody
z gleby. Jeżeli takiego zabiegu
nie wykona się lub zrobi później, gleba przesusza się jeszcze
bardziej. Brak wilgoci w glebie
powoduje trudności ze wschodami. Warto o tym pamiętać,
chociaż oczywiście nie wiemy jakie warunki siewu będą
w tym roku.
Wymagająca roślina
Uprawa rzepaku jest wymagająca, zarówno co do nakładów, jak i terminów oraz
precyzji wykonywanych zabiegów agrotechnicznych,
zwłaszcza dotyczących siewu,
ochrony roślin i zbioru nasion.
Producenci rzepaku powinni
wiedzieć, że oprócz właściwego
wyboru odmiany, muszą w jak

największym stopniu uwzględnić elementy prawidłowej agrotechniki. Jest to tym bardziej
ważne, że przy zwiększającym
się areale uprawy rzepaku ozimego nasilają się problemy
związane m.in. z samosiewami, kompensacją niektórych
chwastów, czy też częstszym
występowaniem wielu chorób
i szkodników, np. kiły kapusty,
chowaczy, śmietki kapuścianej.
Ważny termin siewu
Termin siewu w dużym stopniu warunkuje wzrost i rozwój
rozety liściowej przed zimą,
a odpowiednio rozwinięte rośliny zawierają potencjał dużego plonowania. Uważa się,
że liczba bocznych rozgałęzień
oraz łuszczyn na roślinie uzależniona jest od prawidłowego rozwoju jesienią. Przyjmuje
się, że odpowiednio rozrośnięte rośliny powinny wytworzyć
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8-10 dużych liści rozetowych,

a szyjka korzeniowa mieć średnicę co najmniej 0,8-1,0 cm. Takie rośliny wytwarzają mocny
i dobrze rozrośnięty system korzeniowy. Zarówno zbyt małe,
jak i nadmiernie wyrośnięte rośliny jesienią stwarzają ryzyko
gorszego przezimowania. Chcąc
uzyskać właściwy rozwój roślin przed zimą należy dążyć
do zachowania właściwego dla
danego rejonu terminu siewu.
Najwcześniejszy termin siewu
rzepaku, ok. 10 sierpnia wymagany jest w rejonie północno-wschodnim i wschodnim,
natomiast najpóźniejszy, do
końca sierpnia w części południowo-zachodniej i zachodniej
kraju. Nie zaleca się przyśpieszać
siewów w poszczególnych rejonach ze względu na możliwość
wybujania rozet i przedwczesnego wybijania pędu. Następuje to
zwłaszcza wtedy, gdy zasiewy
są przegęszczone lub zastosowano nadmierną dawkę azotu.
Wybujałe rośliny zdecydowanie
gorzej zimują. W dużym stopniu
można wpływać na wzrost i rozwój roślin rzepaku poprzez stosowanie regulatorów wzrostu,
a w praktyce są to najczęściej
fungicydy z dodatkową funkcją
regulatora wzrostu. Tego typu
preparaty zwalczają niektóre
choroby, np. suchą zgniliznę
kapustnych i jednocześnie hamują nadmierny wzrost roślin.

lipiec 2016 r. | Raport Rolny

Jednakże ich stosowanie zwiększa koszty uprawy i nie zawsze
jest celowe.
W praktyce częstszym zjawiskiem są niestety opóźnione siewy. Skutkiem mogą być
małe, słabo wyrośnięte rośliny,
o płytkim systemie korzeniowym. Opóźnienia siewów wynikają niekiedy z niewłaściwego
doboru przedplonu, zbyt późno
zbieranego z pola lub zaniedbań
organizacyjnych związanych
z przygotowaniem gleby do
siewu. Przeważnie jednak, to
warunki pogodowe, najczęściej
niedobór wilgoci lub nadmiar
opadów mogą spowodować
przesunięcie w czasie siewu
rzepaku albo opóźnić jego
wschody. W rejonach zachodniej i środkowej części kraju siew
rzepaku należy zakończyć do
końca sierpnia, natomiast w części wschodniej do 20 sierpnia.
Przesunięcie terminu siewu
na pierwszą dekadę września
jest już bardzo ryzykowne. Jeżeli opóźnienie siewu jest nieuniknione, lepiej wybierać do
uprawy odmiany mieszańcowe.
Większość z nich lepiej nadaje
się w przypadku opóźnionych
siewów ze względu na szybszy
rozwój początkowy. Rośliny
wytwarzają silniejszy, bardziej
rozrośnięty system korzeniowy,
przez co lepiej pobierają wodę
i składniki pokarmowe. Natomiast odmiany populacyjne,

jeżeli zdecydowaliśmy, że takie
będą uprawiane, lepiej wysiewać
w optymalnym agrotechnicznie
terminie.
Optymalna obsada
W przypadku obsady roślin
rzepaku na powierzchni pola,
dla odmian mieszańcowych
należy przyjąć około 50 roślin
na 1 m2, natomiast dla odmian
populacyjnych około 60 roślin
na 1 m2. Zawsze też ważne jest
równomierne rozmieszczenie
roślin na polu. Jeżeli warunki
glebowo-wilgotnościowe są gorsze ilość wysiewu można nieco zwiększyć. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że polowa zdolność wschodów nasion rzepaku
w warunkach przesuszonej gleby
może być wyraźnie zmniejszona. Dla uprawianych obecnie
odmian, w warunkach prawidłowej agrotechniki, wystarcza
30-40 roślin/m2 . Rośliny rzepaku
nadmiernie zagęszczone mają
skłonność do wyrastania w górę
(tzw. wybujałość) i jednocześnie
wynoszenia szyjki korzeniowej
i stożka wzrostu, które wówczas
łatwiej przemarzają. Przeciwnie,
gdy obsada na polu jest optymalna, a rośliny rosną w równych
odstępach wytwarzają dużą,
zwartą i niską rozetę liści oraz
mocny system korzeniowy.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Doglebowo czy dolistnie?

Z reguły zwalczanie chwastów to zabieg dolistny.

Dlaczego preparaty doglebowe są mniej popularne
chociaż ich skuteczność jest
częstokroć większa. O tym
rozmawiamy z Pawłem Talbierzem z Chemirolu.
Zabiegi doglebowe są
pewniejsze i skuteczniejsze
szczególnie w rzepaku, bo
zabezpieczają plantację od samego początku i przez dłuższy
czas. Zwalczają zarówno chwasty już kiełkujące, ale działają
również na przyszłość – zniszczą te, które dopiero w przyszłości, w okresie 2-3 tygodni,

czy to chlomazon czy metazachlor nie potrzebują aż tak
dużej ilości wody, aby w pełni pokazać swoją skuteczność
w zwalczaniu chwastów. Drugim elementem jest moment
wykonania zabiegu. Jeśli
wykonamy zabieg w dzień,
w pełnym słońcu, to wiadomo, że woda szybciej odparuje
i będzie on mało skuteczny.
W warunkach posuchy zabiegi
należy wykonywać wieczorem
i w nocy. To najprostsza i najskuteczniejsza metoda. Jeśli
ciecz będzie padała na glebę nieco wilgotniejszą - od
wieczora do rana – to już te
kilka godzin wystarczy aby
substancja aktywna przeniknęła i zawiązała się w glebie,
a potem działała skutecznie
przez dłuższy czas.
A może też w większej ilości wody pryskać?
Zwiększenie wydatku cieczy
to też bardzo dobry sposób.
Najlepiej połączyć wszystkie
trzy metody, bo przez to zwiększamy szanse powodzenia. Zawsze łączenie różnych metod
daje dobre efekty.

wykiełkują.
Czy dotyczy to tylko
rzepaku?
Nie, ale należy każdą uprawę rozpatrywać osobno, bo
mamy do czynienia z zupełnie
różnymi substancjami czynnymi. Nie da się zastosować
takiej prostej kalki, że skoro
w rzepaku – tak, to analogicznie w kukurydzy albo zbożach.
A co z suszą?
Tu są dwa elementy. Pierwszy to ilość wody potrzebnej do
pełnego działania substancji
czynnej. W przypadku rzepaku

Przewaga jest oczywista…
1 produkt zamiast 4

°C

C

ToNic

Najlepsza odpowiedź na 4 pytania:
1

JAK WSPOMÓC JESIENNY
ROZWÓJ ROŚLIN?

2

3

JAK ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ
ROŚLIN NA STRESY WODNE
I TERMICZNE?

4

JAK ROZBUDOWAĆ SYSTEM
KORZENIOWY ZBÓŻ I RZEPAKU
PRZED ZIMĄ ?
JAKICH MAKROSKŁADNIKÓW
POTRZEBUJĄ UPRAWY JESIENIĄ?

www.timacagro.pl

•

Zwiększa naturalną odporność
roślin na stresy środowiskowe

•

Poprawia transport w roślinie
i stymuluje rozwój korzeni

TO
NI

że zimno

•

Skuteczne odżywia i przygotowuje zboża przed fazą spoczynku
zimowego

•

Dostarcza dwóch kluczowych
mikroelementów w nawożeniu
zbóż (Cu, Mn)

www.timacagro.pl
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Najskuteczniejsze herbicydy
przedwschodowe w rzepaku ozimym
Rzepak ozimy jest najbardziej wrażliwy na zachwaszczenie
w początkowym okresie rozwoju.
Prawidłowa agrotechnika
umożliwia dobre przygotowanie stanowiska pod uprawę
rzepaku ozimego i stwarza
optymalne warunki wzrostu
i rozwoju młodym roślinom
uprawnym.
Rzepak ozimy jest najbardziej wrażliwy na zachwaszczenie w początkowym
okresie rozwoju, ponieważ
konkurencja chwastów osłabia wzrost i rozwój młodych
roślin rzepaku prowadząc do
znaczących strat w plonach,
dlatego optymalnym terminem dla zwalczania chwastów
w rzepaku są zabiegi wykonane
jesienią, jeszcze przed wschodami roślin uprawnych.
Do najgroźniejszych gatunków chwastów występujących
w rzepaku jesienią należą:
przytulia czepna, rumianki,
maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity,
komosa biała, tobołki polne,
fiołek polny i samosiewy zbóż
oraz coraz częściej występujący
masowo bodziszek drobny.
Jesienią, chwasty możemy
zwalczać w rzepaku ozimym
już przed wschodami roślin,
najwcześniej wykonując zabiegi bezpośrednio przed siewem
lub krótko po siewie nasion.
Wymaga to od rolników dobrej

znajomości pola, żeby określić
tzw. „potencjalne zachwaszczenie” związane zwykle z uprawianymi przedplonami.
Po wschodach chwastów,
mając rozpoznane gatunki, możemy łatwo dobrać
herbicydy odpowiednie do
zachwaszczenia faktycznie
występującego na polu. Wybór środków zalecanych do
zwalczania chwastów przed
wschodami rzepaku ozimego
jest obecnie ograniczony do
kilku substancji aktywnych,
podstawowymi są chlomazon
działający na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania
i metazachlor, który blokuje
syntezę białek i podziały komórek hamując kiełkowanie
wrażliwych chwastów.
Przed siewem rzepaku możemy wykonać zabieg herbicydem Devrinol 450 SC
w dawce 3 l/ha i wymieszać
go broną z glebą. Preparat niszczy tylko kiełkujące chwasty
w warunkach dobrego uwilgotnienia, skutecznie zwalcza
gatunki rumianowate, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą,
gorczycę polną i tasznik pospolity, słabo działa na miotłę
zbożową i samosiewy zbóż ale
nie niszczy przytulii czepnej.
Jeżeli na polu spodziewamy

się wystąpienia przytuli czepnej, gwiazdnicy pospolitej,
komosy białej, jasnoty i tasznika pospolitego wówczas do
3 dni po siewie rzepaku możemy zastosować herbicydy
zawierające w swoim składzie
chlomazon (np. Command
360 CS, Command 480 EC,
Kalif 480 EC, Kilof 480 EC,
Reaktor 360 CS, Reaktor
480 EC). Lepszym działaniem
zwalczającym przytulię czepną
i chwasty rumianowate charakteryzują się mieszaniny
herbicydów zawierających
chlomazon lub metazachlor
np.: Command 480 EC + Butisan 400 SC w dawce 0,2 + 2 l/
ha. Zabiegi można wykonać
również preparatami zawierającymi w swoim składzie
gotowe mieszaniny tych substancji aktywnych np. Nimbus
283 SE, Kalif Mega 283 SC
stosowane w dawce 2,5-3 l/ha.
Dobrze działają na przytulię
czepną i chwasty rumianowate
również Command Top 375 CS
i Devrinol Top 375 CS w dawce
3 l/ha zawierające napropamid
i command oraz Colzor Trio
405 EC zawierający dodatkowo
dimetachlor. Do zwalczania
bodziszka drobnego i innych chwastów dwuliściennych możemy zastosować

preparaty Butisan Duo 400 EC
lub Springbok 400 EC w dawce
2-2,5 l/ha.
Wiele uciążliwych gatunków, jak przytulia czepna
(w fazie liścieni), rumianowate,
komosa biała, jasnoty, miotła
zbożowa i przetaczniki, po siewie rzepaku możemy zwalczać
herbicydami zawierającymi
w swoim składzie sam metazachlor (np. Butisan 400 SC,
Naspar 500 SC, Parsan 500 SC,
Raper 500 SC, Rapsan 500 SC).
W celu zwiększenia skuteczności niszczenia przytuli poleca się stosowanie mieszaniny
metazachloru z chlomazonem
(np. Butisan 400 SC + Command 480 EC lub Nimbus
283 SE).
Szerokim spektrum zwalczanych chwastów charakteryzuje się środek Butisan Star
Max 500 SE, który stosowany przedwschodowo w dawce
2-2,5 l/ha skutecznie niszczy
m.in. bodziszka drobnego, jasnoty, komosę białą, mak polny, rumianowate, przetaczniki
i przytulię czepną a średnio
zwalcza fiołka polnego, chabra
bławatka i wilczomlecz obrotny.
mgr Marek Badowski
IUNG –PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
We Wrocławiu

Nowości w odmianach jęczmienia
Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w roku 2015 wyniosła ponad
230 tys ha wg danych GUS. Mimo tego w strukturze zasiewów zbóż
z mieszankami zbożowymi gatunek ten ma niewielki udział –
zaledwie 3,3%.
Aktualnie Krajowy rejestr jęczmienia ozimego liczy 27 odmian. Dominują
w nim odmiany pastewne
(25), w większości wielorzędowe a tylko 3 są dwurzędowe. Zarejestrowane są również
dwie odmiany dwurzędowe
browarne. Znaczna większość
odmian jęczmienia ozimego
pochodzi z hodowli zagranicznej (85%), a tylko 4 spośród
zarejestrowanych to rodzime kreacje. Wśród odmian
zarejestrowanych pojawiły
się 4 nowości Arenia, Nele,

Kaylin i Brosza. Trzy pierwsze
to odmiany wielorzędowe pastewne z hodowli niemieckiej,
natomiast Brosza to polska odmiana dwurzędowa pastewna.
Odmiany rejestrowane
w ostatnich latach wnoszą
duży postęp w plenności,
a odmianą która uzyskały
najwyższe plony w ostatnim
trzyleciu jest Arenia.
Istotnym czynnikiem który
ma wpływ na wysokość plonu jest odporność na choroby.
Jest to cecha w dużym stopniu
warunkowana odmianowo,

jednak wpływ na zdrowotność mają również warunki
zewnętrzne, pogoda i środowisko. Na jęczmieniu ozimym
w minionym roku najczęściej
pojawiały się takie choroby jak
mączniak prawdziwy i plamistość siatkowa. Pojawiły się
również wirusy żółtej karłowatości jęczmienia. Wirusy
te przenoszone przez mszyce
już jesienią poczyniły wiele
szkód na plantacjach głównie
z jęczmieniem. Ogólnie dobrą
zdrowotnością wyróżniają się
Nele, Kaylin czy Brosza.

Mankamentem jęczmienia ozimego, który wpływa
na wielkość plonu, jest duża
podatność na wyleganie. Najbardziej sztywną, odporną na
wyleganie słomą wyróżnia się
natomiast odmiana Nele.
Jęczmień ozimy cechuje się
słabszą zimotrwałością w porównaniu z innymi gatunkami,
a początek roku 2016 nie był
sprzyjający dla ozimin. Niekorzystne warunki meteorologiczne, gwałtowny spadek
temperatury, mrozy i brak
okrywy śnieżnej spowodowały
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Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

g

cm

Zawartość białka

Wysokość roślin

l.dni

Wyrównanie ziarna

Masa 1000 ziaren

Ciemnobrunatna plamistość

Rynchosporioza

Rdza jęczmienia

skala 9o

Dojrzałość pełna

dt z ha

Plamistość siatkowa

Wyleganie

Mączniak prawdziwy

Odmiany

Zimotrwałość

Tabela 1. Ważniejsze cechy nowych odmian jęczmienia ozimego

Plon ziarna a2

Odporność na rynchosporiozę
i ciemnobrunatną plamistość
– dość duża, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny dość
niskie. Termin kłoszenia dość
wczesny. Masa 1000 ziaren
mała. Pełnomocnik hodowcy:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Nele – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra. Zimotrwałość
prawie średnia. Odporność
na mączniaka prawdziwego,
rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość duża.
Rośliny dość wysokie, o dość
dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża,
wyrównanie ziarna dość dobre. Pełnomocnik hodowcy:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Kaylin – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dość dobra. Zimotrwałość
średnia. Odporność na plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość
duża. Termin kłoszenia późny,
dojrzewania dość późny. Masa
1000 ziaren duża, wyrównanie
ziarna dość dobre, zawartość
białka w ziarnie dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: IGP
Polska sp. z o.o. sp. k.

Plon ziarna a1

wymarzanie roślin a w niektórych rejonach kraju nawet
całych plantacji jęczmienia.
Również w doświadczeniach
COBORU wiele doświadczeń
zostało zdyskwalifikowanych
ze względu na całkowite wymarznięcie jęczmienia ozimego. Dotyczy to głównie
centralnej i północnej oraz
północnowschodniej części
kraju.
Brosza – odmiana dwurzędowa, typu pastewnego wpisana do Krajowego rejestru we
wrześniu 2015 roku. Plenność
na poziomie innych odmian
dwurzędowych pastewnych.
Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość
siatkową i ciemnobrunatną
plamistość – dość duża. Termin kłoszenia późny do bardzo późnego, dojrzewania dość
późny. Masa 1000 ziaren duża,
wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie
zsypnym duża oraz zawartość
białka w ziarnie dość duża.
Hodowca: „Hodowla Roślin
Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
W 2016 roku do Krajowego rejestru wpisane zostały
3 odmiany:
Arenia – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo
dobra. Zimotrwałość średnia.
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%

Brosza (2rz)

71,7

82,2

4,5

5

6

6

5

5

6

186

49,3

101

96

11,8

Arenia

82,2

92,2

5

5

5

5

4

6

6

185

44,3

93

93

11,4

Nele

79,1

92,9

4,5

6

6

5

5

6

6

185

50,0

101

96

11,7

Kaylin

79,0

92,6

5

5

5

6

5

5

6

186

50,1

99

96

12,1

- plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha
nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem);
- skala 9° - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
- zimotrwałość - oceny nieporównywalne z ocenami odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego (łagodniejszy stres termiczny);
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Wpływ terminu siewu na wydajność
międzyplonów ścierniskowych

Termin siewu jest czynnikiem o istotnym znaczeniu zarówno w uprawie
roślin w plonie głównym jak i w międzyplonie ścierniskowym.
Opóźnienie siewu poza
termin optymalny dla danej
rośliny i danej formy uprawy
skutkuje istotnym obniżeniem
plonu. Wielkość tej obniżki
jest zależna od wrażliwości
uprawianej rośliny. Pożądana
długość okresu wegetacyjnego
międzyplonu ścierniskowego
wynosi od 65 do 90 dni. Zatem racjonalny termin siewu
międzyplonów ścierniskowych
w Polsce przypada na okres
od 20 lipca do 20 sierpnia.
Późniejsze siewy na ogół nie
umożliwiają wytworzenia
wystarczającej ilości biomasy o znaczeniu paszowym
lub nawozowym. Wynika to
z faktu, że wegetacja roślin
uprawianych w międzyplonie
ścierniskowym przypada na
okres pogarszających się warunków wzrostu i rozwoju. Jest
to związane ze skracającym
się dniem oraz obniżaniem
temperatury. Dynamicznego
przyrostu plonu roślin możemy
oczekiwać jedynie w sierpniu
i wrześniu. Niskie temperatury powietrza i krótki dzień
w październiku nie sprzyjają
gromadzeniu plonu. Ponadto

przymrozki występujące na
ogół w pierwszej lub drugiej
dekadzie października mogą
uszkadzać części nadziemne
roślin wrażliwych (słonecznik, gryka). Wczesne siewy
umożliwiają uzyskanie plonu
biomasy na poziomie 30-50 t/
ha (w tym 18-42 t/ha zielonej masy i 8-16 t/ha resztek
pozbiorowych). Międzyplon
ścierniskowy wysiewany po
20 sierpnia nie wytwarza
w naszych warunkach klimatycznych satysfakcjonującego
plonu. Może jednak jeszcze
pełnić funkcję ochrony gleby
przed erozją w okresie jesienno-zimowym. Dlatego też w ramach programu „Ochrona gleb
i wód” (PROW 2014-2020),
ostatecznym terminem wysiewu roślin międzyplonowych
jest 15 września.
Najwcześniejszych siewów
wymagają: słonecznik, kukurydza, brukiew, rzepa ścierniskowa, życica wielokwiatowa
i westerwoldzka oraz rośliny
strączkowe (łubin żółty, wyka,
seradela). Rośliny te powinny
być wysiewane jako międzyplony ścierniskowe w lipcu.

Opóźnienie siewu o 7-10 dni
skutkuje obniżeniem plonu
zielonej masy tych roślin
o 30-40%. Spośród roślin
strączkowych, relatywnie
dobrze opóźnione siewy znosi groch siewny. Wysiewany
w terminie 5-10 sierpnia może
wytworzyć plon zielonej masy
sięgający 20 t/ha.
Do roślin mniej wrażliwych
na termin siewu zaliczamy kapustę pastewną, rzepak ozimy
i jary, rzodkiew oleistą i facelię
błękitną. Są to rośliny o dużym potencjale plonowania
(25-40 t/ha zielonej masy).
Mogą one być wysiewane zarówno w lipcu jak też do połowy sierpnia. Opóźnienie siewu
z 25-30 lipca do 4-6 sierpnia
skutkuje tylko nieznacznym
obniżeniem plonu zielonej
masy tych roślin. Większego
obniżenia plonowania, wynoszącego 20-30% można się
spodziewać przy opóźnieniu
ich wysiewu do 10-15 sierpnia.
Na późne międzyplony najlepiej nadaje się gorczyca biała,
dla której optymalny termin
siewu przypada w pierwszą
połowę sierpnia. Roślina

dr hab. inż. Edward
Wilczewski
UTP w Bydgoszczy
ta wysiewana w terminie
4-10 sierpnia plonuje istotnie lepiej niż przy wysiewie
w lipcu. Wysiewana w lipcu
wytwarza mniej liści a więcej pędów generatywnych, co
wpływa negatywnie nie tylko
na plon lecz również na jakość
zielonki.
Termin siewu międzyplonu
ścierniskowego jest zależny od
terminu zbioru przedplonu.
Im jest on wcześniejszy tym
większy zestaw roślin mamy
do wyboru. Opóźnienie zbioru
zbóż, spowodowane najczęściej
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi w okresie ich dojrzewania, prowadzi często do
wykluczenia możliwości wykorzystania w tych uprawach
wielu wartościowych roślin.

Zapowiedź działań na rynkach rolnych
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel
uczestniczył w posiedzeniu
Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbywała się
w Luksemburgu.
W swoim wystąpieniu minister Jurgiel poinformował, że
przedłużający się kryzys na
rynku mleka i jego przetworów
powoduje dalsze pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw.
Zaapelował o niezwłoczne
podjęcie dalszych działań
stabilizacyjnych, finansowanych z budżetu UE, w tym
wprowadzenie kolejnego ukierunkowanego wsparcia bezpośredniego dla producentów
mleka oraz podniesienie cen
interwencyjnych.
W odniesieniu do rynku
wieprzowiny, pomimo niewielkiego wzrostu cen w ostatnim czasie, szef polskiego

resortu rolnictwa wskazał na
konieczność monitorowania
tego rynku pod kątem potrzeby uruchomienia środków
zarządzania kryzysowego,
w tym dopłat do prywatnego przechowywania.
Krzysztof Jurgiel ponownie
podkreślił potrzebę wprowadzenia tymczasowego programu wsparcia dla rolników,
celem zwiększenia płynności
finansowej gospodarstw oraz
zrekompensowania strat poniesionych w wyniku spadku cen.
Odnośnie do rynku owoców
i warzyw minister Jurgiel
zaapelował o utrzymanie
obecnych limitów w ramach
nadzwyczajnego mechanizmu wycofania, które Polska wykorzystała w całości.
Ponadto zwrócił uwagę na
konieczność podwyższenia i ujednolicenia stawek

oraz uwzględnienia kosztów
transportu. W tym zakresie
zawnioskował o modyfikację
rozporządzenia delegowanego
Komisji 2016/921 z 10 czerwca
2016 roku.
Zabierając głos w dyskusji
Krzysztof Jurgiel przedstawił
najważniejsze postulaty z Oświadczenia Warszawskiego,
przyjętego podczas spotkania
Ministrów Rolnictwa Francji,
Niemiec i Polski, które odbyło
się w dniu 9 czerwca br. Postulaty te obejmują:
• u r uc hom ien ie kolejnego pakietu wsparcia
bezpośredniego,
• zwiększenie zakresu działań
interwencyjnych,
• podwyższenie poziomu
pomocy de minimis do
30 tys. euro,
• działania wspierające rozwój
eksportu

Większość delegacji poparła
Oświadczenie Warszawskie.
Podsumowując dyskusję
na rynkach rolnych, Komisarz Phil Hogan zapowiedział
przedstawienie w lipcu br.
pakietu działań na rynkach
rolnych, w tym propozycji finansowania działań
w celu stabilizacji rynku
mleka. W zakresie owoców
i warzyw poinformował o przygotowywanych propozycjach podniesienia stawek za
wycofanie z rynku. W celu
poprawienia płynności finansowej gospodarstw rolnych,
Komisja Europejska gotowa
jest podjąć działania umożliwiające realizację wypłacania podwyższonego poziomu
zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich.
Źródło: MRiRW
Opracowała: Jolanta
malinowska-Kłos
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Wiosna 2016 roku nie należała do sprzyjających uprawie kukurydzy.

Drutowiec i uszkodzona przez niego roślina (fot. Bereś)

Młoda gąsienica Helotropha leucostigma (fot. Bereś)

Pierwsza generacja głowni guzowatej rośliny uszkodziła łodygę
(fot. Bereś

Na podstawie obserwacji
prowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB
na obszarze kraju można już
wskazać, że bez wątpienia
najgroźniejszym szkodnikiem
kukurydzy w okresie wiosennym była ploniarka zbożówka. Wskutek ograniczonego
rozwoju roślin w maju, larwy
tego szkodnika miały wystarczająco dużo czasu, aby żerując
wewnątrz tkanek uszkodzić
zawiązki przyszłych liści oraz
stożek wzrostu, zwłaszcza jeżeli nie zastosowano ziarna
siewnego potraktowanego
zaprawą owadobójczą. Owad
ten uszkadzał na monitorowanych plantacjach w kraju od
ułamka do nawet 60% roślin.
Dominującymi uszkodzeniami
były niewielkie nadżerki na
liściach (powstające wskutek
pozaustrojowego trawienia pokarmu przez larwy), ale w porównaniu choćby do 2015 roku
wzrosła także liczba uszkodzeń
o znaczeniu ekonomicznym
m.in. silna redukcja blaszek
liściowych oraz uszkadzanie
stożka wzrostu prowadzące do
karłowacenia roślin i wybijania
pędów bocznych. Na wielkoobszarowych polach najbardziej uszkadzane były z reguły
pasy brzeżne upraw, niemniej
na mniejszych areałach ploniarka zasiedlała rośliny na
całej powierzchni stanowiska.
Wskutek silniejszego pojawu
ploniarki w 2016 roku, często przy współudziale uprawy
kukurydzy w monokulturze,
już od fazy 4–5 liści dało się
na niektórych plantacjach zaobserwować pojaw pierwszej
generacji głowni guzowatej
kukurydzy. Rozwojowi tej
choroby, a później jej dalszemu rozprzestrzenianiu się,
bardzo sprzyjają uszkodzenia

Roślina silnie uszkodzona przez ploniarkę wybija pędy boczne
(fot. Bereś)

Roślina uszkodzona przez Helotropha leucotsigma (fot. Bereś)

Zgorzel siewek (fot. Bereś)

liści i stożków wzrostu powodowane przez larwy ploniarki.
Na polach silnie uszkodzonych przez tę muchówkę, co
10–15 roślina wykazywała
pierwsze objawy porażenia
głownią na liściach lub łodygach, niemniej o tym, czy
rozwiną się kolejne generacje
tej choroby i jak duża będzie
ich szkodliwość zadecydują
późniejsze warunki pogodowe oraz ilość uszkodzonych
tkanek np. przez szkodniki,
grad itp. Na głownię guzowatą należy jednak zwrócić
szczególną uwagę podczas prowadzenia monitoringu, gdyż
miała sprzyjające warunki do
infekcji roślin i jej pozostałe
dwie generacje mogą pojawić
się liczniej niż dotychczas.
W rejonach środkowych
i północnych, zwłaszcza na
plantacjach prowadzonych
w monokulturze na których
zalegała duża ilość niedokładnie rozdrobnionych resztek
pożniwnych kukurydzy (ale
i nie tylko) w większym nasileniu pojawiła się śmietka
kiełkówka. Muchówka ta od
3–4 lat zaczyna stanowić coraz większy problem uszkadzając już lokalnie rośliny na
powierzchni kilku, a nawet
kilkudziesięciu hektarów. Samice tej muchówki preferują
składanie jaj do gleby bogatej
w rozkładającą się materię organiczną (w tym nawożonych
obornikiem). Wylęgłe z nich
larwy natrafiając na niezaprawione insektycydem ziarno
kukurydzy uszkadzają bądź
niszczą je wskutek czego nie
następują wschody, a w łanie
powstają puste place. Larwy
mogą także uszkadzać siewki, zwykle żerując w nasadzie szyjki korzeniowej, co
prowadzi do ich zamierania.

W bieżącym roku obserwacje
własne, jak i zgłaszane problemy od rolników wskazują, że
owad ten uszkadzał z reguły
rośliny placowo, ale na lokalnych zasiewach nawet po kilka
hektarów roślin nie wzeszło, co
wymagało zrobienia przesiewu
(połowa maja pozwalała jeszcze na taką czynność).
Chłody jakie w 2016 roku
zbiegły się w czasie z kiełkowaniem i wschodami kukurydzy były także jednym
z czynników odpowiedzialnych za lokalne wypadanie
roślin wskutek pojawu zgorzeli
siewek. Choroba ta jest praktycznie corocznie eliminowana
dzięki odgórnemu zaprawianiu
ziarna fungicydami, ale w warunkach przedłużających się
chłodów, w tym w połączeniu
z głębokim siewem na glebach
cięższych w bieżącym roku
była lokalnie odpowiedzialna za powstawanie pustych
placów w zasiewie (zgorzel
przedwschodowa) oraz wypadanie siewek (zgorzel powschodowa). Szkodliwość tej
choroby nie była jednak na tyle
duża, aby zagrozić poważnie
wysokości plonu.
Rok 2016 w niektórych regionach kraju zapisze się także
jako rok większej szkodliwości
drutowców. Przykładowo, na
niektórych plantacjach na południu kraju owady te uszkodziły rośliny na powierzchni
nawet kilku hektarów powodując albo brak wschodów
albo zamieranie roślin rozwijających pierwszych kilka
liści. Większy problem drutowców dotyczy tylko lokalnych upraw, zważywszy, że
owady te mają kilkuletni cykl
larwalny i przez ten czas są
przypisane do danego pola
(nie mają możliwości aktywnej migracji na większe odległości). Rosnące zagrożenie
ze strony drutowców na lokalnych polach wynika także
z tego, że od 2013 roku nie
ma możliwości ich chemicznego zwalczania z powodu
wycofania zapraw nasiennych.
Podobna sytuacja występuje
w przypadku pojawu rolnic –
ich także nie ma już jak zwalczać metodami chemicznymi.
Na szczęście owady te w okresie wiosennym uszkadzały
tylko pojedyncze rośliny,
niemniej nie jest wykluczone, że w późniejszym okresie
wegetacji roślin pojawią się
w większym nasileniu, stąd

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie
wymagają bacznej kontroli
zarówno z zastosowaniem
pułapek feromonowych, jak
również i wizualnych obserwacji. Z reguły silniejszy atak
rolnic ma miejsce od drugiej
połowy czerwca, a później dopiero w sierpniu, gdy mogą
żerować na kolbach.
Wiosna bieżącego roku przyniosła także niektórym rolnikom zaskoczenie w postaci
pojawu gatunku, z którym nie
mieli jeszcze do czynienia. Tym
gatunkiem był motyl Helotropha leucostigma, który został
wykryty kilka lat temu po raz
pierwszy na kukurydzy przez
IOR–PIB w Rzeszowie. Jest to
owad występujący w warunkach naturalnych w Polsce,
niemniej jego ulubionymi
roślinami żywicielskimi są
rośliny bagienne np. kosaćce. Gąsienice tego gatunku
pojawiły się m.in. na południu kraju wczesną wiosną
i uszkadzały zarówno podziemne (szyjki korzeniowe), jak
i nadziemne (łodygi) młodych
roślin kukurydzy prowadząc
do całkowitego zniszczenia
rośliny. Objawy żerowania
tego szkodnika są identyczne jak drutowców, stąd tylko
wykopanie i rozcięcie rośliny
pozwala na poprawną identyfikację gatunku.
Od drugiej połowy czerwca
na lokalnych polach kukurydzy dało się już zaobserwować
pierwsze, niewielkie objawy
wystąpienia dwóch chorób
liści: drobnej oraz żółtej plamistości. Pierwszej sprzyjały chłody i opady deszczu,
a drugiej obserwowany wzrost
temperatur. O nasileniu występowania tych chorób w późniejszym czasie zadecydują
przede wszystkim warunki
pogodowe oraz uszkodzenia
tkanek powodowane przez
mszyce i wciornastki, które
w 2016 roku rozpoczęły żerowanie na roślinach od maja
i których liczebność od czerwca zaczęła wzrastać.
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Wpływ polepszaczy
glebowych na
jakość gleby
Ważnym zadaniem współczesnego
rolnictwa jest powstrzymywanie
narastającego procesu
degradacji gleb.
Intensywne wieloletnie
użytkowanie gleb w tym
również niezbilansowane nawożenie i uproszczenia zmianowań decydują
o jej właściwości fizycznych
i chemicznych. Generuje to
szereg zmian związanych ze
spadkiem aktywności biologicznej, zakwaszeniem, obniżeniem pojemności sorpcyjnej
oraz obniżeniem zawartości
próchnicy, a jej zawartość jest
wyznacznikami zasobności
i żyzności gleby. Utrzymanie
na odpowiednim poziomie zawartości materii organicznej
w glebach uprawnych stabilizuje jej strukturę i odporność
na degradację.
Niezbilansowane nawożenie, szczególnie azotem może
powodować niekorzystne skutki, jak np. spadek produktywności gleby oraz pogorszenie
jej właściwości chemicznych
i biologicznych poprzez
zmniejszenie aktywności
mikrobiologicznej.
Badania licznych autorów
oraz efekty praktyki rolniczej
dowodzą, że liczebność i rozwój całych zespołów mikroorganizmów glebowych oraz
aktywność enzymatyczna
w glebie zależy od nawożenia mineralnego i naturalnego (dawki oraz terminy),
nawadniania, uprawy roli
i następstwa roślin, a przede
wszystkim od zawartości materii organicznej. Optymalne

nawożenie wpływa także na
ilość resztek pożniwnych,
a drobnoustroje znajdujące się w glebie lub wprowadzone w formie polepszaczy
przyczyniają się do rozkładu
resztek organicznych. Jest to
bardzo istotne ze względu na
uwalnianie przyswajalnych
form składników pokarmowych, które są ważne z punktu
żywienia roślin, jak również
w procesach mikrobiologicznej transformacji materii organicznej. Również dzięki
swym właściwościom mogą
być wykorzystywane m.in. do
ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.
Zasadnicza rola mikroorganizmów glebowych w przemianach materii organicznej gleby
(również resztek pożniwnych),
w kształtowaniu jej żyzności
zainspirowała wiele lat temu
badania ukierunkowane nad
wykorzystywaniem różnych
grup pożytecznych drobnoustrojów w praktyce rolniczej.
W efekcie tych badań opracowano i wdrożono do produkcji w różnych krajach liczne
biopreparaty oraz polepszacze
glebowe , wśród których dominują preparaty wykorzystywane w biologicznej ochronie
roślin. Preparaty te zawierają w swoim składzie mikroorganizmy antagonistyczne
lub pasożytnicze w stosunku
do patogenów i szkodników.
W ostatnich latach, w celu
Firma Gospodarczo – Handlowa
Agria Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5
tel./fax (14) 621 88 21, tel. (14) 621 88 22, tel. kom. 604 428 783
www.agria.pl • e-mail: biuro@agria.pl

WAPNO NAWOZOWE
WSZYSTKICH ODMIAN

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

KREDA GRANULOWANA I PYLISTA
Pełne dostawy (24-27t):
• luzem
• w big-bagach (ok. 1 tona) i workach 20, 25, 40 i 50 kg (paleta 1 t)
Dostawy kurierskie - (na paletach) - każda ilość
Oferowany przez nas towar jest najwyższej jakości potwierdzonej
stosownym świadectwem dostarczanym klientowi przy każdej dostawie.
Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R AC Y
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utrzymania żyzności i aktywności biologicznej gleby,
ogranicza się stosowanie chemicznych środków produkcji
w rolnictwie oraz poszukuje
się nowych technologii uprawy i środków biologicznych
mających wpływ na poprawę
jakości gleby.
Do takich preparatów, które ograniczając destruktywny
wpływ działalności rolniczej na środowisko należą:
biostymulatory, szczepionki
bakteryjne, ekstrakty z alg,
użyźniacze glebowe oraz preparaty z pożytecznymi mikroorganizmami EM - Efektywne
Mikroorganizmy, które występują pod różnymi nazwami:
EM1, EM5, Ema, EM-Farming.
W ich skład wchodzą bakterie
fermentacji mlekowej, bakterie
fototroficzne, promieniowce,
drożdże i inne grzyby.
Spotykamy szereg doniesień

na temat bardzo pozytywnego wpływu Efektywnych Mikroorganizmów na jakość gleb
w tym na aktywność mikrobiologiczną, zawartość enzymów glebowych .
Korzystną reakcję roślin
na stosowanie Efektywnych
Mikroorganizmów w swoich
badaniach stwierdził m.in.
Chowdhury i in. Autorzy wykazali, że EM mogą wpływać
na poprawę kiełkowania nasion, zwiększenie efektywności
procesu fotosyntezy i poprawę aktywności enzymów oraz
ograniczenie występowania
chorób i patogenów. Natomiast Stankowski i in. odnotowali najwyższą zawartość
dehydrogenaz w glebie po zastosowaniu czynników regenerujących i pełnego nawożenia
mineralnego oraz preparatu
EM. Badura podaje, że rośliny traktowane Efektywnymi

Mikroorganizmami wykazują
większą odporność na czynniki zewnętrzne, na ataki patogenów i charakteryzują się
większym przyrostem biomasy.
Trawczyński oraz Talaat podkreślają, że po zastosowaniu
Efektywnych Mikroorganizmów plon biomasy roślin
uprawnych wzrasta a pozostałe
po zbiorze resztki, następnie
wprowadzone do gleby, biorą
udział w bilansie materii organicznej, przyczyniając się
do utrzymania i podnoszenia
żyzności gleby. Również Truba
i in. wykazali, że zastosowanie
preparatów UGmax oraz EN
zwiększały zdrowotność roślin, co zwiększyło konsumpcyjną jakość plonów warzyw
i kukurydzy.
Na krajowym rynku dostępnych jest wiele preparatów,
które zawierają pożyteczne
mikroorganizmy, ich skład

różni się, ale ich cel jest ten
sam – poprawić właściwości
fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleby, co przełoży się
na wielkość i jakość plonu roślin uprawnych, warzyw jak
i również owoców. Efektywne
Mikroorganizmy działają kompleksowo na środowisko roślin
uprawnych chroniąc rośliny
przed agrofagami, jak również
stymulując ich odporność na
choroby i niekorzystne warunki meteorologiczne. Można je
aplikować przedsiewnie do biokondycjonowania nasion, jak
również dolistnie i doglebowo.
O ich skuteczności decyduje
interakcyjne oddziaływanie
czynników siedliskowych i elementów agrotechniki.
Barbara Murawska,
Magdalena Gabrowska
Zakład Chemii Rolnej,
Katedra Chemii Środowiska,
UTP w Bydgoszczy
Źródło: literatura u autora

Zgoda na glifosat

Mimo braku zgody ze strony państw członkowskich Komisja
Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu zgody na
stosowanie pestycydu o nazwie glifosat.

Do końca 2017 roku opinię na temat szkodliwości
tego środka powinna wydać
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Przypomnijmy,
że Międzynarodowa Agencja
Badań nad Rakiem (IARC)
uznała, że herbicyd ten może
wywoływać raka.
- Pomimo wysiłków podejmowanych przez Komisję
Europejską państwa członkowskie nie potrafiły wziąć
odpowiedzialności za decyzję
w sprawie przedłużenia zgody
na stosowanie glifosatu. Dlatego Komisja sama postanowiła przedłużyć licencję na
określony czas, najpóźniej
do końca 2017 r., dopóki na
temat substancji nie wypowie
się ECHA (Europejska Agencja
Chemikaliów, z ang. European Chemicals Agency - przyp.

Onet.) – skomentował rzecznik
KE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Enrico Brivio.
KE uzasadnia samodzielną decyzję tym, że mimo
licznych prób, nie udało się
wypracować porozumienia
w tej sprawie z krajami unijnymi. Kwalifikowanej większości głosów za stosowaniem
herbicydu lub przeciw niemu
nie wyłoniły ani dwukrotne
spotkania stałego Komitetu
ds. Roślin, Zwierząt, Żywności
i Pasz (PAFF), ani ubiegłotygodniowy Komitet Odwoławczy.
- Nie udało się wypracować
konsensusu, mimo że zaproponowaliśmy nowy tekst
porozumienia zaostrzający
warunki używania glifosatu
w UE. Wśród naszych propozycji były: zakaz wykorzystywania w produktach opartych na

glifosacie surfaktantu POEA,
czyli środka ułatwiającego
przenikanie glifosatu do roślin, zwiększenie kontroli nad
stosowaniem herbicydu w czasie, zanim dojdzie do zbiorów,
a także ograniczenie jego stosowania w takich miejscach,
jak publiczne parki, ogrody
czy place zabaw dla dzieci. Będziemy się starać, żeby te restrykcje zaczęły jak najszybciej
obowiązywać – mówi Brivio.
Najpóźniej do końca przyszłego roku naukową opinię na
temat rakotwórczości herbicydu powinna przygotować Europejska Agencja Chemikaliów
(ECHA). To na jej podstawie
Komisja chce zdecydować co
dalej z glifosatem. - Raport
ECHA powinien rozwiać
wszelkie wątpliwości – mówi
komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis
Andriukaitis.
Jak dotąd zdania na temat
glifosatu były podzielone.
W ubiegłym roku Europejski
Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), organ doradczy KE,
uznał, że substancja nie jest
szkodliwa dla ludzi. Odmienną
opinię wydała natomiast należąca do Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad

Rakiem (IARC), która uznała,
że glifosat może powodować
u ludzi raka i zaklasyfikowała
go do tej samej grupy, co np.
czerwone mięso.
Decyzję w sprawie przedłużenia autoryzacji na glifosat
Komisja podjęła dosłownie
w ostatniej chwili. Dotychczasowe pozwolenie wygasło
bowiem 1 lipca. KE początkowo chciała przedłużenia licencji na 15 lat, czyli do 2031 r.,
ale przy silnym sprzeciwie ze
strony niektórych grup politycznych i organizacji ekologicznych skróciła tę propozycję
do lat dziewięciu. W kwietniu
Parlament Europejski przyjął
rezolucję w sprawie herbicydu,
w której wnioskował o przedłużenie zgody na siedem
lat i pod warunkiem, że substancja przeznaczona zostanie jedynie do profesjonalnego
użytku.
Glifosat to aktywna substancja stosowana głównie
w środkach chwastobójczych,
ale również do desykacji (wysuszenia przed zbiorem) zbóż
i rzepaku. Preparat produkowany jest przez koncern Monsanto i wykorzystywany w jego
flagowym produkcie - herbicydzie Roundup.
Źródło: PAP
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Kreda nawozowa od kilkunastu lat robi w Polsce ogromną karierę.
Czy nawozy do utrzymania
optymalnego pH gleby produkowane z naturalnej kredy, stanowią
wzbogacenie oferty produktowej producentów, czy też jedyne właściwe
rozwiązanie w sytuacji szybkiej neutralizacji kwasowości gleby? Przyjrzyjmy im się nieco bliżej i ocenimy
sami. Pamiętajmy, że optymalne pH
gleby stanowi nadal niedoceniany
czynnik plonotwórczy.
Odczyn pH gleby wywiera znaczący wpływ na dostępność większości
składników odżywczych, bowiem
wpływa zarówno na formy chemiczne jak i na rozpuszczalność
składników pokarmowych w roztworze glebowym. Idealne pH gleby
dla wielu roślin jest lekko kwaśne,
zbliżone do obojętnego, pomiędzy
6,0 a 7,0, ponieważ w tym zakresie zrównoważona jest dostępność
wszystkich składników odżywczych
oraz aktywny i zróżnicowany wzrost
populacji drobnoustrojów glebowych
i jest to najlepszy zakres dla rozwoju
dżdżownic i innych organizmów
żyjących w glebie.
Zabieg wapnowania może doprowadzić pH gleby do optymalnego
poziomu dla produkcji roślinnej, pod
warunkiem, że będzie prawidłowo
dobrany i odpowiednio wykonany.
Dlatego też, każdy program wapnowania, oparty powinien być na
teście glebowym, który określa stopień zakwaszenia gleby i wyznacza
odpowiednią ilość i rodzaj środka
wapnującego, potrzebnego do zobojętnienia tej kwasowości.
Na rynku dostępne są różne nawozy wapniowe, czym zatem charakteryzują się te najbardziej efektywne?
Skupmy się na nawozach wapniowo węglanowych. Efektywność
tych nawozów określają następujące
cechy fizyczne i chemiczne:
• Wiek skały
• Zwięzłość i miękkość skały
• Forma i wielkość cząsteczek
• Zawartość CaO i wartość
neutralizacji
Ad 1. Duże różnice w skuteczności
działania odkwaszającego, pomiędzy
różnymi nawozami zawierającymi
węglan wapnia, wynikają również
z wieku geologicznego skały stanowiącej surowiec do produkcji nawozów wapniowych. Skały wytworzone
w młodszych epokach geologicznych, takie jak kreda, są porowate, nasiąkliwe i miękkie. Cechy te
umożliwiają osiągnięcie dużej rozpuszczalności w roztworze glebowym
oraz szybkie działanie odkwaszające. Mała gęstość kredy, wskazuje, iż

wytwarzane z tej skały nawozy są
lekkie i odznaczają się dobrą rozpuszczalnością w roztworze glebowym.
Wapienie starsze, wykształtowane
w starszych okresach geologicznych,
posiadają cechy, które pogarszają
przydatność tych surowców do produkcji nawozów wapniowych. Takie
skały są mocno skrystalizowane,
odznaczające się wysoką twardością
i dużą mrozoodpornością.
Ad 2 i 3. Kreda jest to miękka, biała, porowata skała osadowa - węglan
wapnia, składający się z bardzo drobnych bezpostaciowych form kalcytu
o średnicy mniejszej niż 1 mikron.
Drobiny te pochodzą z rozkładu
kompleksu pierścieni szkieletowych
skamieniałości mikroorganizmów
morskich. Małych, wapiennych elementów szkieletowych, określanych,
jako organizmy skałotwórcze.
Ad 4. Geologiczne źródło wapienia ma wpływ na zawartość
aktywnych z punktu widzenia
działania odkwaszającego związków wapnia i magnezu i wskazuje
ile węglanu wapnia i/lub węglanu
magnezu może być w tonie nawozu.
Suma tych dwóch węglanów określa
wartość zobojętniania nawozu wapniowego. Skały kredowe posiadają
bardzo niską zawartość różnego rodzaju zanieczyszczeń i domieszek,
w związku z tym produkowane z nich
nawozy odkwaszające posiadają wysoką skuteczność neutralizacji jonów
wodorowych.
Natura rzeczy
Naturalna kreda posiada budowę amorficzną, czyli bezpostaciową
o strukturze porowatej. Cząsteczki kredy pozbawione są struktury
krystalicznej i nie posiadają sieci
uporządkowanych atomów lub cząsteczek. W odróżnieniu od wapieni
jest skałą luźną (niescementowaną).
Dzięki tym właściwością, kreda posiada niespotykane wśród innych
nawozach wapniowych działanie
odkwaszające.
Aby to lepiej zrozumieć, należy
spojrzeć dokładniej na powierzchnię
kredy. Miękka kreda ma powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, czyli
jest porowata. Jest to wskaźnik charakteryzujący objętość wewnętrznych porów (pustych przestrzeni)
w materiale skalnym, który zapewnia
dużo większą powierzchnię reakcji nawozu z roztworem glebowym
w glebie. W te wewnętrzne otwory
wpływa roztwór glebowy, powodując
rozpuszczanie drobin kredy i uwalnianie węglanu wapnia. Większa
powierzchnia reakcji może szybciej

zneutralizować kwasowość w glebie.
Nawozy wytwarzane z kredy posiadają również dużą nasiąkliwość,
czyli zdolność do wchłaniania wody.
Właściwość ta jest powiązana z porowatością skał i zależy od wieku
geologicznego. Im większa zdolność do wchłaniania wody, tym
powierzchnia reakcji z roztworami
glebowymi stanowiącymi główny
czynnik rozpuszczający jest większa.
Rozpuszczanie a zatem działanie
odkwaszające takiego nawozu jest
bardzo szybkie.
Dzisiejsza kreda składa się głównie z węglanu wapnia i niewielkich
ilości iłu i gliny oraz drobnych wtrąceń krzemionki, tworzącej guzki
krzemienne.
Eksploatacja złóż
Kluczowym czynnikiem, który
decyduje o wyborze metody eksploatacji złoża jest zwięzłość skał, czyli
wytrzymałość na ściskanie. Jest to
parametr, którego wartość waha się
od 8 MPa dla skał młodych, luźnych
i porowatych - jak kreda, do powyżej
160 MPa dla skał wytworzonych
w starszych epokach geologicznych,
do których możemy zaliczyć stare
wapienie prekambryjskie i dolomity.
Skały zwięzłe i bardzo zwięzłe,
które zazwyczaj są wytrzymałe na
ściskanie, urabia się metodą robót
wiertniczo-strzałowych, a kolejnymi etapami obróbki tego rodzaju
surowca są kruszenie i mielenie, do
momentu uzyskania dostatecznie
rozdrobnionego nawozu.
Naturalna kreda pochodzenia
organicznego, która została wytworzona w najmłodszym okresie
geologicznym – kredzie, jest skałą
miękką, co powoduje, że można surowiec ten wydobywać przy pomocy
specjalistycznych zrywarek. Skały
bardzo nasiąkliwe i porowate, wytworzone w okresie kredy czwartorzędowej, charakteryzują się brakiem
wytrzymałości na ściskanie i ulegają szlamowaniu już w kontakcie
z wodą. Wytworzone z takich złóż
nawozy wapniowe, cechuje bardzo
duża rozpuszczalność w środowisku glebowym i dobre działanie
odkwaszające.
Rozmiar ma znaczenie
Stopień rozdrobnienia nawozu
wapniowego, jest zasadniczym parametrem decydującym o skuteczności
odkwaszania. W bardzo dużym stopniu wpływa na szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym, a zatem
warunkuje działanie neutralizujące
jony wodorowe. Nawozy wapniowe produkowane z kredy, posiadają

Wykres 1. Wpływ rozdrobnienia cząstek nawozu na szybkość reakcji.
naturalne cząsteczki mniejsze niż
0,147 mm bez mechanicznego rozdrabniania, dlatego w środowisku
glebowym rozpuszczają się szybko,
a ich działanie odkwaszające jest
widoczne już w pierwszym roku po
zastosowaniu.
Im w nawozie znajduje się więcej
frakcji pylistej, tym bardziej zwiększa
się jego powierzchnia reakcji z roztworami glebowymi stanowiącymi główny czynnik rozpuszczający
w środowisku glebowym. Nawozy
kredowe zawierają tylko frakcję pylistą, która zwiększa jego powierzchnię
reakcji z roztworami glebowymi do
wręcz astronomicznej.
Pokruszony kamień wapniowy,
przesiewa się przez serię sit, aż zostanie osiągnięty wymagany stopień
rozdrobnienia. Produkt końcowy jest
często mieszaniną bardzo drobnych
cząstek nawozu i nieco grubszych
(od 0,01 do 2,00 mm), które razem
tworzą produkt końcowy o oczekiwanym poziomie neutralizacji
kwasowości w glebie.
Dla tego samego rozmiaru cząstek
i ilości tych cząstek w masie nawozu,
mogą być znaczne różnice w reaktywności i aktywności nawozów,
wynikające jedynie z wieku skały
stanowiącej surowiec do produkcji
nawozów wapniowych.
Prędkość bezpieczna.
Szybkość, z jaką środek wapnujący
reaguje z glebą z zamiarem zobojętnienia kwasowości, a tym samym
zwiększenia pH gleby, nazywamy aktywnością chemiczną. Szybkość reakcji nawozu z roztworem glebowym,
w dużym stopniu zależy od stopnia
rozdrobnienia nawozu. Drobniejszy
materiał, jakim jest kreda, szybciej
będzie reagować, ponieważ zwiększa

się rozpuszczalność wapienia, przez
zwiększenie powierzchni kontaktu
z glebą. Ponadto, wapień jest dostępny dla każdej cząstki gleby, więc
drobniejszy materiał tworzy większy
łączny obszar powierzchni, która
jest dostępna do kontaktu z glebą
i zneutralizowania jonów wodorowych (przy założeniu odpowiedniego
wymieszania nawozu z glebą).
Wartością określającą miarę
szybkości reakcji nawozu wapniowego z glebą jest liczba całkowita,
wyrażona w % w jednostce czasu,
np.: 50 % w ciągu sześciu miesięcy.
Aktywność chemiczna nawozu
wapniowego, w dużym stopniu
uzależniona jest również od wieku
geologicznego surowca, z którego jest
produkowany. Najstarsze wapienie
i dolomity z okresu prekambryjskiego
będą posiadały aktywność w granicach kilkunastu %, natomiast
nawozy produkowane z miękkich
skał z okresu kredowego będą miały
nawet 100 %.
Zdolność związków i pierwiastków chemicznych do wejścia w reakcję chemiczną z innym związkiem
lub pierwiastkiem chemicznymi nazywamy reaktywnością chemiczną
nawozów wapniowych. Jest to parametr, który określa, jak łatwo związek chemiczny wchodzi w reakcję
z innym związkiem chemicznym.
Reaktywność nawozów wapniowych zależy od pochodzenia geologicznego surowca do produkcji
nawozu oraz od stopnia rozdrobnienia tego nawozu.
Nawozy wytwarzane ze starszych
wapieni i dolomitów z okresu prekambryjskiego będą posiadały reaktywność w granicach kilkunastu
%, natomiast nawozy produkowane

z młodych skał z okresu kredowego
będą miały nawet 100 %.
Porównując obie metody możemy
stwierdzić, że reaktywność jest zbliżonym parametrem do aktywności
chemicznej tylko, że dodano tutaj
reżim czasowy.
Siła to moc.
Siła zobojętniająca nawozu wapniowego, pomaga nam określić
potencjał tego nawozu do zneutralizowania kwasowości gleby. Wskazuje, ile nawozu jest potrzebne do
zobojętniania określonej ilości kwasu
w glebie. Określa się ją w % w stosunku do siły zobojętniającej 1 g
CaO przyjętej za 100%.
Siła zobojętniająca powinna
być teoretycznie równa procentowej zawartości CaO w nawozie.
W praktyce jednak, siła zobojętniająca nawozu wapniowego może
być większa niż procentowa zawartość CaO w nawozie. Dzieje
się tak w dwóch przypadkach, gdy
w nawozie obok wapnia występuje
magnez oraz w przypadku nawozów kredowych. W pierwszej sytuacji wynika to z faktu, że tlenek
magnezu ma o 40 % większą siłę
zobojętniającą niż tlenek wapnia,
natomiast w przypadku nawozów
kredowych, taka ewentualność
ma miejsce, gdy nawóz zawiera
bardzo dużą ilość frakcji pylistej,
która zwiększa jego powierzchnię
reakcji z roztworami glebowymi,
skutkując zwiększeniem rozpuszczalności wapienia.
Środki wapnujące, posiadające
mniejszą niż 30 % siłę zobojętniającą, przedstawiają cechy, które
charakteryzują produkty o słabym
działaniu odkwaszającym.
dr Bogumiła Nestorowicz
mgr Maciej Gołębiewski
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Humus Active do poprawy warunków
glebowych

Dobrym źródłem materii organicznej dla roślin jest obornik, uprawiane
na przyoranie rośliny poprawiające strukturę gleby (gorczyca, rośliny
motylkowe) oraz rozdrobniona słoma po kombajnowym zbiorze zbóż.
Obornik bardzo korzystnie
wpływa na wzrost i rozwój roślin. Na glebach lekkich nawozy organiczne umieszczone
na odpowiedniej głębokości
będą poprawiać ich strukturę
i przez dłuższy czas zatrzymywać wodę w glebie. Obecnie
nie ma wystarczającej ilości
obornika na potrzeby produkcji roslinnej dlatego powiniśmy
poszukiwać skutecznej alternatywy dla ubożejących gleb.
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań związanych z HUMUSEM ACTIVE,
które wykazały dużą skuteczność w poprawie jakości gleb
oraz rozwoju roślin i ich systemu korzeniowego. Stosowanie Humusu Active poprawiło
też plonowanie i jakość tych

plonów. Humus Active został
też dopuszczony do stosowania
w rolnictwie ekologicznym.
Humus Active jest jedynym
produktem w Polsce o tak kompleksowym składzie. Jest to
organiczno-mineralny polepszacz glebowy w którego skład
wchodzą także mikroorganizmy pochodzące z przewodu
pokarmowego dżdżownic kalifornijskich. HUMUS ACTIVE
dostarcza do gleby (oprócz Pozytywnych Mikroorganizmów)
Trwałą Aktywną Próchnicę,
co sprawia, że poprawia się
chłonność wodna i sorpcyjna gleby. Poprawia się także
jej struktura, co w efekcie korzystnie wpływa na plonowanie roślin. Kwasy humusowe
w połączeniu z Pozytywnymi

Mikroorganizmami z powodzeniem mogą uzupełnić lub
zastąpić obornik, a ich aplikacja może być przeprowadzona
podobnie jak obornika pod
orkę na całej powierzchni
gruntu. Uniwersalność zastosowania HUMUS ACTIVE
wynika z możliwości użycia
go także już po wzejściu roślin
w formie rozlewania (wczesną
wiosną lub jesienią w czasie
opadów deszczu, aby składniki preparatu dotarły jak
najgłębiej).
HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie
zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie
w roku doglebowo w dawce
jednorazowej 20l/ha powoduje

wysokie i zdrowe plonowanie
nawet na słabych glebach, a po
paru latach systematycznego
stosowania możemy doprowadzić do znacznego poprawienia urodzajności gleby. Na
glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet
2-krotnie. Stosując HUMUS
ACTIVE dolistnie jesienią w
jednorazowej dawce 5l/ha przygotowujemy rośliny do przezimowania, wzmacniamy ich
tkanki i rozbudowujemy system korzeniowy. Decydując się
na zastosowanie HUMUS ACTIVE w uprawach rolniczych
i ogrodniczych podnosimy
opłacalność produkcji oraz
przywracamy urodzajność gleb.
Mgr inż. Damian Gawroński

Działania na rzecz ochrony pszczół

Współpraca rolników i pszczelarzy przekłada się na wzrost i jakość plonów.
Sadownicy i rolnicy widzą
realny wpływ pszczół na
zwiększenie objętości i jakości
uzyskiwanych plonów – dowodzą badania Kleffmann Group
przeprowadzone dla Polskiego Stowarzyszenia Ochrony
Roślin. Z kolei pszczelarze
podkreślają, że obecność uli
w pobliżu owadopylnych
upraw pozwala na wzrost
produkcji w pasiece. Rolnicy
i pszczelarze decydują się więc
na współpracę, która obu stronom daje wymierne korzyści.
Blisko 3/4 ankietowanych
pszczelarzy deklaruje stałą
współpracę z rolnikami. Najczęściej współpraca pomiędzy pszczelarzem a rolnikiem
polega na umieszczaniu uli
przy plantacjach (97 proc.),
stosowaniu przez rolników
bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin (84 proc.)
oraz informowaniu pszczelarzy o terminach planowanych
zabiegów ochrony (81 proc.).
Zarówno rolnicy, jak
i pszczelarze bardzo mocno
podkreślają obopólne korzyści
płynące z relacji, która występuje między tymi grupami. 65 proc. ankietowanych
pszczelarzy stwierdziło, że

dotychczasowa współpraca
była na bardzo dobrym i dobrym poziomie. Wśród rolników i sadowników odsetek
ten wyniósł 90 proc. Około
12 proc. z nich docenia przyjacielskie kontakty.
– Obie strony oceniają
współpracę bardzo wysoko.
Byłem zaskoczony takimi pozytywnymi wynikami, ponieważ w zastosowanej przez nas
sześciopunktowej skali oceny
satysfakcji średnie oceny przekraczają 5 punktów, to jest
naprawdę duża wartość – podkreśla w rozmowie z agencją
Newseria Biznes dr Michał
Gazdecki, ekspert Kleffmann
Group, autor badania.
Współpraca oparta na poszanowaniu specyfiki pracy
rolnika i pszczelarza pozwala
na sprawną działalność i korzystanie z zysków. Z punktu
widzenia pszczelarza szczególnie ważne jest informowanie
o terminie i rodzaju wykonywanych oprysków. Eksperci
podkreślają, że zatrucia środkami ochrony roślin, powstałe
w wyniku ich niewłaściwego
stosowania, odpowiadają za
około 1–3 proc. upadków rodzin pszczelich w skali roku

w Polsce. Natomiast w chwili obecnej główną przyczyną
upadków rodzin pszczelich
zarówno w Polsce, jak i na
świecie jest warroza. Inwazja
pasożyta Varroa destructor
wraz z towarzyszącymi jej wirusami to główny problem,
z którym muszą radzić sobie
pszczelarze.
– Dobra współpraca
pomięd zy plantatorem
a pszczelarzem polega na
tym, że obaj muszą spełnić
pewne warunki. Plantator
ma więcej obowiązków, bo
musi pogodzić wykonywanie zabiegów ochrony roślin
z bezpieczeństwem pszczół.
Musi wykonywać zabiegi
preparatami, które są dopuszczone do stosowania
na konkretnych plantacjach
i te zabiegi muszą być wykonywane w takich godzinach,
żeby nie kolidowały z pracą
pszczół na takiej plantacji.
Zwykle dzieje się to późnym
wieczorem lub nocą. Z drugiej
strony pszczelarz nie może
przeszkadzać w zabiegach
wykonywanych na plantacjach, czyli ule nie mogą być
ustawiane w miejscach, gdzie
nie powinny, gdzie np. istnieje

niebezpieczeństwo pożądlenia domowników – mówi
dr Dariusz Teper z Zakładu
Pszczelnictwa w Puławach.
Zarówno rolnicy, jak
i pszczelarze zdają sobie
sprawę z tego, że partnerska
współpraca oparta przede
wszystkim na skutecznej komunikacji, to szansa na dobrą
koegzystencję, wyższą jakość
i wielkość plonu, a w konsekwencji dostęp do bezpiecznej
żywności.
– Dzięki działalności
pszczół poprawiamy zarówno plonowanie roślin uprawnych, jak i jakość plonu, co
jest szczególnie ważne np.
w uprawach sadowniczych
– mówi dr Gazdecki.
U różnych gatunków plon
uzależniony od zapylaczy
kształtuje się na różnym poziomie, ale w większości przypadków jest to blisko 90 proc.
– Wprawdzie w przypadku rzepaku to ok. 30 proc.,
ale trudno się spodziewać,
że plantator pogodziłby się
z tym, że miałby o 1/3 niższy
plon – konkluduje dr Teper.
Źródło: NEWSERIA
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Odpowiednim systemem wentylacji w przechowalni zapewni dobrą kondycję bulw ziemniaka.
mokrą i suchą zgniliznę.

Potrzeby przechowalnicze
ziemniaków w Polsce oceniane
są na 3,0 mln ton, a aktualnie
w nowoczesnych przechowalniach i budynkach adaptowanych na przechowalnię
przechowuje się około 1 mln
ton ziemniaków. Pozostałe
ziemniaki przechowywane
są w kopcach tradycyjnych,
pryzmach technicznych,
piwnicach.
Zasadniczym celem przechowywania jest otrzymanie przez
wiele miesięcy ziemniaków

wysokiej jakości z minimalnymi stratami przechowalniczymi. Największe straty bulw
powstają w wyniku nadmiernych ubytków wody. Bulwy
wtedy stają się pomarszczone,
nekrozy pouszkodzeniowe powiększają się, a miąższ bulw
ma skłonność do powstawania ciemnych plam fizjologicznych. W niektórych latach
duże straty podczas przechowywania mogą powodować
choroby, do których zalicza
się głównie: zarazę ziemniaka,

Konkurencja na rynku ziemniaków wymusza uzyskiwanie
wysokiej jakości ziemniaków
przeznaczonych na wszystkie
kierunki użytkowania. Głównym czynnikiem wpływającym na utrzymanie wysokiej
ich jakości jest przechowywanie w nowoczesnych przechowalniach: budynkach dobrze
izolowanych termicznie, wyposażonych w efektywny
system wentylacji oraz w maszyny do załadunku i obróbki
ziemniaków.
Z punktu widzenia uzyskiwania wysokiej jakości przechowywanych ziemniaków
najważniejszym elementem
w przechowalni jest dobrze
działający system wentylacji.
Rozwiązania systemów wentylacji są ściśle związane ze
sposobem składowania - luzem
lub w paletach skrzyniowych.
W przechowalni luzem
w ysokoś ć sk ładowa n ia
waha się w granicach 1,5 do
5 m. W przechowalniach gospodarczych o pojemności

100-500 ton wysokość składowania wynosi najczęściej
2,5-3,5 m. Wolna przestrzeń
nad ziemniakami służąca do
przepływu powietrza podczas
wietrzenia i usypywania pryzmy powinna wynosić powyżej 120 cm.
W skład systemu wentylacji wchodzą następujące
podstawowe elementy: budka
wentylacyjna z wentylatorem
o wydajności około 90 (m3 x
h -1 x t-1), klapy (czerpnia i recyrkulacyjna), główny kanał
wentylacyjny, kanały rozprowadzające, wyrzutnia powietrza oraz system sterujący.
Powietrze tłoczone przez
wentylatory przedostaje się
przez całą warstwę ziemniaków między bulwami od dołu
do góry powodując: osuszanie
bulw, odbiór ciepła, wymianę
powietrza.
W przechowalni paletowej
system wentylacji składa się
z zespołu wentylacyjnego,
w którym umieszczone są:
wentylator, czerpnia powietrza zewnętrznego, czerpnia
powietrza wewnętrznego, rury

nadmuchowe. Natomiast wyrzutnie powietrza umieszczone są przeważnie na tej samej
ścianie przechowalni przy
której umieszczone są zespoły wentylacyjne.
Tłoczone powietrze przez
wentylator o wydajności ponad
120 (m3 x h -1 x t-1), wdmuchiwane jest do komory przechowalni i przepływa z dużą
prędkością między paletami
skrzyniowymi. Występuje intensywna wymiana powietrza
w warstwie ziemniaków przy
ściankach palety, natomiast
w warstwie środkowej wymiana powietrza jest minimalna.
Temperatura różnicuje się między środkiem a warstwą przyścienną palety.
W Polsce używa się palet
skrzyniowych ażurowych o pojemności od 500 kg (1,2 x 0,8 x
1,0 m) do 1500 kg (1,8 x 1,2 x
1.2 m) wykonanych z drewna. Palety mogą być ustawiane w stosy na wysokość
3-6 palet.
Właściwe wykorzystanie
zewnętrznych warunków
podczas wentylacji wymaga

Dr hab. Zbigniew Czerko
IHAR Oddz. Jadwisin
śledzenia temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej oraz podejmowania
odpowiedniej decyzji co do
sposobu wentylacji. Nowoczesne przechowalnie powinny
być wyposażone w mikroprocesorowe sterowniki, które automatycznie załączają
wentylatory, otwierają siłownikami klapy wentylacyjne
i optymalnie wykorzystują warunki zewnętrzne do
wentylacji.
Utrzymanie w przechowalni
odpowiednich warunków termiczno-wilgotnościowych dla
danego kierunku użytkowania
ziemniaków zawsze przyczynia
się do uzyskania bulw o wysokiej jakości.
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Od jedzenia humor
się zmienia
Nawyki żywieniowe Polaków i ich
stosunek do przekąsek
Wiele żywieniowych ciekawostek znaleźć można w raporcie
„Od jedzenia humor się zmienia”
przygotowanym przez Instytut
Badawczy ARC Rynek i Opinia
na zlecenie marki Kupiec.
– Raport „Od jedzenia humor
się zmienia” w klarowny sposób
pokazał stosunek Polaków do
przekąsek oraz innych posiłków
w ciągu dnia. Z przeprowadzonego
badania wynika, że aż 2/3 Polaków codziennie spożywa różnego
rodzaju przekąski. Niestety jednak
najczęściej są to słodycze lub szybkie i jednocześnie niezdrowe posiłki. Dodatkowo co trzeci badany
przyznaje, że podjada w tajemnicy
przed innymi, a 1/3 ankietowanych nie wie, które przekąski są
zdrowie, a które nie – komentuje
Izabela Jaskólska, Dyrektor Marketingu Kupiec.
Eksperci od dietetyki podkreślają, że w drodze do zdrowia
ważne jest regularne jedzenie,
a nie głodzenie, dlatego w ciągu
dnia powinno się spożywać co
najmniej 5 posiłków: 3 główne oraz 2 przekąski. Według
raportu „Od jedzenia humor
się zmienia” Polacy regularnie
spożywają trzy podstawowe posiłki tj. śniadanie, co deklaruje
aż ponad 93 proc. badanych,
obiad - niemal 99 proc. ankietowanych oraz kolację - 84 proc.
respondentów. Jednak o jedzeniu
zarówno drugiego śniadania,
jak i podwieczorku zapomina
co trzeci Polak.
W prawidłowo zbilansowanej
diecie ważna jest również pora,
w jakiej spożywamy poszczególne posiłki. Jak się okazuje
Polacy „przepisowo” jedzą jedynie śniadanie, pomiędzy godziną 7:00 a 8:00 oraz lunch,

między 10:00 a 11:00. Pozostałe
posiłki najczęściej nie są spożywane w rekomendowanych
przez specjalistów porach. Obiad
jadany jest o 2 lub 3 godziny
później od zalecanego czasu,
podwieczorek o 1 lub 2 godziny później, natomiast kolację
najczęściej konsumuje się po
godzinie 20:00, podczas gdy
ostatni posiłek dnia powinno
się jeść najpóźniej o godzinie
19:00.
Polacy wybierając „coś do
przegryzienia” najczęściej sięgają po owoce, kanapki, batony,
ciastka oraz produkty mleczne.
Można bezpiecznie raczyć
się pysznymi przekąskami na
poprawę humoru, nie bojąc się
o smukłą sylwetkę. – Sekret tkwi
w doborze odpowiednich składników i urozmaicaniu posiłków,
także tych najmniejszych. Należy spożywać duże ilości warzyw
i owoców, a unikać wysoko przetworzonych oraz sztucznych produktów. Jeśli dzień zaczniemy od
pożywnego śniadania, a w ciągu
dnia będziemy jeść regularnie,
nasza ochota na podjadanie nie
będzie tak silna. Kiedy się jednak pojawi lub kiedy odwiedzą
nas goście, przekąski starajmy
się przygotowywać samodzielnie. Eliminujmy bądź chociaż
ograniczajmy cukier np. na rzecz
miodu, a sól zastępujmy aromatycznymi przyprawami - doradza Piotr Kucharski, kucharz,
ekspert marki Kupiec.
Garść zdrowych, prostych
i oczywiście smacznych propozycji na przekąski można znaleźć na stronie www.kupiec.pl/
zdrowainspiracja.
Źródło: Agencja dotPR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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John Deere i nowe ciągniki
John Deere zapowiada nową serię ciągników
użytkowych klasy Premium.

Nowa seria to kompaktowe
i wydajne ciągniki, których
wprowadzenie zastąpi poprzednią serię 5R. W ostatnich
latach to właśnie ciągniki serii

5R cieszyły się największym
zainteresowaniem w ofercie
John Deere Polska. Wielu użytkowników maszyn zwracało
uwagę, że seria 5R stanowiła

optymalne rozwiązanie do pracy z ładowaczem czołowym.
W okresie od czerwca 2012 do
września 2014 zarejestrowano
ponad 700 egzemplarzy poprzedniej serii 5R.
Premiera nowej serii 5 ma
się odbyć podczas jesiennych
targów. - Wysokowydajne
i kompaktowe ciągniki zostały stworzone z myślą o tym,
by zastąpić poprzednią serię
5R w segmencie ciągników Premium. Zostaną po raz pierwszy zaprezentowane w trzecim
kwartale 2016 roku. Ciągnik
oficjalnie będzie przedstawiony podczas wystawy Agro-Show w Polsce – zapowiada
Piotr Dziamski z John Deere
Polska.
Ze względu na ogromną
popularność poprzedniej serii
5R John Deere Polska liczy na
duże zainteresowanie nowymi ciągnikami po jesiennych
targach.
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Serwis marki STEYR

Od teraz marka STEYR zapewnia swoim klientom
serwis w jeszcze większym zakresie.

Marka STEYR nie zamierza
ograniczać się tylko do produkcji najlepszych traktorów,
lecz pragnie zaoferować także znakomity serwis – teraz
w większym stopniu, niż kiedykolwiek wcześniej. Intensywne inwestycje w dział obsługi
posprzedażnej mają zapewnić,

by klienci, dzięki możliwości
skorzystania z samochodu
serwisowego STEYR lub nowych pakietów serwisowych
o nazwie STEYR PROTECT,
bezpośrednio doświadczyli
niezawodności marki STEYR..
Zespół serwisowy firmy
STEYR dba między innymi

o to, by w razie awarii naprawy
były dokonywane bezpośrednio na miejscu z wykorzystaniem samochodu serwisowego
STEYR, a części zamienne dotarły do klienta w ciągu 24 godzin. Ponadto, dział serwisowy
marki STEYR, współpracując
z marką CNH Industrial Capital, zapewnia indywidualne
rozwiązania związane z finansowaniem oraz, już wkrótce,
trzy kompleksowe pakiety
usług o nazwie STEYR PROTECT: pakiet STEYR PROTECT Gold obejmuje umowę
serwisową, rozszerzenie gwarancji oraz pakiet telematyczny, pakiet STEYR PROTECT
Silver oferuje umowę serwisową oraz rozszerzenie gwarancji, natomiast pakiet STEYR
PROTECT Bronze – umowę
serwisową.
Aby zapewnić nowej ofercie
serwisowej własną tożsamość,
powołano do życia samodzielną jednostkę o nazwie STEYR
Service.
Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

TRAKTOR

Krukowiak właścicielem
POM Ltd Brodnica
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Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak
wchodzi na rynek maszyn uprawowych i siewnych.
Wszystko dzięki przejęciu firmy POM Ltd z Brodnicy, jednego
z głównych polskich producentów tego typu maszyn. Od końca
czerwca prezesem POM-u Brodnica jest Seweryn Borkowski, który
kieruje także KFMR Krukowiak.
Kujawska Fabryka Maszyn
Rolniczych Krukowiak to firma rodzinna z prawie 40-letnią historią. Skromne początki
firmy w Redczu Krukowym nie
zapowiadały, że stanie się ona
jednym z głównych graczy na
polskim rynku opryskiwaczy
i maszyn warzywniczych. Połączenie sił z POM Brodnica
otwiera nowe możliwości rozwoju obu firm. POM Brodnica
swoimi korzeniami sięga aż roku
1946, kiedy to powstał Pracowniczy Ośrodek Maszynowy na
zrębach TOR Brodnica. W swojej ofercie posiada szeroką gamę

wysokiej klasy maszyn uprawowych i siewnych. Myśl technologiczna rodem z Brodnicy oraz
potencjał i solidna sieć dealerska
Krukowiaka pozwoli stać się obu
firmom liczącym się graczem na
trudnym rynku maszyn uprawowych i siewnych.
Przejęcie kontroli nad POM
Brodnica przez KFMR Krukowiak nie oznacza połączenia
firm, POM Brodnica nadal będzie funkcjonować jako odrębny podmiot gospodarczy, swoje
maszyny sprzedawać będzie pod
swoją marką, choć nie powinno dziwić, że już wkrótce będzie
można zauważyć elementy łączące obie firmy.
- Ten rok określany jest przez
większość branży jako wyjątkowo
trudny, my zamiast narzekać wolimy działać, zamiast poddawać
się realiom rynkowym wolimy

je kreować. Na ukończeniu jest
potężna inwestycja w Brześciu
Kujawskim, gdzie za około 12 milionów złotych budujemy nowe
hale, uruchomiliśmy także nowoczesną linię malarską. Teraz
inwestujemy w POM Ltd, chcemy
pokazać, że na rynku maszyn
uprawowych, podobnie jak na
rynku opryskiwaczy, możemy
skutecznie konkurować z zachodnimi koncernami, a nawet w tej
konkurencji zwyciężać – mówi
Prezes KFMR Krukowiak i POM
Ltd Brodnica Seweryn Borkowski.
Obie firmy łączą swoje potencjały, czego wyrazem będzie np.
wspólne stoisko na najbliższych
targach AgroShow w Bednarach.
Co ciekawe obie firmy od lat sąsiadowały z sobą na tej wystawie,
teraz będą miały wspólne stoisko.
Źródło: KFMR Krukowiak
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

URSUS w czołówce

URSUS liderem wzrostów sprzedaży nowych
ciągników w pierwszym kwartale br.
W pierwszym kwartale 2016 r.
URSUS, jedyny polski producent
ciągników, odnotował niemal
50-procentowy wzrost sprzedaży
nowych ciągników w porównaniu do analogicznego okresu
ubiegłego roku.
Z analiz Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego
(PZPM) na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów
(CEP) wynika, że lubelski producent jest liderem wzrostów
w branży, ponieważ jako jedyny spośród 10 największych
firm w kraju, zanotował wzrost

rejestracji nowych ciągników,
podczas gdy cała branża spadła
łącznie o 28 procent.
W omawianym okresie
wszyscy pozostali producenci
znajdujący się w pierwszej dziesiątce z największym udziałem
w rynku, odnotowali spadki.
Łącznie wielkość sprzedaży
na całym rynku w pierwszym
kwartale br. zmniejszyła się
o 28 procent, wskazuje PZPM.
URSUS utrzymał wzrost sprzedaży na poziomie niemal
50 procent, podczas gdy pozostali producenci ciągników

rolniczych, należący do pierwszej dziesiątki, odnotowali
przynajmniej 10-procentowe
spadki.
Dobry początek roku
dla URSUSA jest kontynuacją sukcesów z 2015 roku,
w którym liczba rejestracji
nowych ciągników wzrosła o 47% w porównaniu
z poprzednim okresem,
a spółka odnotowała rekordowe przychody na poziomie
324,4 mln zł.
Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Od początku 2016 r. URSUS jako jedyny utrzymał wzrost sprzedaży na poziomie niemal 54 procent.
Pozycja

Marka

Zmiana

styczeń – maj
2016 r.

styczeń – maj
2015 r.

1

URSUS

53,60%

232

151

2

CLAAS

-22,50%

138

178

3

KUBOTA

-22,60%

386

499

4

ZETOR

-32,30%

498

736

5

VALTRA

-34,90%

121

186

6

CASE IH

-37,80%

245

394

7

NEW HOLLAND

-39,50%

540

892

8

FARMTRAC

-42,60%

113

197

9

JOHN DEERE

-47,40%

481

915

10
DEUTZ-FAHR
-54,50%
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP

227

499
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