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Do prowadzenia własnego biznesu trzeba mieć wyobraźnię. Jednak ci, którzy
zaczynali to robić na początku lat 90. musieli mieć fantazję iście ułańską.
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Jubileusz ćwierć wieku firmy Roltop z Cedrów Małych
na Żuławach, dealera Deutz-Fahra i wielu producentów
polskich maszyn, stało się
okazją do rozmowy z jej właścicielem, Markiem Kunce. Tę
fantazję musiał mieć, skoro
się zdecydował, przetrwał
i osiągnął sukces.
Rozpoczęcie działalności
wtedy wymagało i ułańskiej
fantazji i wizji. Na tamte czasy
naprawdę nie było nic. Budowaliśmy nowy ustrój, nową
ekonomię, co pociągało za
sobą niewiedzę, spore ryzyko i niepewność. Jednak powtarzam sobie do dziś: świat
liczący 6 mld ludzi potrzebuje
żywności, potrzebni są więc
jej producenci, a ci z kolei potrzebują maszyn rolniczych.
A w związku z tym, może
i dla mnie znajdzie się miejsce
i przyłożę się do tego dzieła.
Tak wtedy myślałem i miałem
rację. Z dzisiejszego punktu
widzenia pewne rzeczy się bardzo łatwo mówi, ale wówczas
to była zupełnie inna, trudna
praca. Była ona tytaniczna,
ale popatrzmy jak świat przyśpieszył w dobie telefonii komórkowej i wszechobecnego
internetu. Dzisiaj pracujemy
jeszcze ciężej. To istotne szczególnie dla naszego pokolenia,
które wtedy miało trzydzieści
kilka lat, a teraz pukamy do
sześćdziesiątki. Trudno nam
przyswajać nową technikę, ale
jeśli chcemy być na rynku, to
musimy to robić. I robimy to!
Jak to się stało, że związał
się pan z marką Deutz-Fahr?
Akurat z tą, a nie jakąś inną?
Przypadek?
To był prawie przypadek.
Zrobiliśmy analizę rynku,
co jest na rynku dostępne,
a czego nie ma. Patrzyliśmy
na budujący się rynek dealerów
samochodów i trochę z nim
się porównywaliśmy. Deutz
był znany polskim rolnikom
i kojarzył się, podobnie jak niemieckie marki samochodów,
z solidnością. Trzeba więc było

zawierzyć szczęściu i spróbować. Pojechaliśmy do fabryki,
przyjęto nas ze zdziwieniem,
choć bardzo przyjaźnie. W kolejnych miesiącach wypracowaliśmy system finansowania
maszyn z pominięciem banków. Była wówczas galopująca
inflacja, więc kredyty i leasingi
obarczone były 30-40% odsetkami. Ustanowiliśmy finansowanie fabryczne, co prawda
nie długoterminowe, bo roczne
– dwuletnie, ale dzięki temu
spowodowaliśmy, że wielu
klientów zapoznało się z naszymi kombajnami, a następnie miało korzystne warunki
zakupu. Wspominam tamte
czasy z rozrzewnieniem. I choć
tamte czasy nie wrócą, to na
pewno nie przespaliśmy tego
czasu, nauczyliśmy się czegoś
od naszych niemieckich partnerów i dobrze wykorzystaliśmy daną nam szansę. Roltop
to 6 oddziałów w Polsce i ponad 6000 sprzedanych maszyn
Deutz-Fahra.
No i tysiące sprzedanych
maszyn polskich producentów, takich jak SaMASZ,
Expom Krośniewice, POM
Augustów, Unia Group, Pronar, Metal-Tech czy KFMR
Krukowiak.
To bardzo dobre maszyny,
nasi polscy producenci dają
sobie świetnie radę. Chwała im
za to! Kieruję ku nim wielkie
podziękowania za trud konstruowania nowych maszyn,
innowacyjność technologiczną
i budowę maszyn dla każdego
rolnika, który ich potrzebuje.
Skoro już o ilości mowa,
jak rozkłada się sprzedaż
maszyn małych i dużych?
W końcu rolnictwo mamy
mocno rozdrobnione, więc
na duże, wysokowydajne maszyny rynku zbyt wielkiego
nie będzie?
I tu odpowiedź jest dwojaka.
Rolnicza Polska nie składa się
z samych małych ani samych
dużych gospodarstw, jest to
bardzo zróżnicowane. My,
tu w Cedrach odpowiadamy
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za województwo pomorskie
i mamy ogląd różnorodności gospodarstw regionu: od
kaszubskich słabych ziem,
zakamienionych i mocno
pagórkowatych, po żuławskie mady na których jest
prawie wyłącznie klasa I i II
bez jednego pagórka w zasięgu
wzroku. Zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna uprawa.
Na przykładzie samego województwa pomorskiego mamy
pełen przekrój wszystkich klas
bonitacyjnych i najważniejszych typów gleb. W efekcie
my musimy dostosować nasz
asortyment dla takiego rolnictwa, jakie jest. Musi więc
być i oferta dla rolnika drobnego, średniego jak i wielkoobszarowego. Z drugiej strony
przenikanie się doświadczeń

z dużych, średnich i małych
gospodarstw pomaga w transferze wiedzy, a nam pomaga
dostosowywać nasze działania takie jak oferta, ale przede
wszystkim serwis i obsługa
posprzedażowa.
A co z rynkiem maszyn
używanych? Dla małych
gospodarstw jest to bardzo
ważne źródło.
Weszliśmy w odkup maszyn,
które sprzedaliśmy naszym
klientom kilkanaście lat temu.
W to miejsce wprowadzamy
nowe maszyny. Odkupujemy te, które albo się zużyły,
albo przestały spełniać wymogi rolnika. Przykładowo,
gospodarstwo się znacznie powiększyło, więc potrzebny jest
większy sprzęt. Zmieniła się też
aura i ziemie stają się bardziej

minutowe, więc średni i więksi
rolnicy potrzebują większych
i wydajniejszych maszyn.
Ciągniki i inne maszyny,
które odkupujecie, są przez
was remontowane, doprowadzane do stanu „jak nowe”
i trafiają do mniejszych
rolników?
Dokładnie tak. Jest to niemiecki wzór i na tamtym rynku
działa to od wielu lat. Przyjmujemy stary sprzęt w rozliczeniu, proponując nowy,
nowocześniejszy, z lepszymi
rozwiązaniami technologicznymi. Stary doprowadzamy do
stanu używalności, gotowości
do pracy, a nabywca może od
razu jechać nimi pracować i nie
musi się od razu martwić remontem i naprawą.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Dni Pola Ampol-Merol

Kolejna edycja Dni Pola Ampol-Merol 2017 zbliża się
wielkimi krokami.

Na własnych poletkach doświadczalnych firma przygotowała innowacje z zakresu
ochrony i nawożenia poparte
tylko oryginalnymi produktami. Zapraszamy do wzięcia
udziału.
Terminy spotkań:
• 2 0 c z e r wc a , go d z .
11,00 – 16,00 – Niedźwiedź/k.

Wąbrzeźna, woj. kujawsko-pomorskie (Gospodarstwo
Rolne Niedźwiedź),
• 28 czerwca, godz. 11,00 –
16,00 - Trampowo/k. Nowego Stawu, woj. pomorskie
(Gospodarstwo Rolne
Trampowo),
Spotkajmy się w towarzystwie ekspertów i przyjaciół

z firmy Ampol-Merol, przedstawicieli największych koncernów w Polsce, oddanych
od lat, jak i nowych Klientów,
a także rewelacyjnych prowadzących, którzy co roku sprawiają, że atmosfera jest na 5+!
Do zobaczenia na Dniach
Pola Ampol-Merol!

Spotkajmy się na polu

Polowe spotkania to niekwestionowana okazja do
poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
22 czerwca 2017 w Hodowli
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa
IHAR w Strzelcach (woj. łódzkie, pow. kutnowski) odbędą
się „Dni Pola” organizowane
przez Hodowlę Roślin Strzelce
Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz
BASF Polska Sp. z o.o.
Ideą przyświecającą „Dniom
Pola” jest popularyzacja
wśród producentów rolnych
nowych odmian roślin rolniczych oraz szeroko pojętych

środków i narzędzi produkcji
rolniczej. Dla zwiedzających
zostały przygotowane poletka
ponad 100 odmian najważniejszych gatunków rolniczych,
na których prezentowane są
warianty optymalnej ochrony roślin.
„Dni Pola” w Strzelcach to
jedna z najciekawszych i największych w Polsce centralnej impreza promująca postęp
w rolnictwie, która cyklicznie

przyciąga ponad 1000 zainteresowanych rolników.
Zwiedzający będą mieć możliwość nieograniczonych konsultacji z hodowcami odmian,
ekspertami ds. ochrony roślin,
uprawy, itp. Ponadto zostanie
zaprezentowana oferta producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych, producentów
nawozów, materiału siewnego
oraz innych środków do produkcji rolnej.
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Pola klasy S i konkurs
Operator Opryskiwacza

Rusza druga edycja konkursu na najlepszego w Polsce
Operatora Opryskiwacza 2017.
Syngenta promuje zasady odpowiedzialnego rolnictwa i motywuje rolników do doskonalenia
umiejętności zawodowych. W tym
celu ogłasza drugi ogólnopolski
konkurs na najlepszego Operatora Opryskiwacza. Na uczestników
czekają nowe wyzwania i atrakcyjne nagrody.
Formuła konkursu jest kilkustopniowa. Eliminacje rozpoczną się
podczas spotkań polowych „Pola
Klasy S” w dziewięciu lokalizacjach,
w różnych terminach i rejonach
kraju. To tam odbędą się zgłoszenia,
a potem eliminacje do konkursu.
Co należy zrobić aby wziąć
udział?
Na dowolnym spotkaniu Pola
Klasy S w jednym z namiotów Syngenta należy odebrać test wiedzy.
Wypełniony formularz należy
zwrócić w tym samym miejscu
do godziny 11:30.
Spośród osób, które najlepiej wypełniły test wybierzemy 5 zawodników i zaprosimy ich na drugą część
eliminacji czyli zadania praktyczne.
Jeśli któryś z uczestników nie będzie mógł się pojawić przy scenie
głównej około godziny 13:00, prawo udziału w zadaniu przechodzi
na kolejnego zawodnika.
Nagrodami dla dwóch najlepszych zawodników będą
profesjonalne kombinezony do
wykonywania oprysków o wartości

200zł. Tego samego lub następnego
dnia jako kolejny etap konkursu
gospodarstwa zawodników zostaną odwiedzone i ocenione przez
jurorów.
Pięciu najlepszych uczestników
zostanie zaproszonych na wielki
finał, który odbędzie się 11 lipca
2017 roku na Interrea Farm w Lewiczynie koło Grójca, w gospodarstwie Państwa Puncewiczów.
Finaliści będą walczyć o nagrody
Syngenta warte aż 14000 zł oraz
wiele atrakcyjnych nagród ufundowanych przez partnerów, firmy Yara
Polska i Kverneland Group Polska.
Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Operatora Opryskiwacza Roku
2017 oraz opatentowane przez Syngenta „MobiPhyt Préparer Confortable” i „MobiPhyt Confort”. Jest to

urządzenie do bezpiecznego przygotowania cieczy roboczej ułatwiające
jej nalanie do opryskiwacza.
Dodatkowo najlepsi zawodnicy
otrzymają tablety, produkty Syngenta (do wyboru), nawozy od firmy
Yara i upominki od firmy Kverneland. Wszyscy finaliści otrzymają
jednostkę siewną Hyvido o wartości
250zł oraz upominki od partnerów.
Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego „MobiPhyt
Préparer Confortable” i „MobiPhyt
Confort”: https://www.youtube.
com/watch?v=0hpjv9ahQZ4
Przeżyjmy to jeszcze raz
- tak wyglądał finał konkursu Operator Opryskiwacza
2016 roku: https://www.youtube.
com/watch?v=DI8LE6TtZiE

Omya zamierza otworzyć nowy zakład produkcyjny w Kornicy
ARTYKUŁ PROMOCYJNYY

Nowy zakład granulowanych nawozów do odkwaszania gleb na bazie złóż kredy piszącej.

Oftringen (Szwajcaria) /
Warszawa (Polska), 28 marzec
2017 roku. Omya, wiodący
globalny producent minerałów
przemysłowych pochodzących
z węglanu wapnia, zamierza otworzyć w sierpniu 2017 roku nowy
zakład produkcyjny w Kornicy.
W Polsce nasza firma istnieje od
1995 roku. Posiadamy własne złoża kredy w Kornicy i Mielniku
oraz dolomitu w Romanowie. Od
momentu wprowadzenia na rynek
w 1997 roku nawozów do wapnowania gleb wyprodukowanych na

bazie kredy, cieszą się one niesłabnącą popularnością, ze względu
na nieporównywalną z innymi
nawozami wapniowymi, skuteczność odkwaszania gleb. Standartowe i granulowane nawozy na
bazie kredy są produkowane przez
Omya w Polsce oraz importowane z Niemiec z siostrzanej firmy
VKD. Ze względu na skuteczność
w odkwaszaniu gleby, potwierdzoną nie tylko badaniami laboratoryjnymi, ale przede wszystkim
wynikami polowymi naszych
klientów oraz aby dostosować
się do szybko rosnącego popytu
na nawozy kredowe Omya będzie
rozwijać wydobycie z istniejących
złóż, a wkrótce, aby zaspokoić
potrzeby rynku otworzy nowy,
zakład produkcji kredowych nawozów granulowanych.

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie około
20 pracowników.
Otwarcie nowego zakładu
związane jest ze strategią rozwoju
Omya w segmencie Rolniczym.
Funkcjonujący zakład produkcyjny
w Mielniku będzie kontynuował
swoją działalność wytwarzając
określony asortyment produktów. Wszyscy obecnie zatrudnieni pracownicy w Mielniku będą
kontynuować pracę w zakładzie
w Mielniku bądź w Kornicy.
Otwierając zakład produkcyjny
w Kornicy Omya będzie mogła
w jeszcze lepszym stopniu odpowiadać na stale rosnące oczekiwania klientów w zakresie wysokiej
jakości produktów wytwarzanych
z poszanowaniem zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju.
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Eksperci o zrównoważonym rolnictwie
62 proc. rolników docenia
zrównoważone rolnictwo,
a połowa jest przekonana, że
jego znaczenie będzie rosło.
Plantatorzy stosują różnorodne odpowiedzialne praktyki, a najbardziej powszechną
jest zmianowanie upraw
– wynika z badania, zrealizowanego przez firmę Bayer
w ramach programu „Grunt
to bezpieczeństwo”.
Diagnoza dotycząca praktyk
odpowiedzialnego rolnictwa
była celem drugiej edycji badania, zrealizowanego w czwartym kwartale 2016 na zlecenie
Bayer przez instytut badawczy
Kleffmann Group. Analiza objęła reprezentatywną grupę
rolników (N=40), specjalizujących się zarówno w uprawach
polowych, jak i sadowniczych
z całego kraju. Ogłoszenie
wyników raportu następuje
w przeddzień Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego
Rozwoju, poświęconego wdrażaniu Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.
Joerg Rehbein, Head of
Central & Eastern Europe
Crop Science, Bayer
Połowa rolników jest
przekonana, że znaczenie

zrównoważonego rolnictwa będzie rosło. Rolnictwo
zrównoważone to przyszłość.
Pojęcie to obejmuje aspekty:
ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Bayer jest partnerem rolników we wszystkich
trzech obszarach, dodatkowo
wnosząc kapitał innowacyjności. Zgodnie z misją „Science
For A Better Life”, 14 000 naukowców w naszych laboratoriach opracowuje nowe
molekuły tak, aby produkcja
rolna była optymalna – i zrównoważona. W oparciu o ten
dorobek i wartości chcemy
kształtować oblicze rolnictwa
przyszłości.
Matthew Frost, Country
Divison Head Poland/Baltics
Crop Science, Bayer
Cieszy fakt, że 8 na 10 rolników zna pojęcie rolnictwa
zrównoważonego. Badanie
pokazuje również wzrost
świadomości rolników w zakresie odpowiedzialnych metod gospodarowania. Rolnicy
są zarazem otwarci na wiedzę
ekspercką w tym zakresie – jak
wynika z doświadczeń Bayer. Dziś jesteśmy partnerem
rolników zarówno w zakresie
programów szkoleniowych, jak

i innowacyjnych rozwiązań
zwiększających efektywność
ich produkcji. Dzięki samym
tylko środkom grzybobójczym
z logo Bayer – których używa
już 40 proc. polskich plantatorów zbóż - rolnicy mogą
zwiększyć plony aż o 10 proc.
Jerzy Próchnicki, Development & Regulatory Crop
Science, Bayer
Bayer prowadzi długofalowe
programy edukacyjne – takie,
jak „Grunt to bezpieczeństwo“,
uruchomiony w 2011r. Każdego roku 15 000 uczestników
bezpośrednich szkoleń, prowadzonych przez Bayer w Polsce,
podwyższa swoje umiejętności
z zakresu odpowiedzialnych
praktyk agrotechnicznych.
Efekty programu to również tysiące ton zebranych
w całym kraju opakowań
po środkach ochrony roślin,
które bezpłatnie odbieramy od
rolników. Naszą ambicją jest
objęcie kampanią „Grunt to
bezpieczeństwo” wszystkich
obszarów tematycznych ważnych dla rolników w drodze
do zrównoważenia produkcji
w ich gospodarstwach, sięgając dużo dalej, niż najlepsze
praktyki rolnicze.

Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos
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Grupa Azoty stawia na innowacje
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Satelitarne technologie dla rolnictwa.
Już wkrótce Grupa Azoty
uruchomi pilotażowy program
informujący gospodarstwa rolne
o zmianach w kondycji upraw
w oparciu o obserwacje satelitarne. Udostępniana aplikacja
umożliwi także bezpośrednią
komunikację z rozsiewaczem
precyzyjnym, gospodarowanie
zasobami wodnymi w glebie,
a nawet prognozowanie plonów. Grupa Azoty podpisała
w tej sprawie umowę z polskim
startupem SatAgro.
Technologia, którą Grupa
Azoty i SatAgro już wkrótce
udostępnią polskim rolnikom,
zapewnia bezpośredni dostęp do
obserwacji satelitarnych NASA,
Europejskiej Agencji Kosmicznej
i Komisji Europejskiej (program
Copernicus), a także prywatnych
operatorów. W efekcie, klienci
największej polskiej grupy chemicznej będą mogli korzystać
z narzędzi przetwarzających
dane dotyczące poszczególnych
pól uprawnych i pozwalających
efektywnie zarządzać gospodarstwem. Aplikacja oferowana
przez Grupę Azoty umożliwi
zdalne monitorowanie rozwoju
upraw, obserwowanie skutków
pogody i zabiegów agronomicznych, a także analizowanie danych historycznych.
- Projekt wpisuje się w zaprezentowaną niedawno zaktualizowaną strategię Grupy Azoty
do 2020 roku. Konsekwentnie
wzmacniamy pozycję wśród
REKLAMA

liderów rozwiązań dla rolnictwa
m.in. poprzez dodatkowe i innowacyjne usługi. Nasze otwarcie
na nowe technologie, współpraca
ze startupami, skupienie się na
dostarczaniu klientom wartości
dodanej stanowią istotny czynnik warunkujący sukces Grupy
w obszarze Agro – powiedział
dr Wojciech Wardacki, prezes
zarządu Grupy Azoty.
Pilotaż programu realizowany
będzie do listopada 2017 roku.
W przypadku pozytywnego
przebiegu testu strony umowy
uruchomią prace nad zintegrowaniem funkcjonalności SatAgro
z aplikacjami Grupy Azoty.
- Dane z aplikacji mogą przynieść rolnikom realne korzyści.
Pozwalają na zwiększenie efektywności gospodarstwa poprzez
precyzyjną aplikację nawozów,
a także środków ochrony roślin.
Co równie ważne, nowoczesne
rozwiązania z jednej strony
umożliwiają znaczące oszczędności, z drugiej zaś pozwalają
realizować działania w sposób
bardziej precyzyjny – mówi Piotr
Zarosiński, dyrektor departamentu korporacyjnego handlu
nawozami. – Dziś wartość dodana na rynku rozwiązań dla
rolnictwa jest konieczna. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią
Grupa Azoty będzie rozszerzała
swoją ofertę także o specjalistyczne usługi dla rolnictwa precyzyjnego – dodaje.
Zgodnie z zapisami Strategii

Grupa Azoty przeznaczać będzie
rocznie 1 procent przychodów
korporacji na działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji.
W tym zakresie Grupa współpracuje zarówno z Pałacem Prezydenckim, w ramach programu
„Startupy w Pałacu”, jak również
samodzielnie wyszukując ciekawych przedsięwzięć z potencjałem na przyszłość. Obecnie
w Grupie Azoty opracowywany
jest program przeglądu polskich
startupów pod kątem m.in. nowych kierunków rozwoju Grupy
Azoty – np. usług dla rolnictwa,
nowych produktów w segmentach już istniejących czy innych,
nie związanych z dotychczasowym profilem Grupy, produktów i usług.
- Dla nas współpraca z tak
znaczącym partnerem jak Grupa
Azoty jest wyjątkową szansą,
aby zademonstrować, jak wiele
rolnictwo może skorzystać dzięki
dynamicznie rozwijającemu się
sektorowi kosmicznemu. Dysponując unikalnymi w skali
europejskiej rozwiązaniami,
pozwalającymi sprawnie i na
masową skalę dostarczać praktyczne informacje do indywidualnych gospodarstw, liczymy
na efekt widoczny nawet z perspektywy kontynentu. Mam na
myśli przede wszystkim bardziej
racjonalną gospodarkę nawozami, w dodatku wprowadzoną z korzyścią finansową dla
każdego rolnika – powiedział

dr Przemysław Żelazowski, prezes SatAgro.
Grupa Azoty to zdecydowany
lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży
nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję
w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty
jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel
tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym,
znajdując swoje zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu.
W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną
strategię do roku 2020. Wśród

kluczowych kierunków rozwoju
znajdują się: ukończenie procesu
konsolidacji Grupy Kapitałowej,
wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa
w Europie, umocnienie drugiego
filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej
oraz generowanie i wdrażanie
innowacji będących dźwignią
rozwoju sektora chemicznego.
SatAgro sp. z o.o. zajmuje się zautomatyzowanym przetwarzaniem
danych satelitarnych na potrzeby
indywidualnych rolników. Tworzona przez firmę aplikacja, dostępna
od 2015 r., umożliwia między innymi bieżącą kontrolę zróżnicowania biomasy na polach, również

w kontekście dostarczanych danych
meteorologicznych. W najnowszej
wersji możliwe jest samodzielne
wygenerowanie map aplikacyjnych
dla nawozów i innych agrochemikaliów, czytelnych dla większości
maszyn precyzyjnych na rynku.
Stale rozwijane są nowe funkcjonalności, w oparciu o ścisły kontakt
z klientami. Firma została wyróżniona Złotym Medalem na targach
Polagra 2016 w kategorii Premiery,
a także otrzymała Paszport Ministra Gospodarski podczas imprezy
Startupy w Pałacu organizowanej
przez Prezydenta RP.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ.
PO PROSTU DZIAŁAJ.

Skontaktuj się z najbliższym dealerem.
Wejdź na www.valtra.pl - lokalizator dealerów
lub zadzwoń 61 662 90 50
Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE
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System QAFP z Godłem Teraz Polska
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W tym roku Kapituła Konkursu „Teraz Polska” nagrodziła Godłem 13 produktów, 9 usług,
3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 3 gminy.
29 maja 2017 r. w Teatrze
Wielkim w Warszawie odbyła
się XXVII uroczysta Gala „Teraz
Polska”, podczas której nagrodzone zostały najlepsze polskie
firmy, usługi, innowacje i samorządy. Po raz ósmy przyznane
zostały również tytuły „Wybitny Polak”. ” Po raz szósty
REKLAMA

Kapituła przyznała Honorowe
Wyróżnienia wyjątkowym wydarzeniom i inicjatywom promującym Polskę w kraju i za
granicą. Jedno z tych wyróżnień
otrzymał system jakości żywności QAFP, administrowany
przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

- Po ponad 25 latach Konkurs „Teraz Polska”, a właściwie jego Laureaci, wciąż
zaskakują. W tym roku
w gronie zwycięzców znajdziemy wiele innowacyjnych
produktów i usług, militaria,
nowoczesne technologie, a także – co nas cieszy – start-upy.

Tegoroczna edycja dowodzi, że
Konkurs i lista Laureatów są
odzwierciedleniem tendencji
i zmian w krajowej gospodarce
– mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. Z satysfakcją obserwujemy, jak
z roku na rok wśród Laureatów
przybywa firm oferujących

najnowocześniejsze rozwiązania w swoich branżach. Jesteśmy przekonani, że mają one
olbrzymi potencjał, by stać się
wizytówką polskiej gospodarki
na świecie – dodaje.
Godło „Teraz Polska” cieszy się
dziś zaufaniem, uznaniem społecznym i dobrą opinią publiczną.
Jest gwarancją najwyższej jakości, jaką otrzymują konsumenci,
nabywając produkt czy usługę.
- Konkurs „Teraz Polska” jest organizowany od przeszło 25 lat.
W tym czasie jako naród staliśmy
się bardziej świadomymi konsumentami. Na zakupach przede
wszystkim wybieramy jakość. To
oznacza, że Godło „Teraz Polska”
jest dziś bardzo potrzebne. Od
początku swojego istnienia stało się ono symbolem najwyższej
jakości, niejako drogowskazem
dla konsumentów. Stojąc przy
sklepowych półkach, Polacy
wiedzą, że ten biało-czerwony
znak gwarantuje to, co najlepsze
– tłumaczy Krzysztof Przybył,
prezes Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego.
Kapituła Konkursu „Teraz
Polska” po raz szósty przyznała
Honorowe Wyróżnienia wyjątkowym wydarzeniom i inicjatywom promującym Polskę
w kraju i za granicą.
Honorowe Godła otrzymali:
• Polski Związek Motorowy
za organizację Rajdu Polski –
drugiego po słynnym Monte
Carlo najstarszego rajdu na
świecie, który co roku gromadzi wokół swoich tras
100 tys. kibiców z całego
świata;
• Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego za stworzenie Systemu
Gwarantowanej Jakości
Żywności QAFP.
- Idea systemu QAFP to ponadprzeciętna jakość produktów spożywczych dostępnych
dla każdego konsumenta oraz
informacja, że jest to produkt

polski – mówi Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu
Mięsnego (UPEMI). – Godło
promocyjne „Teraz Polska”
podkreśla polskie pochodzenie
i najwyższą jakość. Honorowe
wyróżnienie jest dla naszego
systemu sygnałem, że obraliśmy
właściwą drogę w tworzeniu
narodowej marki eksportowej,
a znak „Teraz Polska” jest świetnym narzędziem wspierającym
i uwiarygodniającym kampanie
promocyjne produktów i usług
ze znakiem QAFP. Jesteśmy
dumni, że surowe kryteria, rzetelna i obiektywna ocena Kapituły uplasowały nasz System
pośród firm, produktów i usług
najwyższej jakości – dodaje.
Podczas wieczornej Gali poznaliśmy również Laureatów
VIII edycji Konkursu „Wybitny
Polak”, którzy swoją działalnością oraz licznymi sukcesami promują wizerunek Polski
i Polaków na świecie.
W tym roku tytuły „Wybitnego Polaka” otrzymali:
• Krzysztof Pastor - polski
choreograf o międzynarodowej renomie, dyrektor
Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej oraz
dyrektor artystyczny Litewskiego Baletu Narodowego
w Wilnie;
• Jan A.P. Kaczmarek - kompozytor, laureat Oscara®,
twórca i dyrektor Festiwalu Transatlantyk.
Honorowe godło Teraz
Polska, dla Systemu QAFP,
odebrał w imieniu Organizacji UPEMI, prezes Wiesław
Rożański.
Gratulujemy Wszystkim
tegorocznym Laureatom
i Wyróżnionym!
Źródło: Asysta
Consulting Sp.z o.o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Rolniku, zgódź się na pobieranie
próbek glebowych z pól
czerwiec 2017r. | Raport Rolny

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz
podlegające jej Okręgowe
Stacje Chemiczno-Rolnicze
(OSChR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prowadzą szeroki monitoring
gleb (pobór prób glebowych,
analizę laboratoryjną), który
wykorzystywany jest do monitorowania i ewaluacji Wspólnej
Polityki Rolnej w celu oceny
oddziaływania, efektywności,

skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki
rozwoju obszarów wiejskich.
Nadzór naukowy nad tymi
pracami prowadzi IUNG-PIB.
Dla przykładu w bieżącym
roku jednym z elementów
tych prac jest wykonanie badania aktualnego stanu gleb
bogatych w węgiel organiczny. Badania te prowadzone
są na obszarach, na których
występują gleby torfowe, gleby

Zmiana terminu dla
dywersyfikacji upraw
23 maja 2017 r. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, które dotyczy
zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach
zazielenienia.
Dotychczas termin ten,
określony w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie okresu obliczania
udziału różnych upraw w celu
dywersyfikacji upraw (Dz. U.
poz. 340, z późn. zm.) ustalony był od dnia 15 maja do

dnia 15 lipca. Nowe przepisy
wprowadzają przesunięcie
(1 czerwca do 31 lipca br.).
W trakcie okresu kontroli
dywersyfikacji upraw organ
kontrolny weryfikuje czy
w tym czasie rośliny są uprawiane i zajmują określony
odsetek powierzchni gruntów
ornych. Kontrola w tym zakresie jest możliwa zarówno na
podstawie obecności uprawy,
jak i na podstawie jej pozostałości znajdujących się na polu
po zbiorze, np. ścierniska lub
resztek pożniwnych (również
po zaoraniu uprawy).

torfowe na podłożu mineralnym, gleby murszowe na podłożu mineralnym i murszaste
oraz gleby mułowo-torfowe
i torfowo-mułowe.
Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania monitoringu
gleb wskazują, iż podczas prac
terenowych pracownicy KSChR,
OSChR, czy IUNG-PIB spotykają

się często z niechęcią rolników,
którzy nie wyrażają zgody na
pobieranie próbek glebowych
z ich pól. Dlatego też MRiRW
zwraca się z uprzejmą prośbą
o pomoc w zakresie informowania rolników o przedmiotowych badaniach.
Prowadzone przez KSChR, OSChR, czy IUNG-PIB

SPRZEDAŻ RATALNA

Źródło: KRIR

za pośrednictwem dziennika
ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.
Wsparcie można otrzymać
na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt
- maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość
wsparcia może wynieść
500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość
wsparcia może wynieść
500 tys. zł;
Źródło: KRIR

Źródło:KRIR

FINANSOWANIE FABRYCZNE
SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE
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z pracownikami Departamentu Strategii, Analiz
i Rozwoju w MRiRW, którzy odpowiadają za nadzór
nad realizacją tego zadania: pani Beata Wałuto, tel.
(22) 623 17 10, beata.waluto@
minrol.gov.pl, pan Bogdan Pomianek, tel. (22) 623 23 61, bogdan.pomianek@minrol.gov.pl.

REKLAMA

Nabór wniosków
na „Modernizację
gospodarstw
rolnych”
Od 29 czerwca do 28 lipca
2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
będzie przyjmowała wnioski
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Termin ten oraz zasady
udzielania takiej pomocy
ogłosił 24 maja Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Golec

badania są całkowicie anonimowe i bezpłatne. Wyniki
badań zostaną wykorzystane
do oceny WPR i mogą zostać
udostępnione przez KSChR
rolnikom na ich wniosek
bezpłatnie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji resort
rolnictwa prosi o kontakt

RAPORT
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Cenne Pszczoły

Pszczoły są tak cenne, że kradzione są całe ule!
Hodowcy mają jednak nowy sposób na złodziei
Wraz z coraz częstszymi
incydentami masowego wymierania pszczół, rośnie też
liczba kradzieży niestrzeżonych pasiek. Hodowcy broniąc się przed stratami idącymi
w tysiące złotych sięgają po
systemy lokalizowania uli.
Wartość jednego ula pełnego
pszczół i miodu to w jednym
sezonie nawet ok. 1400 zł (biorąc pod uwagę koszt miodu,
ramek, ula i owadów). Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do kradzieży jest fakt, że
rynek, w związku z malejącą
liczbą pszczół, nie zapewnia
odpowiedniej podaży owadów.
Skuteczne zabezpieczanie pasiek przed zakusami złodziei
nie jest łatwe. W grę wchodzą
rozwiązania mechaniczne (od
kłódek po metalowe konstrukcje zapobiegające podniesieniu
daszków uli) czy fotopułapki,
ale ich skuteczność jest wątpliwa. Znacznie efektywniejsze
są systemy monitoringu, które pozwalają namierzyć przestępców i odnaleźć skradziony
REKLAMA

obiekt. „Takie systemy, wykorzystywane najczęściej w samochodach, przesyłkach czy
kontenerach, równie dobrze
sprawdzają się do zabezpieczania uli” – przekonuje Dariusz Kwakszys, IT Manager
w firmie Gannet Guard Systems. „Dotarły do nas głosy
zaniepokojonych hodowców
szukających sposobu na zabezpieczenie swojego mienia
i możliwość odzyskania skradzionych pasiek oraz pszczół.
Idealnym rozwiązaniem jest
w takim przypadku niewielki
lokalizator GPS/GSM” – dodaje. Lokalizatory posiadają
własne wewnętrzne zasilanie,
pozwalające na pracę nawet
do 10 lat. Oznacza to brak konieczności ingerencji w urządzenie przez dłuższy czas.
Co więcej, zostały one wyposażone w specjalną funkcję
umożliwiającą monitorowanie temperatury wewnątrz
ula. Informacja na ten temat
wysyłana w formie raportu
może mieć wpływ na zmianę

warunków hodowli i lepszą
kontrolę nad bezpieczeństwem
oraz zdrowiem pszczół.
„Ule lokalizuje się w taki
sam sposób, jak inne zabezpieczane przedmioty czy pojazdy. Każdy z modułów został
wyposażony w czujnik ruchu.
Gdy właściciel nada pasiece
status „zablokowany”, a ul
zostanie przemieszczony, automatycznie wysyłane jest
powiadomienie o nieautoryzowanym ruchu wraz z koordynatami miejsca, w którym
znajduje się skradziona własność. Do momentu dezaktywacji moduł stale będzie
informował o swojej pozycji.
Alert uruchomi się również
przy próbie demontażu modułu. Gdy jednak ul zostanie
odblokowany w specjalnej aplikacji, co jest czynnością bardzo
prostą, będzie go można bez
problemu przestawiać”– zauważa Dariusz Kwakszys.
Źródło: Market Myśli
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Jakie rzepaki od Syngenty?
W Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień
Rzepaku.
O zagadnienia związane
z jego uprawą, a w szczególności kwestie odmianowe Roman Barszcz spytał Simona
Ripaud z firmy Syngenta.
W tym roku mamy dwie
bardzo dobre odmiany mieszańcowe, niedawno w Polsce
zarejestrowane. Pierwsza to
Florida, odmiana nowozarejestrowana, bardzo wysoko
plonująca, wysoce tolerancyjna na suchą zgniliznę kapustnych, świetnie wpasowująca
się w polskie warunki z racji
swej wczesności. Drugą jest
Saveo, obecna na rynku od
kilku lat, charakteryzująca się
bujnym systemem korzeniowym, który warunkuje dobry
plon. Jest to odmiana, która
świetnie sprawdza się w polskich warunkach. Prócz tego
mamy dwie odmiany odporne
na kiłę kapusty: SY Alister, kilkuletnia, znana i sprawdzona
odmiana kiłoodporna, najczęściej siana w Polsce, Czechach
i Niemczech, oraz SY Alibaba –
tegoroczna nowość. Wyróżnia
się ona wysoką zimotrwałością
REKLAMA

i plennością. Jak wynika z badań COBORU, Alibaba cechuje się lepszą zimotrwałością
niż odmiany wzorcowe. Myślę
więc, że na polach w Polsce
będzie ona częstym gościem.
Gdzie będzie można kupić
nasiona?
Wszystkie te odmiany są
dostępne u naszych dystrybutorów, a jeśli w konkretnym
punkcie którejś odmiany by
zabrakło, prosimy o kontakt
bezpośrednio z nami na www.
syngenta.pl. Tam znajduje się

lista dystrybutorów oraz kontakt do naszych przedstawicieli, którzy zaradzą problemowi.
Na ile istotna jest regionalizacja odmian rzepaku?
Czy każda odmiana tak
samo sprawdzi się w każdym
regionie?
O tym najlepiej przekonać
się przyjeżdżając na Pola Klasy
S. Tam właśnie na poletkach
odmianowych można samemu
zobaczyć, jak każda odmiana
zachowuje się w warunkach
produkcyjnych.
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Wpływ międzyplonów ścierniskowych
na jakość biologiczną gleby
Międzyplony ścierniskowe są aktualnie uprawiane głównie
z przeznaczeniem na zielony nawóz.
Ich biomasa, przyorana jesienią lub pozostawiona na
zimę jako mulcz, przyczynia
się nie tylko do wzbogacenia
gleby w składniki odżywcze
ale również aktywizuje życie
biologiczne gleby. Liczne badania wskazują, że pod względem wpływu na właściwości
chemiczne i biologiczne gleby,
udane międzyplony ścierniskowe, wykorzystywane jako zielony nawóz, zastępują połowę
dawki obornika. Jednokrotna
uprawa międzyplonów ścierniskowych z przeznaczeniem
na zielony nawóz na ogół nie
umożliwia istotnego zwiększenia
zawartości próchnicy w glebie.
Stwierdzono natomiast ich korzystny wpływ na zawartość
węgla i azotu biomasy mikrobiologicznej (tab.1).
Miarą aktywności biologicznej biomasy glebowej jest
aktywność enzymów oraz oddychanie gleby. Po wprowadzeniu
do gleby biomasy międzyplonu
ścierniskowego, następuje bardzo istotne zwiększenie aktywności wielu enzymów (tab.2).
Uzyskane wyniki dowodzą, że
ta podwyższona aktywność enzymów glebowych utrzymuje

się w całym okresie wegetacji
zbóż uprawianych w stanowisku
z przyoraną biomasą międzyplonów ścierniskowych. Bardzo
dobre efekty przynosi również
pozostawienie biomasy międzyplonów jako masy mulczującej powierzchnię gleby przez
okres zimy.
Wpływ międzyplonów ścierniskowych na jakość biologiczną gleby przejawia się również
w intensyfikacji rozwoju mikroflory saprotroficznej, będącej
niekiedy antagonistyczną dla
patogenów, sprawców chorób
roślin. Przyorywanie pod zboża lub ich przedplony świeżej
biomasy międzyplonów sprzyja
rozwojowi mikroorganizmów saproficznych, antagonistycznych
w stosunku do sprawców zgnilizny korzeni i podstawy źdźbła
(Bojarczuk i Bojarczuk 1979).
Zdaniem Kowalika (1996) oraz
Sadowskiego (1994) powoduje ono również zwiększenie
namnażania grzybów z rodzaju Trichoderma, antagonistycznych w stosunku do patogenów,
w tym Fusarium spp. Efektem
ich działania jest rozkład enzymatyczny ścian komórkowych niektórych patogenów

grzybowych i w konsekwencji
zmniejszenie ich liczebności
w glebie.
Istotną korzyścią z uprawy
międzyplonów ścierniskowych
może być również zmniejszenie
liczebności mątwika burakowego w glebie. Można to uzyskać
poprzez uprawę niektórych odmian gorczycy białej (np. ‘Barka’,
‘Metex’) i rzodkwi oleistej (np.
‘Adagio’, ‘Colonel’). Niestety niektóre odmiany uprawne gorczycy i rzodkwi mogą wykazywać
działanie odwrotne. Ponadto
odmiany gorczycy białej ‘Bardena’ lub ‘Rota’, ograniczają populację mątwika ziemniaczanego
(Nowakowski i Franke 2013).
W niektórych badaniach
stwierdzano również obniżenie
liczebności chwastów na polach
po uprawie międzyplonów ścierniskowych. Ocena tego wpływu
jest jednak bardzo niejednoznaczna, gdyż nie mniej liczne
są badania w których wpływu
międzyplonów na zachwaszczenie roślin uprawianych po nich
nie stwierdzono lub nawet był
on negatywny.
Zielone nawozy, szczególnie po
ich płytkim wymieszaniu z glebą, przyczyniają się również do

Edward Wilczewski
UTP Bydgoszcz
zwiększenia liczebności dżdżownic
w glebie (Boguzas i in. 2010). Liczebność i masa dżdżownic w warstwie ornej gleby zależą jednak
od wielu czynników, takich jak
wilgotność gleby, rodzaj wprowadzanej do gleby biomasy oraz
głębokość wymieszania nawozów
zielonych z glebą (tab.3.). Wpływ
nawozów zielonych na aktywność
biologiczną gleby jest tym większy
im płytsze wymieszanie biomasy
międzyplonów z glebą.
Podsumow ując można
stwierdzić, że międzyplony
ścierniskowe, wykorzystywane z przeznaczeniem na zielony
nawóz odgrywają istotną i pozytywną rolę w kształtowaniu
jakości biologicznej gleby. Są one
szczególnie przydatne w tych
gospodarstwach, które nie prowadzą chowu zwierząt i nie dysponują nawozami naturalnymi.
Źródło: literatura u autora

Tab.1. Zawartość węgla biomasy mikrobiologicznej w warstwie ornej gleby płowej [m /kg] w okresie wegetacji jęczmienia, uprawianego po międzyplonie ścierniskowym z grochu pastewnego – UTP Bydgoszcz, 2009-2011
Sposób wykorzystania
międzyplonu

URODZAJ

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Termin wykonania analizy
Przed siewem
jęczmienia

W fazie krzewienia
jęczmienia

W fazie strzelania
w źdźbło jęczmienia

Międzyplon przyorany jesienią

128,5

137,4

149,5

137

Międzyplon jako mulcz

135,5

151,1

144,9

150

Kontrola (bez międzyplonu)

98,0

115,2

116,7

115,5

Po zbiorze jęczmienia

Tab.2. Aktywność enzymów w glebie z przyoraną biomasą międzyplonów ( Piotrowska i Wilczewski, 2012 i 2014)
Roślina uprawiana w międzyplonie ścierniskowym
Enzym

Termin analizy

Ureaza
[mg N-NH4/kg/h]

Groch siewny

Rzodkiew oleista

Kontrola (bez
międzyplonu)

Marzec
Sierpień

2,69
3,61

2,11
2,85

1,75
2,41

Kwaśna fosfataza
[mM pNP/kg/h]

Marzec
Sierpień

0,90
0,92

0,82
0,95

0,72
0,83

β-Glukozydaza
[mM pNP/kg/h]

Marzec
Sierpień

0,57
0,83

0,58
0,78

0,50
0,71

Dehydrogenaza
[mg TPF/kg/24h]

Marzec
Sierpień

16,9
25,5

14,9
29,6

13,0
17,5

Tab.3. Liczba i masa dżdżownic w glebie nawożonej nawozami zielonymi z międzyplonów (Boguzas i in. 2010)
Głębokość wymieszania zielonego nawozu z glebą

Liczba dżdżownic [szt./m2]

Masa dżdżownic
[g/m2]

Zielony nawóz wymieszany z wierzchnią warstwą gleby

171,5

136,0

Zielony nawóz płytko przyorany

67,0

21,5

Zielony nawóz głęboko przyorany

62,5

20,0

REKLAMA
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Nowe odmiany rzepaku ozimego
wpisane do KR w 2017 roku

REKLAMA

Krajowy rejestr odmian (KR) został rozszerzony w br. o 14 nowych
odmian rzepaku ozimego.
Wszystkie nowo zarejestrowane odmiany są mieszańcowe i pochodzą z dziewięciu
różnych firm hodowlanych.
Charakteryzują się dużym
potencjał plonowania oraz
przejawiają inne korzystne
właściwości, m.in. zawierają
dużo tłuszczu w nasionach.
Większość z nich dobrze przezimowała w sezonie wegetacyjnym 2015/2016, w którym
warunki zimowania w wielu
rejonach kraju były bardzo
niekorzystne. W niektórych
latach, dobre przezimowanie
odmiany może decydować
o powodzeniu uprawy. Nowe
odmiany odznaczają się także
dobrą ogólną zdrowotnością
roślin. Materiał siewny większość nowo zarejestrowanych
odmian zapewne znajdzie się
w ofercie dystrybucyjnej firm
z których pochodzą, na nadchodzący sezon zasiewów.
Obecnie w Krajowym rejestrze wpisanych jest już
128 odmian rzepaku ozimego.
Ponad dwie trzecie wszystkich

stanowią odmiany mieszańcowe. Zmniejsza się natomiast
liczba zarejestrowanych odmian populacyjnych. Dziewięćdziesiąt procent odmian
wpisanych do KR pochodzi
z zagranicy. Więcej niż połowę zarejestrowanych odmian
stanowią odmiany nowe, wpisane do KR w ostatnich pięciu
latach.
Nowe odmiany rzepaku
wpisane do Krajowego rejestru odmian w roku 2017
Alasco. Odmiana mieszańcowa o dobrej plenności. Zimotrwałość dość dobra.
Termin dojrzewania średnio
wczesny. Wykazuje dużą
odporności na kiłę kapusty,
w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej
występujących w Polsce.
Zgłaszający (hodowca)
do KR: Limagrain, Oddział
w Polsce
Anniston. Odmiana mieszańcowa o bardzo dobrej
plenności. Zimotrwałość dobra. Rośliny wysokie. Termin

dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Odmiana
o deklarowanej przez zgłaszającego odporności na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV).
Zgłaszający (hodowca)
do KR: Limagrain, Oddział
w Polsce
Architect. Odmiana mieszańcowa o bardzo dobrej
plenności. Zimotrwałość dobra do bardzo dobrej. Rośliny
wysokie. Termin dojrzewania
średnio wczesny. Odmiana
o deklarowanej przez zgłaszającego odporności na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV).
Zgłaszający (hodowca): Limagrain, Oddział w Polsce
Copernicus. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Zimotrwałość dobra. Termin dojrzewania średnio wczesny.
Zgłaszający (hodowca) do
KR: HR Strzelce sp. z o.o.
DK Expansion. Odmiana
mieszańcowa o bardzo dobrej
plenności. Dość duża zawartość tłuszczu w nasionach.

Zimotrwałość przeciętna. Rośliny wysokie. Termin dojrzewania średnio wczesny. Dobra
ogólna zdrowotność roślin.
Zgłaszający (hodowca) do
KR: Monsanto Polska sp. z o.o.
DK Exotter. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Zimotrwałość dobra. Termin dojrzewania nieco wcześniejszy od
średniego.
Zgłaszający (hodowca) do
KR: Monsanto Polska sp. z o.o.
Einstein. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Duża zawartość tłuszczu w nasionach. Zimotrwałość przeciętna. Termin
dojrzewania średnio wczesny.
Rośliny dość niskie o dobrej
odporności na wyleganie.
Zgłaszający (hodowca) do
KR: DSV Polska sp. z o.o.
ES Barocco. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Zimotrwałość dobra do bardzo dobrej.
Rośliny wysokie. Termin dojrzewania średnio wczesny.

Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru (KR) w roku 2017

ny

udowodnio

Plon nasion

N
WYSOKI PLO

Zawartość
tłuszczu

Straty roślin
po zimie

% s.m.

% martwych
roślin.
2015/16

data

Nazwa odmiany
dt z ha

NOWOŚĆ

10+

Początek
kwitnie-nia

Choroby
zgnilizna
twardzik-owa

sucha
zgnilizna
kapust.

choroby
czerń
podstakrzyżo-wych
-wy łodygi

% roślin porażonych

skala 9o

Średnia odmian

48,5

48,3

15

30.04

17

7

22

7,2

Alasco /kk.

44,4

47,3

16

30.04

21

7

20

7,2

Anniston

52,4

48,2

14

28.04

18

6

29

7,5

Architect

53,2

48,5

6

29.04

15

5

27

7,0

Copernicus

48,4

48,2

15

1.05

19

8

24

7,3

DK Expansion

49,6

49,3

25

1.05

14

6

21

7,3

DK Exotter

48,0

48,1

9

28.04

15

9

30

7,0

Einstein

47,7

49,5

20

28.04

19

9

22

7,1

ES Barocco

48,2

47,9

8

1.05

20

8

17

7,3

INV1165

49,3

48,2

8

29.04

20

5

23

7,1

Kicker

47,5

48,2

25

30.04

16

9

20

7,7

PT248

46,3

49,9

12

1.05

15

6

22

7,0

Roberto KWS

48,5

47,6

22

30.04

16

6

20

7,3

Sergio KWS

47,8

47,7

18

29.04

16

6

15

7,1

Stefano KWS

48,2

47,6

12

30.04

15

7

15

7,3

/kk. – odmiana o dużej odporności/tolerancji na kiłę kapusty
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2016 i 2015 (2014)
straty roślin po zimie 2015/2016 – mniejsza wartość w procentach oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – większa wartość w procentach oznacza większą podatność; większa wartość w skali 9o oznacza większą odporność

c.d. na str. 12.

czerwiec 2017r. | Raport Rolny

REKLAMA

11

12 U R O D Z A J

czerwiec 2017 r. | Raport Rolny

c.d. ze str. 10

Dość duża odporność na choroby podstawy łodygi.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
Euralis Nasiona sp. z o.o.
INV1165. Odmiana mieszańcowa o bardzo dobrej plenności.
Zimotrwałość dobra do bardzo
dobrej. Termin dojrzewania średnio wczesny.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
Bayer sp. z o.o.
Kicker. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zimotrwałość
przeciętna. Termin dojrzewania
średnio wczesny.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
PT248. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej
plenności. Duża zawartość tłuszczu w nasionach. Zimotrwałość
dobra. Termin dojrzewania średnio wczesny.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
Pioneer, Oddział w Polsce
Roberto KWS. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Zimotrwałość
przeciętna. Termin dojrzewania
średnio wczesny.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
KWS Polska sp. z o.o.
Sergio KWS. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Zimotrwałość dobra. Termin dojrzewania średnio wczesny. Dość duża
odporność na choroby podstawy

częstej infekcji roślin rzepaku
wirusem żółtaczki rzepy (TuYV).
Wektorem przenoszącym wirusa są mszyce, głównie mszyca
brzoskwiniowa (Myzus persicae).
Ochrona upraw rzepaku przed
tą chorobą będzie wymagała
skutecznego zwalczania mszycy, a to nie będzie łatwe przy
aktualnie dostępnych i zalecanych preparatach chemicznych
(brakuje środków o działaniu
układowym). Innym, bardziej
efektywnym sposobem ograniczania skutków porażenia przez
wirusa żółtaczki rzepy jest wyhodowanie odmian odpornych/
tolerancyjnych na TuYV. Pierwsze tego typu odmiany o deklarowanej odporności na wirusa
żółtaczki rzepy zostały po dwóch
sezonach badań wpisano do KR
w br. Niebezpieczną chorobą jest
bez wątpienia także kiła kapusty.
Podstawowym sposobem ograniczenia skutków jej wystąpienia
jest uprawa odmian o większej
odporności na porażenie przez
kiłę kapusty. W ostatnich latach
do Krajowego rejestru zostało
wpisanych pięć odmian rzepaku
ozimego (Archimedes, DK Platinium, Mentor, SY Alister, SY
Alistorm,) wykazujących dużą
odporność na rasy kiły kapusty
Plasmodiophora brassicae najczęściej występujące w Polsce.
W br. również zarejestrowano
jedną odmianę o zwiększonej
odporności na kiłę kapusty,

a mianowicie Alasco. W ofercie handlowej znajdują się także inne, zagraniczne odmiany
ze Wspólnotowego katalogu,
które wykazują podwyższoną
odporność na tę groźną chorobę. Badania wskazują, że potencjał plonowania takich odmian
jest ciągle mniejszy od odmian
nieodpornych.
Ważna zimotrwałość
Dla producentów rzepaku
ozimego bardzo ważną cechą
odmian jest odporność na warunki zimowania, zwłaszcza
wytrzymałość na mróz. W niektórych sezonach wegetacyjnych to właśnie ten czynnik
decyduje o powodzeniu uprawy.
Tak właśnie było podczas zimy
2015/2016, kiedy w pierwszej dekadzie stycznia wystąpiły duże
spadki temperatury, przy braku
okrywy śnieżnej i w niekiedy wysmalającym wietrze. Krótki, ale
bardzo niekorzystny atmosferycznie okres spowodował wymarznięcia roślin rzepaku w wielu
rejonach kraju. Poprzednio tak
duże straty roślin wystąpiły po
zimie 2011/2012. Zróżnicowanie
odmian pod względem wytrzymałości na mróz było zauważalne
i można w ofercie nowych odmian wybrać takie, które lepiej
zimują.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Dla kiły bariera nie do przejścia
Dla kiły bariera nie do przejścia

Chroń swoje
pola
Mieszaniec

Typ
mieszańca

PT235

mieszaniec
długi

6,70

PT242

mieszaniec
długi

6,33

max plon
t/ha

*wyniki DuPont Pioneer 2014

Specjalnie dla członków PIONEER BUSINESS CLUB

Marka DuPont Pioneer zawsze zapewniała nowatorskie
produkty o genetycznej charakterystyce gwarantującej
wysokie plonowanie oraz techniki agronomiczne
wychodzące naprzeciw potrzebom rolników.
Przykładem, potwierdzającym czołową
pozycję marki, jest wprowadzenie
odmiany nasion rzepaku Pioneer Protector®.
Charakteryzuje się ona, należącymi do grona
najlepszych na rynku, właściwościami chroniącymi
rzepak przed chorobami, takimi jak kiła kapustnych.

Każdy klient, który zamówi min. 1 jednostkę nasion
rzepaku i przystąpi do Pioneer Business Club otrzyma
wyjątkową i unikalną torbę termiczną. Można otrzymać
tylko 1 sztukę niezależnie od ilości zamówionych
opakowań powyżej 1 jednostki.
PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują zakupów ﬁrmy
Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) i przystąpią do klubu. Członkowie
klubu, którzy zakupią w 2017 produkty Pioneer’a za ogólną wartość ponad 10.000 PLN
skorzystają z systemu rabatowego.

GRATIS
torba

Produkt dostarczony
do Państwa może
różnić sie od tego na
zdjęciu.

Szukaj logo Pioneer Protector® na wydajnych
mieszańcach rzepaku w tym sezonie. Jest to symbol
właściwości nasion rzepaku, które chronią
wydajność twoich upraw, plony oraz zyski.

MIESZAŃCE
KIŁOODPORNE

SPRAWDZONE
W DOŚWIADCZENIACH
I NA POLU

WYSOKI POTENCJAŁ
PLONOWANIA

www.pioneer.com

100%
odporność

na specyficzne
rasy kiły
kapustnych

Pioneer Hi-bred Northern Europe
Sales Division GmbH Oddział w Polasce
ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
tel. 61 816 20 68, fax. 61 657 19 51

Znaki handlowe i usługowe Firmy Du Pont, Pioneer oraz ich odpowiednich właścicieli .© 2017 PHII

Mieszańce Pioneer Protector®
- cechy odporności na choroby

® TM SM
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łodygi.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
KWS Polska sp. z o.o.
Stefano KWS. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo
dobrej plenności. Zimotrwałość
dobra. Rośliny wysokie. Termin
dojrzewania średnio wczesny.
Dość duża odporność na choroby
podstawy łodygi.
Zgłaszający (hodowca) do KR:
KWS Polska sp. z o.o.
Mają duży potencjał
Nowe odmiany cechują się
przede wszystkim dużym potencjałem plonowania, ale także
przejawiają inne korzystne właściwości użytkowe. Szczególnie
ważne jest stopniowe zwiększanie odporności na porażenie
przez główne patogeny chorobotwórcze. Hodowcy bez wątpienia przywiązują dużą uwagę do
poprawy zdrowotności odmian.
Prace ukierunkowane są głównie na hodowlę odpornościową
obejmującą przede wszystkim
suchą zgniliznę kapustnych i kiłę
kapusty, a ostatnio także wirusa
żółtaczki rzepy. W przypadku
suchej zgnilizny kapustnych,
hodowcy wprowadzają do nowych odmian mieszańcowych
specyficzny gen Rlm7 determinujący odporność na określone
patotypy, który cechuje się stosunkowo wysoką odpornością na
występującą populację sprawców
tej choroby. W ostatnich latach
pojawił się także problem dość
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Przygotowanie plantacji
rzepaku ozimego do zbioru

REKLAMA

13

Tegoroczna wiosna spowodowała opóźnienie zbiorów rzepaku.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Strzelce, woj. łódzkie,
99-307 Strzelce,
ul. Główna 20
tel. 24 356 69 00
fax. 24 356 69 02

REKLAMA

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

REJON I - tel. 696 056 514
REJON II - tel. 660 408 159
REJON III - tel. 662 202 376

www.hr-strzelce.pl

Małyszyn
Borowo

Kończewice
Strzelce

W obecnym sezonie wegetacyjnym z powodu przedłużającego się ochłodzenia
wiosną, uprawy rzepaku
ozimego później weszły
w okres kwitnienia, który
charakteryzuje się nierównomiernym dojrzewaniem
roślin uprawnych. Wpłynie
to na utrudnienia podczas
kombajnowego zbioru rzepaku ozimego oraz i zwiększenie strat w plonach ziarna.
Wielkość tych strat uzależniona jest między innymi od
zmiennych warunków atmosferycznych, poprawnej agrotechniki oraz zastosowanej
technologii zbioru i mogą
one przekroczyć nawet 30%.
Na warunki atmosferyczne
jeszcze nie mamy wpływu
natomiast na technologię
zbioru jak najbardziej. Rośliny z rodziny kapustowatych,
do których należy rzepak,
wykształcają łuszczyny,
które po koniec wegetacji
szybko dojrzewają i wysychają, a podczas zmiennych

warunków atmosferycznych
pękają, wysypując nasiona
do gleby. Samoosypywanie
się nasion rzepaku jest dla
rolników niekorzystnym
zjawiskiem powodującym
znaczne straty w plonach.
Wykonanie przed żniwami zabiegów ułatwiających
zbór roślin uprawnych, tj.
desykacji oraz zastosowanie
sklejaczy łuszczyn wpłynie
znacznie na ograniczenie
tych strat.
Desykacja (podsuszanie)
roślin rzepaku szczególnie
na plantacjach zachwaszczonych, przerośniętych maruną
nadmorską, rumianowatymi,
makami lub perzem właściwym jest podstawowym zabiegiem, który przyspieszy
wysychanie zielonych roślin
wpływając w pewnym stopniu na wyrównanie dojrzewania rzepaku. Obecnie do
zabiegów desykacji rzepaku
najczęściej wykorzystywane są herbicydy zawierające w swoim składzie jako

substancję czynną glifosat,
(do nich należy Roundup
360 SL) i bardzo wiele (ponad 50) jego odpowiedników.
W tym przypadku zabieg
należy wykonać gdy rzepak
osiągnął już fazę dojrzałości
technicznej, zwykle na około 8-10 dni przed żniwami,
gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem
wynosi poniżej 30%. Należy
ściśle przestrzegać zaleceń,
podanych w etykietach – instrukcjach, stosowania dla
poszczególnych preparatów.
Zabiegi desykacji rzepaku
umożliwiają równomierne
dojrzewanie roślin szczególnie na zachwaszczonych
plantacjach oraz wpływają
na wyrównanie dojrzałości
nasion rzepaku.
Desykację możemy przeprowadzić również herbicydami zawierającymi w swoim
składzie dikwat np. Reglone 200 SL lub jednym z jego
generyków. Zabieg należy
wykonać w końcowej fazie
c.d. na str. 14
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c.d. ze str. 13

dojrzałości technicznej rzepaku, gdy część łuszczyn (około
25%) wykazuje już cechy dojrzałości pełnej. Zbyt wczesna
desykacja powoduje spadek
plonu nasion ponadto część
nasion nie będzie w pełni
dojrzała. Herbicydy na bazie dikwatu można stosować,
gdy nasiona w łuszczynach
brunatnieją, a 70% wszystkich łuszczyn ma barwę żółtą
i po zgięciu w literę V pękają,
ukazując brunatne nasiona,
tj. na około 4 - 5 dni przed
właściwym zbiorem. Zabieg
desykacji rzepaku jest opłacalny, gdy uzyskuje się plony
nasion większe niż 3 t/ha.
Obecnie rolnicy powszechnie wykonują zabiegi pozwalające na zabezpieczenie
rzepaku przed osypywaniem
się nasion podczas zbiorów
środkami zwiększającymi odporność łuszczyn na pękanie.
Ryzyko związane z osypywaniem się nasion rzepaku
podczas pękania dojrzałych
łuszczyn nie pozwala na zakończenie procesu dojrzewania młodszych łuszczyn.
Proces pękania łuszczyn jest
związany z wchłanianiem
przez nie wilgoci i ponownym ich wysychaniu pod
wpływem działania słońca
i wiatru. Przeprowadzenie
zbioru nierównomiernie
REKLAMA
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dojrzewającego rzepaku spowoduje straty nie tylko w ilości, ale także i w jakości plonu
– część nasion będzie nie
w pełni wykształcona, z niską
zawartością oleju i większą
zawartością niepożądanych
kwasów erukowych. Zastosowanie preparatów sklejających i powlekających
pozwala łuszczynom osiągnąć pełną dojrzałość oraz
wspomaga naturalne dojrzewanie roślin rzepaku, ograniczając samoobsypywanie się
nasion i straty przy zbiorze.
Do wykonania zabiegów ograniczających pękanie łuszczyn i osypywanie
nasion rzepaku stosuje się
preparaty zawierające związki, które tworzą na roślinie
cienką, półprzepuszczalną
polimerową powłokę. Wytworzona elastyczna membrana jest wodoodporna
i ogranicza wnikanie wody
do wnętrza tkanek, ograniczając proces rozszerzania
się i ponownego kurczenia
łuszczyn oraz osypywania
się ziarna, natomiast nie
ogranicza transpiracji wody
z rośliny na zewnątrz. Zastosowanie preparatu w żaden
sposób nie wpływa na dalsze
procesy życiowe zachodzące
w roślinach, gdyż elastyczna powłoka jest przepuszczalna dla powietrza i pary

wodnej. Do grupy środków
sklejających łuszczyny zawierających syntetyczny lateks należą: Flexi (0,5-1 l/
ha) i Elastiq 550 EC (0,8-1 l/
ha), natomiast do środków
zawierających oligomery pinenu należą: Claister Max
(0,5-0,6 l/ha), Nu Film Max
(0,5-0,6 l/ha) i Spodnam DC
(1,2 l/ha, a z desykacją 0,6 l/
ha). Metodą pozwalającą na
wyznaczenie terminu stosowania sklejaczy jest test
elastyczności łuszczyn polegający na zginaniu w palcach
łuszczyny na kształt litery
„V”. Łuszczyna zachowująca elastyczność powinna się
zgiąć bez pęknięcia i wypadania z niej nasion. Przeprowadzenie zabiegów desykacji
rzepaku umożliwia łatwiejszy
zbór roślin szczególnie gdy
uprawy są zachwaszczone
a zastosowanie sklejaczy
łuszczyn znacznie ogranicza osypywanie się nasion
w czasie dojrzewania roślin
oraz podczas zbioru kombajnowego. Straty powodowane
przez przejazd maszyn skutecznie można zmniejszyć
przez zastosowanie ścieżek
technologicznych.
mgr Marek Badowski
IUNG – PI B
Zakład Hebologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław

Proponujemy
najszerszą ofertę
wapna nawozowego:
Wapniowe zawierające magnez

Reakcja soi na niekorzystne
warunki wilgotnościowe

Soja jest jedną z najbardziej cenionych roślin
uprawnych na świecie, ze względu na dużą wartość
biologiczną oraz zalety dietetyczne.
Wykorzystywana jest głównie, jako pokarm dla ludzi
i pasza dla zwierząt o dużej
koncentracji białka. Nasiona
soi zawierają około 40% białka
o korzystnym składzie aminokwasowym i około 20% tłuszczu, z którego połowę stanowią
nienasycone kwasy tłuszczowe,
obniżające poziom cholesterolu we krwi. Są też źródłem
wielu cennych związków chemicznych, takich jak błonnik,
lecytyna, witaminy, głównie
z grupy B, sole mineralne
i antyoksydanty. Uprawa tego
gatunku niesie za sobą wiele
dodatkowych korzyści. Przede
wszystkim, jako roślina bobowata wiąże azot atmosferyczny
z powietrza i dzięki temu nie
wymaga nawożenia azotem,
a ponadto pozostawia bardzo
dobre stanowisko dla roślin
następczych.

Soja jest ciepłolubną rośliną
dnia krótkiego, dlatego najlepszym regionem do jej uprawy
jest południowo-wschodnia
część kraju. Wprowadzenie tego gatunku do uprawy w całym kraju napotyka
wiele trudności, związanych
przede wszystkim z jej ujemną
reakcją na niskie temperatury,
zwłaszcza w okresie kiełkowania i wczesnych faz rozwojowych oraz na długość dnia.
Poziom plonowania i jakość
ziarna soi uzależnione są również od warunków wilgotnościowych, które stanowią jeden
z podstawowych czynników
plonotwórczych. W ostatnich
latach na terenie naszego kraju
obserwowany jest mało stabilny poziom plonowania roślin strączkowych, w tym soi,
który jest spowodowany występowaniem okresów posusznych, a nawet susz w okresie

wiosenno-letnim. Soja jest
gatunkiem, który generalnie
oszczędnie gospodaruje wodą
i jest dobrze przystosowany
do przetrwania krótkich okresów niedoboru wody w glebie.
Głęboki system korzeniowy
umożliwia pobieranie wody
z głębszych warstw gleby. Dodatkowo na liściach występuje
owłosienie, które zmniejsza
transpirację i chroni roślinę
przed nadmiernym przegrzaniem. W czasie stresu liście soi
ustawiają się równolegle do
padających promieni słonecznych, dzięki czemu zmniejsza
się intensywność procesów fizjologicznych zachodzących
roślinie (fot. 2).
Soja, podobnie jak i inne gatunki roślin strączkowych, jest
jednak wrażliwa na dłuższe
okresy braku wody, które ograniczają procesy wzrostu i rozwoju roślin, a w konsekwencji
c.d. na str. 15

Nie ma plonu
bez wapna

• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%

Wapniowe bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%

Wapna nawozowe węglanowe mielone
Standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak
• Bukowiak
• Wojcieszowiak

Wapno nawozowe granulowane
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50%

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25%.

Wapnujesz = zyskujesz

Centrum Obsługi Klienta
tel. 77 451 63 75, 76, 79
fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com

www.lhoist.pl
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Tabela 1. Wstępne wyniki plonowania odmian soi mw doświadczeniach porejestrowych. Plon nasion. Lata zbioru:
2016, 2015, 2014
Odmiany

Plon nasion (% wzorca)
2016

2015

2014

Wzorzec, dt z ha

31,8

20,1

30,9

Abelina

114

(109)

(112)

Aldana

82

93

96

Aligator

117

104

(121)

Augusta

86

89

87

Madlen

90

94

(99)

Mavka

97

108

104

Liczba doświadczeń
18
13
15
wzorzec: 2016, 2015 - średnia z odmian zarejestrowanych
z wyłączeniem Augusty; 2014 – Aldana, Mavka; ( ) - wyniki
z doświadczeń rejestrowych
powodują znaczne zmniejsze- rzędach w takiej sytuacji ponie plonu nasion i spadek ich jawia się również duży problem
wartości odżywczej. Najbar- z zachwaszczeniem.
dziej niebezpieczny dla roślin
Deficyt wilgoci w fazie kwitjest niedobór wody w tzw. nienia i zawiązywania strąków
okresach krytycznych, czyli powoduje z kolei przedwczesne
w czasie kiełkowania oraz w fa- i niedostateczne wypełnianie
zie kwitnienia i zawiązywania strąków, opadanie kwiatów
strąków. Ilość wody pobranej i młodych strąków oraz spadek
przez nasiona w czasie kiełko- masy nasion, przez co zmniejwania stanowi około 120% ich sza się ogólny plon. Ponadto
masy. Brak wody w tym czasie w warunkach niedoboru wody
powoduje, że nasiona słabo obniża się zawartość tłuszwschodzą i łan jest przerze- czu i nienasyconych kwasów
dzony. Biorąc pod uwagę małą tłuszczowych w nasionach,
konkurencyjność soi, późny zaś wzrasta zawartość białsiew i uprawę w szerokich ka. W warunkach suszy lepiej
REKLAMA
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Następny regulator
wzrostu w portfolio
INNVIGO

c.d. ze str. 14

Fot. 2. Charakterystyczne pionowe ułożenie liści w okresie suszy
plonują więc odmiany o niskiej
masie tysiąca nasion.
Liczne badania dążące do
poznania reakcji roślin soi
na niekorzystne warunki pogodowe mają na celu dobór
odpowiednich odmian do rejonu uprawy i maksymalizację
plonowania.
Na podstawie wstępnych
wyników poziomu plonowania odmian soi w doświadczeniach porejestrowych
COBORU w wyjątkowo suchym 2015 roku wzorzec
wynosił 20,1 dt/ha, natomiast w korzystniejszych pod
względem wilgotnościowym
latach 2014 i 2016, kształtował
się na poziomie odpowiednio
30,9 i 31,8 dt/ha.
Dr hab. Mariola
Staniak, prof. nadzw.
Mgr inż. Katarzyna Czopek
Zakład Uprawy
Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

Fot. 1. Owłosione łodygi i liście zmniejszające
straty wody

INVISTER 300 SL to JEDEN
regulator do skracania zbóż
i rzepaku
Regulator wzrostu INVISTER
300 SL zawiera chlorek mepikwatu (substancję z grupy piperydyn
– pentametylenoimin). Środek
stosuje się w celu redukcji wzrostu
roślin i zapobiegania wyleganiu.
• Długo i aktywnie działa dzięki
systemicznemu przemieszczaniu w roślinie
• Skutecznie
hamuje
wzrost również w niskich
temperaturach
• Skraca w szerokim oknie
aplikacji
W celu redukcji wysokości
i ograniczenia wylegania pszenicy
ozimej oraz pszenżyta ozimego
zaleca się stosowanie preparatu
od fazy strzelenia w źdźbło do
fazy pojawianie się pierwszych
ości (BBCH 30-49). Maksymalna
dawka dla jednorazowego zastosowania w przypadku pszenicy
ozimej wynosi 1,3 l/ha, dawka dla
jednorazowego zastosowania to
0,8–1,3 l/ha. Natomiast w uprawie pszenżyta ozimego maksymalna dawka dla jednorazowego

zastosowania to 1,0 l/ha, a dawka
dla jednorazowego zastosowania
od 0,8 do 1,0 l/ha.
Skracanie rzepaku ozimego
z użyciem regulatora INVISTER
300 SL zaleca się od fazy wydłużania (wzrostu) pędu głównego
do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35). Maksymalna dawka to 0,7 l/ha, zalecana
dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,6–0,7 l/ha.
W przypadku jednoczesnego
zwalczania chorób rzepaku – suchej zgnilizny kapustnych i czerni
krzyżowych, zaleca się stosowanie preparatu w mieszance zbiornikowej ze środkiem BUKAT/
VENTURO/AMBROSSIO 500 SC
w dawkach: INVISTER 300 SL
0,6 l/ha + BUKAT/VENTURO/
AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha.
Oprócz regulatora wzrostu
Invister 300 SL INNVIGO oferuje
drugi środek zawierający chlorek mepikwatu o takich samych
właściwościach o nazwie Mepik
300 SL.
Źródło: INNVIGO
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Mikroelementy dla kukurydzy
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Niedobory mikroelementów skutkują obniżeniem plonów.
W nawożeniu kukurydzy najważniejsza rolę odgrywają dwa
mikroelementy, cynk (Zn) i bor
(B). Pozostałe, mangan (Mg),
miedź (Cu), molibden (Mo),
mają mniejsze znaczenie, jakkolwiek są niezbędne dla wzrostu i rozwoju roslin kukurydzy
i muszą być dostarczane dla
roślin. Najbardziej efektywną
metodą jest nawożenie dolistne.
W ofercie rynkowej jest szereg
stałych i dolistnych nawozów
z wysoką zawartością łatwo
dostępnych mikroelementów
dedykowanych dla kukurydzy.
Cynk jest niezbędny w wielu procesach enzymatycznych
i w syntezie białek. Aktywność
cynku w roślinie jest niezbędna
do stymulacji systemu korzeniowego. Wpływa on na pobieranie i wykorzystanie azotu,
co umożliwia zmniejszenie
dawki nawozów azotowych.
Pomimo, że gleby w Polsce
wykazują wysoką lub średnia
zawartość cynku, jego dostarczanie do roślin drogą dolistną jest niezbędne, gdyż jest to
pierwiastek, który bardzo słabo przemieszcza się w glebie.

Ponadto wykorzystanie cynku
z nawozów stałych jest niskie,
od kilku do kilkunastu procent.
Jednak nawozy stałe z dodatkiem cynku stanowią swoisty
rezerwuar tego mikroelementu
w glebie. Według IUNG_PIB,
przy niskiej zawartości cynku
w glebie, doglebowa dawka wynosi 8-12kg Zn/ha. Przyswajalność cynku jest wyższa na
glebach kwaśnych o niższym
pH. W glebach organicznych
i cięższych mineralnych przyswajalność cynku jest niższa.
Ponadto w glebach zasobnych
w fosfor pobieranie cynku
przez rośliny jest ograniczone. Zapotrzebowanie roślin na
cynk występuje już we wczesnych stadiach rozwoju, w fazie
3-6 liści. Jest to faza krytyczna,
gdyż w tym okresie powstają zawiązki kolb. Brak cynku
prowadzi do redukcji liczby
i masy ziarniaków, głównych
składników struktury plonu.
W konsekwencji następuje
obniżenie plonu ziarna i kiszonki, w której udział kolb
jest bardzo ważny. Niedobór
cynku w roślinach ujawnia

się w postaci biało-żółtych
plam wzdłuż nerwów liści,
przy czym nerwy środkowe
pozostają zielone. Występuje
zmniejszenie powierzchni liści,
a ziarniaki mają biało-szare
zabarwienie.
Bor jest pierwiastkiem, który w bardzo wysokim stopniu
reguluje procesy generatywne
w roślinie. Wpływa więc w zasadniczy sposób na plonowanie, w szczególności tych roślin,
gdzie głównym celem produkcji
jest plon ziarna. W tym kontekście zapotrzebowanie kukurydzy na ten pierwiastek jest
wysokie.
Wskaźnik bonitacji „negatywnej” wykazuje, że w ponad
85% gleb w Polsce zawartość
boru jest bardzo niska. Dominujące w naszym kraju gleby
lekkie zawierają mniej boru
ogółem, w tym także mniej
boru przyswajalnego dla roślin. Z takich gleb bor jest łatwo
wymywany. Gleby o lepszym
kompleksie sorpcyjnym, cięższe
i organiczne, wykazują wyższą zasobność w bor. Podobnie jak w przypadku cynku,

przyswajalność boru w glebach
kwaśnych i lekko kwaśnych jest
wyższa, niż w glebach o uregulowanym odczynie. Większa wilgotność gleby sprzyja
przyswajalności boru. W latach
suchych, o mniejszych opadach
atmosferycznych, deficyt tego
mikroelementu w roślinach
jest większy. Dawka boru dla
kukurydzy wynosi w zależności od zasobności gleby 200 –
500g B/ha.
Strategia dostarczania boru
do roślin polega na stosowaniu
nawozów stałych z dodatkiem
boru, oraz na dostarczaniu tego
pierwiastka poprzez nawożenie
dolistne. Stałe wprowadzanie
boru do gleby sprzyja powstaniu
rezerwuaru tego pierwiastka.
Mangan jest niezbędnym
mikroelementem w tworzeniu
chloroplastów. Odgrywa istotna
rolę w procesie fotosyntezy i podobnie jak miedź uczestniczy
w biosyntezie kwasów tłuszczowych. W porównaniu z innymi
mikroelementami jego zawartość w glebach jest wyższa, zarówno w glebach lekkich jak
i ciężkich i organicznych. Wraz

ze wzrostem kwasowości gleby
wzrasta rozpuszczalność i dostępność dla roślin. Nadmierne
wapnowanie gleb sprzyja ograniczeniu dostępności manganu
dla roślin i jego wymywaniu
w głębsze warstwy gleby.
Miedź jest składnikiem
enzymów utleniających i oddechowych. Bierze udział w biosyntezie kwasów tłuszczowych.
Niedobór tego pierwiastka powoduje słabe zapylenie roślin
kukurydzy, co w konsekwencji
prowadzi do słabego wykształcenia kolb i redukcji plonu ziarna. Spowolniony jest rozwój
roślin, liście ulęgają skręceniu,
a na liściach pojawiają się plamy. Ocenia się, że 62% gleb
w Polsce wykazuje niską zawartość miedzi. Dotyczy to
w szczególności Wielkopolski,
Kujaw i rejonów wschodnich.
Wyższą zawartość miedzi wykazują gleby cięższe, jednak im
większa zawartość materii organicznej, tym przyswajalność
tego mikroelementu jest gorsza.
Wysoka zawartość miedzi występuje na glebach torfowych.
Pomimo tego, w takich glebach

dr inż. Roman Warzecha
IHAR – PIB w Radzikowie
form przyswajalnych miedzi jest
mało. Nadmierne wapnowanie ogranicza przyswajalność
miedzi przez rośliny kukurydzy. Podobnie jak cynk, miedź
bardzo słabo przemieszcza się
w glebie. Dostarczanie miedzi
w formie nawozów dolistnych
jest więc bardzo korzystne dla
roślin kukurydzy.
Molibden jest składnikiem
kluczowych enzymów dla metabolizmu azotu. Deficyt molibdenu prowadzi do zmniejszenia
ilości wytwarzanego pyłku i obniżenia jego żywotności.
Większe ilości molibdenu zawierają gleby wapienne i bagienne. Niedobory pierwiastka
występują w glebach lekkich
i torfowych. W przeciwieństwie
do większości mikroelementów, gleba kwaśna ogranicza
przyswajalność molibdenu.
Podobny wpływ mają wysokie temperatury i susze letnie.
Wapnowanie gleb i nawożenie
fosforem zwiększają przyswajalność molibdenu.

REKLAMA

Zalecenia uprawowe
Basfoliar® 2.0
6-12-6
ADOB® Zn IDHA

5 l/ha
1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor 0,5 kg/l/ha

Klucz do
skutecznego
nawożenia
kukurydzy

kukurydza
Basfoliar® 2.0
6-12-6

5 l/ha

ADOB® Zn IDHA

1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1 kg/l/ha

Nawozy typu ADOB® 2.0 i Basfoliar® 2.0 stanowią kompleksowy i skuteczny
program dolistnego nawożenia kukurydzy.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl
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Makro- i mikroskładniki stosowane
dolistnie na ziemniaki
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Dolistne dokarmianie powinno być zabiegiem uzupełniającym.
W okresie wegetacji roślin
układ czynników pogodowych,
obfite opady na przemian z okresową suszą glebową czy wysoka
temperatura powietrza, w znacznym stopniu oddziałując na glebę, mogą wywoływać określone
trudności w pobieraniu przez
rośliny zastosowanych na podstawie analizy gleby składników.
Dodatkowo wysokie ceny doglebowych nawozów mineralnych skłaniać mogą do pewnych
oszczędności w ich stosowaniu.
Skutkować to może widocznym
lub niewidocznym niedoborem
składników na roślinach ziemniaka, przyczynić do zakłócenia
prawidłowego stanu odżywienia
roślin i w konsekwencji obniżenia plonu bulw. Te aspekty
ekonomiczno - przyrodnicze
uzasadniają więc uzupełnienie
składników poprzez aplikację
dolistną.

Uwzględniając ilości pobieranych przez rośliny ziemniaka składników, dzieli się je
na: makroelementy, pobierane
w stosunkowo dużych ilościach
(potas K2O – 6,0 kg; azot N –
5,0 kg; fosfor P2O5 – 1,5 kg;
magnez MgO – 0,7 kg; siarka
S – 0,6 kg; wapń CaO – 0,6 kg
na 1 tonę bulw) oraz mikroelementy, pobierane w bardzo
niewielkich ilościach (żelazo Fe
– 43,0 g; mangan Mn – 7,7 g;
cynk Zn – 7,5 g; bor B – 2,7 g;
miedź Cu – 2,2 g; molibden
Mo – 0,1 g na 1 tonę bulw),
ale ze względu na obecność
w wielu procesach chemiczno
- biochemicznych zachodzących w tkankach roślin mają
znaczący wpływ na plonowanie
ziemniaka.
Do najbardziej efektywnych
plonotwórczo dla ziemniaka
stosowanych poprzez dolistne

dokarmianie składników makroelementowych zalicza się
azot, magnez i potas, a spośród mikroelementów mangan
i cynk. Ich niedobór w okresie
wegetacji może w konsekwencji powodować między innymi
zdrobnienie bulw, obniżenie
zawartości suchej masy, skrobi,
witaminy C i białka w bulwach,
wzrost poziomu cukrów redukujących i ciemnienia miąższu
oraz obniżenie trwałości przechowalniczej bulw.
Z uwagi na trudności
w rozpoznaniu konkretnych
objawów niedoborów poszczególnych składników na roślinach najbardziej uzasadnione
jest stosowanie zapobiegawczo
różnego rodzaju wieloskładnikowych nawozów dolistnych.
Zawierają one składniki makro- i mikroelementowe, w formie związków chelatowych,

które są dobrze rozpuszczalne
w wodzie, łatwo przyswajalne przez rośliny, mogą również
zawierać dodatki ułatwiające
wchłanianie oraz substancje
zwiększające przyleganie kropli
do liści i łodyg. Coraz szersza
oferta rynkowa nawozów dolistnych umożliwia również
stosowanie produktów, które
dzięki wysokiej zawartości substancji bioaktywnych, oprócz
funkcji odżywczej wykazują
działanie biostymulujące na
rośliny. Ich udowodnione korzystne działanie związane jest
przede wszystkim z okresem
wystąpienia różnego rodzaju
stresów środowiskowych, np.
niekorzystnego przebiegu pogody w okresie wegetacji.
W zależności od wczesności odmiany warunki sprzyjające stosowaniu składników
dolistnie występują w długim

przedziale czasowym, od czerwca nawet do początku sierpnia,
co odpowiada okresowi tworzenia bulw na stolonach, czyli
od fazy pąkowania i początku kwitnienia roślin do końca
okresu przyrostu masy bulw,
czyli początku żółknięcia liści
na roślinach.
Najlepszą skuteczność uzyskuje się wykonując zabiegi
dolistne w dni pochmurne,
przy temperaturze około 15oC
i względnie wysokiej wilgotności powietrza. W takich
warunkach ograniczone jest
parowanie zastosowanego roztworu z powierzchni liści. Przy
wysokiej temperaturze powietrza i dużym nasłonecznieniu
najkorzystniejszą porą przeprowadzenia zabiegu dolistnego są
godziny przedwieczorne. Zabiegi dolistne przeprowadzać
można 2 – 4 krotnie w okresie

dr inż. Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Oddział Jadwisin
Zakład Agronomii Ziemniaka
Serock
wegetacji, najlepiej w odstępach około 2-tygodniowych,
nie zmieniając przy tym zaleceń producenta odnośnie
dawek. Przygotowanie cieczy
użytkowej do oprysku polega
na rozpuszczeniu koncentratu
nawozu dolistnego w określonej objętości wody, najczęściej
300-400 l/ha.
Dolistne dokarmianie powinno być zabiegiem uzupełniającym organiczno-mineralne
nawożenie ziemniaka w okresie
intensywnego wzrostu i rozwoju
roślin lub wystąpienia czynników stresowych wynikających,
czy to z ograniczenia dostępności składników pokarmowych
z gleby, czy nieodpowiedniego
układu warunków pogodowych
w okresie wegetacji roślin.

Alternarioza - jak ochronić przed nią ziemniaki
Ziemniaki spożywa miliard ludzi na świecie
Utrzymująca się od lat niska
powierzchnia uprawy ziemniaka w Polsce nie zmniejsza znaczenia tej rośliny na
świecie. Jest ona uważana za
trzecią roślinę, którą spożywa miliard ludzi na świecie.
Uprawa ziemniaka jest trudna
iwymaga dużego nakładu środków oraz wiedzy o chorobach
i szkodnikach atakujących tę
roślinę, zarówno w sezonie
wegetacyjnym jak i podczas
przechowywania. Ziemniak
jest atakowany przez 160 różnych chorób spośród których
jedną z najważniejszych jest
alternarioza ziemniaka.
Sprawcą choroby są grzyby
z rodzaju Alternaria: Alternaria
alternata i Alternaria solani.
W rozpoznawaniu choroby jest
kilka charakterystycznych objawów, które mogą ułatwić jej
identyfikację. Objawy najczęściej spotykamy na liściach,
rzadziej mogą występować na
łodydze i bulwach. Na liściu są
to różnego kształtu i wielkości
(3 do 15 mm) plamy, rozwój
ich często jest ograniczony

przez nerwy na liściu. Cechą
charakterystyczną jest występowanie na znekrotyzowanej
tkance koncentrycznych pierścieni (fot.1) wyglądem przypominających układ słoi na
ściętym pniu drzewa. Inną cechą pomagającą w identyfikacji choroby jest występowanie
dookoła plamy barwy żółtej
strefy chlorotycznej wywołanej działaniem toksyn produkowanych przez sprawców
choroby (fot.2).
Znaczenie choroby wzrasta
z roku na rok co jest spowodowane zmianami klimatycznymi (łagodne zimy, ciepłe
lato), wzrostem zainteresowania uprawą odmian wczesnych, które są podatniejsze na
sprawców choroby, terminem
wystąpienia choroby (fazy zawiązywania bulw i kwitnienie) oraz wzrostem ilości strat
(w Europie wysokość strat ocenia się na 50% w Polsce od
10 do 45%).
Zwalczanie alternariozy ziemniaka jest trudne.
W strategii ochrony trzeba

Tabela 1. Skuteczność zwalczania grzybów z rodzaju Alternaria i ryzyko powstania odporności (według Euroblight 2016 i MRiRW
kwiecień 2017)
Substancja czynna

Nazwa handlowa

Skuteczność zwalczania
według Euroblight *

Azoksystrobina

Amistar 250 SC; Agristar 250 SC; Ascom 250 SC; Astar 250 SC; Aztek
250 SC; Azyl 250 SC; Azoksystrobi 250 SC; Erazer; Demeter 250 SC;
Dobromir Top 250 SC; Korazzo 250 SC; Mirador 250 SC; Rezat 250 SC;
Tazer 250 SC; Tiger 250 SC

+++(+)

Fluazinam

Altima 500 SC; Alta 500 SC; Banjo 500 SC; Frowncide; Jetlan 500 SC;
Stefes Fluazinam 500 SC; Ohayo; Nando 500 SC; Tamazynam 500 SC;
Winby; Zignal 500 SC

(+)

Mankozeb/metiram

Dithane NeoTec 75 WG; Indofil 75 WG; Manfil 75 WG; Vondozeb 75 WG;
Penncozeb 80 WP; Indofil 80 WP; Manfil 80 WP; Sancozeb 80 WP;
Polyram 70 WG; Manco 80 WP

++

Propineb

Antracol 70 WG

++

Famoksat +
cymoksanil

Tanos 50 WG; Twist 50 WG; Tristan 50 WG

++

Fenamidon +
propamokarb

Pyton Consento 450 SC

++

Difenokonazol+
mandipropamid

Carial Star 500 SC; Vima Mandikonazol

+++

Difenokonazol
Narita 250 EC; Kix 250 EC
+++
*- ++++ - efekt bardzo dobry; +++ - efekt dobry; ++ - efekt zadowalający; + - efekt słaby; 0 – brak efektu
uwzględnić odporność odmian, stosowanie zabiegów
agrotechnicznych oraz stosowanie środków ochrony roślin.

Co prawda nie prowadzi się
ocen podatności odmian na
alternariozę ziemniaka, ale
powszechnie uważa się, że

odmiany bardzo wczesne
i wczesne są podatniejsze na
sprawców choroby.
Ograniczanie szkodliwości

występowania i rozwoju alternariozy na plantacjach ziemniaka obejmuje szereg działań
profilaktycznych i prowadzenie
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PROFESJONALNE

NARZEDZIA

DO OCHRONY ZIEMNIAKÓW
Mszyce
Zaraza ziemniaka
Alternarioza

Fot. 1. Alternarioza ziemniaka - charakterystyczny wygląd plamy nekrotycznej

®

Fot. 2. Pierwsze objawy choroby na dolnych najstarszych liściach
ochrony chemicznej.
Zabiegi profilaktyczne
obejmują:
• uprawianie ziemniaków na
tym samym polu po okresie
3-4-letniej przerwy (okres
przerwy zmniejsza ilość
materiału infekcyjnego
w glebie);
• stosowanie zdrowych i certyfikowanych sadzeniaków;
• właściwie, dostosowane do
potrzeb uprawianej odmiany nawożenie azotem i lekko
podwyższone potasem (podnosi odporność rośliny);
• termin sadzenia uwzględniający lokalne warunki
atmosferyczne;
• zbiór ziemniaków po
osiągnięciu dojrzałości
technologicznej;
• zniszczenie resztek pożniwnych i samosiewów ziemniaka (stanowią źródło
materiału infekcyjnego na
sezon następny).
Stworzenie korzystnych
warunków do rozwoju roślin

w sezonie wegetacyjnym jest
ważnym elementem w strategii ochrony przed sprawcami
choroby, jednak równie ważne jest zastosowanie ochrony
chemicznej. Do ochrony przed
alternariozą ziemniaka zarejestrowanych jest szereg środków
ochrony różniących się sposobem działania i mobilnością
(tab.1).Pierwszy zabieg rozpoczyna się najczęściej, w odróżnieniu od zwalczania zarazy
ziemniaka, kiedy wystąpią
objawy choroby na dolnych,
najstarszych liściach. Do zwalczania choroby według ocen
międzynarodowego zespołu
specjalistów ochrony Euroblight przydatnych jest szereg
substancji (tab.1). Bardzo przydatne są produkty oparte na
mankozebie, ponieważ w swoim składzie zawiera dodatkowo
cynk (Zn), który wzmacnia reakcję obronną rośliny. Spośród
innych substancji aktywnych
do zwalczania alternariozy
zalecane są środki oparte na

azoksystrobinie, difenokonazolu, czy fenamidonie lub
famoksacie. Ostatnie badania
prowadzone na całym świecie
wykazały obecność izolatów
grzybów odpornych na strobiluryny (azoksystrobina, piraklostrobina). Stosując środki
z tej grupy należy zastosować
strategię antoodpornościową.
W latach o wysokiej presji
infekcyjnej sprawcy choroby
(upalne lato z okresowymi suszami i krótkotrwałymi opadami deszczu) ograniczać liczbę
zabiegów z użyciem środków
zawierających te substancje
(maksymalnie do 2 w sezonie), stosować pełne dawki,
nie stosować tych środków pod
koniec sezonu wegetacyjnego, ponieważ formy odporne
patogenów mogą się przenosić z sadzeniakami na sezon
następny.
dr inż. Jerzy Osowski
IHAR - PIB, Radzików
Oddział Bonin

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO PODCZAS
XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA, KTÓRE
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 26 – 27 SIERPNIA
2017, W HODOWLI ROŚLIN KALINOWA KOŁO
BŁASZEK (WOJ. ŁÓDZKIE)

www.belchim.pl - tel. (22) 243 28 85
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do
sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
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Kolejna odsłona kampanii przestrzegającej rolników przed zakupem podrobionych środków ochrony roślin trwa.
Podrobiony środek ochrony roślin (tzw. podróbka), to
produkt o nieznanym składzie
i wpływie na Twoje zdrowie,
uprawy i środowisko. Wyglądem i składem jedynie przypomina produkt oryginalny, ale
z całą pewnością nim nie jest.
Analizy chemiczne dotychczas
zatrzymanych podróbek wykazały, że mogą być to toksyczne
substancje, które nigdy nie przeszłyby restrykcyjnych badań
dla środków ochrony roślin.
Zanim oryginalny środek
pojawi się na półce sklepowej, ponad dekadę pracuje nad
nim wielu naukowców, którzy
sprawdzają jak wpływa on na
rośliny, wodę, glebę, owady

pożyteczne, inne organizmy
żywe. A to wszystko po to, aby
rolnik miał dostęp do bezpiecznych narzędzi pracy.
„. Chcemy uczulić rolników,
na co powinni zwracać uwagę
kupując środki ochrony roślin .
Kilka prostych zasad pomoże im
wystrzec się przed podrobionymi produktami”– powiedziała
Aleksandra Mrowiec, Polskie
Stowarzyszenie Ochrony Roślin.
Na pierwszym miejscu
sprawdź, czy etykieta jest w języku polskim
Zwróć uwagę czy opakowanie nie
jest uszkodzone, czy znajduje się na
nim numer serii i data produkcji.
Etykieta nie może się odklejać od opakowania, musi być

czytelna i nieuszkodzona, zawierać m.in. nazwę środka,
numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, dane firmy
która to zezwolenie posiada.
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. Jeśli masz wątpliwości,
skontaktuj się bezpośrednio ze
swoim lokalnym Inspektorem
(informacje znajdziesz na stronie www.bezpiecznauprawa.org
w zakładce „Gdzie kupisz?”)
Pamiętaj, zawsze żądaj dowodu zakupu np. faktury. Każdy

legalnie działający sklep ma
obowiązek Ci ją wydać. Będzie to podstawa do złożenia
ewentualnej reklamacji.
Stosowanie nielegalnych
i podrobionych produktów
może skutkować dotkliwymi
stratami finansowymi. Nieprawidłowości łatwo ustalić
podczas wyrywkowej kontroli, a to oznacza utratę dotacji
unijnych i certyfikatów oraz
kary urzędowe.
ARiMR uzależnia wysokość płatności bezpośrednich
od spełnienia przez rolników
określonych wymogów, m.in.
dotyczących dbałości o środowisko, zdrowie człowieka,
zwierząt i roślin (tzw. kontrole

wzajemnej zgodności) w tym
odpowiedniego stosowania oryginalnych środków ochrony roślin. To nie koniec. Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
może nałożyć grzywnę za posiadanie podróbki.
Ponadto, w przypadku
stwierdzenia posiadania podróbki środka ochrony roślin,
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa nakaże
zatrzymanie towaru. Natomiast
w przypadku stwierdzenia
przekroczonych pozostałości w plonach, należy się liczyć z zakazem ich sprzedaży.
W niektórych przypadkach
możliwa jest również odpowiedzialność karna.

Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin uruchomiło
stronę internetową www.bezpiecznauprawa.org, na której
znajdują się informacje jak kupować bezpieczne i zarejestrowane środki ochrony roślin.
Strona internetowa jest częścią
kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości na temat
negatywnych konsekwencji
ekonomicznych, środowiskowych, zdrowotnych i prawnych,
wynikających z zakupu i stosowania środków ochrony roślin
pochodzących z nielegalnych
źródeł.

Płukanie opryskiwacza jest
rzeczą oczywistą. Mycie już
nie, pomimo że jest równie
konieczne. O te sprawy pytamy Romana Szewczyka,

właściciela firmy Agromix
z Niepołomic.
Myjemy czymkolwiek czy
specjalnym preparatem?
Należy myć opryskiwacze

dobrym preparatem. do mycia
opryskiwaczy, bo tylko taki
spełnia określone warunki:
dobrze myje, dezaktywuje pozostałości środków ochrony

roślin, nie jest agresywny dla
metali kolorowych znajdujących się w pompie, a do tego
– zgodnie z obowiązującymi
przepisami – musimy mieć
możliwość wypryskania roztworu po myciu w miejscu,
gdzie odbywał się zabieg, a nie
gdziekolwiek,. Preparaty do
mycia opryskiwaczy to specyficzne środki. Produkujemy
taki od kilku lat, i obserwujemy, że w miarę postępu
w substancjach biologicznie
czynnych w środkach ochrony
roślin i wysublimowaniu zakresu ich działania, kwestia
dobrego wymycia opryskiwacza staje się dla wielu rolników
coraz istotniejsza.
Część rolników robi to
metodami domowymi – płynem do mycia naczyń, czy to
wystarcza?
Na pewno to pomaga, bo
to środki myjące, ale one nie
dezaktywują pozostałości
pestycydów. Ponadto mogą
uszkadzać elementy aluminiowe i mosiężne w pompie
opryskiwacza, bo są to środki
silnie alkaliczne.
Gdy sprawdzamy czystość
opryskiwacza, najczęściej
patrzymy na dno. Jeśli jest
na oko czysto, uznajemy że
opryskiwacz jest wypłukany
lub umyty.
Tak w praktyce to właśnie
wygląda. Oceniamy stan dna
opryskiwacza, a problem jest
wyżej. Mianowicie na wewnętrznej powierzchni górnej części zbiornika. Powód
jest prosty. W momencie

napełniania opryskiwacza
wodą, zbiornik jest chłodzony przez samą wodę. Gdy
wlejemy środki ochrony roślin i dopełnimy wodą, to
większa część opryskiwacza
nadal jest chłodzona, ale od
góry zaczyna się on już nagrzewać. Następnie, w miarę
wypryskiwania cieczy na pole,
coraz większa jego część nie
jest chłodzona przez ciecz, lecz
się grzeje. Górna część zawsze
jest cieplejsza niż dolna. Problem zaczyna się w momencie,
gdy jadąc po nierównościach,
chybocząca w zbiorniku ciecz,
zwilża górną ściankę zbiornika. Ponieważ jest tam coraz
mniej kontaktu z wodą i coraz
cieplej, środek tam zasycha i się
osadza. Przy kolejnym napełnieniu opryskiwacza niechcący
więc domieszamy sobie odrobinę starego oprysku do nowego, a z czasem różnorodność
chemiczna tego, co mamy pod
samym sitem stanie się duża

i mało przewidywalna. Dlatego
optymalne byłoby mycie opryskiwacza przy każdej zmianie
aplikowanej substancji.
Stąd wniosek, że „sufit”
opryskiwacza – należałoby jakoś dodatkowo umyć, ale jak?
Najprostszym rozwiązaniem
jest stosowanie opryskiwaczy
z układem myjącym z dyszami
wirowymi. Wtedy ciśnieniowo myty jest cały zbiornik.
W starszych modelach, które
nie posiadają tego rozwiązania, trzeba to zrobić inaczej.
Zalecamy zaaplikować 100 g
środka myjącego CleanMax
na 100 l pojemności opryskiwacza, a następnie, jeśli tylko
jest to możliwe, napełnić zbiornik opryskiwacza pod sufit.
Dopiero wtedy włączyć mieszadło hydrauliczne, zostawić
na 15-20 minut, a następnie
wypryskać w miejscu, gdzie
zaczynaliśmy oprysk.

Myć czy tylko płukać?
REKLAMA

Preparat do
mycia opryskiwaczy

zdjęcie: John Deere

Opryskiwacz czysty od zanieczyszczeń i pozostałości to zabiegi
bez uszkodzeń i fitotoksyczności.
Preparat w formie proszku do rozpuszczania w wodzie, przeznaczony do mycia
opryskiwaczy, neutralizuje także pozostałe w aparaturze resztki środków ochrony
roślin, np. herbicydy.
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

Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Kluczyki dla
pierwszego rolnika
Na targach rolniczych
OpenFarm w Przasnyszu
uroczyście wręczono
kluczyki do traktora John
Deere serii 5R pierwszemu
nabywcy tego modelu
w kraju.
Rolnik, który go kupił, używa wyłącznie ciągników tej
marki. O tej maszynie oraz
o innych produktach z jelonkiem w logo, rozmawiamy
z Piotrem Dziamskim.
To nowość, prawda?
Tak, to nowość, ciągnik
kompaktowy, który ma na
wyposażeniu sporo rozwiązań
z wyższych serii. Są to: podłokietnik, wyświetlacze, sterowanie, hydraulika 117 l/min,
osobno resorowane przednie
koła i resorowana kabina. Dodatkowo konstrukcja ta zapewnia bardzo bezpieczną pracę
z ładowaczem czołowym. Jak
mu się przyjrzymy, to łatwo
zauważymy, że rama i miska
olejowa mają jakby wciętą talię, aby przy skręcie koła przednie mogły łatwo „chować się”
jak najbliżej maszyny. Przez to
uzyskano promień skrętu zaledwie 3.7 metra. Druga sprawa:
gołym okiem widać, że ciągnik
jest niski, ma nisko położony
środek ciężkości. A więc podczas pracy ładowaczem czołowym nie będzie się bujał na
boki. To jednak nie wszystko!
Ciągnik może być obciążony
taką samą masą jaką on sam
ma. Masa samego ciągnika to
4,3 t, a drugie 4,3 t możemy
zawiesić na tylnym i przednim TUZie.

Nisko położony środek
ciężkości niewątpliwie będzie
poprawiał bezpieczeństwo na
nierównościach, skłonach,
zjazdach, podjazdach…
Gdy odwiedzamy kraje typowo górskie: Austria, Szwajcaria, widzimy, że bardzo
popularni są tam poprzednicy
tego traktora. Przyczyną powodzenia są te właśnie cechy,
o których rozmawiamy.
Każda firma chwali się najbardziej maszynami najnowszymi i największymi, mnie
natomiast interesuje sprzęt
dla mniejszych gospodarstw.
W ciągnikach marki John
Deere jest kilka serii, uporządkowanych w kilka grup. Są to
serie 5000, 6000, 7000, 8000
i 9000. Seria 5xxx to maszyny
do ok. 130 KM, 6xxx napędzane są przez 90-250 KM,
7xxx – od 200 do 310 KM.
Przynależność do serii przekłada się przede wszystkim na
rozstaw osi. Druga sprawa to
grupy oznaczone są literami
E, M i R, gdzie im wyższa litera w alfabecie, tym bardziej
wyposażenie ciągnika jest
„premium”. Wiedząc więc na
jakim gospodarujemy terenie,
jaką mamy technologię, jakie
maszyny, możemy swobodnie
manewrując tymi parametrami
wybrać sobie ciągnik idealny.
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John Deere dodaje nowe flagowe
ciągniki do serii 6R
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Modele 6230R i 6250R poszerzą serię ciągników John Deere 6R w 2017 roku.
obejmujący aplikacje MyJobsConnect i MyJobsManager, które pozwalają przesyłać zadania w czasie
rzeczywistym do urządzeń przenośnych operatorów, którzy wykonują je na bieżąco. John Deere
REKLAMA

John Deere wprowadza dwa
nowe sześciocylindrowe modele
ciągników o najwyższym poziomie mocy 230 i 250 KM (97/68/
WE). Dzięki dodatkowej mocy
silnika wynoszącej 50 KM za pomocą inteligentnego zarządzania mocą (IPM), flagowy ciągnik
6250R dostarcza w razie potrzeby
nawet 300 KM. Ważący zaledwie
9,3 tony 6250R dostarcza więcej
mocy niż jakikolwiek inny ciągnik o porównywalnej masie,
przy niezrównanym stosunku
masy do mocy 31 kg/KM. Dzięki maksymalnej dopuszczalnej
masie wynoszącej aż 15 ton ciągnik posiada ładowność 5,7 ton.
Oba nowe ciągniki wyposażone są w silnik PowerTech PSS
o pojemności 6,8 litrów, z dwoma
turbosprężarkami oraz zaawansowanymi technologiami filtra
cząstek stałych (DPF) i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR),
który błyskawicznie reaguje na
zmiany obciążenia, zużywając
przy tym mniej paliwa i spełniając
surowe normy emisji spalin Stage
IV. Udoskonalona przekładnia
AutoPowr zapewnia maksymalną
wydajność, przekazując 100 procent mocy mechanicznej w wielu
zakresach prędkości jezdnej.
Po osiągnięciu maksymalnej
prędkości jazdy obroty automatycznie spadają i utrzymywana jest
prędkoś 40 km/h przy 1300 obr./
min, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
Maszyny te wyposażone są
również w zupełnie nowy joystick
CommandPRO wprowadzający
niespotykany dotąd poziom ergonomii i wszechstronności w ciągnikach John Deere. Prędkość
maksymalną można osiągnąć za
jednym przesunięciem joysticka,
a do sterowania podnośnikiem,
WOM, zaworami SCV, AutoTrac
i innymi funkcjami służy 11 programowalnych przycisków. CommandPRO umożliwia sterowanie

ciągnikiem przy prędkości maksymalnej aż po zatrzymanie za
pomocą prostego przesunięcia
joysticka, a funkcja trybu pełzającego pozwala na poruszanie
się z prędkością od 0 do 2 km/h.
Możliwe jest równoczesne prowadzenie przy pomocy joysticka
i pedałów. Nie ma potrzeby korzystania z drugiego joysticka do
zewnętrznych narzędzi ISOBUS,
ponieważ operator może obsługiwać jednym równocześnie ciągnik
oraz narzędzie.
Dzięki układowi hydraulicznemu z kompensacją ciśnienia
i przepływu, ciągniki serii 6R zapewniają imponujący przepływ
maksymalny na poziomie 160 l/
min przy 1500 obr./min. Pozwala
to oszczędzać paliwo nawet w najcięższych warunkach pracy układu hydraulicznego. Aż sześć par
zaworów SCV z indywidualnymi
dźwigniami zostało umieszczonych w jednym miejscu dla zapewnienia łatwego dostępu. Tylny
podnośnik posiada teraz udźwig
10,4 tony, a przedni 5 ton.
Ciągniki 6230R i 6250R oferują
również wysoki poziom komfortu
pracy dla operatora. Inteligentny układ hydropneumatycznego
zawieszenia kabiny (HSC Plus)
zapewnia większy komfort jazdy
oraz lepszą izolację akustyczną
i tłumienie drgań. Lepsza przyczepność i aż o 10 procent wyższe
przenoszenie mocy na podłoże
to efekt zastosowania nowego
samopoziomującego układu zawieszenia osi przedniej TLS Plus.
Automatycznie reguluje on czułość i szybkość reakcji, zapewniając synchronizację z układem
wykrywania obciążenia podnośnika Dzięki zmiennemu przełożeniu układu kierowniczego (VRS)
kręcenie kierownicą wymaga
mniej ruchu ramion i znacznie
niższego wysiłku.
Z pozostałych opcji wymienić
można nowy pakiet łączności

jest też pierwszym producentem
maszyn rolniczych oferującym
system nawigacji.
Nowe ciągniki serii 6R charakteryzują się również łatwą dostępnością punktów serwisowych

w celach konserwacji. Okres wymiany filtra oleju silnikowego,
filtra paliwa i oleju silnikowego
w obu modelach wynosi 750 godzin, co przyczynia się do ograniczenia kosztów części i serwisu.

Bezobsługowy filtr cząstek stałych
oraz zużycie płynu DEF na poziomie zaledwie 2-3% to dodatkowe
oszczędności.
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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