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Już 15 lat jesteśmy z Wami w roli łącznika między nauką i praktyką.
Pierwszy numer Raportu
Rolnego ukazał się w dniu
1 sierpnia 2001 roku jako
bezpłatny magazyn o tematyce rolniczej, dostępny dla
czytelników na terenie całej
Polski. Początkowo miesięcznik Raport Rolny drukowany
był w nakładzie od 3 do 5 tys.
egzemplarzy, teraz gazeta wychodzi w nakładzie 15,5 tys. na
jedno wydanie, a z okazji największych imprez targowych
drukujemy nawet do 21 tys.
egzemplarzy. Przez 15 lat naszej obecności na rynku prasy
rolniczej, w rolnictwie zaszło
wiele zmian i wydarzeń nie

tylko w obrębie samej gazety,
ale również w Polsce i w Europie. Najważniejszym wydarzeniem było wejście Polski do
Unii Europejskiej w 2004 roku.
Prawo i fundusze unijne spowodowały, że polskie rolnictwo i przemysł przetwórstwa
rolno-spożywczego stały się
nowoczesne i konkurencyjne.
W realizacji tych przemian też
uczestniczyliśmy, starając się
na łamach naszego magazynu zachęcić do podejmowania
odważnych decyzji.
Od początku zadaniem
miesięcznika Raport Rolny było pośredniczenie

w przekazywaniu najświeższych wydarzeń odnośnie
zmian w polityce rolnej
oraz osiągnięć naukowych
gotowych do zastosowania
w gospodarstwach rolniczych. Zamysłem Wydawcy
było natomiast dostarczenie
tych informacji do czytelnika
bezpłatnie.
Na przestrzeni tych lat rozwinęliśmy współpracę z wieloma naukowcami z Instytutów
Badawczych oraz uczelni rolniczych a także z ekspertami
firm wytwarzających wszelkiego rodzaju środki do produkcji rolnej. Uczestniczyliśmy

w największych w Polsce
i w Europie targach i wystawach rolniczych. Jesteśmy też
zawsze na pokazach polowych,
aby przekazywać informacje
o wdrażanych nowościach na
rynku rolniczym ale również
żeby bezpośrednio porozmawiać z rolnikami i poznać ich
uwagi na temat wprowadzanych do produkcji nowych odmian roślin uprawnych czy
maszyn rolniczych.
Jesteśmy z Wami Drodzy
Czytelnicy od 15 lat i dla Was
robimy to wszystko z pasją i zamiłowaniem do rolnictwa oraz
z szacunku do najtrudniejszego

a zarazem najważniejszego na
świecie zawodu rolnika.
Wszystkim naszym czytelnikom, rolnikom, partnerom,
i sympatykom życzymy sukcesów osobistych i zawodowych, a sobie życzymy aby
ciągle wzrastał nakład naszego
miesięcznika i abyśmy mogli
w ten sposób dołożyć swoją
cegiełkę do rozwoju i postępu
polskiego rolnictwa.
Dziękujemy Wam za te
wspólne 15 lat i zapraszamy
Was do siebie. Bądźcie z nami.
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„Firma Przyjazna Klientowi” Dobra uczelnia, to znaczy jaka?
Producent maszyn rolniczych – spółka Metal – Fach
z Sokółki – po raz kolejny znalazła się w prestiżowym
gronie laureatów godła „Firma Przyjazna Klientowi”.
Firma znalazła się obok
tak renomowanych marek
jak Enea, PGE, RWE czy GLS.
Program Firma Przyjazna
Klientowi to projekt badawczo-certyfikacyjny prowadzony od
19 lat przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Jego
celem jest niezależna ocena
jakości obsługi klienta danej
firmy i prawdopodobieństwo
rekomendacji korzystania
z jej usług.
Janusz Kaźmierowski, wiceprezes Metal – Fach, nie kryje
wielkiej satysfakcji z tego powodu. - Jesteśmy dumni, że
znów znaleźliśmy się w tak prestiżowym gronie. Wartość nagrody jest dla nas tym większa,
bo została przyznana w oparciu o ocenę dokonaną przez
naszych klientów – a zatem
najważniejsze jury.
- Od lat przykładamy znaczną wagę do poziomu obsługi
i relacji z klientami. Każdego
staramy się traktować w sposób wyjątkowy i szczególny,

próbując spełniać indywidualne oczekiwania i odpowiadać
na bieżące oraz zmieniające
się potrzeby. To wszystko,
jak widać procentuje. Zaufanie klientów nie jest dane
raz na zawsze, dlatego należy
systematycznie pracować nie
tylko nad jakością wyrobów
ale i obsługą klienta – dodaje.
Nagroda jest przyznawana
w oparciu o wyniki niezależnych badań w zakresie oceny
doświadczeń i satysfakcji klientów danego przedsiębiorstwa.
W procesie badania, ocenie
poddawane są cztery obszary:
zadowolenie klientów, satysfakcja ze współpracy, jakość

obsługi i prawdopodobieństwo
rekomendacji. W zależności
od wielkości firmy i skali jej
działania, odpowiednio jest
dobierana próba badawcza.
Godło trafia do firmy w przypadku otrzymania minimum
85% pozytywnych opinii.
Organizatorem Programu
jest Fundacja Obserwatorium
Zarządzania – instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się
problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz
edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.
Źródło: Metal – Fach
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Jest tyle uczelni, że może zakołować w głowie
maturzysty.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
została wyróżniona tytułem
„Najbardziej innowacyjnej
i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw
zawodowych” oraz certyfikatem „Dobra Uczelnia, Dobra
Praca”. W konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne
z Poznania oceniano krajowe
uczelnie pod kątem prowadzenia projektów i wszelkich
działań zwiększających szanse absolwentów na trudnym
rynku pracy.
Programy certyfikacji Akademickiego Centrum Informacyjnego cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony
polskich uczelni, a także są
dobrze rozpoznawalnym znakiem jakości szkół wyższych
wśród kolejnych roczników
maturzystów. Konkurs na
„Najbardziej innowacyjną
i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw
zawodowych” ma na celu
ocenę stopnia wykorzystania

Lądowisko w Narwi
Inwestycje Pronaru sięgają nieba.
Firma Pronar to niekwestionowany lider rynku maszyn
i urządzeń dla rolnictwa, usług
komunalnych oraz branży
transportowej i siecią dilerską
w ponad 60-ciu krajach świata.
W Narwi dba się o dobrą
atmosferę dla biznesu. Pronar,
który wystartował w 1988 roku
i od tego czasu nieprzerwanie
się rozwija, podejmuje ciągle
ambitne wyzwania. Ponad
2000 zatrudnionych pracowników, 7 nowoczesnych fabryk,
innowacyjne Centrum Badawczo Rozwojowe, lądowiska
samolotowe i śmigłowcowe.
Zdobywa nowe rynki zbytu
swoich produktów.
To wszystko powoduje, że
Spółka jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się firm w kraju więc
naturalną koleją jest skrócenie
„odległości w czasie” dotarcia
do partnerów i odbiorców.
Do tego odpowiednim rozwiązaniem jest wykorzystanie
lotnictwa. Mając rozbudowaną sieć dealerską na całym
świecie, szybkie dodarcie do

kontrahentów jest priorytetem.
Z tej prostej kalkulacji podjęto
decyzję o zakupie samolotów docierających szybko do dalszych
lotnisk w Polsce i w Europie.
Kolejnym krokiem było przystosowanie infrastruktury do ich
optymalnego wykorzystania.
Firma Pronar Sp. z o.o. dysponując śmigłowcami, wybudowała
dla nich lądowisko śmigłowcowe i utwardzony pas startowy
o długości 1000 metrów. Są one
przystosowane do wykonywania
startów i lądowań w warunkach
atmosferycznych VFR zarówno
w dzień jak i w nocy.
Z istniejącej infrastruktury
lotniczej, w ramach stosownych porozumień, będzie
korzystało lotnictwo Straży
Granicznej, Policji, Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego oraz
statki powietrzne przeciwpożarowych służb leśnych.
Wykorzystanie lądowiska
Pronaru przez samoloty pożarnicze należące do Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych,
umożliwia szybszy dolot do zagrożonych obszarów leśnych,

w tym szczególnie Puszczy Białowieskiej, która znajduje się
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tak atrakcyjnym turystycznie regionie
kraju brakowało miejsca do lądowania i uzupełnienia paliwa
dla osób planujących wyprawy lotnicze w rejon Podlasia,
a także do państw sąsiadujących. Baza lotniskowa w Narwi
staje się zatem strategicznym
punktem na mapie lotniczej
i turystycznej naszego regionu.
Pronar, jako lider na podlaskim rynku paliw, rozszerzyła
koncesję o paliwo lotnicze JET
A – 1, zaspokajając tym samym
zapotrzebowanie potrzeb paliwowych w tej części Polski.
Oficjalne otwarcie lądowisk
w Narwi odbyło się 15 lipca 2016 roku i ma na celu
przybliżenie potencjalnym
użytkownikom możliwości
jakie zapewnia komunikacja
lotnicza.
Źródło: Pronar
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

nowoczesnych technologii
wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi
działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji
wyższej.
Laureatami konkursu
„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia
w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”
obok SGGW zostały także:
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz
Międzynarodowa Wyższa
Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
SGGW zdobyła także
certyfikat „Dobra Uczelnia
- Dobra Praca”. Program
tej certyfikacji jest skierowany
do wszystkich uczelni w Polsce
(zarówno publicznych jak i niepublicznych). Ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre
wzorce w sektorze szkolnictwa
wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań
na rzecz tworzenia perspektyw

zawodowych. Nie da się ukryć, że
właśnie aspekt praktyczny kształcenia i właściwe przygotowanie
studentów do pracy, zaczyna dominować w myśleniu i podejściu
do organizacji studiów w Polsce.
Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Przed nami osiemnasta edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW.
Największa w Europie plenerowa Wystawa Rolnicza, organizowana przez Polską Izbę
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, odbędzie
się w dniach 23 – 26 września
w Bednarach koło Poznania.
AGRO SHOW od lat postrzegane jest przez branżę jako
doskonałe miejsce prezentacji
najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń
rolniczych polskich oraz zagranicznych marek. Podczas
4 dni Wystawy rolnicy przybywający do Bednar będą mieli możliwość zapoznania się
z kompletną ofertą środków
produkcji i usług dla rolnictwa i spotkać się bezpośrednio
z przedstawicielami wszystkich
liczących się instytucji oraz
agencji związanych z branżą rolniczą. Na przestrzeni
lat impreza ta stała się ważną platformą do poszerzania
wiedzy, wymiany poglądów,
kontaktów i doświadczeń.
Spośród innych wystaw

branżowych AGRO SHOW
wyróżnia przede wszystkim
otwarta przestrzeń - 120 ha
na terenie lotniska Bednary
- która daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji
maszyn. Do dyspozycji oferuje
aż 150 tys. m2 powierzchni
wystawienniczej! Wystawcy
mogą pokazać maszyny i urządzenia rolnicze nie tylko na
standardowych stoiskach,
ale również zaprezentować
je ich podczas pracy. Polska
Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych jako
pierwsza w Polsce wprowadziła pokazy maszyn w akcji
na wolnym powietrzu. Bardzo
szybko stały się one najbardziej
widowiskowym elementem
Wystawy. Tylko tutaj można
obejrzeć działające maszyny
z wybranej grupy asortymentowej oraz przekonać się jak
sprawdzają się w polu. Podczas
AGRO SHOW organizowane
są bowiem liczne ekspozycje
pokazowe na poletkach i na

Komunikat ARR

Przedsiębiorco działający na rynku
wina pamiętaj o złożeniu
deklaracji w ARR
Przedsiębiorcy posiadający
zezwolenie na obrót hurtowy
wyrobami winiarskimi o zawartości alkoholu do 18% są
zobowiązani do złożenia deklaracji o zapasach win lub
moszczów winogronowych
(stan na 31 lipca br.) Termin
składania deklaracji upływa
w Agencji Rynku Rolnego
31 sierpnia 2016 r. Nie złożenie deklaracji w terminie
podlega sankcjom.
Deklaracje o zapasach win

lub moszczów winogronowych
można złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego
w Warszawie przy Karolkowej 30 albo wysłać pocztą.
W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla
pocztowego.
Wzór formularza deklaracji jest dostępny na stronie internetowej ARR: http://www.
arr.gov.pl/data/01555/rozp_
mrirw_04082014_25082015_
zal17.pdf.

specjalnie przygotowanym
ringu. Fani nowinek technicznych i technologicznych
co roku są zaskakiwani przez
producentów maszyn, starających się w efektowny sposób
pokazać działające maszyny
i zorganizować dobre show,
również z komentarzem moderatorów. Formuła pokazów
i prezentacji maszyn z roku na

rok jest udoskonalana.
W tym roku będą miały
miejsce pokazy agregatów
uprawowo-siewnych. Każda
prezentacja składać się będzie z dwóch części. Pierwsza
odbędzie się na ringu, gdzie
zgłoszone do pokazu maszyny zaprezentują się zwiedzającym. Ta część opatrzona będzie
profesjonalnym komentarzem.

Następnie wszystkie agregaty
uprawowo-siewne przejadą na
niewielkie indywidualne poletka o wymiarach 20x100 m2
i tam odbędzie się dalsza ich
prezentacja.
Podczas AGRO SHOW, tradycyjnie już, odbędą się finały ogólnopolskich konkursów
„Mechanik na Medal” (V edycja) i „Młody Mechanik na

Medal” (IV edycja), a także
ciekawe seminaria skierowane
do rolników.
Serdecznie zapraszamy na
AGRO SHOW 2016!
To zaledwie 25 km od Poznania. Szybki dojazd dzięki
autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
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Wzrośnie eksport polskiej
wołowiny do Turcji
Trzy nowe, polskie zakłady
zostały wpisane na listę zakładów uprawnionych do eksportu wołowiny, którą prowadzi
Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Inwentarza Żywego
Republiki Turcji.
Władze tureckie poinformowały dziś Główny Inspektorat
Weterynarii o wynikach kontroli przeprowadzonej w od
29 czerwca do 1 lipca br.

w polskich zakładach sektora
mięsa wołowego. Zezwolenie
na eksport swoich produktów
na turecki rynek uzyskały
wszystkie przedsiębiorstwa,
w których odbyła się inspekcja.
Obecnie dostęp do tureckiego
rynku ma dziewięciu polskich
producentów mięsa wołowego. Uzyskali oni uprawnienia
eksportowe w wyniku trzech
kontroli przeprowadzonych

przez inspektorów tureckich
na przestrzeni ostatnich jedenastu miesięcy.
W lipcu br. Główny Inspektorat Weterynarii przekazał
stronie tureckiej listę kolejnych
kilkunastu podmiotów zainteresowanych sprzedażą wołowiny na turecki rynek. Obecnie
czekamy na wyznaczenie terminu następnej kontroli.
Źródło: MRiRW

POM Brodnica zmienia wizerunek

Widać już pierwsze efekty działań KFMR Krukowiak,
nowego właściciela POM Brodnica.

Po zakupie firmy pod koniec czerwca nowy prezes POM
Brodnica Seweryn Borkowski,
kierujący także KFMR Krukowiak, rozpoczął proces modernizacji firmy z Brodnicy. Od
tego tygodnia brodnicki POM
posługuje się zupełnie nowym
logo, które poprzez motyw lwa

nawiązuje do obecnego związku z KFMR Krukowiak.
Zmiany wizualne zaszły
także w nazewnictwie i znakowaniu maszyn. W tym
tygodniu do dealerów POM
Brodnica i KFMR Krukowiak
trafiły nowe cenniki maszyn
z Brodnicy. Najbardziej widoczną zmianą jest nowe
nazewnictwo maszyn inspirowane alfabetem greckim.
Jak podkreśla prezes POM
Brodnica Seweryn Borkowski, póki co widać zmiany

w wizerunku, ale już wkrótce
da się dostrzec zmiany w wyglądzie i jakości wykonania
maszyn. Krukowiak znany jest
z wysokiej jakości produktu
oraz sprawnego serwisu, te
same standardy wdrażane
będą także w Brodnicy. Na
szczęście w POM-ie nie brakuje
fachowców, z którymi można
bez obaw rozwijać firmę.
Źródło: KFMR „Krukowiak”
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dni Pola PROCAM
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W czerwcu odbyła się XII edycja cyklu spotkań
z rolnikami pod nazwą Dni Pola.
Pogoda w tym roku znakomicie dopisała. Było bardzo
słonecznie i ciepło, dzięki
czemu w 7 miejscowościach,
w których odbywały się Dni
Pola, gościło wielu rolników.
Uczestnicy pokazów mogli zobaczyć w jaki sposób, mimo
trudnych warunków do przetrwania (bardzo niska temperatura bez okrywy śnieżnej),
przezimowały uprawy pszenicy
oraz rzepaku.
ABAKUS, SHREK, ALEXANDER, DK EXODUS to
odmiany rzepaku ozimego,
które najlepiej przetrwały
okres wegetacyjny. Podobnie
jak pszenice ozime NORIN,
EMILIO, FAKIR czy ENNSIO
po trudnej zimie bardzo dobrze
zregenerowały się, co można
było zobaczyć na poletkach
doświadczalnych w każdej
lokalizacji.
Rolnicy, uczestniczący
w tegorocznych Dniach Pola,
mogli poznać nowe produkty
na rynku rolniczym jak np.
REWITAL PRO+ z Bio-Gen,
który niezawodnie regeneruje zdegradowaną różnymi
czynnikami mikroflorę glebową, uzupełniając środowisko glebowe w pożyteczne
mikroorganizmy lub ISOTAK

PRO+ z SDP, który poprawia
właściwości cieczy roboczej,
stabilizuje roztwór i poprawia
mieszalność agrochemikaliów,
jak również nawozy doglebowe
proponowane przez firmę FCA.
Do dyspozycji rolników był
również Ekspert Kiszonkowy
z firmy Limagrain, gdzie można było zbadać próbę kiszonki
i dowiedzieć się o jakości przygotowanej paszy, a u „lekarza
roślin”, rolnicy mogli pogłębić wiedzę na temat chorób
i szkodników roślin oraz jak

im zapobiegać i leczyć.
W tym roku na Dniach Pola
gościli też pszczelarze, którzy zapraszali do degustacji
pysznych miodów i dzielili się
swoją wiedzą o tych pożytecznych owadach oraz zasięgnąć
wiedzy jak o nie dbać.
Jak zwykle nie zabrakło konkursów na temat agrotechniki
atrakcyjnymi nagrodami oraz
pokazu maszyn rolniczych.
Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Na poletkach z Ampol-Merol

Dni Pola przyciągają nowinkami produktowymi, a także nowoczesnymi rozwiązaniami
nawożenia i ochrony roślin.

Już po raz kolejny organizowane w pełni lata
w gospodarstwach rolnych
w Niedźwiedziu ( woj. kujawskopomorskie) i Trampowie (
Trępnowy, k. Nowego Stawu,
woj. pomorskie).
Piękna pogoda dopisała,

dzięki czemu przebywanie na
polu stanowiło dla zebranych
niezwykłą przyjemność.
Eksperci Ampol-Merol Sp.
z o.o. mieli okazję w ypowiedzieć się na temat nawożenia
produktami marki Agravita®.
Przybliżyli również zalety

wysianych na poletkach demonstracyjnych odmian
zbóż oferowanych jako materiał siewny pod marką Nasze Nasiona® i zastosowanych
technologiach ochrony roślin.
Rolnicy mogli zapoznać się
z zaletami proponowanych
przez Ampol-Merol rozwiązań. Z dużym zaciekawieniem
oglądali kolekcje odmian zbóż
ozimych i rzepaków, zwłaszcza
że spotkania zlokalizowane
były w rejonach największych
uszkodzeń po zimie.
Fakt, że Ampol-Merol może
pochwalić się pełną ofertą zbóż
ozimych i rzepaków stanowi
doskonały dowód na to, że
wszystkie odmiany są dobrane
do rejonu uprawy prawidłowo.
Szczególne zainteresowanie
wzbudziła odmiana pszenżyta ozimego Transfer, która

jako jedyna może pochwalić
się 0% uszkodzeń po zimie
2015/2016 (wyniki COBORU 2016).
Pszenżyto ozime Silverado,
poza doskonałym stanem plantacji, zachwycało też zdrowotnością i wigorem.
Popularnością wśród odwiedzających cieszyła się
także pszenica ozima Franz.
Odmiana przykuwała uwagę
bardzo dużą zdrowotnością
łanu i odpornością na stres,
a która w konsekwencji przynosi bardzo duży plon wysokiej jakości ziarna.
Jednakże najwięcej uczestników zainteresowanych było
informacjami nt. pszenicy ozimej Gordian.
Stan plantacji, jak i informacje z rynku nt. wyników plonowania i jakości tej odmiany

brzmią na tyle obiecująco, że
jest to jeden z liderów wśród
odmian pszenicy ozimej
w Polsce.
Ta typowo warsztatowa
część imprezy spotkała się
z dużym zainteresowaniem
zebranych, którzy chętnie
zadawali pytania fachowcom nt. programów ochrony
i nawożenia.
Dni Pola to niesamowita impreza, którą co roku odwiedzają setki rolników chcących
zobaczyć coś nowego. Nasze
nowości to nie tylko nowinki
rynkowe. To również nasze
aktualne obserwacje i hity
w ofercie zaznaczył z dumą
Łukasz Winiecki, Dyrektor
Działu Nasiennego.
Grzegorz Kopeć, Dyrektor
ds. Innowacji Produktowych
Ampol-Merol dodał natomiast

– Na Dniach Pola Ampol-Merol pokazaliśmy naszą kolekcję
odmian. Cieszymy się bardzo,
że w tym roku, który był tak
trudny wegetacyjnie, nasi
klienci mogli dobrze ocenić
ich cechy i zdolności przetrwania. Co więcej, zobaczyli te odmiany na własne oczy,
a przy udziale ekspertów mogli
zwrócić uwagę na ich największe zalety.
Tegoroczne spotkania
z Ampol-Merol odbyły się
w pirackim klimacie doskonale pasującym do letniej, już
wakacyjnej aury. Firma promowała w ten sposób na Dniach
Pola Program lojalnościowy
dla swoich Klientów Ampol-Merol VIP Club.
Źródło: Ampol-Merol
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Bieżący rok to kolejny sezon, który nie rozpieszcza rolników.

Na wszystkich tegorocznych poletkach Belissa prezentowała się okazale i zwracała uwagę
zwiedzających.
W 2015 roku mieliśmy do
czynienia suszą, z kolei początek 2016 roku to problem wymarznięć. Podczas tegorocznej
zimy od Wielkopolski aż do
Pomorza na dużej części pól
wymarzły oziminy. Najbardziej
ucierpiały jęczmienie, ale sporo
też wyleciało pszenic. Najwięcej wymarznięć pszenic było
w północnej Wielkopolsce,
całym województwie kujawsko-pomorskim, na Pomorzu,
a także we wschodniej Polsce.
Głównym powodem wymarznięć był oczywiście anormalny przebieg pogody. Długa
wegetacja roślin trwająca do
końca grudnia, nagły spadek
temperatury na początku
stycznia, brak okrywy śnieżnej na niezahartowanych roślinach. Zimny wiatr tylko
pogarszał sytuację. Jednak
drugim powodem mającym
wpływ na taki stan rzeczy
były decyzje rolników co do
wyboru odmian. Wielu rolników pokusiło się o odmiany pszenicy zagranicznych
hodowli o bardzo wysokim
potencjale plonowania. Mankamentem tych odmian jest
bardzo niska zimotrwałość.
Uprawa takich odmian jest
w naszym klimacie bardzo
ryzykowna. Wiele z nich nie
jest odnotowanych w Krajowym Rejestrze, co znaczy, że
nie zostały gruntownie sprawdzone w warunkach Polski. Sytuacja na polach pokazała, że
choć ostatnie zimy przebiegały
dość łagodnie, to wspomniane odmiany nie sprostały tym
warunkom. W związku z tym
należy zainteresować się innymi odmianami. Większość odmian, które nie przetrwały tej
zimy to odmiany zagraniczne.

Zimotrwałość…
Biorąc pod uwagę ostatnie problemy z przezimowaniem pszenic warto rozważyć
uprawę nowo zarejestrowanej
w 2014 roku odmiany pszenicy
ozimej Belissa. Już w samym
kontekście zimotrwałości
jest kreacją godną polecenia.
W sytuacji, gdzie w wielu rejonach kraju borykaliśmy się
z wymarznięciami pszenic,
Belissa radziła sobie na tyle
dobrze, że COBORU po zimie
2016 zwiększył tej odmianie
parametr zimotrwałości na
5° (ocena w skali 9°). Mrozoodporność odmiany została
zweryfikowana także podczas
fatalnej zimy 2012, kiedy to
badana była w doświadczeniach rejestrowych. Dobra odporność na niskie temperatury
z pewnością przyczyniła się
do tego, że odmiana trafiła
do rejestru.

… i plenność
Dobre wyniki plonowania
Belissy potwierdzają oficjalne
wyniki badań. Doświadczenia
rejestrowe COBORU w latach
2012‑2013 potwierdziły, że
jest to nowoczesna odmiana przeznaczona do uprawy
zarówno w normalnych, jak
i w intensywnych warunkach.
W latach rejestracji uzyskała
plon 107% wzorca w a1 oraz
104% wzorca w a2. Wielu
rolników przeświadczonych
jest jednak, że wyniki plonowania z poletek nijak mają się
do produkcji towarowej danej
odmiany. W przypadku Belissy, potencjał plonowania
potwierdza Tomasz Karaś,
kierownik Gospodarstwa

Rogożewo w województwie
wielkopolskim, który na swych
polach Belissę uprawia już
drugi rok.
„W 2015 roku z 18 hektarowego pola klasy 3a Belissa dała
średnio ponad 10 ton ziarna.
Był to rok bardzo suchy, co
wpłynęło na zniżkę plonu, ale
odmiana i tak zaplonowała
wyżej niż prognozowałem,
a ziarno było zdrowe i dobrej
jakości. Myślę, że przy bardziej
pomyślnym przebiegu pogody odmiana jeszcze bardziej
odwdzięczyłaby się w plonie”
– mówi Tomasz Karaś.
Na polu, na którym uprawiał wtedy Belissę, zastosowano jesienne nawożenie
w postaci 300 kg NPK po
przedplonie rzepakowym,
natomiast na wiosnę łącznie
180 kg czystego azotu w 3 dawkach (250 kg saletrosanu przed
ruszeniem wegetacji, w drugiej
dawce 220 kg saletry amonowej w fazie strzelania w źdźbło
oraz 100 kg w trzeciej dawce).
Wraz z każdym z trzech zabiegów fungicydowych stosowano
nawożenie dolistne siarczanem magnezu oraz nawozem
wieloskładnikowym. Pszenica
została także skrócona.

Zdrowotność
Tomasz Karaś, zachęcony
dobrymi wynikami odmiany,
także i w tym roku postawił
na uprawę tej odmiany. Spotkaliśmy się na polu u Pana
Karasia, na którym akurat wykonywane były profilaktyczne
zabiegi fungicydowe. Była to
też dobra okazja do oceny stanu planacji Belissy. „Odmiana
dobrze przezimowała, rośliny
silnie się rozkrzewiły i ładnie

rozwinęły. Belissa wykazała się
bardzo dobrym wigorem i od
samego początku łan nabrał
intensywnej zielonej barwy.
Na roślinach nie było widać
oznak chorób” – mówi Tomasz
Karaś. Dodaje też, że odmiana jest łatwa w prowadzeniu
łanu. Z pewnością pomocna
jest w tym duża odporność na
choroby grzybowe, w szczególności na rdzę brunatną oraz
mączniaka. Niska podatność
na choroby podstawy źdźbła
sprawia, że odmiana daje możliwość uprawy w stanowiskach
po zbożach. W ostatnich latach w Polsce bardzo nasiliło się zjawisko występowania
rdzy żółtej, na którą odmiana ma zwiększoną odporność.
„Mamy doświadczenia poletkowe kandydatów do rejestracji zlokalizowane w różnych
regionach kraju. Na każdym
z nich mamy też wysianą Belissę. Odmiana jest w tym roku
czysta i zdrowa, nie widać na
niej żadnych porażeń rdzą żółtą. To duża zaleta odmiany,
którą w 2016 roku COBORU potwierdziło wynikiem
7,6 w skali 9°” – informuje
hodowca odmiany, dr Edward
Witkowski.

Tomasz Karaś, kierownik Gospodarstwa Rogożewo: „Belissa
jest łatwa w prowadzeniu łanu”

Zalety Belissy dostrzeżone przez profesjonalistów

Rolnicy mądrzy
przed szkodą
Sporo takich właśnie rolników w tym roku zjechało na
wystawy rolnicze organizowane corocznie przez ODR-y,
w tym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, czyli z rejonu,
gdzie wymarzło bardzo wiele pszenic.
W tym roku zwiedzający poletka mieli ułatwione
zadanie. Oceniali tylko nieliczne odmiany o najwyższej
zimotrwałości. Pośród nich
uwagę przyciągała Belissa,
która wyróżniała się łatwo
zauważalną na tle innych odmian wczesnością i dorodnymi
kłosami.

Eksperci branży szybko
zauważyli walory Belissy,
dzięki czemu jest już ona
dostępna w portfolio najlepszych firm nasiennych w kraju.
„Belissę obserwuję od samego
początku. Potwierdza się jej
potencjał plonowania i zimotrwałość. Uważam, że w tej
odmianie warty jest też
podkreślenia fakt dobrych
parametrów jakościowych
ziarna. Wysoka zawartość
białka w ziarnie (13,6%), ponad
30% zawartość glutenu oraz
odpowiednia liczba opadania

sprawiają, że jest to odmiana
przydatna na cele młynarsko-piekarnicze” – mówi Leszek
Chmielnicki, Prezes Zarządu
firmy ROLNAS w Bydgoszczy.
– Większością cech technologicznych dorównuje wzorcowej odmianie, a jej dużym
atutem jest wysoka przedżniwna odporność na porastanie
(maksymalna ocena w skali 9°,
odmiana wzorcowa 6°). Co
istotne, dzięki krótkiemu
i sztywnemu źdźbłu odmiana
jest bardzo odporna na
wyleganie – dodaje.
Odmiana Belissa już od ubiegłego roku jest w produkcji
nasiennej firmy ROLNAS. Wybór
jest nieprzypadkowy, gdyż
odmiana praktycznie wyczerpuje uprawę tego gatunku. Wiele
korzystnych cech odmiany
pozwala ją zaliczyć do grupy
bardzo cennych, polskich
odmian z dużymi szansami, by
stać się jedną z najpopularniejszych odmian i odnieść
rynkowy sukces. Dodatkowo
nadaje się do uprawy po
różnych przedplonach i na
różnych stanowiskach, także
tych przeciętnych i nieco
zakwaszonych, gdyż cechuje ją
tolerancja na duże stężenie
glinu. Szczerze polecam
wszystkim rolnikom.

Pole w Rogożewie, z którego w 2015 roku zebrano ponad 10 ton/ha ziarna Belissy

Nowe
odmiany
pszenicy
ozimej
Co roku Krajowy rejestr pszenicy ozimej poszerza się o nowe
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wartościowe odmiany.
W tym roku nowości przybyło wyjątkowo dużo, bo aż
18. Wśród tegorocznych rejestracji przeważają odmiany
zagraniczne, a tylko trzy odmiany pochodzą z hodowli
krajowej. Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się
107 odmian pszenicy ozimej,
w tym jedna z grupy technologicznej elitarne chlebowe
(E), 51 – jakościowe chlebowe
(A), 44 – chlebowe (B), 1 – na
ciastka (K) i 10 – pastewne lub
inne (C).
W badaniach rejestrowych
poprzedzających wpis odmiany do Krajowego rejestru
zwraca się uwagę na wiele cech
i właściwości odmian. Najważniejsza z nich jest plenność.

W tej cesze postęp hodowlany jest wyraźny. Większość
nowych odmian cechuje się
też dobrą zdrowotnością,
zwłaszcza dużą odpornością
na mączniaka prawdziwego,
rdzę brunatną i septoriozy
liści. Jednak po tegorocznej
zimie szczególnego znaczenia
nabrała zimotrwałość. Nowe
odmiany cechują się zróżnicowanymi ocenami w tej cesze.
Oceny te uwzględniają wyniki z obecnego sezonu, w tym
również z doświadczeń polowych, które najlepiej określają
zimotrwałość odmian. Mniejszy jest postęp hodowlany w jakości, gdyż tylko trzy nowe
odmiany zostały zaliczone do
grupy jakościowe chlebowe

(A). Najwięcej odmian (13) zakwalifikowano do grupy chlebowe (B), a dwie do grupy C.
Dla odmian wpisanych do
Krajowego rejestru w roku
2016 po dwóch latach badań
ocena wartości technologicznej
może ulec zmianie, gdyż analizy będą wykonywane również
po zbiorze w roku 2016.
W roku 2016 zarejestrowano
pierwszą odmianę mieszańcową pszenicy ozimej – Hybery.
W doświadczeniach rejestrowych odmiany mieszańcowe
i populacyjne badane są łącznie, przy tej samej agrotechnice. Jedyna różnica polega na
tym, że dla odmian mieszańcowych stosuje się mniejszą
o 30% normę wysiewu.

Zapewne nie wszystkie odmiany zarejestrowane w tym
roku znajdą się w ofercie firm
nasiennych już na jesieni. Niemniej warto już teraz zapoznać
się z wynikami tych odmian.
Przy ostatecznym wyborze odmiany można wziąć pod uwagę
również wyniki plonowania
w roku 2016. Wyniki te zostaną opublikowane na stronie
www. coboru.pl. Z uwagi na
zróżnicowane w tym sezonie
przezimowanie odmian, należałoby uwzględnić, oprócz
średnich wyników dla kraju,
również plonowanie odmian
w poszczególnych rejonach.
Mgr Andrzej Najewski
COBORU Słupia Wielka

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

4

4

6

6

5

5

4

4

2

Mirek

A

92,1 104,5

40,8

7

5

5

8

93

6

4

6

4

5

6

4

6

3

Nordkap

A

91,9 103,6 2,5 45,4

8

5

5

8

93

6

5

6

5

5

5

4

5

4

Bartosz

B

92,7 103,6 3,5 43,8

8

4

4

8

99

5

5

5

4

5

5

5

5

5

Bonanza

B

90,2 102,6

4

42,7

9

5

4

8

91

6

6

6

6

5

5

5

6

6

Dakar

B

90,7 101,8

2

44,9

7

4

5

7

99

5

5

6

6

5

6

5

5

7

Dolores

B

89,9 102,7

4

44,2

8

5

5

7

88

6

4

6

6

5

6

5

5

8

Frisky

B

93,0 103,3

3

41,0

8

4

5

7

90

6

5

6

7

5

6

6

5

B

94,5 106,1

3,5

45,1

8

6

5

6

101

7

6

6

6

5

5

6

6

9

Hybery

F1

2

cm

Rdza brunatna

101

Wyleganie

7

skala 9o

Wysokość roślin

5

Wskaźnik SDS

5

Gęstość ziarna

8

Zawartość białka

91,7 105,5 2,5 45,0

dt z ha

Liczba opadania

A

Plon ziarna a2

Lindbergh

Odmiana

Plon ziarna a1

1

Lp.

Grupa technologiczna

Septoriozy liści

Brunatna plamistość iści

g

Mączniak prawdziwy

Masa 1000 ziaren

9o

Choroby podst. źdźbła

Zimotrwałość

Tabela 1. Ważniejsze cechy nowych odmian pszenicy ozimej

skala 9o

10

Kometa

B

86,9

98,4

2

42,4

8

6

4

6

90

6

5

6

6

4

5

4

5

11

KWS Kiran

B

91,7 102,5

4

44,1

7

4

5

8

89

5

6

6

6

5

6

4

4

12

LG Jutta

B

91,7 103,0 5,5 40,5

7

4

5

7

90

5

6

6

6

5

7

5

5

13

Medalista

B

86,4

98,7

8

5

6

8

107

4

5

4

4

5

4

4

5

14

Opcja

B

88,3

99,3

15

Pawel

B

89,2 102,7

16

Rivero

17
18

5,5 46,5

PSZENICA OZIMA

RGT LINUS
RGT KILIMANJARO
RGT PRAKTIK
RGT REFORM
GOLEM, MEISTER, BOOMER,
PREMIO, AREZZO, BARROKO,

3

42,9

7

5

5

7

89

6

5

5

6

4

5

4

5

1,5

40,2

8

5

4

7

90

5

5

6

3

5

6

6

5

B

90,8 103,0 3,5

41,9

9

4

5

8

94

5

4

6

6

5

6

4

4

RGT KICKER, OXAL, REBELL.

RGT Kicker

C

93,5 107,1

39,0

8

3

5

7

91

5

5

4

5

5

5

5

5

Polecamy odmiany rzepaku hodowli RAGT NASIONA

Viborg

C

94,8 104,6 2,5 40,5

8

3

4

6

81

5

4

6

6

5

6

5

4

3

F1 – odmiana mieszańcowa; 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 9o - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

BALETKA, KRIS, MATCHBALL,

www.ragt.pl
tel.: +48 56 678 32 07
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Pszenica – wyzwania dla hodowców

Prace hodowców od kilku lat koncentrują się na tworzeniu odmian
pszenic mieszańcowych.

HIT

NOWOŚĆ

Zapraszamy do kontaktu
i odwiedzania punktów handlowych.

www.naszenasiona.pl

Do podstawowych, niezmiennych od lat kierunków
hodowli pszenicy – zboża o
zasadniczym znaczeniu dla
bezpieczeństwa żywnościowego, należy wysoki potencjał plonowania, jakość oraz
odporność na stresy biotyczne
i abiotyczne. Modyfikacjom
jednak ulegają brane także pod
uwagę inne kryteria. Tolerancja na niekorzystne czynniki
pogodowe i agrofagi, a także
wysoka jakość są cechami,
nad którymi hodowcy pracują ostatnio wyjątkowo intensywnie. Dzieje się tak przede
wszystkim dlatego, iż w Europie limitowanie powierzchni
wielu gatunków roślin uprawnych, w tym i zbóż, staje się
koniecznością. Znaczenie plenności maleje, natomiast wzrasta rola hodowli jakościowej,
ściśle powiązanej z hodowlą
odpornościową. Wysoka jakość handlowa, odporność na
choroby i szkodniki, a także
wiatry, grad, niską/wysoką
temperaturę, intensywne
promieniowanie słoneczne,
a zwłaszcza deficyty wody,
to podstawowe cele hodowli,
jakie stawia sobie większość
wiodących firm nasiennych
w całej UE.
W ciągu ostatnich lat niewątpliwie wzrosła rola tolerancji odmian na czynniki
stresogenne, gdyż rośliny
uprawne w czasie wzrostu
i rozwoju nieustannie narażone są na ich działanie. Może to
doprowadzić do odwracalnych
lub nieodwracalnych zakłóceń
w funkcjonowaniu rośliny i budujących ją struktur. Jedynie
rośliny odporne lub przynajmniej cechujące się tolerancją
na stresy środowiskowe mogą
wydać zadowalający plon.
Odmiany odporne na stresy
środowiskowe potrafią uruchamiać dwa typy mechanizmów
– unikanie stresu i tolerancję
na stres.
Unikanie stresu przez roślinę
opiera się na dostosowaniu jej
cyklu życiowego do sezonowych zmian warunków środowiska lub też na aktywowaniu
fizycznych lub chemicznych
barier zmniejszających ryzyko
uszkodzenia komórek. Z kolei tolerancja polega na ograniczaniu ujemnych skutków
stresu – utrzymaniu procesów
życiowych na niezmienionym
poziomie, pomimo oddziaływania czynnika stresowego
na roślinę. Zadaniem firm

hodowlanych jest odkrywanie genetycznych źródeł odporności lub tolerancji na stres
i wprowadzanie ich do nowych
odmian.
Wzrasta także rola jakości oferowanego surowca na
rynku. Zależności pomiędzy
jakością produkowanej żywności, sposobem żywienia,
a zdrowiem doprowadziły do
znacznego wzrostu wymagań
jakościowych i to zarówno do
ziarna pszenicy przeznaczonego na cele spożywcze, jak i paszowe. Dlatego tak istotne jest
podnoszenie jakości odmian
już na etapie ich tworzenia.
To także wyzwanie dla firm
nasiennych.
Prace hodowców od kilku lat
koncentrują się na tworzeniu
wysokojakościowych odmian
pszenic mieszańcowych. I choć
w krajowym rejestrze pojawiła się dopiero jedna odmiana
tego typu, wysiłki wielu koncernów nasiennych skupiają
się właśnie na wykorzystaniu
zjawiska heterozji w hodowli
tego gatunku zboża. Hybrydy
produkowane są przez skrzyżowanie dwóch linii wsobnych.
Wyhodowany mieszaniec
cechuje się lepszymi właściwościami agronomicznymi
zarówno od swoich form
rodzicielskich, jak i odmian
pszenicy populacyjnej. Tego
typu krzyżówki charakteryzują się także zdecydowanie
lepszym wigorem. Ta cecha

wyraźnie uwydatnia się w potencjale plonu ziarna, gęstości
ziarna w stanie zsypnym oraz
jakości plonu. Dlatego pszenica hybrydowa jest bardziej
odpowiednim rozwiązaniem
pod względem gospodarczym,
agronomicznym, technologicznym oraz środowiskowym.
Mieszańce pszenic są także bardziej tolerancyjne na
nadmiar i niedobór wody,
co potwierdziły wyniki doświadczeń z ubiegłego roku,
kiedy deficyt wody w Polsce
był blisko trzykrotnie wyższy niż w innych latach. Ich
uprawa szczególnie na słabych,
stresowych stanowiskach,
charakteryzujących się mozaikowatością gleb jest zdecydowanie bardziej bezpieczna
niż odmian konwencjonalnych. Ta cecha to właśnie efekt
pracy hodowców – zwiększenie
tolerancji na niekorzystne warunki siedliskowe. Dzięki temu
w uprawie na glebach lekkich
pszenice mieszańcowe mogą
z powodzeniem konkurować
plonem z żytem i pszenżytem.
Wzrost odporności na tzw.
trudne stanowiska uprawowe wynika przede wszystkim
z większego rozrostu biomasy,
co jest skorelowane z intensywnością fotosyntezy i rozrostem
systemu korzeniowego – silniej
rozbudowany jest gwarancją
efektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych
i wody. Masa korzeni hybryd

może być o połowę większa niż
masa korzeni odmian populacyjnych. Ponadto odmiany
hybrydowe cechują się bardzo
wysokim współczynnikiem
krzewistości. Niewątpliwą zaletą hybryd jest wysoka zdrowotność i żywotność roślin.
Na przykład zarejestrowana
w tym roku odmiana Hybery
cechuje się wysoką tolerancją
na fuzariozę kłosa, a także
bardzo wysoką na choroby
podstawy źdźbła i septoriozę.
Wybór odpow iedniej
odmiany jest kluczowym
elementem decydującym
o sukcesie uprawy pszenicy.
Należy jednak pamiętać, iż
nawet najlepsza, najwyżej
plonująca i tolerancyjna na
stresy odmiana nie zniweluje
błędów i niedociągnięć agrotechnicznych. Wydobycie jej
potencjału plonotwórczego
i wszelkich zalet możliwe jest
tylko przy zastosowaniu odpowiedniej uprawy, precyzyjnie dostosowane do potrzeb
konkretnej plantacji nawożenie oraz odpowiednią ochronę. Jednak wybór odmiany
z zestawem wymaganych
cech może ułatwić uprawę
i zmniejszyć nakłady ponoszone na produkcję pszenicy. Korzystanie z osiągnięć
hodowli to wbrew pozorom
najprostszy i najtańszy sposób
na rentowną uprawę.
Anna Rogowska
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Aktywny rok dla INNVIGO

INNVIGO to polski producent środków ochrony roślin.
INNVIGO od początku
swojej działalności (styczeń
2015) prowadzi intensywne prace badawcze, rozwojowe i rejestracyjne i dzięki
temu szybko poszerza swoje
portfolio.
W pierwszej połowie roku
firma INNVIGO uzyskała rejestracje produktów opartych
na następujących substancjach aktywych: difenokonazol (Dafne 250 EC, Porter
250 EC w uprawach rolniczych oraz Vigofun 250 EC,
Aplord 250 EC), etefon (Korekt
510 SL i Kobra 510 SL) oraz
tebukonazol (Bukat 500 SC).
Na szczególną uwagę zasługują fungicydy Dafne 250 EC
i Porter 250 EC pozwalające
na zastosowanie difenokonazolu w ochronie przed chorobami liści w pszenicy ozimej,
rzepaku ozimym oraz buraku
cukrowym. Fungicydy te, dzięki
specyfice difenokonazolu, dają
możliwość tworzenia unikalnych rozwiązań fungicydowych poprzez bilansowanie
biologiczne zabiegów. Mogą
stanowić efektywne narzędzie kontrolowania rozwoju
odporności dzięki elastyczności w budowaniu skutecznych programów ochrony.
Produkty Vigofun i Aplord zawierające difenokonazol,
przeznaczone są do ochrony upraw sadowniczych.
Warto zwrócić uwagę na

fungicyd Bukat, środek zawierający tebukonazol do zwalczania
chorób w zbożach w unikalnej
formulacji, oferującej najwyższą zawartość substancji aktywnej w litrze produktu.
Wczesnym latem portfolio
firmy poszerzyło się o nowe
produkty do ochrony zbóż
ozimych. Środki zawierające
substancje aktywne: diflufenikan (Adiunkt 500 SC, Saper 500 SC), chlorosulfuron
(Arubis 50 SG, Surfer 50 SG)
przeznaczone są do jesiennego zwalczania chwastów
w zbożach. Chlorosulfuron
(Arubis i Surfer) oraz diflufenikan (Adiunkt i Saper) są
doskonale znane w praktyce.
Ich cechą charakterystyczną
jest, oprócz nalistnego, działanie doglebowe, dzięki czemu
zastosowane jesienią niszczą
chwasty jeszcze zanim wzejdą lub zaraz po wschodach.
Paletę produktów do ochrony rzepaku, firma INNVIGO
poszerzyła o środki zawierające chizalofop P – etylowy
(Buster 100 EC, Jenot 100 EC)
przeznaczone do zwalczania
perzu właściwego, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych oraz
chlomazon (Efector 360 CS,
Boa 360 CS). Środki te, razem z już wcześniej zarejestrowanymi herbicydami Metax
500 SC i Mezotop 500 SC
zawierającymi metazachlor

pozwalają na budowanie solidnych programów zwalczania
chwastów w rzepaku. Środki
Buster i Jenot oprócz rzepaku
są zarejestrowane również do
stosowania w uprawie buraka
cukrowego.
Do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, a biorąc pod
uwagę, że trwają intensywne
prace badawcze i rejestracyjne,
możemy niebawem spodziewać
się kolejnych, nowych produktów w ofercie INNVIGO.
INNVIGO, oprócz działań
w Polsce, ma za sobą pierwszy,
pełny sezon działalności lokalnej spółki w Czechach i na Słowacji, a od 1 lipca trwają prace
mające na celu uruchomienie
organizacji rumuńskiej. Prowadzone są intensywne działania,
aby 1 stycznia 2017 INNVIGO
Rumunia było w pełni gotowe
do wiosennego sezonu.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na
stronie producenta:
www.innvigo.com
Ze środków ochrony roślin
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed
każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć
uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.
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Zaprawianie ziarna zbóż ozimych
Jak co roku po żniwach przychodzi czas na kolejne siewy zbóż.
Nowe zasiewy wiążą się
z podejmowaniem decyzji
jakie odmiany wybrać i jakie zaprawy zastosować, aby
zabezpieczyły rośliny w początkowych fazach rozwojowych przed porażeniem przez
grzyby chorobotwórcze. We
wszystkich zbożach ozimych
występować mogą zgorzele
siewek oraz pleśń śniegowa.
W efekcie wystąpienia zgorzeli siewek następuje porażenie
wschodzących zbóż, co powodować może przedwschodowe
zamieranie roślin lub powschodowe zgorzele. W tym
roku w większym stopniu
niż w poprzednich latach
obserwowano występowanie
fuzariozy kłosów. Grzyby z rodzaju Fusarium powodujące
fuzariozę kłosów są również

sprawcami fuzaryjnej zgorzeli
siewek, a w późniejszym okresie mogą porażać również
liście - fuzarioza liści oraz
podstawę źdźbła i korzeni fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni. Zaprawianie
ziarna chroni wschodzące rośliny m.in. przed sprawcami
zgorzeli siewek.
Kolejną chorobą, której wystąpienie ogranicza się poprzez
wykonanie zabiegu zaprawiania jest pleśń śniegowa. Najbardziej podatne na porażenie
przez sprawcę pleśni śniegowej
jest żyto i pszenżyto, ale porażeniu ulegają również pszenica i jęczmień. Wystąpieniu
choroby sprzyja długi okres
zalegania śniegu, choć po tegorocznej zimie choroba wystąpiła pomimo stosunkowo

krótkiego okresu zalegania
pokrywy śnieżnej. Większość
z zarejestrowanych zapraw
może zapobiec szkodliwemu
pojawieniu się pleśni śniegowej
na plantacjach zbóż.
Pszenicę oprócz wymienionych chorób chronić należy
przed wystąpieniem śnieci
cuchnącej, gładkiej i karłowej,
głowni pylącej oraz zgorzeli
podstawy źdźbła. Zwłaszcza
duże zagrożenie w przypadku wysiewu ziarna niezaprawionego w uprawie pszenicy
stanowić może sprawca śnieci
cuchnącej pszenicy. W przypadku jęczmienia groźne może
być wystąpienie głowni pylącej
i głowni zwartej oraz pasiastości liści. Natomiast w uprawie
żyta głowni źdźbłowej, a pszenżyta zgorzeli podstawy źdźbła.

Joanna Horoszkiewicz-Janka
IOR- PIB, Poznań
Wybór dostępnych zapraw na rynku jest szeroki.
Niektóre zaprawy zwalczają
również w występujące w początkowych fazach rozwojowych zbóż choroby liści .
Zarejestrowane są również
zaprawy fungicydowo-insektycydowe, które dodatkowo
zwalczają mszyce - wektory
chorób wirusowych. W tabeli zestawiono przykłady
zapraw zarejestrowanych do
zaprawiania ziarna pszenicy
ozimej.

Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania ziarna pszenicy ozime
Zaprawa

Pleśń śniegowa

Zgorzel siewek

Śnieć cuchnąca

Śnieć gładka

Śnieć karłowa

Astep 225 FS1

–

+

+

+

–

–

Baytan Trio 180 FS2

+

+

+

–

–

–

Beret Trio 060 FS

+

+

+

+

–

+

Celest 025 FS

+

+

+

–

–

–

Celest Extra 050 FS

+

+

+

–

+

+

Celest Trio 060 FS

+

+

+

+

–

+

Certicor 050 FS

–

+

+

+

–

–

Difend 30 FS

–

+

–

–

+

–

Difend FS

–

+

+

–

–

–

Dividend Xtra 030 FS 3

–

+

+

–

+

+

Funaben Plus 02 WS

–

+

+

+

–

+

Gizmo 060 FS

+

+

+

+

–

–

Goliat 025 FS

+

+

+

+

–

–

Jockey New 113 FS 4

+

+

+

+

–

–

Kinto Duo 080 FS

+

+

+

–

–

–

Konazol Duo 080 FS

+

+

+

–

–

–

Lamardor 400 FS

+

+

+

+

–

–

Maredo 400 FS

+

+

+

+

–

–

Maxim 025 FS

+

+

+

+

–

–

Nuprid Max 222 FS1

–

+

+

+

–

–

Omnix 025 FS

+

+

+

+

–

–

Premis 025 FS

+

+

+

+

–

+

Premis Pro 080 FS

+

+

+

–

–

–

Real Super 080 FS

+

+

+

–

–

–

Sarox T 500 FS

+

+

+

+

–

Scenic 080 FS 5

+

+

+

+

–

Syrius 02 WS

–

+

+

–

–

–

Systiva 333 FS6

+

–

–

–

–

–

2
3

+

Tiosild Top 370 FS

+

+

+

+

–

–

Vibrance Gold 100 FS7

+

+

+

–

+

+

Vabank 080 FS

+

+

+

–

–

–

Vitavax 200 FS

–

+

+

–

–

–

Zaprawa Domnic 060 FS

–

+

+

+

–

–

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS

–

+

+

+

–

–

Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS

+

+

+

+

–

–

Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS

–

+

+

–

–

–

Astep 225 FS i Nuprid Max 222 FS to zaprawy fungicydowo-insektycydowe – dodatkowo zwalczają mszyce (wektory chorób wirusowych)
Baytan Trio 180 FS do fazy początku strzelania w źdźbło zapobiega również występowaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy liści
Dividend Xtra 030 FS zapobiega również występowaniu septoriozy plew
4
Jockey New 113 FS zapobiega również występowaniu septoriozy i mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło oraz zgorzeli podstawy źdźbła
5
Scenic 080 FS zapobiega także występowaniu septoriozy liści
6
Systiva 333 FS zapobiega również występowaniu septoriozy liści i mączniaka prawdziwego zbóż i traw
7
Vibrance Gold 100 FS zapobiega również występowaniu ostrej plamistości oczkowej
1

Głownia pyląca

REKLAMA
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www.uprawypolowe.pl

tel. 52 376 98 10

ozime

zboża

Pszenica orkisz ozima
DIVIMAR, ROKOSZ

Pszenica ozima

ARKADIA, ARTIST, BELISSA, DELAWAR, DESAMO,
JULIUS, KRIS, KWS OZON, PANNONIKUS (oścista),
SAILOR, SPEEDWAY, TOBAK, TULECKA, JANTARKA

Pszenżyto ozime

BOROWIK, BORWO, FREDRO, GRENADO,
MELOMAN, PALERMO, PANTEON, PRELUDIO,
ROTONDO, TRAPERO, TREFL, TULUS, TWINGO,
REMIKO

Żyto ozime

DAŃKOWSKIE RUBIN, DOMIR, STANKO,
syntetyczne i mieszańcowe F1

Jęczmień ozimy

QUADRIGA, ANTONELLA, HOLMES

Wyka kosmata – REA
Rzepak ozimy

BONANZA, JIMMY, SAMMY, DK EXWILL
F1, MONOLIT, MERCEDES F1, VISBY F1
i inne

Najlepiej
plonujące
odmiany!

mieszanki

poplonowe

O działaniu fitosanitarnym,
melioracyjnym, poprawiające
strukturę gleby

mieszanka uniwersalna
- pod wszystkie uprawy
mieszanka pod uprawy
zbożowe

mieszanka pod uprawy
okopowe

mieszanka
międzyplonowa
Przedsiębiorstwo Nasienne „ROLNAS” Sp. z o.o.
www.rolnas.com.pl

Jakie nowości w pszenicach i żytach?
12 U R O D Z A J
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Rekonesans poletkowy otworzyła pszenica Hybery, nowa i zarazem bardzo wyjątkowa odmiana.
Przewodnikiem po poletkach pokazowych z odmianami zbóż podczas Dni Pola
Saaten Union w Spytkówkach
był Andrzej Dawidowicz.
Jest ona wyjątkowa, bo to
jedyna na dzień dzisiejszy pszenica hybrydowa zarejestrowana w Polsce, która w COBORU
przeszła pełen cykl badań. Hybery to pszenica na stanowiska
REKLAMA

trudne i co widać w wynikach
badań: ona błyszczy dopiero
w gorszych warunkach: na słabych glebach jak w Lubuskiem,
zimnych glebach na południu
Dolnego Śląska – w Sudetach.
Można powiedzieć, że przez
efekt heterozji ta pszenica ma
lepiej rozwinięty system korzeniowy. Patrząc na Węgry, które
borykają się właśnie z dużymi

niedoborami wody, na polach
które nie są nawadniane widać,
że ta pszenica daje mocny odpór suszy i stabilnie plonuje.
A jak z odpornością na
choroby?
Według wyników COBORU
jest to pszenica wykazująca
wyjątkową odporność.
Jak wynika z badań COBORU, jest ona ogólnie zdrowa

jeśli chodzi o podstawę źdźbła,
liść flagowy i kłos, jeśli do
tego dołączamy jeszcze podwójny gen odporności na
fuzaria, mamy wyśmienitą
odmianę na późne siewy po
kukurydzy ziarnowej. Patrząc
na coraz większe problemy ze
strony przemysłu przetwórczego, te pszenice można siać
w monokulturze.
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Należy też wspomnieć
o wysokim współczynniku
rozkrzewienia. Pszenica populacyjna ma współczynnik
rozkrzewienia 2,5, to ta odmiana ma 7. W warunkach
luksusowych zaś, osobiście
zaobserwowałem, jak z jednej rośliny wyrosło 27 kłosów!
Ale w warunkach suszy
to już chyba tak pięknie nie
będzie?
Będzie. Norma wysiewu
jest na poziomie 150 szt/m.
kw. czyli przekładając na kilogramy jest to 60-70 kg/ha. Jest
to praktycznie 2-3 razy mniej
niż pszenicy popukacyjnej, ale
takie właśnie znaczenie ma
zwiększone rozkrzewienie.
Osobiście znam gospodarstwo,
gdzie uprawia się rokrocznie
150-200 ha tej odmiany na
północnych stokach Pogórza
w dość późnym terminie,
i plonuje na normalnym poziomie dla dobrych stanowisk
i ciepłych gleb obsiewanych
w zalecanych terminach.
Czy są jeszcze odmiany
w tym typie?
Drugą jest Hylux, odmiana
wcześniejsza, no i jeszcze kilka.
Są to odmiany na gleby pszenno-żytnie czy żytnie, i przyjąć
orientacyjnie, że jeśli żyta zbieramy 5 t/ha to w tych samych
warunkach pszenica Hylux da
również 5 t/ha. A więc na samej różnicy cenowej między
żytem a pszenicą już zwiększamy rentowność.
A jakie są ich klasy
jakościowe?
Są to pszenice – jak Hybery –
w klasie jakościowej B. Patrząc
od strony genetycznej zawsze
zaczynamy od najniższych parametrów jakościowych, bo
8-12 lat temu były to pszenice
w klasie C. Jednak postęp hodowlany, ulepszona genetyka
powodują, że teraz ich potomkowie są rejestrowani w klasie

B. Pamiętać jednak musimy, że
zwiększanie klasy jakościowej
obniża nam trochę zimotrwałość, a to bardzo ważne jest
w Polsce. Dlatego nie mamy
pszenic hybrydowych w klasie A oferowanych w naszym
kraju. Klimat w Polsce jest
trudniejszy, musimy popracować nieco dłużej. Rolnicy
muszą więc dać nam trochę
więcej czasu.
Wracając do żyta, zauważyć można że relatywnie
mało jest ono promowane.
Słusznie?
Nie. Większość gleb w Polsce
to kompleks żytnio-ziemniaczany, mamy coraz większy
problem z zimami oraz wodą.
Równocześnie współczynnik
konwersji wody i azotu jest
w życie o połowę lepszy niż
w pszenicy. Patrząc na plonowanie możemy mówić o całkiem wysokich wynikach.
Popatrzmy też na tegoroczne
ceny żyta, które poszybowały
w górę. Dodajmy, że jest to
dość ekonomiczna uprawa,
zwłaszcza w trudnych warunkach. Nowa genetyka, która
jest w badaniach w COBORU
np. w odmianie SU Performer,
polega na odnalezieniu genów
odpowiadających za dłuższą
wegetację w niższych temperaturach. Oznacza to dłuższą wegetację jesienią i wcześniejszy
jej start wiosną – czyli wtedy,
gdy w glebie jest woda. A to
z kolei oznacza lepszy plon.
Równocześnie też to, co nas
najbardziej w żytach boli, czyli
sporysz, jest tu mniejszym problemem. Nawet w warunkach
sztucznej inokulacji odmiany
typu Performer czy Promotor
bardzo słabo się nim zarażają. Choć faktem jest, że każde
żyto jest wrażliwe na tę chorobę i zależy ona od pogody.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Nowe odmiany żyta ozimego
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Jak co roku w lutym odbyła się Komisja do spraw rejestracji odmian roślin zbożowych.

REKLAMA

Rdza brunatna

Rdza źdźbłowa

Rynchosporioza

Septoriozy liści

Porastanie

6

5

3

5

5

6

5

5

4

5

2

Dańkowskie Turkus

69,4 80,1

6

5

4

5

6

6

4

5

6

6

5

5

4

5

Chor. podst. źdźbła

6

dt z ha

Pleśń śniegowa

4

Wyleganie

5

Wysokość roślin

5

Zawartość białka

69,0 79,5

Liczba opadania

Dańkowskie Hadron

Odmiana

Gęstość

1

Lp.

Masa 1000 ziaren

Mączniak prawdziwy

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe nowych odmian żyta ozimego (wg COBORU)
Plon ziarna a2

rejestrze znajduje się także jedna odmiana przeznaczona do
uprawy na cele zielonkowe –
Pastar. Obecnie nie prowadzi
się badań z uprawą żyta na
zieloną masę.
Nowo zarejestrowane odmiany wyróżniają się przede
wszystkim wysoką plennością.
Na szczególną uwagę w tej
cesze zasługują zwłaszcza
mieszańcowe odmiany KWS
Dolaro i KWS Binntto, które na przeciętnym poziomie
agrotechniki plonowały powyżej 85 dt/ha. Zaletą tych
dwóch nowości jest również
duża odporność na wyleganie. Zdrowotność zarejestrowanych w 2016 roku odmian
jest zadowalająca.
Odmiany żyta ozimego
wpisane do Krajowego rejestru w roku 2016:
Dańkowskie Hadron – odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – dość
duża, na septoriozy liści – dość
mała, na pleśń śniegową –
mała. Rośliny dość wysokie.
Liczba opadania dość mała,

Plon ziarna a1

Stan Krajowego rejestru żyta
ozimego nie uległ dużej zmianie, bo pomimo wydawać by
się mogło dość dużej liczby
rejestracji w 2016 (7) to jednak
w ostatnim czasie wykreślono
z niego aż 5 starszych odmian
(Caroass, Daran, Walet, KWS
Nikko i Visello). Wśród nowo
zarejestrowanych odmian dwie
to odmiany populacyjne: Dańkowskie Hadron i Dańkowskie Turkus, natomiast pięć:
KWS Binntto, KWS Dolaro,
KWS Florano, SU Arvid i SU
Gerrit – są odmianami mieszańcowymi. Tylko 2 nowe
odmiany populacyjne są odmianami polskimi, pozostałe
nowości pochodzą z hodowli
niemieckiej. Aktualnie w Krajowym rejestrze żyta ozimego znajduje się 48 odmian
przeznaczonych do uprawy
głównie na ziarno, z czego
większość bo 52% stanowią
kreacje zagraniczne. Dominują
odmiany mieszańcowe (26),
pozostałe (21) to odmiany
populacyjne i jedna odmiana syntetyczna. W Krajowym

skala 9º
odmiany populacyjne

odmiany mieszańcowe
3

KWS Binntto

85,1 98,8

5

5

5

4

4

7

5

6

4

6

5

6

6

5

4

KWS Dolaro

85,4 99,2

5

5

5

4

4

7

5

5

5

6

6

6

6

5

5

KWS Florano

83,4 98,2

4

5

5

3

4

6

6

6

4

6

6

6

6

5

6

SU Arvid

84,4 99,3

4

5

4

3

4

5

6

5

5

4

4

5

5

5

7

SU Gerrit

84,0 98,0

5

5

6

4

4

5

6

5

5

5

5

5

5

5

Plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
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zawartość białka dość duża.
Lepkość maksymalna kleiku
skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska. Tolerancja
na zakwaszenie gleby mała.
Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.
Hodowca: DANKO Hodowla
Roślin sp. z o.o.
Dańkowskie Turkus – odmiana populacyjna. Odporność
na mączniaka prawdziwego
i rdzę brunatną – dość duża,
na pleśń śniegową i septoriozy liści – dość mała. Rośliny
dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa
1000 ziaren dość duża. Liczba
opadania dość mała. Lepkość
maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska do
bardzo niskiej. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość mała.
Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.
Hodowca: DANKO Hodowla
Roślin sp. z o.o.
KWS Binntto – odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na choroby
podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozy
liści – dość duża, na mączniaka
prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia późny, dojrzewania
dość późny. Wyrównanie dość

dobre. Zawartość białka dość
mała. Końcowa temperatura
kleikowania niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość
mała. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS
Lochow Polska sp. z o.o.
KWS Dolaro – odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na rdzę
brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści
– dość duża. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia
późny, dojrzewania dość późny. Wyrównanie dość dobre.
Zawartość białka dość mała.
Lepkość maksymalna kleiku
skrobiowego duża do bardzo
dużej, końcowa temperatura
kleikowania bardzo wysoka.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Plenność bardzo
dobra. Pełnomocnik hodowcy:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
KWS Florano – odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na pleśń
śniegową, choroby podstawy
źdźbła, rdzę brunatną, rdzę
źdźbłową, rynchosporiozę
i septoriozy liści – dość duża,
na mączniaka prawdziwego –
dość mała. Rośliny dość niskie,
o dość dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia
późny. Masa 1000 ziaren dość
mała. Zawartość białka mała.
Lepkość maksymalna kleiku

skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania
wysoka do bardzo wysokiej.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Plenność bardzo
dobra. Pełnomocnik hodowcy:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
SU Arvid – odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.
Odporność na pleśń śniegową
– dość duża, na rdzę brunatną
i rdzę źdźbłową – dość mała.
Rośliny dość niskie. Masa
1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość dobre. Liczba
opadania dość mała, zawartość
białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość
mała, końcowa temperatura
kleikowania niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość
mała. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
SU Gerrit – odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.
Odporność na pleśń śniegową – dość duża. Rośliny dość
niskie. Liczba opadania dość
duża, zawartość białka dość
mała. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego bardzo
duża, końcowa temperatura
kleikowania bardzo wysoka.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Plenność bardzo
dobra. Pełnomocnik hodowcy:
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
Mgr inż. Anna Stroiwąs
COBORU Słupia Wielka

Ochrania już od wschodów
Tiosild Top 370 FS – pewna i dłuższa ochrona.
Zaprawianie nasion jest
istotnym elementem prawidłowej ochrony roślin i skutecznym sposobem zwalczania
patogenów przenoszonych
przez nasiona oraz zagrażających roślinom w najwcześniejszych stadiach ich rozwoju.
Według aktualnych danych,
w Polsce zarejestrowanych
jest aż 76 zapraw nasiennych
do ochrony zbóż, jednak
tylko nieliczne z nich przeznaczone są do zwalczania
kompleksu najgroźniejszych
dla tych upraw patogenów.
Z analizy ich składu wynika,
że w większości zapraw znajdują się te same, popularne
substancje czynne: tebukonazol, fludioksonil, tritikonazol,
difenokonazol, protiokonazol, prochloraz w kompleksie z miedzią − w różnych
kombinacjach. Tiosild Top
370 FS to unikalna zaprawa,

chroniąca pszenicę ozimą
przed kompleksem najczęściej
występujących i najgroźniejszych chorób występujących
w okresie wczesnych faz rozwoju zbóż, takich jak zgorzel
siewek, pleśń śniegowa zbóż
i traw, śnieć cuchnąca czy śnieć
gładka. Zawiera nowe, nie występujące w innych tego typu
środkach substancje czynne:
tiofanat metylowy (350 g/l)
oraz tetrakonazol (20 g/l), których działanie wzajemnie się
uzupełnia. Zarówno maksymalna, jak i zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania wynosi 100 ml środka
na 100 kg ziarna z dodatkiem
500 ml wody.
Zaprawę nasienną Tiosild
Top 370 FS można stosować
łącznie z nawozami donasiennymi Teprosyn Mn i Teprosyn
Cereale. Jeden zabieg zapewnia
zarówno skuteczną ochronę

fungicydową, jak i optymalne
nawożenie pszenicy ozimej.
Stosowanie tej zaprawy nasiennej z nawozami Teprosyn
wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego, zwiększenie pobierania i wykorzystania
składników pokarmowych
przez rośliny, lepszą kondycję
ozimin i lepsze ich przygotowanie do zimy. Teprosyn Cereale
stosuje się w dawce 2−3 l/tonę
(200−300 ml/100 kg) ziarna
zbóż, z kolei Teprosyn Mn
3 l/tonę ziarna. W przypadku
łącznego stosowania z zaprawą
nasienną Tiosild Top 370 FS,
należy pamiętać o zmniejszeniu ilości wody w zabiegu
o dawkę nawozu.
Uwaga: Tiosild Top 370 FS
to środek, do niedawna znany
pod nazwą Biosild Top 370 FS
Źródło: Sumi Agro
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Krajowy Rejestr wzbogacił się o nowe odmiany różnych gatunków zbóż ozimych w tym pszenżyta.
Septorioza liści

Zawartość białka

skala 9 l.dni

Masa 1000 ziaren

zarejestrowano jeszcze żadnej
odmiany mieszańcowej jęczmienia ozimego, jednak od dwóch lat
są takie odmiany w badaniach
rejestrowych. Aktualnie jedna
odmiana hybrydowa jest w drugim roku badań i będzie brana
pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji rejestrowych. W ubiegłym
sezonie wegetacyjnym plonowała
ona na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych.
Kolejnych 5 odmian zgłoszono
do badań w ubiegłym roku i jeżeli
uzyskają zadowalające wyniki badań jest szansa na ich rejestrację
w przyszłości.

Dojrzałość pełna

10% wszystkich rozmnożeń. Miała
ona zapewne wpływ na zwiększenie się udział odmian z Katalogu
wspólnotowego CCA, które obecnie
zajmują 55% wszystkich rozmnażanych w Polsce. Natomiast spośród
odmian zarejestrowanych w Krajowym rejestrze największy udział
w nasiennictwie miały: odmiana
browarna Wintmalt (8,1%) oraz
pastewne KWS Meridian (8,0%),
Zenek (5,9%), Holmes (5,1%) i Souleyka (3,2%).
Odmiany hybrydowe są
w ostatnim czasie ważnym
tematem dla hodowców oraz
wzbudzają duże zainteresowanie rolników, również tych
uprawiających jęczmień ozimy.
Jak do tej pory w Polsce nie

cm

Wyleganie

wyróżniają się: Antonella, Titus,
Nele, Kaylin czy Brosza.
Mankamentem jęczmienia ozimego, który wpływa na wielkość
plonu, jest duża podatność na
wyleganie. Odmiany wpisywane
do rejestru w ostatnich latach,
takie jak: Bartosz, Holmes,
Nele, Quadriga, Souleyka, Titus, Metaxa i SU Vireni cechują
się sztywną, odporną na wyleganie słomą.
Powierzchnia zakwalifikowanych
plantacji nasiennych jęczmienia
ozimego w roku 2015 wyniosła
5,4 tys. ha. Największy udział
w rozmnożeniach, ma obecnie
odmiana hybrydowa Wootan. Jest
to odmiana z katalogu wspólnotowego CCA, która zajmuje ponad

Bonitacja skala 9

Wysokość

86 dt z ha na przeciętnym poziomie agrotechniki.
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 z jęczmieniem.
Ogólnie dobrą zdrowotnością

Fuzarioza kłosów

się dużym potencjałem plonowania. Możliwości tego gatunku nie
są jednak w pełni wykorzystane,
głównie z obawy przed słabszą zimotrwałością. A należy przyznać,
że dobrze wybrana odmiana jęczmienia ozimego w sprzyjających
warunkach pogodowych i przy
zastosowaniu odpowiedniej agrotechniki, może przynieść wysokie
plony. Również odmiany rejestrowane w ostatnich latach wnoszą
duży postęp w plenności, a odmianami, które uzyskały najwyższe plony w ostatnim trzyleciu
są: KWS Kosmos, Arenia, SU
Elma, Titus czy SU Melania.
W doświadczeniach COBORU
średni plon ziarna odmian wzorcowych w roku 2015 wyniósł

Rynchosporioza

Bardzo ważnym czynnikiem
wzrostu wydajności jęczmienia
jest wybór odpowiedniej odmiany.
Krajowy rejestr zbóż oferuje
szeroką gamę odmian różnych
gatunków i każdego roku wzbogaca się o nowe, wartościowe kreacje. Obecnie do wyboru mamy
27 odmian jęczmienia ozimego,
w tym 25 odmiany typu pastewnego (22 o kłosie wielorzędowym,
3 o kłosie dwurzędowym) oraz
dwie odmiany browarne - dwurzędowe. Zdecydowaną większość w Krajowym rejestrze
stanowią odmiany zagraniczne.
Natomiast do nowości w Krajowym rejestrze należą obecnie:
Arenia, Kaylin, Nele i Brosza.
Jęczmień ozimy charakteryzuje

Septorioza plew

prawdziwego i rdzę żółtą –
duża, na pleśń śniegową, rdzę
brunatną i rynchosporiozę –
dość duża, na septoriozę plew
– dość mała. Rośliny niskie,
o dość dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia
późny. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie ziarna
słabe, gęstość ziarna w stanie
zsypnym mała. Liczba opadania – dość duża. Zawartość
białka mała do bardzo małej.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Pełnomocnik
hodowcy: Syngenta Polska
sp. z o.o.

dt/ha

Rdza żółta

prawdziwego, rdzę brunatną,
rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew – duża, na pleśń
śniegową, rynchosporiozę fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duże. Rośliny
dość niskie, dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia
późny, dojrzewania dość późny.
Masa 1000 ziaren mała. Gęstość
ziarna w stanie zsypnym duża
do bardzo dużej. Odporność
na porastanie w kłosie – duża,
liczba opadania bardzo duża.
Hodowca: HR Strzelce.
Temuco. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Zimotrwałość dość mała (4,5).
Odporność na mączniaka

Rdza brunatna

Rufus. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Zimotrwałość dość mała (4,5).
Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego
i septoriozę liści – dość duża.
Rośliny niskie. Termin kłoszenia dość późny. Gęstość
ziarna w stanie zsypnym dość
duża. Liczba opadania duża
do bardzo dużej. Zawartość
białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Sekret. Odmiana pastewna.
Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (5,5).
Odporność na mączniaka

Mączniak prawdziwy

w stanie zsypnym – dość duża,
liczba opadania – duża do
bardzo dużej. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.
Kasyno. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Zimotrwałość dość duża (5,5).
Odporność na rdzę brunatną,
rdzę żółtą i fuzariozę kłosów –
duża, na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, septoriozę
liści i rynchosporiozę – dość
duża. Rośliny niskie. Termin kłoszenia późny. Masa 1000 ziaren
duża do bardzo dużej. Zawartość
białka mała. Hodowca: DANKO
Hodowla Roślin sp. z o.o.

Odmiany

Mrozoodporność

Tabela 1. _Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenżyta ozimego

Plon ziarna a2

pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża
(5,5). Odporność na septoriozę plew – duża, na mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną,
rdzę żółtą, fuzariozę kłosów
i choroby podstawy źdźbła –
dość duża. Rośliny wysokie.
Termin kłoszenia dość późny. Masa 1000 ziaren duża,
gęstość ziarna w stanie zsypnym – duża. Odporność na
porastanie w kłosie dość duża,
liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka
dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Hodowca: DANKO Hodowla
Roślin sp. z o.o.
Elanto. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Zimotrwałość dość mała (3,5).
Odporność na mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę
liści dość duża. Rośliny dość
niskie, o dość dobrej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia dość późny. Masa
1000 ziaren bardzo mała, gęstość ziarna w stanie zsypnym
duża. Liczba opadania dość
duża. Zawartość białka mała.
Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.
Festino. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Zimotrwałość dość mała (4).
Odporność na mączniaka
prawdziwego i rdzę żółtą duża, na pleśń śniegową, rdzę
brunatną i septoriozę liści –
dość duża, na septoriozę plew
i fuzariozę kłosów – dość mała.
Rośliny niskie. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna

Plon ziarna a1

Aktualnie w KR pszenżyta
ozimego znajduje się 45 odmian wciąż jeszcze przeważnie
polskich aczkolwiek z roku na
rok wzrasta liczba zagranicznych kreacji, co więcej odmiany te zazwyczaj nie ustępują
polskim jeśli chodzi o główne
cechy. W 2016 roku zarejestrowano trzy krajowe i cztery zagraniczne odmiany. Wszystkie
one charakteryzują się wysoką
plennością, na ogół lepszą niż
starsze. Odmianą najlepiej plonującą w ostatnim trzyleciu
okazała właśnie nowość - holenderska Elanto.
Ważną cechą, na którą warto zwrócić uwagę w drugiej
kolejności zaraz po potencjale
plonowania jest zimotrwałość.
O tym z pewnością, po tegorocznych zdarzeniach mrozowych mogli się przekonać
rolnicy, którzy nienauczeni
doświadczeniem po ekstremalnej zimie 2011/2012 pominęli analizę oceny tolerancji
odmian na mróz. Polskie odmiany zazwyczaj wyróżniają
się lepszą zimotrwałością niż
zagraniczne. Zależność tę potwierdzają noty nowo zarejestrowanych odmian Polskich:
Avocado, Kasyno i Sekret –
5,5 w 9° skali.
Jeśli chodzi o zdrowotność
wszystkie nowości wypadają
dość dobrze. Również jeśli
chodzi o odporność na rdzę
żółtą, która, jak pamiętamy,
zwłaszcza w 2014 spowodowała wiele strat w uprawach.
Odmiany pszenżyta ozimego wpisane do KR w roku 2016:
Avo k a d o. O d m i a n a

g

% s.m.

Avokado

86,1

97,9

5,5

6

6

6

5

7

5

6

126

6,7

203

45,9

10,7

Elanto

89,8

100,7

3,5

6

6

6

6

5

5

5

107

7,2

202

36,5

10,4

Festino

88,1

99,3

4

7

6

7

6

4

5

4

104

6,8

202

42,1

11,3

Kasyno

86,8

98,0

5,5

6

7

7

6

5

6

7

103

6,8

204

47,1

10,5

Rufus

87,7

101,6

4,5

6

5

5

6

5

5

5

104

6,9

203

42,7

10,5

Sekret

86,6

97,6

5,5

7

7

7

7

7

6

6

110

8,0

204

39,8

11,3

Temuco
89,2 99,8
4
7
6
7
5
4
6
5
102
7,4
203 37,9 10,2
Zbonitowane oceny odporności na choroby: 1 - bardzo mała, 2 - mała do bardzo małej, 3 - mała, 4 - dość mała, 5 - średnia,
6 - dość duża, 7 – duża, 8 – duża do bardzo dużej, 9 – bardzo duża

Mgr inż. Anna Stroiwąs
COBORU Słupia Wielka

Odmiany jęczmienia ozimego w badaniach COBORU

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COORU Słupia Wielka
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Startowe nawożenie pod rzepak

Rzepak ozimy jest rośliną o dużym zapotrzebowaniu
na składniki nawozowe.
Pierwiastkami pobieranymi w największych ilościach
są azot, potas i wapń (tabela
1). W mniejszych ilościach rośliny pobierają fosfor, siarkę
i magnez. Ponadto istotną rolę
w uprawie rzepaku odgrywają mikroelementy, które chociaż pobierane przez rośliny
w niewielkich ilościach (tabela
1), mogą być decydujące dla
jego prawidłowego wzrostu,
rozwoju i plonowania. Szczególne znaczenie ma pokrycie
zapotrzebowania roślin na bor
i mangan.
Najbardziej intensywne pobieranie składników pokarmowych z gleby ma miejsce
w trakcie wiosennego rozwoju
rzepaku ozimego, zwłaszcza
w okresie od pąkowania do
kwitnienia. Jednak dla zapewnienia właściwego początkowego rozwoju i dobrego
przygotowania roślin do zimy
część składników nawozowych
należy zastosować w czasie
przedsiewnej uprawy roli lub
w trakcie jesiennego rozwoju
rzepaku.
W okresie poprzedzającym siew rzepaku niezbędne
jest zastosowanie nawożenia
fosforem i potasem. Dawki
tych nawozów są zależne od
zasobności gleby w przyswajalne formy tych składników
oraz od przewidywanego, typowego dla danych warunków
glebowych i agrotechnicznych
plonu nasion. Fosfor jest składnikiem o istotnym znaczeniu
dla jesiennego rozwoju systemu
korzeniowego i części nadziemnych rzepaku. Przyczynia się

do zwiększenia odporności
roślin na mróz i zmniejszenia negatywnych skutków
przenawożenia azotem. Potas
wpływa na gospodarkę wodną rośliny oraz bierze udział
w wielu przemianach biochemicznych. Zalecane dawki
fosforu (P2O5) i potasu (K2O),
dla rzepaku uprawianego na
glebach o różnej zasobności
i dla różnego poziomu plonowania, przedstawiono w tabeli
2. Na glebach zwięzłych całą
dawkę fosforu i potasu można
zastosować w czasie uprawy
roli pod rzepak. Na glebach
kompleksów żytnich dobre
efekty przynosi podział dawki na przedsiewną (50-75%)
i pogłówną (25-50%), stosowaną późną jesienią lub wiosną,
przed ruszeniem wegetacji.
Na glebach ubogich w magnez korzystne efekty przynosi częściowe zaspokojenie
zapotrzebowania roślin na ten
składnik już w okresie przedsiewnym lub w trakcie jesiennej
wegetacji rzepaku. Na glebach
kwaśnych najlepiej stosować
nawozy wapniowo-magnezowe, natomiast w warunkach
gleb o odczynie zbliżonym do
obojętnego bardziej odpowiednim nawozem jest kizeryt.
Azot jest składnikiem
o istotnym znaczeniu dla jesiennego rozwoju rozety liściowej. Rzepak ozimy cechuje
duża wrażliwość zarówno na
niedobór jak też na nadmiar
tego składnika w glebie w okresie jesieni. Niedobór azotu
skutkuje wytworzeniem roślin
o cienkiej szyjce korzeniowej

dr hab. inż. Edward
Wilczewski
UPT w Bydgoszczy
oraz niedostatecznie wykształconych rozetach liściowych.
Takie rośliny cechuje niska
mrozoodporność i słaby wigor w okresie wiosennym, co
prowadzi do wykształcenia
małej liczby łuszczyn na roślinie i w konsekwencji niskiego
plonu nasion. Nadmiar azotu w glebie jesienią powoduje
nadmierne wydłużanie łodyg
i liści. Takie „wybujałe” rośliny
są jeszcze mniej zimotrwałe niż
rośliny o drobnych rozetach.
Ponadto są one bardziej podatne na choroby grzybowe. Wyniki doświadczeń nawozowych
wskazują, że optymalna dawka
jesienna azotu (N) mieści się
w zakresie 20 – 40 kg/ha pod
rzepak uprawiany po zbożach.
W stanowiskach po roślinach
strączkowych, motylkowatych drobnonasiennych oraz
ziemniaku wczesnym uprawianym na oborniku nawożenie przedsiewne azotem jest
nieuzasadnione. Z uwagi na
brak jednoznacznych wyników badań, dotyczących zależności plonowania rzepaku
od formy handlowej nawozów
makroelementowych, ich wybór powinien być dokonany na podstawie rachunku
ekonomicznego.

Tabela 1. Ilość składników pokarmowych pobieranych przez rzepak ozimy [kg na tonę plonu
nasion wraz z odpowiednią ilością słomy]
Pobranie [kg/t nasion]

Makro-elementy
Azot (N)

55-60

Fosfor (P 2O5)
Potas (K 2O)
Wapń (CaO)

Pobranie [kg/t nasion]

Mikro-elementy

Grzebisz 2011

Szukalski i in.,1987

Bor (B)

0,067

30-40

Miedź (Cu)

0,017

70-90

Mangan (Mn)

0,178

60-80

Molibden(Mo)

0,002

Magnez(Mg)

12-18

Cynk (Zn)

0,091

Siarka (SO 3)

35-45

Tabela 2. Racjonalne dawki fosforu (P2O5) i potasu (K 2O) pod rzepak ozimy w zależności od
zasobności gleby (Budzyński 2009).
Poziom uzyskiwanych plonów [t/ha]
Klasa zasobności gleby

2

3

4

Dawka P 2O5 [kg/ha]
Wysoka i bardzo wysoka

40

50

65

Średnia

70

80

95

Niska i bardzo niska

90

100

115

Wysoka i bardzo wysoka

70

90

135

Średnia

105

115

160

Niska i bardzo niska

120

145

180

Dawka K 2O [kg/ha]
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Na razie bez neonikotynoidów
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Odpowiedź MRiRW sprawie czasowego przywrócenia stosowania
zapraw neonikotynoidowych.
W związku doniesieniami
naukowymi wskazującymi
na potencjalnie szkodliwe oddziaływania ww. substancji na
pszczoły i inne owady zapylające Komisja Europejska rozporządzeniem nr 485/2013 z dnia
24 maja 2013 r. wprowadziła
obowiązujący we wszystkich
państwach Unii Europejskiej,
zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu oraz wysiewu
zaprawionych ww. substancjami nasion roślin atrakcyjnych
dla pszczół, w tym m.in. nasion rzepaku.
W wyniku wdrożenia ww.
rozporządzenia cofnięto 6 zezwoleń Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na dopuszczenie
do obrotu środków ochrony
roślin oraz zmieniono zakres
stosowania dalszych 14 dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin.
Równocześnie zainicjowana

została ocena wszelkich dostępnych danych naukowych,
mająca zweryfikować zgłoszone wątpliwości naukowe
dotyczące bezpieczeństwa
stosowania neonikotynoidów
w ochronie roślin. Aktualnie
trwają kolejne prace Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności w tym zakresie,
których zakończenie zaplanowane jest na styczeń 2017 r.
Dalsze działania w sprawie
możliwości stosowania owadobójczych zapraw nasiennych,
zawierających w swoim składzie substancje czynne z grupy neonikotynoidów, w tym
np. zniesienie wprowadzonych
ograniczeń ich stosowania
będą zatem związane z wynikami tej oceny.
Brak zapraw nasiennych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów
utrudnił ochronę rzepaku

ozimego. Należy jednak zauważyć, że analiza programów chemicznej ochrony
rzepaku w momencie wycofywania środków ochrony roślin wskazywała już na brak
innych zapraw nasiennych
dopuszczonych do obrotu
w tym zakresie. Do tej pory
na terytorium Polski nie został
zarejestrowany inny nowy środek ochrony roślin. Natomiast
w obrocie znajdują się środki
ochrony roślin z przeznaczeniem do zwalczania niektórych
szkodników rzepaku ozimego
w formie oprysków.
Biorąc powyższe pod uwagę,
nie przewiduje się udzielenia
zezwoleń w trybie art. 53 rozporządzenia nr 1107/20092 dotyczących zaprawiania nasion
rzepaku środkami ochrony roślin zawierającymi substancje
czynne z grupy neonikotynoidów do czasu zakończenia

oceny danych naukowych
przez Europejskie Biuro ds.
Bezpieczeństwa Żywności.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r. i w 2016 r.
odmówił wydania zezwoleń
na wprowadzenie do obrotu
na okres do 120 dni dwóch
środków ochrony roślin zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów,
w celu zaprawienia nasion rzepaku ozimego.
Niemniej jednak, w celu
rozwiązania problemu ochrony rzepaku, w Ministerstwie
Rolnictwa podejmowane są
aktywne działania w celu dopuszczenia do obrotu środka
ochrony roślin zwierającego
substancje czynne z innych
grup chemicznych, z przeznaczeniem do stosowania
w uprawie rzepaku.
Źródło: KRIR

Poprawić właściwości biologiczne gleby

W Polsce w ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany w produkcji rolniczej.
Zboża w strukturze zasiewów stanowią blisko 75 proc.,
a duża liczba gospodarstw
nie prowadzi żadnej produkcji zwierzęcej. Jednocześnie
w wielu gospodarstwach,
a nawet całych rejonach kraju dominuje system produkcji
oparty jedynie o uprawę zbóż
i rzepaku. Może to stwarzać
określone problemy środowiskowe dotyczące m.in. spadku biologicznej aktywności
i zawartości materii organicznej w powierzchniowej
warstwie gleby. W związku
z powyższym, szczególnie ze
względu na utrzymanie zrównoważonego bilansu próchnicy
w glebie oraz poprawę życia
biologicznego, koniecznym
staje się stosowanie nawożenia naturalnego.
Jako czynniki wpływające
na mikrobiologiczne właściwości gleb najczęściej wymienia się zawartość organicznych
związków węgla i azotu, zasobność w składniki odżywcze, skład granulometryczny,
temperaturę i wilgotność oraz
stan zanieczyszczenia gleb

związkami mineralnymi
i organicznymi. Właściwości biologiczne są powiązane
z właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb, przy
czym są mniej od nich trwałe
i ulegają zmienności nie tylko sezonowej w okresie roku
kalendarzowego, ale także
zmieniają się w czasie wegetacji
roślin. Właściwości te mogą
być także w różnym stopniu
kształtowane sposobem użytkowania gruntów, gatunkiem
uprawianej rośliny i jej fazą
rozwojową oraz stosowanym
w gospodarstwie poziomem
agrotechniki.
Organizmy glebowe (bakterie, promieniowce, grzyby)
pełnią wiele bardzo ważnych
funkcji w środowisku, wśród
których najważniejszym jest
rozkład i mineralizacja materii organicznej pochodzącej
m.in. z stosowanych nawozów
naturalnych, resztek pozbiorowych roślin uprawnych,
międzyplonów. W wyniku
ich działalności uwalniane
są mineralne formy składników odżywczych dla roślin.

W rezultacie przemian mikrobiologicznych tworzona jest
również próchnica glebowa,
której zawartość jest jednym
z ważniejszych czynników decydujących o zdolności gleby do magazynowania wody
i składników pokarmowych.
Badania wykazały, że biomasa
mikroorganizmów w glebach
stanowi około 85 proc. całkowitej biomasy wszystkich
organizmów żyjących w tym
środowisku, a blisko 90 proc.
powstałego CO2 ma pochodzenie drobnoustrojowe. Dane
te świadczą o dużej aktywności metabolicznej i istotnym
znaczeniu mikroorganizmów
w większości procesów zachodzących w środowisku
glebowym.
Spośród nawozów naturalnych obornik ma największe
znaczenie ze względu na korzystne jego oddziaływanie na
właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne gleby. Jego
wpływ polega głównie na dostarczeniu materii organicznej
i składników pokarmowych
niezbędnych do życia licznym

gatunkom mikroflory glebowej. Występujące w oborniku
drobnoustroje nie są oczywiście typowe dla gleby i po jego
przyoraniu stopniowo giną,
ustępując miejsca mikroflorze glebowej. Badania wskazują również, że stosowanie
obornika wpływa korzystnie
na rozwój mikro– i mezofauny glebowej, w tym głównie
dżdżownic. Oddziaływanie
gnojowicy na właściwości biologiczne gleby z przyrodniczego i środowiskowego punktu
widzenia jest w zasadzie bardzo podobne, jak obornika.
Należy jednak pamiętać, że
roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać
jego ilości zawierającej 170 kg
N/ha użytków rolnych, a okres
jego stosowania na gruntach
ornych przypada pomiędzy
1 marca a 15 listopada. Nawozy te przykrywa się lub miesza
z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.
dr hab. inż. Janusz
Smagacz, prof. nadzw.
IUNG-PIB w Puławach

GOSPODARSTWO
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Wapno nie tylko odkwasza glebę

Podstawowym zadaniem wapnowania jest obniżenie kwasowości gleby.

W wyniku zastosowania
odpowiednich dawek wapna
możemy uzyskać odpowiedni odczyn dostosowany do
wymagań różnych gatunków
roślin, poza tym wapnowanie korzystnie oddziałuje na
szereg właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.
Gleby użytkowane rolniczo w naszym kraju zostały
wytworzone z kwaśnych ubogich w zasady (wapń, magnez)
skał macierzystych, dlatego
stale wymagają naszej troski
i regularnej kontroli odczynu pH. Patrząc na wyniki
badań okręgowych stacji
chemiczno-rolniczych, można stwierdzić, że większość
gleb użytkowanych rolniczo
w naszym kraju wykazuje odczyn bardzo kwaśny
i kwaśny pH poniżej 5,5. Gleby
takie pilnie wymagają wapnowania, które jest warunkiem efektywnego działania
nawozów oraz samego wzrostu
i rozwoju roślin.

Wpływ wapnowania na
właściwości fizykochemiczne gleb
Aby uzyskiwać wysokie, dobre jakościowo plony roślin,
trzeba w pierwszej kolejności
zadbać o optymalny odczyn
gleby, który będzie zapewni
odpowiednie warunki dla pobierania składników pokarmowych z roztworu glebowego
przez uprawiane rośliny. Jest
to niezwykle istotne, gdyż
w glebach kwaśnych zmniejsza się przyswajalność fosforu,
magnezu, wapnia i molibdenu.
Odczyn gleby zmniejszając się
poniżej wartości optymalnej
dla danego pierwiastka prowadzi do szybkiego spadku jego
efektywności plonotwórczej.
Na rysunku przedstawiono
względną efektywność plonotwórczą podstawowych
składników mineralnych
w zależności od odczynu gleby.
Składnikiem, który najsilniej
reaguje na obniżające się pH,
jest fosfor, a efektywność plonotwórcza azotu i potasu waha

się w granicach od 50% do
niespełna 80% w przedziale
pH 5,0-5,5. Jak wynika
z przedstawionego rysunku,
przy pH poniżej 5,5 efektywność stosowanych nawozów
mineralnych drastycznie
maleje i nie są one efektywnie pobierane przez korzenie roślin, w wyniku czego są
wypłukiwane (N, K) w głąb
profilu glebowego i bezpowrotnie tracone. W tej sytuacji
tracimy dwukrotnie, po pierwsze mamy niską efektywność plonotwórczą stosowanych
nawozów, po drugie osiągamy znacznie niższe plony

dr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
niż te, które byłyby możliwe
do osiągnięcia w warunkach
optymalnego pH. Często, aby
ratować plon, rolnicy zamiast
podjąć decyzję o wapnowaniu, zwiększają nawożenie
mineralne, głównie azotowe,
w wyniku czego zakwaszanie
się pogłębia.

Nie rozrzucajmy pieniędzy po polu
Żeby wiedzieć ile wapna dać na pole trzeba zmierzyć pH gleby.
Ile dać wapna na pole? Jak
ocenić potrzeby? Najlepiej
zmierzyć pH. Usługę taką
świadczą stacje chemiczno-rolnicze, lecz możemy taki
pomiar również wykonać
sami. Jak wykonać pomiar,
aby był wiarygodny? O tym
rozmawiamy ze Sławomirem
Cudnochem z firmy Dramiński, która produkuje pH-metry.
Jak i czym mierzyć pH?
Po pierwsze, aby dokonać
prawidłowego i wiarygodnego
pomiaru pH gleby nie należy
oszczędzać na sprzęcie. Jest
takie powiedzenie „chytry dwa
razy traci”, a sprzęt jest tym,
na czym nie warto oszczędzać,
bo pozorna oszczędność przy
zakupie przyniesie straty wskutek złych pomiarów. Firma
Dramiński produkuje i posiada
w swojej ofercie pH-metry do
określania kwasowości zarówno gleby jak i płynów.
Mierzy też temperaturę?
Tak, jest on wyposażony
w czujnik temperatury, bo
poziom kwasowości jest uzależniony również od temperatury. Urządzenie mierzy
oba parametry, a następnie

kompensuje.
Jak przygotować glebę do
pomiaru?
Należy pamiętać o odpowiedniej wilgotności gleby.
Zalecane jest posiadanie przy
sobie wody destylowanej. Dlaczego? Po pierwsze, woda
destylowana ma odczyn obojętny, więc nie wpłynie na wynik pomiaru. Po drugie, ułatwi
wymianę jonów pomiędzy glebą a sondą pH-metryczną oraz
samo wprowadzenie sondy do
gleby. Naszym urządzeniem
można przeprowadzać pomiary zarówno na polu jak i poza
nim, gdy na przykład próbkę
gleby weźmiemy ze sobą z pola
do domu.
Nie lepiej wziąć próbkę do
domu i zrobić pomiar?
Oczywiście, można tak zrobić. Co więcej – jeśli próbkę
zalejemy wodą destylowaną
i odstawimy ją na jakiś czas,
nawet na kilka godzin, to
wyniki pomiaru będą jeszcze dokładniejsze, bo jony
lepiej się rozpuszczą w wodzie
destylowanej.
Jak dużo wody potrzeba?
Nie ma tu jednoznacznej

normy umożliwiającej przeliczenie
masy gleby na litry
wody, choć zasada
jest taka, że im więcej tym lepiej. Trzeba to zrobić na oko,
aż do uzyskania
rzadkiego błota.
Jak często mierzymy pH?
To każdy rolnik powinien
wiedzieć najlepiej sam, choć
ja sobie nie wyobrażam, aby
badać je rzadziej niż raz na rok.
To chyba taki standard. Ale im
częściej, tym lepiej. Na przykład: przed wapnowaniem i po
wapnowaniu, aby stwierdzić
na ile skuteczny był zabieg.
Z czego wykonana jest sonda?
Tak, ona musi być wykonana ze szkła, a nie z innego materiału. W jej środku znajduje
się płyn, w którym zachodzi
wymiana jonów i dokonuje się
właściwy pomiar pH.
Czyli z tym trzeba się delikatnie obchodzić...
Cóż, delikatnie jak ze
szkłem. Na co dzień mamy do
czynienia z przedmiotami ze
szkła, naczyniami, żarówkami.

Po prostu trzeba pamiętać, że
jest to jednak szkło.
A można je jakoś zabezpieczyć?
W komplecie z pH-metrem
jest pudełko transportowe,
a w nim sonda pH-metryczna jest dobrze zabezpieczona.
Co jeszcze możemy w tym
urządzeniu zepsuć?
Właściwie nie możemy zepsuć niczego poza sondą. Jedynie ją możemy uszkodzić
mechanicznie, po prostu stłuc,
jeśli nie będziemy uważać przy
jej używaniu i transporcie.
Poza tym sprzęt jest niezniszczalny. Przykładamy zawsze
dużą wagę do tego, aby nasze urządzenia były wykonane
z materiałów wysokiej jakości
i były po prostu solidne.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Lekarstwo ze
sklepowej lodówki
W spisie naszych zakupów bardzo
często pojawia się jogurt.
Kupujemy, bo jest smaczny,
zdrowy, zaspokaja głód. Lubimy
też mieć go pod ręką jako przekąskę dla dzieci – zamiast słodyczy z pustymi kaloriami. Jogurt
to napój mleczny fermentowany
zawierający żywe kultury bakterii. W trakcie produkcji zostaje
poddany fermentacji przy użyciu
szczepów bakterii zwanych „jogurtowymi”. Co ważne określenie „jogurt” jest zastrzeżone dla
produktu zawierającego żywe
kultury bakterii jogurtowych
w ilości nie mniejszej niż 10 mln
komórek/1 ml.Jogurt jest bogaty
w wapń, fosfor, magnez, białko
i witaminy z grupy B. Szklanka
jogurtu naturalnego zaspokaja
20 proc. dziennego zapotrzebowania na białko oraz 50 proc.
zapotrzebowania organizmu
na wapń.
Na początku XX wieku
w Europie jogurt dostępny
był tylko w aptekach, a to ze
względu na swoje właściwości
lecznicze. Zaleca się bowiem
spożywanie jogurtu przy terapii antybiotykowej - przywróci
on przyjazną florę bakteryjną
w jelitach. Jogurt zmniejsza
też poziom cholesterolu we
krwi, staje się skuteczny w walce z przeziębieniami - dzięki
stymulowaniu systemu obronnego organizmu, zaleca się go
też jako środek leczniczy po
infekcji jelit, pomaga łagodzić
objawy zapalenia pęcherza moczowego oraz łagodzi objawy
PMS u kobiet zmniejszając
obrzęk i dyskomfort w jamie
brzusznej. Zawierając mnóstwo
wapnia zapobiega osteoporozie kości, ale także, ze względu
na niskie wartości kaloryczne

(jedna porcja ok. 150 kalorii),
poleca się go osobom odchudzającym się. W tym wypadku
jednak chodzi o jogurt naturalny, bez wsadów owocowych.
Nazwa jogurt wywodzi się
od słów tureckich „ya-urt”, co
znaczy kwaśne mleko. Kwestia, w jakim kraju jogurt
pojawił się jako pierwszy
wciąż jest nierozstrzygnięta
– wymyślenie tego napoju
przypisują sobie Turcy, Grecy i Bułgarzy. Faktem jest, że
w dietach mieszkańców tych
krajów jogurt odgrywa ogromną rolę. W Polsce też, bo jest
w czym wybierać. Na rynku
mamy jogurt naturalny, pitny,
gęsty jogurt typu greckiego
oraz probiotyczne. Te ostatnie,
oprócz bakterii jogurtowych,
zawierają dodatkowo bakterie
probiotyczne, czyli najprościej
mówiąc: żywe mikroorganizmy, które kiedy zostaną
w wystarczających ilościach
strawione, mają dobroczynny
wpływ na ludzkie zdrowie.
Co ważne, jogurt jest lepiej
przyswajalny od mleka. Wielu
ludzi, którzy nie tolerują mleka np. z powodu alergii lub
nietolerancji laktozy, może
spożywać jogurt.
Projekt „Mamy kota na
punkcie mleka” realizowany
jest przez Polską Izbę Mleka
oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, sfinansowany z Funduszu
Promocji Mleka.
Źródło: Biuro Prasowe Kampanii:
Mamy kota na punkcie mleka
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

sierpień 2016 r. | Raport Rolny
Element Mieszka
Majowy
konstruknad
cyjny,
śpiewak
Odrą
ankra
Dawniej
zamiast
dzwonka
2
u drzwi

Imię
Kręglickiej

Karty do
wróżenia

Bywa
bezdętkowa

Odmierzany
przez
zegar

Twierdza
w
Londynie

Na
głowie
strażaka
Polska
ciężarówka

5

Cienkie
z
dwunastnicą
Wolna posada
Jonathan, napisał
"Podróże
Guliwera"

Wśród
damskiej
bielizny

25

18

17

Wypełnia rurkę
Spiętrza
wodę

Największa
wyspa
Chorwacji

8

Pieśń operowa
Urządzenie
do tłoczenia
powietrza

Syn
króla
w
Hiszpanii

7

Sztuka
walki

Występ
po
owacji

Imię
Lerskiej,
piosenkarki

Wbija
pale
w grunt
Dokonuje
przeróbek

19
Wąż
dusiciel
Zimowa
barwa
Przełożony

Parkowe
drzewo
ozdobne

9

Badanie
opinii
publicznej

16

Trzęsawisko,
moczary

4

Kraj
w Azji
Południowej

23
24

Nicholson,
aktor

3

ProwaKawał,
dzenie
dowcip
samolotu

11

Płaski
stopień
w dolinie
rzecznej

Przepływa przez
Cieszyn

Rozporządzenie
władcy

Onieśmielenie,
skrępowanie

22

Akcja
na
bramkę
rywala

Rozdaje
autografy

Ze
stolicą
w Teheranie
Każdego
dnia inna
Opada
na dno
zbiornika

Rozróba
Syn
Dedala

6

Błotnista
kałuża

Litera
alfabetu
greckiego

Udziela
pożyczek

14

Drobna Obramoczęść
wanie,
składowa obwódka

Basen
portowy

Amerykański
dreszczowiec

Dawna
stolica
Moraw
Kropla
w morzu
Pędzenie

Szalom,
pisarz
żydowski

Oprawca,
siepacz

Kleks
w
zeszycie

Woń,
aromat

15

Obrabiarka skrawająca

Szybki
zjazd na
nartach

W ręku kelnera
Samochód
z Japonii

Milczą,
gdy
dusza
śpiewa

Bieg
rzeki

Paul,
śpiewał
"Dianę"

Szpalta

Poetyc- Bończyk Miejsce
walki
ko o
lub
bokserokręcie Lipińska
skiej

12

www.raportrolny.pl

Czerwony
oznacza
pożar

Futerał

Korekta Plus lub
zdjęcia
minus
Wpada weń
medium

Bliźniaczy brat
Romulusa

21

Efekt
braku
zajęcia

Odgłos
z
chlewika

Karciany
listek

Pleciony
z wikliny

Imię autora
"Przygód Tomka
Sawyera"

Odrobina
szczęścia

Odłamki
rozkruszonego
muru

20

Tytuł
Ukochaarystony
kratyczAfrodyty
ny

Salto
akrobaty

Mniejszy
od
czekolady

Górna
Smar Wymaga
część maszyno- udowodtułowia
wy
nienia

10

Blankiet
Graniczy
pocztoz Iranem
wy

Pierożek
w
barszczu

Model
Opla

13

Reklama świetlna
Religijne
maloŻeton
widło

Pakiet,
komplet

1

Głęboka
na zupę
Pieszczotliwie
o
dziecku

Żar, skwar
Wyrabia
wędliny
Pierwiastek
chemiczny z grupy Umiłoważelazowców
na

Kraina
z Drohiczynem

Kryty
papą

Instrument
dęty

Plamka
na czole
Hinduski

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
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