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Grupa Azoty PUŁAWY zakupiła technologię produkcji kwasu azotowego
od thyssenkrupp Industrial Solutions AG.

REKLAMA

24 kwietnia 2017 r. została
podpisana umowa pomiędzy
Grupą Azoty PUŁAWY a niemiecką firmą thyssenkrupp
Industrial Solutions AG. Jej
przedmiotem jest udzielenie licencji na technologię produkcji
kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej
i kluczowego wyposażenia, jak
również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.
Budowa nowej jednostki
produkcyjnej kwasu azotowego jest kluczowym elementem projektu rozwoju
obszaru produkcji nawozowej
w Grupie Azoty PUŁAWY, który obejmuje swoim zakresem
również budowę nowych instalacji neutralizacji i produktów

nawozowych. Planuje się też
modernizację dotychczas
istniejących czterech linii
produkcyjnych kwasu azotowego, dzięki czemu nastąpi
wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników
zużycia głównych surowców
oraz mediów energetycznych.
W znaczący sposób ograniczony zostanie wpływ instalacji
na środowisko. Wartość całej
inwestycji, zgodnie z budżetem
przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki to 695 mln zł.
– W segmencie nawozowym
obecnie jest to największa inwestycja realizowana w Grupie
Azoty i największa na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat w puławskich zakładach.
Segment ten jest szczególnie

istotny dla całej Grupy, gdyż generuje około 60% przychodów.
Podejmowane przez PUŁAWY
działania przygotują bazę pod
produkcję nowoczesnych nawozów, wypełniając tym samym
lukę w naszej ofercie – mówi
prezes zarządu Grupy Azoty
PUŁAWY Jacek Janiszek.
Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco nie tylko na
zwiększenie skali i wydajności produkcji kwasu azotowego, ale też w dużym stopniu
przyczyni się do poprawy
efektywności wytwarzanych
na jego bazie nawozów. Część
kwasu azotowego z nowej (piątej) jednostki produkcyjnej będzie przetwarzana na nowej
instalacji do produkcji specjalistycznych nawozów płynnych

i stałych: saletry magnezowej,
wapniowej i potasowej o planowanej wydajności 600 ton
na dobę.
– Do 2021 roku na inwestycje w obszarze nawozów
saletrzanych chcemy wydać
w sumie ponad 1 mld złotych.
Poza nową instalacją kwasu
azotowego wybudujemy również dwie linie granulacji mechanicznej saletry. Inwestycje
te pozwolą nam skierować na
rynek nowe, oczekiwane przez
rolników produkty. W najbliższych czterech latach Puławy
poszerzą swoją ofertę o sześć
nowych nawozów – dodaje
członek zarządu Grupy Azoty
PUŁAWY Andrzej Skwarek.
Nowe nawozy będą bazą
do produkcji mieszanek

w Dobrym Mieście w oparciu
o nawozy z innych zakładów
w Grupie Azoty.
– Zakontraktowana technologia dla nowej linii kwasu
azotowego w Grupie Azoty Puławy to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie spełniające
najwyższe wymogi środowiskowe – podkreśla dr Richard Saure,
Head of Operating Unit Nitrates
and Phosphates z firmy thyssenkrupp Industrial Solutions AG.
Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N2O i NOx
możliwe będzie osiągnięcie
niskich poziomów emisji.
Kontrakt gwarantuje również
niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów i surowców.
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Źródło: Grupa Azoty Puławy
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Na zdjęciu od lewej: Andrzej Skwarek, Jacek Janiszek, dr Richard Saure i Stefan Becker.
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Właściciel gruntu bez prawa głosu? Zmieniające się powierzchnie PEG
Zarząd Krajowej Rady Izb
Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej
Rady Izb Rolniczych, zwrócił
się do Prezes Rady Ministrów
Beaty Szydło o pilne podjęcie
działań, które doprowadzą do
wprowadzenia w życie zmiany
ustawy Prawo łowieckie.
W związku z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku
wygasły ważne zapisy ustawy

Prawo łowieckie. Konieczne
jest jak najszybsze wprowadzenie przepisów ustawy
dotyczących poszanowania
własności ziemi rolników,
wpływu środowiska rolniczego
na tworzenie obwodów, w tym
wypowiadania umów dzierżaw
kołom łowieckim na wniosek
rolników.
Ponadto uregulowania wymagają najważniejsze dla rolników sprawy, jak: szacowanie

szkód przez niezależne podmioty, Fundusz odszkodowawczy ze źródłem finansowania,
również z budżetu państwa,
wpływ środowiska rolniczego na wielkość populacji
zwierzyny.
Samorząd rolniczy zawnioskował o doprowadzenie do jak
najszybszego wejścia w życie
nowelizacji ustawy w kształcie uwzględniającym potrzeby
rolników.
Źródło: KRIR

Trzech wspaniałych
z Ampol-Merol

Już 1 czerwca 2017 r. Ampol-Merol rusza z konkursem
„Trzech wspaniałych”.
Promuje w ten sposób
najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny
niezawodnych i innowacyjnych odmian zbóż pod
marką Nasze Nasiona.
Ambasadorami ozimej
kampanii są: pszenica
ozima Franz i Advokat,

a także pszenżyto Silverado. Równie atrakcyjny
potencjał pod względem
jakości, plenności i zimotrwałości prezentują Transfer
(pszenżyto ozime) i Gordian
(pszenica ozima).
Wszystkich zapraszamy
do zakupu wspomnianych
odmian. Zamawiając co najmniej trzy tony dowolnych nasion spośród wymienionych

http://wyborcza.pl/plebiscyt/0,0.html.
Tytuł Człowieka Roku
przyznawany jest w 8 kategoriach. Profesor Magdalena
Król nominowana jest w kategorii nauka. W ten sposób

zmienione są powierzchnie
PEG niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu
lat pozostaje niezmieniona.
Zmiany powierzchni działek
są niezrozumiałe dla rolników
i niemożliwe do zaakceptowania. Powoduje to utrudnienia
w wypełnianiu dokumentów,
a nawet może doprowadzić do
sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np.
w programie rolno-środowi-

skowo- klimatycznym.
Samorząd rolniczy zawnioskował o ujednolicenie
powierzchni działek i zaprzestanie wprowadzania zmian
wynikających z pomiarów
lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych, niezależnych od rolników oraz
o doprowadzenie do jak najszybszego rozwiązania przedstawionego problemu.
Źródło: KRIR

Przed nami dni pola
powyżej, można przystąpić
do konkursu, w którym na
laureatów czekają skuter,
rower i kowbojskie kapelusze
– nieodzowny atrybut Franza,
który już od kilku sezonów
triumfuje na polskich polach.
Silverado w meksykańskim
kapeluszu zamieni każdą
plantację w plenne Eldorado, zaś Advokat w zielonej
pelerynie zostanie obrońcą
Państwa pól.
Już dziś zapraszamy do
udziału w konkursie i uczestnictwa w Dniach Pola
Ampol-Merol. Spotkajcie
się z nowościami (rzepaczanymi i zbożowymi) 20 czerwca w Niedźwiedziu /k.
Wąbrzeźna (woj. kuj.-pom.)
i 28 czerwca w Trampowie /k. Nowego Stawu (woj.
pomorskie).
Zapraszamy na stronę www.
naszenasiona.pl/KONKURS
Źródło: Ampol-Merol

Człowiek Roku

Dr hab. Magdalena Król,
prof. SGGW z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej została nominowana w plebiscycie
„Człowiek Roku”.
Głosować można do 15 maja
na stronie internetowej

Zarząd Krajowej Rady Izb
Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej
Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o ujednolicenie
powierzchni PEG przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Delegaci KRIR sygnalizują, że w spersonalizowanych wnioskach o płatności
obszarowe, które otrzymują z ARiMR po raz kolejny

doceniona została jej praca
badawcza, dzięki której być
może dokona się przełom w leczeniu nowotworów.
Więcej o dorobku naukowym i badaniach prowadzonych przez prof. Magdalenę
Król można przeczytać na stronie http://www.media.sggw.pl/
pr/326140/praca-naukowa-to-moje-hobby.
O pracy zespołu prof. Magdaleny Król i innych naukowcach z SGGW zajmujących się
diagnostyką i terapią nowotworów można przeczytać
w artykule http://www.media.
sggw.pl/pr/343471/naukowcy-z-sggw-opracowuja-nowe-metody-walki-z-rakiem
Źródło: SGGW

Zapraszamy na czerwcowe Dni Pola
2017, z firmą PROCAM
Ogólnopolski cykl Dni
Pola ma za zadanie wprowadzenie wszystkich zainteresowanych Klientów i partnerów
naszej firmy w nowy sezon
z zakresu agrotechniki, nasiennictwa i ochrony roślin.
W rolnictwie szczególnie ważne jest odpowiednio wczesne
planowanie, dlatego też, jak co
roku będąc przed wyborem odmian zarówno zbóż ozimych,
jak i rzepaku ozimego jednym
z głównych tematów jaki będziemy prezentować to propozycja najlepszych odmian
zaopiniowanych przez specjalistów z Działu Nasiennego
PROCAM.
Dni Pola to okazja do zapoznania się z wypróbowanymi
w doświadczeniach i przynoszącymi ekonomiczne korzyści
rozwiązaniami w produkcji
roślinnej.
Tematem spotkań będzie,

między innymi, sytuacja fitosanitarna na polach w 2017 r.
z uwzględnieniem problemów
związanych z przebiegiem pogody oraz potrzeba i propozycje doboru optymalnych
rozwiązań ochrony i nawożenia roślin uprawnych dostosowanych do warunków
na danym stanowisku.
G łów ny m pu n ktem
wszystkich spotkań będzie
zwiedzanie kolekcji odmian
rzepaku ozimego i pszenicy
ozimej. Poza tym można będzie zlustrować zblokowane
w jednym miejscu odmiany
rzepaku w poszczególnych
miejscach, (w Stanowie kilka
do kilkunastu odmian) oraz
odmiany pszenicy ozimej (ok.
6-10 odmian). Spotkania będą
okazją do prezentacji najlepszych rozwiązań w zakresie
nawożenia mineralnego, nawożenia dolistnego, ochrony

herbicydowej, ochrony fungicydowej czy insektycydowej
w poszczególnych terminach fenologicznych roślin
uprawnych.
W trakcie zwiedzania poletek doświadczalnych będą
też prezentowane najnowsze
rozwiązania w temacie maszyn
rolniczych, szczególnie związanych z aplikacją środków
ochrony roślin, uprawą gleby
i nawożeniem.
Doradcy pomogą przy:
• identyfikacji zagrożeń
fitosanitarnych
• badaniu gleby i wody.
Zapraszamy do zapoznania
się z terminarzem naszych
Dni Pola 2017 i do aktywnego udziału w spotkaniach
łączących najnowszą teorię
z najlepszą praktyką rolniczą!
Źródło: PROKAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Nagrody i wyróżnienia
AGROTECH 2017
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Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej w Kielcach, to największe i stale rozrastające się
targi rolnicze w Polsce.

Z nagrodą Przemysław Bochat z firmy BIN
Tradycją gali jest wręczenie nagród i wyróżnień
Targów Kielce oraz nagród
specjalnych.
Jak co roku pierwszy dzień
Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej zakończyła uroczysta gala wręczenia
nagród.
Spośród wielu tegorocznych
zgłoszeń konkursowych, niezależna komisja pod przewodnictwem kierownika Instytutu
Technologiczno – Przyrodniczego oddział Warszawa,
dr inż. Andrzeja Seligi, wybrała produkty nagrodzone
medalami i wyróżnieniami

Z nagrodą Norbert Pawluczuk z firmy SaMASZ

Targów Kielce.
Złote Medale TARGÓW
KIELCE zostały przyznane
między innymi takim produktom, jak:
Łubin wąskolistny odmiana
BOLERO wyhodowany przez
Poznańską Hodowlę Roślin
Sp. z o.o. Tulce, za odmianę o najwyższym potencjale
plonowania oraz wysoką zawartość białka.
Nawóz AMINOMAG ACTIV produkowany przez
Przedsiębiorstwo ARKOP Sp.
z o.o. Bukowno, za najnowszej generacji nawóz o właściwościach biostymulujących

wykazujący wyjątkową efektywność w aktywacji fotosyntezy oraz produktywności
roślin.
Pośród wyróżnionych na
tegorocznych targach produktów znalazły się między
innymi:
Ł adowacz czo łow y
Ł-106 PRO produkowany przez Zakład Metalowy
„AGROMASZ” Gruszczewski
Janusz Mrągowo za uniwersalność i wielofunkcyjność
zastosowania.
Natomiast wśród prezentowanych przez Metal–
Fach nowości, Rozrzutnik

Z nagrodą Iwona Krych-Stec z firmy Bayer
N272/3 Viking otrzymał wyróżnienie w kategorii „Wyrób
na medal”.
Tradycyjnie już, jak co
roku, swoje wyróżnienia
wręczała Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
i tak między innymi:
Za wspieranie inicjatywy
KRUS na rzecz bezpieczeństwa pracy rolników, puchar
otrzymała firma BAYER Sp.
z o. o. z Warszawy, za wieloletnie prowadzenie kampanii
na rzecz bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
pod hasłem „Grunt to bezpieczeństwo” oraz aktywne

uczestnictwo w wydarzeniach
prewencyjnych organizowanych przez KRUS na rzecz
poprawy bezpieczeństwa
polskich rolników;
Ponadto w yróżnienie
za „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy
w gospodarstwie rolnym”
otrzymał rozsiewacz wapna
RWN-3, którego producentem
jest DOZAmech Sp. z o. o. Sp.
K. z Odolanowa;
Natomiast firma SaMASZ,
odebrała zezwolenie do odznaczenia Znakiem Bezpieczeństwa KRUS zgrabiarki
jedno-karuzelowej Z410.

Również firma BIN została
uhonorowana nagrodą, w kategorii „Przedsiębiorczość”,
ufundowaną przez europosła
Czesława Siekierskiego.
Gratulacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa
Jurgiela oraz Wojewody Województwa Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek świadczą, że
BIN jest rzetelną, doświadczoną i otwartą na wyzwania
rynkowe firmą, której produkty cieszą się uznaniem na
europejskim rynku rolniczym.
Oprócz nagród produktowych przekazano także
między innymi: Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Prestiżową statuetkę
wręczyli Krzysztof Jurgiel,
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz dr Andrzej Mochoń,
Prezes Zarządu Targów Kielce.
Nagrodę tę otrzymała firma
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp.
z o.o. Kraków za 150 letnie
doświadczenie i wysoką jakość w hodowli nasion warzyw i kwiatów.
Źródło: Targi Kielce, KRUS, BIN
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Złoty medal dla dmuchawy
Husqvarna 436LiB

Husqvarna zdobyła złoty medal redakcji Raportu Rolnego w kategorii Firmowy Hit Roku 2017.

Przyznanie nagrody ogłoszono podczas kieleckich targów AGROTECH. Kapituła

konkursowa przyznała złoty
medal dmuchawie akumulatorowej Husqvarna 436LiB.

W tym roku Firmowe Hity
Roku zostały wyłonione już
po raz dziewiąty.
„To dla nas wspaniałe wyróżnienie i cieszymy się, że
doceniono naszą akumulatorową dmuchawę w tak prestiżowym konkursie. Maszyny
akumulatorowe Husqvarna są
obecnie naszymi najbardziej
zaawansowanymi technologicznie produktami. Docenienie przez kapitułę konkursową

redakcji Raportu Rolnego
to dla nas powód do dumy.
Husqvarna od lat z sukcesem
rozwija swoje najbardziej innowacyjne produkty do pielęgnacji terenów zieleni. Ta
nagroda jest zwieńczeniem
pracy, którą włożyliśmy, aby
rozwijać ekologiczne, ciche
i przede wszystkim bezpieczne maszyny akumulatorowe.
Z pewnością nie zawiedziemy zaufania” – mówi Maciej

Konieczny, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie
Husqvarna Poland.
Od 9 lat złote medale Firmowego Hitu Roku przyznawane
są najlepszym i najciekawszym
rozwiązaniom na rynku. Pozytywną opinię jury zyskują jedynie te produkty, które
spełniają restrykcyjne wymagania regulaminu konkursu.
W tym roku złoty medal
otrzymała nowoczesna, lekka,

łatwa w obsłudze dmuchawa
akumulatorowa Husqvarna
436LiB. Maszyna wyposażona
jest w intuicyjny i prosty w obsłudze panel sterowania, funkcję blokady obrotów, dzięki
której operator może skupić się
na oczyszczaniu powierzchni
z liści lub śmieci. Dodatkowo
dmuchawa posiada funkcję
zwiększenia mocy, gdy jest to
potrzebne.
Źródło: Husqvarna Poland

Walory prozdrowotne owsa
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Powszechna urbanizacja, intensywny rozwój cywilizacji i techniki
w ostatnich latach przyniósł ze sobą znaczny wzrost dobrobytu ludności,
ale także rozpowszechnienie nieprawidłowego stylu życia.

Siedzący tryb życia, mała
aktywność fizyczna, używki,
nadmiar stresu, ale przede
wszystkim złe odżywianie to
główne elementy niewłaściwego stylu życia. Konsumpcja
produktów wysoko przetworzonych, rafinowanych,
o niskiej zawartości błonnika pokarmowego, a znacznie
podwyższonej wartości energetycznej to tylko niektóre ze
złych nawyków żywieniowych
współczesnego społeczeństwa.
Wszystkie wyżej wymienione
czynniki są przyczyną rosnącej
liczby chorób cywilizacyjnych.
Jednym ze sposobów poprawy
stanu zdrowia społeczeństwa
jest konieczność zmiany sposobu odżywiania. W codziennej diecie powinny się znaleźć
produkty, które korzystnie
wpływają na nasze zdrowie.
Z tego względu w ostatnich
latach obserwuje się wzrost
zainteresowania roślinami
o prozdrowotnych właściwościach. Przykładem może
być owies i jego produkty,
które skutecznie zapobiegają
miażdżycy, cukrzycy czy otyłości (Gibiński, 2005). Na tle
pozostałych zbóż owies wyróżnia się zawartością białka,
o dobrze zbilansowanym składzie aminokwasowym, a także
tłuszczu bogatego w wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Ponadto jego frakcja węglowodanowa zawiera znaczną ilość
β-glukanow, polimeru glukozy o stwierdzonym działaniu
prozdrowotnym(Tiwari, 2011).
Prozdrowotne walory owsa
mają swoje odzwierciedlenie
w wykorzystaniu tego gatunku
przez przemysł spożywczy, jak
również kosmetyczny i farmaceutyczny, przy czym wykorzystuje się tu ziarno poddane
procesowi mechanicznego
obłuszczania.
Wśród składników odżywczych owsa charakter prozdrowotny można przypisać
białku, lipidom, składnikom
mineralnym i witaminom.
Białko owsa, w porównaniu
do białka innych zbóż, jest dobrym źródłem aminokwasów
egzogennych takich jak: lizyna, metionina, cysteina, treonina i tryptofan (Biel, 2009).
Wartość biologiczna białka
owsa jest największa spośród
zbóż, na co największy wpływ
ma frakcja globulinowa, stanowiąca niemal 80% białka
ogółem. Ponadto minimalny
udział frakcji gliadynowej powoduje, że spośród produktów
zbożowych jedynie produkty
owsiane mogą być stosowane
w diecie osób cierpiących na
celiakię (Ahokas, 2005).
Lipidy są najważniejszym
źródłem energii dla organizmu

i mogą być zapasowym materiałem energetycznym. Na tle
innych gatunków zbóż owies
wyróżnia się największą ich
zawartością. Z żywieniowego
punktu widzenia są one cennym źródłem niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych, które nie są produkowane w organizmie człowieka
i muszą być dostarczane z pożywieniem. Największą grupę
lipidów owsianych stanowią
triacyloglicerole (32-85%),
w mniejszej ilości występują
glikolipidy (6-17%) i fosfolipidy (6-26%). W ziarnie owsa
w największej ilości występują
kwasy: palmitynowy (13-26%),
stearynowy (1-3%), oleinowy
(22-47%), linolowy (25-52%)
i linolenowy (1-3%).
Pomimo niewątpliwych
zalet wykorzystanie owsa do
produkcji oleju jest wciąż ograniczone ze względu na brak
selekcji odmian w kierunku
wysokiej zawartości frakcji lipidowej, jak również wysoką
aktywność enzymów lipolitycznych, które są ekstrahowane z olejem i powodują jego
hydrolizę i w konsekwencji
spadek jakości.
Zboża nie są dobrym źródłem składników mineralnych,
lecz owies w tej grupie posiada ich najwięcej, a zawartość
w polskich odmianach wg

Boros i in. (2015) mieści się
w zakresie 22,5%.
Wśród makroelementów
ziarna owsa najmniejszą zawartością charakteryzuje się
sód, na poziomie 0,076%.
Zawartość pozostałych makroskładników w ynosi:
0,37% w przypadku fosforu,
0,34% potasu, 0,26% wapnia
i 0,25% magnezu (Benchekrun, 2014). Pomimo wyższej,
w porównaniu do innych zbóż,
zawartości składników mineralnych w owsie, ich biodostępność może być ograniczona ze
względu na obecność kwasu
fitynowego i jego soli mających
zdolność do kompleksowania
żelaza, cynku magnezu i manganu. Ponadto kwas fitynowy
zbudowany z reszt kwasu fosforowego ogranicza dostępność
tego pierwiastka dla zwierząt
monogastrycznych nie posiadających enzymu specyficznego dla tego związku.
Ziarno owsa jest źródłem
witamin rozpuszczalnych
w wodzie takich jak: tiamina
(B1), niacyna (B3), ryboflawina
(B2), pirydoksyna (B6), kwas
foliowy (B9), biotyna (B7),
kwas pantotenowy (B5). Ponadto we frakcji lipidowej owsa
są obecne tokoferole (witamina
E) (Shimabukuro, 2001). Spożycie 100g płatków owsianych
pokrywa 40% dziennego zapotrzebowania na witaminę
B1, a także 20% dziennego zapotrzebowania na witaminę E.
Do związków nieodżywczych korzystnie oddziałujących na organizm człowieka,
naturalnie występujących
w ziarnie zbóż należą błonnik
pokarmowy oraz szeroka gama
związków polifenolowych.
Owies i jego produkty są
ważnym źródłem rozpuszczalnego błonnika, którego
głównym składnikiem są
β-glukany, o udowodnionym
w badaniach klinicznych działaniu prozdrowotnym.
β-glukany zwiększając lepkość treści pokarmowej, a także
tworząc błonę na powierzchni
jelit ograniczają wchłanianie
cholesterolu z pożywienia, jak
również zmniejszają poposiłkowy wzrost stężenia glukozy we
krwi (Davy i in. 2002; Granfeldt i in., 2008). Ponadto
udowodniono ich działanie

antybakteryjne, w kontekście
badań z E. coli i B. subtilis. Co
więcej, polimer ten wykazuje
działanie chemoprotekcyjne
w przypadku metylosiarczanu metanu (MMS), będącego
czynnikiem mutagennym.
Coraz częściej wskazuje się
również na możliwość działania przeciwnowotworowego
ββ-glukanow, poprzez spowolnienie namnażania komórek
patologicznych.
Błonnik pokarmowy nierozpuszczalny w wodzie, poprzez
mechaniczne drażnienie ścian
jelita, wpływa na zwiększenie perystaltyki, chroni przed
uchyłkowatością jelit, żylakami odbytu, a nawet chorobą
nowotworową. Ponadto ma
zdolność do wiązania nadmiaru kwasu solnego w żołądku.
Dieta bogata w błonnik owsiany działa leczniczo na uzębienie hamując rozwój próchnicy
(Gibiński i in., 2005).
Do zwiąków polifenolowych owsa o właściwościach
przeciutleniających zaliczane
są: kwasy fenolowe, ich estry
i amidy, alkilofenole, flawonoidy i awentramidy występujące
jedynie w owsie. Te ostatnie wyróżniają opisywany gatunek na
tle innych zbóż, ze względu na
swoją stabilność temperaturową

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożow ych

i nawet trzykrotnie większą
aktywność w porównaniu do
kwasu kawowego. Związki tego
typu pełnią w organizmie rolę
tzw. zmiataczy wolnych rodników, m.in. zapobiegając degradacji DNA, mającej związek
ze starzeniem organizmu. Odznaczają się również działaniem spowalniającym rozwój
bakterii i farmakologicznym,
poprawiając funkcjonowanie
układu krwionośnego.
W walce ze wzrastającą zachorowalnością na nowotwory, choroby układu krążenia
i szereg innych schorzeń cywilizacyjnych, kluczowe znaczenie ma profilaktyka pierwotna,
czyli działania, których celem
jest zapobieganie w/w. Jej istotnym elementem jest sposób odżywiania. Owies jest zbożem
wykazującym szerokie działanie o charakterze profilaktycznym, a nawet w odniesieniu
do niektórych schorzeń terapeutycznym. Dlatego produkty
owsiane powinny być włączane do naszej codziennej diety.
Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Damian Gołębiewski, Kinga
Gołębiewska, Anna Fraś
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji RoślinPaństwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie
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Bioregulatory w zbożach kiedy i co stosować

Stosowanie bioregulatoryów w zbożach to
dzisiaj już standard.

Działania profilaktyczne zapobiegające wyleganiu zbóż
obecnie nie są wystarczające. Zrównoważone nawożenie azotowe czy niezbyt gęsty
siew (zmniejszenie obsady roślin) w efekcie mogą spowodować obniżenie plonowania.
Również siew odmian zbóż
o niskim wzroście i grubych
źdźbłach nie daje gwarancji
eliminacji wylegania. Aby
zapobiegać temu zjawisku
należy stosować syntetyczne
regulatory wzrostu z grupy
retardantów.
Obecnie na polskim rynku zarejestrowanych jest
60 środków zapobiegających
wyleganiu zbóż, które zawierają w swym składzie: CCC
(np. Adjust SL, Antywylegacz
Płynny 675 Sl, CCC 720 Sl,
Shorti 725 SL, Cekwat 750 SL),
etefon (np. Agrostym 480 Sl,
Cerone 480 Sl, Etefo 480 Sl,
Kobra 510 Sl, Reducer 510 SL)
i trineksapak etylu (np. Optimus 175 EC, Cuadro 250 EC,
Ksapak 250 EC, Proteg 250 EC,
Trinex 250 EC). W ostatnim
czasie pojawiły się także mieszaniny substancji regulujących wzrost roślin. Są wśród
nich: mieszanina proheksadionu wapnia z chlorkiem
mepikwatu (Canopy, Medax
Top 350 SC), mieszanina CCC
z etefonem (Chlormephon
PL) oraz trineksapaku etylu
z proheksadionem wapnia
(Medax Max).
Retardanty zawierające
chlorek chloromekwatu (CCC)
wnikają do opryskanych roślin
przez liście i korzenie i przemieszczane są do stożków
wzrostu. Środki te skracają

dolne międzywęźla, dlatego
też należy je stosować najwcześniej od początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze
kolanko uwalnia się z węzła
krzewienia. W tej grupie środków znajdują się bioregulatory
zawierające od 620 do 750 g
CCC w 1 l preparatu. Chlorek chloromekwatu nie stosuje się w uprawach jęczmienia
ozimego.
Środki zawierające etefon
powodują skrócenie i usztywnienie wyższych międzywęźli,
dlatego preparaty te działają
najlepiej w okresie wydłużania
się źdźbła (od fazy trzeciego
kolanka zbóż nawet do fazy
rozwiniętego liścia flagowego). Substancja ta skutecznie
skraca międzywęźla, na które
została zastosowana. Preparaty
występują w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie i zawierają 480g lub 510 g
etefonu w 1 l środka. Bioregulatory te nie są zalecane
w uprawie owsa.
Najliczniejszą grupę stanowią środki zawierające trineksapak etylu. Najlepiej je
stosować od końca krzewienia
do liścia flagowego zbóż, kiedy łan jest suchy i aktywnie
rośnie. Preparaty zawierające
trineksapak etylu występują w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej.
Wśród nich są środki zawierające 175 g lub 250 g substancji
aktywnej w 1 l preparatu.
W ostatnim czasie na polskim rynku pojawiły się gotowe mieszaniny różnych
substancji z grupy retardantów. Mieszanina CCC z etefonem (Chlormephon PL)

to koncentrat rozpuszczalny w wodzie do stosowania w pszenicy ozimej oraz
jęczmieniu ozimym i jarym.
Najlepsze efekty uzyskuje się
stosując środek od fazy drugiego kolanka zbóż do fazy
szóstego kolanka, czyli fazy
poprzedzającej rozwój liścia
flagowego.
Bioregulatory zawierające
mieszaninę proheksadionu
wapnia z chlorkiem mepikwatu
(Medax Top 350 SC, Canopy)
zalecane są w uprawie pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia
ozimego oraz w jęczmieniu jarym. Należy je stosować tylko
jeden raz w sezonie wegetacyjnym od początku wzrostu
źdźbła lub w fazie liścia flagowego. Środki te występują
w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny służącej
do rozcieńczania wodą.
Mieszanina trineksapaku
etylu z proheksadionem wapnia (Medax Max) to granule
do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu systemicznym. Stosowany jest w zbożach
ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto) oraz jarych
(pszenica, jęczmień, owies).
Środek ten posiada szeroki
zakres terminów stosowania.
Można go aplikować od końca
fazy krzewienia do fazy w pełni
rozwiniętego liścia flagowego.
Należy pamiętać, by środki
aplikować zgodnie z ich etykietą, która zawiera ważne informacje dotyczące zakresu
dawek i terminów stosowania.
Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNGl – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Adiuwanty w ochronie roślin
Aktualnie, na rynku krajowym, możemy doliczyć się
około 50 preparatów sprzedawanych jako środki
wspomagające, czyli tzw. adiuwanty.
Przez wiele lat dominowały
środki wspomagające działanie pestycydów stosowanych
w zabiegach powschodowych –
nalistnych. W tym przypadku
adiuwanty umożliwiają wzrost
aktywności biologicznej środków poprzez wydłużenie czasu
zatrzymania cieczy użytkowej na powierzchni liści oraz
zmniejszenie napięcia powierzchniowego, co ułatwia
przedostawanie się pestycydu
do rośliny.
Łączne stosowanie środków
ochrony roślin z adiuwantami, w wielu przypadkach,
pozwala na redukcję dawki
preparatu o ok. 20-30% bez
utraty skuteczności działania,
co wpływa korzystnie na koszty zakup środków chemicznych, jak również ogranicza
potencjalne ryzyko dla ludzi
i środowiska. Obniżanie dawek
można stosować w przypadku, gdy zabiegi wykonywane
są w optymalnych terminach
i warunkach pogodowych
przewidzianych w instrukcji
stosowania. Natomiast, nie należy stosować takich rozwiązań
w przypadkach, gdy zabieg jest
opóźniony (zbyt zaawansowana faza rozwojowa i duże nasilenie patogena) lub warunki

pogodowe nie sprzyjają działaniu preparatów (susza lub
nadmierne opady, niska temperatura). W takich sytuacjach
łączna aplikacja pestycydu
z adiuwantem umożliwia zachowanie dobrej skuteczności
bez konieczności wykonywania zabiegów uzupełniających
lub zwiększania dawek.
Wykorzystując dotychczasową wiedzę stworzono nową
grupę adiuwantów wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach przedwschodowych.
Zaletą tych środków jest
możliwość zatrzymania substancji czynnej w wierzchniej
warstwie gleby, co wydłuża
czas pobierania przez kiełkujące chwasty oraz spowolnienie rozkładu pestycydu
w pierwszych dniach po zabiegu, a następnie stosunkowo
szybki dalszy rozkład, który
zapobiegnie występowaniu
ewentualnych pozostałości
i nie wpłynie na rośliny następcze w płodozmianie.
Skuteczny rezultat łącznego stosowania adiuwanta ze
środkiem ochrony roślin jest
uzależniony od prawidłowego doboru obu składników.
Dobrą praktyką niektórych
producentów adiuwantów jest

to, że przed wprowadzeniem
swoich produktów na rynek
współpracują z jednostkami
naukowymi, zarówno na etapie
tworzenia formulacji adiuwanta,
jak również wykonują badania
potwierdzające ich skuteczność.
Takie dane zamieszczane są na
kartach informacyjnych preparatów oraz na stronach internetowych producenta, co znacząco
uwiarygadnia produkt, jak też
daje wskazówki odpowiedniego
doboru do konkretnego środka
ochrony roślin. Obecnie jest to
jedna ze skuteczniejszych form
pomocy dla rolnika, gdyż spośród dostępnych na rynku preparatów nie wszystkie posiadają
udokumentowane działanie
wspomagające.
W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych, dobrze
skomponowanych i przebadanych adiuwantów produkcji
krajowej. Ich niewysoki koszt
i prawidłowy dobór może
zapewnić stabilne działanie
pestycydów, szczególnie teraz, kiedy przebieg pogody
jest trudny do przewidzenia
i zwykle utrudnia prawidłowe
działanie pestycydu.

Wielofunkcyjny adiuwant
do agrochemikaliów
stosowanych doglebowo

Atpolan Soil Maxx w przypadku
herbicydów doglebowych zapewnia:
ich aktywację poprzez zwiększenie
rozpuszczalności substancji aktywnej
optymalne rozmieszczenie i utrzymanie substancji
aktywnej w strefie kiełkowania nasion chwastów
lepszy kontakt z cząsteczkami glebowymi
wzrost skuteczności chwastobójczej
w niekorzystnych warunkach
ograniczenie fitotoksyczności
w stosunku do roślin uprawnych
ograniczenie przemieszczania herbicydu
w głąb profilu glebowego

Wielofunkcyjny
adiuwant
do fungicydów

Lewar pH- Fungi zapewnia:
zwiększenie retencji (zatrzymania) kropel
opryskowych na powierzchni
opryskiwanych roślin
zapobieganie szybkiemu wysychaniu
kropel opryskowych
zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia
chronionej powierzchni roślin
zwiększenie wnikania substancji aktywnej
do komórek roślinnych i jej transportu
do miejsca działania

Prof. dr hab. Mariusz Kucharski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

obniżenie napięcia powierzchniowego
cieczy opryskowej

Glifosat nie jest substancja
rakotwórczą

Europejska Agencja Chemikaliów
poinformowała, że glifosat nie jest substancją
rakotwórczą.
Niezależni eksperci z Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC)
działającego w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) potwierdzili, iż
w świetle dostępnych dowodów naukowych glifosat nie
jest substancją rakotwórczą,
mutagenną lub toksyczną dla
rozrodczości.
Opinia przyjęta w tej sprawie będzie brana pod uwagę
na forum UE przez państwa
członkowskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej
odnowienia zgody na stosowanie glifosatu jako substancji
czynnej wchodzącej w skład

środków ochrony roślin.
„Obowiązujący w Unii Europejskiej system bezpieczeństwa
żywności bazuje na badaniach
i dowodach naukowych. Niezależni eksperci z Europejskiej
Agencji Chemikaliów przedstawili swoją opinię biorąc
pod uwagę szeroki wachlarz
już publikowanych badań naukowych jak i analiz udostępnionych przez m.in. Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) i działający
w Niemczech Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR).
Oczekujemy, że zaprezentowane stanowisko będzie miało

wpływ na pozytywną decyzję
Komisji Europejskiej w sprawie odnowienia zezwolenia na
glifosat,” – powiedział Marcin
Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Szczegółowe informacje dostępne na stronach:
https://echa.europa.eu/-/
glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
https://echa.europa.eu/
pl/chemicals-in-our-life/
hot-topics/glyphosate
Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Wielofunkcyjny
adiuwant
do insektycydów

-

Entomaxx pH zapewnia:
utrzymanie pH cieczy opryskowej na poziomie
zapobiegającym rozkładowi hydrolitycznemu
substancji aktywnych insektycydów
zwiększenie ilości zatrzymanej cieczy
opryskowej na opryskiwanej powierzchni
redukcje zmywania insektycydów przez opady
ograniczenie rozkładu fotolitycznego
insektycydów przez promienie UV
obniżenie napięcia powierzchniowego
cieczy opryskowej

Zakład Produkcyjno-Handlowy „AGROMIX”, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel.: +48 12 281 10 08; fax: +48 12 281 14 53
agromix@agromix.com.pl | www.agromix.com.pl
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Kukurydzy w Polsce zagraża około 400 patogenów odpowiedzialnych za rozwój kilkunastu
chorób, wśród których największe znaczenie gospodarcze mają grzyby.

Głownia pyląca kukurydzy na kolbie - całkoity brak ziarniaków
(fot. P. Bereś)

Od dokładności pokrycia ziarniaków zaprawą zależy jej skuteczność (fot. P. Bereś)

Trudno szukać w kraju
plantacji całkowicie wolnej
od jakiejkolwiek obecności
sprawców chorób, jednak na
wzrost nasilenia ich występowania i szkodliwości w danym
roku wpływa oddziaływanie
wielu czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od
woli rolnika. Do najważniejszych zalicza się:
• zasobność stanowiska przeznaczonego pod siew kukurydzy w dużą ilość materiału
infekcyjnego patogenów,
• stosowanie przez dłuższy
okres czasu uproszczeń agrotechnicznych, zwłaszcza
wieloletniej monokultury,
która sprzyja nagromadzaniu się zarodników przetrwalnikowych, wśród
których wiele zachowuje żywotność przez okres
kilku lat,
• niedokładne rozdrabnianie i przyorywanie resztek
pożniwnych kukurydzy

starych, niereprezentujących aktualnego postępu
hodowlanego,
• występowanie korzystnego przebiegu warunków
pogodowych dla infekcji
i rozwoju patogenów lub
też wywołującego stres u rośliny uprawnej np.: wskutek
wystąpienia niskich temperatur, niedoboru wody,
gradobicia itp., co z kolei
sprawia, że są bardziej wrażliwsze na opanowanie przez
sprawców chorób,
• pojawienie się uszkodzeń
mechanicznych tkanek przy
wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych roślin np. odchwaszczania, a także przez
fitotoksyczne oddziaływanie zastosowanych nawozów
lub herbicydów itp. Takie
przerwanie ciągłości tkanek
jest bramą przenikania do
wnętrza roślin sprawców
chorób.
Wszystkie wymienione
czynniki sprzyjają wystąpieniu

bądź zbóż na których mogą
znajdować się zarodniki
grzybów, które wiosną za
pośrednictwem wiatru lub
kropel deszczu dostają się na
nowe rośliny i je infekują,
• stosowanie wadliwych płodozmianów np. wysiewu
bezpośrednio przed kukurydzą lub zaraz po kukurydzy
zbóż (co jest powszechną
praktyką) – takie działanie sprzyja nagromadzaniu
się na stanowisku grzybów
z rodzaju Fusarium, wśród
których wiele gatunków jest
dostosowana do rozwoju
zarówno na kukurydzy,
jak i zbożach, zwłaszcza
pszenicy,
• używanie do siewu ziarna kukurydzy o niskiej
jakości np: pochodzącego
z niepewnego źródła lub
z samoreprodukcji,
• wysiewanie odmian o większej podatności na szkodniki
i choroby, w tym odmian

chorób, jednak to zwykle ich
łączne oddziaływanie prowadzi dopiero do epidemicznego
pojawu niektórych z nich.
Grzyby chorobotwórcze
zagrażają kukurydzy już od
momentu wysiana ziarniaków
i towarzyszą roślinom aż do
zbioru plonu, a niektóre także
w trakcie jego przechowywania (choroby przechowalnicze).
Z gospodarczego punktu widzenia, największą szkodliwością odznaczają się w Polsce
dwie choroby: fuzarioza kolb
i fuzarioza łodyg uwidaczniające się od okresu pełni wegetacji
kukurydzy. Bardzo ważne są
także choroby wczesnowiosenne, zwłaszcza, gdy pojawiają
się masowo bezpośrednio na
początku wegetacji, kiedy to
mechanizmy obronne roślin
są jeszcze słabo rozwinięte,
a ich niewielkie rozmiary dodatkowo ograniczają regenerację uszkodzonych tkanek. Do
takich chorób zalicza się: zgorzel siewek, głownię guzowatą

kukurydzy oraz głownię pyląca
kukurydzy. W niektóre lata
może także pojawiać się lokalnie choroba szalonych wiech.
Zgorzel siewek – jest to
najwcześniej pojawiająca się
choroba na plantacjach kukurydzy, która poraża kiełkujące ziarniaki, siewki i młode
rośliny. Jej sprawcami są ciepłolubne grzyby z rodzaju
Fusarium, a także preferujące niższe temperatury grzyby
z rodzaju Pythium. Sprawcy
zgorzeli zimują m.in. w glebie,
na resztkach pożniwnych kukurydzy (i innych zbóż), bądź
też na porażonym materiale
siewnym. Choroba ta jest powszechna w całym kraju, jednak jej licznemu wystąpieniu
sprzyja niezaprawianie materiału siewnego fungicydem,
zbyt głęboki siew oraz chłodna
i deszczowa wiosna spowalniająca kiełkowanie, wchody oraz
intensywny wzrost młodych
roślin. Przy silnym porażeniu, na kiełkującym ziarnie
pojawiają się brunatne plamy,
a sam ziarniak wraz z kiełkiem
z reguły gnije i zamiera. W takiej sytuacji na powierzchni
pola nie obserwuje się wschodów roślin, a po rozkopaniu

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw. IOR – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie
gleby można dostrzec zamarłe
ziarniaki. Przy tak wczesnym
pojawie choroby określa się ją
mianem zgorzeli przedwschodowej. Występuje również
zgorzel powschodowa, która
objawia się tym, że na korzeniach i łodyżkach pojawiają się
początkowo żółte, a następnie
brunatniejące plamy. Zostaje
zakłócone pobieranie wody
i składników pokarmowych
i ich transport do komórek, co
objawia się żółknięciem roślin.
Ponadto na łodydze w miejscu
porażenia dochodzi zwykle do
silnego jej przewężenia i zamarcia tkanek. Taka siewka
lub młoda roślina łamie się

Tabela 1. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami w 2017 roku
Choroba

Preparat

Substancja czynna

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy
Głownia pyląca kukurydzy

Alios 300 FS

Zgorzel siewek

Dawka na 100 kg ziarna
preparat

woda

tritikonazol

110 ml

400–500 ml

Flowsan FS

tiuram

300 ml

800–1200 ml

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy

Maxim XL 034,7 FS

fludioksonil +
metalaksyl-M

100 ml

700–1100 ml

Zgorzel siewek

Sarox T 500 FS

karboksyna + tiuram

375 ml

750 ml

Zgorzel siewek
Vitavax 200 FS
karboksyna + tiuram
300 ml
Głownia kukurydzy
Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 26.04.2017 r.)

700 ml

Roślina zniszczona przez głownię kukurydzy - uszkodzony
stożek wzrostu (fot. P. Bereś)
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Szalone wiechy - porażona wiecha (fot. Tomasz Marciniak)

Zgorzel siewek (fot. P. Bereś)
i zamiera. W praktyce zdarza się również i tak, że rośliny słabiej porażone przez
zgorzel siewek nie zamierają,
lecz rosną dalej (ale już nie
tak intensywnie jak zdrowe)
i w późniejszym okresie wykazują objawy porażenia fuzariozą łodyg.
Głownia guzowata kukurydzy – to jedna z najbardziej
charakterystycznych chorób
kukurydzy stwierdzana na obszarze całego kraju. Jej sprawcą
jest grzyb Ustilago maydis zimujący w glebie, na resztkach
pożniwnych kukurydzy oraz
na porażonych ziarniakach.
Zarodniki grzyba dostają się
na rośliny kukurydzy przy
współudziale wiatru bądź kropel wody rozpryskujących się
o glebę. W następstwie pojawu
choroby na roślinach obserwuje się narośla (guzy) o różnych
rozmiarach i wadze. Największe mogą ważyć nawet do kilku
kilogramów. Początkowo są

otoczone delikatną, srebrzystą błonką, która następnie
wysycha i pęka, a z wnętrza
narośli wysypują się brunatne zarodniki przypominające
pył, które roznoszone są przez
wiatr na inne rośliny. Każda
narośl to odrębne miejsce infekcji grzyba, gdyż patogen ten
nie rozwija się systemicznie.
Pojawowi wiosną głowni guzowatej sprzyjają uszkodzenia
powodowane przez ploniarkę
zbożówkę, mszyce i wciornastki. W ciągu sezonu wegetacyjnego patogen rozwija do trzech
generacji. Pierwsza uwidacznia
się w okresie, gdy rośliny rozwijają 4–7 liści, druga w czasie
wiechowania i pylenia, natomiast trzecia w okresie dojrzałości mlecznej ziarniaków.
Największe straty w plonach
są spowodowane przez dwie
pierwsze generacje choroby,
gdyż rośliny mogą w ogóle nie
wytwarzać kolb. Późniejsze
infekcje wpływają głównie

Zgorzel siewek (fot. P. Bereś)
na spadek jakości plonu. Przy
wczesnym porażeniu, objawy
chorobowe stwierdza się na
blaszkach liściowych w postaci
małych, pomarszczonych guzków. W późniejszym okresie
narośla pojawiają się także na
łodygach, wiechach i kolbach,
a czasami tworzą się na korzeniach podporowych. Wykazano, że sam grzyb Ustilago
maydis nie wytwarza groźnych mikotoksyn, a także nie
wpływa na walory smakowe
kiszonki, jednak pogarsza
jej zdolności fermentacyjne
i zmniejsza wartość pokarmową paszy.
Głownia pyląca – jest to
choroba powodowana przez
grzyb Sphacelotheca reiliana
występujący m.in. w glebie,
resztkach pożniwnych i na porażonym materiale siewnym.
Patogen poraża kukurydzę
w okresie kiełkowania i rozwijania pierwszych liści. Od
momentu infekcji wiosną aż do
pojawu pierwszych objawów
chorobowych rozwój patogena
jest utajony – rozrasta się on
międzykomórkowo w tkankach i dopiero uwidacznia
na końcach wiązek przewodzących tj. na wiechach i kolbach, gdzie tworzy się zbita
masa brunatnych zarodników
otoczonych delikatną błonką,
która później pęka uwalniając
je do środowiska. Porażone
wiechy wyglądają jakby były
zwęglone, a kolby przybierają
cebulowaty kształt i nie zawiązują ziarniaków. Niekiedy
kolby w ogóle nie są tworzone,
a w ich miejscu pojawia się
skupisko paków liściowych.
Pomimo, że głownia pyląca
odznacza się głównie lokalną szkodliwością, to nie może
być bagatelizowana, ponieważ
zwykle procent roślin uszkodzonych na danej plantacji odpowiada procentowej stracie
w plonie ziarna, a ponadto jej

zarodniki zachowują żywotność w glebie do 10 lat.
Szalone wiechy – to stosunkowo nowa choroba kukurydzy w Polsce (zidentyfikowana
po raz pierwszy w 2002 roku
w okolicach Wrocławia) powodowana przez organizm
grzybopodobny Sclerospora macrospora, który zimuje w trawach wieloletnich,
a także na porażonym ziarnie
siewnym kukurydzy i resztkach pożniwnych. Z chorobą
tą można się spotkać w lata
deszczowe, gdy wezbrane
wody z cieków wodnych, rzek,
strumieni, bądź pochodzące
z ulew stagnują na polu kukurydzy, w okresie rozwijania
przez rośliny pierwszych liści.
Najbardziej wrażliwe na infekcje patogena są rośliny w fazie
4–5 liści, zalane przez wodę
przez co najmniej 24–48 godzin. Taki czas jest potrzebny,
aby zarodniki pływkowe za
pośrednictwem wody mogły
dotrzeć do rośliny i ją porazić
w warunkach wysokiej wilgotności. Objawy chorobowe widoczne na kukurydzy
to efekt nadmiernego wzrostu
tkanek nadziemnych części
roślin. Wiechy przekształcają
się w duże, puszyste, liściopodobne twory, kolby przybierają postać pióropusza małych
zdeformowanych wiech, liście są wąskie i poskręcane
natomiast łodygi są cienkie,
wyginają się i skręcają. Przy
silnym porażeniu rośliny nie
zawiązują ziarna.
Dla potrzeb ograniczenia
strat w plonach powodowanych przez wymienione choroby konieczne jest łączne
zastosowanie wielu metod
zapobiegających ich licznemu pojawowi. Aktualnie do
dyspozycji producentów kukurydzy są trzy metody ograniczania wpływu chorób na plon
kukurydzy: agrotechniczna,

hodowlana i chemiczna. Trzeba także pamiętać, że po już
wykonanych siewach paleta
możliwych do zastosowania
sposobów znacząco maleje,
a wzrasta po zbiorach plonu,
gdy podejmuje się decyzje co
do kolejnego roku, mając na
uwadze dotychczasowe doświadczenia związane z chorobami jakie się pojawiły
w danym roku lub mogą się
uaktywnić w kolejnym.
Metoda agrotechniczna –
w metodzie tej bardzo ważne
jest stosowanie płodozmianu
obejmującego przerwę w uprawie kukurydzy na tym samym
stanowisku przez co najmniej
2–3 lata oraz na unikaniu wysiewu bezpośrednio przed lub
zaraz po kukurydzy zbóż,
co pozwoli ograniczyć ilość
materiału infekcyjnego tych
patogenów kukurydzy, które
zimują w glebie lub na resztkach pożniwnych. Kukurydza
sama w sobie jest w stanie
przezwyciężyć atak wielu organizmów szkodliwych dzięki
postępowi hodowlanemu, pod
warunkiem, że te nie występują licznie. Aby jednak te naturalne systemy obronne roślin
w pełni zadziałały koniecznie
należy zapewnić kukurydzy
optymalne warunki do rozwoju m.in. poprzez wybór dobrego stanowiska pod uprawę,
głębokość siewu dostosowaną
do aktualnych warunków glebowych (głębszy na glebach
lekkich, płytszy na glebach
ciężkich, z tendencją do zaskorupiania), zbilansowane
nawożenie, odchwaszczanie
itp. Przeprowadzając nawożenie należy dostosować je do
zasobności stanowiska w makro i mikroskładniki oraz zapotrzebowania roślin. Należy
unikać przenawożenia roślin
azotem. Kolejne kroki zapobiegawcze można podjąć dopiero
po zbiorach plonu, pamiętając,

że będą one miały wpływ na
kondycję fitosanitarną roślin
dopiero w kolejnym sezonie,
co jest szczególnie ważne na
monokulturach kukurydzy.
Z chwilą zebrania plonu z plantacji na których liczniej pojawiły się opisywane choroby
zaleca się wykonanie bardzo
dokładnego rozdrabniania słomy kukurydzianej, co pozwoli
mechanicznie zniszczyć część
zarodników przetrwalnikowych, a ponadto przyspieszy proces rozkładu materii
organicznej. Przyoranie resztek
pozwoli natomiast przenieść
zarodniki grzybów w głębsze
warstwy gleby, gdzie wiosną
będą miały utrudnioną migrację ku powierzchni.
Metoda hodowlana – opiera
się na postępie hodowlanym,
którego efektem są dostępne
na rynku odmiany łączące
w sobie wysoką plenność
z mniejszą podatnością na
niektóre organizmy szkodliwe
np. głownię kukurydzy. Informacje z tego zakresu można
znaleźć w materiałach informacyjnych wydawanych przez
COBORU, w katalogach firm
nasiennych, a także u dystrybutorów materiału siewnego.
Przy problemach z chorobami wczesnowiosennymi warto
wybierać takie odmiany, które
cechują się szybkim wzrostem
początkowym nawet w warunkach mniej sprzyjającej
pogody (zwłaszcza niższej
temperatury).
Metoda chemiczna – jest
oparta na zastosowaniu
jednej z pięciu zarejestrowanych zapraw nasiennych,
które wymieniono w tabeli 1. Są one skierowane
głównie przeciwko zgorzeli
siewek, ale także i głowni
guzowatej kukurydzy oraz
głowni pylącej. W większości przypadków kwalifikowany materiał siewny
dostępny w sprzedaży jest
już odgórnie zaprawiony
jednym z wymienionych
preparatów. Jeżeli jednak
zachodzi potrzeba użycia
w gospodarstwie konkretnego preparatu, wówczas należy zgłosić taką potrzebę do
hodowcy lub dystrybutora
ziarna siewnego lub zamówić w specjalistycznej firmie
usługowe zaprawienie ziarna
danej odmiany wybranym
preparatem. Z uwagi na konieczność bardzo dokładnego pokrycia ziarniaków
preparatem chemicznym,
należy stosować takie zaprawiarki, które profesjonalnie nanoszą formulację FS
(płynny koncentrat). Metoda
chemiczna z użyciem zapraw
nasiennych łączy w sobie
zarówno profilaktykę, jak
i bezpośrednie zwalczanie.
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Sukces tkwi
w IDEALNIE DOPASOWANYCH
SKŁADNIKACH

Saletrosan®26 to idealny nawóz dla roślin, które obok dobrego zaopatrzenia
w azot w formie azotanowej i amonowej, potrzebują również szybko działającej siarki w formie siarczanowej. Idealne dopasowanie dwóch składników N+S
zwiększa efektywność Saletrosanu®26.
To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów!
nawozy@grupaazoty.com

nawozy.eu
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Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy
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Jest w czym wybierać.
Okres w którym pojawia się
pierwszy liść aż do fazy 8 liścia
kukurydzy jest szczególnym
czasem w jej rozwoju, gdyż
to właśnie wtedy kukurydza
narażona jest najsilniej na
konkurencyjne oddziaływanie
ze strony różnych gatunków
chwastów.
Najczęściej w 3 dekadzie
kwietnia oraz w 1 i 2 dekadzie

maja notuje się już zdecydowanie wyższe temperatury
powietrza jak i wierzchniej
warstwy gleby, które sprzyjają intensywnemu rozwojowi
nie tylko roślin kukurydzy, ale
również chwastów. Jest to najlepszy termin do zastosowania odpowiednio dobranych
herbicydów, z jednej strony
selektywnych dla kukurydzy,

a z drugiej strony skutecznie
ograniczających występujące
na plantacji gatunki chwastów.
Stosując herbicydy nalistnie,
należy pamiętać, że okres ich
bezpiecznej aplikacji dla roślin
kukurydzy jest dosyć krótki
(w porównaniu np. do zbóż),
gdyż zawiera się w przedziale od 1 liścia (BBCH 11) do
8(9) liścia (BBCH 18-19).

Wśród s.cz. herbicydów,
które są zarejestrowane do
stosowania w kukurydzy
w fazie 1-2(3) liści (BBCH 1112/13) należą, m.in.: pendimetalina (np. Pendigan 330 EC)
– ograniczająca chwastnicę jednostronną i miotłę zbożową
oraz niektóre gatunki dwuliścienne; terbutyloazyna (np.
Click 500 SC) – zwalczająca

FINANSOWANIE FABRYCZNE
SPRZEDAŻ RATALNA

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE

ROK

ZAŁOŻENIA 1990
=
=

tylko chwasty dwuliścienne;
izoksaflutol + tienkarbazon
(np. Adengo 315 SC); petoksamid + terbutyloazyna (np.
Successor T 550 SE) czy mezotrion + S-metolachlor +
terbutyloazyna (np. Lumax
537,5 SE) zwalczające chwasty jednoliścienne (np. niektóre
prosowate) oraz wybrane gatunki dwuliścienne.
W kolejnych fazach rozwojowych zawierających się w przedziale od 1-2 do 7-8(9) liści
kukurydzy (BBCH 11/1217/18/19) można zastosować
m.in.: rimsulfuron (np. Titus
25 WG, Egzecutor 25 SG) –
ograniczający chwastnicę jednostronną, włośnice i miotłę
zbożową oraz niektóre gatunki
dwuliścienne; mezotrion (np.
Temsa SC) lub (np. Callisto
100 SC ale w fazie 4-5 liści
kukurydzy) – ograniczający
chwastnicę jednostronna oraz
wybrane gatunki dwuliścienne; nikosulfuron (np. Nixon
50 SG, Vectis 240 SC, Samson
040 SC, Maksymus 40 SC, Accent 75 WG) lub (np. Pantani
040 OD ale w fazie 4-7 liścia
oraz np. Shiver 040 OD w fazie
4-9 liścia) – zwalczający gatunki jednoliścienne w tym tzw.
chwasty prosowate, perz właściwy, wyczyńca polnego oraz
różne gatunki dwuliścienne;
pirydat (np. Lentagran 45 WP)
zwalczający tylko chwasty
dwuliścienne; mezotrion +
nikosulfuro + rimsulfuron
(np. Arigo 51 WG, Colombus
51 WG) ograniczające chwasty
jednoliścienne, tj. chwastnica jednostronna, palusznik
krwawy, perz właściwy, owies
głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona oraz gatunki
dwuliścienne; nikosulfuron +
mezotrion (np. Elumis 105 OD,
Solux 105 OD) – ograniczające chwasty jednoliścienne, tj.
chwastnica jednostronna, perz
właściwy, wiechlina roczna,
włośnice oraz wybrane gatunki dwuliścienne; nikosulfuro

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
+ rimsulfuron (np. Hector
53,6 WG, Principal 53,6 WG)
lub (np. Hector Max 66,5 WG
ale w fazie 4-6 liści) – zwalczające gatunki jednoliścienne (tzw. prosowate oraz perz
właściwy) i wybrane gatunki
dwuliścienne; dikamba + prosulfuron (np. Casper 55 WG)
– zwalczający jedynie chwasty
dwuliścienne.
Oddzielną grupę stanowią
s.cz. herbicydów, które można
aplikować w bardzo wąskim
przedziale rozwojowym kukurydzy. I tak w fazie 2-4 liści
(BBCH 12-14) można zastosować np. foramsulfuron + jodosulfuron (np. Maister 31 OD)
– zwalczający chwastnicę jednostronną oraz niektóre gatunki dwuliścienne. W fazie
3-4 liści (BBCH 13-14) można zastosować petoksamid +
terbutyloazyna + rimsulfuron
(np. Successor T 550 SE + Titus
25 WG) – zwalczające chwasty
jednoliścienne, tj. chwastnica
jednostronna, miotła zbożowa, palusznik krwawy, perz
właściwy, włośnice oraz gatunki dwuliścienne. Natomiast
w fazie 4(5)-6 liści (BBCH
14/15-16), plantatorzy maja
do dyspozycji kilka s.cz. herbicydów, tj.: bromoksynil (np.
Bromotril 250 SC, Emblem
20 WP) oraz bromoksynil + terbutylazyna (np. Korn 340 SE,
Zeagran 340 SE) – zwalczające
tylko chwasty dwuliścienne;
sulkutrion (np. Shado 300 SC,
Sulkorn 300 SC) – ograniczający chwastnicę jednostronną
oraz niektóre gatunki dwuliścienne; cykloksydym (np.
Focus Ultra 100 EC) – zwalczający jedynie gatunki jednoliścienne oraz regulator
wzrostu i rozwoju 2,4-D (np.
Dicopur 600 SL) – niszczący
tylko chwasty dwuliścienne.
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Groźne choroby rzepaku w okresie
kwitnienia i zawiązywania łuszczyn
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Trudno jest przewidzieć, która z chorób będzie stanowić największe zagrożenie dla plantacji rzepaku.
Z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć,
że w okresie od fazy początku
kwitnienia (BBCH 60) do nawet fazy początku dojrzewania
łuszczyn (BBCH 80), najistotniejszymi chorobami z punktu
widzenia plantatora, wpływającymi na wielkość plonu nasion
rzepaku, mogą być: zgnilizna
twardzikowa, czerń krzyżowych
oraz szara pleśń.
Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) - przez
plantatorów nazywana białą
pleśnią, jest jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku. Patogen może rozwijać się na jeden
z dwóch sposobów: sklerocjum
kiełkuje w strzępkę grzybni,
która zaczyna porażać korzenie
i dolne fragmenty roślin rzepaku lub sklerocjum wytwarzające
apotecjum czyli owocnik, który
wyrasta ponad powierzchnię
gleby w którym to apotecjum
tworzą się wiatropylne zarodniki (askospory), które powodują
infekcje zarówno w niższych
jak i wyższych partiach roślin
rzepaku. Chore rośliny więdną i przedwcześnie zamierają. Przy późnym wystąpieniu

choroby na pędzie w górnych
partiach rośliny widoczne są
przebarwienia obejmujące
całą łodygę. Pędy i łuszczyny
powyżej miejsca porażenia,
żółkną i przedwcześnie dojrzewają. Choroba ta jest zdecydowanie bardziej groźniejsza
dla rzepaku będącego w fazie
kwitnienia (60-69), kiedy jest
wilgotno i umiarkowanie ciepło. Najlepszym momentem do
zastosowania odpowiednich
środków jest okres tuż przed
siewem lub kilka dni po siewie
rzepaku ozimego (BBCH 0003) oraz w okresie wiosennym,
w momencie osiągnięcia przez
rzepak fazy początku do końca kwitnienia (BBCH 60-69).
Przykładowe substancje czynne
zalecane do stosowania w rzepaku w fazie BBCH 60-65/69, to:
pikoksystrobina (np. Galileo
250 SC, Pixel 250 SC), tebukonazol (np. Helicur 250 EW,
Bounty 430 SC, Syrius 250 EW,
Darcos 250 EW), prochloraz
(np. Atak 450 EC, Mondatak
450 EC), azoksystrobina (np.
Amistar 250 SC, Demeter
250 SC, Mirador 250 SC, Tazer 250 SC), difenokonazol (np.

Mamy już nieśmiałe wyloty
pojedynczych sztuk szkodników chowacza brukwiaczka
- w czasie południowej operacji słońca na plantacjach
umiejscowionych tradycyjnie
w najcieplejszych miejscach
w naszym pięknym kraju o najdłuższym okresie wegetacji jak
Nizina Śląska, Nizina Szczecińska, Kotlina Sandomierska
jak i Oświęcimska, a także Pojezierze Lubuskie. Oprócz tego
w żółtych naczyniach możemy
zidentyfikować już tradycyjnie od wielu lat dość liczne
skoczogonki oraz pojedyncze
mszyce jak i muchówki w tym
muchówki z rodzaju śmietek.
Preparaty, które zapewne
będziemy stosować na tego
szkodnika to insektycydy, których substancją czynną jest
chloropiryphos. Substancja
ta należy do grupy związków
fosforoorganicznych i atakuje
system nerwowy oraz oddechowy owada. Ochrania rośliny do 10-14 dni po zabiegu

przez działanie żołądkowe
(larwa chowacza) oraz gazowe i kontaktowe (postać
dorosła chrząszcza). Bardzo
często agronomowie spotykają
się z pytaniem kiedy zastosować insektycyd? Otóż zgodnie
z sygnalizacją, wtedy kiedy
mamy przekroczony próg szkodliwości np. po wyłapaniu się
szkodników w żółte naczynia.
Aktywność szkodnika wzrasta
powyżej 8°C, i kiedy będziemy
mieli ok 8-10 dni z temperaturami powyżej tej skali, należy
wykonać zabieg chemiczny.
Należy również pamiętać, że
przestajemy zliczać te dni kiedy nastąpi obniżenie temperatury poniżej 6-8°C (tych dni
nie bierzemy pod uwagę przy
ustalaniu terminu zabiegu). Do
ustalenia wykonania zabiegu
sumujemy zliczone ilości dni
przed obniżeniem temperatury
oraz po wzroście powyżej 8°C.
Jest to skorelowane z sumą tzw.
efektywnych temperatur.

Difcor 250 EC, Difo 250 EC),
iprodion (np. Grisu 500 SC –
BBCH 65-73), flutriafol (np.
Impact 125 SC), tiofanat (np.
Topsin M 500 SC).
Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae) - pierwsze objawy występowania tej choroby
możemy zaobserwować już
wczesną jesienią, kiedy rośliny
rzepaku ozimego osiągają fazę
2-6 liści (BBCH 12-16). Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
tej choroby jest ciepła, wilgotna
i długa jesień. W dogodnych
dla siebie warunkach, choroba ta z liści rozprzestrzenia
się dalej na łodygę oraz pędy
boczne, opanowując ostatecznie łuszczyny. Porażenie młodych łuszczyn objawia się ich
całkowitym zamarciem, natomiast w starszych łuszczynach,
powoduje słabsze wykształcenie nasion, które są przez to
drobniejsze, a same łuszczyny
w wyniku silnego porażenia
mogą przedwcześnie pękać,
co skutkuje osypywaniem się
nasion. Najlepszym okresem
do zastosowania odpowiednich fungicydów jest jesień,
kiedy rośliny rzepaku ozimego

są w fazie 14-16 BBCH oraz
w okresie wiosennym, w momencie osiągnięcia przez rzepak
ozimy fazy początku wydłużania się pędu głównego (BBCH
30), do fazy tzw. zielonego pąka
(BBCH 51) oraz w fazie końca kwitnienia (BBCH 69) do
fazy początku zawiązywania
łuszczyn (BBCH 71). Przykładowe substancje czynne zalecane do stosowania w rzepaku
w fazie BBCH 60-65/69/71, to:
pikoksystrobina (np. Acanto
250 SC, Oranis 250 SC, Pixel
250 SC), tebukonazol (np. Furtado 250 EW, Starpro 430 SC,
Toledo 250 EW, Tyberius
250 EW), prochloraz (np. Medallon 450 EC, Golden Prochloraz 450 EC), azoksystrobina (np.
Atos 250 SC, Demeter 250 SC,
Strobi 250 SC, Starami 250 SC,
Tazer 250 SC), difenokonazol (np. Difcor 250 EC, Difo
250 EC), iprodion (np. Grisu
500 SC), flutriafol (np. Impact
125 SC), tiofanat (np. Topsin M
500 SC), metkonazol + boskalid
(np. Efilor 193 SC), chlorotalonil + tetrakonazol (np. Eminent
Star 312 SE), tiofanat + tetrakonazol (np. Yamato 303 SE),

protiokonazol + tebukonazol
(np. Traper 250 EC).
Szara pleśń (stadium konidialne Botrytis cinerea) - rozwojowi
tej choroby sprzyja podwyższona wilgotności powietrza. Objawy chorobowe są bardzo łatwe
do zidentyfikowania, ponieważ
na porażonych roślinach rzepaku, widoczny jest puszysty
szary nalot. Objawy występują
przede wszystkim na łodygach,
z których przenoszą się dalej
na łuszczyny, powodując ich
przedwczesne dojrzewanie i osypywanie się nasion. Z silnie porażonych rośli rzepaku uzyskuje
się najczęściej bardzo drobne
nasiona. Najlepszym okresem
do zastosowania odpowiednich
fungicydów jest faza pomiędzy
początkiem wydłużania pędu
głównego (BBCH 30), a końcem
kwitnienia (BBCH 69) oraz faza
wykształcania się pierwszych
łuszczyn (BBCH 71). Przykładowe substancje czynne zalecane
do stosowania w rzepaku w fazie
BBCH 60-65/69/71, to: tebukonazol (np. Bounty 430 SC, Darcos 250 EW, Spekfree 430 SC,
Trion 250 EW, Toledo 250 EW,
Tyberius 250 EW), prochloraz

Co w żółtych naczyniach?

Źródło: PROCAM

Chowacz brukwiaczek

Skoczogonki
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(np. Medallon 450 EC, Atak
450 EC, Golden Prochloraz
450 EC), azoksystrobina (np.
Amistar 250 SC, Atos 250 SC,
Mirador 250 SC, Demeter
250 SC, Tazer 250 SC), iprodion (np. Grisu 500 SC),
flutriafol (np. Impact 125 SC),
tiofanat (np. Topsin M 500 SC),
metkonazol + boskalid (np.
Efilor 193 SC), chlorotalonil
+ tetrakonazol (np. Eminent
Star 312 SE), tiofanat + tetrakonazol (np. Yamato 303 SE,
Moderator 303 SE), iprodion
+ tiofanat (np. Paroli 334 SC),
prochloraz + karbendazym (np.
Prokarb 380 EC), protiokonazol + tebukonazol (np. Traper
250 EC).
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Śmietki w soi
16 U R O D Z A J
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Śmietka kiełkówka i glebowa to groźne szkodniki na plantacji soi.
Śmietka kiełkówka i glebowa należą do tzw. polifagów,
czyli roślinami żywicielskimi dla larw tych muchówek
są różne rośliny uprawne.
W ostatnich kilku latach na
plantacjach soi częściej obserwowana jest śmietka glebowa.
Najczęściej jednak szkodniki te występują obok siebie
w porównywalnym nasileniu.
Z uwagi na zbliżony cykl rozwojowy i wymagania glebowo-środowiskowe, traktowane są
przez plantatorów jako jeden
szkodnik, który ograniczany
jest tymi samymi metodami.
Śmietka glebowa (Delia
platura Meig.) oraz śmietka
kiełkówka (Delia florilega
Zett.) - są do siebie bardzo
podobne i dla niewprawnego
„entomologa” nie do rozróżnienia. Muchówki tych dwóch
gatunków, osiągają długość
3-6 mm, są koloru szarego
natomiast odnóża i czułki są
koloru czarnego. Całe ciało
pokryte jest czarnymi szczecinkami (oprócz oczywiście skrzydeł). Pod względem budowy
samice są nie do odróżnienia
(stąd zamienne nazwy dla tych
gatunków), natomiast morfologicznie można rozróżnić
jedynie samce obu gatunków.
Samiec śmietki glebowej na
zewnętrznej stronie środkowego członu stopy posiada rząd
długich, cienkich i delikatnych

szczecinek. Natomiast samiec
śmietki kiełkówki, takich
szczecinek nie posiada. Śmietki
składają jaja które są lekko wydłużone, długości 1-1,2 mm,
barwy białej. Larwa obu gatunków jest beznoga, o ciele
zwężonym ku przodowi, barwy kremowo-białawej, długości około 7-8 mm. Natomiast
bobówka jest koloru brunatnego, długości około 4 mm.
Śmietki tych gatunków zimują
pod postacią larwy w tzw. bobówce w wierzchniej warstwie
gleby, najczęściej w strefie okołokorzeniowej na głębokości
około 5 cm.
Zarówno śmietka glebowa
jak i kiełkówka może mieć
od II do III pokoleń w ciągu
roku, a w sprzyjających warunkach (ciepła późna jesień)
może pojawić się nawet IV pokolenie. Pierwszy wylot dorosłych osobników śmietek (tzw.
imago) następuje na przełomie
kwietnia i maja (jest to I pokolenie tych muchówek). Po
kopulacji, samice składają jaja
w glebę zawierającą rozkładające się resztki roślinne lub też
pod grudki świeżo przyoranej
gleby. Rozwój larw trwa od
2 do 4 tygodni, następnie zaczyna się ich żerowanie połączone z przepoczwarczaniem
się w glebie. Jest to pokolenie,
które wyrządza największe
szkody w uprawie soi.

Larwy początkowo żerują
w rozkładających się resztkach roślin znajdujących się
w glebie, a później przechodzą
na pokarm roślinny (nasiona
czy kiełki soi). Źródłem przyciągania larw są substancje
uwalniane do gleby przez
kiełkujące nasiona soi. Larwy
I pokolenia, stanowią istotne
zagrożenie dla soi będącej w fazie suchego nasiona do fazy
„pęknięcia” czyli pojawienia
się kiełka nad powierzchnią
gleby (BBCH 0/03-09) oraz dla
fazy pojawienia się liścieni do
fazy pojawienia się trójlistkowego liścia na trzecim węźle
(BBCH 10-13). Larwy żerują
w pęczniejących i kiełkujących
nasionach, a potem wgryzają
się do środka formujących się
liścieni drążąc w nich kanaliki.
Uszkadzany jest również wierzchołek wzrostu, na skutek czego rośliny soi przestają rosnąć
i po pewnym czasie zamierają. Szkody wynikające z żerowania obu tych gatunków, są
szczególnie częste i istotne na
plantacjach osłoniętych, np.
skupiskami drzew, krzewów,
nieodchwaszczanymi miedzami oraz w rejonach stałej
uprawy roślin bobowatych.
Ponadto chłodna i wilgotna
aura opóźnia kiełkowanie nasion soi przez co sprzyja rozwojowi larw śmietek. Istotna
informacja dla plantatorów

soi, oba gatunki nie żerują na
starszych roślinach soi będącej
w fazie powyżej 4 liści właściwych (BBCH 14).
Najczęściej w lipcu pojawia
się kolejne, II pokolenie, a na
przełomie sierpnia i września
III pokolenie. Czasami w latach z ciepłym październikiem
może pojawić się IV pokolenie
śmietek. Samice następnych
pokoleń (II i III pokolenia)
składają jaja głównie na roślinach, często do tkanki wcześniej uszkodzonej przez inne
szkodniki, przez co stanowią
znikome zagrożenie dla dobrze
rozwiniętych i uformowanych
roślin soi.
Próg zagrożenia plantacji
soi przez oba gatunki szkodników wyrażony jest procentem uszkodzonych (zamarłych)
siewek soi. Jeżeli stwierdzimy
0-5% wypadów roślin soi na
plantacji to zagrożenie określane jest jako słabe (niewielkie). Jeżeli uszkodzenia siewek
soi zawierają się w przedziale
6-10% to zagrożenie jest średnie, a stwierdzenie wypadów
powyżej 10% kwalifikowane
jest już jako zagrożenie silne. Z tym, że przekroczenie
wartości na poziomie powyżej 5% uszkodzonych bądź
zniszczonych wschodów jest
wystarczającym sygnałem do
obligatoryjnego wykonania
zabiegów ograniczających

występowanie śmietek w następnym sezonie wegetacyjnym
na polu na którym stwierdzono ich występowanie.
Jedną z tańszych i powszechnie stosowanych metod
ograniczających występowanie
śmietek jest przestrzegać podstawowych zasad profilaktyki.
W metodzie zapobiegawczej
(bo niej mowa), przy wyborze
pola pod uprawę soi należy
bezwzględnie unikać stanowisk po roślinach bobowatych
(zarówno drobno jak i grubo
nasiennych), okopowych (np.
ziemniakach) oraz wieloletnich
(np. warzywach czy roślinach
zielnych). Ponadto nawozy organiczne (tj. obornik czy kompost), w tym również zielone
(np. międzyplony) powinny
być dokładnie i starannie
przyorane, ponieważ zapach
ich rozkładających się resztek,
działa na samice śmietek jak
naturalny antraktant. Ponadto
jeżeli sąsiadujące ze sobą pola
przedzielone są tzw. miedzami, to należy pamiętać aby
nie dopuszczać do kwitnienia
chwastów (należy je odpowiednio wcześniej wykaszać lub
zastosować właściwe herbicydy), jest to o tyle istotne, że
kwitnące chwasty, stanowią
doskonałe źródło pokarmu
dla dorosłych owadów muchówek. Innym skutecznym
sposobem ograniczającym
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występowanie śmietek jest
zastosowanie pewnych elementów z metody agrotechnicznej.
W skład tej metody wchodzi
kilka podstawowych elementów, tj. prawidłowo dobrany
płodozmian i zmianowanie,
odpowiednio głęboko wykonana uprawa gleby (np. orka czy
podorywka) oraz wykonanie
siewu nasion soi w terminie
o 7-10 dni wcześniejszym od
zalecanego.
Kolejnym i ostatnim sposobem zabezpieczającym plantację soi przed żerowaniem
śmietek mogło by być zastosowanie odpowiednich środków
chemicznych - insektycydów.
Niestety jak do tej pory na
plantacje soi nie ma zarejestrowanego insektycydu, który
by zwalczał śmietki. Jednak
jak to zwykle bywa w naszym
kraju, praktyka wyprzedza
przepisy prawne i większość
plantatorów soi stosuje (oczywiście wbrew przepisom czyli
nielegalnie!!!) jedną substancję
czynną: acetamipryd, która
jest zalecana do ochrony np.
plantacji fasoli, grochu czy
bobu, właśnie przed śmietką
kiełkówką i glebową.

Ciecierzyca pospolita alternatywą
dla innych bobowatych
Zachodzące zmiany klimatyczne coraz bardziej sprzyjają uprawie roślin ciepłolubnych w Polsce
Wzrasta zainteresowanie
rolników uprawą ciecierzycy
pospolitej – rośliny o wyjątkowych walorach odżywczych.
Ciecierzyca pospolita (Cicer
arietinum L.), zwana inaczej
cieciorką lub grochem włoskim, jest rośliną jednoroczną,
należącą do rodziny bobowatych (Fabaceae). Obecnie uprawiana jest głównie w Chinach,
Indiach, Ameryce Środkowej,
na Bałkanach, w Austrii i Słowacji, gdzie jest popularną i cenioną rośliną konsumpcyjną.
Również i w Polsce coraz częściej dostrzega się i docenia walory odżywcze tej rośliny oraz

szeroką gamę jej zastosowań.
Nasiona ciecierzycy zawierają około 24% łatwo przyswajalnego białka, 50% skrobi,
3% błonnika oraz witaminy
z grupy B i E. Są również bogatym źródłem potasu, magnezu, fosforu, manganu, miedzi
i żelaza.
Różne wykorzystanie nasion ciecierzycy
Niedojrzałe nasiona można
spożywać na surowo, natomiast dojrzałe nadają się do
jedzenia dopiero po obróbce
termicznej lub konserwowaniu. Nasiona ugotowane są
bardzo dobrym dodatkiem do

sałatek. Prażone, natomiast
można spożywać jako smaczną przekąskę. Ze zmielonych
nasion i doprawionych oliwką, sokiem z cytryny i czosnkiem wytwarza się pastę, tzw.
hummus, który jest idealnym
dodatkiem do pieczywa lub
krakersów. Uprażone nasiona przypominają w smaku
orzeszki arachidowe. Włączenie ich do diety zalecane
jest w profilaktyce miażdżycy,
nowotworów i cukrzycy. Potrawy z ciecierzycy poprawiają
stan włosów i skóry, obniżają
poziom cholesterolu we krwi
oraz zwiększają odporność

organizmu. Pieczywo pszenne
z 25% dodatkiem mąki z ciecierzycy ma wyższą wartość
odżywczą oraz niższy indeks
glikemiczny, niż pieczywo
jasne pszenne. Do produkcji makaronów stosuje się
5-20% dodatek mąki z cieciorki, co korzystnie wpływa na
smak, konsystencję i strukturę
ciasta makaronowego. Dzięki
zdolności wiązania składników może być wykorzystana
także jako zamiennik jajek do
wyrobu naleśników, klusek,
omletów. W Egipcie nasiona
ciecierzycy traktowane były
jako afrodyzjak. Ciecierzyca

jest głównym składnikiem
w kuchni hinduskiej i arabskiej. Jest stosowana do wyrobu pasztetów, zup, ciast,
a także do zagęszczania
potraw. Ciecierzyca znalazła swoje zastosowanie jako
składnik pierogów i puree
oraz stanowi podstawę diety wegetariańskiej. Nasiona
i słoma ciecierzycy wykorzystywane są również jako
pasza dla zwierząt gospodarskich. Ekstrudowane nasiona
mogą zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową w mieszankach dla tuczników (nawet
do 30% w mieszance).

Co warto wiedzieć uprawiając cieciorkę
Ciecierzyca jest rośliną o pokroju krzaczastym, dorastająca
od 0,3 do 1,0 m wysokości. Pęd
rośliny jest kanciasty i sztywny, pokryty włoskami, które
chronią ją przed nadmierną
utratą wilgoci w słoneczne,
upalne dni. Sprawia to, iż
ciecierzyca wykazuje dużą
tolerancję na niedobór wody.
Posiada liście złożone, nieparzysto-pierzaste o piłkowanych
brzegach. Kwiaty małe o barwie białej lub różowo-fioletowej, wyrastające pojedynczo
c.d. na str. 17.
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c.d. ze str. 16.

Ciecierzyca pospolita fot. M.Haliniarz
w kątach liści. Owocem jest
mały, pękaty, mocno owłosiony strąk, w którym znajduje
się od 1 do 3 nasion o kulistym lub lekko gruszkowatym
kształcie. Najczęstszą formą są
nasiona żółtawe, spotyka się
również odmiany czerwone,
brązowe lub czarne.
W uprawie znajdują się
2 typy botaniczne nasion cieciorki. Pierwszy z nich, typ
‚’kabuli’’, który ma duże, kremowe nasiona (MTN powyżej
250 g). Rośliny wyrastające
z tych nasion mają białe kwiaty
i uprawiane są głównie w Europie i Ameryce Środkowej.

Drugi typ to ‚’desi’’, który ma
małe nasiona o nieregularnym
kształcie i barwie od kremowej
poprzez żółtą do brunatnej.
Rośliny tego typu są niskie,
mają drobne liście i purpurowe
kwiaty, a ich uprawa obejmuje
głównie obszar Azji.
Ciecierzyca jest to roślina
światłolubna, ciepłolubna
o małych wymaganiach wilgotnościowych, przez co nadaje się do uprawy w rejonach
o niskich i niezbyt częstych
opadach deszczu, zwłaszcza
w fazach kwitnienia i zawiązywania strąków, tj. w miesiącach czerwiec - sierpień.

W Polsce takie warunki panują m.in. w północno-zachodniej, centralnej i zachodniej
części kraju. Okres wegetacji
cieciorki wynosi około 4 miesięcy (średnio 120-125 dni),
ale w niektórych rejonach
i w chłodniejszych latach może
nawet przekroczyć 160 dni.
O długości okresu wegetacyjnego tej rośliny decyduje suma
temperatur efektywnych - im
jest wyższa, tym szybsze dojrzewanie ciecierzycy i krótszy
okres wegetacji.
Ciecierzyca pospolita nie ma
wysokich wymagań w stosunku do gleby, ale pod jej uprawę

powinny być przeznaczane
stanowiska ciepłe i słoneczne. Najwyższe plony osiąga
na glebach dobrze przepuszczalnych, średnio zwięzłych
i zasobnych w składniki pokarmowe. Najlepiej toleruje gleby
gliniaste o odczynie od lekko
kwaśnego do obojętnego (pH
5,7-7,2). Zbyt kwaśny odczyn
sprawia, iż symbioza bakterii brodawkowych z rośliną
cieciorki jest utrudniona. Na
terenach podmokłych rośnie
intensywnie w zielona masę
przez co zawiązuje małą liczbę
strąków. Cieciorka wykazuje
również dużą wrażliwość na
zasolenie podłoża.
Materiał siewny ciecierzycy
przed siewem należy zaszczepić
odpowiednim szczepem bakterii brodawkowych z rodzaju
Rhizobium, tzw. Nitraginą.
W celu ochrony przed chorobami, na które ciecierzyca
jest bardzo wrażliwa, nasiona przed siewem powinny być
również zaprawione preparatami grzybobójczymi, zawierającymi karboksynę lub tiuram.
Siew należy przeprowadzić od
końca kwietnia do połowy
maja w rzędy co 25-40 cm,
a odległość w rzędzie powinna wynosić 8-10 cm. Prawidłowe nawożenie ciecierzycy
pospolitej uzależnione jest
od zasobności gleby. Przeciętne dawki NPK wynoszą
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odpowiednio: 35 kg P/ha,
17 kg K/ha i 15-30 kg N/ha
(jako dawka startowa). Dawka
startowa azotu wprowadzona do gleby przed siewem,
powinna wystarczyć roślinom do fazy 2-3 liści, czyli
do momentu rozpoczęcia procesu symbiozy z bakteriami
brodawkowymi. Należy jednak
pamiętać, że zbyt wysokie nawożenie azotem mineralnym
ogranicza symbiozę i wiązanie
azotu atmosferycznego oraz
pogarsza wartość biologiczną
plonu. Intensywny przebieg
symbiozy zachodzi w glebie
zasobnej w mikroelementy
tj.: bor, mangan i molibden.
Choroby roślin są jednym
z czynników, który w dużym
stopniu warunkuje plonowanie.
Ciecierzyca bardzo często porażana jest przez grzyby z rodzaju
Fusarium, Rhizoctonia solani (prowadzi do korkowatości
tkanek), Botrytis cinerea (wywołuje brunatniejące, rozmyte
plamy na pędach i strąkach).
Największe zagrożenie porażeniem chorobami grzybowymi
notowane jest w południowej
części Polski. Bardzo dużym
zagrożeniem dla rośliny są
grzyby przenoszone z nasionami oraz porażające system
korzeniowy. Dla siewek najbardziej niebezpieczne są grzyby
z rodzaju Fusarium, Alternaria
i Botrytis. W ochronie roślin
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przed chorobami grzybowymi
najskuteczniejsze są fungicydy zawierające azoksystrobinę.
Tolerancję roślin na patogeny
można zwiększyć stosując naturalne preparaty, zawierające
ekstrakt z grejpfruta tj.: Biosept
33 SL i Grevit 200 SL.
Ciecierzyca, zwłaszcza do
momentu zwarcia rzędów, jest
wrażliwa na zachwaszczenie
łanu. Roślina ta dobrze toleruje
przedwschodowe stosowanie
herbicydów zawierających pendimetalinę i chlomazon. Jeżeli
zabieg przedwschodowy nie
przyniesie zadowalających
efektów, to po wschodach roślin zalecane jest mechaniczne
zwalczanie chwastów.
Ciecierzyca może być zbierana w fazie dojrzałości mlecznej
lub po zaschnięciu strąków. Termin zbioru przypada zazwyczaj
na I dekadę września. Plon nasion jest bardzo zróżnicowany
i może zawierać się w przedziale
od 0,5 do 3,5 t/ha. Tak duża
rozpiętość uwarunkowana jest
w dużej mierze warunkami wilgotnościowo-termicznymi jakie
panowały w okresie wegetacji
roślin ciecierzycy.
dr inż. Małgorzata Haliniarz
UP w Lublinie
Katedra Herbologii
i Technik Uprawy Roślin
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG-PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Pięć turniejów eliminacyjnych i Wielki Finał na stadionie we Wronkach oraz nagroda główna w postaci
wyjazdu na mecz Reprezentacji Polski - już w maju rusza I edycja wyjątkowego turnieju PROCAM Cup 2017.
Przed nami piłkarski maj
i czerwiec z firmą PROCAM.
Wszystko to za sprawą I edycji turnieju, w którym udział
weźmie 30 drużyn z różnych
zakątków kraju. W zmaganiach sportowych rywalizować
będą amatorskie lub szkolne
drużyny piłkarskie z terenów
wiejskich - piłkarze z rocznika
2006 i młodsi.
W etapie regionalnym rozegranych zostanie pięć turniejów
z udziałem 6 zespołów. Mistrzowie poszczególnych turniejów
oraz najlepszy zespół z drugiego
miejsca wezmą udział w turnieju finałowym, który rozegrany zostanie 18 czerwca na
stadionie we Wronkach. Warto
dodać, że każda z drużyn wyposażona zostanie w sprzęt sportowy ufundowany przez firmę
PROCAM, jak również wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymają
nagrody za udział w rywalizacji.
Jest o co walczyć, ponieważ najlepszy zespół turnieju PROCAM
Cup 2017 zaproszony zostanie

na mecz z udziałem piłkarskiej
Reprezentacji Polski. Partner
turnieju - firma BASF - ufundował nagrody w postaci biletów
do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie wraz z udziałem
w lekcji chemii. Dostaną je klasy
ze szkół biorących udział w turnieju, które wykonają najciekawsze prace na temat: „Praca
rolnika – najcenniejsza praca
na Ziemi”
Turnieje eliminacyjne odbędą się: 18 maja w Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie),
23 maja w Sułowie (woj. dolnośląskie), 25 maja w Starych Oborzyskach (woj. wielkopolskie),
30 maja w Niedrzwicy Dużej
(woj. lubelskie) oraz 1 czerwca
w Zambrowie (woj. podlaskie).
W trakcie każdego turnieju odbywać się będą również
zajęcia naukowo-edukacyjne
w zakresie ekologii i rolnictwa,
które poprowadzą specjaliści
ze znanej w całym kraju firmy „Mały Inżynier”. Ma się to
znakomicie do głównych idei

rywalizacji, która ma łączyć ze
sobą promocję zachowań fair
play oraz zachęcić młodzież do
wysiłku nie tylko sportowego,
ale również intelektualnego.
Regulamin turnieju oraz
wszelkie informacje znajdą
się na stronie turnieju www.
procamcup.pl .
PROCAM działa w polskim
sektorze dystrybucji środków
ochrony roślin oraz doradztwa
agronomicznego od 2004 roku.
Działalność firmy obejmuje
doradztwo z zakresu uprawy
i ochrony roślin rolniczych
i ogrodniczych, a także skup
płodów rolnych (zboże, rzepak,
kukurydza) oraz sprzedaż: środków ochrony roślin, nawozów
i biostymulatorów, materiału
siewnego roślin uprawnych.
- Wiemy dobrze, że największą radość dają nam proste rzeczy takie jak chociażby
sukcesy dzieci w sportowych
zmaganiach. Młodzież i dzieci
uczestnicząc w tego typu przedsięwzięciach zawsze wykazują

stuprocentowe zaangażowanie
i walkę o jak najlepszy wynik
do samego końca – powiedział
Michał Ciszak Prezes Zarządu
PROCAM.
- Dlatego PROCAM Cup
2017 to przede wszystkim
sport, który wyzwala dziecięcą
radość i pozwala spełnić marzenia o udziale w sportowym
wydarzeniu. Celem turnieju
jest dobra zabawa, a zdobyte

miejsca i trofea są jedynie jednym z elementów tego wyjątkowego wydarzenia – dodał
Michał Ciszak.
Turniej jest skierowany
do szkół z terenów wiejskich
– mówi Artur Juszczyński –
Dyrektor Handlowy z firmy
BASF – partnera turnieju. Chcemy przez to pomóc dzieciom
z mniejszych miejscowości w realizacji ich pasji i to zarówno

jeśli chodzi o sport, jak też chcemy dać szansę tym, którzy są
uzdolnieni artystycznie – stąd
pomysł konkursu dotyczący pokazania pracy rolnika.
Firma BASF jest wiodącym
światowym producentem środków ochrony roślin, oferującym
rolnikom kompeksowe rozwiązania w ochronie fungicydowej,
herbicydowej jak i w zwalczaniu
szkodników.

Jak skutecznie chronić buraka?
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Ochrona buraków przed chorobami grzybowymi jest dużym wyzwaniem, głównie ze
względu na coraz większe odporności patogenów.

Wiedza na temat tego, co stosować zaczyna robić się nieco
tajemna, a równocześnie jest
niezbędna. Trzeba więc uważnie śledzić nowości. O tym rozmawiamy z Jerzym Włodarskim
z firmy Syngenta.
W tej chwili priorytetem jest
wyszukiwanie nowych produktów. Istotne jest jednak, aby
szukać nie produktów o nowej
nazwie, ale o nowej substancji
aktywnej, dotąd niestosowanej

w buraku. Przez lata nie wprowadzano nowych fungicydów, więc
większość preparatów zawiera
substancje, na które choroby
grzybowe się uodporniły. Dotyczy to w szczególności Cercospora beticola, czyli grzyba
wywołującego chwościka burakowego. Produkty stosowane
dotąd zawierają cztery substancje czynne: tetrakonazol, tebukonazol, epoksykonazol i tiofanat
metylowy. Niektóre z nich, tak

jak ten ostatni, nie działają już
wcale, a pozostałe mają odporności na poziomie 20-70%.
Wytwarzanie się odporności najwyraźniej przyspieszyło w ostatnich latach,
a w 2016 był istny armagedon...
Sprzyja temu płodozmian,
w którym burak nie idzie co
4 lata, tak jak powinien, ale
częściej. W 2016 była dodatkowo sprzyjająca pogoda: ciepło
– powyżej 25 stopni w dzień,
a 15 w nocy – i wilgotno. Wówczas chwościk ma bardzo dobre
warunki do rozwoju. Natężenie
choroby, a więc i ilość zabiegów
jest zróżnicowana regionalnie.
Na południowym wschodzie,
gdzie presja chwościka jest większa, zabiegów było 2, a nawet
3 i więcej, natomiast na północnym zachodzie często wystarczał
tylko jeden. Z kolei w 2015 nie
było aż tak źle, bo było ciepło
ale sucho, więc najczęściej jeden zabieg wystarczał. Znaczenie ma również termin zbioru.

Im wcześniej przeprowadzamy
zbiór, tym mniej zabiegów jest
koniecznych. Jak wiemy, cukrownie wcześnie rozpoczynają
kampanie, więc przy wczesnym
terminie zbioru, w niektórych
regionach, jeden zabieg może
być całkowicie wystarczający.
Jeśli jednak plantator ma termin
w listopadzie, należy się nastawić na dwa opryski.
Wspomniał pan że najskuteczniejszą i najprostszą
metodą jest prawidłowe zmianowanie. Dlaczego plantatorzy
tak powszechne jej nie stosują?
Gra tu rolę opłacalność.
Każdy rolnik potrafi liczyć
i porównuje sobie opłacalność
zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraka. Dlatego burak wchodzi
na pole coraz częściej. Druga
sprawa, że często przedplonem
dla buraka staje się kukurydza,
której też jest coraz więcej. Tu
przypomnieć należy, że w resztkach pożniwnych kukurydzy
przechowuje się przez zimę

rizoktonia. Jest więc ona złym
przedplonem, ale w związku
z tym, że jest jej coraz więcej,
to statystycznie coraz więcej
jest buraka po kukurydzy, co
też źle na niego wpływa. Innym
przykładem jest siew buraka
po buraku, gdzie - zwłaszcza
w miejscu, w którym składowana była pryzma – chwościk
wchodził błyskawicznie.
Ekonomia staje w sprzeczności z dobrą praktyką rolniczą?
Zgadza się, ale tego nie unikniemy. W takich sytuacjach trzeba sobie po prostu umieć radzić.
Mamy określone środki ochrony
roślin, maszyny i urządzenia,
więc wielu problemom możemy zaradzić. Bardzo ważne jest
zaprawianie nasion, dotyczy to
nie tylko buraka, ale również
i innych roślin.
W buraku standardem jest
otoczkowanie.
A to szczególnie ważne przy
presji na wczesne siewy. Częstokroć bowiem zaprawa potrafi

Nowości w odmianach ziemniaka

Efekt N+S

Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w tym roku
przedstawia jedną nowość odmianową. W ubiegłym roku
zarejestrowała dwie. O nich
rozmawiamy z głównym specjalistą ds. marketingu, Radosławem Przybylskim.
Stokrotka to wczesna odmiana ziemniaka jadalnego.
Charakteryzuje się okrągłym
kształtem, żółtą barwą i dobrym smakiem. Zawiązuje
dużo wyrównanych bulw
pod krzakiem, jest też bardzo
plenna. Nadaje się zarówno na
rynek konsumpcyjny, jak i na
paczkowanie.
A jak z odpornością?
Jak na polską odmianę przystało, odporność jest wysoka.
Nie ma problemu z wirusami,
więc i produkcja nasienna i towarowa nie będzie trudna.
Polskie odmiany z odporności słyną…
Od wielu lat polskie hodowle o to dbają.
A odmiany zeszłoroczne?
Jak się sprawdzają?
System wprowadzania odmiany trwa ok. 3 lat, więc
trochę za wcześnie o tym
wyrokować. Z zeszłorocznych
odmian, które już zaczęły być
obecne na rynku, wskazać

Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorszenie
zaopatrzenia gleby w siarkę,
a w niektórych krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się
sygnały o niedoborach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem
działań proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie
odsiarczania spalin z zakładów
energetycznych, zmierzających
do ograniczenia emisji związków
siarki do atmosfery. Oznacza to
światowy deficyt tego pierwiastka w glebie wynoszący obecnie
7-8 mln t. Na niedobór siarki
w glebie wpływa też stosowanie
nawozów o ograniczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze
występowanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach
i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także zwiększenie
areałów roślin siarkolubnych,
np. rzepaku.
Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny można
podzielić na trzy grupy:
• rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu na siarkę – rzepak,
kapustne, cebula, czosnek – ze
średnim plonem rośliny te pobierają ok. 50 kg siarki z 1 ha;

można skrobiową odmianę
Amarant. Opinie z rynku są
dobre, w tym roku wprowadzamy je na plantacje nasienne,
więc wkrótce zobaczymy jak
wypadnie ona w kwalifikacji
nasiennej. Drugą odmianą
ubiegłoroczną, jadalną jest
Tonacja, bardzo wczesna, która
jeszcze czeka na wprowadzenie
na plantacje nasienne.
Jakie wyzwania stoją przed
hodowlą twórczą ziemniaka?
Cały czas poszukujemy
złotego środka. Najlepiej
żeby odmiana była bardzo
plenna, możliwie wczesna,
bardzo smaczna, niewymagająca wysokiego nawożenia,

nawadniania ani stanowiska…
...i jeszcze z wszystkimi
odpornościami…
...ale jest to niemalże niemożliwe, bo niektóre cechy
wzajemnie się ograniczają.
Które cechy są priorytetowe?
Obecnie dominującymi cechami dla odmian są wczesność i wygląd, kolejno plon
oraz smak.
Wygląd wyżej niż smak?
Z czego to wynika?
Rynek i konsumenci się
zmieniają. Dawniej najważniejszy był smak, a nikt nie
patrzył na wygląd. Dziś klient
kupuje oczami.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

się rozpuścić w glebie wcześniej, zanim nasiono zacznie
wschodzić, wówczas nie chroni
ona go tak jak powinna. Konsekwencją tego jest konieczność
dodatkowych zabiegów. Dlatego
myślimy o kolejnej zaprawie,
która przy okazji będzie chroniła buraka przed rizoktonią.
Myślimy też o wprowadzeniu
zaprawy z wbudowaną naturalną bakterią, która będzie
atakowała mątwika.
Byłaby to żywa zaprawa.
Tak, ale z tym właśnie jest
kłopot i wymaga długotrwałych
prac, aby ta bakteria utrzymywała żywotność przez dłuższy
czas, który pozwalałby na to,
aby funkcjonowała ona w glebie
i skutecznie zwalczała mątwika.
Takie badania i prace prowadzimy, a produkt o nazwie Clariva
jest w ostatnim etapie rejestracji
w USA, więc mamy nadzieję, że
w najbliższych latach wejdzie
też w EU.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Siarka a plonotwórcze działanie azotu.
• rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę - rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) oraz
kukurydza i buraki – średni
pobór ok. 40 kg siarki z 1 ha;
• rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu na siarkę – ziemniaki,
trawy (w tym zboża) – średni
pobór do 25 kg siarki z 1 ha.
Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego
żywienia wszystkimi składnikami
pokarmowymi. Zapotrzebowanie
na siarkę wzrasta proporcjonalnie do ilości azotu pobieranego
przez rośliny. Badania naukowe
wskazują na silną interakcję pomiędzy wysokością nawożenia
azotem i dawkami siarki. Wskazane jest zachowanie następujących proporcji N do S - rzepak
5 : 1, kukurydza 6 : 1, zboża 7 :
1. Niedobór 1 kg siarki w glebie
ogranicza pobranie do 10 kg
azotu. Zarówno zbyt niskie, jak
i za wysokie stężenia składników
(również siarki) pogarszają jakość
produktów roślinnych.
Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki przekraczają 50%, z tego względu celowe
jest zwiększanie zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie

dodatkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej dogodną
formą siarki w glebie jest forma
siarczanowa, która jest jedyną
jej postacią przyswajalną przez
rośliny uprawne.
RSM®S jest to roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką,
otrzymywany na bazie roztworu
saletrzano-mocznikowego i roztworu mocznika z siarczanem
amonu. Zawiera nieszkodliwy
dla środowiska inhibitor korozji.
Zawiera azot w trzech formach
amonowej, azotanowej i amidowej
oraz siarkę w formie siarczanowej,
łatwo przyswajalnej przez rośliny
uprawne.
RSM®S może być stosowany na
wszystkich rodzajach gleb, pod
wszystkie rośliny uprawy polowej
i użytki zielone, a także warzywa. Jest szczególnie polecany do
nawożenia rzepaku, kukurydzy,
roślin okopowych.Jest to nawóz
doglebowy, a nie dolistny.
Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na etykiecie opakowania lub
w dokumentach towarzyszących.
Źródło: GRUPA AZOTY
Zakłady Azotowe PUŁAWY
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Automatyczne kosiarki Tanie pestycydy, czy na pewno
rewolucja na rynku ogrodniczym
20 lat temu kosiarki automatyczne były niczym z filmów
science fiction.
Czym są automatyczne roboty koszące? To inteligentne
i zaawansowane technologicznie maszyny, które potrafią wykonać całą pracę
związaną z koszeniem samodzielnie. Ten segment rynku
rozwija się obecnie najprężniej, a produkty wyposażone
są w najnowsze rozwiązania
technologiczne. Mogą pracować o każdej porze dnia i nocy
i w każdych warunkach pogodowych. „Branża kosiarek
automatycznych odnotowuje

obecnie dynamiczny wzrost.
Najlepszym dowodem na to
są tegoroczne targi GARDENIA w Poznaniu, gdzie niemal
wszyscy producenci maszyn
ogrodniczych zaprezentowali
swoje modele kosiarek automatycznych. Husqvarna była pionierem tego rozwiązania i dziś
jest liderem w tym segmencie”
- mówi Maciej Konieczny, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
w firmie Husqvarna Poland.
Rozwój kosiarek automatycznych firma Husqvarna
przewidziała ponad dwie dekady temu. Dziś posiada największą w Polsce sieć dilerów

oferujących te maszyny. „Tradycyjne kosiarki jeszcze długo
nie znikną z rynku. Wierzymy
jednak, że w przyszłości smart
ogrody będą w pełni zautomatyzowane, [….] Rodzina kosiarek Husqvarna Automower
to najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku
maszyny. Wszystkie modele
zostały wyposażone w system
Automower Connect, dzięki
czemu można nimi sterować
zdalnie za pomocą telefonu czy
smartwatcha” - dodaje Maciej
Konieczny.
Źródło: Husqvarna
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Z „Modernizacją…” również
po zakup oprogramowania!
Na czerwiec 2017 roku planowany jest kolejny ważny
nabór wniosków z PROW 2014-2020.

Będzie to „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabór
powinien zainteresować
rolników, którzy myślą
o unowocześnieniu swoich gospodarstw, poprzez
zakup oprogramowania
komputerowego, czy wdrożenie podobnych inwestycji.
Na jakich warunkach tego
typu wydatki zaliczają się
do tzw. „kosztów kwalifikowalnych”, czyli takich,
za które mogą oni otrzymać
zwrot ze środków unijnych?
Chcąc modernizować i rozwijać gospodarstwo można
zdecydować się na różne rozwiązania. Z jednej strony mogą
być to inwestycje w duże maszyny czy pojazdy, z drugiej
strony mniejsze, lecz równie
skuteczne usprawnienia, czy
aplikacje i programy do zarządzania gospodarstwem.
Najbliższe nabory wniosków
w ramach PROW 20142020 dają spore pole do działania w tym zakresie.

– W kosztach kwalifikowalnych w ramach naboru wniosków na „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych”
można ująć m.in. koszty zakupu sprzętu komputerowego, koszty zakupu lub rozwoju
oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich czy
znaków towarowych – mówi
Roman Grzesiak, koordynator projektów Agro-grupa.pl
i AGREGO Grupa. – Oznacza to, że rolnicy składający
wnioski i spełniający określone kryteria mogą zdobyć
ze środków unijnych zwrot
za wydatki poniesione na zakup tego typu narzędzi informatycznych, także takich, jak
oprogramowanie komputerowe
na zasadzie licencji. Potwierdzają to nasze dotychczasowe
doświadczenia i informacje
uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dodaje.
Inwestycje w narzędzia informatyczne muszą być jednak
bezpośrednio związane z działalnością i produkcją rolniczą,

w której rolnik wykorzystuje
sprzęt komputerowy. Mogą one
dotyczyć również przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie.
Większość aplikacji i programów do zarządzania gospodarstwem dostępna jest
dla rolników i doradców
rolniczych w wersji testowej
i rozszerzonej.
– Co ważne, zakupienie licencji na oprogramowanie komputerowe również podlega zwrotowi
ze środków unijnych – mówi
Roman Grzesiak. – Niektórzy
rolnicy decydują się na użytkowanie programu dopiero wtedy,
gdy uda im się podpisać umowę
o przyznaniu pomocy z ARiMR.
W takiej sytuacji w kosztach
kwalifikowalnych mogą oni
ująć koszt użytkowania danej
licencji od dnia jej zakupu do
dnia, w którym upływa 5 lat
od planowanej przez Agencję
wypłaty płatności końcowej –
dodaje ekspert z Agro-grupa.pl
i AGREGO Grupa.
Warto skorzystać z najbliższych naborów wniosków
w ramach PROW 20142020. Zrozumienie tego, jak
ważną rolę odgrywa kompleksowe podejście do zarządzania gospodarstwem pozwala
postawić pewny krok w jego
przyszłość.
Źródło: Prelite Public Relations
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Tylko oryginalne środki
ochrony roślin są bezpieczne
dla rolnika, plonów i środowiska. Dbają o to producenci
środków ochrony roślin, naukowcy i instytucje nadzorujące ich obrót i stosowanie.
Jak sprawdzić, czy kupujesz
legalnie?
Koniec i początek roku to
dla rolników czas intensywnych przygotowań do prac
polowych. To także sezon
zakupów środków ochrony roślin. Producenci rolni
planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja przyniosła zdrowe plony wysokiej
jakości. Tymczasem oferty
np. „pestycydów z zagranicy” w Internecie kuszą niską
ceną. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR)
ostrzega rolników, że to mogą
być podróbki!
PSOR przypomina również, gdzie kupować bezpieczne, zarejestrowane
środki ochrony roślin:
• Oryginalne środki ochrony
roślin kupisz tylko w zarejestrowanym sklepie lub
hurtowni.
Rejestry prowadzone
są przez Wojewódzkich

Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa osobno
dla każdego województwa.
Na mapie pod linkiem http://
piorin.gov.pl/struktura/ wybierz swoje województwo, rejestr znajdziesz w zakładce
„Rejestry i ewidencje”. Jeśli
masz wątpliwości, skontaktuj
się bezpośrednio ze swoim
lokalnym Inspektorem.
(Informacje znajdziesz na
stronie www.bezpiecznauprawa.org w zakładce „Gdzie
kupisz?”)
Środków ochrony roślin
nie można kupować:
• na forach internetowych
czy aukcjach, gdzie są proponowane środki w bardzo
atrakcyjnej cenie, bez faktury VAT;
• z zagranicy,
• na bazarach,
• na targowiskach.
Kupując w legalnym źródle
otrzymasz fakturę lub paragon. Tylko na podstawie dowodu zakupu możesz złożyć
ewentualną reklamację.
Stosowanie nielegalnych
produktów to ryzyko dla
zdrowia, upraw i środowiska.
Można też utracić dopłaty
bezpośrednie (informacje

znajdziesz na stronie www.
bezpiecznauprawa.org w zakładce „Czym ryzykujesz?”).
„Rolnik powinien zawsze
pamiętać o tym, aby kupować
tylko oryginalne, zarejestrowane środki ochrony roślin,
od zaufanych sprzedawców.
Kuszące niską ceną oferty na
aukcjach internetowych, obwoźni sprzedawcy, czy sprzedaż na straganie powinny
obudzić czujność rolników
– to mogą być podróbki,”
– powiedziała Aleksandra
Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin uruchomiło stronę internetową www.
bezpiecznauprawa.org, na
której można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych, zgodnych
z prawem zakupów środków
ochrony roślin. Stowarzyszenie podpowiada, gdzie można sprawdzić oryginalność
środka oraz jakie są prawne
i finansowe konsekwencje
stosowania podróbek. PSOR
przygotowało też odpowiedzi na trudne pytania, które
najczęściej nurtują rolników.
Źródło: PSOR

PSOR i Fundacja Nasza Ziemia
PSOR partnerem akcji „Sprzątanie Świata-Polska”
PSOR i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach
tegorocznej edycji akcji „Sprzątania Świata-Polska”. Celem
wspólnych działań PSOR
i Fundacji Nasza Ziemia jest
podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki
odpadami, ze szczególnym
uwzględnieniem opakowań
po środkach ochrony roślin.
Pierwszym etapem współpracy było przeprowadzenie
badania świadomości użytkowników środków ochrony
roślin w temacie właściwego postępowania z pustymi opakowaniami po tych
produktach.
Okazuje się, że rolnicy dobrze znają zasady gospodarowania opakowaniami: blisko
¾ z nich oddaje je do sklepu.
Natomiast spośród właścicieli
działek i ogrodów przydomowych, tylko 1/3 prawidłowo
postępuje z nimi. Wyniki pokazują, że ich wiedza odnośnie właściwego postępowania
z pustymi opakowaniami po

środkach ochrony roślin jest
powierzchowna. Również
wśród rolników istnieje pole
do poprawy. Fundacja Nasza
Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będą
wspólnie edukować wszystkich użytkowników środków
ochrony roślin: profesjonalnych i amatorów, w jaki sposób
postępować z opakowaniami.
Stowarzyszenie w 2004 roku
zainicjował utworzenie ogólnopolskiego systemu zbiórki
opakowań po środkach ochrony roślin – System PSOR.
Rolnik po wykorzystanym zabiegu, trzykrotnie płucze opakowanie a następnie oddaje je
do sklepu. Nie ponosi żadnych
kosztów. Sklep przyjmuje opakowania, a Operator Systemu
odbiera je i zagospodarowuje.
Zebrane odpady są poddawane
recyklingowi i procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach.
W ten sposób System PSOR
implementuje przepisy prawne, które zobowiązują użytkowników środków ochrony

roślin do zwracania opakowań,
sprzedawców do ich przyjmowania, a producentów i importerów do zorganizowania
systemu i zagospodarowania
opakowań.
System PSOR daje gwarancję, że opakowania będą odpowiedzialnie, zgodnie z prawem
i bezpiecznie zagospodarowane. PSOR przestrzega wszystkich użytkowników przed
niezgodnym z prawem oddawaniem i wykorzystywaniem
na własną rękę opakowań po
środkach ochrony roślin.
W ramach swoich działań
Fundacja Nasza Ziemia edukuje konsumentów o gospodarce w obiegu zamkniętym.
Model ten zakłada, że dzięki
ekoprojektowaniu i innemu
zarządzaniu łańcuchem dostaw, produkcji i utylizacji cykl
życia produktu przejdzie na
obieg zamknięty. Obecnie
na szczeblu Unii Europejskiej
trwają prace nad stworzeniem
nowych ram prawnych dla takiego modelu ekonomicznego.
Źródło: Biuro prasowe PSOR

Opryskiwacze polowe
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Opryskiwanie to metoda ochrony roślin i nawożenia dolistnego.

fot. 1
Ze względu na negatywny
wpływ środków chemicznych
na środowisko, zabieg opryskiwania powinien być stosowany
na powierzchniach szczególnie
narażonych na ryzyko utraty
plonów. Ponadto dawka środków chemicznych musi być
dokładnie dobrana.
Podstawowym warunkiem
zabiegu opryskiwania jest
dokładne i równomierne pokrycie roślin kroplami środka
chemicznego. Każda kropla

fot. 2
musi zawierać przy tym taką
samą ilość środka chemicznego. Dlatego też opryskiwanie
można podzielić na: opryskiwanie grubokropliste, drobnokropliste oraz zamgławianie.
Opryskiwacze mogą być
pojazdami samojezdnymi,
wyposażonymi w silnik spalinowy lub współpracować
z ciągnikiem rolniczym.
Te współpracujące z ciągnikami rolniczymi można
podzielić na dwa rodzaje:

zawieszane na trzypunktowym
układzie ciągnika oraz doczepiane. Zawieszane pogarszają
właściwości trakcyjne ciągnika, gdyż wypełniony zbiornik
cieczą chemiczną umieszczony
jest poza osią napędową ciągnika powodując odciążenie
kół przednich (fot. 1).
Dlatego też w tego typu
opryskiwaczach pojemność
zbiornika jest ograniczona,
a w ciągniku dodatkowo
należy dociążyć przód, by

zachować odpowiednią sterowność w terenie.
Opryskiwacze doczepiane
natomiast wyposażone są
w koła, dzięki czemu pojemność zbiornik na ciecz chemiczną może być większa,
jednak zamocowane koła
powodują dodatkowo ugniatanie podłoża (fot. 2).
Zasada działania opryskiwacza polowego polega na
zassaniu ze zbiornika środka
chemicznego przez pompę

napędzaną przez WOM ciągnika. Do regulacji ilości aplikowanej cieczy służy zawór
przelewowy. Ponadto w opryskiwaczu znajdują się filtry:
wlewowy i szeregowy, które zapobiegają przed zapychaniem
się dysz. Ciśnienie regulowane
jest za pomocą manometru.
Zespołem odpowiedzialnym
za opryskiwanie są dysze rozmieszczone w belce polowej,
które zapewniają rozdrobnienie cieczy środka chemicznego
w postaci odpowiedniej wielkości kropel.
Na rynku znajduje się wielu
producentów opryskiwaczy.
Wśród nich take firmy jak:
Krukowiak, Tad-Len, Unia
i inni.
Opryskiwacze zawieszane
mogą posiadać zbiornik o pojemności od 200 do 2000 l,
z belką rozkładaną hydraulicznie lub ręcznie o szerokości roboczej ponad 20 m. Mogą być
również wyposażone w zbiornik na wodę do płukania oraz
mycia rąk.

Valtra na targach SIMA 2017

Marcin Majchrzak
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach
Oddział w Warszawie
Opryskiwacze doczepiane
wyposażone są w zbiorniki
o pojemności ponad 6000 l
oraz belkę o szerokości roboczej ponad 36 m. W wyposażeniu standardowym często
można również spotkać oś
z amortyzacją pneumatyczną, a także belkę wykonaną z aluminium. Wszystkie
funkcje belki (składanie,
rozkładanie, podnoszenie,
stabilizacja oraz blokada stabilizacji) mogą być
sterowane hydraulicznie
z dedykowanego panelu
sterowniczego.
Dokonując oprysków środkami chemicznymi należy zachować szczególną ostrożność
podczas przygotowania dawki
chemicznej jak również samego zabiegu.
Źródło: literatura u autora

Valtra wprowadza na rynek flagowy model S394.

Valtra rozszerza swoją
czwartą generację serii S w górę
poprzez wprowadzenie nowego
flagowego modelu S394, który
został zaprezentowany w Paryżu podczas targów SIMA
2017. Wytwarzając 405 KM
i 1600 Nm, model S394 oferuje nie tylko większą moc,
ale także posiada zupełnie
nowy podłokietnik wewnątrz

przestronnej, pneumatycznie
amortyzowanej kabiny.
Valtra SmartTouch, który
będzie dostępny we wszystkich
modelach serii S czwartej generacji, pozwala na pełne dostosowanie przycisków i profili
użytkowników, dzięki czemu
seria S doskonale nadaje się
do indywidualnych właścicieli
gospodarstw i przedsiębiorców,

jak również do klientów flotowych ze zmieniającymi się
operatorami.
Dzięki zintegrowaniu ergonomicznego podłokietnika z wielofunkcyjną dźwignia
jazdy, sterowaniem zaworami, sterowaniem tylnym TUZ
i WOM, oraz dotykowym
ekranem, nowy podłokietnik Valtra Smart Touch łączy
wszystkie funkcje ciągnika
w zasięgu ręki operatora.
Dźwignia jazdy z programowalnymi przyciskami pozwala
operatorowi sterować maszyną
bez podnoszenia ręki. Dźwignia współpracuje z pionowym
uchwytem, aby utrzymać naturalne położenie ręki operatora
podczas sterowania prędkością
jazdy przesuwając dźwignię
do przodu lub do tyłu.
9-calowy dotykowy terminal SmartTouch zaprojektowano tak, aby umożliwić
łatwe dostosowywanie kontroli ciągnika oraz dostęp do
zaawansowanych funkcji,

takich jak parametry pracy ciągnika, zarządzanie na
uwrociach U-Pilot, system
nawigacji satelitarnej Auto-Guide i inne opcje rolnictwa precyzyjnego. Terminal
jest łatwiejszy w obsłudze
i bardziej intuicyjny niż
nowoczesny smartfon: interaktywny obraz ciągnika
bez trudu pomaga lokalizować i uruchamiać dostęp do
wszystkich funkcji w mniej
niż trzy dotknięcia czy przesunięcia palcem po ekranie.
Valtra SmartTouch pozwala
operatorowi lub właścicielowi
floty ustawić nieograniczoną ilość profili użytkownika,
jeśli jest taka konieczność.
Wyświetlacz do opcjonalnej
nawigacji satelitarnej Auto-Guide, systemu ISOBUS lub
kamery bezpieczeństwa jest
w pełni zintegrowany, eliminując w ten sposób potrzebę
zamontowania dodatkowych
monitorów, poprawiając tym
samym widoczność z kabiny.

Niezawodny silnik
i przekładnia
Nowy model S394 jest napędzany silnikiem AGCO Power
AWF o pojemności 8,4 litra,
wyposażonym w dynamiczne
doładowanie, które dostarcza
większej mocy do każdego rodzaju pracy. . Czwarta generacja serii S posiada najnowszą
generację systemu SCR . Nowy
system sterowania mocą silnika dodatkowo podwyższa jego
wydajność, z której są znane
silniki AGCO Power.
Moc ciągnika jest przenoszona na grunt za pomocą
niezawodnej przekładni bezstopniowej AVT. Operator
może wybrać tryb jazdy za
pomocą pedału przyspieszenia lub dźwigni gazu w celu
zoptymalizowania zużycia paliwa, wydajności pracy i komfortu jazdy. Jest także dostępna
opcja manualnego sterowania
przekładnią. Zintegrowany tylny TUZ ma udźwig 12 ton,
a przedni 5 ton. Wydajność

hydrauliki to nawet 205 l/min,
która jest dostarczana poprzez
maksymalnie 6 zaworów z tyłu
i 3 z przodu.
Valtra jest znana z możliwości produktywnej pracy w obu
kierunkach jazdy. Układ jazdy
tyłem TwinTrac zwiększa wydajność pracy podczas wykonywania różnych zadań, jak
na przykład podczas koszenia,
kruszenia czy zrębkowania.
Pracując tyłem do przodu
można zaoszczędzić czas oraz
paliwo nawet do 10%, dzięki
lepszej widoczności na maszynę, większej dostępnej mocy
na tylnym TUZ, zwiększonej
sterowności oraz lepszej pozycji roboczej dla operatora.
Seryjna produkcja nowych
modeli serii S, w tym także
modelu S394 rozpocznie się
latem. Nowe modele będą dostępne na targi oraz do jazd
testowych od września 2017.
Źródło: Valtra
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Valtra z Nagrodą Red Dot
Design 2017

Zamiatarka ze Stawisk
podbija Europę

Nowe podłokietniki Valtra
SmartTouch zaprezentowane w Paryżu w lutym zdobyły Nagrodę
Red Dot Design 2017, podczas
gdy czwarta generacja traktorów
Valtra serii N otrzymała wyróżnienie w tym samym konkursie.
Tegoroczne nagrody to kontynuacja sukcesu Valtry w najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym na
świecie konkursie projektowym.
W ubiegłym roku ciągnik Valtra
serii T4 zdobył nagrodę Red Dot
Design 2016.
Nowe podłokietniki Valtra
SmartTouch oraz interfejs użytkownika są przełomowe patrząc
pod kątem łatwości obsługi.
Wszystkie przełączniki podłokietnika SmartTouch są ułożone
w logicznym porządku i znajdują
się w zasięgu ręki. Poszczególne
materiały zostały odpowiednio
dobrane tak, aby spełniać swoje
zadania i wspierać odpowiednie
funkcje urządzenia.

Niezastąpiona w branży
usług komunalnych i w gospodarstwach rolnych.
Wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, ale też niezawodnością,
komfortem użytkowania
i efektywnością. Mowa o zamiatarce - urządzeniu które
zaprojektowali i stworzyli konstruktorzy z przedsiębiorstwa
KOJA w Stawiskach.
Prototyp zamiatarki został
zaprojektowany na zamówienie Holendrów, dlatego jej
pierwsza partia była sygnowana znakiem zagranicznego
kontrahenta. Kolejne urządzenia, które wkrótce trafią na
rynek polski oraz zagranicę
będą już oznaczone logo tej
podlaskiej firmy.
Zamiatarka została zaprojektowana w dwóch wersjach,
różniących się gabarytami i możliwościami. To, co
przede wszystkim ją wyróżnia, to uniwersalny sposób
mocowania. Dzięki systemowi
specjalnych adapterów może
być w praktyce agregowana
z dowolnym urządzeniem –
ciągnikiem, ładowarką itp. To
jedyne tego typu rozwiązanie
na rynku oparte na tak prostym, a zarazem niezawodnym
mechanizmie.
Dodatkowo, inżynierowie
ze Stawisk zastosowali w jej
konstrukcji pływający system
układu zawieszenia, który wyeliminował w praktyce zjawisko zbyt wczesnego zużywania

„W ostatnich latach byliśmy
świadkami niesamowitego sukcesu
firmy. Seria N i T zdobyły liczne nagrody, a w tym roku nowy traktor
serii A4 został okrzyknięty Maszyną Roku 2017 w swojej kategorii
podczas targów SIMA w Paryżu.
Przyznane ostatnio nagrody Red
Dot Design 2017 dowiodły raz jeszcze, że wzornictwo przemysłowe
można wykorzystać, aby wydobyć
potencjał najnowszych technologii z uwzględnieniem czynnika
ludzkiego, zgodnie z potrzebami
klienta”, mówi Kimmo Wihinen,
odpowiedzialny za wzornictwo
przemysłowe oraz doświadczenia
użytkowników w Valtrze.
W tym roku w konkursie Red
Dot wzięło udział ponad 5500 produktów z 55 krajów. Panel jury
składał się z 40 międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania. Ceremonia wręczenia
nagród odbędzie się w Teatrze Aalto w Essen w Niemczech 3 lipca.

Ostatnie nagrody otrzymane
przez Valtrę są potwierdzeniem
solidnej bazy i podstaw firmy
do zorganizowania własnego
konkursu wzornictwa, który
ogłoszono w lutym podczas
Targów SIMA w Paryżu. Konkurs Wzornictwa Valtry rozpoczął się wiosną i jest skierowany
do studentów, indywidualnych
projektantów oraz biur projektowych na całym świecie. Celem konkursu jest poznanie wizji
projektantów na temat ciągnika
przyszłości oraz sposobu, w jaki
może on podnieść wydajność
rolnictwa będąc jednocześnie
maszyną przyjazną dla środowiska. Wyłonione zostaną trzy
najlepsze propozycje, a wręczenie nagród odbędzie się 31 maja
2017 r. Zasady konkursu można
znaleźć na stronie www.valtra.
com/designchallenge.
Źródło:Valtra
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Klos

się podzespołów, które może
prowadzić do awarii a w konsekwencji do unieruchomienia
maszyny.
Zamiatarka jest dostępna
w dwóch rozmiarach szerokości roboczej – 1500 mm lub
1800 mm. Całkowita szerokość maszyny to odpowiednio: 1790 mm oraz 2090 mm
w odniesieniu do modelu
większego.
Sprzęt w obu wariantach
posiada silnik hydrauliczny
o mocy 12,5 kW. Walec zamiatający pracuje z prędkością 130 obrotów na minutę,
co oznacza efektywność w zakresie usuwania zabrudzeń
wynoszącą 20 lub 25 litrów
w ciągu minuty – w zależności
od wybranej wersji sprzętu.
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Zamiatarka posiada dwie
szczotki – główną - o średnicy 51 cm oraz niewiele od
niej mniejszą, bo 50-centymetrową, szczotkę boczną.
W mniejszym wariancie,
wyposażono ją w 120 litrowy
zbiornik na zanieczyszczenia.
Standardowo jest on opróżniany w sposób mechaniczny.
Na zamówienie, zamiatarkę
można doposażyć w system
hydraulicznego opróżniania
oraz w uniwersalną, boczną
szczotkę zgarniającą – zarówno lewo jak i prawo stronną.
W zależności od rozmiaru, waga zamiatarki wynosi
280 lub 295 kg.
Źródło: Firma KOJA
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

22 R E L A K S

Co kryje w sobie
sok jabłkowy?
Często wybierany, ale za
mało doceniany.
Sok jabłkowy jest jednym
z najczęściej wybieranych rodzajów soku w Polsce.
Oprócz walorów smakowych,
za który jest ceniony, sok jabłkowy jest też źródłem składników
mineralnych i antyoksydantów.
Warto poznać dokładniej wybrane właściwości tego soku
i pić go na zdrowie!
Działanie antystresowe
Polifenole, inaczej zwane antyoksydantami, są ważnymi
składnikami dla organizmu
naturalnie występującymi
w roślinach. Wspomagają
ochronę organizmu przed
wpływem wolnych rodników.
Stan w organizmie, w którym
podwyższony jest poziom wolnych rodników określa się mianem stresu oksydacyjnego.
Przyczynami pojawienia się
stresu oksydacyjnego mogą być
m.in. zanieczyszczenia organizmu, stres, palenie papierosów oraz niewłaściwa dieta
składająca się np. z żywności
wysoko przetworzonej. Stres
oksydacyjny może prowadzić
do przedwczesnego starzenia
się oraz poważnych chorób,
takich jak miażdżyca. Aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego
warto zadbać o prawidłową
dietę, która będzie bogata
w antyoksydanty. Występują
one w warzywach i owocach,
dlatego w codziennym menu
powinno pojawić się minimum
400 g owoców i warzyw. Jabłka, tak samo jak soki z nich
pochodzące są ogólnodostępnym źródłem antyoksydantów.
Dlatego warto sięgać po nie
codziennie. Już jedna szklanka

soku jabłkowego zapewnia pomiędzy 50 a 100 mg polifenoli.
Na dobre samopoczucie
Podenerwowanie, senność
i ogólne zmęczenie mogą
świadczyć o niedoborze potasu w organizmie. Pierwiastek
ten wpływa przede wszystkim
na utrzymanie prawidłowego
ciśnienia krwi, reguluje gospodarkę wodną organizmu
oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego. Aby uniknąć
niekomfortowego samopoczucia oraz wspomóc prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, warto zwrócić
uwagę na uzupełnienie tego
pierwiastka w codziennym
menu. Naturalnym źródłem
potasu są m.in. soki warzywne i owocowe. Szklanka soku
jabłkowego o pojemności ok.
200 ml pokrywa zapotrzebowania na potas w wysokości
aż 220 mg.
Sok jak owoc
Każdego dnia należy spożywać minimum 400 g warzyw
i owoców w ramach 5 zalecanych porcji. Dietę bogatą
w sezonowe warzywa i owoce
można wzbogacać o dostępne przez cały rok soki. „[…]
Sok to produkt zawierający
100-procentowy wsad owocowy. […] Dlatego szklankę
soku, uznaje się za jedną porcję
owoców i śmiało można włączyć sok do codziennej diety”
mówi dr Katarzyna Stoś, prof.
nadzw. Instytutu Żywności
i Żywienia.
Źródło: Michael Bridge
Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Brzdąc,
szkrab

Zderzenie się
pojazdów

Pięściarstwo

Zakład Półszlaprodukuchetny
jący
minerał
piwo

Niska,
Wpada Wyspa
miękka
do łuzy koralowa
kanapa

Doradza
rządzącym
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Krzew
owocowy
Karność
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Bliskie
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fabryką
autobusów

Tuzin
tuzinów
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Kłamstwo
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piasku
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biegu
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Bardzo
miękki
metal
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Polska
ciężarówka
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Mniejszy
niż
autokar

Ulepszył Spaja
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blach

Ukochany
Julii
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Budowla
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w wodę
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na czole
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w
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Finansowanie maszyn
rolniczych John Deere
Przejrzystość oferty finansowania to kluczowa kwestia
przy zakupie maszyny rolniczej. Podpisana umowa wiąże
rolnika z instytucją finansową
na wiele lat i ważne jest, aby
w tym czasie uniknąć niemiłych niespodzianek. Wychodząc naprzeciw potrzebom
rolników, John Deere wskazuje, na jakie aspekty zwrócić uwagę przy wyborze oferty
oraz wprowadza specjalny kalkulator, dzięki któremu każdy
zainteresowany może sprawdzić symulację finansowania
maszyny.
Kalkulator John Deere
Financial dostępny jest dla
wszystkich zainteresowanych
pod adresem: http://www.
johndeerefinancialcalculator.
com/offers/pl
Większość klientów przywykła do faktu, że producenci maszyn rolniczych zwykle
mają w swojej ofercie kredyt
„0%”, natomiast nie w każdym
przypadku finansowanie okazuje się faktycznie tak korzystne, jak sugeruje to reklama.
Przy wyborze oferty powinniśmy zwrócić uwagę na
obecność dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem
finansowania, takich, jak prowizja przygotowawcza, zwana
również opłatą manipulacyjną lub opłatą za udzielenie
finansowania.
- Niektóre firmy stosują
metodę liczenia prowizji przygotowawczej jako procent od
wartości sprzedawanej maszyny, co – szczególnie przy wyższej kwocie udziału własnego

- powoduje, że klient zapłaci za
udzielenie finansowania istotnie więcej. W przypadku oferty
John Deere Financial prowizja zwykle obliczana jest jako
określony procent od wartości
udzielonego finansowania, co
jest znacznie bardziej przejrzyste i korzystniejsze dla klienta
– mówi Agnieszka Dzięcielska
z John Deere Financial.
Również w zakresie wkładu własnego należy zachować
czujność, bo zdarzają się na
rynku oferty, w których prowizja przygotowawcza jest
wykazywana w ofercie jako
część wkładu własnego, więc
klient spłaca faktycznie większą kwotę kredytu, niż to się
wydaje na pierwszy rzut oka.
Analizując dodatkowe
koszty, należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące
np. warunków ubezpieczenia
maszyny. Regułą jest, że firmy
finansujące wymagają ubezpieczenia maszyn w zakresie auto-casco, ale istotne jest, aby dać
klientowi swobodę w wyborze oferty ubezpieczenia. Poza
narzuceniem ubezpieczyciela,
niektórzy producenci stosują
również wymóg ubezpieczania maszyny do wartości, za
którą została zakupiona, przez
cały okres finansowania, a jak
wiadomo, wartość rynkowa
maszyny maleje wraz z jej
wiekiem.
Zdarza się, że instytucje
finansujące pobierają opłaty
za dodatkowe czynności, jak
opłata za rejestrację pojazdu
czy ustanowienie zabezpieczenia, które są pobierane

Metal-Fach z nową
przyczepą

niezależnie od opłat wymaganych przez poszczególne
urzędy.
Przy wyborze oferty finansowania powinniśmy
przeanalizować całościowo
i podsumować jaka faktycznie
będzie suma kosztów. Warto
również ocenić, na ile wiarygodny jest partner finansujący.
- Przede wszystkim należy się
upewnić, czy jest to znany na
rynku podmiot. Z uwagi na
obowiązujące wymogi prawa, najbardziej wiarygodnym partnerem są zwykle
banki, które nie tylko objęte
są ścisłą kontrolą, ale również
pełnią rolę instytucji zaufania publicznego. Z dużą dozą
nieufności należy podchodzić
do niebankowych instytucji finansujących i różnego rodzaju
parabanków, które nie podlegają tak ścisłym i surowym
regulacjom jak banki – mówi
Agnieszka Dzięcielska.
Warto podkreślić, że John
Deere obecnie oferuje jeden
z najbardziej atrakcyjnych kredytów na rynku maszyn rolniczych. Oprocentowanie 0% aż
na 5 lat przy udziale własnym
już 35% wartości ciągnika serii
5000 lub 6000, ale również
pras zwijających, opryskiwaczy zaczepianych, pojazdów
użytkowych gator oraz ciągników kompaktowych serii:
1000,2000, 3000 i 4000.
Atrakcyjne finansowanie
obowiązuje do 31.07.2017.
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Atrakcyjna oferta kredytowa
Ursus i nowe finansowanie zakupu fabrycznego
ciągników dla rolników.
W związku ze skokowym
wzrostem popytu na ciągniki Ursusa, spółka wprowadza
nową ofertę finansowania zakupu fabrycznego sprzętu dla
rolników przygotowaną przez
Banki Polskiej Spółdzielczości SA. To już kolejna oferta
promocyjnego finansowania
zakupu sprzętu przygotowana dla rolników przez Ursusa.
– Ursus to marka o ogromnym potencjale.[…]. Nowa
oferta kredytowa zakupu
fabrycznego przełoży się na

dostępność naszych produktów dla rolników,[…], – mówi
Karol Zarajczyk, prezes spółki
Ursus SA.
Dzięki umowie zawartej pomiędzy Ursusem a Bankiem
Polskiej Spółdzielczości polscy rolnicy będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty
programu finansowania fabrycznego. Program zawiera
atrakcyjne warunki, takie jak
np. brak konieczności wnoszenia wkładu własnego, malejące
raty oraz okresy kredytowania

maksymalnie do 15 lat.
Oferta promocyjnego finansowania zakupu sprzętu przygotowana dla rolników przez
Ursusa stanowi uzupełnienie
dla podpisanej w ubiegłym
roku umowy ze Spółdzielczą
Grupą Bankową. Od tej pory
klienci spółki mogą skorzystać
z atrakcyjnych kredytów na
zakup produktów Ursusa na
obszarze całej Polski.
Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Do szerokiej i różnorodnej oferty firmy włączono
kolejny model przyczepy – T957.

Firma oferuje już ponad
dwadzieścia modeli przyczep
wyróżniających się parametrami, układem jezdnym czy
przeznaczeniem. Większość
z nich występuje w kilku wersjach ładowności.
W związku z tym oferta
sokólskiego Metal-Fachu liczy kilkadziesiąt, godnych
uwagi i zainteresowania,
produktów dopasowanych

do indywidualnych potrzeb
i możliwości klientów. Przyczepa, którą polecają przedstawiciele firmy ma skrzynię
ładunkową z trójstronnym
wywrotem. Rama podwozia
jest trójkątna i wykonana z zamkniętych profili.
W przyczepie zamontowano
dyszel z adapterem zaczepu,
dzięki czemu jest możliwość
regulacji wysokości. Zaczep

dyszla jest dokręcany w standardzie 40mm(fi)opcjonalnie
50 lub inne.
Dodatkowo stopka podporowa dyszla podnoszona jest
ręcznie opcjonalnie hydraulicznie z możliwością dodatkowej regulacji na otworach.
Przyczepa jest zasilana hydrauliczne z ciągnika. Komfort i bezpieczeństwo zapewnia
pneumatyczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa,
opcjonalnie hamulec najazdowy. Dodatkowo konstruktorzy
Metal-Fachu zadbali o rozkładaną drabinkę i stopnie
burtowe ułatwiające wejście
do przyczepy. Jest też szyber
zsypowy z rynną zakładaną
na ramę.
Kolor nowego modelu przyczepy jest dobierany na zamówienie klienta.
Źródło: Metal-Fach
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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