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6 mln ton w silosach BIN

| Nr 9 wrzesień 2017
nakład kontrolowany
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6 mln ton ziarna we wszystkich wyprodukowanych oraz 5 tys. ton w jednym
silosie – to nowe liczby opisujące sukces i perspektywy firmy BIN, polskiego
producenta silosów
Dotąd największa pojemność silosu wynosiła 2200 ton
ale Firma z Aleksandrowa
Kujawskiego chce podwoić
tę wielkość. Aby jednak produkować silosy wielkogabarytowe, musi wprowadzić nową
technologię wykonania ścian.
W miejsce sprawdzonych przez
ponad 2 dekady ścian z blachy
gładkiej, w dużych konstrukcjach pojawi się blacha falista.
O tym rozmawiamy z Pawłem
Krzemińskim, prezesem firmy.
Nie tak dawno firma BIN
świętowała 5 mln ton ziarna w zbudowanych silosach,
obecnie jest to już 6 mln ton.
Jaka jest tendencja? Kiedy będziemy fetować 10 mln ton?
Jeśli nic się nie zmieni, to
możemy przyjąć, że produkujemy pojemność ćwierć miliona ton rocznie, czyli milion
w 4 lata, a więc dojście do
10 mln zajmie nam jeszcze
16 lat. Budujemy jednak silosy
coraz większe, są to inne silosy niż 20 lat temu, również
konstrukcyjnie. Mamy też
nadzieję, że stare konstrukcje są zastępowane nowszymi,
bo nowsze są większe i bezpieczniejsze. Wprowadzamy
nową technologię silosów
z blachy falistej, co dla nas
jest nowym wyzwaniem pod
względem konstrukcyjnym
i technologicznym.
Wykorzystanie blachy falistej zamiast gładkiej oznacza, że można budować silosy
o pojemności, o jakich była
mowa na konferencji– czyli
mieszczące 5 tys. ton.
Chcemy, aby nasz wyrób
był konkurencyjny, a okazało się, że konkurencyjność cen
silosów zmienia się w zależności od ich wielkości. Nasza
dotychczasowa technologia,
która jest bardzo dobra i sprawdzona, jest świetna w mniejszych silosach, takich jakie
produkowaliśmy dotąd. Teraz
jednak chcemy produkować
większe. W grę weszła więc
ekonomia: chodzi o to, żeby
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wykorzystać mniejszą ilość
blachy do wyprodukowania
większego silosu. W efekcie
będzie taniej.
Na większy silos pójdzie
mniej blachy?
Silos będzie większy i lżejszy, niż gdyby został zbudowany w dotychczasowej
technologii. Ta sama pojemność z blachy gładkiej byłaby
cięższa. Blachy falistej, pomimo zagięć i pozornie większej
ilości materiału w porównaniu
do gładkiej, będzie mniej, bo
będzie ona cieńsza Dotyczy
to jednak silosów większych,
tych o pojemności 4-5 tys. ton.

Mniejsze silosy produkowane
będą tak samo, jak dotąd, bo
to technologia sprawdzona
i atrakcyjna cenowo.
Silosy BIN stoją całymi
latami, mało się zużywają,
bo to solidne konstrukcje,
główną więc szansą na mocny rozwój jest eksport. Dokąd eksportujecie, a dokąd
zamierzacie?
Eksportujemy w każdym
kierunku dookoła i sądzę,
że tak już pozostanie. Skoro
jesteśmy obecni we wszystkich krajach ościennych, to
zapewne i tam będziemy budować większe silosy, w nowej

technologii. Największy popyt
na większe silosy jest nie w kraju, ale za granicą, bo struktura
użytków rolnych w Polsce jest
naszą specyfiką, a za granicą
jest inna.
Niegdyś największą popularnością w Polsce cieszyły
się silosy o pojemności kilkadziesiąt ton, obecnie jest to
kilkaset ton. Giganty po 5 tys.
ton pojadą więc za granicę?
Mamy relatywnie małe
gospodarstwa, a w krajach
ościennych są one wyraźnie
większe, więc mają więcej
jednorodnego materiału. To
implikuje wielkość potrzeb

przechowalniczych, a więc
wielkość silosów.
Który kierunek eksportowy
jest, pana zdaniem, najbardziej perspektywiczny?
Na pewno Ukraina. Wiemy, jakie są tam gleby, jaki
rozmiar gospodarstw i jakie
historycznie mają możliwości.
Równocześnie jest tam niedostatek wszelkiego rodzaju
urządzeń, a zwłaszcza silosów.
Gdy tylko sytuacja polityczna
się ustabilizuje, a gospodarka zacznie rozwijać, to w tym
właśnie kraju będziemy budować dużo naszych silosów,
tych większych i największych.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Pałuckie Targi Rolne
w Żninie za nami

XXI Pałuckie Targi Rolne i XV Pałucka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych w Żninie jak zwykle były
wielkim wydarzeniem w regionie.
Pałuckie Targi Rolne to
impreza organizowana od
1997 roku w Żninie. W 2017 po
raz pierwszy odbyły się na terenie przyszłej inwestycji Grupy Arche. Impreza gromadzi
corocznie wystawców z całej
Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z okolicznych
powiatów,z ofertą wystawców
w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków
ochrony roślin, pszczelarskiej,
doradztwa i obsługi rolnictwa,
materiałów budowlanych

i branży spożywczej.
Z roku na rok Pałuckie Targi
Rolne odwiedza coraz większa
liczba gości. W tym roku - jak
ocenia członek komitetu organizacyjnego Marek Olejnik
– zwiedzających było rekordowo dużo (znacznie więcej
niż w latach poprzednich),
a swoją ofertę prezentowało
ok. 250 wystawców.
Na XV Pałuckiej Wystawie Zwierząt pięćdziesięciu
hodowców z powiatu żnińskiego i wybrani z województwa kujawsko-pomorskiego

prezentowało na terenie wystawy drobnego inwentarza.
Podczas targów odbyły się
liczne prezentacje i konkursy.
XXII Pałuckie Targi Rolne
w Żninie i XVI Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbędą się
25 i 26 sierpnia 2018 roku.
Już dziś serdecznie Państwa
na nie zapraszamy.
Więcej informacji na stronie www.palukitv.pl w zakładce Pałuckie Targi Rolne
(rok 2017).
Źródło: Pałuckie Targi Rolne
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Procam Polska z nagrodą

Procam Polska otrzymał prestiżową nagrodę,
Environmental Respect Awards (ERA), za działalność
proekologiczną.

Firma została doceniona
za prowadzenie działalności
gospodarczej zgodnie ze standardami w zakresie ochrony
środowiska. Międzynarodowe jury konkursu uznało, że
Procam Polska wyróżnił się
w zakresie dbałości o bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów i lokalnych
społeczności.
Procam Polska otrzymał nagrodę Regionalnego Zwycięzcy
w regionie EMEA (Regional
Winner), a także tytuł Czempiona Kraju (Country Champion) oraz specjalną nagrodę
REKLAMA

za zasługi na rzecz środowiska
naturalnego (Merit Winner).
Program Environmental
Respect Awards (ERA) skierowany jest do firm zajmujących się sprzedażą środków
ochrony roślin na całym świecie. Organizatorami konkursu
są: AgriBusiness i CropLife,
a sponsorem przedsięwzięcia jest firma DuPont. Celem
projektu jest uhonorowanie
sprzedawców ś.o.r., którzy
działają w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego
oraz dbają o swoich pracowników, klientów i społeczności

lokalne. Organizatorzy i sponsor konkursu chcą popularyzować informacje o dobrych
praktykach laureatów nagród
ERA, aby w ten sposób zachęcać innych sprzedawców i dystrybutorów do zaangażowania
się w działalność proekologiczną oraz propagować ideę
odpowiedzialnego i zrównoważonego rolnictwa.
W konkursie oceniane są
m.in. standardy w zakresie prowadzenia sprzedaży środków
ochrony roślin, odpowiednie
ich magazynowanie, a także
aktywny udział w edukacji
pracowników i klientów na
temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.
Dodatkowymi kryteriami są
m.in. minimalizacja odpadów,
gotowość do szybkiej reakcji
w sytuacji zagrożenia oraz zaangażowanie firmy w projekty
proekologiczne.
Źródło: Leaf Media
Kawalec Kulawik Sp.J.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kukurydza
– spotkania polowe 2017

Syngenta zaprasza na kukurydziane spotkania polowe.
W trakcie pokazów polowych w pięciu lokalizacjach
będzie można ocenić kolekcje
odmian kukurydzy i dobrze
przygotować się do kolejnego
sezonu.
W programie będzie można
zobaczyć między innymi:
• kolekcję odmian kukurydzy
Syngenta: SY Talisman, SY
Kardona i inne
• kolekcję odmian innych
producentów (Szepietowo,
Osięciny oraz Poświętne)
• wyniki plonowania odmian
z kolekcji (Budziszów, Poświętne, Cykowo)
• jesienne doświadczenie herbicydowe – kukurydza wysiana na początku sierpnia
i chroniona przed chwastami (Budziszów, Cykowo)

• doświadczenia umożliwiające obserwację systemu
korzeniowego kukurydzy
po zastosowaniu różnych
rozwiązań na chwasty
(Szepietowo, Budziszów,
Poświętne)
• monitoring
STOP
omacnicy

• efekt działania fungicydu Quilt Xcel w uprawie
kukurydzy
• prezentację oferty firmy Yara
(Cykowo)
• pokaz maszyn firmy
Kverneland (Budziszów,
Cykowo)
Źródło: Syngenta

TopTraktor dba nie tylko
o rolnika

Rolniczy portal ogłoszeniowy TopTraktor.pl był
jednym z tegorocznych sponsorów ogólnopolskiego
Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Uroczyste rozdanie nagród
zwycięzcom miało miejsce
w czerwcu w Legnicy.
Imprezę, która od lat promuje
bezpieczną pracę rolników i ład
w gospodarskich obejściach,
organizuje Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
i Państwowa Inspekcja Pracy.

TopTraktor.pl po raz kolejny
włącza się w te działania.
Portal był również sponsorem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Obok imprez
podnoszących wiedzę i kulturę rolniczą firma wspiera także
rozmaite akcje charytatywne.
W tym roku m.in. przekazał

ciągnik Ursus na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Zależy nam, by polscy gospodarze byli świadomi i jak
najlepiej wykształceni, bo wtedy krajowe rolnictwo będzie
nowoczesne. Na tym skorzysta
także nasza firma. Włączanie
się w akcje charytatywne czy
edukacyjne to element strategii
firmy, w ten sposób budujemy
markę i reputację. Chcemy być
firmą odpowiedzialną społecznie, a nie taką, która osiąga
jedynie własne cele – mówi Michał Biały, właściciel portalu.
TopTraktor.pl jest kierowany do osób związanych z rolnictwem. Korzystają z niego
prywatne osoby, handlowcy
i firmy. Zamieszczane w internecie ogłoszenia dotyczą kupna i sprzedaży maszyn, a także
innych towarów agrobranży.
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Pomoc dla poszkodowanych
w wyniku wiosennych przymrozków
Producenci rolni, w których
gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji
rolnej, powstały w bieżącym
roku szkody w wysokości co
najmniej 70% danej uprawy
na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą
składać wnioski o udzielenie
pomocy. Termin składania
wniosków: 13-27 września
2017 r.

Stawki pomocy
wynoszą:
2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew

owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co
najmniej 70% spowodowane
przez przymrozki wiosenne,
1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek,
w których wystąpiły szkody
w wysokości co najmniej
70% spowodowane przez
przymrozki wiosenne.
Wnioski należy złożyć do
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie

Od 4 września pomoc dla
poszkodowanych w wyniku
klęsk żywiołowych
ARiMR informuje, że w terminie 4 - 18 września 2017 r.
rolnicy, którzy ponieśli straty
spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie
zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie
na operacje typu „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW
2014 - 2020. Wnioski o taką
pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR,
bądź za pośrednictwem biura
powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką
pocztową nadaną w placówce
Poczty Polskiej do właściwego
oddziału regionalnego. W tym
roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie
wsparcie. Planuje się, że będą
one ogłaszane cyklicznie tak,
aby umożliwić ubieganie się
o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych
kataklizmach. Zatem rolnicy,
którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą
mogli ubiegać się o pomoc
w kolejnym.
O przyznanie takiego
wsparcia będą mogli starać

się rolnicy, którzy ponieśli
straty spowodowane przez
co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę,
przymrozki wiosenne, ujemne
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad,
huragan, uderzenie pioruna.
Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania
w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej
przez jedną z wymienionych
klęsk, jeżeli miały one miejsce
w roku, w którym jest składany
wniosek o przyznanie pomocy
lub w roku poprzedzającym
rok, w którym składany jest
wniosek.
Złożone przez rolników
wnioski zostaną poddane
ocenie punktowej. Pod uwagę
będzie brana wysokość szkód
w odniesieniu do zniszczonych
lub uszkodzonych składników
gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej,
procentowa wysokość szkód
w produkcji rolnej oraz to,
czy plantacja chmielu, sad
lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż
5 lat objęta była dobrowolnym
ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów
sporządzone zostaną dwie listy
określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla
rolników z woj. mazowieckiego
i druga dla rolników z pozostałych województw.
Źródło:KRIR

dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(www.arimr.gov.pl).
Powyższa pomoc będzie
udzielana:
– w ramach pomocy de
minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej
wynoszą do 30% średniej
rocznej produkcji z ostatnich
trzech lat lub średniej z 3 lat

opartej na okresie 5 ubiegłych
lat, z wyłączeniem wartości
najwyższej i najniższej;
– poza formułą de minimis,
jeżeli szkody w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej
produkcji z ostatnich trzech lat
lub średniej z 3 lat opartej na
okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej
i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala
się jako iloczyn deklarowanej
przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której
wystąpiły szkody oraz stawki
pomocy. Przy czym wysokość
pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa
niż równowartość w złotych
15 tys. euro.
Kwota pomocy będzie
podlegała pomniejszeniu
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o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia
co najmniej 50% powierzchni
upraw rolnych, z wyłączeniem
łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Podstawa prawna: § 13 ust.
8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
poz.187, z późn. zm.).
Źródło: MRiRW
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ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZENIA
Serdecznie dziękujemy
Państwu za wszystkie
wspólnie zrealizowane inwestycje,
życzymy udanych
i obfitychNR
zbiorów
zapewniamy,
że ziarnoAGROSHOW
w silosach BIN
NASZEGO
STOISKA
C 99oraz
PODCZAS
TARGÓW
będzie bezpiecznie
składowane.
W BEDNARACH
W DNIACH
22-25.09.2017 r.
SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE

=
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AGRO SHOW po raz dziewiętnasty
To największa tego typu plenerowa wystawa w Europie.
Już 22 września rusza w Bednarach koło Poznania (gmina
Pobiedziska) Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO
SHOW. 800 wystawców, w tym
ponad 100 z zagranicy, 150 tys.
m2 powierzchni wystawienniczej i 150 tys. odwiedzających.
Organizatorem jest Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Wystawa organizowana jest
przez PIGMiUR od 1999 roku.
AGRO SHOW to jedyne takie
miejsce w Polsce, w którym rolnicy mogą nie tylko zapoznać
się z najnowszymi maszynami
i urządzeniami rolniczymi, ale
również zobaczyć je podczas
pracy. Tradycyjnie już podczas wystawy odbędzie się
pokaz maszyn w ringu gdzie
prezentować się będą ładowarki, ładowacze czołowe i opryskiwacze. Prócz tego na pasie
głównym odbywać się będą

prezentacje maszyn, które
opatrzone będą profesjonalnym komentarzem. Wystawa
to okazja, by zapoznać się ze
szczegółami konstrukcyjnymi
maszyn, ale także szansa na
bezpośrednie spotkania i rozmowy z przedstawicielami producentów maszyn i urządzeń
rolniczych.
Nie zabraknie producentów
nawozów, nasion i środków
ochrony roślin, a także firm
z sektora finansowego oraz
wielu różnych branż związanych z rolnictwem. Wystawa będzie także okazją do
poruszenia ważnych tematów
związanych z rolnictwem.
W debatach wezmą udział
eksperci z ARiMR, MR i RW,
KRIR, WODR, a także przedsiębiorcy z branży i rolnicy.
Podczas wystawy odbędą się
finały konkursów organizowanych przez Polską Izbę

Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych: „Mechanik
na Medal” i „Młody Mechanik
na Medal”, a także ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie „Serwis na
Medal”.
Jedną z wielu atrakcji tegorocznej wystawy będzie Wioska Bezpieczeństwa, która ma
być miejscem upowszechniania
dobrych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa życia i pracy
na wsi. Program Wioski wypełnią między innymi kursy
pierwszej pomocy. Pojawią się
stoiska edukacyjne straży pożarnej i policji a także przedstawiciele KRUS. W wiosce
zaprezentuje się między innymi Sobiesław Zasada Centrum,
które przygotuje symulator dachowania, symulator pasów
czy mini szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy. Do interaktywnego świata wirtualnej

rzeczywistości zaprosi firma
Bayer. Odwiedzający Wioskę
Bezpieczeństwa będą mieli
możliwość poznania aplikacji „Wirtualnej farma”, dzięki
której będzie można dowiedzieć się o bioróżnorodności
i odpowiedzialnym stosowaniu
środków ochrony roślin.
Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
przygotowała wiele udogodnień dla odwiedzających.
Kolejny już rok będzie można skorzystać z bezpłatnych
linii meleksowych, mobilny
bankomat, a także bezpłatny
dostęp do internetu poprzez
Wi-Fi i bezpłatny katalog wystawy. Jaj co roku, wstęp na
wystawę oraz parkingi dostępne będą za darmo. Organizator
wspiera finansowo przyjazdy
grupowe.
Patronat honorowy nad
tegoroczną Wystawą będzie
sprawował Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof
Jurgiel, a patronat medialny
nad wydarzeniem objęła TVP1.
Wystawa odbywa się w miejscowości Bednary w gminie
Pobiedziska, zaledwie 25 km
od Poznania. Szybki dojazd na
imprezę jest możliwy dzięki
autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5.
Serdecznie zapraszamy na
AGRO SHOW 2017!
Źródło: Tekst i foto, PIGM i UR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zakaz handlu
w niedzielę
a branża rolnicza
Czy zakaz handlu w niedzielę może mieć wpływ na
organizacje pracy rolników?
Okazuje się, że tak i to znaczny. Szczególnie w trudnych sezonach, kiedy liczy się każda
godzina i wykonywanie prac
polowych konieczne jest również w święta.
Sejm pracuje nad ustawą zakazującą handlu w niedzielę. Obojętnie w jakiej formie
i w jakim zakresie zakaz zostanie uchwalony, na tym etapie nie uwzględnia on w ogóle
interesów ogółu polskich rolników. Jeżeli nie nastąpi zmiana podejścia, rolnik w okresie
prac polowych (np. żniw) nie
będzie mógł kupić w niedzielę
przysłowiowego sznurka do
snopowiązałki, o częściach do
maszyn rolniczych nie wspominając. Dotyczy to oczywiście sytuacji nadzwyczajnych
i awaryjnych, które jak wiadomo
w trakcie wytężonych
prac mogą się zdarzyć, również
w niedzielę. Czy w związku
z zakazem handlu w niedzielę i święta, w sytuacji awarii
maszyny, rolnicy będą musieli
odłożyć pracę i zmuszeni będą
czekać na przyjazd serwisu do
poniedziałku? Jeśli ustawa nie
uwzględni zaproponowanych
przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
uwag, to niestety tak będzie.
Polska Izba Gospodarcza

Maszyn i Urządzeń Rolniczych, branżowy reprezentant
firm z zakresu mechanizacji
rolnictwa, wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz do sejmowej Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy
z wnioskiem, aby w dalszych
pracach nad projektem ustawy
wprowadzono wyjątek, umożliwiający zakupy maszyn rolniczych i części do nich w okresie
od czerwca o września również
w niedziele i święta, bez żadnych ograniczeń.
Miejmy nadzieję, że działania podjęte przez Izbę okażą
się skuteczne z korzyścią dla
całego rolnictwa. W przeciwnym wypadku ustawa na wsi
zostanie bardzo źle przyjęta
i w dużym stopniu utrudni
organizację pracy rolnikom.
Źródło: PIG M i UR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Omya zamierza otworzyć nowy zakład produkcyjny w Kornicy

ARTYKUŁ PROMOCYJNYY

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

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

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

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie około
20 pracowników.
Otwarcie nowego zakładu
związane jest ze strategią rozwoju
Omya w segmencie Rolniczym.
Funkcjonujący zakład produkcyjny
w Mielniku będzie kontynuował
swoją działalność wytwarzając
określony asortyment produktów. Wszyscy obecnie zatrudnieni pracownicy w Mielniku będą
kontynuować pracę w zakładzie
w Mielniku bądź w Kornicy.
Otwierając zakład produkcyjny
w Kornicy Omya będzie mogła
w jeszcze lepszym stopniu odpowiadać na stale rosnące oczekiwania klientów w zakresie wysokiej
jakości produktów wytwarzanych
z poszanowaniem zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju.
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Pył jest bez szans
– odkurzacze Kärcher NT Tact

RAPORT

ARTYKUŁ PROMOCYJNYY

Uniwersalne odkurzacze NT Tact marki Kärcher są niezastąpione w rolnictwie, gdzie mamy do czynienia
z dużą ilością pyłu. Dzięki systemowi Tact odkurzacze zachowują dużą siłę ssania, filtr odkurzacza jest na
bieżąco oczyszczany a odkurzacz może pracować bez przerw nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wyposażone pod kątem
rolnictwa
Aby sprostać trudnym warunkom pracy w gospodarstwie odkurzacze NT Tact
zostały wyposażone w wytrzymałe obudowy, wzmocnione
zbiorniki na zanieczyszczenia
oraz specjalnie zaprojektowane zderzaki chroniące je przez
przypadkowymi uderzeniami. System Tact sprawia, że
w stałych odstępach czasu, co
15 sekund, filtr odkurzacza
jest przedmuchiwany silnym
podmuchem powietrza zwrotnego. To sprawia, że nie zatyka
się on nawet podczas odkurzania dużych ilości drobnego
pyłu, jaki spotykamy w rolnictwie, a zwłaszcza w procesie
uprawy roślin.

Płaski, łatwy
w montażu i demontażu
filtr główny
Wszystkie nowe odkurzacze
NT Tact posiadają płaski filtr
falisty w kasecie. Dzięki temu
łatwo go bezpyłowo wymienić.
Odkurzacze NT Tact są certyfikowane do zbierania pyłu
klasy L co oznacza 99% wydajność w filtracji pyłu (zgodnie
z normą EN 60335-2-69).

Nowe modele
NT 50/1 Tact Te L, NT
40/1 Tact Te L, NT 30/1 Tact
Te L to wydajne, skuteczne
urządzenia, z ulepszonym systemem oczyszczenia filtra Tact.
Nowy system Tact posiada dwa

tryby częstotliwości pracy,
dzięki czemu może działać
w różnych odstępach czasu
a jeśli nie chcemy z niego korzystać można go również całkowicie wyłączyć. Nowością
są także bagnetowe i klipsowe łączenia, które zapewniają łatwe i pewne mocowanie
wszystkich elementów wyposażenia odkurzaczy. Wzmocnione metalowe rolki przednie
sprawiają, że urządzenia radzą
sobie w każdych warunkach.
Wymiana filtra także została
w tych modelach usprawniona
i odbywa się teraz bez kontaktu z zanieczyszczeniami. NT
50/1 Tact Te L, NT 40/1 Tact
Te L, NT 30/1 Tact Te L mogą
również zbierać płyny, co sprawia, że zakres ich zastosowań
zwiększa się. Wszystkie modele
posiadają gniazdo do podłączenia elektronarzędzi i pojemne zbiorniki odpowiednio
(50, 40 i 30 l ).
W wyposażeniu standardowym odkurzaczy: dwie
ssawki: podłogowa i szczelinowa, torebka flizelinowa,
automatyczny wyłącznik przy
maksymalnym poziomie zebranej cieczy, automatyczny
system włączania i wyłączania
przez elektronarzędzie, płaski
filtr falisty, system Tact oraz
listwa odbojowa. Długość
węża w tych modelach wynosi 4 metry.
Dodatkowo odkurzacz NT
50/1 Tact Te L posiada wąż
spustowy (olejoodporny) oraz
uchwyt prowadzący.
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Finał loterii promocyjnej
marki Chwastox

Tysiące nagród od CIECH Sarzyna trafiło w ręce
polskich rolników.
17 sierpnia br. zakończyła
się ogólnopolska loteria promocyjna marki Chwastox,
najpopularniejszego herbicydu zbożowego w Polsce.
W jej ramach właściciel marki
przygotował dla polskich rolników 10000 cennych nagród.
Laureatem nagrody głównej –
wysokiej klasy opryskiwacza
- został Pan Łukasz z Kolonii
Nieszawy.
W ręce uczestników loterii
trafiło również wiele innych
cennych nagród, w tym: sprzęt
RTV (telewizory i kamery GoPro) oraz środki ochrony roślin od CIECH Sarzyna: Tarcza
Łan Extra 250 EW, Ambasador
75 WG 20 g, Opal 500 S.C.
i Agrosar 360 SL.
Marka Chwastox to najpopularniejszy herbicyd zbożowy
w Polsce, cieszący się zaufaniem już trzech pokoleń rolników. Rodzinę produktów
Chwastox wyróżnia innowacyjna technologia wytwarzania substancji aktywnych
MCPA i MCPP-P, dzięki której
środki działają bardzo szybko,
a ich efekty są natychmiast
widoczne. Szeroka gama produktów Chwastox pozwala na
właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności
od typu zachwaszczenia uprawy. Najpopularniejszy herbicyd zbożowy na polskim

Wniosek o przyznanie pomocy
należy złożyć osobiście lub przez
upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym
ze względu na miejsce położenia
gospodarstwa. Wniosek można
również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty
Polskiej.
Warunkiem koniecznym do
przyznania pomocy jest, aby
powierzchnia gospodarstwa
utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych
od wnioskodawcy, była równa co
najmniej średniej powierzchni
gospodarstwa rolnego w kraju.
Natomiast w województwach,
w których średnia powierzchnia
gruntów rolnych jest większa niż
średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię
co najmniej średniej wojewódzkiej.

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać
wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
6.5 „Płatności na rzecz rolników
kwalifikujących się do systemu
dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
Jest to drugi nabór wniosków
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020. Pierwszy odbył
się od 12 września do 11 października 2016 r.
Pomoc może być przyznana
osobie fizycznej, która spełnia
następujące warunki:
• jest wpisana do ewidencji
producentów;
• jest pełnoletnia;

• uczestniczy w systemie dla
małych gospodarstw;
• przekaże w sposób trwały
gospodarstwo rolne innemu
rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną
lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości
prawnej, prowadzącą na
własny rachunek działalność rolniczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
• nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co
najmniej 5 lat, licząc od dnia
przekazania gospodarstwa
rolnego;
• po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie
podlegała ubezpieczeniu
społecznemu rolników.

Realizacja „pakietu Hogana”
i „embarga” to ostatnie zadania kryzysowe Agencji Rynku Rolnego. Na ich wsparcie
przeznaczono ponad 261 mln
złotych. Pieniądze trafiły na
konta producentów rolnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
(Dz. Urz. z 2017 r., poz.
499, z późn. zm.) realizacja zadań była przewidziana
do 30 września br. jednak

ARR już zrealizowała to zadanie. Producentom mleka,
bydła i świń wypłaciła około
96 mln złotych. W „pakiecie
Hogana” znalazły się działania: zakup jałówek mięsnych
– producent mleka, zakup
jałówek mięsnych – producent świń ASF, zakup świń –
producent świń, wyrównanie
ceny sprzedaży świń – producent świń z terenów ASF, zakup owiec – producent mleka/

owiec/świń, zakup jałówek
mlecznych – producent mleka, pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.
Z a kończone zost a ło
również działanie „embargo”,
czyli dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców
i warzyw – WOW. ARR do
końca sierpnia wypłaciła producentom owoców i warzyw
ponad 165 mln złotych.

ARiMR przypomina Beneficjentom, którzy otrzymali
wsparcie w ramach PROW
2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że
jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami
o charakterze siły wyższej, nie
są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji
o przyznaniu pomocy, muszą
o tym poinformować ARiMR.
Zgłoszenie takiego zdarzenia
w odpowiednim terminie,
pozwoli ARiMR na całkowite lub częściowe zwolnienie
Beneficjenta z wykonania
zaciągniętych zobowiązań,

a w przypadku działań PROW
2007-2013, za zgodą Agencji
zmianie może ulec również
termin ich wykonania.
Aby dokonać takiego zgłoszenia należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR
właściwym ze względu na
miejsce realizacji operacji pisemny wniosek zawierający
opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli Beneficjent jest
już w ich posiadaniu. Takim
dokumentem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez
komisję powołaną w tym celu
przez właściwego wojewodę.

Prosimy, aby nie zwlekać ze
złożeniem takich wniosków.
W przypadku np. wsparcia
otrzymanego na „Modernizację gospodarstw rolnych”
wniosek taki wraz z załącznikami trzeba złożyć w następujących terminach:
• Beneficjenci PROW 20072013 - 10 dni roboczych od
dnia, w którym powstała
możliwość złożenia takiego
wniosku;
• Beneficjenci PROW 20142020 - 15 dni roboczych od
dnia, w którym powstała
możliwość złożenia takiego
wniosku.

Fi r ma DowD u Pont™
(NYSE: DWDP) ogłosiła, że
połączenie równoprawnych
podmiotów The Dow Chemical Company („Dow”) oraz
E.I. du Pont de Nemours &
Company („DuPont”), zakończyło się powodzeniem. Nowo
powstały podmiot działa jako
spółka holdingowa pod nazwą
„DowDuPont™” i obejmuje

trzy działy: rolnictwo, inżynierię materiałową oraz produkty
specjalistyczne.
Po podziale firmy na trzy
niezależne podmioty akcjonariusze odniosą korzyści ze
zdecydowanego, precyzyjnie
określonego profilu inwestycyjnego każdej z nowych
spółek oraz ze znacznych
synergii kosztów, a także

z długoterminowego wzrostu i zrównoważonej wartości
akcji. Klienci skorzystają na
doskonałych rozwiązaniach
i bogatszej ofercie produktowej, a pracownicy odniosą korzyści z zatrudnienia w tych
wysoce wyspecjalizowanych
i konkurencyjnych spółkach.

Źródło:KRIR

Rolnicy otrzymali wsparcie z ARR

rynku charakteryzuje również
brak uodpornień na chwasty
oraz wygodna forma użytkowa w postaci koncentratu
pozwalająca w łatwy sposób
sporządzić ciecz użytkową
i dokładnie rozmieszać substancję aktywną w opryskiwaczu. Produkty Chwastox
cechuje wyższe bezpieczeństwo
dla środowiska i wykazują
one bardzo dobrą selektywność w stosunku do roślin
chronionych.
Ogólnopolska loteria marki Chwastox była kolejnym

elementem naszej kampanii
promocyjnej. Nie ukrywamy,
że jako największy polski producent środków ochrony roślin
chcemy wyznaczać najlepsze
standardy w zakresie promocji produktów oraz kontaktu
z klientami. Cieszę się, że nasze
działania są przez nich bardzo
dobrze odbierane – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Husqvarna wspiera
poszkodowanych
W wyniku potrzeb, które
są skutkiem nawałnic, jakie
miały miejsce w ostatnim czasie w regionach północnych
Polski, firma Husqvarna Poland przekazała do pracy potrzebne akcesoria, produkty
oraz maszyny. Pomogą one
w działaniach mających na
celu usuwanie skutków nawałnicy, zalegających drzew
czy innych przeszkód w rejonie Wielkiego Kanału Brdy.
Firma Husqvarna przekazała
lokalnej jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brusach konieczne sprzęty i akcesoria do
pracy, w tym: pilarki, oleje,
prowadnice, łańcuchy, zestawy do ostrzenia oraz zestawy
ochronne do pracy. W akcję

Komunikat ARiMR
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niesienia pomocy poszkodowanym na danym terenie zaangażowali się również lokalni
Dilerzy sieci Husqvarna. „Od
pierwszych dni po wydarzeniu jesteśmy w bezpośrednim
kontakcie z przedstawicielami sztabów kryzysowych
z regionu dotkniętego zniszczeniami. W porozumieniu
m.in. z OSP w Brusach zorganizowaliśmy przekazanie
niezbędnego sprzętu i akcesoriów do walki ze skutkami
nawałnicy. W akcję niesienia
pomocy poszkodowanym na
danym terenie zaangażowani są również nasi lokalni
Dilerzy. Ufamy w przychylne prognozy pogody i rychłe
usunięcie skutków nawałnicy

z pomocą społeczności, samorządów, firm oraz służb
kryzysowych” – powiedział
Maciej Konieczny, Dyrektor
Sprzedaży Husqvarna Poland.
„Jest nam niezmiernie przykro
z powodu klęski żywiołowej,
w jakiej znalazła się społeczność z danych terenów. Mamy
świadomość z ogromnej skali
zniszczeń i potrzeb. Dlatego
mamy nadzieję, że przekazany profesjonalny sprzęt będzie
pomocny w porządkowaniu
skutków nawałnicy” – dodaje Marta Winiarek-Miętus, Rzecznik Prasowy firmy
Husqvarna.
Źródło: Husqvarna
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Źródło: ARR

Zgłoś do ARiMR

Udana fuzja DowDuPont

Źródło: KRIR

Źródło: FleishmanHillard
Opracowała: Jolanta

Wapno ożywia glebę

URODZAJ
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Jesień to najlepszy czas na poprawienie struktury gleby wapnem.
Wapnowanie jest jednym
z podstawowych zabiegów
agrotechnicznych, który korzystnie wpływa na poprawę właściwości fizycznych,
chemicznych i biologicznych
gleby. Aby ustalić właściwą
dawkę wapna w pierwszej kolejności, należy zbadać glebę
w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, w celu
oznaczenia odczynu pH gleby.
Następnie znając pH i kategorię agronomiczną można ustalić dawkę wapna (w CaO) jaką
powinniśmy wysiać na pole.
Zakwaszenie gleby jest naturalnym procesem i zachodzi

ciągle, niezależnie od woli
człowieka. Na szczęście proces
ten można stale kontrolować
poprzez regularne badanie gleby i wysiew nawozów wapniowych, które pozwalają na
utrzymywanie optymalnego
pH gleby. Na podstawie wieloletnich badań IUNG ustalono
dawki wapna w zależności od
kategorii agronomicznej gleby
oraz wartości pHKCl (tab. 1).
Na gleby średnie i ciężkie można wysiewać wapna tlenkowe
lub węglanowe, natomiast na
gleby lekkie zaleca się stosowanie wapna węglanowego.

Wpływ wapnowania nie
ogranicza się tylko do wzrostu pH i plonowania roślin
przez kilka następnych lat.
Dlatego też wapnowania nie
należy traktować jako nawożenia pod poszczególne gatunki roślin, ale jako zabieg dla
rotacji zmianowania i wykonać go w odpowiednim momencie. W zmianowaniach
z doborem roślin wrażliwych
i bardzo wrażliwych na kwaśny odczyn gleby wapno można wysiać pod każdą roślinę.
Jeśli w zmianowaniu występują rośliny mało wrażliwe
na zakwaszenie gleby, staramy

Tabela 1. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha
Potrzeby
wapnowania

Rodzaj gleby
bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

pH

dawka

pH

dawka

pH

dawka

pH

dawka

Konieczne

do 4,0

3,0

do 4,5

3,5

do 5,0

4,5

do 5,5

6,0

Potrzebne

4,1-4,5

2,0

4,6-5,0

2,5

5,1-5,5

3,0

5,6-6,0

3,0

Wskazane

4,6-5,0

1,0

5,1-5,5

1,5

5,6-6,0

1,7

6,1-6,5

2,0

-

5,6-6,0

-

6,1-6,5

1,0

od 6,6

1,0

Ograniczone
5,1-5,5
(źródło: IUNG)

się, aby zabieg wapnowania
był możliwie odległy w czasie od uprawy ziemniaka,
lnu czy łubinu żółtego. Jeżeli jest ku temu okazja, najlepiej wapno zastosować po
zbiorze wymienionych roślin.
W zmianowaniach mieszanych
tzn., z uprawą roślin wrażliwych, jak i mało wrażliwych
na zakwaszenie, kierujmy
się zasadą, aby te ostatnie
(mało wrażliwe), przychodziły w pierwszym i następnie w najdalszych latach od
wapnowania. Poza płodozmianem trzeba uwzględnić
także kalendarzowy termin
wapnowania. Najlepszym terminem stosowania wapna jest
zespół uprawek pożniwnych
po sprzęcie zbóż, ze względu
na możliwość dobrego wymieszania wysianego wapna
z glebą, a więc od lata do zimy.
Jeżeli nie stosuje się obornika
lub gnojowicy, można wapnować pole w zespole jesiennych uprawek przedsiewnych
przed orką siewną lub przed

orką przedzimową.
Poza utrzymaniem optymalnego dla uprawianych roślin
odczynu regularne wapnowanie zapewnia optymalną
gruzełkowatą strukturę gleb
ciężkich i tym samym właściwe stosunki powietrzno-wodne dla wzrostu i sprawnego
funkcjonowania korzeni roślin. W wyniku wapnowania
próchnica z wapniem tworzy
związki mniej rozpuszczalne
w wodzie, co przeciwdziała ich
wypłukiwaniu do głębszych
warstw. Związki te cementują
gruzełki i uodporniają je na
działanie wody. Zjawisko to
jest szczególnie pożądane na
glebach ciężkich. Gleba taka,
gdy jest bardziej wilgotna, nie
zlepia się, zaś wysuszona nie
twardnieje, nie tworzy na
swojej powierzchni skorupy,
w związku z czym jest łatwiejsza w uprawie. Dla zbudowania struktury gruzełkowatej,
na gleby ciężkie zaleca się
stosowanie wapna w postaci
tlenkowej.
Wraz ze wzrostem zakwaszenia pobieranie składników
pokarmowych przez rośliny
ulega zakłóceniu. Zmniejsza
się przyswajalność fosforu,
magnezu, wapnia, molibdenu.
Wapń i magnez są wymywane
do głębszych warstw a pobieranie tych jonów przez rośliny

dr Piotr Ochal
Zakład Żywienia Roślin
i Nawożenia
IUN G – PIB Puławy
jest utrudnione przez dużą
koncentrację glinu. W glebach kwaśnych zmniejsza
się aktywność pożytecznych
mikroorganizmów glebowych
rozkładających substancję organiczną i asymilujących azot
atmosferyczny.
Odczyn gleby, którego miarę stanowi wartość pH, jest
podstawowym i najłatwiej
mierzalnym wskaźnikiem
żyzności. Gleby użytków
rolnych powinny wykazywać wartość pH w granicach
5,6-7,0 (niższe wartości gleby
lekkie, wyższe gleby ciężkie).
Regularne wapnowanie reguluje właściwości fizyczne gleb,
szczególnie ciężkich, poprzez
poprawę właściwości powietrzno-wodnych dzięki trwałej,
gruzełkowatej strukturze, co
korzystnie wpływa na rozwój
systemu korzeniowego roślin,
pobieranie wody i składników
pokarmowych.

REKLAMA

Proponujemy
najszerszą ofertę
wapna nawozowego:
Wapniowe zawierające magnez

Nie ma plonu
bez wapna

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

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

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

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

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25%.

Wapnujesz = zyskujesz

Centrum Obsługi Klienta
tel. 77 451 63 75, 76, 79
fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com
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Humusy, czyli jak zastąpić obornik?

Oprócz składników pokarmowych humusy zawierają również materię organiczną.
Nawozy naturalne są najlepsze jeśli chodzi o tworzenie dobrej struktury gleby. Co
jednak robić, gdy coraz więcej
gospodarstw rezygnuje z produkcji zwierzęcej, i nie dysponuje
obornikiem? Czy 30 ton obornika da się zastąpić kilogramem
preparatu doglebowego? O tym
rozmawiamy z Waldemarem Jackiem Łuczakiem z firmy Amagro.
Produkt, który trzymam
w ręku, to czarna ciecz. Co
to właściwie jest?
Jest to Iberhumus PS 90 Ultra,
produkt hiszpańskiej firmy Agrotecnologia, który stosowany jest
wtedy, gdy nie ma możliwości
zastosowania obornika, bo go
przykładowo nie posiadamy.
Sam wierzę w obornik i jego dobroczynne działanie, a ponieważ
jestem ze wsi, to nigdy bym się
nie ośmielił polecić produktu
humusowego lub pseudohumusowego na jego zastąpienie. Ten
produkt, w sytuacji braku obornika naprawdę w dużej mierze
wypełni lukę. Nie podejmuję
się prorokować czy 1, 2 czy
3 kilogramy preparatu humusowego zastąpi 30 ton obornika,
zwłaszcza że twardych badań na
ten temat nie ma. Jeśli chodzi
o makroelementy, oczywiście
nie. Azotu, fosforu i potasu musi
być określona masa, której się
w kilku kilogramach skompresować nie da. Jeśli chodzi o życie
biologiczne i mikrobiologiczne,
również nie. Ten produkt natomiast poprawia strukturę gleby
REKLAMA

w ten sposób, że wprowadza do
gleby pozostałe elementy, które
trafiłyby z obornika, a nie ma ich
w produktach mineralnych, np.
substancję organiczną, kwasy
humusowe. Wszystkie też preparaty humusowe mają też taką dodatkową wartość, że poprawiają
strukturę gleby, warunki życia
mikroorganizmów, a w efekcie
poprawiają pobieranie składników pokarmowych. Te często nie są pobierane z różnych
względów: od uwstecznienia,
przez zasolenie, po złe stosunki
wodno-powietrzne i naturalny
antagonizm niektórych makroi mikroskładników.
Obornik tradycyjnie stosowaliśmy raz na 3-4 lata. A jak
aplikować Iberhumus?
W tradycyjnym modelu gospodarowania stosowaliśmy
go raz na 3-4 lata pod rośliny
szczególnie wymagające, typowo
pod rośliny okopowe, które są
wrażliwe a zarazem wdzięczne
za nawożenie organiczne. Produkt humusowy należy wprowadzać częściej, a w mniejszych
ilościach, raz do roku lub kilkakrotnie w ciągu sezonu, mieszając go z glebą lub przynajmniej
dając mu możliwość wniknięcia w wierzchnią jej warstwę.
Różnie też można go zmieszać
z glebą: bronując, dodając do
systemu deszczowania i na wiele
innych sposobów. Faktem jest,
że te produkty, nowości, trafiły do rolnictwa później niż do
ogrodnictwa, warzywnictwa
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Nowe nawozy
z Grupy Azoty

Portfolio oferowanych przez Grupę
Azoty nawozów zostało ostatnio
wzbogacone o produkowane na
nowej linii w GZNF „Fosfory”
nawozy Holist® agro.

czy sadownictwa, gdzie prócz
jakości produktu liczy się także
dobry wygląd, więc szczególnie
się o niego dba. Tam forma aplikowania była o wiele łatwiejsza, bo wiele z tych upraw ma
swój system nawadniania, produkt można podawać pasowo,
a przede wszystkim prowadzone
są one na mniejszych areałach.
W rolnictwie polowym jedynym
sposobem jest aplikacja opryskiwaczem na całą powierzchnię
pola przed siewem i mieszanie
z glebą, lub opryskiwanie po
wschodach i mieszanie w międzyrzędziach. Myślę, że to
nieunikniona alternatywa dla
obornika, nie dlatego że jest
go coraz mniej, ale dlatego że
produkt humusowy ma wiele
istotnych funkcji bezpośrednio
wobec roślin, jak np. stymulacja
systemu korzeniowego.
Jaka ilość, jaka częstotliwość
i jak to zoptymalizować?
Kiedyś ilością „wyjściową”

Iberhumusa było 2-3 kg/ha
w jednym zabiegu i przy takiej
ilości wykazano w badaniach
wpływ na ilość i jakość plonu,
a także lepszy wzrost wegetatywny i wigor plantacji. Później
stwierdzono, że ilość tę należy
podwyższać, i stosowano go
w ilości aż do 9 kg/ha. Wciąż
prowadzone są jednak badania
i eksperymenty w ośrodkach
naukowych, dzięki którym
stwierdzono, że optymalną
- ze względu na skuteczność
i ekonomiczny przyrost plonu
– dawką jest 3 kg/ha powtarzana
w zależności od obserwacji pola
kilkakrotnie w ciągu sezonu.
Bywa, że wystarcza jeden zabieg,
ale decyzję powinien podejmować rolnik na bieżąco, widząc
czy chce „podgonić” plon masy
zielonej czy masy korzeni, bulw
lub ziarna. Byłaby więc to dawka 2 x 3 kg lub 3 x 3 kg/ha/rok,
czyli 6-9 kg/ha.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Aktualnie dostępne są dwie
formuły nawozowe :PK (Ca,
S) 15-30 (10 - 10) oraz NK ( S)
10-31 (28), które cechują się
wysoką jakością granulacji.
Holist® Agro PK 15-30 zawiera przyswajalne formy składników, przez co wpływa na
bardzo dobre zaopatrzenie
roślin w fosfor, potas, wapń
i siarkę.
Holist® Agro NK 10-31 jest
nawozem azotowo-potasowym
z siarką o dobrze przyswajalnych przez rośliny składnikach
pokarmowych.
Holist® agro przeznaczone
są do stosowania w uprawach
rolniczych, sadowniczych

i warzywniczych, ze szczególnym uwzględnieniem upraw
o dużych wymaganiach dotyczących potasu.
Nadają się do wszystkich rodzajów gleby, niezależnie od
klasy i stopnia zakwaszenia.
Przeznaczone są do stosowania
przedsiewnego i należy zmieszać je z glebą (na użytkach
zielonych stosować pogłównie, wczesną wiosną). Nawozy
dostępne są w opakowaniach
500 kg (Big-Bag) w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Bohater z Kędzierzyna
na Twoim polu
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Ochronić rzepak jesienią

Ważnym elementem technologii produkcji rzepaku
jest chemiczne zwalczanie agrofagów.

Ochrona fungicydowa
ma za zadanie ograniczanie porażenia roślin przez
sprawców chorób, a tym
samym zapewnienie dobrego
jakościowo i ilościowo plonu. Od kilku lat obowiązują
w Polsce i innych krajach UE
zasady integrowanej ochrony
roślin. W ramach jej realizacji stosowanie chemicznych
środków ochrony roślin zostało obwarowane licznymi
warunkami, nie mniej jednak jest dozwolone i często
konieczne. Zanim jednak do
tego dojdzie, należy w pierwszej kolejności zastosować
niechemiczne metody ochrony roślin. Należą do nich
głównie prawidłowa, czyli
ograniczająca zagrożenie ze
strony chorób, agrotechnika oraz wybór do uprawy
odmian o większej odporności na porażenie przez
patogeny. Jeśli te sposoby
walki z mikroorganizmami
chorobotwórczymi okażą się
niewystarczające, można zastosować fungicydy.
Chociaż jesień to dopiero
początek długiego wzrostu
rzepaku, to już w tym czasie
jest on narażony na szkodliwe
działanie wielu agrofagów,
w tym sprawców chorób.
Konsekwencją tego są straty
plonu, które obserwujemy
podczas zbiorów nasion
z plantacji.
Jesienią można zaobserwować na roślinach objawy takich chorób, jak:
sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, szara
pleśń, mączniak rzekomy
oraz w niektórych rejonach
kraju również kiła kapusty
i lokalnie mączniak prawdziwy. Z wymienionych chorób
za powszechnie występującą i często najgroźniejszą
uważa się suchą zgniliznę
kapustnych, którą powodują grzyby z rodzaju Leptosphaeria (st. kon. Phoma

lingam). Do infekcji dochodzi
już jesienią, ale najbardziej
dotkliwe w skutkach objawy
obserwuje się wiosną, gdy widoczne są uszkodzenia tkanek
w obrębie szyjki korzeniowej.
Początkowe objawy występują na blaszkach liściowych,
stąd grzyb przerastając tkanki liścia i ogonka liściowego osiąga podstawę pędu.
Roślina z takimi objawami,
ma ograniczone możliwości przewodzenia substancji odżywczych i wody do
rozwijających się szybko,
zwłaszcza wiosną, tkanek.
Na liściach w okresie jesiennym, szczególnie, gdy panuje podwyższona wilgotność
powietrza, można również
zaobserwować brunatne plamistości związane z czernią
krzyżowych lub szarozielone,
wodniste plamy szarej pleśni.
Krótko po wschodach na
liścieniach, a potem na
liściach właściwych, można zaobserwować objawy
mączniaka rzekomego. Są to
kanciaste plamy z brunatną
obwódką na górnej stronie
blaszki liściowej, podczas gdy
na jej spodniej części widać
wyraźne biało-szare struktury sprawcy. Dzięki temu
łatwo można tą chorobę
rozpoznać, a bywały sezony,
że powodowała ona istotne
osłabienie roślin lub nawet
straty w obsadzie roślin na
plantacji.
W okresie jesiennym praktycznie standardem jest już
wykonanie zabiegu opryskiwania przy użyciu fungicydów (tab.). Głównym
powodem jest fakt, że porażenie rzepaku przez jednego lub kompleks sprawców
chorób może powodować istotne osłabienie roślin przed
zimą. Porażone liście przedwcześnie zamierają, zamiast
dostarczać niezbędnych do
budowy korzeni i części
nadziemnej asymilatów, są
również źródłem infekcji dla
kolejnych roślin. Analizując
przebieg wegetacji i pogody
w ostatnich latach można
było zauważyć intensywny
rozwój zarówno roślin, jak
i sprawców chorób w tym
okresie. Zaobserwowano rejony w kraju, w których już
jesienią zabieg fungicydowy
należało niekiedy powtórzyć
ze względu na silne porażenie
roślin przez sprawców suchej
zgnilizny kapustnych.

Dr Ewa Jajor IOR-PIB Poznań
Zabieg wykonuje się najczęściej, gdy rośliny znajdują się w fazie 4–8 liści
właściwych (BBCH 14–18).
Dodatkową zaletą jesiennego zabiegu jest możliwość wpływu na pokrój
roślin przed zimą za pomocą fungicydów zawierających w swym składzie
s.cz. z grupy chemicznej
triazoli lub zawierające typowe regulatory zrostu (np.
tebukonazol, metkonazol,
paklobutrazol, chlorek mepikwatu). Mogą one, bowiem
powodować ograniczenie wyciągania się roślin
ponad powierzchnię gleby
powodując niskie osadzenie szyjki korzeniowej. Tak
„skrócone” rośliny mają
większe szanse na przetrwanie niskich temperatur
podczas zimy, zwłaszcza
przy braku okrywy śnieżnej.
Jednak, aby uzyskać zadawalającą skuteczność działania
triazoli, rośliny muszą być
wyrównane we wzroście,
mieć przynajmniej 4 – 6 liści właściwych, przy obsadzie roślin nie większej niż
50-60 szt./m2, a temperatura podczas zabiegu powinna
być wyższa niż 10–12ºC.
Do ochrony rzepaku ozimego w okresie jesiennym
zarejestrowane jest obecnie
kilkadziesiąt fungicydów.
W porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego ta liczba uległa
zwiększeniu, ponieważ zarejestrowano kilka nowych
preparatów. Jednak zawierają one podobne substancje
czynne, co fungicydy znane
już wcześniej. Zarówno
jesienią, jak i wiosną zwalcza się patogeny w rzepaku.
Warto tak planować zabiegi,
aby zbyt często, nie stosować
tych samych s.cz., z uwagi na to, że może nastąpić
wyodrębnienie się szczepów
patogena odpornych na działanie określonej substancji.
W latach następnych zaobserwujemy w konsekwencji spadek skuteczności jej
działania.
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Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób w okresie jesiennym
Fungicyd

Substancja czynna

Dawka
(l / ha)

Sucha
Czerń
zgnilizna
Krzyżowych
kapust-nych

Szara
pleśń

Bounty 430 SC

tebukonazol

0,45

+

+

+

Brasifun 250 EC

tebukonazol

0,75

+

-

-

Caramba 60 SL

metkonazol

0,7-1,0

+

+

+

Caryx 240 SL

chlorek mepikwatu
metkonazol

1,0

+

+

-

Clayton Tabloid

tebukonazol

0,75

+

+

+

Corinth 240 EC

protiokonazol
tebukonazol

0,75

+

+

-

Darcos 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

+

Difpaklo 375 SC

difenokonazol
paklobutrazol

0,3

+

+

-

Domnic 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

-

Erazmus 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

+

Fezan

tebukonazol

0,5

-

-

-

Furtado 250 EW

tebukonazol

0,5-0,75

+

+

-

Helicur 250 EW

tebukonazol

0,5-0,75

+

+

-

Horizon 250 EW

tebukonazol

0,5

+

+

-

Kosa 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

-

Magnello 350 EC

difenokonazol
tebukonazol

0,8

+

-

-

Maxior

difenokonazol
tebukonazol

0,8

+

-

-

Mystic 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

-

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1,0

+

+

-

Riza 250 EW

tebukonazol

1,0

+

+

+

Sokolov 250 EW

tebukonazol

0,75

-

+

-

Sparta 250 EW

tebukonazol

1,0

+

+

+

Spekfree 430 SC

tebukonazol

0,45

+

+

+

Starpro 430 S.C.

tebukonazol

0,45

+

+

+

Syrius 250 EW

tebukonazol

1,0

+

+

-

Tarcza Łan 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

-

Tebu 250 EW

tebukonazol

0,5-0,75

+

+

-

Tebusha 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

-

Tilmor 240 EC

protiokonazol
tebukonazol

0,75

+

+

-

Tiofanat Metylowy 500 SC

tiofanat metylowy

1,2

+

+

+

Toledo 250 EW

tebukonazol

0,75

+

+

+

Toprex 375 SC

difenokonazol
paklobutrazol

0,3

+

+

-

Topstar 375 SC

difenokonazol
paklobutrazol

0,3

+

+

-

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy

1,2

+

+

+

Trion 250 EW

tebukonazol

0,5-0,75

+

+

-

Troja 250 EW

tebukonazol

1,0

+

+

+

Tyberius 250 EW

tebukonazol

1,0

+

+

-

Ventoux 430 SC

tebukonazol

0,45

+

+

+

Vima-Difenopaklobutrazol

difenokonazol
paklobutrazol

0,3

+

+

-
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Dolistne nawożenie rzepaku ozimego jesienią

11

Rozwój rzepaku ozimego jesienią determinuje wielkość i jakość uzyskanego plonu nasion.
Rzepak ozimy to roślina
należąca do rodziny kapustnych uprawiana w Polsce, jako
podstawowy gatunek wykorzystywany w produkcji olejów
jadalnych. Charakteryzuje się
silnym, palowym systemem
korzeniowym, który w okresie
jesiennym powinien osiągnąć
długość 50-60 cm. Szyjka korzeniowa powinna osiągnąć
średnicę 1-2 cm a rozeta mieć
8-10 liści. Taki stan rozwoju
zapewnia poprawne przezimowanie roślin (wytrzymanie
mrozów do -15°C bez okrywy
śnieżnej i do -30°C z okrywą).
Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego nowych
odmian rzepaku ozimego zależy od zapewnienia im prawidłowych warunków wzrostu
i rozwoju. Cel ten osiągamy
poprzez odpowiednie przygotowanie stanowiska (przedplon, uprawa roli, nawożenie).
Jednym z najważniejszych
elementów zapewniających
odpowiednie przezimowanie
plantacji jest jesienne nawożenie mineralne, w tym dolistne. Podstawowym celem

dolistnego nawożenia rzepaku
ozimego jesienią jest uzupełnienie makro i mikroelementów. Rolnicy uprawiający
rzepak wiedzą, iż jest to roślina
mająca duże potrzeby pokarmowe i wrażliwa na niedobory
mikropierwiastków. W okresie
jesiennym często występują
warunki utrudniające pobieranie składników pokarmowych
z gleby (niska temperatura,
brak wody). Uprawiając rośliny
nawet na glebach zasobnych
może dochodzić w tym okresie
do objawów niedoboru, niektórych pierwiastków. Aby zapobiec temu procesowi należy
analizować warunki panujące
w tym okresie i stosować nawożenie profilaktyczne.
Z makroelementów jesienne
dokarmianie rzepaku ozimego
stosujemy w odniesieniu do
azotu, magnezu i siarki pokrywając część zapotrzebowania
na te składniki pokarmowe.
Do aplikacji dolistnej azotu
stosuje się 12% roztwór mocznika (10-15 N kg·ha-1) i można go zastosować późną
jesienią, kiedy widzimy, że

przedłużająca się wegetacja
sprzyja wystąpieniu głodu
azotowego. Natomiast magnez
i siarkę podajemy w postaci
5% roztworu siedmiowodnego
siarczanu magnezu (1,0-1,4 Mg
kg·ha-1 i 1,2-1,8 S kg·ha-1).
Wskazane jest połączenie tych
zabiegów, ponieważ siarczan
magnezu łagodzi parzące działanie mocznika.
Jesienią należy zastosować
zapobiegawczo dolistne dokarmianie mikroelementami,
gdyż pojawienie się pierwszych
objawów niedoboru zawsze
skutkuje pewnym obniżenie
zimotrwałości, czego konsekwencją jest niższy plonu
nasion. Do najważniejszych
mikropierwiastków zalicza się
bor (powyżej 80% gleb Polski charakteryzuję się niską
zasobnością w ten składnik)
i mangan (szczególnie na glebach o pH powyżej 6,0 gdzie
przechodzi do form nieprzyswajalny dla roślin). Niedobór
boru w okresie jesiennym powoduję m.in. zahamowanie
rozwoju sytemu korzeniowego (prowadzi do zmniejszenia

możliwości pobierania składników odżywczych z gleby)
oraz powstawania pustych
przestrzeni w korzeniu głównym (pęknięcia pod szyjką
korzeniową), które sprzyjają
rozwojowi zgnilizny korzenia.
Mangan i miedź biorą udział
we wszystkich głównych
funkcjach w roślinie odpowiedzialnych za gospodarkę
azotową i hormonalną, ponadto mangan pobudza pobieranie fosforu. Molibden będąc

składnikiem enzymu reduktazy azotanowej powoduje
obniżenie zawartości azotu
azotanowego w roślinie, co
zwiększa jego zimotrwałość.
Jesienne nalistne nawożenie
mikroskładnikami rzepaku
powoduje zwiększenie grubości szyjki korzeniowej, co
zapewnia intensywny wzrost
w okresie wiosennej wegetacji.
Większość dostępnych na
ryku nawozów do dokarmiania dolistnego rzepaku zawiera

w swoim składzie komplet mikroelementów, czyli również
miedź, cynk, molibden i żelazo, w odpowiedniej proporcji.
Stosując jesienią aplikację
dolistną boru w dawce 100250 B g·ha-1 oraz 80-200 Mn
g·ha-1 w przypadku przedłużającej się wegetacji w tym okresie zabieg ten należy wykonać
dwukrotnie.
Dr inż. Edward Majcherczak
Zakład Chemii Rolnej
UTP w Bydgoszczy

REKLAMA

Zalecenia uprawowe

rzepak

Basfoliar® 2.0
5 l/ha
12-4-6+S
Solubor® DF
lub ADOB® Bor 1,5 kg/l/ha
ADOB® Mn IDHA 1 l/kg/ha
ADOB® 2.0 Mo

Klucz do
skutecznego
nawożenia
rzepaku

0,1 l/ha

Nawozy typu ADOB® 2.0 i Basfoliar® 2.0 stanowią kompleksowy i skuteczny
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.
Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl
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Herbicydy do powschodowego stosowania w rzepaku ozimym
Zabiegi powschodowe to ostatni moment polecanej i skutecznej metody odchwaszczania rzepaku.

Kto nie wykonał zabiegów
doglebowych, a plantacje
rzepaku w okres zimowania
chce wprowadzić bez bardzo
konkurencyjnych chwastów
zimujących – musi wykonać
zabieg nalistny.
Jedną z bazowych substancji czynnych jest metazachlor.
W pełnej dawce można go zastosować jednym z 26 preparatów
w celu zwalczenia np. takich
gatunków dwuliściennych jak:

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa
biała, przetacznik perski, rumiany i rumianki. Przytulia
czepna jest wrażliwa do fazy
liścieni. W zależności od pojawienia się innych gatunków
lub szczególnego nasilenia wymienionych można stosować
metazachlor w mieszaninach
fabrycznych. Do najczęściej
spotykanych komponentów
należy aminopyralid (+ fołek

i maki), chinomerak (+ przetaczniki i przytulia czepna),
dimetenamid-P (+ bodziszki,
maki i kapustowate), pikloram
(+ przytulia do fazy 3-4 okółków). Specyficznym komponentem jest imazamoks, na który
wrażliwość wykazują tylko niektóre odmiany rzepaku. Chcąc
stosować herbicydy z udziałem
imazamoksu należy zaplanować
siew odpowiednich odmian,
oznaczonych symbolem „CL”.
Propyzamid (np. Kerb i odpowiedniki) to substancja
czynna skutecznie działająca w temperaturze 0-15oC,
szybko rozkładająca się na
świetle (słońcu). Dlatego
najlepsze działanie uzyskuje
się w zabiegach późnojesiennych. Poszczególne produkty
handlowe są zalecane w różnych terminach. Są to jednak
nieduże różnice mieszczące
się w fazie 4-6 liści rzepaku.
Oprócz niektórych gatunków
dwuliściennych propyzamid
bardzo skutecznie zwalcza
trawy. w tym samosiewy
zbóż. Te z kolei najczęściej są

zwalczane przy pomocy graminicydów. Wśród nich większych zmian nie ma, jedyne to
coraz większy wybór pozycji
handlowych, ale opartych na
znanych substancjach czynnych. Optymalny termin to
faza od 3 liści do końca krzewienia. Im zabieg wcześniej
wykonany, tym możliwe użycie niższej dawki.
Równie dobrze znany i popularny jest chlopyralid (np.
Lontrel 300 SL i odpowiedniki). To jedna z bardziej skutecznych substancji czynnych
przeznaczona do zwalczania
chabrów, rumianów i rumianków. Najczęściej stosowana pojedynczo, ale jest także znana
fabryczna mieszanina z jego
udziałem, to Navigator 360 SL
(+ aminopyralid + pikloram).
Do interesujących zaleceń
z pewnością należy etametsulfuron etylu, pierwszy sulfonylomocznik zarejestrowany
w rzepaku, reprezentowany
przez środek Salsa 75 WG i jego
odpowiedniki. Do gatunków
wrażliwych należą bodziszki,

Adiuwant do herbicydów doglebowych
Atpolan Soil Maxx – polski patent od firmy Agromix z Niepołomic.
Herbicydy doglebowe są dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza
gdy mamy złe warunki wilgotnościowe. W przypadku suszy
zdają one egzamin doskonale,
ale przy nadmiarze opadów
istnieje ryzyko jego wypłukania. Z pomocą przychodzi Atpolan Soil Maxx czyli
adiuwant doglebowy. O jego
właściwości pytamy Romana
Szewczyka, właściciela firmy
Agromix z Niepołomic, producenta tego środka.
Atpolan Soil Maxx jest
adiuwantem stosowanym do
herbicydów i ich mieszanin
aplikowanych doglebowo.
Znajdują się w nim oleje
i surfaktanty, które mają za
zadanie zatrzymać ciecz opryskową w warstwie 0-5 cm,
czyli tej, z której kiełkuje ponad 90% chwastów. Ponadto
zatrzymanie herbicydu w tej
warstwie zapobiega zanieczyszczeniu wód gruntowych.
Mówiąc o herbicydach doglebowych, pierwsze co przychodzi do głowy to rzepak
ozimy, który sieje się wtedy,
gdy lubi być sucho. Ale przecież nie tylko w rzepaku warto

stosować preparaty doglebowe
zamiast dolistnych.
Herbicydy doglebowe stosuje się w wielu uprawach.
W rzepaku oczywiście tak, ale
również w zbożach ozimych
oraz w warzywach. We wszystkich z nich można stosować
Atpolan Soil Maxx.
A w kukurydzy?
Jak najbardziej, bo jest to
preparat uniwersalny. Dodać
warto, że jest to oryginalne,
polskie rozwiązanie. Przebadany został przez IUNG
w Puławach na kolumnach
van der Horsta na okoliczność
przemieszczania się substancji
czynnych w profilu glebowym.
Wyniki tych badań można
znaleźć na naszej stronie
www.agromix.com.pl. Nasze
rozwiązanie jest unikalne na
skalę światową, a w tej chwili trwa procedura patentowa
PCT, czyli produkt będzie opatentowany na całym świecie.
Czy są jakieś ograniczenia
odnośnie substancji czynnych
herbicydów, czy można mieszać go z każdym?
Można go mieszać ze
wszystkimi herbicydami

doglebowymi, jakie są zarejestrowane w poszczególnych
uprawach. Szczególnie warto
o nim pomyśleć w uprawach
szerokorzędowych jak: rzepak,
kukurydza czy soja.
Jak pan wróży przyszłość
soi w naszym kraju?
Soja to bardzo ważna uprawa, a uważam, że jej areał
w najbliższych latach mocno
wzrośnie. Już nastąpił wzrost
plonów i co za tym idzie –
opłacalności. Prognozuję, że
zmniejszy się areał rzepaku ozimego i zostanie on zastąpiony

soją. Sądzę, że soja powtórzy
lawinowy sukces kukurydzy.
Pamiętajmy, że jeszcze 20 lat
temu, gdyby ktoś powiedział,
że będziemy uprawiać milion
hektarów kukurydzy, zostałby
wyśmiany. Na sukces soi złoży
się kilka faktów: po pierwsze jest bobowata, po drugie - w porównaniu z rzepakiem, uprawa
trwa krócej i nie ma ryzyka
mrozowego, po trzecie - polskie
odmiany są bardzo obiecujące,
a po czwarte - soja pozwala na
optymalizację płodozmianu.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa,
komosa biała, niezapominajka
polna, maruna nadmorska,
stulicha psia, stulisz lekarski, tasznik pospolity i tobołki polne.
Program jesiennych zabiegów nalistnych zamyka bifenox, reprezentowany przez Fox
480 SC, charakteryzujący się
działaniem kontaktowym.
Bardzo efektywnie zwalcza
fiołki. Jako jedyna mieszanina zbiornikowa (jesień) jest
zalecany z metazachlorem
(+ Fuego Extra) Pojedynczo
i w mieszaninie należy go stosować, gdy rzepak wykształci
co najmniej 4 liście właściwe,
zabiegi wcześniejsze mogą

Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB w Poznaniu
uszkodzić rzepak.
Program nalistnego zwalczania chwastów podczas jesieni
jest mało skomplikowany. To
znaczna liczba preparatów, ale
oparta zaledwie na 10 substancja czynnych zwalczających
chwasty dwuliścienne i 6 przeznaczonych do niszczenia traw
(w tym samosiewów zbóż). Siłą
tego programu jest wykorzystanie jego zalet do niszczenia
chwastów podczas jesieni.

Ciech Sarzyna
podwoi portfolio

Na pokazach polowych widać
skuteczność środków ochrony
roślin z Sarzyny.
Firma jest wyspecjalizowana
w szeregu produktów, ale jak
mówi Jacek Skwira w najbliższych latach nastąpi podwojenie oferty przedsiębiorstwa.
Obecnie mamy zarejestrowanych 25 produktów, a w ciągu
najbliższych 4 lat ma ich być
ponad 50, a więc będzie to podwojenie portfolio. Chcemy
również podwoić nasz udział
w rynku. Jesteśmy największym polskim producentem
środków ochrony roślin, a jak
każda firma – mamy plany dalszego rozwoju. Dlatego rozwijamy się wielowektorowo:
zatrudniamy ludzi, poszerzamy
portfolio produktów, budujemy
wiedzę i pogłębiamy relacje
z rolnikami. Dziś rozmawiamy
na Żuławach, a jest to jeden
z najintensywniejszych regionów produkcji rolniczej.
Uprawia się tu zboża, rzepaki i kukurydze. Ciech Sarzyna jest liderem w herbicydach
rzepaczanych i zbożowych. Będziemy rozwijać swoją ofertę
w rzepaku i mocno wchodzić
w produkty dla kukurydzy.
Dotąd byliśmy mocni w herbicydach, teraz chcemy rozbudować segment fungicydów,
a następnie – insektycydów
i regulatorów wzrostu.

Jako największa polska firma oferująca środki ochrony
roślin, moglibyście pokusić
się – w ramach misji – o rejestracje w rzadziej spotykanych, mniej typowych
uprawach.
Istnieje dla tych upraw specjalna ścieżka „na skróty”
- procedura rejestracji małoobszarowej. Jesteśmy w kontakcie
z różnego rodzaju organizacjami producenckimi i tam gdzie
zachodzi taka potrzeba, wspieramy takie inicjatywy. Takim
przykładem jest nasz flagowy
herbicyd Chwastox, który właśnie uzyskał rozszerzenie na
uprawy małoobszarowe. Jest
to zawsze możliwe dla każdego produktu, a jeśli dla danej
uprawy nie ma zarejestrowanego środka ochrony, procedura
jest relatywnie prosta i łatwa.
Alicja Szczypta
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Odmiany pszenic do
późnego siewu

Tabela 2 Plon ziarna odmian pszenicy ozimej przy opóźnionym terminie siewu. Lata zbioru:
2016, 2015, 2014
Plon ziarna (% wzorca)
Lp.

Odmiana

Dotrzymanie agrotechnicznych terminów siewu nie
zawsze jest możliwe.

1

Wartość
techno-logiczna

zarejestrowane oraz odmiany wzorcowe. Celem tych
doświadczeń jest wskazanie
odmian, które są najbardziej
przydatne do późnych siewów
i w tych warunkach uzyskują
najwyższe plony. W doświadczeniach tych stosuje się stosunkowo wysoki poziom
agrotechniki, obejmujący
dwukrotny zabieg fungicydowy łącznie z nawozami dolistnymi, regulator wzrostu oraz
dość wysoki poziom nawożenia azotem (ok. 150kg N/ha).
Doświadczenia te zakładane są
około 10 listopada. Z uwagi na
późny termin siewu stosuje się
wyższą niż w standardowych
doświadczeniach PDO obsadę
nasion, która w zależności od
kompleksu glebowego wynosi
450 lub 500 ziaren na 1 m2.
Zróżnicowane w yniki odmian w poszczególnych latach
W tabelach: 1 i 2, przedstawiono wyniki plonowania
wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej z lat 20142016. W każdym roku badań
zestaw odmian był inny, stąd
przedstawiono wyniki z poszczególnych lat, a nie w postaci średniej. W roku 2014 przy
opóźnionym siewie najlepiej
plonowały odmiany Linus
i Patras z grupy A oraz Artist i Speedway z grupy B.

W sezonie 2014/2015 różnice w plonowaniu badanych
odmian były stosunkowo niższe. Najwyższy plon uzyskały
odmiany Franz, Kredo, RGT
Kilimanjaro i Tulecka z grupy
A oraz Artist i KWS Loft z grupy B. W latach 2014-2015 zimy
miały dość łagodny przebieg,
stąd zimotrwałość nie miała
większego wpływu na plonowanie odmian. Odmienne warunki miały miejsce w sezonie
2015/2016. W wielu rejonach
kraju odnotowano znaczne
wymarzanie, co przełożyło
się na duże zróżnicowanie
wyników plonowania, które
w głównej mierze zależało od
zimotrwałości odmian. Spośród odmian z grupy A, w roku
2016 najlepiej plonowały odmiany Hondia, RGT Kilimanjaro i Patras, a także Delawar
i Florus. Spośród odmian chlebowych bardzo dobrze plonowała odmiana Artist, dobrze
odmiana Pokusa. Dość słabo
plonowały odmiany pastewne,
co może wynikać z ich gorszej zimotrwałości. Na dzień
dzisiejszy nie ma jeszcze pełnych wyników z roku 2017. Na
podstawie dotychczas opracowanych doświadczeń można
stwierdzić, że w tym roku dobrze plonowały odmiany pszenicy jarej Goplana, Kamelia,
Serenada, Nimfa i Rusałka,

Tabela 1. Plon ziarna odmian pszenicy jarej przy opóźnionym terminie siewu. Lata zbioru:
2016, 2015, 2014

Lp.

Odmiana

1

Wartość
techno-logiczna

Plon ziarna (% wzorca)
2016

2

Wzorzec, dt z ha

2015

2014

3
78,0

97,9

Zimotrwa- łość

4
96,1

pszenica jara
Goplana

52

46

Mandaryna

44

47

Serenada

48

Tybalt

50

99

49

Harenda

50

96

50

Kamelia
Liczba doświadczeń

A

B

34
96

40
9

9

9

Kol. 1: wzorzec: 2016, 2015 – Patras, RGT Kilimanjaro, Artist, KWS Ozon; 2014 –
Figura, Patras, Artist, KWS Ozon; b/ – odmiana o białej barwie ziarnie
Kol. 2: E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa
Kol. 4: skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała

c.d. na str. 16

2014

97,9

4
96,1

pszenica ozima
1
2

Astoria

E

Arkadia

3
6

91

4,5

Arktis

4

Consus

91

2

5

Delewar

101

4

6

Estivus

7

Florus

100

98

3

8

Franz

86

101

3

9

Hondia

103

97

5,5

10

Kredo

11

KWS Dakotana

12

KWS Malibu

13

Lavantus

14

Leandrus

15

Linus

16

Patras

87

96
101

3

99

100
92
A

18

RGT Kilimanjaro

19

Sailor

20
21
22

Tulecka b/

23

Artist

24

Belissa

25

Fakir

26

99

97
99

93

102

2
2

90

102

3

3

83

17 Praktik

3
3

99

104

4

99

104

4

96

101

4

100

4
99

4,5

Skagen

99

5

Torrild

102

4

100

98

2

104

102

106

4

99

98
96

5
103

4,5

Fidelius

99

4,5

27

Forum

102

2

28

Janosch

29

Jantarka

30

KWS Livius

31

KWS Loft

32

KWS Magic

33

KWS Ozon

34

81

3
97
95

85

103

101

B

5,5
3
2

103

1,5

99

102

4

Pengar

96

100

2

35

Platin

96

99

4

36

Pokusa

38
92

2015
3

78,0

93

100

37 Rotax

45

2016

2

Wzorzec, dt z ha
Termin siewu jest jednym
z ważniejszych elementów
agrotechniki zbóż. Nie wymaga on od rolnika ponoszenia
dodatkowych nakładów finansowych, pozwala od początku
wegetacji zapewnić roślinom
odpowiednie warunki wzrostu
i rozwoju. Jednak dotrzymanie
agrotechnicznych terminów
siewu nie zawsze jest możliwe. Po przedplonach późno
schodzących z pola (burak
cukrowy, kukurydza) siewy
późnojesienne, zwłaszcza pszenicy, mogą być konkurencyjne
dla uprawy zbóż jarych. Potencjał plonowania zbóż jarych
jest zwykle niższy, zwłaszcza
w warunkach wiosennej suszy.
Niedobór opadów w tym okresie zdarza się w Polsce stosunkowo często. Natomiast przy
opóźnionych siewach ozimin
należy liczyć się z obniżką plonowania, a także zwiększa się
ryzyko złego przezimowania.
Późnojesienne siewy w doświadczeniach PDO
W ramach Porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego COBORU od kilku lat
prowadzi serię doświadczeń
specjalnych z opóźnionym
terminem siewu. Badane są
przede wszystkim odmiany
pszenicy ozimej, a także kilka
odmian pszenicy jarej. Najczęściej są to odmiany nowo

Zimotrwa- łość

95
Silenus

3
99

5

94

39

Smaragd

40

Speedway

41

Tobak

83

42

Florencia

94

43

Ohio

44

Rockefeller

2
2
99

C

67
73

95

104

2
3
2

99

2
2

Kol. 1: wzorzec: 2016, 2015 – Patras, RGT Kilimanjaro, Artist, KWS Ozon; 2014 – Figura, Patras, Artist, KWS Ozon;
b/ – odmiana o białej barwie ziarnie
Kol. 2: E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa
Kol. 4: skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała
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PSZENICA OZIMA:

FINDUS
• PANKRATZ nowość!
GUSTAV • EMILIO • ENNSIO
FAKIR • FLORIAN • NORIN
nowość!

JĘCZMIEŃ OZIMY:

ESTORIA • SATURN • HOBBIT

ŻYTO OZIME MIESZAŃCOWE:

SU NASRI nowość!
SU SANTINI • SU PERFORMER
PSZENŻYTO OZIME:

SEKRET nowość! • KASYNO nowość!
TRAPERO • TRISMART

pełna lista oddziałów PROCAM dostępna na
www.procam.pl
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c.d. ze str. 14
na co wpływ miał zapewne
łagodny przebieg zimy i brak
wymarzania. Spośród odmian
ozimych korzystnie plonowały odmiany Pokusa i Dolores,
a także mieszańcowa odmiana
Hybery.
Jare jednak ryzykowne
Mimo korzystnych wyników plonowania pszenicy jarej w roku 2017 należy
pamiętać, że w latach 20142015 odmiany jare ustępowały
czołowym odmianom pszenicy ozimej, chociaż różnice
były stosunkowo niewielkie.
Z kolei w roku 2016 w dwóch

doświadczeniach (spośród 9 założonych) wszystkie badane
odmiany jare całkowicie wymarzły. Średni plon jarych odmian pszenicy był o ok. połowę
niższy niż odmian ozimych.
Ważna zimotrwałość
Dla wszystkich odmian
pszenicy ozimej podano
również aktualną zimotrwałość, skorygowaną po wynikach przezimowania z sezonu
2015/2016. Wprawdzie w latach 2014-2015 (a także w roku
2017) zimotrwałość odmian
nie miała większego wpływu
na plonowanie odmian, gdyż
w tym okresie zimy miały

dość łagodny przebieg, a w doświadczeniach nie odnotowano
większych strat po zimie. Jednak sezon 2015/2016, a wcześniej 2011/2012 pokazał jak
ważną cechą jest zimotrwałość. W tych latach na ogół
wyraźnie lepiej plonowały odmiany o większej zimotrwałości (oceny powyżej 4 w skali
9-stopniowej) oraz o dobrej
zdolności regeneracji na wiosnę. Do opóźnionych terminów siewu należałoby wybierać
więc odmiany o większej
zimotrwałości.
Siew poza optymalnym
terminem zawsze obarczony

będzie pewnym ryzykiem, dotyczącym głównie wymarzania.
Ryzyko to w znacznej mierze
można ograniczyć poprzez
wybór odpowiedniej odmiany. Późnojesienne zasiewy są
też bardziej wrażliwe na wymakanie. O powodzeniu uprawy w dużej mierze decydują
warunki pogodowe w okresie
jesienno-zimowym. Uzyskane
w doświadczeniach z opóźnionym terminem siewu stosunkowo wysokie plony przemawiają
jednak za uprawą ozimin.
mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU
Słupia Wielka

Dobre zboża z dobrej hodowli
Co dobrego w pszenicach, pszenżytach i żytach?

Jakie odmiany szczególnie
się udają, jakie są polecane?
Rozmowa z dr. Dariuszem Majchrzyckim dyr. ds. marketingu
i sprzedaży w HR Danko.
Pszenica i pszenżyto dominuje w naszej ofercie, bo są one
najważniejszymi gatunkami
uprawnymi w naszym kraju.
HR Danko oferuje pszenice
jakościowe z grupy A i B oraz
szereg odmian z pogranicza
grupy jakościowej i elitarnej.
Wybór odmian jest spory.
Spośród najnowszych warto
wspomnieć odmianę Hondia,
wprowadzoną na rynek 2 lata
temu, cechującą się wysokim
plonem i jakością ziarna – na
pograniczu elitarnej i jakościowej. Jej zimotrwałość oceniona
została w momencie rejestracji
na 4,5 punkta, ale po zimie
2015 roku, gdzie wiele odmian
całkowicie wymarzło, COBORU podniosło jej zimotrwałość o 1 pkt, a więc obecnie
oceniana jest na 5,5. Była to
wówczas jedna z najlepiej zimujących odmian w Polsce.
Odmianą, którą w 2017 roku
wprowadzamy na rynek jest
odmiana Aleksander. Ma
ona zimotrwałość 4,5 w skali
9-stopniowej. Jest szczególnie

predestynowana do uprawy na
glebach lepszych i w technologii bardziej intensywnej, a więc
jest to odmiana dla rolników,
którzy mają dobre warunki
zarówno glebowo-klimatyczne
jak i techniczne.
A pszenżyta? Nie dość że
Polska jest liderem w hodowli tego gatunku, to jeszcze
HR Danko jest jej liderem
w Polsce.
Jesteśmy światowym liderem
w hodowli pszenżyta i mamy
bardzo dużo odmian, które siane są na całym świecie. Oczywiście, również większość pól
w Polsce obsianych jest pszenżytami z naszej hodowli.
Pszenżyto kojarzy się nam
jako typowo polska roślina,
ale wasze odmiany rosną na
wszystkich kontynentach
z Australią włącznie. Jak
tam sobie radzą?
Rynki pozaeuropejskie mają
niewielkie znaczenie gospodarcze z naszego punktu widzenia, najważniejsza jest dla
nas Europa, gdzie najwięcej
pszenżyta uprawia się w Polsce, Niemczech i Francji oraz
na Białorusi.
Jakie dobre odmiany pan
poleca?

Jest ich zbyt dużo, żeby krótko odpowiedzieć na to pytanie. Danko oferuje odmiany
o tradycyjnej długości słomy,
dla tych rolników, którzy gospodarują mniej intensywnie
na słabszych glebach oraz odmiany o skróconym źdźble
przeznaczone do uprawy bardziej intensywnej na glebach
mocniejszych. Chciałbym
zwrócić szczególną uwagę na
odmianę Kasyno, czyli nowość
roku 2017, która plonowała
najwyżej w doświadczeniach
COBORU w 2016 roku. Ma
bardzo dobrą zdrowotność,
zimotrwałość i bardzo dobre
zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Odmiana Kasyno
została już zarejestrowana we
Francji, trwa jej rejestracja
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i krajach Beneluxu. To wszystko pokazuje,
że ta odmiana będzie miała
zasięg europejski. Zupełnie
inną odmianą, przeznaczoną
dla tych, którzy gospodarują
mniej intensywnie, jest Trapero. Jeśli chodzi o plonowanie jest ona wg doświadczeń
ścisłych COBORU na drugim
miejscu po odmianie Kasyno.
Cechuje się również bardzo
dobrą zdrowotnością i składem aminokwasowym białka,
co jest bardzo istotną sprawą
przy żywieniu zwierząt monogastrycznych, takich jak
trzoda czy drób.
Jeśli chodzi o żyta, mamy
dwa ewenementy: jeden to
żyto jare, o którego istnieniu
większość rolników nawet nie
wie, oraz żyto mieszańcowe,
które wydaje się być bardzo
przyszłościowe.
Żyto jest wykorzystywane
jako zboże chlebowe, paszowe oraz do produkcji etanolu, więc ma bardzo duże

znaczenie. HR Danko ma
bardzo dużo odmian żyt populacyjnych oraz żyto mieszańcowe Tur F1. Jeśli rolnik
prowadzi uprawę intensywną,
znacznie lepszym wyborem
jest odmiana mieszańcowa,
bo można uzyskać kilkunastoprocentową zwyżkę plonu.
W doświadczeniach ścisłych
wynosi ona oczywiście więcej,
ale na plantacjach produkcyjnych, gdzie zazwyczaj wyniki
są nieco słabsze niż w doświadczeniach, jest to wciąż konkretne kilkanaście procent więcej
ziarna z hektara.
Czy żyto hybrydowe Tur
jest bardziej odporne na
choroby?
Nie. Odporności są na zbliżonym poziomie do innych
odmian. W tym przypadku heterozja, bujność mieszańców,
ma związek tylko z wyższym
plonem w pierwszym pokoleniu. Odmiana Tur jest na rynku od 3 lat, charakteryzuje się
wysoką plennością, odpornością na wyleganie i choroby
oraz bardzo dobrą jakością
ziarna, dzięki czemu może być
wykorzystywana w młynarstwie i piekarstwie. Dzięki zaś
odporności na wyleganie i choroby, ochrona pestycydowa,
która oczywiście zastosowana
być musi, może być tańsza.
A z żyt populacyjnych co
pan by doradził?
Wśród odmian populacyjnych hitem na pewno jest Dańkowskie Diament, cechujące
się bardzo dobrą jakością ziarna. Podkreślić chcę na koniec,
że część naszych odmian jest
sprzedawanych w jednostkach
siewnych. W każdym worku są
nasiona na 0,5 ha, co ułatwia
wyliczenie normy wysiewu
i ograniczenie kosztu zakupu nasion kwalifikowanych.
Alicja Szczypta
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Przedwschodowe zwalczanie chwastów w zbożach ozimych
Skuteczność zabiegów przedwschodowych zależy od stanu gleby podczas ich wykonywania.
Opryski herbicydami doglebowymi należy wykonać
po właściwie przeprowadzonym siewie zbóż, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę,
stosując ich zalecane w etykiecie dawki. Pośrednio na
efekt chwastobójczy wpływa
znajomość występującego na
danym polu zachwaszczenia,
umożliwiająca dobór optymalnego preparatu. Jeśli występują
przeciwwskazania pogodowe
(przesuszona gleba, a prognozy
nie przewidują wystąpienia
opadów) lub nie posiadamy
informacji na temat potencjalnego zachwaszczenia na
polu, lepiej poczekać i wykonać zabieg po wschodach
rośliny uprawnej i chwastów.
Stosunkowo krótko, bo

maksymalnie do 2 dni po siewie pszenicy, pszenżyta lub
żyta, można stosować flurochloridon (Racer 250 EC), który działa zarówno na miotłę
zbożową, jak i chwasty dwuliścienne. Maksymalne zalecane
dawki tego herbicydu należy
stosować na glebach o dużej
zawartości próchnicy. Środek
ten może spowodować przemijające, jasne przebarwienia
wschodzących roślin, które
nie wpływają na plon.
Pozostałe herbicydy można
aplikować od czasu siewu do
wschodów rośliny uprawnej.
Preparaty zawierające chlorosulfuron (Glean 75 WG,
Nuher 75 WG, Sulfen 75 WG
oraz Tacyt 75 WG), przy zastosowaniu wyższych dawek,

kompleksowo zwalczają miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w uprawie pszenicy,
pszenżyta i żyta. Substancję tę
zawiera także Chlorosulfuron
75 WG, który zarejestrowany jest do stosowania jedynie
w pszenicy, w dawce, która
wykazuje średnią skuteczność
w eliminacji miotły zbożowej.
Herbicydów tych nie należy
stosować m.in. gdy amplituda temperatur pomiędzy
dniem a nocą jest wyższa niż
17°C, w okresie intensywnego nasłonecznienia czy też na
zmarzniętą lub pokrytą śniegiem glebę.
W uprawie wszystkich zbóż
ozimych (pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia) można
eliminować miotłę zbożową

i chwasty dwuliścienne stosując mieszaninę diflufenikanu
z chlorosulfuronem (DuPont
Glean Strong 54 WG) lub diflufenikanu z izoproturonem
(Cayman 600 SC, Legato Plus
600 SC, Protekt Plus 600 SC).
Herbicyd DuPont Glean Strong
54 WG nie powinien być użyty
m.in. w temperaturze powyżej 20°C lub gdy amplituda
temperatur pomiędzy dniem
a nocą jest wyższa niż 17°C.
Także zmarznięta lub pokryta
śniegiem gleba nie może być
opryskiwana tym środkiem.
Preparaty zawierające diflufenikan z izoproturonem,
aplikowane na gleby zwięzłe i ciężkie, należy stosować w wyższych zalecanych
dawkach.

Zanim ukażą się wschody
zbóż zabiegi odchwaszczające
można wykonać również przy
użyciu herbicydów posiadających w swoim składzie pendimetalinę (Pencot 330 EC,
Penfox 330 EC, Sharpen
330 EC oraz Penpol 400 SC
i Sharpen 400 SC) lub jej
mieszaninę z izoproturonem
(Maraton 375 SC). Preparaty
jednoskładnikowe zarejestrowane są w uprawie pszenicy
i jęczmienia, natomiast mieszanina pendimetaliny z izoprpturonem dodatkowo posiada
możliwość zastosowania w życie. Mieszaniny tej nie należy
aplikować przed spodziewanym wystąpieniem przymrozków poniżej –2°C.
Do eliminacji chwastów

jedno- i dwuliściennych,
w terminie przedwschodowym, służy także prosulfokarb, obecny w herbicydzie
Boxer 800 EC (zarejestrowany
w uprawie pszenicy, pszenżyta,
żyta i jęczmienia) oraz Fidox
800 EC i Roxy 800 EC (zarejestrowane tylko w pszenicy).
Preparatów tych nie należy stosować w temperaturze powyżej 15°C, w czasie suszy oraz
silnego nasłonecznienia.
Przed zastosowaniem herbicydu należy zapoznać się
z etykietami zamieszczonymi
na etykiecie preparatu lub na
stronie MRiRW.
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Nie czekać ze zwalczaniem chwastów
w zbożach ozimych
Chwasty należy zwalczać jak najszybciej, najlepiej w fazie liścieni, gdyż wtedy są najbardziej
wrażliwe na substancje aktywne herbicydów.
Eksperci, którzy porównywali działanie preparatów
doglebowych i nalistnych,
wiedzą już, że największą
skutecznością wykazują się
preparaty działające zarówno doglebowo jak i nalistnie.
Jak więc podejść do jesiennego zwalczania chwastów
w zbożach, aby uzyskać jak
najlepszy efekt?
Chwasty odpowiadają za
szereg problemów, konkurują z rośliną uprawną o wodę
i składniki pokarmowe oraz
światło. I o ile chwasty dolnego piętra można czasem
sobie „odpuścić” zakładając,
że roślina uprawna sama zasłoni im światło, to chwastów
średnich i wysokich, czyli tych,
które dorastają lub przerastają naszą uprawę, nie możemy
lekceważyć nigdy. Szczególnym zagrożeniem jest miotła
zbożowa, która w części kraju
wytworzyła szereg odporności.
Równie kłopotliwych jest wiele
gatunków chwastów dwuliściennych w tym min. chaber
bławatek.

Kiedy zwalczać?
Najlepszym momentem do
zwalczania chwastów w zbożach ozimych jest wczesna jesień, w momencie gdy zboże
szpilkuje lub jest w fazie 1-2 liści właściwych, a chwasty są
w fazie liścieni. Jak podkreślają doradcy z firmy PROCAM,
wybierając herbicyd zwrócić
uwagę należy na okno stosowania: im szersze, tym lepszy
jest preparat. Polecają oni herbicyd Herold 600 SC, ponieważ można go stosować od
fazy szpilkowania zbóż, aż do
późnej jesieni, a więc można
wybrać najodpowiedniejszy
moment zarówno jeśli chodzi o pogodę, jak i rozwój
chwastów.
A co jeśli nie zrobimy zabiegu jesienią?
Niezwalczone wcześnie
chwasty ukorzeniają się i wchodzą w wyższe fazy rozwojowe.
Wiele z nich potrafi już jesienią osiągnąć spore rozmiary.
Wówczas ich eliminacja wiąże się z większymi nakładami
(wyższe dawki herbicydów) lub

staje się niemożliwa. Wiosenny
zabieg herbicydowy powinien
być traktowany wyłącznie jako
korygujący, a nie jako główny zabieg ochronny. Dobrze
wykonany oprysk jesienią,
przy sprzyjających warunkach, powoduje, że poprawki wiosenne są niepotrzebne
lub można je wykonać nieco
później w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych,
z taką sytuacją mieliśmy do
czynienia w tym roku.
A dlaczego warto wykonać
zabieg tak wcześnie?
Jesienny zabieg chwastobójczy uzasadniony jest nie
tylko dobrą praktyką rolniczą i pragnieniem, by plantacja ładnie wyglądała. Ma on
znaczenie przede wszystkim
ekonomiczne. Po pierwsze,
zboża niezachwaszczone lepiej wykorzystują wodę, światło i składniki odżywcze oraz
lepiej zimują. Wiadomym jest
również, że chwasty często stanowią naturalne siedlisko dla
szkodników. Po drugie, oprysk
wykonany wcześniej wymaga

mniejszej ilości herbicydu, niż
zabieg późniejszy. To już wymiernie przekłada się na naszą
kieszeń, bo środki ochrony roślin w wyższych dawkach więcej kosztują. Najkorzystniejszy
i dla plantacji i dla ekonomii
gospodarstwa jest więc taki
preparat, który zwalczy największe spektrum chwastów,
można go zastosować w niskiej

a co najważniejsze skutecznej
dawce jesienią i zarazem ma
szerokie okno stosowania.
Wówczas jednym zabiegiem,
którego termin dobierzemy
sobie sami, rozwiążemy cały
problem zachwaszczenia.
Jak podkreślają doradcy PROCAM wszystkie te
kryteria spełnia Herold
600 SC, który zwalcza nie

tylko najgroźniejszy chwast
w oziminach czyli miotłę
zbożową, ale również szerokie spektrum dwuliściennych
(m.in. fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, mak polny, maruna,
przetaczniki, rdest powojowy,
krzyżowe, a także wykę).
Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Pierwsza zaprawa w ofercie INNVIGO
Kompletna oferta do ochrony zbóż od INNVIGO
staje się faktem.
W ostatnich dniach sierpnia
rejestrację uzyskał środek TRITER 050 FS. Jest to produkt
z grupy zapraw zbożowych
zawierający w swym składzie
bardzo solidną i sprawdzoną
substancję tritikonazol. TRITER 050 FS jest fungicydem
w formie koncentratu do zaprawiania w urządzeniach do

zapraw płynnych. Zgodnie
z etykietą, TRITER 050 FS
można stosować przeciw chorobom przenoszonym przez
glebę i nasiona w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym,
życie oraz jęczmieniu jarym.
Będzie dostępny w handlu
jeszcze tej jesieni.
INNVIGO, oprócz zaprawy

zbożowej TRITER 050 FS, zarejestrowało drugi środek zawierający tritikonazol o takich
samych właściwościach o nazwie Tresser 050 FS.
Więcej informacji oraz
etykiety rejestracyjne znajdą
Państwo na www.innvigo.com

Źródło:INNVIGO
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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NASZE KUKURYDZIANE NOWOŚCI

ODMIANY PSZENICY OZIMEJ

- SILICIA FAO 140 – Najwcześniejsza i najwydajniejsza

IS SPIRELLA – Odmiana superwczesna z bardzo
wysokimi parametrami (E)

- GL 1202 – Gl-ka śliczna na polu jak modelka
- DEKANIA – Mega potencjał plonu ziarna

IS SOLARIS – Mrozoodporna ostka na słabe stanowiska
BERTOLD – Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5), elitarna jakość .

Ponadto polecamy:

KALMAN – Odmiana odporna na choroby i na słabe stanowiska.

- CODIMON – nasz MISTRZ PLONÓW

IS QUESTOR – Wczesna ostka z rekordowym poziomem glutenu

- CODIGREEN – Zielony i z potencjałem, NIE BOI SIĘ SUSZY

IS KARMADUR (durum) – SUPER NOW OŚĆ makaron z polskich pól

VIOLA – Ostka odporna na wymarzanie, toleruje niedobór wilgoci

od polskiego rolnika

- OPCJA – jedyna SŁUSZNA OPCJA w uprawie kukurydzy
- ROBLETO – SUPER KISZONKA i biogaz również na słabych
stanowiskach
- PLEVEN – wysoki plon ziarna i kiszonki

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./fax 61 868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mial: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży
Polska Wschodnia
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

Polska Południowo-Zachodnia
Piotr Kornak
tel. +48 660 409 969
piotr.kornak@oseva.pl

Polska Północno-Zachodnia
Wiesław Pawelec
tel. +48 502 447 541
wieslaw.pawelec@oseva.pl
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Warto uprawiać kukurydzę na ziarno
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Pod względem globalnych zbiorów kukurydza jest najważniejszą roślina uprawną w Świecie.
Od kilku lat zbiory ziarna kukurydzy w skali roku przekraczają
1 miliard ton. Około 1/3 ziarna kukurydzy jest produkowane w USA,
drugie miejsce zajmują Chiny,
trzecie Brazylia, czwarte Unia
Europejska, a piąte Argentyna.
W sezonie 2017/18 przewidywany jest olbrzymi wzrost produkcji
w Ameryce Płd., zbiory w Brazylii
REKLAMA

97 mln ton (+45% do poprzedniego sezonu), w Argentynie 40 mln
ton (+38%). W USA obniżenie powierzchni zasiewów kukurydzy
o około 4% na rzecz bardziej
opłacalnej soi. Aktualnie notuje
się niskie ceny na ziarno kukurydzy; 145 USD/t giełda Chicago,
152,5 USD, CBOT (lipiec 2017).
W Europie powierzchnia

uprawy kukurydzy w bieżącym sezonie jest stabilna lub nieznacznie
niższa. Odnotowano generalnie
dobre warunki siewu, za wyjątkiem północnych krajów UE, gdzie
wystąpiły chłody. Przewidywany
średni plon ziarna w UE – 7,1 t/
ha (Komisja Europejska). W wybranych krajach UE plony ziarna
kształtować się będą na poziomie:

Francja 8,8 t/ha, Niemcy 10,4 t/
ha, Włochy 9,6 t/ha, a w Polsce
6,33 t/ha.
Planowany bilans ziarna kukurydzy w krajach UE w sezonie
2017/2018 przedstawia się następująco: produkcja – 64 mln
ton, zapasy 11 mln ton, import
12 mln ton.
Zużycie ziarna kukurydzy:

pasza dla zwierząt - 57 mln ton,
konsumpcja przez ludzi i przerób
przemysłowy – 17 mln ton, eksport - 3 mln ton, zapasy 10 mln
ton, inne – 1 mln ton.
Import ziarna kukurydzy do
UE w sezonie 2016/2017 wyniósł
13 mln ton (w tym 63% z Ukrainy).
Najwięksi importerzy: Hiszpania
(3.2 mln ton), Holandia (2.9 mln
ton), Włochy (1.8 mln ton), Portugalia (1.3 mln ton), Wielka
Brytania (0.69 mln ton), Belgia
(0.47 mln ton), pozostałe kraje
(1,4 mln ton).
Główni eksporterzy ziarna
kukurydzy do UE w sezonie
2016/2017: Ukraina 7,4 mln ton
(63%), Rosja 1,04 mln ton (9%),
Brazylia 0,86 mln ton (7%), Kanada 0,78 mln ton (7%), USA
0,74 mln ton (6%), inne kraje
0,96 mln ton (8%).
W Polsce uprawa kukurydzy od
sezonu 2012 obejmuje powierzchnię około 1,1 – 1,2 mln ha, w tym
około 60 % na ziarno tj. około
650 -720 tys. ha. Zbiory kształtują
się na poziomie 3,2 – 4,0 mln ton.
Taki poziom produkcji zaspokaja potrzeby krajowe i umożliwia
eksport nadwyżek. W poprzednim
sezonie 2016/2017 uzyskano dobre
plony ziarna, o niskim poziom
akumulacji mikotoksyn, w związku z korzystnym przebiegiem
pogody w okresie dojrzewania kukurydzy. Odnotowano stosunkowo wysoki eksport, co wiązało się
z bardziej korzystnymi cenami niż
na rynku krajowym. Poważnym
zagrożeniem dla produkcji kukurydzy są stosunkowo niskie ceny
na ziarno. W bieżącym sezonie
wystąpiły w wielu rejonach trudne
warunki siewu (zimno i mokro).
Nastąpiła konieczność przesiewu
części areału kukurydzy. Część
upraw nie ma właściwej obsady roślin na jednostce powierzchni, co
będzie rzutowało na poziom plonowania. Zagrożeniem dla upraw
kukurydzy jest brak zaprawiania
nasion zaprawami neonikotynoidowymi, o których przywrócenie
branża kukurydziana zabiega na
forum europejskim.
Zasadniczym pytaniem jest
czy uprawa kukurydzy na ziarno
w Polsce jest opłacalna, bo przecież
rolnicy decydując się na jej uprawę
biorą to głównie pod uwagę. Opłacalność produkcji jest uzależniona
od poziomu plonowania, ponoszonych kosztów i wysokości cen
za ziarno. Generalnie, wzrastająca
opłacalność produkcji występuje
przy wyższych plonach. Dotyczy
to wszystkich upraw „rynkowych”,
w tym kukurydzy na ziarno, pszenicy i rzepaku.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowy Instytut
Badawczy
w Radzikowie
Duży wpływ na opłacalność
produkcji ma cena zbytu. Wysoki
poziom opłacalności zapewniała
uprawa kukurydzy na ziarno również przy najwyższych plonach
(80-100 dt/ha suchego ziarna).
Warto jednak pokreślić, że poziom
kosztów przy uprawie kukurydzy
jest znacząco wyższy w porównaniu z uprawą rzepaku, a zwłaszcza
pszenicy. Generalnie, dopłaty do
produkcji stabilizują uzyskiwane
dochody w rolnictwie.
Kalkulacje opłacalności produkcji powinny być prowadzone
w każdym gospodarstwie, w oparciu o rzeczywiste koszty produkcji, uzyskane plony i ceny zbytu.
W każdych warunkach konieczne
jest poszukiwanie możliwości redukcji kosztów bez ich wpływu na
poziom plonowania. Kukurydza
może być uprawiana na glebach
lżejszych, pod warunkiem dostępności wilgoci. Plonuje relatywnie
wysoko, nawet w warunkach uprawy w monokulturze, zapewniając
opłacalność produkcji.
Ziarno kukurydzy jest niezbędne
w żywieniu zwierząt. W produkcji
przemysłowej znajduje zastosowanie między innymi do produkcji
bioetanolu. W produkcji młynarskiej z ziarna kukurydzy uzyskuje się kasze, grysy i mąkę. Ziarno
kukurydzy jest wykorzystywane
do produkcji skrobi. Dodatkowym
produktem w przemiale młynarskim i w produkcji skrobi jest olej
kukurydziany, w składzie, którego
występują bardzo wartościowe nienasycone kwasy tłuszczowe. Produkty przemiału ziarna kukurydzy
są coraz powszechniej wykorzystywane w żywieniu człowieka, jako
ważny składnik codziennej diety,
w tym diety bezglutenowej dla ludzi chorych na celiakię i z brakiem
tolerancji na to białko.
Biorąc pod uwagę powyższe,
uprawa kukurydzy na suche ziarno
jest w pełni racjonalna i ma pełne
uzasadnienie. W naszym kraju istnieje możliwość i potrzeba dalszego wzrostu produkcji kukurydzy,
w tym również z przeznaczeniem
na suche ziarno.

TRAKTOR
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Nowości John Deere na
Agro Show
Kombajny serii S700
Kombajny i zespoły żniwne oferowane przez firmę
John Deere w 2018 roku wyposażone są w najbardziej
zaawansowane technologie
do zbioru zbóż. Cztery nowe
maszyny z serii S700 – modele
S760, S770, S780 i S790 – oferują rolnikom znacznie lepsze rozwiązania w dziedzinie
inteligentnych technologii
czy zarządzania danymi,
a także wyższy poziom komfortu dla operatorów kombajnów. W nowych kombajnach
serii S700 zastosowano najnowsze technologie z dziedziny automatyzacji zbiorów.

Zmiennokomorowe
prasy zwijające
V451G, V451M/V461M oraz
V451R/V461R/C451R/C461R,
pprzeznaczone są do pracy ze
wszystkimi rodzajami plonów
— od mokrych po bardzo suche.
Nowa gama oferuje rolnikom
i usługodawcom większą wszechstronność i wydajność oraz gwarantuje ich łatwiejszą obsługę.
REKLAMA

Modele ciągników
serii 5E
John Deere zastępuje dotychczasowe modele ciągników serii 5E nowymi: 5058E,
5067E oraz 5075E. Będą one
wyposażone w silnik zgodny
z normą Stage IIIB, nową przekładnię, bogatsze oświetlenie,
modulację PowrReverser oraz
nową konsolę po prawej stronie kabiny.

Ciągnik serii 5E będzie
zaprezentowany na stoisku
John Deere podczas wystawy
Agro-Show 2017 w Bednarach.
Przygotowywane jest na niego
specjalne promocyjne finansowanie 0 proc. aż na 5 lat,
które może objąć dodatkowy
koszt ochrony pogwarancyjnej
maszyny (PowerGard) aż do
6 lat wieku ciągnika.
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Dbajmy o zdrowie
Warzywa i owoce przeciwdziałają
chorobom cywilizacyjnym.
Zbyt niskie spożycie warzyw
i owoców jest tendencją globalną. Problem niskiej konsumpcji
produktów z tej grupy dotyczy
wielu ludzi, niezależnie od ich
miejsca zamieszkania, statusu majątkowego, wieku czy
płci. Nieodpowiednia dieta
jest jedną z głównych przyczyn otyłości i wielu chorób
cywilizacyjnych, które dotykają współczesne społeczeństwo. Jedną z inicjatyw, która
ma na celu zwiększenie konsumpcji tych produktów jest
idea „5 porcji”, zachęcająca
do regularnego spożywania
warzyw i owoców w ramach
diety. Organizacją, która prowadzi działania na rzecz tej
inicjatywy na arenie międzynarodowej, jest AIAM5, czyli
Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na
rzecz „5 porcji”.
Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), minimalne spożycie
warzyw i owoców na dzień
wynosi 400 gramów, które
należy spożyć w co najmniej
5 porcjach. W praktyce średnia konsumpcja produktów
z tej grupy jest zdecydowanie
niższa.
Idea 5 porcji warzyw i owoców dziennie ma zachęcić społeczeństwo na całym świecie
do spożywania większej
ilości produktów z tej grupy w zróżnicowanej formie.

Wykształcenie prostego nawyku sięgania po warzywa
i owoce przy okazji każdego
posiłku będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Regularne
spożywanie produktów z tej
grupy zmniejsza ryzyko otyłości, cukrzycy, chorób układu
krwionośnego, nerwowego,
a także nowotworów. Dietetycy zachęcają, aby spożywać
nawet więcej niż 5 owocowo-warzywnych porcji – może być
ich 7, a według części ekspertów – 10 – mówi Manuel Moñino Gómez, Przewodniczący
Międzynarodowego Sojuszu
Organizacji i Stowarzyszeń na
rzecz „5 porcji”.
Źródła warzyw i owoców
w zbilansowanej diecie mogą
być różnorodne. Jedną z 5 porcji warzyw i owoców może stanowić szklanka 100% soku.
Nad tym, jak zwiększyć
spożycie warzyw i owoców
eksperci będą debatować podczas XIII Międzynarodowego
Kongresu Promocji Warzyw
i Owoców, który odbędzie
się w dniach 19-20 września w warszawskim hotelu
InterContinental.
Więcej informacji na temat
Kongresu pod adresem: http://
www.kups.org.pl/kongres
Źródło: Michael Bridge
Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Nowości KUHN na Agro Show
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STRIGER seria 100 – nowa
generacja kultywatora z ramą
sztywną i składaną.
Nowe modele, wyposażone
w 4 do 12 sekcji roboczych
w rozstawie od 45 do 80 cm,
oferują nowe możliwości
w zakresie uprawy pasowej.
Hydraulicznie sterowany, trapezowy układ ramion sekcji
roboczej zapewnia dokładne kopiowanie nierówności
terenu. W nowej serii kultywatorów STRIER 100, firma
KUHN położyła duży nacisk
na uproszczenie regulacji poszczególnych części maszyny.
Nową koncepcję zęba
i dłuta, która opiera się na
bardzo pomysłowym systemie szybkiej wymiany.
Dolna część dłuta posiada
boczne lemiesze, których zadaniem jest podcięcie gleby na
całej szerokości uprawianego
pasa i optymalne przygotowanie łoża siewnego.
Nowa konstrukcja zęba
pozwala na zastosowanie
różnych systemów aplikacji
nawozu w postaci stałej, płynnej lub półpłynnej. Regulacja
głębokości wysiewu nawozu
jest niezależna od głębokości
roboczej zębów.

VENTA – nowy siewnik
pneumatyczny, nabudowany
na nowej bronie wirnikowej
HR lub nowej kompaktowej
bronie talerzowej CD.
Główną zaletą tych maszyn
są uproszczone regulacje robocze, dzięki którym osiągana
jest najwyższa precyzja siewu, w każdych warunkach
roboczych.
Nowe siewniki pneumatyczne VENTA serii 1020 (z redlicami dwutalerzowymi) oraz
VENTA serii 1030 (z sekcjami
wysiewającymi SEEDFLEX)
są dostępne w szerokościach
roboczych 3 m, 3.50 m i 4 m.
Dozowanie materiału
REKLAMA

odbywa się za pośrednictwem
rowkowego aparatu wysiewającego VENTA, który może
dozować zarówno nasiona
jak i nawóz bez dodatkowego wyposażenia. Napęd elektryczny aparatu wysiewającego
pozwala na modyfikację dawki wysiewu w trakcie pracy,
manualnie lub na podstawie
map zasobności gleby.
Nowe brony wirnikowe HR
seria 1020, 1030 i 1040 zostały
zaprojektowane specjalnie do
pracy w zestawie z nowymi
siewnikami VENTA. Są dostępne w szerokościach roboczych 3 m, 3.50 m i 4 m
i są przystosowane do pracy
z ciągnikami o mocy 300 KM
na wałku.
KUHN oferuje również
nową kompaktową bronę talerzową CD serii 1020 w szerokościach roboczych 3 m
i 3.50 m, przeznaczoną do
szybkiego siewu (do15 km/h)
na lekkich glebach i w obecności resztek pożniwnych.

ESPRO 6000 RC – nowy,
składany model siewnika
o szerokości roboczej 6 m,
wyposażony w drugi system
wysiewu. Dzięki niemu, maszyna może wysiewać nawóz
w trakcie siewu nasion lub
wysiewać dwa gatunki roślin
jednocześnie.
Nawóz lub drugi gatunek roślin, jest umieszczany w glebie
za pomocą redlic talerzowych,
przed kołami dogniatającymi.
Redlice z regulowaną głębokością roboczą umieszczają nawóz
lub inny materiał siewny dokładnie pomiędzy dwiema sekcjami wysiewającymi nasiona.
Zbiornik jest podzielony
na dwie części w pomysłowy sposób. Całkowita pojemność zbiornika wynosi
5500 l i może być w całości
wykorzystana dla jednego
materiału siewnego.

Pozostałe rozwiązania w nowym siewniku ESPRO RC są
oczywiście takie same, jak
w innych modelach.

OCEANIS 2 – zaczepiane opryskiwacze polowe KUHN OCEANIS 5002, 5602, 6502 i 7702 ze
zbiornikami o pojemnościach
5000 l, 5600 l, 6500 l i 7700 l to
nowa generacja maszyn, których
rozwój jest dyktowany aktualnymi potrzebami rynku.
Opryskiwacze OCEANIS
2 są wyposażone w szereg
innowacyjnych rozwiązań:
• Nowy system elektrycznego sterowania głowicami
rozpylaczy MULTISPRAY
• Automatyczny system płukania układu cieczowego
• Nowy system automatycznego mieszania cieczy roboczej STOPMIX,
• Nowy rozwadniacz środków
chemicznych z systemem
EASYFLOW
• System automatycznego
poziomowania belki polowej BOOM ASSIST TOTAL PRO,
Oprócz najnowszych innowacyjnych rozwiązań, OCEANIS 2 posiada również:
• Poliestrowy zbiornik o pojemności 5000, 5600, 6500 lub
7700 litrów
• Trzy poziomy automatyzacji
obsługi zaworów MANUSET, DILUSET + i e-SET
• Zintegrowana
amortyzacja
• Sterowanie elektroniczne
ISOBUS z terminalem sterującym CCI200
• Aluminiowe belki polowe
od 24 do 48 m z systemem
kompaktowego składania
i systemem stabilizacji
EQUILIBRA

STRIGER 100

VENTA 3030 + CD 3020

ESPRO 6000 RC
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