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Bayer Crop Science podsumowuje rok 2016 i działalność Centrów
Doradztwa Technicznego.
Bayer to międzynarodowa firma działająca
w obszarach Life Science: ochrony zdrowia
oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają
na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość
poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną
społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju.
Firma Bayer niezmiennie kieruje się w swoich
działaniach misją Science For A Better Life,
skupiając swój biznes w obszarze Life Science. Innowacyjne produkty z zakresu ochrony
zdrowia i rolnictwa pozwalają odpowiadać
na najbardziej palące wyzwania stojące przed
społeczeństwem – stale rosnąca liczba ludności jednocześnie starzeje się, potrzebuje leków
i odpowiedniej podaży żywności.
Joerg Rehbein, Head of Region EMEA3 Crop
Science, podsumował ostatnie wydarzenia
w Crop Science związane z przejęciem firmy
Monsanto. Realizacja wspólnej wizji zintegrowanej oferty dla rolnictwa, dostarczanie
udoskonalonych rozwiązań plantatorom
i utworzenie wiodącej platformy innowacji
dla rolnictwa – to główne korzyści płynące
z połączenia firm. Liczba ludności na świecie
w roku 2050 szacowana jest na 10 miliardów.
Mając na uwadze zmniejszający się odsetek
gruntów rolnych, a także zmiany klimatyczne,
zapewnienie dostaw pożywienia dla społeczeństwa możliwe będzie wyłącznie dzięki wzrostowi wydajności produkcji żywności. Bayer
i Monsanto wspólnie stworzą nowe podejście
do rolnictwa, które w zrównoważony sposób
przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw żywności.
Nasi klienci gospodarują w zróżnicowanych
warunkach klimatycznych. Aby służyć informacjami i fachowym poradnictwem nasze Centra Doradztwa Technicznego rozlokowaliśmy
w różnych częściach Polski.
Cztery z nich:
• CDT Pordenowo (Pomorze),
• CDT Gaj Mały (Wielkopolska),
• CDT Strzeżkowice (Lubelskie),
• oraz CDT Chechło (Śląsk),
wraz z rozpoczęciem siewów zeszłorocznych
ozimin rozpoczęły kolejny sezon doświadczalny.
Założono w sumie około 5000 poletek doświadczalnych, z których zostały zebrane plony, aby
jeszcze lepiej poznać produkty i technologie
ochrony, a w przyszłości jeszcze lepiej doradzić klientowi końcowemu, jakim jest rolnik.
Źródło: Bayer
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Zastał Polskę drewnianą,
a zostawił ocynkowaną
30. stycznia w wieku 70 lat
zmarł Zygmunt Krzemiński,
założyciel i prezes firmy BIN,
twórca „silosologii polskiej stosowanej”. Dzięki niemu rolnicy
„wzięli zboże w swoje ręce”,
a magazyny zbożowe zostały
zastąpione nowoczesnymi silosami z blachy ocynkowanej.
Wszystko zaczęło się 18 maja
1990 r. kiedy inż. Zygmunt
Krzemiński udał się do Urzędu
Gminy w Konecku, by zarejestrować Zakład Mechanizacji
i Automatyzacji BIN.
Wiele lat wcześniej, jako
hodowca trzody chlewnej
w Jeziornie, głowił się nad
tym, jak rozwiązać problem
przechowywania ziarna, dlatego postanowił skonstruować
i zbudować własnym sumptem
prototyp silosu płaskodennego
z blachy ocynkowanej.
Wkrótce w jego gospodarstwie stanęły dwa nieduże
silosy z perforowaną podłogą, które wzbudziły ogromne
zainteresowanie okolicznych
rolników.
W ówczesnej Polsce było
to rewolucyjne rozwiązanie. Jednak dopiero po

10 latach użytkowania silosów i po
konsultacjach ze
Stanisławem Włosińskim, ówczesnym specjalistą
Centrali Nasiennej
w Aleksandrowie
Kujawskim, Zygmunt Krzemiński
zdecydował się na
podjęcie ich masowej produkcji.
Wkrótce pojawiły się pierwsze zamówienia na silosy
BIN. Wieść o nowatorskim rozwiązaniu
i niespotykanych
dotąd, w małych
i średnich gospodarstwach, silosach - błyskawicznie rozeszła się po całym
kraju. Kolejne dekady to pasmo
sukcesów, które zmieniły nie
tylko realia, ale i krajobraz
polskiej wsi.
Od 2006 r. rodzinną firmą
BIN zarządzają z powodzeniem
bracia Zygmunta: prezes Jan
Krzemiński i wiceprezes Paweł
Krzemiński. Silosy zbożowe
BIN, wyprodukowane w ciągu

25 lat przez aleksandrowską
fabrykę, są zdolne pomieścić łącznie ponad 5 mln ton
ziarna.
Odszedł od nas człowiek
wielkiego serca, wyjątkowej
skromności i życzliwości,
człowiek, który na trwałe
wpisał się do historii polskiego rolnictwa, przyczyniając
się w znacznym stopniu do
rozwoju polskiej wsi.

Silosy t y pu KONSI L
60/100 mogą być wyposażone
w system aktywnej wentylacji, umożliwiający przepływ
powietrza przez zgromadzone w silosie ziarno. Podstawowym elementem tego systemu
są cztery (lub osiem) perforowane kanały napowietrzające
zamontowane wewnątrz silosu,
w jego lejowym dnie. Kanały
napowietrzające wyposażono
w króćce umożliwiające ich
połączenie za pomocą przewodów elastycznych. Do
jednego z króćców, poprzez
przewód elastyczny z przyłączem, można zamontować
wentylator. Zastosowanie wentylatora umożliwia wymuszenie przepływu dużych ilości
powietrza przez perforowane
kanały i zgromadzony w silosie
materiał.
Ziarno zbóż, kukurydzy
oraz nasiona roślin oleistych są
składowane w silosach prawie
zawsze z pewną zawartością
zanieczyszczeń, szkodników
oraz mikroorganizmów, przez
co stanowią bardzo trudny materiał do przechowywania. Ich
parametry fizyczne i biologiczne mogą się zmieniać w dość
szerokim zakresie i w różnych
okresach przechowywania.

Podstawowe parametry decydujące o stanie materiału
przechowywanego, a także
stosunkowo proste do kontroli
w warunkach magazynowania
to temperatura składowanego
materiału oraz jego wilgotność. Temperatura i wilgotność mają decydujący wpływ
na długość okresu przez jaki
można przechowywać (bezpiecznie) ziarno czy nasiona
co przedstawiają wykresy.
Silosy t y pu KONSI L
60/100 nie mają ograniczeń
konstrukcyjnych co do temperatury i wilgotności materiałów w nich składowanych
w określonych zakresach.
Należy jednak rygorystycznie przestrzegać dopuszczalnych okresów bezpiecznego
przechowywania ze względu
na możliwość pogorszenia
jakości materiału co może
prowadzić do tzw. zbrylenia
ziarna, nasion a w konsekwencji do uniemożliwienia rozładunku lub załadunku silosu,
powstawania wolnych przestrzeni w materiale itp. Następstwem zbrylenia lub powstania
przestrzeni wolnych tzw. jam
w materiale składowany może
być całkowita deformacja
silosu równoznaczna z jego

nieodwracalnym uszkodzeniem i dyskwalifikująca obiekt
do dalszej pracy.
Dla przykładu: na podstawie
wykresu widać, że ziarno zbóż
o temperaturze 5ºC i wilgotności ok. 14% można bezpiecznie
przechowywać ok. 2,5 roku
natomiast ziarno zbóż o temperaturze 15ºC i wilgotności ok.
16% już tylko ok. 3 miesiące.
Niemniej ważne, niż doprowadzenie materiału składowanego do odpowiedniej
temperatury i wilgotności, jest
utrzymanie tych parametrów
podczas całego okresu przechowywania. Jeżeli temperatura lub wilgotność wzrosną
to należy:
• odpowiednio skrócić okres
przechowywania,
• jeżeli istnieją możliwości
techniczne to użyć urządzeń
rozładowczo-załadowczych
do tzw. przesypywania ziarna w obiegu zamkniętym,
czyli prowadzić rozładunek
silosu bezpośrednio do jego
urządzeń załadowczych
(jednoczesny rozładunek
i załadunek tego samego
silosu),
• rozładować silos i wysuszyć ziarno za pomocą
suszarni do pracy ciągłej,
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FIRMOWE HITY ROKU 2017
W grudniowym wydaniu Raportu Rolnego, już po raz dziewiąty, przedstawiliśmy produkty
pretendujące do miana FIRMOWY HIT ROKU 2017.
Podczas XXIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2017 w Kielcach,
przedstawicielom 16 firm, których produkty zostały wyróżnione, wręczone zostaną grawertony
FIRMOWY HIT ROKU 2017
Miano FIRMOWY HIT ROKU 2017 uzyskały następujące produkty:

– Odmiana kukurydzy – LG.31.233 (CCA 2015)
Limagrain Central Europe S.E. Oddział w Polsce

– FOTOWOLTAIKA
innogy Polska S.A.

– Odmiana kukurydzy – PLEVEN
OSEVA Polska Sp. Z o.o.

– Dmuchawa Husqvarna 436LiB
HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o.

–Odmiana kukurydzy- Rosomak
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

– Wilgotnościomierz do ziarna
DRAMIŃSKI

– Odmiana rzepaku ozimego –CHROBRY
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

– Silosy zbożowe
P.O.R. „KONSIL”

– Odmiany ziemniaka; TONACJA i AMARANT
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. Z o.o.
– Odmiana ziemniaka – LILLY
Solana Polska Sp. z o.o.

– Zgrabiarka grzebieniowa TWIST 600
SaMASZ

AKTYWNA WENTYLACJA W SILOSACH LEJOWYCH KONSIL

Silosy typu KONSIL60/100 mogą być wyposażone w system aktywnej wentylacji, umożliwiający przepływ powietrza
przez zgromadzone w silosie ziarno. Podstawowym elementem tego systemu są cztery (lub osiem) perforowane kanały
napowietrzające zamontowane wewnątrz silosu, w jego lejowym dnie. Kanały napowietrzające wyposażono w króćce
umożliwiające ich połączenie za pomocą przewodów elastycznych. Do jednego z króćców, poprzez przewód elastyczny
z przyłączem, można zamontować wentylator. Zastosowanie wentylatora umożliwia wymuszenie przepływu dużych
ilości powietrza przez perforowane kanały i zgromadzony w silosie materiał.
Ziarno zbóż, kukurydzy oraz nasiona roślin oleistych są składowane w silosach prawie zawsze z pewną zawartością
zanieczyszczeń,
szkodników
oraz
mikroorganizmów,
przez
co
stanowią
bardzo
trudny
materiał
do przechowywania. Ich parametry fizyczne i biologiczne mogą się zmieniać w dość szerokim zakresie
i w różnych okresach przechowywania. Podstawowe parametry decydujące o stanie materiału przechowywanego, a także
stosunkowo proste do kontroli w warunkach magazynowania to temperatura składowanego materiału oraz jego
wilgotność. Temperatura i wilgotność mają decydujący wpływ na długość okresu przez jaki można przechowywać
(bezpiecznie) ziarno czy nasiona co przedstawiają wykresy.
Silosy typu KONSIL60/100 nie mają ograniczeń konstrukcyjnych co do temperatury i wilgotności materiałów w nich
składowanych w określonych zakresach. Należy jednak rygorystycznie przestrzegać dopuszczalnych okresów
bezpiecznego przechowywania ze względu na możliwość pogorszenia jakości materiału co może prowadzić do tzw.
zbrylenia ziarna, nasion a w konsekwencji do uniemożliwienia rozładunku lub załadunku silosu, powstawania wolnych
przestrzeni w materiale itp. Następstwem zbrylenia lub powstania przestrzeni wolnych tzw. jam w materiale składowanym
może być całkowita deformacja silosu równoznaczna z jego nieodwracalnym uszkodzeniem i dyskwalifikująca obiekt do
dalszej pracy.
Dla przykładu: na podstawie wykresu widać, że ziarno zbóż o temperaturze 5ºC i wilgotności ok. 14% można bezpiecznie
przechowywać ok. 2,5 roku natomiast ziarno zbóż o temperaturze 15ºC i wilgotności ok. 16% już tylko ok. 3 miesiące.
Niemniej ważne niż, doprowadzenie materiału składowanego do odpowiedniej temperatury i wilgotności, jest utrzymanie
tych parametrów podczas całego okresu przechowywania. Jeżeli temperatura lub wilgotność wzrosną to należy:
-odpowiednio skrócić okres przechowywania,
-jeżeli istnieją możliwości techniczne to użyć urządzeń rozładowczo-załadowczych do tzw. przesypywania ziarna w obiegu
zamkniętym, czyli prowadzić rozładunek silosu bezpośrednio do jego urządzeń załadowczych (jednoczesny rozładunek i
załadunek tego samego silosu),
-rozładować silos i wysuszyć ziarno za pomocą suszarni do pracy ciągłej, porcjowej itp.
Powyższe przykłady to najczęściej stosowane sposoby doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich
parametrów przechowywania.
Ziarno magazynowane w silosie należy okresowo kontrolować poprzez pobranie próbek i poddanie ich badaniu
wilgotności. W razie konieczności i możliwości należy badać również inne parametry istotne ze względu na warunki
przechowywania w silosie.
Częstotliwość pobierania próbek należy uzależnić od kondycji przechowywanego materiału. Obok wilgotności istotnym
parametrem jest temperatura ziarna – pomiaru można dokonać np.za pomocą termometru STW-100

– Odmiana ziemniaka dla działkowców – LAPERLA
CN Nidzica
– AKRA – system nawożenia
Agro-Kombi

– Serwis ciągników Zetor i maszyn rolniczych SaMASZ
P.W.INTER-VAX Żnin S.J.

– Zamiatarki ciągnikowe
POM Augustów Sp. z o.o.

– Prasa łańcuchowa Z587
METAL-FACH

Aktywna wentylacja w silosach lejowych KONSIL
porcjowej itp.
Powyższe przykłady to najczęściej stosowane sposoby
doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich
parametrów przechowywania.
Ziarno magazynowane
w silosie należy okresowo
kontrolować poprzez pobranie
próbek i poddanie ich badaniu
wilgotności. W razie konieczności i możliwości należy
badać również inne parametry
istotne ze względu na warunki przechowywania w silosie.
Częstotliwość pobierania
próbek należy uzależnić od

kondycji przechowywanego
materiału. Obok wilgotności istotnym parametrem jest

temperatura ziarna – pomiaru
można dokonać np.za pomocą
termometru STW-100

Rodzaj ziarna i czas przechowywania

Pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień
i owies:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy
Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy
Kukurydza:
paszowa, zużyta do wiosny
przechowywanie 6-12 miesięcy
przechowywanie ponad 12 miesięcy

Bezpieczna [%]
wilgotność ziarna

14
13
8
7
15,5
14
13

Bezpieczna wilgotność ziarna (Dla warunków Polski
Dane opracowane na podstawie pracy
Czas bezpiecznego przechowywania ziarna zbóż ze względu
na widoczny rozwój pleśni (nazywany też dopuszczalnym
czasem przechowywania), czas ten jest silnie uzależniony od
wilgotności i temperatury ziarna [za �Dobrze Przechowywane
Zboże” A.Rynieckiego i P.Szymańskiego].

�Dobrze przechowane zboże” A. Rynieckiego)

SILOSY
ZBOŻOWE
SILOSY PŁASKODENNE

SILOSY LEJOWE

Ładowność
(ok. ton)

Cena z montażem
(brutto)
styczeń 2017
2016 r. (zł)

Ładowność
(ok. ton)

Cena z montażem
(brutto)
styczeń 2017
2016 r. (zł)

10

660
4 800
710
55 760
450
66 670
910
76 220
780
87 110
11230
120
11
12
12990
790
15500
230
15
18540
350
18
21030
750
22
30640
140
30
34080
300
35

48
59

23
23 010
860

13
20
23
28
57
68
91
100
132
210
260

70
81
89
105
121
137
153

21
22740
750
24
25 700
150

26
26 050
320

38
39 000
600

40
41 960
940

43
43050
290
46
46550
240
48
47 560
900

Rozdrabniacz
Rozdrabniacz ss/tł.
ss/tł.:
–1t1- t.
– 5474
5474
zł. zł.,
mieszalnik
3690zł.
zł.,
Mieszalnik:11tt.- 3690
silosy
Silosy paszowe:
paszowe: od 3 do
31
od ton.
3 do 31 ton.

BIN 20

ton

nie!

osze
ł
g
z
a
n

o 10%

d
Rabat

P.O.R. KONSIL Autoryzowany dystrybutor „BIN”, 89-121 Ślesin k. Nakła ul. Nakielska 10
tel. 052 385 78 59, 052 385 71 56, fax 052 385 71 55

Cztery nowe produkty od BASF
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W Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja zorganizowana przez Dział Środków
ochrony Roślin BASF Polska.

Cezary Urban, Dyrektor
BASF Polska.
Na spotkaniu zaprezentowano plany i wyzwania na rok
2017 oraz wprowadzone na
rynek 4 nowe produkty: regulator wzrostu do stosowania
w zbożach jarych i ozimych
– Medax Max, fungicyd do
ochrony zbóż – Priaxor, fungicyd do ochrony upraw jabłoni
– Delan Pro oraz stabilizator
azotu – Vizura.
Medax Max – najbardziej elastyczny regulator
wzrostu do zbóż ozimych
i jarych, o zdecydowanym
i bezpiecznym działaniu.
Medax Max po raz pierwszy
łączy w sobie dwie wiodące
substancje czynne – regulatory
wzrostu roślin: proheksadion
wapnia oraz trineksapak etylu
w jednym opatentowanym produkcie. Obie substancje działają jako inhibitory biosyntezy
giberelin, które są odpowiedzialne za podział komórek.
Połączenie dwóch najmocniejszych i znanych substancji
czynnych, wspomagane dodatkiem siarczanu amonu daje
wyjątkowy efekt. Wynikiem
jest produkt o niedoścignionym profilu elastyczności pod
względem zakresu temperatur stosowania oraz właściwościach umożliwiających
zarówno szybkie, jak i długotrwałe działanie.
Priaxor- najbardziej zaawansowane rozwiązanie
stworzone dla zbóż.
REKLAMA
Nowe rozwiązanie zawiera Xemium (fluksapyroksad)
– innowacyjną substancję
czynną z grupy karboksyamidów (SDHI), dzięki swej
mobilności i innowacyjnej
strukturze chemicznej zapewniającą długotrwałą ochronę
przed chorobami na najwyższym poziomie. W połączeniu

z najlepszą strobiluryną F
500 (piraklostrobina) dzięki
optymalnej formulacji tworzą
one idealne narzędzie pracy
dla każdego rolnika.
Priaxor to:
Wysoka skuteczność przeciwko wszystkim głównym
chorobom – plamistości siatkowej, rynchosporiozie, rdzom.
Wyjątkowa formulacja –
szybkie pobieranie i unikalna mobilność w całej roślinie
dzięki Xemium®.
Bardzo silny efekt fizjologiczny AgCelence ®, łącznie
z ograniczeniem wylegania
jęczmienia.
Delan Pro
W celu zapewnienia sadownikom jeszcze skuteczniejszego zwalczania parcha
jabłoni firma BASF opracowała Delan Pro z technologią proaktywną, która działa
zapobiegawczo i stymuluje
odporność roślin. Połączenie dwóch substancji czynnych: ditianonu oraz kwasu
fosforynowego powoduje,
że Delan Pro działa zarówno powierzchniowo, jak i jest
przemieszczany przez roślinę.
Efekt synergii działania obu
składników powoduje wyższą skuteczność w zwalczaniu parcha. Delan Pro to
pewna skuteczność nawet
podczas deszczowej pogody. Bardzo wysoka odporność na zmywanie produktu
została potwierdzona w doświadczeniach polowych.
Nowoczesna formulacja
Delanu Pro – koncentrat
zawiesinowy, umożliwia
równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu. W przypadku fungicydu
o działaniu zapobiegawczym
ma to kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.
Vizura – wartość dodana dla
gnojowicy w gospodarstwie.
Stabilizuje azot zawarty w zatrzymywanych przez cząsteczki gleby jonach amonowych,
zmniejszając jego straty i czyniąc go dostępnym dla roślin
wtedy, kiedy go potrzebują.
Ma to duże znaczenie zarówno dla rolników, jak i środowiska. Dodanie produktu Vizura
do gnojowicy znacznie spowalnia proces przekształcania
jonów amonowych w azotany.
Uniemożliwia to wymywanie
azotu z gleby. Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna,

gdy gnojowica jest stosowana przed siewem. Rośliny
mogą wówczas wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji, gdy
zapotrzebowanie na niego jest
największe. Stabilizacja azotu
przez produkt Vizura pozwala na wcześniejsze rozlanie
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gnojowicy, co może zapewnić
optymalne warunki glebowe
(optymalne pH, dostępność
fosforanów i mikroelementów.
„Oczekiwania rolników rosną np. jeśli chodzi o elastyczność stosowania produktów bez
względu na czas i pogodę, czy
możliwość ich wykorzystania

w kilku uprawach. Daje im to
łatwość zarządzania aktywami w obrębie gospodarstwa.
Liczą się także łatwo rozpuszczalne formulacje, których dawki są proste do zastosowania.
Wzrasta też chęć „mieszania”,
dyktowana często redukcją kosztów lub szukaniem rozwiązań

dostosowanych do konkretnych
sytuacji. W BASF stale obserwujemy te oczekiwania i staramy
się na nie odpowiadać właśnie
poprzez wprowadzanie nowych
produktów do naszego portfolio,” – powiedział Cezary Urban,
Dyrektor Działu Środków
Ochrony Roślin BASF Polska.

RABAT 10%

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ
AKCJA RABATOWA OD 02.01.2017r. DO 31.03.2017r.

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

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%
=
=
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Zmiany w Zarządzie
Grupy Azoty
Jacek Janiszek nowym Prezesem Grupy Azoty Puławy.
Na dzisiejszym (12 stycznia 2017 r.) posiedzeniu Rady
Nadzorczej Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki.
Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został powołany dotychczasowy Wiceprezes
Zarządu: Jacek Janiszek. Rada
Nadzorcza odwołała wcześniej
z Zarządu dotychczasowego
Prezesa – Mariusza Bobera
oraz Wiceprezesa Zarządu –
Zbigniewa Gagata (obydwaj
zasiadali w Zarządzie Spółki
od 5 kwietnia 2016 r.). Obecnie
w skład Zarządu Grupy Azoty

PUŁAWY wchodzi trzech
członków: Jacek Janiszek (Prezes Zarządu), Krzysztof Homenda (Wiceprezes Zarządu)
i Andrzej Skwarek (Wiceprezes
Zarządu).
-Grupa Azoty PUŁAWY
to filar gospodarczy regionu,
dlatego ich ciągły rozwój oraz
umocnienie pozycji na rynku
będą moim priorytetem - zapowiedział nowo powołany
prezes.
Pan Jacek Janiszek to absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz
podyplomowych studiów na
Politechnice Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie i Szkole Głównej

Ambitne plany CIECH Sarzyna

Handlowej w Warszawie.
W Zarządzie Grupy Azoty
PUŁAWY zasiada od 5 kwietnia 2016 roku. Wcześniej przez
12 lat związany był z Zakładami Azotowymi Puławy, będąc
m.in. Dyrektorem Departamentu Organizacji Korporacyjnej oraz Kierownikiem
Centrum Energetycznego.
W swojej karierze zawodowej
pełnił też funkcje Prezesa Zarządu SIM Spółka Inżynierów,
Wiceprezesa Zarządu m.in.
w Przedsiębiorstwie Wykonawstwa Remontów i Inwestycji
Remzap. Był także zastępcą dyrektora puławskiego SP ZOZ.
Źródło: Grupa Azoty Puławy
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Portal PUE w ARR

PUE daje możliwość składania wniosków drogą
elektroniczną.
Portal PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych
jest dostępny dla beneficjentów za pośrednictwem strony
internetowej Agencji Rynku
Rolnego.
Podstawowymi funkcjami PUE jest wypełnienie
formularzy elektronicznych

udostępnionych w ramach poszczególnych usług, opatrzenie
ich podpisem (kwalifikowany
podpis elektroniczny bądź profil
zaufany ePUAP) oraz ich przesłanie do ARR. Dzięki PUE można
również uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w Profilu
Interesanta, wniesienie należnej

opłaty, sprawdzić stan sprawy
oraz uzupełnić braki w już przesłanych dokumentach.
Platforma Usług Elektronicznych zastąpiła funkcjonującą do tej pory aplikację
e-Wnioski. Odwiedź PUE:
www.arr.gov.pl
Źródło: ARR

Ruszają kredyty na spłatę
zobowiązań cywilnoprawnych
Agencja podpisała aneks do umowy o współpracy
z SGB Bank S.A., który umożliwia uruchomienie
nowej linii kredytów preferencyjnych ZC.
Nowa linia kredytowa
ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych
w związku z prowadzeniem
produkcji mleka, świń lub
owoców i warzyw przez producentów rolnych, których
przychody są niewystarczające
na sfinansowanie zobowiązań
cywilnoprawnych w okresie
od dnia 7 sierpnia 2014 r. do
dnia 30 kwietnia 2016 r.
Producenci mleka, świń
lub owoców i warzyw mogą
zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A. lub
banki spółdzielcze zrzeszone
w SGB-Banku S.A., kredytu
na sfinansowanie zobowiązań

cywilnoprawnych. Kwota
kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może
wynosić więcej niż 5 mln zł
na gospodarstwo rolne lub
dział specjalny produkcji
rolnej. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi
rolnemu nieoprocentowanej
pożyczki dla producentów
mleka, świń lub owoców
i warzyw na sfinansowanie
nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze
publicznoprawnym, o której
mowa w § 13i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych
zadań ARiMR (Dz. U. 2015 r.,
poz. 187 ze zm.). Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.
Oprocentowanie należne
bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2,5%,
przy czym przez pierwsze dwa
lata od dnia zawarcia umowy
kredytu w wysokości 1%, pozostałą część spłaca Agencja.
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC
może być stosowana w okresie
kredytowania, ale nie dłużej niż
przez 8 lat liczonych od dnia
zawarcia umowy kredytu.
Źródło: ARiMR

Priorytetem jest rozbudowa portfolio
produktów oraz ekspansja zagraniczna.
Na specjalnej konferencji
prasowej w Nowej Sarzynie,
przedstawiciele Spółki podsumowali najważniejsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy
w obszarze AGRO i przedstawili plany na przyszłość.
Wśród najważniejszych osiągnięć wymieniono m.in. podwojenie wartości eksportu,
wprowadzenie na początku
2016 roku nowej linii produktowej w kategorii Dom &
Ogród – ZIEMOVIT – obejmującej produkty do pielęgnacji
działek, ogrodów czy roślin
balkonowych, premiery nowych produktów dla rolników,
znaczący rozwój sił sprzedaży
oraz udane kampanie reklamowe sztandarowych marek
największego polskiego producenta środków ochrony roślin
– grupy produktów Chwastox
oraz Agrosar.
Do 2021 roku największy
polski producent środków
ochrony roślin zamierza wprowadzić do swojej oferty w obszarze AGRO około 50 nowych
produktów – głównie herbicydów i fungicydów. CIECH
Sarzyna planuje również rozszerzenie swojego portfolio
o nowe insektycydy i zaprawy. Już dziś asortyment Spółki
obejmuje ponad 40 produktów
AGRO, zaspokajających różne
potrzeby rolników, ogrodników i działkowców.
CIECH Sarzyna, która
w ostatnim czasie podwoiła

eksport swoich produktów
AGRO, planuje dalszą ekspansję zagraniczną.
Dołączamy do naszej oferty
nowe technologie zastosowań
środków ochrony roślin w obrębie głównych upraw, koncentrując się na problemach
rolników, najbardziej istotnych
pod względem ekonomicznym.
Strategia ta jest odpowiedzią
na prognozy i tendencje rynkowe oraz obecną, ciężką sytuację w popycie na środki
ochrony roślin, jaką odnotowały wszystkie firmy o zasięgu europejskim i globalnym
w sezonie 2016 – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes CIECH
Sarzyna.
W 2016 roku CIECH Sarzyna zakończyła 30 procesów
rejestracyjnych na rynkach
zagranicznych, rozpoczynając jednocześnie 18 nowych
procesów rejestracyjnych, dla
których przewidywany termin
wejścia na rynek to lata 20192020. Warto podkreślić, że
w 2016 roku Spółka zarejestrowała swoje produkty na
8 rynkach: w Hiszpanii, UK,
Holandii, Słowacji, Czechach,
Macedonii, Słowenii i Iranie.
Przedstawiciele Spółki
poinformowali również, że
w 2017 roku planują wprowadzić na polski rynek dwie
nowości w obszarze AGRO Chwastox Complex 260 EW,
selektywnie działający środek
przeznaczony do zwalczania

chwastów dwuliściennych
w uprawach zbóż oraz na obszarach trawiastych (trawniki,
boiska sportowe i pola golfowe)
i Labrador Extra 50EC – produkt do zwalczania chwastów
jednoliściennych w uprawie
rzepaku, ziemniaka i buraka
cukrowego.
Największy polski producent środków ochrony roślin
przedstawił również swoje
plany dot. rozwoju marki
ZIEMOVIT. W najbliższym
czasie CIECH Sarzyna planuje
wdrożenie 10 kolejnych produktów (m.in. środka grzybobójczego, podłoża do siewu
i pikowania czy regeneratora
do trawników), pozyskanie kolejnych partnerów handlowych
i dalsze działania marketingowe – w tym współpracę z programem „Maja w Ogrodzie”,
produkcję filmów poradnikowych z najpopularniejszym
polskim bloggerem ogrodniczym - Ogrodnikiem Tomkiem
oraz rozbudowę cieszącej się
dużym zainteresowaniem aplikacji „Wirtualny ogród”.
Potencjał marki, realizowane wsparcie marketingowe i wysoka jakość pozwalają
nam sądzić, że ZIEMOVIT
w średniookresowej perspektywie czasowej będzie liderem
w swojej kategorii – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dopłaty do materiału siewnego
W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o
przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie. Wnioski będą przyjmowane do
25 czerwca 2017 roku.
O przyznanie dopłaty można ubiegać się z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca
2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):
• zbóż ozimych
• zbóż jarych
• roślin strączkowych
• ziemniaka

• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych
z gatunków roślin objętych
systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka).
Przy składaniu wniosku
o przyznanie dopłaty należy
zwrócić uwagę na to, że:
• wysokość stawek dopłat
obowiązujących w 2017 r.
będzie określona w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września
• decyzje będą wydawane
w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia RM
• w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te
mieszanki, w skład których
wchodzą jedynie nasiona

posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany
• obowiązuje nowy wzór
wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r.
Nowy wzór wniosku oraz
szczegółowe informacje
uzyskania dopłaty zostały
zamieszczone na stronie Internetowej ARR pod adresem:
http://www.arr.gov.pl/warunki-uzyskania-doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany-de-minimis-w-rolnictwie
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale
Terenowym ARR właściwym
dla miejsca zamieszkania albo
wysłać pocztą.
Źródło: ARR
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Jakie prognozy dla kukurydzy?
6
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Rok 2016 był dla kukurydzy wyjątkowo korzystny, w porównaniu z 2015, który przebiegał pod znakiem
dramatu na polu. O tym rozmawiamy z prof. Markiem Korbasem z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

W 2016 roku nawet z chorobami w kukurydzy był spokój.
W okresie siewów i wschodów
były pewne perturbacje, ale to

szybko minęło. Sezon w całej
Polsce był wyjątkowo udany.
To było widać na polach: rośliny dobrze wyrośnięte, sięgające po 3-4 metry, mające
czasem po 2 dobrze wykształcone kolby.
Czego plantatorzy obawiają się najbardziej pod koniec
sezonu wegetacyjnego?
Zawsze jest niebezpieczeństwo pojawienia się helmintosporiozy czy rdzy na liściach
albo drobnej plamistości liści, ale poważniejszą sprawą
jest fuzarioza kolb. Wówczas
jest już za późno na stosowanie chemii, bo środki które

stosowaliśmy wcześniej już
przestają działać, a równocześnie zostaje za mało czasu do zbioru na stosowanie
kolejnych. Cieszmy się, że
mamy fungicydy w kukurydzy. Na polach w Smolicach,
gdzie rozmawiamy, stosowano
Retengo Plus. Istnieją również
inne środki, przeważnie oparte
na tych samych substancjach
czynnych czyli strobilurynie
z dodatkiem triazolu. Całe
szczęście że te specyfiki są
zarejestrowane, bo jeszcze
do niedawna chemii do stosowania w kukurydzy w trakcie
wegetacji nie mieliśmy wcale.

Jeśli chodzi o hodowlę
twórczą, jakie pana zdaniem są największe wyzwania i w jakim kierunku
będzie ona szła w najbliższym
czasie?
Problemów jest kilka: fuzaryjna zgnilizna łodyg, fuzarioza kolb i niezmiernie ważne
- choroby liści. Hodowcy,
dążą do tego aby odporność
była jak największa. Najlepiej,
aby odmiana była całkowicie
odporna, ale to nie jest taka
prosta sprawa. Proces hodowlany, jeśli chodzi o odporność,
jest długotrwały i niełatwy.
W mojej opinii, nie ma też

u nas takiego kierunku hodowli, gdzie hodowca by się
koncentrował na przetrwaniu
okresu suszy. Istnieją odmiany
genetycznie modyfikowane,
które mają taki czynnik, ale
są to odmiany dedykowane
Afryce. Mam nadzieję, że aż takiej potrzeby u nas nie będzie.
Dlatego też hodowcy bardziej
biorą pod uwagę odporność na
fuzariozę kolb, głownię kukurydzy i choroby liści.
Ta Afryka potrafi nam
jednak już pogrozić palcem,
bo w 2015 przesunęliśmy się
w lipcu o jedną strefę klimatyczną, a w sierpniu o dwie.

W 2016 z kolei wiosna była
sucha, ale zimna. Czy podziela pan opinię, że ta druga sytuacja wcale tak wiele szkody
nie narobiła?
Nie ma tu jednoznacznej
odpowiedzi. Znam pola, na
których było widać zakłócenia w rozwoju kukurydzy. Pocieszające jest to, że pomimo
tak silnego stresu, te rośliny
również wydały jedną dobrze
wykształconą kolbę. Są one
ogólnie słabsze, niższe i mniejsze, ale kolba była jak należy.
Jakby jednak porównać do suszy 2015, plonowanie wcale
nie było takie złe.

Podsumowanie sezonu kukurydzianego

Rok 2016 można zaliczyć do sprzyjających dla rolników uprawiających kukurydzę w Polsce.
Decydujący wpływ na dobre
wyniki w uprawie kukurydzy
miały przede wszystkim korzystniejsze niż przed rokiem
warunki pogodowe.
Kwiecień 2016 roku, w zależności od regionu, był od
0,5 do 1,5°C cieplejszy niż
zazwyczaj. Przyspieszyło to
przeprowadzenie wiosennych
prac polowych oraz umożliwiło rozpoczęcie siewu kukurydzy o około tydzień wcześniej
niż w roku poprzednim. Za
wczesnymi siewami kukurydzy
przemawia przede wszystkim
chęć jak najlepszego wykorzystania wilgoci w glebie po zimie, szczególnie w obliczu
często nastających w ostatnich
latach susz w maju i czerwcu. Dlatego też wielu rolników
zdecydowało się rozpocząć
siew kukurydzy względnie
wcześnie. Na początku drugiej połowy kwietnia nastąpiło jednak znaczące obniżenie
temperatury powietrza, które
wstrzymało siewy. Sytuacja
taka trwała przez kilka do
miejscami kilkunastu dni, aby
w końcu miesiąca ulec poprawie i umożliwić tym samym
kontynuowanie zasiewów.
Maj 2016 roku również okazał się miesiącem cieplejszym
niż w wieloleciu przy jednocześnie niższym poziomie
opadów atmosferycznych niż
zazwyczaj. W wielu regionach

Polski można było wówczas zaobserwować ciekawą sytuację
– rośliny kukurydzy wysiane
w połowie kwietnia, czyli
przed wystąpieniem ochłodzenia, nie różniły się istotnie od
tych wysianych w końcu tego
samego miesiąca lub nawet na
początku maja. Spowodowane
to było faktem, iż okres chłodów kwietniowych znacząco
spowolnił lub nawet zahamował kiełkowanie i wschody
młodych roślin do tego stopnia, iż siewki rozwijające się
z nasion wysianych kilkanaście dni później w znacznie
korzystniejszych warunkach
termicznych szybko „nadrobiły zaległości” i znajdowały się
w podobnej fazie rozwojowej.
W związku z tą sytuacją
większego niż zwykle znaczenia nabiera również kwestia
różnic pomiędzy odmianami
kukurydzy o ziarnie typu flint
i dent. Odmiany o ziarnie typu
flint z racji lepszej tolerancji na
niskie temperatury i dobrego
wigoru wiosennego, pomimo
wcześniejszego siewu w większości przypadków dobrze
poradziły sobie w niesprzyjających warunkach i rozwijały
się prawidłowo lub nieznacznie
wolniej niż zazwyczaj. Natomiast odmiany o ziarnie typu
dent, które charakteryzują
się większymi wymaganiami
cieplnymi i słabszą tolerancją

na niskie temperatury w czasie kiełkowania i wschodów,
pomimo nieco późniejszych
siewów mocniej zareagowały na niskie temperatury, co
przełożyło się na wolniejszy
rozwój początkowy. Dało to
odmianom o ziarnie typu flint
przewagę już na starcie nad odmianami o ziarnie typu dent.
Lato nie było tak upalne jak
w roku 2015, a w lipcu odnotowano nawet większe niż
zazwyczaj opady, tak potrzebnego w tym czasie deszczu.
Sprawiło to, iż rośliny kukurydzy w przeważającej części
kraju były w dobrej formie,
wytworzyły wysoką biomasę i miały dobrze zapylone
kolby, co z kolei pozwalało
liczyć na wysokie plony, zarówno ziarna, jak i kiszonki.
W końcu września średnia
temperatura powietrza uległa

obniżeniu i nastała trwająca
kilka tygodni pogoda obfita w opady deszczu, które
w październiku wyniosły
lokalnie nawet 350% normy z wielolecia. Sprawiło to
rolnikom liczne problemy ze
zbiorem kukurydzy i wpłynęło na opóźnienie i wydłużenie zbiorów, szczególnie na
wschodzie kraju, gdzie opady
deszczu były najbardziej obfite.
Rekompensatą były natomiast
wysokie do bardzo wysokich
plonów ziarna i kiszonki, które były znacząco wyższe od
tych z jakże trudnego roku
2015 i kształtowały się mniej
lub bardziej na poziomie plonów z korzystnego roku 2014.
Bardzo dobre wyniki odnotowały odmiany o ziarnie
typu flint należące do grup
wczesnej i średniowczesnej.
Z jednej strony sprzyjały im

lub nie zaszkodziły w takim
stopniu jak, odmianom o ziarnie typu dent, warunki termiczne panujące w okresie
siewów, z drugiej natomiast
pomogły przebieg pogody latem oraz obfite opady deszczu
na jesieni. Przykładem takiej
odmiany jest DKC3350, która w wielu rejonach Polski
osiągała plony ziarna rzędu
13-15 t/ha w przeliczeniu na
wilgotność 15% i wyższe oraz
zwyciężyła w tegorocznych
Doświadczeniach Rozpoznawczych COBORU kukurydzy na
kiszonkę ze średnim plonem
ogólnym świeżej masy wynoszącym 65 t/ha, co stanowi
107% wzorca.
Należy jednak zaznaczyć, iż
odmiany kukurydzy o ziarnie
typu dent, pomimo początkowych trudności, również
osiągały bardzo wysokie plony.

Jedną z nich jest na przykład
DKC3623, która co roku potwierdza swój wysoki poziom
plonowania, a w roku obecnym w Doświadczeniach PDO
COBORU w grupie średniopóźnej kukurydzy na ziarno
osiągnęła wynik 105% wzorca,
czyli 13,8 t/ha przy wilgotności 14% (średnia wilgotność
ziarna w czasie zbioru wynosiła 24,9%).
W sytuacji kiedy większość
odmian kukurydzy plonuje na
wysokim i często zbliżonym
poziomie nie zawsze łatwo jest
wskazać te najlepsze. Wysoki potencjał plonowania nie
zawsze idzie w parze z jakże
ważną stabilnością, dlatego
też wybierając odmianę do
uprawy należy przeanalizować jej wyniki na przestrzeni
możliwie kilku lat.
Marcin Liszewski
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Biostymulatory na start!
Krytycznym okresem dla ozimin jest
wiosenne wznowienie wegetacji.
Wiosenne wznowienie wegetacji przez oziminy i następnie
ich prawidłowy rozwój, zakończony wydaniem zadawalającego i dobrego jakościowo plonu,
uzależnione jest od wielu czynników, głównie od warunków
środowiskowych, a zwłaszcza
atmosferycznych jakie wystąpiły w okresie trwania zimy
oraz na przedwiośniu.
Przetrwanie przez oziminy niskich temperatur,
w momencie gdy występuje
okrywa śnieżna nie stanowi dla nich większego ryzyka. Problem pojawia się
w momencie, pojawienia
się niekorzystnych warunków atmosferycznych (np.
przedłużającej się odwilży),
a także wystąpienia wiosennych przymrozków, opadów
gradu lub suszy. Wystąpienie jednego lub kilku z tych
niekorzystnych czynników,
może w sposób negatywny
wpłynąć na kondycję ozimin. Osłabione przez te niekorzystne warunki rośliny,
wymagają jak najszybciej
regeneracji i dalszego zabezpieczenia przed następczym
oddziaływaniem czynników
stresowych. Na całe szczęście
tego typu ochronę plantacji
ozimin, zapewniają preparaty zwane biostymulatorami.

Co to są
biostymulatory
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Komisję
Europejską, są to: „produkty zawierające substancję/e
lub mikroorganizmy, przeznaczone do stosowania na
roślinę, nasiona lub strefę
korzeniową w celu stymulowania naturalnych procesów
zwiększających efektywność
wykorzystania składników
pokarmowych, tolerancję na
stres abiotyczny lub/i jakość
plonu, którego działanie nie
zależy od zawartości składników pokarmowych”.

Skład biostymulatorów
i ich działanie
W skład biostymulatorów
wchodzą różnorodne substancje, zarówno naturalne jak
i syntetyczne, np. aminokwasy, związki fenolowe, wyciągi
z roślin (np. z alg), substancje
huminowe czy pierwiastki,

a także ich mieszanki z substancjami odżywczymi.
Sposób oddziaływania
biostymulatorów na rośliny
jest różnorodny (zależny od
składu), ale przede wszystkim
koncentruje się na wspomaganiu procesów życiowych roślin
oraz zwiększaniu ich odporności na czynniki stresowe,
a realizacja tych zadań może
zachodzić na każdym poziomie
organizacji biologicznej, od
pojedynczej rośliny, tkanki,
komórki, a kończąc nawet na
poziomie genów.

Kiedy stosować
biostymulatory?
Biostymulatory stosuje się
najczęściej w celu regeneracji osłabionych roślin uprawnych, lub profilaktycznie, tuż
przed spodziewanym wystąpieniem niesprzyjających warunków przed rozpoczęciem
wegetacji lub w trakcie trwania wegetacji. Chociaż najlepsze efekty regeneracyjne,
uzyskuje się po zastosowaniu biostymulatora ale tuż
przed wystąpieniem czynnika
stresowego. Dostarczenie roślinom substancji stymulujących powoduje najczęściej
wzmożoną reakcją obronną
na stres i szybszym zachodzeniem procesów odbudowy
uszkodzonych roślin. Należy
jednak zdawać sobie sprawę,
że biostymulatory nie są substancjami odżywczymi i efekty ich zastosowania są ściśle
skorelowane z warunkami
w jakich zostały aplikowane.
Najczęściej jest to związane
z intensywnością i czasem
wystąpienia czynnika stresowego oraz samą kondycją
rośliny uprawnej w momencie
zastosowania biostymulatora. Najprościej można to ująć
w ten sposób, że im silniej
oddziałujący czynnik stresowy tym większego efektu regenerującego możemy
się spodziewać. Oczywiście
należy pamiętać, że biostymulatory nie są panaceum
na każdy rodzaj czynnika
stresowego, a zastosowane
w nieodpowiednim momencie
nie przyczynią się do regeneracji rośliny uprawnej. W tym
przypadku liczy się nasilenie
danego czynnika oraz czas
wystąpienia i ekspozycji rośliny uprawnej.

Najczęściej to wiosenne
wznowienie wegetacji jest dla
ozimin tym krytycznym okresem dla ich wzrostu i rozwoju.
Dlatego dostarczenie substancji stymulujących w tym właśnie czasie, najsilniej powoduje
usprawnienie naturalnych procesów fizjologicznych, wpływając tym samym pozytywnie
na wielkość i jakość plonu.
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BIOSTYMULATOR

ROOTER
Korzeń to serce rośliny

Jak działają
biostymulatory
Przykładem mogą być rośliny rzepaku ozimego, które traktowane odpowiednimi
biostymulatorami, wykształcają większą liczbę rozgałęzień, łuszczyn i nasion,
natomiast w przypadku zbóż
obserwuje się wystąpienie
silniejszego rozkrzewienia
i wytworzenia większej liczby źdźbeł kłosonośnych. Ponadto biostymulatory mogą
korzystnie wpływać na
przyrost biomasy korzeniowej, pośrednio zwiększając
odporność na suszę, a często
także wspomagają pobieranie substancji odżywczych,
dlatego po zastosowaniu biostymulatora należy pamiętać
o dostarczeniu odpowiednich
dawek nawozów, tak aby pobudzonym do intensywnego
wzrostu roślinom nie zabrakło
składników pokarmowych do
dalszego wzrostu i rozwoju.
I na koniec bardzo ważna
informacja: w naszym kraju
nadal jest brak jasnych norm
legislacyjnych, co skutkuje tym, że biostymulatory
zamiast odrębnej grupy, rejestrowane są zgodnie z Ustawą o środkach ochrony roślin,
jako regulatory wzrostu i rozwoju (ok. 60 preparatów) lub
zgodnie z Ustawą o nawozach
i nawożeniu, jako środki wspomagające uprawę (ok. 20 preparatów), a część producentów
po prostu sprzedaje swoje produkty bez żadnej rejestracji,
co nierzadko może prowadzić
do powstawania nieporozumień związane z ich przeznaczeniem, wykorzystaniem
i działaniem.
mgr inż. Marcin Bortniak,
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa - Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław

Rooter to:
Silny, dobrze rozbudowany
system korzeniowy
Efektywne wykorzystanie
składników mineralnych
Szybsza regeneracja
ozimin wiosną

Preparat Rooter
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Najplenniejsze odmiany pszenicy jarej na 2017rok w krajowym rejestrze
Choroby
podst. źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Rdza zółta

Septoriozy liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Dojrzałość pełna
(liczba dni od 1.01)

Wyleganie

Wysokość roślin

Wsk. sedymen. SDS

Zawartość białka

Liczba opadania

Masa 1000 ziaren

Odmiany

Plon ziarna a2
(dt/ ha)

Tabela 1.Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (wg COBORU)
Plon ziarna a1
(dt/ ha)

azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych (łącznie z fungicydami),
ochroną przed wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi).
W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się dodatkowe stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu lub ograniczenie liczby
stosowanych zabiegów. Pozwala to oceniać reakcję odmian
przy dodatkowych nakładach na
nawożenie i ochronę. Różnice
w przyroście plonu poszczególnych odmian bywają znaczne,
co oznacza że takie same nakłady na ochronę mogą dać różne
efekty ekonomiczne.
Szeroki zestaw odmian daje
producentowi możliwość wyboru najodpowiedniejszej do
określonych warunków środowiska i kierunku użytkowania.
Odmiana oraz dostosowana do
niej poprawna agrotechnika warunkuje uzyskanie wysokich plonów, o dobrej jakości.
Ważnym kryterium wyboru odmiany jest jej plenność,
która przede wszystkim decyduje o opłacalności uprawy.
W 2016 roku średni plon ziarna
na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) dla odmian wzorcowych tego gatunku wynosił
66,8 dt z ha, natomiast na wysokim poziomie agrotechniki był
o 8 dt z ha większy. W wieloleciu
2014-2016 najlepiej plonowała
chlebowa odmiana Harenda.
Wysokim poziomem plenności
cechują się również Varius, WPB
Skye, Rusałka, Nimfa, wszystkie
cztery odmiany zarejestrowane
w 2016 roku oraz Goplana zarejestrowana w 2015 roku.
Wysokość i jakość plonu mają
duże znaczenie przy wyborze
odmiany do uprawy, ale również inne cechy, szczególnie te,
w obrębie których różnice odmianowe są największe. Dotyczy
to wysokości roślin, odporności
na wyleganie i choroby czy też
cech ziarna (masa 1000 ziaren,
wyrównanie).
Pszenica jara jest gatunkiem
odpornym na wyleganie. Przy
niskim poziomie nawożenia
azotowego, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu.
Z kolei przy wyższym nawożeniu
azotem zabieg skracania źdźbła
może być traktowany jako drugoplanowy. Do odmian o dużej
i dość dużej podatności na wyleganie należą Struna, Goplana,
Katoda, Ostka Smolicka, Serenada oraz WPB Skye.
Odmiany pszenicy jarej wykazują zróżnicowaną odporność na

Rok rejestracji

W 2016 roku pszenica jara
plonowała o blisko 4 dt z ha
gorzej w stosunku do roku
2015. Duży wpływ na taki
wynik miały panujące warunki
atmosferyczne. Wiosenne, okresowe niedobory wody, utrudniły
start oraz rozwój roślinom. Lato
z kolei przyniosło liczne opady.
Lipiec oraz początek sierpnia
obfitowały w deszcze. Występujący na przemian nadmiar
i niedobór wody przyczynił się
do szybkiego dojrzewania ziarna,
rozwoju chorób powodowanych
przez grzyby, pogorszenia stanu
roślin oraz obniżenia plonu.
W Krajowym rejestrze pszenicy jarej znajduje się obecnie
28 odmian pszenicy zwyczajnej
oraz jedna odmiana pszenicy
twardej i jedna odmiana pszenicy orkisz.
Wśród odmian pszenicy zwyczajnej najliczniej reprezentowana jest grupa jakościowych
odmian chlebowych A (21 odmian), znacznie mniej odmian
jest w grupie pszenic chlebowych
B (4) i w grupie elitarnych odmian chlebowych E (2). W grupie
pszenic pastewnych lub innych C
jest tylko jedna odmiana Radocha. Odmiany pszenicy zwyczajnej jarej w większości pochodzą
z krajowej hodowli. Zagranicznych jest obecnie sześć.
Dwie odmiany Ostka Smolicka (grupa A) oraz Zadra (grupa
B) charakteryzują się ościstym
kłosem. Pszenica twarda SMH87
jest również oścista. Taka budowa kłosa czyni je bardziej przydatnymi do uprawy na terenach
przyleśnych gdyż w mniejszym
stopniu są uszkadzane przez dziką zwierzynę. Straty jakie ponosi
w konsekwencji rolnik często
są wysokie, więc może warto
czasami pomyśleć o odmianach
ościstych.
W tabeli 1 zamieszczono trzyletnie wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych odmian
pszenicy jarej. Pominięto w niej
jedynie 6 odmian które nie były
badane w ostatnich dwóch lub
trzech latach. Kolejność odmian
w tabeli uszeregowano według
malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki
(a1) w poszczególnych grupach
technologicznych.
Badania rejestrowe i porejestrowe pszenicy prowadzi
się przy uprawie na dwóch,
zróżnicowanych poziomach
agrotechniki. Wysoki poziom agrotechniki (a2) różni
się od przeciętnego zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem
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elitarne chlebowe (grupa E)
Bombona

2005

61,3 72,0
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9

9
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5
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jakościowe chlebowe (grupa A)
Varius

2016

WPB Skye

2016

Rusałka

2016

Nimfa

2016

Goplana

2015

Arabella

2011

Tybalt

2005

Mandaryna

2014

KWS Torridon

39,2

8

7

8
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6
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7
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5
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8
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6
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7
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6
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6

9

98

4

213
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2010 63,8 76,2 40,7

7

5

9

94

4

213

5

4

3

1

4

5

5

Serenada

2015

Struna

2013

Kandela

2010

Monsun

2004

Łagwa

2009

Katoda

2008

Izera

2012

Ostka
Smolicka *

72,8 80,3
71,8 80,2
71,6 81,1
71,5 78,9
70,9 80,7
69,9 77,6
69,9 78,6
69,5 78,1

68,4 77,4
68,4 77,7
68,2 76,2
68,1 77,0
66,7 75,1
65,6 76,9
64,8 75,7

chlebowe (grupa B)
Harenda

2014

Kamelia

2015

Trappe

2008

73,1 80,9
68,7 78,7
66,4 77,0

40,9

7

6

9

91

6

213

5

5

6

7

6

6

5

40,3

9

7

7

86
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4
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6

4
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5
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8

88

6
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4

5

5

5

6

4

4

4

4

4

4

pastewne lub inne (grupa C)
Radocha

2011

66,7 78,2

43,4

5

7

8

89

6

213

* - odmiana oścista
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe,
ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie
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choroby. W ostatnich latach na
pszenicy jarej powszechnie występują septoriozy liści, brunatna
plamistość liści i mączniak prawdziwy. Stopień odporności na
poszczególne choroby jest cechą
odmianową. Od pewnego czasu
notuje się porażenie odmian rdzą
żółtą. Choroba ta pojawia się tylko w niektórych latach, jednak
na odmianach podatnych przyczynia się do znacznej obniżki
plonu. Obserwujemy tutaj duże
różnice odmianowe. Odmianami o największej wrażliwości

na patogena wywołującego tę
chorobę są Ostka Smolicka, Izera
oraz Rusałka.
Odmianami o największej
wrażliwości na rdzę brunatną
są: Bombona (E) oraz Ostka
Smolicka (A). Wiedza na temat
odporności odmian na choroby i wyleganie pozwala przyjąć
optymalny program ochrony.
Informacje na temat nowych
odmian można uzyskać ze strony internetowej COBORU oraz
z wydawanej co roku Listy Opisowej Odmian. Można również

skorzystać z „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”. Lista ta tworzona jest
co roku przez zespoły ekspertów
z poszczególnych województw,
w oparciu o wyniki doświadczeń
przeprowadzonych w ramach PDO
i zawiera odmiany najlepiej sprawdzające się w danym rejonie kraju.
W roku 2016 odmianami zalecanymi do uprawy w największej
liczbie województw były: Harenda, Tybalt oraz KWS Torridon.
Mgr inż. Aneta Popek
COBORU
Słupia Wielka

MIKROCHELAT
w rolnictwie ekologicznym
Trzy chelaty nawozowe z serii MIKROCHELAT – MIKROCHELAT
Mn-13, MIKROCHELAT
Cu-15 i MIKROCHELAT
Zn-15 zostały 23 września
2016 roku zakwalifikowane
przez IUNG-PIB w Puławach
do stosowania w rolnictwie
ekologicznym. Preparaty zostały zamieszczone w wykazie nawozów i środków
poprawiających właściwości
gleby, zakwalifikowanych do
stosowania w rolnictwie ekologicznym, który jest dostępny
na stronie internetowej www.
iung.pl. Obecnie na kwalifikację oczekuje MIKROCHELAT Fe-13.
Formułę ultragranulatu wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe:
• szybka rozpuszczalność

dzięki
unikalnej
strukturze,
• całkowita rozpuszczalność
– roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest
pozbawiony osadu,
• bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie,
• brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika
z wodą.
• wysoka odporność na
czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak
zbrylania).
Chelaty nawozowe MIKROCHELAT wyróżnia pełne schelatowanie, doskonała
mieszalność z większością
agrochemikaliów, bezpieczeństwo dla roślin, szybkie
wchłanianie i przyswajanie
przez rośliny. Serię tworzy

7 chelatów nawozowych:
Zn-15, Cu-15, Mn-13, Fe13, Fe-11, Fe-8 oraz Fe-6 o-o.
Polecana jest w uprawie roślin
do zabiegów dolistnych, doglebowych i fertygacji w celu
skutecznego zapobiegania i likwidowania niedoborów: miedzi, żelaza, manganu i cynku.
INTERMAG ma wieloletnie doświadczenie w produkcji
wysokiej jakości chelatów nawozowych. Sposób ich wytwarzania opiera się na technologii
chronionej wieloma patentami.
W 2015 roku firma otworzyła nowoczesną instalację do
produkcji nawozów w postaci
ultragranulatu.
Szczegółowe informacje na
temat serii MIKROCHELAT są
dostępne na www.intermag.pl.
Źródło: INTERMAG
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Międzyplony

Więcej informacji na stronie
www.jedynyniezastapiony.pl
K+S Polska sp. z o.o.
Spółka należąca do Grupy K+S
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Gleba jest największym kapitałem rolnictwa.
Glebę należy traktować jako
dynamiczny układ wielu różnych
elementów i stosować takie metody jej zabezpieczania, by stwarzać
roślinom jak najlepsze warunki
do wzrostu i rozwoju.
Dążenie do zwiększania zawartości składników pokarmowych
oraz utrzymywania odpowiedniego odczynu jest zbyt dużym
uproszczeniem i nie wystarcza,
aby w pełni wykorzystać potencjał
plonotwórczy gleby. Większość
składników mineralnych występujących w glebie jest niedostępna
dla roślin, dlatego tak istotne jest
uruchamianie tych zasobów oraz
uzyskanie odpowiedniej struktury gleby, która warunkuje jej
aktywność biologiczną, reguluje
właściwości wodne, powietrzne
i cieplne oraz umożliwia penetrację korzeni w głąb.
Jednym z najprostszych sposobów inteligentnego i efektywnego
zarządzania glebami jest stosowanie odpowiednio zaplanowanych
płodozmianów. Stosowanie międzyplonów wspiera funkcję gleby
i przyczynia się do zwiększenia
w niej zawartości próchnicy oraz
sprzyja tworzeniu się struktury
gruzełkowatej. Poprzez konserwację, czyli wbudowanie składników
pokarmowych, międzyplony odciążają bilans konta nawożenia.
Przeciwdziałają także erozji oraz
zwiększają możliwości gromadzenia wody w glebie. W wąskich
płodozmianach wyrównują bilans

próchnicy i stabilizują plony. Stosując międzyplony powodujemy
ponadto wzrost aktywności biologicznej gleby, a także ograniczamy parowanie i regulujemy
temperaturę gleby na skutek jej
zacienienia.
Z uwagi na niską zawartość
próchnicy w naszych glebach
należy dążyć do utrzymania
zrównoważonego bilansu substancji organicznej. Jej dopływ
do gleby gwarantuje między
innymi uprawa międzyplonów.
Jednak, by bilans składników był
zrównoważony i wyższy niż mineralizacja spowodowana uprawą,
wybór właściwych mieszanek
nie jest wcale prosty.
Odpowiedni międzyplon powinien nie tylko rozszerzyć wąski płodozmian, stłumić chwasty,
i zagwarantować dużą bioróżnorodność biologiczną, ale także
umożliwić maksymalne wykorzystanie profilu glebowego przez
korzenie oraz poprawić żyzność
gleby. Zdecydowanie lepiej sprawdzają się mieszanki niż wysiew
jednogatunkowy. Odpowiednio skomponowane zapewniają
równie wysokie lub wyższe plony
biomasy w porównaniu do siewu
czystego, więcej bardziej różnorodnych wydzielin korzeniowych,
a przez to wyższą aktywność mikrobiologiczną i większą ilość
próchnicy. Dodatkowo uruchamiają i gromadzą składniki nie
tylko dla samych siebie, ale także

ESTA® KIESERIT –
JEDYNY NIEZASTĄPIONY

Nawóz mineralny – kizeryt
25 % MgO · 50 % SO3

URODZAJ

upraw następczych. Gwarantują wzrost bioróżnorodności oraz
obronę przed chorobami i szkodnikami. Kompensują biotyczne
i abiotyczne czynniki stresowe
i efektywnie tłumią chwasty.
Odpowiednio dobrany międzyplon okrywa glebę i osłania ją od
wiatru, ograniczając dzięki temu
erozję w okresie od zbioru do siewu rośliny następczej.
Przykładem takiego kompleksowego programu służącego do poprawy struktury gleby
są mieszanki TerraLife. Są one
dostosowane do wszystkich typów płodozmianu, są spoiwem
łączącym dwa cele – zazielenienie
i żyzność gleby. Podczas ich uprawy zostają zachowane wszelkie
parametry niezbędne dla zapewnienia przepisów prawa dotyczących obszarów proekologicznych,
a jednocześnie zwiększana jest
żyzność gleby. Należy pamiętać, iż
aby uzyskać kompleksowy wpływ
na aktywność gleby i uniknąć rozwarstwienia materiału siewnego,
należy połączyć ze sobą minimum
pięć gatunków roślin.
Należy pamiętać, że stosowanie międzyplonów to nie
tylko wywiązanie się z programów rolnośrodowiskowych, ale
przede wszystkim wzbogacenie
gleby w substancje organiczne
i mikroorganizmy, czyli dbanie
o podstawowy warsztat pracy
każdego rolnika.
Anna Rogowska

Wyleganie

Dojrzałość pełna

Mączniak

Rdza owsa

Rdza źdźbłowa

Helmintosporioza

Septorioza liści

210

5

4

4

5

5

Bingo

2009 71,0 23,8 42,6 11,8

4,8

107

6

209

5

5

5

5

5

Harnaś

2014 70,6 28,8 36,1 11,2

3,7

102

6

211

5

5

4

5

6

Romulus 2016 70,6 27,1 39,5 11,6

4,7

104

3

209

4

4

4

5

4

2015 70,0 26,3 39,4 11,4

5,3

102

4

210

5

5

6

5

5

Nawigator 2015 69,9 24,2 41,5 12,3

4,9

104

6

211

5

6

6

5

5

Owies zwyczajny

Paskal

rejestr oferuję bogatą gamę
odmian, odznaczających się
różnorodnymi cechami, ale co
najważniejsze są to odmiany
przebadane na terenie naszego
kraju, stąd mniejsze ryzyko zawodności w porównaniu z odmianami ze Wspólnotowego
Katologu CCA, rejestrowanymi w innych państwach UE.
Obecnie zarejestrowanych
jest 30 odmian, w tym 25 owsa
zwyczajnego i 5 nagiego. Dwadzieścia trzy odmiany owsa
zwyczajnego nadaje się do
uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych
terenów górskich (odmiany
nizinne), a dwie przeznaczone
są do uprawy na wyżej położonych terenach górskich
(odmiany górskie). Są to
w większości kreacje żółtoziarniste, preferowane w produkcji, wyjątek stanowi jedynie
odmiana Gniady o brązowym
zabarwieniu łuski.
Rok 2016 był niekorzystny
dla uprawy owsa. Chłodna
wiosna oraz niedobory wody
w najważniejszych momentach
dla roślin wpłynęły niekorzystnie na wysokość plonów,
które były jeszcze niższe niż te
uzyskane w i tak już w słabym
2015 roku.

Odmianami najlepiej plonującymi w minionym sezonie
wegetacyjnym były: Komfort
i Bingo (przodujący już od
kilku lat w badaniach PDO),
a także Harnaś oraz najnowsza Romulus, z wynikami (od
71,5 do 70,6).
Miniony rok nie sprzyjał
porażeniu roślin przez najczęściej występujące choroby, zwłaszcza grzybowe. Tylko
w nielicznych miejscowościach
notowano nieznaczne porażenie rdzą owsa, helmintosporiozą czy mączniakiem
prawdziwym.
Zdrowotność jest tuż po
plonowaniu jedną z najważniejszych cech odmiany, na
którą warto zwrócić uwagę.
Najlepszą, zazwyczaj charakteryzują się odmiany najnowsze, gdyż ich odporność nie
została jeszcze przełamana
przez patogena.
Ważną właściwością, na
którą należy zwrócić uwagę
wybierając odmianę do siewu jest podatność odmian na
wyleganie. Spośród wszystkich badanych odmian dość
dobrą notę w tej cesze otrzymały odmiany Bingo, Harnaś,
Nawigator, Komfort czy Siwek.
Nie bez znaczenia jest

Wysokość (cm)

5

Zawartość białka
(% s.m.)

102

Masa
1000 ziaren (g)

5,2

Udział łuski (%)

11,7

Odmiana

Komfort

Owies jest zbożem bardzo wdzięcznym jeśli chodzi o uprawę. Wyróżnia się
znaczną tolerancją na niskie
pH gleby, dlatego może być
z powodzeniem uprawiany
zarówno na glebach o odczynie kwaśnym jak i obojętnym,
a także spełnia ważną rolę fitosanitarną w płodozmianach
z dużym udziałem zbóż, jest
dość dobrym przedplonem dla
innych zbóż jak również sam
dobrze znosi uprawę po nich.
Ziarno owsa w zdecydowanej części przeznaczone jest na
paszę. Do niedawna gatunek
ten postrzegany był wyłącznie
jako zboże wykorzystywane
w żywieniu zwierząt, jednak
coraz częściej nabiera znaczenia jako składnik zdrowej, dobrze zbilansowanej diety dla
ludzi, a to za sprawą wysokiej wartości odżywczej (bardzo dobry skład białka oraz
spore ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
- NNKT). Produkty owsiane
znalazły tez zastosowanie
w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.
Mądry wybór odmiany jest
rzeczą bardzo ważną jeśli chcemy osiągnąć jak najlepsze rezultaty naszej pracy. Krajowy

Zawartość tłuszcz
( s.m.)

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe wybranych odmian owsa (wg COBORU)
Plon ziarna (dt/ha)

Owies w Polsce uprawiany jest na powierzchni około
pól miliona ha, i najwięcej w woj.: podkarpackim,
mazowieckim i podlaskim.
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Rok rejestracji

Odmiany owsa
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2013 71,5 27,2

37,7

Elegant

2016 69,7 25,6 39,1

11,6

4,7

108

6

210

6

5

5

5

4

Breton

2007 69,6 26,2 37,9 12,8

3,7

105

5

209

5

5

5

5

5

Scorpion 2008 69,3 25,8 42,6 12,3

3,7

105

5

209

4

4

6

5

5

Zuch

2008 69,0 25,6 36,5 12,3

3,9

109

5

211

4

5

5

5

5

Berdysz

2008 68,5 28,4 36,9 12,6

3,4

108

5

209

5

5

6

5

5

Arden

2010 68,4 26,4 34,4 11,2

3,8

108

5

211

5

6

5

5

5

Krezus

2005 67,5 29,2 35,8 11,5

4,7

103

6

211

5

5

5

5

5

•

100

3

208

6

4

7

4

5

Celer

2000 67,4 30,6 39,4

•

Haker

2010 66,0 25,9 35,8 11,2

3,7

108

5

212

6

6

5

5

6

Koneser

2007 62,2 23,8 33,4 11,7

4,1

104

5

.

5

6

4

5

6

Owies nagi
Amant

2014 50,5

2,7

26,9 13,9

8,8

100

3

210

5

5

6

4

5

Maczo

2010 50,0

4,7

27,0

15,1

7,2

97

4

209

5

5

5

5

5

Nagus

2011 51,6

2,8

26,3 15,4

8,1

108

6

210

6

4

5

5

5

Siwek

2010 51,2

3,7

26,4 14,9

7,7

99

4

210

6

6

5

5

4

• - brak danych
również jakość ziarna – określana udziałem łuski; z analizy
trzech ostatnich lat wynika, że
najmniejszym jej udziałem od
lat wykazują się odmiany owsa
zwyczajnego Bingo i Nawigator. Wysoką zawartością białka
wyróżniają się przede wszystkim odmiany owsa nagiego,
z odmian owsa zwyczajnego
Berdysz i Breton i Nawigator. Największą zawartością
tłuszczu cechują się odmiany
owsa nagiego, a także Komfort
i Paskal.
W uprawie owsa, jak i innych gatunków zbożowych,
bardzo istotne jest aby używać ziarna kwalifikowanego, wcześniej zaprawionego.
Należy również zastosować

odpowiednią obsadę nasion,
zależną od jakości gleby, rodzaju zastosowanego przedplonu oraz terminu siewu.
Przyjmuje się, że na glebach
kompleksów 1, 2, 4, 10 norma wysiewu powinna wynosić
450 ziaren/m2, a na pozostałych - 500 ziaren/m2.
Jeśli planujemy wysiew owsa
w mieszankach zbożowych
należy wziąć pod uwagę termin dojrzewania. W stosunku do jęczmienia, z którym
najczęściej tworzy mieszanki,
owies dojrzewa średnio kilka
dni później, stąd też zaleca się
odmiany wcześniejsze.
W tabeli 1 zamieszczono
trzyletnie wyniki ważniejszych
cech rolniczo-użytkowych

odmian owsa zarejestrowanych w KR. Uszeregowano je
według malejącego plonu ziarna. Pominięto odmiany, które
nie były badane w doświadczeniach COBORU w tym okresie.
Wyniki plonowania są średnią
z doświadczeń prowadzonych
przez COBORU w stacjach
i punktach doświadczalnych
na terenie całej Polski. Prezentowane wyniki przedstawiają potencjał plonowania
poszczególnych odmian, ale
nie uwzględniają zmienności
rejonowej (informacje na ten
temat można jednak uzyskać
w COBORU).
Mgr inż. Anna Stroiwąs
COBORU
Słupia Wielka

Owies w płodozmianie
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Uprawa owsa może znacznie poprawić rentowność produkcji, zwłaszcza
w płodozmianach zdominowanych przez pszenicę.
Warto zainteresować w uprawę owsa nie tylko z uwagi na
wszechstronne możliwości
wykorzystania ziarna w przemyśle, ale przede wszystkim
z uwagi na jego właściwości
fitosanitatne.
W ostatnim czasie obserwujemy ogólny trend – upraszczanie płodozmianów – krótkie
rotacje upraw charakteryzujące się wysokim udziałem zbóż
ozimych. Takie postępowanie
powoduje częste występowanie problemów z odpornością, szczególnie na chwasty
i choroby, nie prowadzi do spodziewanego wzrostu plonów,
a koszty produkcji z roku na
rok rosną. Włączenie owsa do
płodozmianu ułatwia uprawę
bezorkową, obniża nakłady na
ochronę i nawożenie – zwiększa wydajność finansową pełnej rotacji i stanowi korzystny
„element antyzmęczeniowy”
przeciwdziałający kompensacji
patogenów oraz poprawiający
jakość stanowiska.
W uprawie zbóż w monokulturze producenci bardzo
często zmagają się z chorobami
podsuszkowymi. Ryzyko ich
wystąpienia wzrasta z udziałem
zbóż w strukturze zasiewów. Są
szczególnie groźne w uprawie
zbóż po zbożach, zwłaszcza
pszenicy po pszenicy. Ta grupa
chorób to potencjalnie główna przyczyna spadku plonów
i znacznego pogorszenia ich

jakości. Najprostszą metodą
zapobiegania chorobom podsuszkowym jest przestrzeganie
zasad płodozmianu, gdyż duża
koncentracja zbóż ozimych
sprzyja niebezpieczeństwu
ich wystąpienia. A to prowadzić może do redukcji plonów
nawet o połowę.
Należy pamiętać, iż upraszczanie płodozmianów jest przyczyną nie tylko spadku plonów,
ale także i negatywnych zmian
środowiskowych. Prowadzi do
nagromadzenia się w glebie
substancji o działaniu fitotoksycznym, naruszenia równowagi jonowej w glebie, zaburzenia
jej struktury, a także zwiększenia inwazji patogenów.
Korzenie owsa wytwarzają
skopolatynę. Jest to alkaloid,
który przeciwdziała rozwojowi
chorób wywołujących uszkodzenia podstawy źdźbła zbóż.
Owies odporny jest na choroby
podsuszkowe. Z tego względu jest bardzo dobrym przedplonem dla innych gatunków
zbóż, zwłaszcza dla pszenicy
ozimej. Uprawa zbóż w monokulturze, jak już wspomniano,
powoduje spadek plonu.
Włączenie owsa w rotację
upraw w znaczny sposób hamuje rozwój patogenów chorobotwórczych w uprawach
następczych. Ponadto owies
charakteryzuje się niską podatnością na zachwaszczanie. Jego
uprawa nie tylko ogranicza

występowanie chwastów na
plantacji w sezonie wegetacyjnym, ale także i podczas
uprawy rośliny następczej.
Ma zatem bardzo pozytywny
wpływ na kondycję, wysokość
plonów uprawy następczej, a co
się z tym bezpośrednio wiąże
na rentowność całej produkcji.
Poza tym ten gatunek zboża
cechuje się bardzo niską wrażliwością na dobór przedplonów.
Spośród wszystkich gatunków zbóż jest najbardziej
odporny na uprawę w monokulturze. Jednak nie należy go
uprawiać zbyt często po sobie,
gdyż to prowadzi do istotnego
wyczerpania z gleby składników pokarmowych oraz zużywania dużych ilości wody, co
nie jest korzystne dla upraw
następczych. Ponadto uprawa
owsa w monokulturze może
prowadzić do nagromadzenia
się w glebie nicieni z rodziny
węgorkowatych. Owies powinien być stosowany jako
uprawa rozdzielająca następujące po sobie zboża ozime,
gdyż jest cennym elementem
zmianowania.
Stale rosnący popyt na
ziarno owsa – znajduje ono
wszechstronne zastosowanie
jako wartościowa pasza oraz
surowiec do produkcji płatków
oraz fitosanitarne właściwości
tej rośliny powinny zachęcić
producentów zbóż do większego zainteresowania się jego

uprawą. Koszty jego produkcji są niższe niż na przykład
pszenicy ozimej, gdyż rolnicy
uprawiający owies mniej wydają na ochronę łanu i nawożenie.
Dzięki cechom fitosanitarnym
owies zostawia po sobie bardzo dobre stanowisko, co ma
szczególnie istotne znaczenie
w przypadku bardzo uproszczonych płodozmianów stosowanych obecnie w wielu
gospodarstwach.
Przykładem bardzo uniwersalnej odmiany, która nadaje
się właściwie na każde stanowisko jest Poseidon. Toleruje
on okresowe braki wody, nawet
w przypadku wystąpienia wiosennych susz zapewnia uzyskanie wysokiego i jakościowego
plonu. Odporny jest na wyleganie, cechuje się bardzo dobrym
wyrównaniem.
Uprawa owsa w naszym
kraju jest wciąż niedoceniana.
Przez wielu producentów zbóż
traktowany jest jako zupełnie
zbędny gatunek . Mimo, iż ziarno owsa ma bardzo wysoką
wartość odżywczą, co sprawia,
iż jest niezastąpionym składnikiem żywieniowym zarówno
w naszej diecie, jak i w żywieniu zwierząt, jest rośliną
posiadającą właściwości fitosanitarne, to jednak producenci niechętnie zajmują się jego
uprawą. Może nadszedł czas,
by zmienić to nastawienie?
Anna Rogowska
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Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

Ciemnobrunatna plamistość

Zawartość białka

Tolerancja na niskie pH gleby
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Wyleganie
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Dojrzałość pełna
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Wysokość roślin (cm)
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Wyrównanie ziarna (%)

6
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Masa 1000 ziaren (g)

70,6 79,0 46,4 88 70 202 6
72,3 81,2 49,9 90 72 201 5

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Rynchosporioza

2015

Rdza jęczmienia

Radek

Plamistość siatkowa

Jednak rok 2016 ze względu
na panującą suszę wystąpiła
raczej mała presja chorób.
Jęczmień jary jest zbożem
podatnym na wyleganie, co
wynika z delikatnej budowy
źdźbła. Szczególnie jest to
widoczne przy intensywnej
technologii uprawy. W przedstawionym zestawieniu (tab.
1) wyróżnić możemy kilka kreacji o większej odporności na
wyleganie. Z grupy odmian
browarnych: Baryłka, KWS
Dante, KWS Irina i SU Lolek
oraz z grupy odmian pastewnych Fariba, Hajduczek, KWS
Vermont, Oberek, Paustian,
Polonia Staropolska, Rubaszek, Soldo.
Jęczmień jary znany jest
również ze stosunkowo dobrej
krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu wynosi 300 ziaren/m2
(gleby pszenne i żytnie bardzo
dobre) lub 350 ziaren/m2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy uprawie jęczmienia
na cele browarne stosuje się
wyższą obsadę – 350 ziarn/
m2. Ma to na celu ograniczenie
zbyt intensywnego krzewienia
roślin.
Na podstawie wyników
PDO w poszczególnych województwach tworzone są „listy
zalecanych do uprawy odmian
na obszarze województw”.
Odmianami rekomendowanymi w największej liczbie
województw w 2016 roku
były: Ella, Soldo, KWS Olof
i Iron. Więcej informacji na
temat odmian rekomendowanych znaleźć można na stronie
www.coboru.pl.

Mączniak prawdziwy

deszczu w roku 2016 spowodował, iż był to rok niezbyt
korzystny dla zbóż jarych.
Średni plon ziarna z wszystkich badanych odmian jęczmienia jarego na przeciętnym
poziomie agrotechniki (a1) wyniósł 64,4 dt z ha i był o ponad
9 dt z ha niższy niż w roku
poprzednim. Natomiast na wysokim poziomie agrotechniki
(przy zwiększonym nawożeniu
azotowym i zastosowaniem
dolistnych preparatów wieloskładnikowych, ochroną
przed wyleganiem i chorobami) średni plon wyniósł
71,5 dt z ha. W ostatnich
latach duży postęp możemy
zauważyć w plenności odmian
browarnych. Nowe odmiany
browarne tj RGT Planet czy
KWS Cantton znacznie przewyższają plennością odmiany
pastewne.
Obok plonu ziarna, istotne znaczenie w uprawie ma
również zdrowotność odmian.
Jęczmień jary jest gatunkiem
podatnym na choroby, z których najważniejsze to: mączniak prawdziwy, plamistość
siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza i ciemnobrunatna
plamistość. Różnice między
odmianami w większości
chorób jęczmienia jarego są
stosunkowo małe. Spośród
zarejestrowanych odmian,
wyróżnić możemy kilka,
które cechują się ogólnie dobrą odpornością na choroby.
Należą do nich: KWS Dante,
KWS Orphelia, SU Lolek,
KWS Olof, Penguin, Radek,
Rubaszek i Soldo. W ostatnich
latach na jęczmieniu jarym
najczęściej występowała plamistość siatkowa, rynchosporioza i mączniak prawdziwy.

Typu browarnego
Baryłka 2014 6,90
Britney 2015 5,90
KWS
2016 6,25
Cantton
KWS Dante 2014 6,10
KWS
2015 7,40
Fabienne
KWS Irina 2014 6,80
KWS
2013 6,80
Orphelia
Nokia
2013 6,55
Olympic 2013 6,55
RGT Baltic 2016 8,10
RGT Planet 2016 7,80
Salome 2014 5,85
Stratus 1999 4,15
SU Lolek 2014 6,85
Uta
2016 7,95
Typu pastewnego
Allianz 2016
Argento 2013
Atico 2009
Basic 2011
Ella
2012
Fariba 2012
Hajduczek 2013
Iron
2011
Kucyk 2012
KWS Atrika 2013
KWS Harris 2016
KWS Olof 2010
KWS
2016
Vermont
Natasia 2011
Oberek 2013
Paustian 2016
Penguin 2013
Podarek 2014
Polonia
2016
Staropolska

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Odmiany

Wartość browarna

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)

Rok rejestracji

Uprawiany jest nie tylko
w miejsce ozimin, które
wymarzły ale jako gatunek z przeznaczeniem zarówno na cele paszowe,
spożywcze i browarne.
Jego udział w powierzchni
uprawy pięciu podstawowych
zbóż i mieszanek zbożowych
przekracza 11%.
Na koniec roku 2016 stan
Krajowego rejestru wynosił
60 odmian jęczmienia jarego. Wśród nich 25 to kreacje
typu browarnego natomiast
35 było typu pastewnego.
Udział polskich odmian
w Krajowym rejestrze wynosi obecnie 43. W 2016 roku
z Krajowego rejestru zostały
wykreślone trzy odmiany – Basza – odmiana browarna oraz
Frontier i Tocada – odmiany
pastewne. Natomiast zarejestrowanych zostało dziesięć
nowych odmian: 4 odmiany
typu browarnego (KWS Cantton, RGT Baltic, RGT Planet,
Uta) oraz 6 odmian pastewnych (Allianz, KWS Harris,
KWS Vermont, Paustian,
Polonia Staropolska, Ringo).
Odmiany Polonia Staropolska
i Ringo pochodzą z hodowli
krajowej, natomiast pozostałe
to kreacje zagraniczne.
Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych
jęczmienia jarego wyniosła
w roku 2016 ponad 11 tys. ha,
z czego 72% to odmiany z Krajowego rejestru. Najbardziej
popularne na rynku nasiennym są obecnie: Ella – 10,4%,
Kucyk – 8,5%, Soldo – 7,0%,
Oberek - 4,2% i nowa odmiana RGT Planet – 3,8%. W zakwalifikowanej powierzchni
plantacji nasiennych udział
odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) wynosi obecnie
ok. 28% i zmniejszył się w porównaniu do lat poprzednich.
Wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych odmian
jęczmienia jarego zamieszczono w tabeli 1. W ostatnim
trzyleciu najlepiej plonujące
odmiany browarne to RGT
Planet, KWS Cantton, KWS
Irina, RGT Baltic, KWS Orphelia, Salome i KWS Dante.
W grupie odmian pastewnych
najwyższe plony uzyskały
również odmiany najnowsze
– KWS Harris i KWS Vermont,
a z nieco starszych Soldo, Ella,
Basic i Paustian.
Susza i niesprzyjający rozkład niewielkich opadów

Ringo 2016
72,6 81,2 49,6 85 74 203 5 5 4 5 5 5 5 6
Rubaszek 2014
73,3 79,5 46,5 86 70 202 6 6 5 5 5 5 5 5
69,8 77,5 47,8 88 76 202 5 4 5 5 5 5 4 4
Skald 2009
Soldo 2013
75,0 83,1 51,7 91 74 202 6 6 5 5 5 5 5 5
Suweren 2010
70,4 78,5 46,2 84 81 201 3 3 5 5 5 4 5 5
n - odmiana nieoplewiona
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne
preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.

Mieszanki strączkowo-zbożowe
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Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych daje korzyści agrotechniczne i ekonomiczne.
Zróżnicowanie gatunkowe komponentów sprawia,
że lepiej wykorzystują zasoby siedliska, w efekcie czego
uzyskany plon jest większy
niż średnie plony dla strączkowych i zbóż wysiewanych
oddzielnie. Udział nasion
bobowatych w plonie mieszanek podnosi zawartość
białka w paszy, przez co jest
ona wartościowsza, lepiej
zbilansowana pod względem
energetyczno-białkowym,
zawartości aminokwasów
i składników mineralnych.
Uprawa strączkowych w mieszankach jest ponadto mniej
zawodna, a wymagania glebowe tych roślin są mniejsze
niż w siewie czystym. Odpowiednio dobrane do mieszanki gatunki i odmiany można
wysiewać na różnych glebach,
również tych słabszych. Dodatkowo mają one korzystny wpływ na żyzność gleby
i pozostawiają dobre stanowisko dla roślin następczych.
Charakteryzują się również
mniejszą presją agrofagów
i lepszą zdrowotnością łanu,
ze względu na zróżnicowaną odporność genetyczną
komponentów, która sprzyja mniejszemu rozprzestrzenianiu się patogenów. Silniej
też konkurują z chwastami
i słabiej się zachwaszczają
niż zasiewy jednogatunkowe. Dzięki tym zaletom są
niezastąpione w ekologicznym i integrowanym systemie
gospodarowania.
Mieszanki, ze względu na
mniejsze wymagania agrotechniczne i mniejsze zużycie
chemicznych środków produkcji (pestycydów i nawozów

azotowych), dają wymierne
korzyści ekonomiczne,. Zboża uprawiane w mieszankach
lepiej się korzenią i lepiej wykorzystują zasoby siedliskowe,
a ponadto korzystają z azotu
zasymilowanego przez bakterie brodawkowe współżyjące
z roślinami strączkowymi,
dlatego potrzebują mniejszych
dawek nawozów mineralnych
niż zboża w siewie czystym.
Badania przeprowadzone
w IUNG-PIB w Puławach
wskazują, że pod mieszanki,
takie jak: groch z jęczmieniem
lub z pszenicą optymalna jest
dawka 30 kg N/ha.
Poziom plonu mieszanek
strączkowo-zbożowych zależy
od doboru i udziału komponentów oraz warunków siedliskowych i pogodowych.
Konkurencja międzygatunkowa w łanie oraz wymagania
poszczególnych gatunków
sprawiają, że łączenie komponentów nie może być
przypadkowe. Uprawiane
w mieszance gatunki powinny
mieć podobne wymagania klimatyczno-glebowe, zbliżony
termin dojrzewania, podobną
wysokość oraz wykazywać
małą konkurencyjność. Na
glebach lżejszych (pH kwaśne lub lekko kwaśne) dobrze
sprawdzają się łubiny żółty
i wąskolistny, wyka kosmata,
a ze zbóż: owies, żyto i pszenżyto, natomiast na glebach
zwięźlejszych, zasobniejszych
w składniki pokarmowe (pH
zbliżone do obojętnego) –
groch, wyka jara, jęczmień
i pszenica. Warto pamiętać, że
uprawa mieszanek na glebach
bardzo żyznych oraz w warunkach dużej dostępności

wody, może sprawiać, że rośliny strączkowe będą przedłużać wegetację i dojrzewać
później niż zboża. Natomiast
w warunkach posusznych
bobowate często wypadają
z łanu, przez co udział ich
nasion w plonie może być
bardzo niski.
Istotne znaczenie ma też
odmiana, zwłaszcza w przypadku roślin strączkowych.
Ważne jest, aby dobierać
odmiany najlepiej plonujące w danych warunkach
siedliskowych. Wysokość
roślin wchodzących w skład
mieszanek i ich zróżnicowany pokrój decydują o architekturze łanu. Duża różnica
w wysokości powoduje, że wytwarza się piętrowość łanu,
która stwarza mniej korzystne
warunki świetlne dla gatunku o krótszej łodydze. Szczególnie niekorzystne warunki
występują, gdy rośliny strączkowe dominują nad zbożami,
co prowadzi do wylegania

łanu, a w konsekwencji do
obniżki plonu.
Znaczący wpływ na plonowanie ma udział komponentów w mieszance. Udział roślin
strączkowych powinien wynosić od 30 do 50%, przy czym
dla wysokich odmian grochu
korzystniejszy jest mniejszy
udział (około 30%). Zwiększenie udziału nasion roślin
bobowatych w siewach mieszanych powoduje wprawdzie
korzystny wzrost ich udziału
w plonie, ale sumaryczny plon
nasion mieszanki na ogół wtedy maleje. Trzeba też pamiętać,
że procentowy udział strączkowych w plonie mieszanki
w optymalnych warunkach jest
najczęściej o połowę mniejszy
niż wynika to z procentowego udziału tych roślin przy
wysiewie.
Właściwe przygotowanie
roli do siewu gwarantuje szybkie i równomierne wschody
oraz prawidłowy rozwój roślin w początkowych fazach

wzrostu. Uprawa roli powinna
być wykonana jak pod uprawę
roślin jarych wcześnie sianych.
Ze względu na brak lub okrojony dobór środków ochrony
roślin należy zadbać, aby gleba
była dobrze i starannie przygotowana (wyrównana, wolna
od chwastów). Termin siewu
zależy od przeznaczenia mieszanki. W uprawie na nasiona
należy wykonać go możliwie
najwcześniej, jak tylko warunki
wilgotnościowe pozwolą na doprawienie gleby. Im gleba lżejsza tym termin siewu powinien
być wcześniejszy. Spadek plonu
spowodowany opóźnieniem
siewu jest szczególnie duży
w latach o suchej wiośnie.
Gęstość siewu powinna być
pośrednia między wymaganą
dla zbóż i roślin strączkowych
(mieszanki z grochem – 3-4 cm,
z łubinem 2-3 cm), rozstaw rzędów wąski (12-15 cm). Dawki
nawożenia mineralnego powinny uwzględniać zasobność
gleby w składniki pokarmowe

oraz przedplon (60-90 kg/ha
P2O5, 80-120 kg/ha K2O,
20-40 kg/ha N). Zwalczanie
chwastów zaleca się za pomocą
metod mechanicznych (bronowanie), a przy większym
nasileniu zachwaszczenia
także chemicznych (np. Stomp
330 EC). Mieszanki strączkowo-zbożowe są na ogół mało
porażane przez choroby i szkodniki. Zwiększone nasilenie
występowania chorób obserwuje się zwłaszcza w latach wilgotnych (choroby grzybowe).
Ich występowanie znacząco
ogranicza wysiew zdrowych
i zaprawionych nasion. W przypadku dużego nasilenia chorób można zastosować jeden
z fungicydów zalecanych dla
roślin strączkowych lub zbóż,
zaś po przekroczeniu progu
ekonomicznej szkodliwości
szkodników uzasadnione jest
zastosowanie odpowiednich
insektycydów.
Dr hab. Mariola Staniak,
prof. nadzw. IUNG-PIB

Tabela. Przykładowe mieszanki strączkowo-zbożowe w zależności od kompleksu glebowego
Gleba (kompleks)

Skład gatunkowy (szt. ziaren/nasion na 1 m2)

Przykładowe odmiany

Żytni słaby

owies 250 + łubin żółty 40-50
pszenżyto 300 + łubin żółty 40-50

owies: Borowiak, Deresz, Kasztan
jęczmień: Ella, Justina, Suweren
pszenżyto: Kargo, Matejko, Mieszko
groch pastewny: Hubal, Model, Turnia, Sokolik
łubin żółty: Baryt, Dukat, Mister
łubin wąskolistny: Bojar, Boruta, Heros, Kadryl

Żytni dobry

owies 350 + łubin wąskolistny 30-60
pszenżyto 350 + łubin żółty 30-60
jęczmień 250 + łubin wąskolistny 30-60
owies 350 + groch 40-55

Żytni bardzo dobry
i zbożowo-pastewny mocny

jęczmień 200 + łubin wąskolistny 70
pszenżyto 300 + łubin wąskolistny 70
jęczmień 200 + groch 40
pszenica 300 + groch 45
pszenżyto 350 + groch 45

Kompleksy pszenne

jęczmień 150-200 + groch 30
pszenica 200-250 + groch 40
pszenżyto 200-250 + groch 40
owies 150-200 + bobik 35
pszenżyto 200-250 + bobik 35-50

pszenżyto: Andrus, Mazur, Puzon
jęczmień: Basic, Iron, Justina, Soldo
owies: Arden, Bingo, Chwat, Komfort, Sławko, Siwek
groch jadalny: Batuta, Ezop, Mecenas, Tarchalska
łubin wąskolistny: Graf, Kurant, Regent, Tango
bobik: Albus, Amulet, Granit, Kasztelan

[Źródło: Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla producentów, 2015]

Gdy wymarzną zboża ozime

Niesprzyjająca aura, stwarza uzasadnione obawy plantatorów o przetrwanie zbóż.
Konieczność zaorania założonej jesienią plantacji i wysiew
rośliny następczej ograniczony jest jednak poprzez zabiegi
herbicydowe jakie zostały na
tej plantacji wykonane. Jest
to bardzo istotna kwestia,
wynikająca z różnego czasu
trwania rozkładu substancji aktywnych herbicydów w glebie.

Zalegający w glebie herbicyd
może mieć niekorzystny wpływ
na następcze uprawy, powodując ich uszkodzenie dlatego aby
ustrzec się przed tym, należy
zapoznać się z zaleceniami zawartymi w etykietach środków
ochrony roślin.
W przypadku konieczności przyorania plantacji, na

której zastosowano którąkolwiek z substancji aktywnych,
należy postępować według następujących zaleceń:
2,4-D (np. Pielik 85 SP)
Po wykonaniu uprawy
przedsiewnej, można uprawiać
wszystkie rośliny.
Chlorosulfuron (np. Chlorosulfuron 75 WG, Glean 75 WG,

Nuher 75 WG, Arubis 50 SG,
Spoton 50 SG, Surfer 50 SG)
Po likwidacji plantacji traktowanej środkami Chlorosulfuron 75 WG, Glean 75 WG
lub Nuher 75 WG, po wykonaniu orki można uprawiać tylko
pszenicę lub owies (w ciągu
3 miesięcy od zastosowania
tych środków). W etykiecie

Arubis 50 SG, Spoton 50 SG
oraz Surfer 50 SG zawarta jest
informacja o możliwości uprawy następczej (w przypadku
wcześniejszej likwidacji) tylko zbóż.
Chlorotoluron (np. DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo
500 SC, Tolurex 500 SC)
Po wcześniejszej likwidacji

plantacji roślinami następczymi mogą być: jęczmień jary,
pszenica jara, ziemniak, groch
siewny.
Chlorotoluron + diflufenikan (np. Legato Pro 425 SC,
Dyplomata 600 SC, Snajper
600 SC)
Wiosną, po wykonaniu
20 cm orki, można uprawiać:
c.d. na str. 16
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Gdy wymarzną zboża ozime

jęczmień jary, pszenicę jarą,
kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate,
rzepak jary, len. Na liściach
jęczmienia jarego, pszenicy
jarej, rzepaku jarego, grochu
lub lnu mogą wystąpić przemijające odbarwienia. Nie należy
uprawiać buraka cukrowego.
Diflufenikan (np. Adiunkt
500 SC, Delfin 500 SC, Difenikan 500 SC, Diflanil 500 SC,
Difto 500 SC, Dina 500 SC,
Flufenik 500 SC, Goshawk
500 SC, Herubin 500 SC,
Legato 500 SC, Premazor
Sad 500 SC, Pro-Fenikan
500 SC, Ryś 500 SC, Saper
500 SC, Sempra 500 SC, Stakato 500 SC, Ukulele 500 SC)
Nie można uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw
cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można
uprawiać po wykonaniu orki
na głębokość 20 cm.
Diflufenikan + chlorotoluron + pendimetalina (np.
Trinity 590 SC)
Wszystkie rośliny mogą
być uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku uprawy bezorkowej można
uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch,
fasolę (z wyjątkiem fasoli
szparagowej).

Diflufenikan + chlorosulfuron (np. DuPont Glean
Strong 54 WG)
Po wykonaniu orki można
uprawiać wyłącznie pszenicę
jarą i jęczmień jary.
Diflufenikan + florasulam
+ penoksulam (np. Bizon, Legion, Viper)
Wiosną, po wykonaniu orki,
można uprawiać pszenicę jarą
i kukurydzę.
Diflufenikan + flufenacet
(np. Expert 600 SC, Herold
600 SC, Komandos 560 SC,
Kompleks 560 SC, Komplet
560 SC,)
W przypadku konieczności
wcześniejszego zlikwidowania
plantacji, po upływie minimum
3
miesięcy, wiosną po wykonaniu
zabiegów uprawowych można
uprawiać pszenicę jarą, jęczmień
jary, ziemniak, kukurydzę.
Diflufenikan + izoproturon
(np. Cayman 600 SC, Legato Plus 600 SC, Protekt Plus
600 SC)
Wiosną, po wykonaniu orki
na głębokość 20 cm można
uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik,
ziemniak, rośliny motylkowate,
rzepak jary, len. Przemijające
odbarwienia mogą wystąpić
na liściach jęczmienia jarego,
pszenicy jarej, rzepaku jarego
lub lnu. Nie uprawiać buraków.

Diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy (np. Alister
Grande 190 OD)
Po wykonaniu orki, można
uprawiać zboża jare, ziemniaki,
kukurydzę.
Flupyrsulfuron metylowy
(np. Lexus 50 WG)
W okresie 3 miesięcy od
wykonania zabiegu, można
uprawiać wyłącznie pszenicę
ozimą.
Flurochloridon (np. Racer
250 EC)
Wiosną można uprawiać:
ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik
i groch, natomiast nie uprawiać
buraków, gorczycy, rzepaku
jarego, kapusty i innych roślin
z rodziny krzyżowych.
Izoproturon (np. Harpun
500 SC, Izoproturon 500 SC)
W przypadku konieczności
przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można
natomiast uprawiać zboża jare,
kukurydzę i ziemniaki.
Izoproturon + beflubetamid
(np. Herbaflex 585 SC)
Można uprawiać zboża
jare, kukurydzę i ziemniaki.
Nie uprawiać rzepaku jarego
i buraków.
Metrybuzyna + flufenacet
(np. Expert Met 56 WG)

Wiosną, po wykonaniu zabiegów uprawowych można
uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary,
lucernę, pomidor.
Pendimetalina (np. Pendigan 330 EC, Pencot 330 EC,
Penfox 330 EC, Penpol 400 EC,
Sharpen 330 EC)
W przypadku wcześniejszej
likwidacji plantacji opryskanej
środkiem Pendigan 330 EC po
wykonaniu orki na głębokość
15 cm na polu można uprawiać pszenicę jarą, pszenżyto
jare, jęczmień jary, kukurydzę,
bobik, łubin żółty i cebulę.
Na zlikwidowanej plantacji,
na której zastosowano środki
Pencot 330 EC, Penfox 330 EC,
Penpol 400 EC lub Sharpen
330 EC, po wykonaniu orki
na głębokość 15 cm i dobrym
wymieszaniu gleby (po upływie minimum 5 miesięcy od
zastosowania tych środków)
można uprawiać: pszenicę jarą
i jęczmień jary.
Pendimetalina + izoproturon (np. Maraton 375 SC)
Nie zaleca się uprawy rzepaku, cebuli, buraka pastewnego, życicy trwałej i sałaty.
Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać
lucernę, groch, pszenicę jarą
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i kukurydzę.
Pendimetalina + pikolinafen (np. Picona)
Zalecane jest wykonanie orki
na głębokość min. 15 cm. Wiosną można zasiać pszenicę jarą
lub jęczmień jary.
Pinoksaden (np. Axial
100 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC)
W przypadku siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin
następczych po wcześniejszym
zaoraniu plantacji, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między terminem
zastosowania herbicydu a ich
siewem.
Pinoksaden + florasulam
(np. Axial One 50 EC, Axial

Komplett)
Siejąc kukurydzę, życicę lub
owies jako rośliny następcze,
należy zachować minimum
4 tygodniową przerwę między ich siewem a terminem
zastosowania środka.
Prosulfokarb (np. Boxer
800 EC, Tajpan 800 EC)
W etykiecie brak informacji o zagrożeniach dla roślin
następczych, w przypadku
konieczności szybszej likwidacji plantacji. Według zaleceń
z IOR można uprawiać pszenicę jarą.
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG – PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
we Wrocławiu

Odchwaszczanie zbóż ozimych wiosną
Zastosowane jesienią w oziminach herbicydy nie wykluczają zwalczania chwastów na plantacji wiosną.
Istnieje kilka czynników mających bezpośredni wpływ na
termin wykonania wiosennego
zabiegu zwalczania chwastów.
Należą do nich:
• fakt przeprowadzenia lub
nie przeprowadzenia zabiegu podczas wiosny
• przebieg warunków klimatycznych w okresie, począwszy od jesieni, przez okres
spoczynku wegetacyjnego
oraz wczesną wiosną
• skład gatunkowy chwastów
i faza ich rozwoju
• uwzględnienie rejestracyjnych terminów stosowania
poszczególnych herbicydów
(substancji czynnych).
Wszystkie wymienione elementy „zazębiają się” i dopiero
dokładna analiza tych czynników daje podstawę do wykonania zabiegu w optymalnym
terminie. W praktyce można
wyróżnić dwa podstawowe.

Pierwszy zalecający wykonanie zabiegów jak najwcześniej, najlepiej w momencie
ruszenia wegetacji oraz drugi
szczegółowo rozpatrujący fazy
wzrostu chwastów kiełkujących i wschodzących dopiero
wiosną.
Przebieg warunków pogodowych bieżącego sezonu
wskazuje na przysposobienie
się do pierwszego terminu. Późny zbiór okopowych i panująca
susza spowodowały opóźnienie
siewu zbóż ozimych (w mniejszym stopniu jęczmienia) i uniemożliwiły wykonanie zabiegów
doglebowych, których skuteczność byłaby pod znakiem zapytania. W takiej sytuacji zboża
weszły w okres spoczynku wegetacyjnego w młodych fazach
rozwojowych, a na niektórych
plantacjach wschody były przerzedzone. Stanowiło to bardzo
dobrą sytuację do rozwoju

chwastów, które w tych warunkach były jeszcze bardziej
konkurencyjne niż w warunkach optymalnych dla wzrostu
zbóż. Z kolei późno występujące
opady uniemożliwiły wykonanie zabiegów nalistnych. Wiele z plantacji podczas jesieni
nie było odchwaszczanych.
Warunki na to nie pozwalały
i znaczna część plantatorów
z rozmysłem zrezygnowała
z ochrony jesiennej. Ostatecznym efektem było pojawienie
się na polach znacznej liczby
gatunków zimujących. Reprezentowane były przede wszystkim przez miotłę zbożową oraz
wiele gatunków dwuliściennych
takich jak chabry, fiołki, maki,
maruna, przytulia, taszniki i tobołki. Na wielu stanowiskach
pojawiły się samosiewy rzepaku. To wszystko gatunki, które
bardzo dobrze znoszą niskie
temperatury. Z momentem

ruszenia wegetacji wiosennej
„wystartują” znacznie wcześniej
niż zboża i będą kontynuowały,
niestety skuteczne współzawodnictwo z roślinami uprawnymi.
Jedynym rozwiązaniem jest jak
najszybsze wyeliminowanie tej
konkurencji, czyli wykonanie
na ile to możliwe, jak najwcześniejszych zabiegów. Trudno
w tej chwili jest przewidzieć
ilość opadów śniegu i tym samym okres trwania roztopów
uniemożliwiających planowy
wjazd na pole sprzętu opryskowego. Zaleca się w tej sytuacji
wykorzystanie każdej dogodnej
chwili i wykonywanie zabiegów nawet „na raty”. Zabiegi odpowiednio dobranymi
herbicydami, będzie należało
wykonać najwyższymi dopuszczalnymi dawkami. W każdym
wariancie ochrony należy rozpatrzyć możliwość wykorzystania adiuwantów.

Oczywiście nie można pominąć plantacji, na których udało
się wykonać zabiegi jesienne. Na
tych polach należy spodziewać
się efektywnego ich działania.
Spowoduje to konieczność wykonania jedynie zabiegów korekcyjnych na chwasty wschodzące
dopiero podczas wiosny. W takim
przypadku nie ma pośpiechu.
Wystarczy umiejętne rozpoznanie chwastów w młodych fazach
rozwojowych i wykonanie zabiegu na polach obeschniętych,
bez groźby zniszczenia sprzętem
opryskowym, dobrej, gruzełkowatej struktury gleby.
Bez względu na przebieg dotychczasowych prac ochroniarskich, konieczna jest wczesna
lustracja pól. Stan ich zachwaszczenia pod względem
gatunkowym, a co jeszcze
bardziej istotne, pod kątem
poziomu rozwoju chwastów
będzie pierwszym elementem

Inż. Adam Paradowski
IOR-PIB w Poznaniu
do podjęcia decyzji o terminie
zabiegu. Następnie rozpatrując warunki pogodowe będzie
można dokonać doboru herbicydów. Wszystkie herbicydy
wiosenne stosowane są nalistnie, ale należy także zwrócić
uwagę, że część z nich działa
doglebowo. Będą wymagały
do dobrego działania wilgotnej
gleby, a opady nie będą stanowiły przeszkody w ich działaniu. Jednak część z preparatów
wnika do chwastów przez ich
zielone części. Zabiegi tymi
środkami należy wykonać
na suche rośliny, nie należy
ich stosować w czasie deszczu
i ewentualnie krótko przed
spodziewanymi opadami.

styczeń/luty 2017r. | Raport Rolny

REKLAMA

17

Ziemniaki do wczesnych nasadzeń
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Podejmując się uprawy ziemniaków na wczesny zbiór, musimy wiedzieć, jaką technologie
uprawy chcemy zastosować.
Bardzo często rolnik zadaje
sobie pytanie: jaką odmianę,
grupę wczesności, typ użytkowania wybrać? Podjęcie decyzji
jest trudne i powinno być dobrze przemyślane, bo od tego
zależy powodzenie w uprawie
a co za tym idzie – wymierne

efekty ekonomiczne.
Należy rozważyć czy ryzyko
prowadzenia plantacji bardzo
wczesną wiosną, gdy temperatury nie są jeszcze zbyt wysokie a pracochłonność duża
jest bardziej opłacalna niż tradycyjna uprawa polowa. Przy

tym kierunku uprawy zaleca
się zakup sadzeniaków jesienią,
ponieważ zakup bardzo wczesną wiosną wiąże się głównie
ze stresem, jakiego materiał
sadzeniakowy może doznać
w czasie transportu. Podstawowym zabiegiem przy uprawie

Tabela 1. Odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po 40 dniach od wschodów. Plon bulw i zawartość skrobi. Lata zbioru 2015-2016
Plon ogólny

(% wzorca)

Plon handlowy

(% wzorca)

2016

2015

2016

2015

Wzorzec,
dt z ha, %

234

227

222

207

1

Arielle

115

116

117

118

2

Riviera

112

101

114

103

3

Impala

105

95

105

95

4

Denar

97

93

97

90

5

Viviana

95

94

94

93

6

Lord

94

103

93

102

7

Miłek

81

100

81

100

8

Tacja

Lp.
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Odmiana

94

92

na bardzo wczesny zbiór jest
podkiełkowanie bulw przed
sadzeniem. Ziemniaki gotowe
do wysadzenia powinny mieć
odpowiednio zabarwiony,
zgrubiony u podstawy kiełek
o długości 1-1,5 cm, który jest
silnie związany z bulwą i nie
obłamuje się przy sadzeniu.
Przed sadzeniem możemy również wyeliminować choroby
grzybowe (rizoktonioza, sucha
zgnilizna) i bakteryjne (mokra
zgnilizna), którymi są porażone bulwy. Wszystkie powyższe
działania, podejmowane przez
rolnika w celu uzyskania jak
najwcześniej plonu, procentują
uzyskaniem korzystnych cen
zbytu na rynku.
Obecnie w Krajowym Rejestrze zarejestrowane są
103 odmiany ziemniaka,
z czego 14 kreacji należy do
grupy bardzo wczesnej oraz
27do grupy wczesnej. Zróżnicowanie odmian w grupie
charakteryzującej się wczesną
tuberyzacją oraz szybkim tempem gromadzenia plonu handlowego jest dość duża.
GUS szacuje, że w 2016 roku
powierzchnia uprawy ziemniaka stanowiła około 0,3 mln

ha, plony ziemniaków wyniosły 259 dt/ha (rekordowe) i są
większe od ubiegłorocznych
o ok. 49 dt/ha tj. o 23%.
Powyższe wyniki są ogólnopolskimi danymi statystycznymi. Niemniej jednak rekord
w statystykach jest również
potwierdzony przez wielu producentów ziemniaka oraz przez
doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo
Odmianowe). Przedstawione
uśrednione wyniki plonowania
oraz wartości poszczególnych
cech są opracowane wg jednolitej metodyki. W doświadczeniach zastosowano nawożenie
mineralne na poziomie 350 kg
(NPK) w czystym składniku
przy zachowaniu proporcji (1:1:1,5), co w ostatnim
dziesięcioleciu pozwala na
uzyskanie średnich plonów
na poziomie około 50 t/ha.
Powyższe testy poletkowe są
prowadzone w warunkach pełnej ochrony przed chwastami,
stonką oraz zarazą ziemniaka.
Ziemniak odwdzięcza się
plonem. W korzystnych warunkach środowiskowych,
przy odpowiedniej ilości
i optymalnym rozkładzie

opadów, przy zastosowaniu
powyższych zabiegów pestycydowych, można uzyskać plony
przekraczające 800 dt/ha.
Analizując uśrednione wyniki ścisłych doświadczeń PDO
uzyskane w kilkudziesięciu
miejscowościach na terenie
całego kraju, wśród prezentowanych ośmiu odmian bardzo wczesnych których zbiór
przeprowadzono po 40 dniach
od pełni wschodów przodowały odmiany holenderskie
(Arielle, Riviera). Natomiast
po zakończeniu wegetacji w tej
grupie wczesności wysokimi,
stabilnymi plonami podobnie
jak w kilkunastu ostatnich latach cechowały się rodzime
odmiany Denar oraz Lord.
W badaniach odmiany
wczesne reprezentowało trzynaście kreacji. Wśród nich najwyższym plonem ogólnym jak
i handlowym bulw w ostatnim dwuleciu roku wykazał
się Ignacy oraz Michalina.
Dobrze zaprezentowały się
również: Gwiazda, Altesse
oraz Madelaine.
W obrocie sadzeniaków
ziemniaka oferowanych jest

Tabela 2. Odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po zakończeniu wegetacji. Plon bulw i zawartość skrobi. Lata zbioru 2015-2016

Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiana

Wzorzec,
dt z ha, %

Plon handlowy
(% wzorca)

Zawartość skrobi
(%)

2016

2015

2016

2015

2016

2015

527

411

499

388

11,8

12,7

1

Impala

NL

111

102

110

102

11,2

12,0

2

Denar

PL

110

105

111

104

11,5

12,3

3

Lord

PL

108

111

109

111

11,7

12,5

4

Arielle

NL

106

108

108

109

12,2

13,0

5

Viviana

DE

90

88

90

88

11,8

12,7

6

Riviera

NL

89

92

89

93

10,8

11,8

7

Miłek

PL

86

94

83

92

13,6

14,8

8

Tonacja *

PL

95

96

11,8

9

Tacja

PL

92

90

12,5

wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO;
* - odmiana w doświadczeniach rejestrowych badana w grupie wczesnej, wpisana do KR
jako bardzo wczesna
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jeszcze wiele innych odmian
ziemniaka. Pochodzą one
ze wspólnotowego katalogu
odmian (CCA). Ich wartość
gospodarcza w warunkach
naszego kraju jest często nie
określona. Decydując się na
zakup nieznanych odmian bierzemy na siebie ryzyko niepowodzenia w uprawie. Jest ono
porównywalne do używania
niekwalifikowanego materiału
sadzeniakowego z nieznanego miejsca produkcji. Jedna

z niewielu odmian pochodzących z CCA przetestowanych
w PDO jest Gala – odmiana,
o gładkiej skórce i dobrych
walorach smakowych, preferowana prze firmy zajmujące
się pakowaniem ziemniaka.
Duże sieci handlowe w których
najczęściej kupują konsumenci, w małych opakowaniach
kupują umyte, często błyszczące się ziemniaki, zmieniły
jego dawniejszy zewnętrzny
wygląd. Dlatego też prace

hodowlane ukierunkowane na
wytworzenie nowych odmian
bardzo wczesnych skupiają
się na ich wyglądzie, czyli
gładkiej, lśniącej po umyciu
skórce; płytkich oczkach oraz
walorach kulinarnych wyrażonych dobrym smakiem i odpowiednią konsystencją, przy
zachowaniu barwy miąższu
bezpośrednio po jak i dłuższym czasie po ugotowaniu.
Dr inż. Tomasz Lenartowicz
COBORU

Tabela 3. Odmiany jadalne wczesne. Plon bulw i zawartość skrobi. Lata zbioru 2015-2016

Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiana

Wzorzec,
dt z ha, %

Plon handlowy
(% wzorca)

19

Zawartość skrobi
(%)

2016

2015

2016

2015

2016

2015

536

421

509

396

12,6

13,9

1

Ignacy

PL

116

114

117

115

12,4

13,4

2

Michalina

PL

108

112

109

113

12,3

14,0

3

Gwiazda

PL

105

106

105

108

12,0

13,9

4

Altesse

FR

101

106

98

104

12,8

13,7

5

Madeleine

NL

101

117

102

118

12,0

12,7

6

Bellarosa

DE

96

91

98

94

12,2

13,2

7

Aruba

PL

96

8

Vineta

DE

95

102

96

103

12,7

13,4

9

Owacja

PL

93

101

93

100

12,8

14,3

10

Gala *

DE

88

82

86

79

12,1

13,4

11

Lawenda

PL

107

105

14,0

12

Oman

PL

88

88

15,3

13

Lady Rosetta

NL

82

81

18,2

96

15,2

* - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), niewpisane do
KR w Polsce, włączona do PDO po dwóch latach badań rozpoznawczych.
REKLAMA

Sposoby finansowania inwestycji w OZE
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Elektrownie słoneczne pozwalają zredukować koszty energii elektrycznej i cieplnej.
Dzięki dostępnym programom
unijnym i ministerialnym, istnieje
możliwość sfinansowania inwestycji nawet bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Zgodnie z zaleceniami Unii
Europejskiej, w 2020 roku udział
produkcji energii odnawialnych
w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść
15%, gdzie średnia unijna dla
innych krajów członkowskich
wynosi 20%. W celu zachęcenia
Polaków do korzystania z energii
słonecznej rząd we współpracy
z samorządami prowadzi szereg
kampanii, zachęcających do instalacji rozwiązań w tym zakresie.
Ponadto, co jakiś czas otwierają
się nowe możliwości uczestnictwa w programach, pozwalających
uzyskać dofinansowanie inwestycji
w OZE. – W wielu przypadkach
mówimy nawet o połowie kosztów
związanych z zakupem i montażem określonych produktów. Część
takich programów prowadzą we
własnym zakresie województwa,
właśnie tam warto szukać środków
na ten cel. – podpowiada Łukasz

Nowiński z firmy FreeVolt, krajowego lidera na rynku rozwiązań
fotowoltaicznych.
Przykładowo, w stolicy można obecnie starać się o dofinansowanie na domowe instalacje
odnawialnych źródeł energii.
Dzięki programowi uruchomionemu przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, będzie można uzyskać wsparcie finansowe
przy zakupie i montażu instalacji
fotowoltaicznych, pomp ciepła
oraz kolektorów słonecznych.
Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania alokacji,
ale nie później niż do 29 września
2017 roku. Dotacje skierowane są
do osób fizycznych - mieszkańców
województwa mazowieckiego.
Niskooprocentowany kredyt
lub pożyczka
Innym sposobem na sfinansowanie inwestycji w OZE jest
pozyskanie niskooprocentowanego kredytu współfinansowanego
przez wspomniany już wcześniej
WFOŚiGW. Raty kredytu spłacane są zyskami z instalacji

fotowoltaicznej. Kredyty na elektrownie słoneczne rozdzielane są
przez poszczególne województwa.
Więcej informacji na ten temat
znajduje się na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska
(www.bosbank.pl). Niezależnie,
poszczególne oddziały WFOŚIGW prowadzą swoje programy,
w ramach których można otrzymać dofinansowanie - głównie
w formie niskooprocentowanej
pożyczki lub, choć rzadziej, dotacji - do określonego udziału
procentowego wszystkich kosztów kwalifikowanych instalacji
PV. W wybranych przypadkach
istnieje też możliwość umorzenia
części takiej pożyczki.
Środki z Unii Europejskiej
Z końcem zeszłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uruchomił nabór wniosków dla
przedsiębiorców w konkursie na
unijne dofinansowanie na projekty
zakładające produkcję i dystrybucję energii cieplnej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
Unijne dofinansowanie będzie

można przeznaczyć na budowę
nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę
(o mocy powyżej 5 MWt), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWt) lub energię
geotermalną (powyżej 2 MWt).
Elementem projektu może być
przyłącze do sieci ciepłowniczej
należące do beneficjenta projektu,
będącego jednocześnie wytwórcą
energii. Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 85 proc. wszystkich kosztów
kwalifikowanych. Łączna wartość
dofinansowania dla przedsiębiorcy
na pojedynczy projekt nie może
przekraczać 15 mln euro. Nabór
wniosków zakończy się 1 marca
2017 roku. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.
nfosigw.gov.pl.
Kredyt kontra leasing
Dla tych, którzy nie uzyskali
dotacji z Unii Europejskiej lub regionu, drzwi do produkcji energii
słonecznej nie zamykają się z hukiem. Większość firm, zajmujących
się sprzedażą i instalacją rozwiązań

Grypa ptaków − rekompensaty
Rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce
zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty.
Pomoc będzie udzielana na
wniosek producenta drobiu.
Wnioski należy składać od 1 do
28 lutego 2017 r. do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Do wniosku producent rolny
musi dołączyć dokumentację
określającą liczebność stada
drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym,
przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii
zawiadomienia o podejrzenia
wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków.
Z pomocy będą korzystać
producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
którzy prowadzą gospodarstwo
w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1539, z późn.zm.).
Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu
utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze
zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez
powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby,
w wysokości 25 zł – w przypadku indyka lub strusia, 15 zł
– w przypadku kaczki lub gęsi,
5 zł – w przypadku kury, perlicy
lub przepiórki, 4 zł – w przypadku pozostałych gatunków
drobiu.
Z pomocy będą mogli korzystać producenci rolni
będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim
przedsiębiorstwem.
Rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:
1) których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko
wysoce zjadliwej grypy ptaków,
tj. gospodarstwo, które jest
uprawnione do odszkodowania
na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity
z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za
drób padły na podstawie art.
50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta
obejmuje także gospodarstwa
w których stwierdzono ognisko
wysoce zjadliwej grypy ptaków
ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art.
49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie
art. 50 ust. 3 tej ustawy;
2) których gospodarstwo
jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym,
które nie zostało wyznaczone
jako ognisko wysoce zjadliwej
grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub
poddanie ubojowi drobiu, tj.
gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na
podstawie art. 49 ust. 1 ww.
ustawy za drób zabity z nakazu
Inspekcji Weterynaryjnej; grupa
ta obejmuje także gospodarstwo
w któremu odmówiono wypłaty
odszkodowania na podstawie

art. 49 ust. 7 tej ustawy;
3) których gospodarstwo
jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym,
wobec których wydano decyzję
nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu,
na podstawie art. 48b ust. 1 pkt
2 i ust 3 ww. ustawy.
Podstawę prawną do uruchomienia rekompensat dla
producentów prowadzących
w 2016 r. gospodarstwa,
w których jest utrzymywany
drób, położonych na obszarach
podlegających ograniczeniom
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
stanowi ogłoszone 26 stycznia
2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz.
166 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Źródło: MRiRW

do wytwarzania energii słonecznej, oferuje możliwości atrakcyjnego finansowania projektu.
– Obecnie prowadzimy program,
polegający na obniżeniu o 20-proc.
cen katalogowych wszystkich zakupionych instalacji fotowoltaicznych z naszej oferty do 40kWp
wraz z montażem. Akcja trwa do
wyczerpania zapasów objętych
promocją. – przekonuje Łukasz
Nowiński z firmy FreeVolt.
Standardem rynkowym jest
również sprzedaż ratalna tego
typu rozwiązań. Producent lub
dystrybutor daje możliwość wyboru kredytu i podpisania umowy
z bankami, oferującymi najlepsze
rozwiązania dla Odnawialnych
Źródeł Energii.
Dla przedsiębiorców ciekawym
rozwiązaniem sfinansowania inwestycji jest również leasing. Jego
przewaga nad kredytem polega na
tzw. tarczy podatkowej. Oznacza
to, że korzystający z leasingu przedsiębiorca obniża podstawę swojego
opodatkowania poprzez zaliczenie
do kosztów uzyskania przychodu takich wydatków jak: czynsz

inicjalny, rata leasingowa, opłaty
manipulacyjne, prowizje czy same
koszty użytkowania przedmiotu
leasingu, np. konserwacja, energia,
paliwo czy ubezpieczenie. Należy
jednak pamiętać, że nie zawsze
jest on korzystniejszy niż kredyt.
Przy zbyt krótkim okresie trwania
umowy może się okazać, że nie jest
on opłacalny z punktu widzenia
ochrony podatkowej.
Jak widać, rynek oferuje wiele
możliwości pozyskania finansowania na instalację rozwiązań z obszaru energii słonecznej, m.in. dzięki
nowej perspektywie unijnej na lata
2014-2020. Tylko od nas zależy,
czy skorzystamy z nadarzających
się okazji. Poświęćmy zatem trochę
czasu na znalezienie programu, odpowiadającego naszym potrzebom
bądź specyfice prowadzonej przez
nas działalności. W ostateczności
pozostaje nam zakup rozwiązania
w systemie ratalnym lub leasingowym, który zwróci się już po kilku
latach użytkowania.
Źródło: Business&Sport Group
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Harmonogram
PROW 2014-2020
- Do połowy roku zostaną
uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Kierownictwa resortu
został przyjęty harmonogram
naboru wniosków w ramach
PROW 2014-2020.
Wiceminister przedstawił
harmonogram naboru na poszczególne działania zwracając przy tym uwagę, że jest
wystarczający czas na dobre
przygotowanie wniosków.
- Najważniejsze jest efektywne wykorzystanie wszystkich
dostępnych środków z różnych
funduszy, zarówno w ramach rozwoju gospodarstw rolnych, jak
REKLAMA

i w ramach rozwoju terytorialnego
– podkreślił podsekretarz stanu.
Wiceminister Zarudzki
poinformował również o aktualnym stanie realizacji Programu, w ramach którego
ogólna pula środków wynosi
13,5 mld euro
Wiceminister Zarudzki
poinformował również o aktualnym stanie realizacji Programu, w ramach którego
ogólna pula środków wynosi
13,5 mld euro.
33% całej puli środków – na
tyle do dziś złożono wniosków
21% całej puli środków – na
tyle do dziś zostało podpisanych umów
9% całej puli środków – na
tyle do dziś znalazło się na
kontach rolników
Źródło: MRiRW

Jak się zabrać za ubezpieczenie gospodarstwa?
GOSPODARSTWO

styczeń/luty 2017r. | Raport Rolny

21

Kupując dobrowolną polisę dodatkową, należy bezwzględnie przyjrzeć się ogólnym
warunkom ubezpieczenia (OWU).
O ile w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, którego
zakres reguluje ustawa, oferty
różnią się przede wszystkim
ceną, o tyle kupując dobrowolną polisę dodatkową – różnice zobaczymy też w zakresie
ubezpieczenia.
– Polisa obowiązkowa
obejmuje dość wąski zakres
ochrony. Uwzględnia mniej niebezpiecznych zdarzeń i chroni
tylko te elementy, które wynikają z ustawy. To za mało, bo
np. w przypadku pożaru magazynu i zniszczenia wartego
setki tysięcy złotych składowanego tam zboża, rolnik nie
otrzyma odszkodowania. Coraz więcej osób prowadzących
gospodarstwa decyduje się na
dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.– wyjaśnia Sergiusz
Lenhardt, ekspert z Concordii
Ubezpieczenia.
Czym jest przedmiot, a czym
zakres ubezpieczenia?
Przedmiot ubezpieczenia
w większości ofert jest taki sam
i obejmuje: budynek mieszkalny
REKLAMA

lub budynek gospodarczy, inne
budowle i stałe elementy budynków mieszkalnych, ruchomości domowe (np. meble czy
sprzęt RTV), a także zwierzęta
gospodarskie, maszyny, narzędzia i urządzenia, materiały
i zapasy oraz ziemiopłody.
Różnice mogą natomiast
pojawić się w zakresie ubezpieczenia, z którym na pewno
warto się zapoznać. Ubezpieczyciele wyodrębniają w sumie
ponad 20 zdarzeń, potencjalnie
niebezpiecznych i niosących
ze sobą większe koszty. Chociaż zabezpieczenie przed nimi
wszystkimi zapewnia większość towarzystw, to jednak
nie wszystkie chronią przed
całą listą.
– Niektóre firmy nie wypłacają odszkodowania za upadek
drzewa, inne za uderzenie pojazdu, a jeszcze inne za szkody
związane z naporem śniegu. Nie
wszyscy też uwzględniają odpowiedzialność za szkody związane
z dymem czy sadzą. W Concordii
uwzględniamy ponad 20 ryzyk.

Im szerszy zakres ochrony, tym
większe prawdopodobieństwo,
że w razie szkody, jaka by ona
nie była, poszkodowany otrzyma
odszkodowanie – mówi Sergiusz
Lenhardt.
Ważnym punktem w umowach ubezpieczenia gospodarstwa są też klauzule dodatkowe.
Im jest ich więcej do wyboru,
REKLAMA

tym lepsza ochrona i większe
możliwości dopasowania do
charakteru i potrzeb konkretnego gospodarstwa.
– Dostępne na rynku klauzule to m.in. zabezpieczenie
ryzyka wandalizmu, rozmrożenia produktów, szkód w mieniu znajdującym się na placach
składowych, ubezpieczenie

mienia związanego z drobiem,
zwierzętami futerkowymi, produkcją grzybów, ubezpieczenia
słomy, siana, traw energetycznych w budynkach, ubezpieczenia odnawialnych źródeł
energii czy różnicy pomiędzy
ceną nabycia/kosztem wytworzenia, a ceną sprzedaży – wylicza Sergiusz Lenhardt i dodaje:

– W Concordii mamy bardzo
rozbudowaną możliwość korzystania z klauzul dodatkowych,
trudno bowiem przewidzieć
co się może wydarzyć i im
ochrona szersza i lepiej dopasowana, tym większy komfort
ubezpieczonego.
Źródło: Concordia
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Jak dbać
o rośliny zimą
W okresie zimowym nie zapominajmy o ogrodzie.
Aby zapewnić naszym roślinom prawidłowy rozwój,
musimy pielęgnować je przez
cały rok. Styczeń to na ogół
najzimniejszy miesiąc w roku.
Drzewa i krzewy znajdują się
w stanie zimowego spoczynku,
a byliny muszą przetrwać zimę
w glebie. Jakie prace w ogrodzie powinniśmy wykonywać, kiedy zima zapuka do
naszych drzwi?
Zimowe przycinanie drzew
i krzewów
Dla roślin jest to okres pełnego spoczynku, choć mimo
to na wielu drzewach i krzewach liściastych można zobaczyć pąki, z których wiosną
rozwiną się liście i kwiaty. Dla
miłośników ogrodnictwa to
przede wszystkim czas, aby
rozpocząć cięcie drzew w sadzie, doglądać zimujące rośliny,
przygotować się do następnego
sezonu i zaplanować wiosenne
nasadzenia. W bezmroźne dni
pod koniec stycznia możemy
rozpocząć cięcie krzewów owocowych najbardziej odpornych
na mróz. Wczesne rozpoczęcie cięć jest szczególnie ważne
przy dużej ilości roślin sadowniczych na działce. Pomocne
w tym będą Classic nożyce do
gałęzi 480B marki GARDENA.
Jako klasyczne nożyce kowadłowe doskonale nadają się
do cięcia drewna o średnicy
do 30 mm. Precyzyjnie szlifowane górne ostrze z powłoką
antyadhezyjną i doskonałą
geometrią cięcia, zapewniającą optymalną siłę nacisku,
gwarantują czysty i gładki efekt
cięcia. Drzewa i krzewy, które
nie są sadzone dla owoców,
lecz ze względu na wygląd
i inne walory wizualne również wymagają odpowiedniej
opieki zimą, przede wszystkim
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chodzi o właściwe przycinanie.
Zbyt późno wykonane korekty
mogą mieć negatywny wpływ
na dalszy rozwój rośliny, przede
wszystkim na wygląd korony
i rozległe rany. Wykonując
takie prace systematycznie
w ciągu roku zapewnimy naszym roślinom świeży i zdrowy
wygląd nawet zimą.
Odmładzanie żywopłotów
Żywopłoty z dziko rosnących lub przycinanych krzewów powinny rosnąć jak
najgęściej, aby chroniły nas
przed ciekawskimi spojrzeniami przechodniów. Te zielone
ogrodzenia potrzebują właściwej pielęgnacji, by również
przy ziemi były gęste. „W tym
celu należy uciąć kilka starych
pędów położonych jak najbliżej ziemi i w ten sposób zapewnić młodym gałęzią dostęp do
światła. Jeżeli zapomnieliśmy
o przycięciu w okresie letnim
naszego żywopłotu formowanego, możemy to jeszcze naprawić wykonując tę czynność
właśnie zimą” – mówi Jarosław
Soboń, Ekspert marki GARDENA. Szczególnie dzikie krzewy tworzące nasz żywopłot
wymagają od czasu do czasu
cięcia prześwietlającego. Do
takich prac niezbędne będzie
użycie nożyc do żywopłotu.
GARDENA szczególnie poleca akumulatorowe nożyce do
żywopłotu EasyCut 42. Lekkie
i łatwe w obsłudze akumulatorowe nożyce do żywopłotu
idealnie nadają się do wygodnego przycinania niewielkich
ogrodów - bez użycia kabla.
Optymalna geometria noży
zapewnia szybkie i czyste cięcie. Dzięki temu użytkownik
może cieszyć się dalej zimowymi wieczorami przy dobrej
książce i cieple kominka.
Źródło: GARDENA
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Jaki ciągnik wybrać
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Kupując ciągnik warto uwzględnić jak najwięcej kryteriów.

Zakup nowego ciągnika
rolniczego do gospodarstwa
to jedna z trudniejszych decyzji. W praktyce, najczęściej
brane są pod uwagę kryteria
agrotechniczne, techniczne
i ekonomiczne.
W kryteriach agrotechnicznych uwzględnia się między
innymi powierzchnię gospodarstwa, kierunki produkcji
rolniczej, rodzaje gleb, odległość dojazdu do pól czy zakres prac, które ma realizować
ciągnik (prace podstawowe,
pomocnicze). Szczegółowa
analiza powyższych kryteriów pomoże określić, które
potrzeby są dla nas najważniejsze. Czy ma być to ciągnik
przeznaczony do ściśle określonego rodzaju prac polowych
(np. uprawowych, transportowych), czy też bardziej uniwersalny. Łatwiej wówczas będzie
ustalić kolejność ważności branych pod uwagę kryteriów i,
z bardzo szerokiej oferty rynkowej, wybierać modele ciągników najlepiej spełniające
nasze oczekiwania.
Dopasowanie parametrów
techniczno-eksploatacyjnych

ciągnika do istniejącego w gospodarstwie parku maszynowego, opiera się przede wszystkim
na uwzględnieniu mocy silnika,
która jest wyrażona w kilowatach (kW) lub koniach mechanicznych (KM). Ważnym
parametrem może być też moc
przekazywana nawom. Porównując dane techniczne dotyczące mocy silników ciągników
należy zwrócić uwagę, że mogą
być one podawane w różny sposób np. moc „netto”, „brutto”,
„znamionowa”, maksymalna”.
Moc silników określana jest według różnych norm, takich jak
ISO TR 14396, 97/68/ EC czy
ECE-R24. Brak jednej obowiązującej normy podawania mocy
silników jest pewnym utrudnieniem przy porównywaniu
jednego ciągnika z drugim.
Zróżnicowanie norm podawania mocy powoduje, że moc
jednego ciągnika nie zawsze jest
równa mocy innego ciągnika.
Wynika to z faktu, że w większości norm wykonywane są
pomiary mocy netto, a więc na
silniku bez wentylatora, chłodnicy i osprzętu. Ponadto, zastosowanie w jednym typie silnika

różnych urządzeń wyposażenia
zewnętrznego powoduje, że ten
sam typ silnika będzie posiadał
różne moce, nawet przy tej samej metodzie pomiarów.
Oprócz mocy do ważniejszych parametrów konstrukc y jno - ek sploat ac y jnych
ciągnika należy zaliczyć
napęd na 2 lub 4 koła, typ
skrzyni biegów - bezstopniowa czy przekładniowa (liczba
biegów), wydatek hydrauliki
zewnętrznej, udźwig podnośnika czy obroty WOM
(540/750/1000 obr./min). Dla
części nabywców ważnymi
parametrami mogą być też:
przedni układ zawieszenia narzędzi i WOM, masa ciągnika
bez obciążników i całkowita
z obciążnikami, liczba wyjść
hydraulicznych oraz wyposażenie i komfort kabiny.
Porównując ze sobą modele
ciągników różnych firm o tej
samej lub zbliżonej mocy, warto też zwrócić uwagę na parametr jednostkowego zużycia
paliwa, który jest wyrażony
w g/kW∙h.
Do najważniejszych czynników ekonomicznych przy

wyborze ciągnika jest zaliczana cena zakupu. Cena
w znacznym stopniu wpływa
na poziom kosztów eksploatacji ciągnika w przeliczeniu na godzinę pracy. Koszty
eksploatacji ciągnika czy innych środków technicznych
można zmniejszać poprzez
zwiększanie liczby godzin ich
użytkowania w roku. W związku z tym, oprócz ceny zakupu
ciągnika, warto uwzględniać
rzeczywiste jego wykorzystanie w warunkach danego gospodarstwa, co pozwoli nam
wyznaczyć prawdziwe koszty
eksploatacji. Takie postępowanie można też zastosować dla
porównania kosztów godziny
pracy ciągników w różnych
wariantach wyposażenia.
Pozwoli to nabywcy ocenić
wpływ dodatkowego wyposażenia na rzeczywisty koszt
godziny eksploatacji ciągnika.
Jednym z ważnych czynników, o którym czasami zapominamy podczas wyboru
ciągnika, jest kwestia jego
obsługi technicznej. Dlatego
REKLAMA

zanim podejmiemy decyzję
o zakupie warto zapoznać
się z zasadami i kosztami serwisowania ciągników przez
poszczególnych producentów. W początkowym okresie eksploatacji, ciągnik jest
na gwarancji i użytkownik
jest zobowiązany do wykonywania przeglądów technicznych w autoryzowanych
przez producenta punktach
serwisowych pod rygorem
utraty gwarancji. Czas trwania okresu gwarancyjnego
określony jest zazwyczaj
liczbą lat lub limitem motogodzin. Przeglądy techniczne
wykonywane są z określoną
częstotliwością, która wyrażona jest w godzinach pracy
ciągnika (w motogodzinach).
Konieczność wykonywania
przeglądów technicznych
jest związana z określonymi wydatkami pieniężnymi
przez użytkownika. Koszty
przeglądów zależą głównie od
ilości i jakości zużywanych
materiałów eksploatacyjnych
(filtry, oleje) oraz nakładów

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
robocizny na ich wykonanie.
W przypadku, gdy przegląd
ciągnika wykonywany jest
u rolnika, dochodzą dodatkowo koszty dojazdu
samochodem serwisowym.
W związku z tym, przy zakupie nowego ciągnika warto
zapytać sprzedawcę o koszty
przeglądów technicznych oraz
sposób ich organizacji.
Rozważając zakup nowego
ciągnika warto uwzględnić nie
tylko jego cenę i moc silnika
ale także warunki gwarancji
i koszty obsługi serwisowej.
Wybierając dodatkowe wyposażenie, za które trzeba dopłacić, powinniśmy uwzględnić
tylko to co jest potrzebne
i będzie rzeczywiście wykorzystywane. Konsekwencją
nieracjonalnej inwestycji
w ciągnik rolniczy może być
niepotrzebne zwiększenie kosztów jego eksploatacji i tym
samym zmniejszenie opłacalności produkcji w gospodarstwie rolnym.
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