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XX AGRO SHOW za nami

Po raz 20-ty tysiące rol-
ników i setki wystawców 
z branży rolniczej spotkało się 
na wystawie AGRO SHOW, 
na terenie lotniska Bednary 
w gminie Pobiedziska. Orga-
nizatorem wystawy była Pol-
ska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych.

Tradycyjnie już przełom lata 
i jesieni to dla wielu rolników 
podróż do Bednar i spotkanie 
z najnowocześniejszą techniką 
rolniczą.

Na tegorocznym AGRO 
SHOW, na powierzchni 
139 tys. m2 wystawiło się pra-
wie 750 firm, w tym ponad 
120 wystawców z zagranicy 
z 19 krajów (Austria, Chi-
ny, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Holan-
dia, Irlandia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Ukraina, Węgry, Wiel-
ka Brytania, Włochy),a w cią-
gu 4 dni Wystawę odwiedziło 
139200 osób.

W pokazach polowych wzię-
ło udział 21 zestawów maszyn.

Wśród wystawców 74 fir-
my to członkowie Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych. Aż 33 firmy 
wzięły udział w wystawie po 

raz 20, co oznacza, że uczestni-
czyły we wszystkich edycjach 
wystawy.

Pierwszy dzień wystawy był 
dniem branżowym. Ten dzień 
przeznaczony był na spotka-
nia i rozmowy z klientami biz-
nesowymi. Część wystawców 
zorganizowało konferencje 
prasowe i spotkania z dzien-
nikarzami. Również tego dnia 
odbyła się uroczystość, na 
której organizator wystawy 
– Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Rządzeń Rolniczych 
wyróżniła firmy, które obec-
ne są na wystawie od samego 
początku, przez 20 kolejnych 
edycji. 33 wystawców, otrzy-
mało pamiątkowe statuetki.

Tegoroczna edycja wystawy 
to również zmiana formuły 
pokazów maszyn na polach 
pokazowych. Pokazy po-
dzielone były na dwie części 
i każda z nich dotyczyła innej 
tematyki. Pierwsza część po-
święcona była rolnictwu pre-
cyzyjnemu. Zaprezentowano 
rozsiewacze nawozów mineral-
nych i ciągniki, wyposażone 
w rozwiązania techniczne oraz 
oprogramowanie, umożliwia-
jące realizację zadań w syste-
mie rolnictwa precyzyjnego 

i współpracę z maszynami. 
Całość prezentacji z perspek-
tywy kabiny ciągnika i panelu 
sterującego procesem, można 
było oglądać na telebimach 
umiejscowionych przy polach 
pokazowych. Druga część 
pokazów prezentowała tech-
nikę siewu zbóż w systemie 
uproszczonym.

AGRO SHOW to również 
spotkania, dyskusje i wymia-
na poglądów. W tym roku od-
były się trzy debaty o różnej 
tematyce.

Pierwsza z nich pt: „Agro-
tronik – zawód z dużymi 
perspektywami? Czy warto 
kształcić się w tym kierunku, 
szanse na rynku pracy?”.

Druga debata była swo-
istym nawiązaniem do jubi-
leuszu wystawy. Tytuł debaty 
to: „Rozwój polskiego rolnic-
twa w perspektywie ostatnich 
20 lat. Czy możliwy jest dalszy 
szybki rozwój branży w naj-
bliższej przyszłości?”

Ostatniego dnia odbyła 
się gorąca dyskusja na temat: 
„PROW 2014-2020 – aktual-
ny stan i prognozy do końca 
okresu budżetowego. Jak efek-
tywnie wykorzystać wsparcie 
na modernizację gospodarstw 

rolnych?” Jest to temat szcze-
gólnie interesujący rolników, 
producentów, importerów oraz 
sprzedawców maszyn w kon-
tekście niskiego wskaźnika 
realizacji budżetu w ramach 
programu.

Podczas AGRO SHOW odby-
ły się finały organizowanych 
przez PIGMIUR ogólnopol-
skich konkursów „Mechanik 
na Medal” i „Młody Mechanik 
na Medal”.

Dodatkowo przyznane zo-
stały również nagrody dla 
szkół, których uczniowie zajęli 
1, 2 lub 3 miejsce w konkursie.

Laureatami tegorocznej edy-
cji konkursu „Młody Mecha-
nik na Medal” zostali:
• I miejsce – Radosław Kowal-

czyk – ZSP w Gnieźnie 
• II miejsce – Szymon Cieślak 

– ZSR w Lututowie
• III miejsce – Krzysztof Kałat 

– ZSP w Gnieźnie
Laureatami konkursu „Me-

chanik na Medal” zostali:
• I miejsce – Paweł Pacholec
• I I miejsce – Leszek 

Konopka
• III miejsce – Wojciech 

Pryzmont
Tegorocznym sponsorem 

obu konkursów, był producent 

stali - firma SSAB.
Podczas wystawy odbyła się 

trzecia odsłona konkursu dla 
zwiedzających wystawę „Zrób 
SHOW na AGRO SHOW”. 
Uczestnicy konkursu mogli 
spotkać się z Bardowskimi 
i z ich radą nagrać film z wy-
stawy lub zrobić ciekawą rela-
cję zdjęciową. Już wkrótce na 
stronie www.as18.agroshow.
pl będzie można oddawać gło-
sy na filmy. Najlepsze relacje 
zdjęciowe nagrodzi jury.

Zapraszamy na wystawy 
w 2019 roku:
• MAZURSKIE AGRO SHOW 

OSTRÓDA – 09-10 luty 
2019 r., Ostróda.

• ZIELONE AGRO SHOW – 
25-26 maja 2019 r., Ułęż, 
woj. lubelskie.

• AGRO SHOW – 19-22 wrze-
śnia 2019 r., Bednary, gmina 
Pobiedziska.
Wszystkie aktualności 

i zdjęcia publikowane są na 
bieżąco na stronie interneto-
wejPIGMiUR, na Facebooku 
oraz na kanale Youtube.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

To jedna z największych i najważniejszych plenerowych wystaw rolniczych w Europie.
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Zaplecze magazynowe musi być

Dobrze przechowywać 
czyli jak? O tym rozmawia-
my z Andrzejem Muszyńskim 
z firmy BIN.

Podstawą dobrego przecho-
wywania ziarna jest aktywna 
wentylacja. Różne gatunki wy-
magają różnych ilości wtła-
czanego powietrza, co wynika 
z przestrzeni międzynasiennej. 
Jest ona wypełniona powie-
trzem, a cała sztuka polega na 
tym, by wymienić je na powie-
trze świeże, mniej wilgotne 
i zimniejsze. W ten sposób 
dodatkowo dosuszamy nasio-
na. Najlepiej wtłaczać powie-
trze w okresie zimowym, gdy 
temperatura jest ujemna, bo 
wtedy pięknie możemy ziarno 
schłodzić. W ten sposób prze-
ciwdziałamy pojawieniu się 
zarodników grzybów pleśnio-
wych, a więc w konsekwencji 
mykotoksyn.

A monitoring parametrów 
przechowywania?

We wszystkich silosach 
montujemy czujniki do po-
miary temperatury. Jeśli wy-
kryją one zagrzewanie, to 
natychmiast należy włączać 
przewietrzanie.

Bo grzanie się ziarna w spo-
sób naturalny, nie ma nic 
wspólnego z dosuszaniem, 
a wręcz przeciwnie…

Są to naturalne procesy, 
które dzieją się w dojrzewa-
jącym w silosie zbożu, czy na-
sion innych gatunków roślin. 
Wydziela się bowiem woda 
i temperatura wzrasta.

Jeśli mamy na zewnątrz 
mróz, to nadmuchiwanie 
takiego powietrza nie za-
szkodzi, prawda?

Żadnej szkody nie wyrzą-
dzi, ani dla jakości paszy, ani 
dla zdolności kiełkowania. 
Jednym zresztą ze sposobów 
konserwacji nasion jest za-
mrażanie, które jest bardzo 
skuteczne, ale z energetycz-
nego punktu widzenia, bar-
dzo nieefektywne, bo drogie. 

Przy wilgotności dopuszczal-
nej, czyli 14-14,5%, sypliwość 
zamrożonego zboża, jest tak 
samo dobra jak ziarna w tem-
peraturze pokojowej. Równo-
cześnie ujemna temperatura 
daje gwarancję, że wszelkie 
negatywne procesy biologiczne 
zostaną zatrzymane, a wołek 
zbożowy nie będzie żerował.

Nadmuch powietrza można 
też wykorzystać do fumigacji?

Fumigacja, to świetny spo-
sób na zwalczanie szkodników 
w zbożu. Wtłaczając powie-
trze z fumigantem zrobimy to 
najskuteczniej.

Jak bardzo wasze rozwią-
zania są skomputeryzowane?

Czujniki temperatury i wil-
gotności, znajdujące się w silo-
sie, możemy podłączyć do 
komputera rolnika i w każdej 
chwili można kliknąć i podej-
rzeć sobie te parametry. Do-
datkowo może być sterowanie 
mikroprocesorowe, polegające 
na tym, że przy osiągnięciu 
określonych wartości parame-
trów włączy ono nadmuch.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Przechować ziarno – to jedno, a dobrze przechować 
– to drugie.

Goliat z belką 36 metrów

Opryskiwacz Goliat marki 
KFMR Krukowiak, to mo-
del już znany, ale jak mówi 
dyr. działu sprzedaży Tomasz 
Żywiczka, są w nim pewne 
innowacje.

Nowy Goliat, prezentowany 
na Agro Show w Bednarach, 
ma pojemność nominalną 
8 tys. litrów, z rezerwą na 
pianę i belkę szerokości 36m, 
opcjonalnie nawet 40.

W polskich warunkach 
zdaje to egzamin?

Między innymi dlatego we-
szliśmy w belki aluminiowe, 
by móc produkować tak duże 
szerokości. Wynika to z braku 

pracowników w gospodar-
stwach i braku czasu, gdyż nie 
możemy pryskać w dzień, ale 
wieczorami. Korzyści są oczy-
wiste: jedno zatankowanie, jed-
no rozmieszanie, jeden dojazd 
na pole pozwoli opryskać dwu-
krotnie większą powierzchnię. 
Opryskiwacz ten ma zamon-
towany Muller Electronics, 
wyposażony w Isobus. A więc 
w gospodarstwach, które mają 
ciągniki z Isobusem, kupują 
sam opryskiwacz, podpinają 
pod złącze traktora i sprzęt jest 
gotowy do pracy.

Im szersza belka, tym trud-
niejsze jej poziomowanie…

Istotnie, musimy brać pod 
uwagę ukształtowanie terenu. 
Gdy ukształtowanie terenu 
jest zmienne, to musi być 
system, który będzie śledził 
i kontrolował położenie belki. 
Boom Level System i Boom 
Level System Plus, to syste-
my automatyczne bazujące na 
czujnikach ultradźwiękowych. 
Interpretują one ukształto-
wanie terenu i wymusza-
ją albo przechył całej belki 
w pierwszym rozwiązaniu, lub 
zmienną geometrię, odmien-
ne wychylenie dla każdego 
ramienia – w drugim.

Jest to regulowane 
hydraulicznie?

Elektro-hydraulicznie. Ope-
rator może w to ingerować, ale 
przecież nie po to się kupuje 
takie rozwiązanie, żeby obar-
czać tym operatora. Operator 
ma się skupić na jeździe.

Można włączyć nawiga-
cję GPS i puścić kierownicę, 
a traktor pojedzie dalej sam…

Rzeczywiście, to przyszłość, 
ale to jeszcze chwilę zajmie.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

To już nie ten sam Goliat.

Wystawcy z 20 krajów na 
AGRO SHOW

Niemal 140 tysięcy rolni-
ków, prawie 750 wystawców, 
w tym przedstawiciele ponad 
120 firm zagranicznych z łącz-
nie 19 krajów to bilans zakoń-
czonych AGRO SHOW.

AGRO SHOW jest uznawa-
ne za największą plenerową 
wystawę rolniczą w Europie. 
Podczas tegorocznej edycji wy-
darzenia zwiedzający mogli 
zapoznać się z najnowszymi 
propozycjami czołowych pro-
ducentów maszyn rolniczych, 

a także środków ochrony roślin 
i nawozów z łącznie 19 krajów: 
Austrii, Chin, Czech, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Ho-
landii, Irlandii, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Słowacji, Słowenii, 
Turcji, Ukrainy, Węgier, Wiel-
kiej Brytanii oraz Włoch.

W gronie wystawców AGRO 
SHOW 2018 znalazły się rów-
nież cztery spółki z Grupy OR-
LEN: ORLEN Paliwa, ORLEN 
Oil, IKS Solino oraz ANWIL, 
który dla odwiedzających 

targi przygotował dodatko-
wą atrakcję. Mogli się oni 
bowiem spotkać z ekspertami 
z włocławskiej spółki nie tyl-
ko przy tradycyjnym stoisku, 
ale i w minilaboratorium, tzw. 
CANWILBUSIE.

Rolnicy odwiedzający 
mobilne zaplecze badawcze 
ANWILU dowiedzieli się, 
w jaki sposób mogą zwięk-
szyć efektywność nawożenia 
azotem swoich upraw poprzez 
zastosowanie saletrzaku pro-
dukowanego we Włocławku 
i sprzedawanego pod marką 
CANWIL. Natomiast w ra-
mach panelu praktycznego, 
wzięli udział w pokazach pra-
widłowego pobierania prób 
glebowych pod kątem ozna-
czenia ich odczynu, a także 
sprawdzania zawartości azotu 
mineralnego.

Źródło: ANWIL S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Swoją ofertę dla sektora rolno-spożywczego 
zaprezentowały również spółki z Grupy ORLEN.

SaMASZ na AGRO SHOW

W dniach 20 - 23 września 
2018 na lotnisku Bednary 
SaMASZ prezentował ma-
szyny podczas XX Między-
narodowej Wystawy Rolniczej 
AGRO SHOW.

Podczas targów SaMASZ 
zaprezentował na swoim 
stoisku zarówno flagowe 
maszyny zielonkowe i komu-
nalne, jak i nowości na sezon 

2018/2019. Nowe produkty Sa-
MASZ powstały z myślą o wła-
ścicielach małych gospodarstw 
do 50 ha. Samba 280 F jest 
kolejną maszyną, tym razem 
czołową pchaną, wyposażoną 
w listwę tnącą własnej kon-
strukcji – LiteCUT, przete-
stowaną na rynkach całego 
świata. Natomiast nowy mo-
del zgrabiarki 1-karuzelowej 

Z- 350 Slim to ekonomiczna 
wersja popularnego modelu 
Z-350 wyposażona w 9-ra-
mienną przekładnię karuze-
lową, zapewniającą dokładne 
zgrabianie i wysoką jakość po-
kosu. Propozycją skierowaną 
do dużych gospodarstw jest 
przetrząsacz P8-890 o szero-
kości roboczej 8,9 m, który 
podobnie jak pozostałe mode-
le SaMASZ, pozwala uzyskać 
wysoką czystość paszy.

Targi były okazją do spotkań 
z firmami dilerskimi, między 
innymi w specjalnie przygo-
towanej przez organizatora 
strefie VIP. W sobotę Prezes 
SaMASZ, inż. Antoni Stolar-
ski, wziął udział w AGRO DE-
BACIE z udziałem mediów na 
temat rozwoju polskiego rol-
nictwa w perspektywie ostat-
nich 20 lat. Targi przebiegały 
w atmosferze rozmów z klien-
tami, dostawcami, mediami.

Więcej informacji o no-
wościach SaMASZ pod lin-
kiem: http://www.samasz.
pl/assets/fi...

Kolejna, już XX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
AGRO SHOW zakończona sukcesem.
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Sto tysięcy hektarów soi

Na razie realistycznym ce-
lem wydaje się być 100 tys.ha. 
O uwarunkowaniach rynko-
wych rozmawiamy z Danielem 
Niewińskim z Saatbau.

Czego potrzeba nam, żeby 
soja spopularyzowała się 
w Polsce?

Doświadczenia i wiedzy. 
Soja jest dla wielu rolników 
rośliną egzotyczną, a tego co 
obce, trochę się boimy. Bywają 
też problemy logistyczne, bo 
wprawdzie skupy działają, ale 
większość odbiorców preferu-
je ilości całosamochodowe. 
25 ton oznacza uprawę mi-
nimum 10 ha, a to jest spo-
ry hamulec dla rozwoju soi. 

Rolnicy wolą spróbować na 
mniejszym areale, sprzedać, 
jeszcze raz przećwiczyć, a do-
piero wtedy siać na większym 
areale. Gdy się rozwiną firmy 
odbierające mniejsze ilości, to 
będzie łatwiej. One już się po-
jawiają i gościmy je często na 
naszych dniach pola.

Gdzie można znaleźć infor-
macje jakie to firmy i gdzie 
je znaleźć?

Gdy doszliśmy do tego, że 
skup nie jest sprawą oczywi-
stą, stworzyliśmy stronę www.
polskasoja.pl gdzie oprócz in-
formacji agrotechnicznych są 
także dane kontaktowe do 
firm, które ją skupują. Tych 
firm jest już ponad 50, choć 
przyznać trzeba że nie są roz-
łożone równomiernie w całym 
kraju. Wciąż ich przybywa, 
wciąż słyszymy o nowych, 
więc uaktualniamy listę na 
stronie. A ponieważ soja 
jest tematem gorącym, bo 
jest zapotrzebowanie na soję 
non-GMO, a tylko taką produ-
kujemy, więc ten rynek musi 
się rozwinąć.

Aby być na rynku, towar 
musi być odpowiedniej ja-
kości. W przypadku zbóż 
nietrudno o sytuację, gdzie 
jeden parametr zdyskwalifi-
kuje nam ziarno z konsump-
cyjnego na paszowe. Jak to 
wygląda w przypadku soi?

Soja w naszych warunkach 
jest paszowa. Wymagania od-
biorców są różne i trudno to 
uogólnić, natomiast nie są one 
wygórowane, a ja nie słysza-
łem, żeby jakaś partia zosta-
ła odrzucona. Raczej skupy 
premiują finansowo za jakość, 
np. zawartość białka, ale każ-
da firma ma inną politykę, 
więc trzeba bezpośrednio się 

dowiedzieć.
Co można byłoby zrobić, 

aby firmy kupowały mniejsze 
ilości? Czy powinny to być 
mniejsze, lokalne firmy?

Kierunków jest wiele. Firmy 
skupujące z początku zaczy-
nały ostrożnie, ale też można 
je zrozumieć, że preferują sta-
łych i dużych, a nie drobniej-
szych dostawców. Ponieważ 
jednak tego surowca brakuje 
na rynku, to lada moment za-
czną pojawiać się firmy, które 
będą kompletować dostawy 
dla większych odbiorców i to 
one zagospodarują mniej-
szych rolników. Drugi kieru-
nek to wykorzystanie własne 

w gospodarstwie do produkcji 
pasz. Większość gospodarstw 
i tak produkuje pasze samo-
dzielnie, więc wykorzystanie 
soi w swoim gospodarstwie, 
po obróbce technologicznej, 
też jest rozwiązaniem. Jest to 
jednak wyższy etap trudności, 
bo nie wystarczy ześrutować 
nasiona, ale również trzeba 
potraktować je termicznie. 
Na razie z soją raczkujemy, ale 
miejmy nadzieję, że w dobrym 
kierunku, a kroki wkrótce sta-
ną się dłuższe i pewniejsze.

Zaledwie kilka lat temu 
soi było kilkaset ha, później 
2 tys.ha, w kolejnym roku 
20 tys.ha, w tym roku ponad 

30 tys.ha. Kiedy milion hek-
tarów soi?

Milion hektarów soi byłby 
potrzebny, żeby zaspokoić kra-
jowe zapotrzebowanie na nią. 
Jednak żaden z krajów europej-
skich nie doszedł do miliona, 
więc przekroczenie 100 tys. 
będzie sukcesem. Celem jest 
być w czołówce europejskiej 
i mamy na to ogromne szanse. 
Mamy wszystko: zarejestrowane 
odmiany, dostosowane do na-
szego klimatu, zarejestrowane 
środki ochrony roślin, wiedzę 
agrotechniczną… Nie musimy 
niczego wymyślać, wystarczy 
posiać i zdobyć doświadczenie.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Dopłaty do strączkowych, oszczędność na nawozach azotowych, dobre plonowanie i dobra cena.

Dzień kukurydzy w Łagiewnikach

Prezentowano 27 odmian, 
a przybyłych gości powitał 
prezes HR Smolice Władysław 
Poślednik.

- Plonom zbóż i rzepaku 
w naszym regionie i w na-
szej hodowli w tym roku, 
wiele brakowało do ideału. 

W kukurydzy zapewne będzie 
podobnie. Mimo to, chcę za-
pewnić, że ziarna siewnego 
kukurydzy na przyszły rok nie 

zabraknie. Chcemy też w tym 
roku wcześniej rozpocząć 
przyjmowanie zamówień na 
ziarno – zadeklarował prezes 
Władysław Poślednik.

- W tym roku odnotowali-
śmy ogromne przyspieszenie 
wegetacji, a wynikało ono 
ze znacznie większej sumy 
temperatur efektywnych. 
W kwietniu i maju średnie 
temperatury były wyższe 
o odpowiednio 6 i 5 stopni 
w stosunku do średnich wie-
loletnich – podkreślił prof. 
Józef Adamczyk. - A 6 stop-
ni to różnica dwóch stref 
klimatycznych! W związku 
z tym, nic dziwnego, że zbiór 
kukurydzy nasiennej rozpo-
częliśmy rekordowo wcześnie, 
bo już 20 sierpnia. Na szczę-
ście tu, w okolicach Smolic, 
były opady, więc to, co wi-
dać na polach, nie wygląda 
aż tak źle.

Jak podkreślił prof. Adam-
czyk, HR Smolice właśnie 

zakończyła doświadczenia 
porejestrowe kukurydzy 
na kiszonkę. - Plony świe-
żej masy, które mamy na 
poziomie 1200-1300 q/ha, 
mogłyby skłaniać do reflek-
sji, że susza nie przyniosła 
żadnych szkód. My jednak 
wiemy, że to wyniki bardzo 
punktowe, bo i opady wystą-
piły tu punktowo, a więc nie 
można ich uogólniać. W ten 
sposób jednak kukurydza po-
kazała swój potencjał, bo jeśli 
do takiej ilości słońca i tem-
peratury dodaliśmy określoną 
ilość opadów, to wyniki są 
imponujące – skomentował 
Adamczyk.

Słowa uznania i gratulacje 
pracownikom Hodowli Roślin 
Smolice przekazał dyrektor In-
stytutu Hodowli i Aklimatyza-
cji Roślin prof. Henryk Bujak.

- Chciałbym przede wszyst-
kim pogratulować sukcesu Ho-
dowli Roślin Smolice, która 
należy do Grupy IHAR. Na 

ten sukces składa się nie tylko 
praca hodowców, ale również 
wszystkich tych, którzy przy-
czyniają się do komercjalizacji 
tych odmiany. Nie byłoby tego, 
gdyby nie dobre zarządzanie 
i za to wszystko serdecznie 
dziękuję. Hodowcom zaś gra-
tuluję sukcesów hodowlanych, 
bo na tym trudnym rynku na-
siennym odmiany te radzą so-
bie i wygrywają konkurencję 
z innymi – powiedział prof. 
Henryk Bujak.

Warte podkreślenia jest, 
że Hodowla Roślin Smolice 
rejestruje nawet 6 nowych 
odmian rocznie, a łącznie w la-
tach 1981-2018 zarejestrowała 
ich 99. Oprócz tego, partne-
rzy zagraniczni zarejestrowali 
15 odmian z komponentem 
smolickim. Aktualnie w bada-
niach rejestrowych są 24 od-
miany, a więc w kolejnych 
latach spodziewać się można 
nowych rejestracji.

Alicja Szczypta

Dzień Pola Kukurydzy, zorganizowany przez HR Smolice 
we współpracy z firmami BASF i ADOB.
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Uniwersalna odmiana kukurydzy

Sprawdziliśmy jak poszcze-
gólne odmiany radziły sobie 
w warunkach tak potężnego 
stresu. Kukurydza wprawdzie 
uprawiana na dobrej glebie, 
ale w warunkach silnego nie-
doboru wody, poradziła sobie 

normalnie. Roślina zielona, 
kolby zdrowe i dobrze zaziar-
nione. Jaka to odmiana? Pyta-
my Jerzego Grześka z Syngenty.

Jest to odmiana SY Talisman, 
odmiana z grupy wcześniejszej 
FAO 220-230. Poradziła sobie 

bardzo dobrze, ma ładnie wy-
kształcone kolby wypełnione 
ziarnem. W systemie poreje-
stracyjnego doświadczalnic-
twa odmianowego wyróżnia 
się plonem – jest w ścisłej czo-
łówce. Na tym polu, na którym 

prezentujemy odmiany, zro-
biliśmy samodzielnie takie 
badania, a wynikło z nich że 
Talisman uzyskał najwyższy 
plon, tj. ponad 14 ton przy prze-
liczeniu na wilgotność 14%.

Trudno jednak stawiać 
wszystko na jedną kartę, więc 
powiedzmy, jakie jeszcze od-
miany w czołówce.

Są tu jeszcze dwie nowo-
ści. Pierwszą jest SY Kardo-
na – odmiana kiszonkowa, 
wyróżniająca się plonami 
zielonej i suchej masy, co 
potwierdzają doświadczenia 
COBORU i produkcyjne. W sy-
tuacji takiej jak w tym roku, 
gdy było bardzo sucho, a plan-
tacje szybko zasychały, może 

być ona wykorzystywana na 
ziarno. Jednak, jak widzimy 
naocznie, gdy inne odmiany 
były już zaschnięte, ona była 
jeszcze zielona. Druga z topo-
wych odmian to SY Pando-
ras – tegoroczna nowość. Jeśli 
chodzi o uzyskane plony, jest 
to również czołówka.

Rolnik wie, że nie chodzi 
o to, by być raz w czołówce, 
a potem na szarym końcu, lecz 
by plonowanie było stabilne 
w zmieniających się warun-
kach poszczególnych lat.

Wspomniane odmiany mają 
2-3 letni staż w Polsce, a na 
podstawie badań zarówno 
oficjalnych jak i produkcyj-
nych, mogę powiedzieć, że 

plonowanie jest bardzo sta-
bilne i wierne.

Jest w tym wszystkim jed-
no „ale”, a mianowicie, tu są 
gleby klasy I, a kukurydza jest 
najczęściej uprawiana na słab-
szych stanowiskach, nawet na 
VI. Jak te odmiany radzą sobie 
na nich? Czy na słabe stano-
wiska inne odmiany?

To fakt, że kukurydzę bar-
dzo często uprawiamy na 
kompleksie żytnim bardzo 
dobrym, a często i słabszych. 
Tam trzeba pamiętać, by nie 
uprawiać zbyt późnych od-
mian. Odnośnie tych odmian, 
są one z grupy wczesnej tzn. 
FAO 220-230, więc na glebach 
słabszych radzą sobie lepiej. 
Wynika to z faktu, że lepiej 
wykorzystują dostępną wodę 
pozimową i mają krótszy okres 
wegetacji. Więc słabszych kom-
pleksów bać się nie należy, a te 
odmiany to dobra propozycja 
na takie stanowiska. Reasu-
mując: w uprawie na ziarno 
celować w SY Talizman i SY 
Pandoras, a jeśli na kiszonkę, 
to najlepiej SY Kardona.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

W tym roku na Dolnym Śląsku było jedno z epicentrów suszy.

Kup lepiej niż sąsiad
Ilość i różnorodność odmian 

Osevy jest taka, że z pewno-
ścią na każde stanowisko wy-
bierzemy sobie przynajmniej 
kilka. Rozmawiamy z Piotrem 
Kornakiem.

Jak dobrać? Czym się kie-
rować? Z czego wybierać?

Nie mamy jednej odmiany 
„dobrej dla każdego”, bo od-
mianę trzeba dobrać przede 
wszystkim pod względem re-
gionu. Na pewno należy brać 
pod uwagę warunki atmos-
feryczne i glebowe, to fun-
dament wyboru. Nie mamy 
odmian odpornych na brak 
wody, ale na gorsze warun-
ki glebowe i choroby – tak. 
U mnie na Dolnym Śląsku naj-
lepiej sprawdziły się: odmiana 
ziarnowa Tacito, kiszonkowa 
Robleto i GL 1202 – uniwer-
salna, choć bardziej polecam 
ją w moich stronach na ziar-
no. Z czystym sumieniem 

mogę też zasugerować nową 
odmianą - Shellem, kiszonko-
wo-ziarnową – która cechuje 
się bardzo mocnym ulistnie-
niem i długim stay-greenem, 
oraz odpornością na słabsze 
warunki glebowe.

A jakie odmiany w Polsce 
Północnej? Na wschodnim 
Pomorzu? Na Warmii, Ma-
zurach i Podlasiu?

Na kiszonkę sprawdzi się 
Tacito, ale skoro o północy 
mowa, to czas wspomnieć Sili-
cię, odmianę na zimne rejony. 
Jest to odmiana z najkrótszym 
FAO na rynku, wynoszącym 
140. Wcześniej mieliśmy od-
mianę Pyroxenia, która miała 
jeszcze krótsze FAO, wyno-
szące 130, ale zastąpiliśmy ją 
Silicią, bo różnica w dojrzewa-
niu wynosi raptem kilka dni, 
ale różnica w plonie i odpor-
ności jest zauważalna. Silicia 
jest odmianą uniwersalną, i na 

ziarno i na kiszonkę, a z na-
szych doświadczeń wynika, że 
jej przeznaczenie to nie tylko 
najzimniejsze regiony, ale rów-
nież na międzyplon.

Kukurydze siać będziemy 
prawie za pół roku, ale o wybo-
rze odmiany warto pomyśleć 
już teraz, bo może się okazać, 
że jeśli zdecydujemy się za póź-
no, to ziarno siewne będzie 
już wyprzedane.

Zakup, a przynajmniej re-
zerwacja ziarna siewnego już 
jesienią, to bardzo rozsądne 
rozwiązanie, ponieważ od-
miany rozchodzą się bar-
dzo szybko. Bywa, że jedno 
większe gospodarstwo weźmie 
całą partię i później nie ma 
już ani jednego worka danej 
odmiany. Rezerwację oczywi-
ście w każdej chwili można 
zmienić, a rozsądni i świadomi 
rolnicy myślą o tym już teraz.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Dobra odmiana to ta, która jest idealnie dobrana do naszego stanowiska i przeznaczenia.
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Nowy portal ARiMR  
do rejestracji zwierząt

Ruszył przygotowany przez 
ARiMR nowy Portal IRZplus. 
Dzięki niemu rolnicy i przed-
siębiorcy z terenów wiejskich, 
którzy posiadają oznakowane 
bydło, owce, kozy czy świnie, 
mogą szybko i wygodnie doko-
nywać przez internet zgłoszeń 
o zdarzeniach dotyczących 
zwierząt gospodarskich, np. 
o ich urodzeniu, kupnie, wy-
wozie lub uboju.

Obowiązek dokonywania 
zgłoszeń, mający na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa 

żywności, nakłada ustawa 
o systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt.

Korzystanie z Portalu IRZ-
plus znacznie ułatwia składanie 
zgłoszeń przemieszczeń zwie-
rząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli 
jedna strona złoży zgłoszenie 
za pośrednictwem IRZplus, to 
druga strona będzie widziała 
na swoim koncie tę informację 
i wystarczy, Posiadacze zwie-
rząt, którzy chcą korzystać 
z Portalu IRZplus, uzyskają 
do niego dostęp rejestrując 

się w aplikacji e-WniosekPlus 
w celu utworzenia nowego 
konta. Jeśli natomiast mają już 
dostęp do tej aplikacji, mogą 
w łatwy sposób, podczas lo-
gowania, rozszerzyć posiada-
ne uprawnienia o dostęp do 
Portalu IRZplus lub skorzystać 
z posiadanego dostępu do do-
tychczasowej aplikacji CK IRZ.

Więcej informacji na stronie 
internetowej ARiMR - zakład-
ka Identyfikacja i Rejestracja 
Zwierząt.

Źródło: KRIR

Nie ma odwołania od wyniku 
szacowania szkody

Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wystąpił do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o wprowadzenia możli-
wości odwołania do instytucji 
państwowych od wyniku sza-
cowania szkody w uprawach 
rolnych z dopłatami skarbu 
państwa, wnioskując o roz-
ważenie możliwości wprowa-
dzenia dodatkowej instancji 
odwoławczej, reprezentującej 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

W odpowiedzi na wnio-
sek samorządu rolniczego 

w sprawie wprowadzenia 
możliwości odwoływania do 
instytucji państwowej od wy-
niku szacowania szkód w upra-
wach rolnych przez zakłady 
ubezpieczeń - resort rolnictwa 
poinformował, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisa-
mi prawa Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi nie będąc 
stroną umowy ubezpieczenia, 
nie ma możliwości wpływu 
na proces szacowania strat 
i podejmowane decyzje przez 
zakłady ubezpieczeń, które są 
jednostkami samodzielnymi 

i niepodlegającymi organiza-
cyjnie Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

W związku z tym, nie jest 
możliwe wprowadzenie dodat-
kowej instytucji odwoławczej 
reprezentującej Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Równocześnie poinformo-
wano, że w przypadku nie zga-
dzania się z decyzją zakładu 
ubezpieczeń, producent rolny 
może zwrócić się o pomoc do 
Rzecznika Finansowego.

Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dni Pola Limagrain

Tegoroczna edycja imprezy 
odbyła się w Stacji Hodowlanej 
w Dąbrówce, w gminie Borek 
Wielkopolski, gdzie testowane 
są wszystkie produkty z port-
folio LG. Tematami przewod-
nimi były metody określania 
zawartości suchej masy roślin 
kukurydzy oraz odmiany 
i technologia uprawy kuku-
rydzy w warunkach suszy.

Jak uzyskać wysoką jako-
ści kukurydzy na kiszonkę? 
Ważny jest wybór odpowied-
niej odmiany, jej tolerancja 
na suszę, optymalny termin 
zbioru – ale nie tylko. Jeden 
z kluczowych czynników sta-
nowi także prawidłowa ochro-
na, która warunkuje wzrost 
roślin i jakość plonu. W tym 
sezonie na polach pokazowych 
LG została zastosowana tech-
nologia herbicydowa polskiej 
firmy INNVIGO, która przy-
niosła bardzo dobry efekt.

Dla polskich hodowców 
kukurydzy rok 2018 był spe-
cyficzny, ponieważ kolejny 
raz ogromnym wyzwaniem 
okazała się susza. Aby pomóc 
rolnikom, LG opracowało 

kompleksową technologię 
wspomagającą uprawy ku-
kurydzy w warunkach nie-
doborów wody. Pierwszym 
etapem jest wyselekcjonowa-
nie najbardziej tolerancyjnych 
na suszę odmian, a kolejnym 
uwzględnienie głównych czyn-
ników ryzyka, jakie występują 
w danym gospodarstwie, czy-
li klimatu, typu gleby i prak-
tyk agronomicznych. – Kiedy 
mówimy o minimalizowaniu 
skutków suszy, ważna jest nie 
tylko genetyka, ale i inne pa-
rametry: nawożenie, ochrona, 
płodozmian – podkreślał Le-
szek Chwalisz, Marketing & 
Product Manager w Limagrain.

Jednym z zagadnień, ja-
kie zostały poruszone pod-
czas spotkania, była właśnie 
ochrona herbicydowa. W tym 
sezonie specjaliści z Limagrain 
zdecydowali się na wdrożenie 
programu ochrony rekomendo-
wanego przez firmę INNVIGO, 
który przyniósł bardzo pozy-
tywny efekt. – INNVIGO jest 
naszym partnerem podczas dni 
polowych. Mówimy o genety-
ce, ale ważnym elementem, 

jeśli chodzi o suszę w uprawie 
kukurydzy, jest prawidłowa 
strategia ochrony – mówił 
Leszek Chwalisz. – Musimy 
pamiętać, że kukurydza ki-
szonkowa i ziarnowa są upra-
wiane w inny sposób i ochrona 
musi być poprowadzona tro-
chę inaczej niż w odmianie 
ziarnowej.

O rozwiązaniu, z jakiego 
skorzystano w Dąbrówce, opo-
wiedział Marcin Bystroński, 
Menedżer ds. upraw rolniczych 
w INNVIGO: – Na polach po-
kazowych Limagrain została 
wykonana ochrona herbicydo-
wa INNVIGO. Tutaj nie mogło 
być kompromisów, ochrona 
musiała być stuprocentowa. 
Preparaty Rincon 25 SG i He-
nik 50 SG zostały wsparte jesz-
cze trzecim środkiem ochrony 
roślin – herbicydem Cornmax 
340 SE; jest to bromoksynil 
i terbutylazyna. Ta kombina-
cja kompleksowo ochroniła 
kukurydzę przed chwastami 
jednoliściennymi prosowatymi 
i chwastami dwuliściennymi. 
Skuteczność tych preparatów 
była stuprocentowa. Jak do-
dał przedstawiciel INNVIGO, 
już niedługo portfolio ofero-
wanych przez firmę środków 
przeznaczonych do kukurydzy 
wzbogaci się o nowe rozwiąza-
nia: – Na dzień dzisiejszy są to 
Rincon 25 SG i Henik 50 SG, 
czyli rinsulfuron i nikosulfu-
ron, jedne z podstawowych 
substancji aktywnych dostęp-
nych na rynku, jeżeli chodzi 
o herbicydy kukurydziane. 
W przyszłym roku pojawią 
się nowe produkty do zasto-
sowań przedwschodowych 

i powschodowych. Będą to 
wieloskładnikowe herbicydy 
o bardzo szerokim spektrum 
zwalczanych chwastów.

Dlaczego ochrona herbicy-
dowa kukurydzy jest tak istot-
na, szczególnie w przypadku 
odmian przeznaczonych na 
kiszonki? Wyjaśniał to Ma-
rek Skwira, Product Manager 
ds. kukurydzy w Limagrain: 
– Kukurydza jest rośliną świa-
tłolubną, siejemy ją w dużych 
międzyrzędziach, tu jest świet-
ne pole manewru do wzrostu 
chwastów. Stąd nasza współ-
praca z firmą chemiczną IN-
NVIGO, która gwarantuje 
naszym klientom czystą plan-
tację. Bo jeśli chcemy osiągnąć 
wysoki plon zarówno świeżej, 
jak i suchej masy, musimy mieć 
czyste pole, ponieważ kukury-
dza nie lubi konkurencji chwa-
stów. Ona się wtedy gorzej 
rozwija, wydając gorszy plon.

Aby wyprodukować najlep-
szej jakości paszę objętościową 
z kiszonki z kukurydzy, warto 
wcześniej sprawdzić zawar-
tość suchej masy. Parametr 
ten pozwala określić opty-
malny termin zbioru roślin 
na kiszonkę. Eksperci reko-
mendują, aby żniwa nastąpiły 
w momencie, kiedy wskaźnik 
wynosi 30-35%. – Jest to ide-
alny kompromis między doj-
rzałością ziarna i dojrzałością 
części strawialnych włókna: 
celulozy i hemicelulozy – za-
znaczył Marek Skwira. Pa-
rametr suchej masy można 
określić, przeprowadzając 
test samodzielnie za pomocą 
mikrofalówki albo suszarki 
do grzybów. Można również 

skorzystać z profesjonalnych 
metod, którymi dysponują 
mobilne laboratoria LG.

Jak podkreślają specjaliści, 
odmiana kiszonkowa kuku-
rydzy różni się od odmiany 
ziarnowej – ma inną budowę, 
inaczej oddaje wodę i inaczej 
dojrzewa. Dlatego należy za-
cząć od wyboru odpowiedniej 
odmiany, stworzonej specjal-
nie z myślą o potrzebach ży-
wieniowych bydła mlecznego, 
czyli odmiany przeznaczonej 
na kiszonkę: gęsto ulistnionej 
i posiadającej gen zieloności, 
zwiększający okno optymal-
nego terminu zbioru.

O tym, jak duże znaczenie 
ma wybór typowo kiszon-
kowych odmian, mówił też 
dr hab. inż. Zbigniew Pod-
kówka z Katedry Fizjologii, 
Zoofizjoterapii i Żywienia 
Zwierząt na Uniwersytecie 
Techniczno-Przyrodniczym 
(UTP) w Bydgoszczy. – Są 
to z reguły większe rośliny, 
czyli dają więcej zielonej masy 
z hektara, mamy więc więcej 
paszy. Odmiany są bardziej 
ulistnione, w związku z czym 
są przez zwierzęta lepiej wyko-
rzystywane. Skrobia z nich jest 
wolniej rozkładana w żwaczu, 
przez to te odmiany są bardziej 
energetyczne w żywieniu by-
dła – wyjaśniał naukowiec. 
– Dlatego przy wyborze po-
winniśmy się, moim zdaniem, 
kierować trzema parametrami. 
Po pierwsze: plonowaniem. Po 
drugie: wartością energetycz-
ną. I po trzecie: typem ziarna. 
Dr Podkówka zachęcał rolni-
ków, żeby nie przywiązywali 
się do konkretnych odmian 

kukurydzy, tylko wymieniali 
je co pewien czas, ponieważ 
odmiana „żyje” ok. 5 lat. 
Po tym okresie pojawiają się 
nowe, lepsze warianty, np. cha-
rakteryzujące się wyższą straw-
nością włókna. Podkreślał też, 
że korzystnym rozwiązaniem 
jest wysiewanie kilku odmian, 
o różnej liczbie FAO, co po-
zwala na większą elastyczność 
i wydłużenie okresu zbioru, 
a w efekcie uzyskanie kuku-
rydzy o odpowiedniej przy-
datności żywieniowej.

Ekspert z UTP zwrócił uwa-
gę na jeszcze jeden praktyczny 
aspekt, jakim jest wysokość 
koszenia kukurydzy na kiszon-
kę. Jak zaznaczył, jest zwolen-
nikiem niskiego koszenia, tj. 
na wysokości 20 cm. – Pod-
niesienie wysokości koszenia 
o 20 cm powoduje, że powy-
żej 8 ton/ha zielonej masy zo-
staje na polu. Krowa rocznie 
spożywa ok. 7,5 t kiszonki 
z kukurydzy. Czyli podnie-
sienie o ok. 20 cm wysokości 
koszenia powoduje, że jeste-
śmy w stanie wyżywić 1 krowę 
mniej z hektara. Jakbyśmy to 
na mleko przeliczyli, okazu-
je się, że powyżej 1700 litrów 
mleka zostawiamy na polu. Są 
to konkretne, wymierne pie-
niądze, które hodowca traci. 
Niektórzy mówią: „podnie-
siemy wyżej, to nie zbieramy 
zanieczyszczeń”. Jednak 20 cm 
to już jest skoszenie powyżej 
zanieczyszczeń, które znajdują 
się na roślinie.

Więcej informacji na stro-
nie: www.innvigo.com

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Przepis na jakość kukurydzy na kiszonkę.
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Banki dla rolników

Dzięki porozumieniu 
ARiMR z SGB Bankiem S.A. 
oraz BGŻ BNP Paribas S.A. 
rolnicy mogą skorzystać 
z nowej linii kredytów prefe-
rencyjnych, nowe jest także 
oprocentowanie kredytów 
„klęskowych”.

Nowy kredyt obrotowy na 
zakup rzeczowych środków 
do produkcji rolnej

Kredyt przeznaczony jest na 
zakup nawozów mineralnych, 
środków ochrony roślin, pasz, 
kwalifikowanego materiału 
siewnego lub szkółkarskiego do 
nowych nasadzeń i odnowień, 
zakup hodowlanych jałówek, 
loszek, owiec-maciorek, kózek 
oraz rozpłodników buhajów, 
knurów, tryków, kozłów i ogie-
rów, z wyłączeniem zakupu 
na eksport, zakup pszczelich 
matek użytkowych i repro-
dukcyjnych. Kredyt ten mogą 
otrzymać producenci rolni, 
którzy z prowadzonej pro-
dukcji rolnej uzyskali w roku 
poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o kredyt co najmniej 
10 000 zł ze sprzedaży pro-
duktów wytworzonych w ra-
mach działalności w zakresie 
rolnictwa.

Kredyt udzielany będzie 
w 2018 r. Okres stosowania 
dopłat Agencji do oprocento-
wania wynosi maksymalnie 

4 lata. Kredytobiorca płaci 
oprocentowanie kredytu w wy-
sokości 2%. Pozostałą część 
oprocentowania zapłaci za 
niego ARiMR. Pomoc Agencji 
udzielana jest jako pomoc de 
minimis w rolnictwie. Kwota 
kredytu nie może przekraczać 
limitu pomocy de minimis po-
siadanego przez danego pro-
ducenta rolnego w okresie 
trzyletnim (tj. maksymalnie 
równowartości 15 000 euro). 
Aby otrzymać kredyt z linii 
KSP, należy złożyć w banku 
wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami.

Zmiana oprocentowania 
kredytów „klęskowych”

Nowe oprocentowanie do-
tyczy kredytów „klęskowych” 
zarówno obrotowych, jak 
i inwestycyjnych. Koszt ta-
kiej pożyczki w SGB Banku 
S.A i bankach w nim stowarzy-
szonych oraz BGŻ BNP Paribas 
S.A. wynosi obecnie:

0,5% - jeżeli kredytobiorca 
posiadał ubezpieczenie co naj-
mniej 50% powierzchni upraw, 
z wyłączeniem łąk i pastwisk, 
lub co najmniej 50% liczby 
zwierząt gospodarskich,

2,85% - jeżeli kredyto-
biorca nie posiadał ww. 
ubezpieczenia.

Źródło: KRIR
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

Nawet 300 tysięcy złotych na zakup maszyn

Bank BGŻ BNP Paribas 
przygotował specjalną ofertę 
kredytu inwestycyjnego prze-
znaczonego na zakup lub re-
finansowanie zakupu maszyn 
i urządzeń do produkcji rolnej. 
W ramach oferty, rolnik może 
otrzymać kredyt w wysoko-
ści nawet 300 tysięcy złotych. 
Dzięki długiemu okresowi 
kredytowania – aż do 15 lat 
– koszty jego finansowania 
mogą być mniej obciążające.

Oferta kredytu Agro Pro-
gres Premium ruszyła z po-
czątkiem sierpnia. Mogą się 
o niego ubiegać rolnicy, którzy 
prowadzą gospodarstwo od 
co najmniej roku lub przejęli 
jego prowadzenie na przykład 
od rodziców i posiadają odpo-
wiednie – choć krótsze niż rok 
– doświadczenie w jego samo-
dzielnym prowadzeniu. Rol-
nicy, będący płatnikami VAT 
mogą liczyć na sfinansowanie 

zakupu maszyn w kwocie brut-
to, czyli całkowitego kosztu 
ich zakupu. W zależności od 
wnioskowanej kwoty kredytu, 
może się również okazać, że 
nie będzie potrzebny wkład 
własny (gdy kwota kredytu 
nie przekroczy 50 tys. zł). By 
otrzymać maksymalną kwo-
tę kredytu, czyli 300 tys. zł 
potrzebny będzie wkład wła-
sny w wysokości 20 proc. 
inwestycji.

- Rozwój i unowocześnianie 
gospodarstw rolnych tak, by 
produkcja w nich była bardziej 
zyskowna wymaga ponosze-
nia przez rolników dużych 
nakładów inwestycyjnych. 
Oferta, którą przygotowaliśmy, 
ma ułatwić rolnikom rozwój 
gospodarstw poprzez zakup 
sprzętu rolniczego. Co ważne, 
nie musi on być nowy – co 
znacznie obniża koszty takiej 
inwestycji. Rolnicy mogą się 

również starać o zrefinansowa-
nie już zakupionych maszyn 
i urządzeń, w tym również cią-
gników – mówi Maciej Piskor-
ski, dyrektor Departamentu 
Produktów Agro w Banku BGŻ 
BNP Paribas.

Kredyt nie wymaga dodatko-
wych poręczeń. Zabezpieczany 
jest w postaci przewłaszczenia 
na zakupionym sprzęcie wraz 
z cesją praw z polisy ubezpie-
czeniowej. Maksymalny okres 

finansowania to 15 lat – przy 
czym w przypadku maszyn 
używanych jest on skracany 
o ich wiek.

Szczegółowe informacje do-
tyczące kredytu Agro Progres 
Premium dostępne są w od-
działach Banku.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Najnowsza oferta kredytowa Banku BGŻ BNP Paribas skierowana do rolników

Nowa linia kredytów 
preferencyjnych
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Bayer z wizją przyszłości rolnictwa

W gronie interesariuszy z ob-
szaru rolnictwa, nauki, orga-
nizacji pozarządowych oraz 
ekspertów z całego świata, 
Bayer przedstawił swoją wi-
zję przyszłości współczesnego 
rolnictwa. Firma podtrzymuje 
zobowiązania w zakresie in-
nowacyjności, zrównoważo-
nego rozwoju i transformacji 
cyfrowej, których celem jest za-
pewnienie żywności dla szybko 
rosnącej populacji - bez ryzyka 
wyczerpania zasobów naszej 
planety.

– Rolnicy oczekują na in-
nowacje, które pomogą im 
zwiększyć plony przy mniej-
szych nakładach oraz zapewnią 
należyty dostęp do bezpiecznej, 
bogatej w składniki odżywcze 

i taniej żywności – dziś i w przy-
szłości – podkreślił Liam Con-
don, członek Zarządu Bayer 
i prezes Crop Science, podczas 
konferencji Future of Farming 
Dialogue 2018.

Future of Farming Dialogue 
to pierwsze tak duże wydarze-
nie, organizowane przez Bayer 
od momentu połączenia firm, 
które odbyło się 21 sierpnia.

Transformacja cyfrowa
Liam Condon zauważył, 

że transformacja cyfrowa jest 
jednym z motorów innowacji, 
umożliwiając rolnikom świeże 
spojrzenie na swoje pola i do-
starczając im danych i prze-
słanek, pozwalających na 
podejmowanie bardziej ra-
cjonalnych decyzji.

The Climate Corporation, 
podmiot zależny Bayer, wpro-
wadził na europejski rynek* 
wiodącą platformę cyfrowego 
rolnictwa Climate FieldView™. 
Platforma, dostępna również 
w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie oraz Brazylii, po-
zwala rolnikom w łatwy spo-
sób gromadzić dane polowe 
i dokonywać ich wizualizacji, 
analizować wydajność upraw, 
a także zarządzać ich zróżnico-
waniem dzięki zindywiduali-
zowanym planom nawożenia 
i zasiewów - w celu optymali-
zacji produktywności.

Obecnie - w ramach zaanga-
żowania spółki we wspieranie 
rolników w zrównoważonym 
zwiększaniu wydajności dzięki 
narzędziom cyfrowym - Clima-
te dostarcza drobnym gospo-
darstwom w Indiach informacji 
i porad w zakresie praktyki rol-
niczej za pośrednictwem pi-
lotażowego oprogramowania 
FarmRise™ Mobile Farm Care. 
Firma zamierza wprowadzić 
FarmRise™ na rynek indyjski 
w 2019 r., planując w przyszło-
ści poszerzyć zasięg o Azję, 

Afrykę i Amerykę Południową.
Innowacje
– Tysiące naszych pracowni-

ków na całym świecie prowadzi 
prace badawczo-rozwojo-
we przy udziale specjalistów 
w dziedzinie hodowli, biolo-
gii, chemii i analityki danych 
– powiedział Bob Reiter, nowy 
dyrektor ds. badań i rozwoju 
w dziale Crop Science. – Wiem, 
że ich pomysłowość, duch 
współpracy i pasja do odkry-
wania pomogą w stworzeniu 
skrojonych na miarę rozwiązań 
dla rolników, przyczyniając się 
zarazem do pomyślności naszej 
firmy. Do przełomowych inno-
wacji zawsze dochodzi na styku 
różnych dyscyplin naukowych.

Przeznaczony do wprowa-
dzenia na rynek w 2019 r. 
vayego™, środek owadobój-
czy do stosowania nalistnego 
i doglebowego w uprawach 
ryżu, kukurydzy i ogrodnic-
twie, stanowi innowację w dzie-
dzinie środków ochrony roślin. 
Oferuje on rolnikom szerokie 
i wieloaspektowe korzyści w za-
kresie zwalczania niszczyciel-
skich gąsienic oraz niektórych 

gatunków chrząszczy i owadów 
ssących.

W najbliższym czasie do 
obrotu trafi m.in. szereg od-
mian nasion, opracowanych 
w celu odstraszania szkod-
ników i współdziałających 
ze środkami ochrony roślin, 
aby zapewnić optymalne plony 
z każdego hektara. Innowacje te 
obejmują: zabezpieczone przed 
działalnością owadów nasiona 
soi drugiej generacji (kolejna 
generacja środka Intacta RR2 
PRO™) oraz bawełnę, zwal-
czającą zmieniki i wciornastki. 
Zespół badawczo-rozwojowy 
ds. nasion warzyw dostarcza 
również ponad 200 nowych 
odmian 20 roślin uprawnych, 
aby zwiększyć swobodę wyboru 
rolników i konsumentów na 
całym świecie.

Zrównoważony rozwój
Sama innowacja technolo-

giczna jest jednak niewystar-
czająca, aby pomóc światu 
sprostać przyszłym wyzwa-
niom w rolnictwie. – Pragnąc 
istotnie przyczynić się do re-
alizacji Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju ONZ musimy 

zadbać o to, abyśmy […]zwró-
cili uwagę również na innowa-
cje społeczne, które sprzyjają 
prawdziwie zrównoważonemu, 
wszechstronnemu rozwojowi 
społeczności lokalnych – po-
wiedział Jesus Madrazo, nowy 
dyrektor ds. rolnictwa i zrów-
noważonego rozwoju w dziale 
Crop Science.[…].

Firma podkreśla również 
swoje silne zaangażowanie 
na rzecz transparentności. 
Udostępniając wyniki badań 
nad bezpieczeństwem środków 
ochrony roślin. Zdaniem Ma-
drazo, zaufanie społeczne sta-
nowi czynnik umożliwiający 
dalsze innowacje - jest głęboko 
przekonany, że transparentność 
stanowi podstawę budowy tego 
zaufania.

Więcej na temat wizji no-
woczesnego rolnictwa wg 
Bayer na stronie: https://www.
bayer.com/en/advancing-to-
gether.aspx 

* Dostępny w App Store we 
Francji, Niemczech, na Ukra-
inie, w Rumunii, Włoszech 
i Hiszpanii, a przyszłości rów-
nież w kolejnych krajach.

Dla dobra rolników, konsumentów i całej planety.

Bezpieczna żywność

Grupa Azoty PUŁAWY 
otrzymała certyfikat Food 
Safety System Certifica-
tion FSSC 22000 w wersji 
4.1. Oznacza to, że spółka 
stosuje najwyższe standar-
dy w systemie zarządzania 
bezpieczeństwem żywności. 
Certyfikat będzie ważny przez 
kolejne 3 lata.

System zarządzania bezpie-
czeństwem żywności w Grupie 
Azoty PUŁAWY funkcjonuje 
od 2008 r. Ewoluował od etapu 
HACCP przez ISO 22000 do 
najnowszego standardu FSSC 
22000, łączącego wymagania 
ISO ze standardem technicz-
nym ISO TS 22002-1, a także 
z elementami food defence/
food fraud.

Nowym elementem wdro-
żonego systemu są audyty 
niezapowiedziane, do których 
spółka musi być przygotowa-
na na każdym etapie procesu 
produkcji czy sprzedaży. Jest 
to duże wyzwanie, zwłaszcza 
że w przypadku PUŁAW jed-
nostka produkcyjna znajduje 
się w obszarze o ograniczonym 
dostępie dla osób z zewnątrz.

Regularne audity wewnętrz-
ne i zewnętrzne, jak również 
te ze strony klienta przepro-
wadzone w okresie ostatnich 
10 lat pozwoliły na utrwalenie 
wysokiej świadomości w pra-
cowników, potwierdzających 
ważność produkcji bezpiecz-
nych wyrobów spożywczych. 
Jest to niezależne od zakresu 
wykonywanej pracy – zarówno 
aparatowy procesów chemicz-
nych, jak i kierowca dostar-
czający produkt przechodzą 
szkolenia i biorą czynny udział 
w utrzymywaniu systemu bez-
pieczeństwa żywności.

Niezmiennie od 2008 roku 

systemem zarządzania bezpie-
czeństwem żywności objęta 
jest produkcja i sprzedaż dwu-
tlenku węgla oraz wodoru.

Produkowany w PUŁA-
WACH dwutlenek węgla wy-
korzystywany jest w przemyśle 
spożywczym do saturacji na-
pojów i piwa, ale także two-
rzenie atmosfery ochronnej 
m.in. w technologii MAP. Na-
tomiast wodór o charakterze 
spożywczym znajduje swo-
je zastosowanie w procesie 
utwardzania tłuszczów, czyli 
do produkcji margaryny czy 
substytutów masła.

Przypomnijmy, że w maju 
br. Grupa Azoty PUŁAWY 
otrzymała akredytację PepsiCo 
dla produkowanego w Puła-
wach dwutlenku węgla. Do tej 
pory w branży napojów spół-
ka posiadała już akredytację 
takich gigantów jak The Coca 
Cola Company.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Produkcja spożywcza Grupy Azoty Puławy 
z najwyższym certyfikatem bezpieczeństwa żywności.

Bogatsza oferta Grupy Azoty

Grupa Azoty zawarła ze 
spółką Goat Netherlands B.V. 
z siedzibą w Holandii (należącą 
do funduszu kapitałowego XIO 
z siedzibą w Londynie) warunko-
wą umowę nabycia 100% udzia-
łów w spółce Goat TopCo GmbH 
z siedzibą w Niemczech, kontro-
lującej spółki Grupy COMPO 
EXPERT, jednego z czołowych 
podmiotów światowego rynku 
nawozów specjalistycznych dla 
odbiorców profesjonalnych. Fi-
nalizacja transakcji będzie mogła 
nastąpić po uzyskaniu zgody 
Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Grupy Azoty S.A. oraz 
zgód właściwych organów kon-
troli łączenia przedsiębiorstw, 
wymaganych w niektórych 
krajach prowadzenia działal-
ności. Całkowita cena naby-
cia 100% udziałów w Grupie 
COMPO EXPERT nie przekroczy 
235 mln EUR i zostanie w całości 
sfinansowana z dostępnych dla 
Grupy Azoty linii kredytowych.

- Dzięki podpisanej umowie 
nabycia udziałów w Grupie 
COMPO EXPERT, Grupa Azoty 
jeszcze bardziej wzmocni swoją 
międzynarodową pozycję wśród 

liderów rozwiązań dla rynku 
agro. […]. To również dowód 
na to, jak efektywnie polskie 
firmy potrafią wykorzystywać 
szanse biznesowe z korzyścią 
dla polskiej chemii i polskiej 
gospodarki. […] - podkreśla dr 
Wojciech Wardacki, prezes za-
rządu Grupy Azoty S.A.

- Jesteśmy dumni z dotych-
czasowych osiągnięć COMPO 
EXPERT. Na słowa uznania 
zasługuje zarówno zarząd jak 
i pracownicy, którzy przekształ-
cając firmę w lidera rynku spo-
wodowali, że COMPO EXPERT 
w ostatnich latach może po-
chwalić się stałym wzrostem 
sprzedaży, […]. Życzę COMPO 
EXPERT wielu sukcesów w przy-
szłości - już z Grupą Azoty jako 
nowym właścicielem – mówi 
Joseph Pacini, prezes i współ-
założyciel XIO.

Por t fol io produktowe 
COMPO EXPERT będzie 
uzupełnieniem dotychczaso-
wej, różnorodnej oferty wy-
sokotonażowych produktów 
Grupy Azoty. Wniesie zaawan-
sowane rozwiązania w zakre-
sie nawozów specjalistycznych: 

otoczkowanych (CRF- controlled 
release fertilizers) i wolnodzia-
łających (SRF- slow release fer-
tilizers), nawozów do fertygacji 
i dolistnych, nawozów płynnych 
i biostymulatorów, jak też spe-
cjalistycznych nawozów NPK 
o wysokiej koncentracji skład-
ników pokarmowych.

Finalizacja transakcji nastąpi 
po wyrażeniu zgody Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia 
Grupy Azoty S.A. oraz uzyskaniu 
niezbędnych zgód rynkowych 
wymaganych przez właściwe or-
gany kontroli łączenia przedsię-
biorstw, w niektórych krajach 
prowadzenia działalności, co 
powinno nastąpić nie wcześniej 
niż w 4 kwartale 2018 r. i nie 
później niż w 1 kwartale 2019 r.

Jeśli akwizycja Grupy COM-
PO EXPERT dojdzie do skut-
ku, będzie to druga inwestycja 
Grupy Azoty na rynku nie-
mieckim, która w 2010 roku 
przejęła ATT Polymers, spółkę 
działającą w segmencie tworzyw 
sztucznych.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Spółka podpisała umowę nabycia Grupy COMPO EXPERT.
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Saletrosan®26 to idealny nawóz dla roślin, które obok dobrego zaopatrzenia 
w azot w formie azotanowej i amonowej, potrzebują również szybko działają-
cej siarki w formie siarczanowej. Idealne dopasowanie dwóch składników N+S 
zwiększa efektywność Saletrosanu®26.
 
To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów!

nawozy@grupaazoty.com

Sukces tkwi 
w IDEALNIE DOPASOWANYCH 

SKŁADNIKACH 

nawozy.eu 
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Dokarmianie rzepaku przed zimą

Jesienne nawożenie rzepa-
ku ozimego powinno zostać 
wykonane z niezwykłą sta-
rannością, ponieważ jeśli to 
zaniedbamy, to na ogół rośliny 
nie są w stanie nadrobić tego 
w okresie wiosny.

Plantator powinien dostar-
czać odpowiednich skład-
ników pokarmowych aby 
rośliny w okresie jesiennym 
mogły wykształcić silny sys-
tem korzeniowy, ponieważ 

w przypadku rzepaku jest on 
niezwykle ważny. To właśnie 
w szyjce korzeniowej rzepak 
gromadzi substancje zapaso-
we, które gwarantują roślinie 
dobre przezimowanie oraz 
dobry start wiosną. Głęboko 
sięgający korzeń zapewnia 
również optymalizację pobie-
rania wody z niższych warstw 
gleby. Ponadto dzięki dobrze 
rozwiniętemu systemowi ko-
rzeniowemu poprawie ulega 

pobieranie składników z róż-
nych warstw profilu glebowego 
oraz trudniej rozpuszczalnych 
form fosforu. Jesienne nawo-
żenie rzepaku powinno być 
ukierunkowane na utworzenie 
silnego systemu korzeniowego 
oraz dobrze odżywionej roze-
ty, bowiem zawiązki pędów 
bocznych rzepak tworzy już 
w okresie jesieni.

Jesienią rzepak potrzebuje 
również zbilansowanych porcji 
azotu, fosforu i potasu, a także 
siarki i magnezu. Zapotrzebo-
wanie rzepaku na azot jesie-
nią jest stosunkowo niewielkie 
i wynosi około 2030 kg/ha 
(po kłosowych 3040 kg/ha, 
a po przedplonach bobowa-
tych (motylkowatych) i jarych 
mieszanek zbóż z bobowatymi 
jest całkowicie zbędne. Na-
leży pamiętać, że zbyt duże 
jesienne nawożenie azotem 
może spowodować „wybuja-
nie” i spóźnione hartowanie 
roślin, co zwiększa ryzyko ich 
częściowego wymarznięcia. 
Zanim podejmiemy decyzję 
o dodatkowym nawożeniu 

rzepaku azotem, musimy 
wziąć pod uwagę jego zawar-
tość w nawozach wieloskład-
nikowych, które zastosowano 
przedsiewnie.

Równie ważne jest dostar-
czenie boru, który jest gwaran-
tem uzyskania zdrowej rośliny 
jesienią, ponieważ wpływa on 
na to, że nie pęka szyjka ko-
rzeniowa oraz w mniejszym 
stopniu atakują ją patogeny. 
Taki stan roślin ma wpływ na 
ich przezimowanie, a wiosną 
na pełne kwitnienie. Siarka 
również w pozytywny sposób 
wpływa na przezimowanie. 
Rzepak aż 25% siarki pobiera 
właśnie podczas jesieni. Za-
równo bor jak i siarka pozwa-
lają na lepsze przygotowanie 
rośliny do zimy. Do składni-
ków pokarmowych, decydu-
jących o wielkości i jakości 
plonu nasion rzepaku, zali-
czają się: azot, fosfor, potas, 
wapń, magnez oraz bor, man-
gan, cynk, molibden i miedź.

Nawet u roślin uprawia-
nych na glebach zasobnych 
w makro- i mikroelementy 

widoczne mogą być jesienią 
objawy niedoboru poszczegól-
nych pierwiastków. Wynika to 
z ograniczonej przyswajalności 
niektórych składników w wa-
runkach dodatniej, ale zbyt 
niskiej temperatury. Przyswa-
jalność i dostępność składni-
ków pokarmowych (zwłaszcza 
fosforu, potasu, żelaza, miedzi, 
manganu i cynku) blokowa-
na jest też niedoborem wody 
glebowej oraz przez nieure-
gulowany odczyn pH gleby.

Producenci rzepaku wiedzą, 
że jest to bardzo wymagająca 
roślina, łakoma na składni-
ki pokarmowe i wrażliwa na 
niedobory mikroelementów. 
Jesienią często występują też 
warunki ograniczające przy-
swajalność pierwiastków z gle-
by. W takiej sytuacji jedyną 
możliwościoą dostarczenia 
składników pokarmowych 
jest dokarmianie dolistne. 
Dolistnie możemy dostarczyć 
w razie potrzeby rzepakowi 
niewielką ilość potrzebnych 
makroelementów oraz całość 
jesiennego zapotrzebowania 

na mikroelementy.
Należy brać pod uwagę, że 

część składników dostarczymy 
wiosną, jednak jesienne nawo-
żenie powinno być podstawą, 
ponieważ już wtedy programu-
jemy plon rzepaku. Przy pla-
nowaniu ilości dostarczanych 
składników pokarmowych 
z całą pewnością powinni-
śmy brać pod uwagę zasobność 
stanowiska, rodzaj gleby oraz 
prognozowany plon. Przy na-
wożeniu musimy pamiętać aby 
dostarczyć tyle składników ile 
roślina faktycznie potrzebuje 
do wydania możliwie najwyż-
szego plonu.

Podstawą uzyskania wysokich plonów jest odpowiednie nawożenie, aby mogły odpowiednio się rozwijać.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Warto stawiać na uprawę rzepaku
Zrzeszone w Polskim Sto-

warzyszeniu Producentów 
Oleju tłocznie oleju przero-
biły w I półroczu 2018 roku 
łącznie 1,274 mln ton nasion 
rzepaku, dzięki czemu wy-
produkowano 542 tys. ton 
oleju surowego oraz 709 tys. 
ton śruty poekstrakcyjnej 

rzepakowej. W porównaniu 
do analogicznego okresu ubie-
głego roku oznacza to wzrost 
przerobu o ponad 130 tys. ton, 
co potwierdza, że lepsze od 
poprzednich zbiory rzepaku 
z 2017 roku zostały w głównej 
mierze zakupione i efektyw-
nie zagospodarowane przez 

krajowe przetwórnie.
Wzrost produkcji oleju su-

rowego w I połowie 2018 roku 
o prawie 70 tys. ton (z 640 tys. 
ton w tym samym okresie 
2017 roku) nie miał analogicz-
nego przełożenia na wzrost 
produkcji oleju rafinowanego, 
którego podaż wzrosła jedynie 

w tym czasie o 20 tys. ton do 
poziomu 206 tys. ton. Wska-
zywać to może, że zwiększył 
się udział krajowej produkcji 
oleju, jaka jest przeznaczana 
na cele wytwórcze biodiesla 
w Polsce. W kontekście jed-
nocześnie zwiększonej dzięki 
temu podaży pasz rzepako-
wych tj. łącznie śruty i ma-
kuchu o ponad 77 tys. ton 
(729 tys. ton do 652 tys. ton 
w okresie styczeń-czerwiec 
2018) dane PSPO potwier-
dzają, że krajowa podaż su-
rowców białkowych i sektor 
biopaliw to mechanizm naczyń 
połączonych.

Szczególnego znaczenia 
nabiera w tym kontekście 
zawarte w czerwcu br. na 
poziomie UE porozumienie 
polityczne w sprawie nowej 
dyrektywy biopaliwowej 
(tzw. REDII) umożliwiającej 
krajom członkowskim utrzy-
manie udziału biopaliw su-
rowców rolnych osiągniętego 
w 2020 roku, a w konsekwen-
cji dalszy wzrost popytu na 
rzepak na kolejną dekadę tj. 
do 2030 roku. W przypadku 
Polski daje to bowiem efektyw-
ny rynek zbytu dla rzepaku 

na poziomie co najmniej 
3,5 mln ton.

„Nasz dane produkcyjne 
za I półrocze 2018 roku po 
raz kolejny utwierdzają nas 
w przekonaniu o ścisłej ko-
relacji przemysłu olejarskiego 
z sytuacją w polskim rolnic-
twie. W 2017 roku mieliśmy 
lepsze zbiory, dzięki czemu 
Członkowie PSPO byli w sta-
nie zwiększyć przerób i podaż 
produktów rzepakowych po-
dążając za rozwojem sytuacji 
popytowej. Cieszy fakt, że jed-
nocześnie do wzrostu podaży 
śruty rzepakowej coraz więcej 
jej zużywamy w kraju. Według 
wstępnych danych Minister-
stwa Finansów, w pierwszej 
połowie 2018 roku jej eksport 
był o 5% mniejszy od wiel-
kości eksportu w tym samym 
okresie 2017 roku. Trend jest 
więc optymistyczny dla rzepa-
ku i liczymy, że tym bardziej 
będzie to mieć przełożenie na 
dalszą pozytywną politykę 
Rządu wobec biopaliw, bo to 
popyt na olej będzie decydo-
wać, ile wyprodukujemy pasz 
rzepakowych” – powiedział 
Mariusz Szeliga, Prezes Zarzą-
du Polskiego Stowarzyszenia 

Producentów Oleju.
„Statystki przerobowe rze-

paku PSPO potwierdzają, że 
branża olejarska w Polsce to 
bardzo ważna część naszego 
przemysłu rolno-spożywczego. 
Rzepak to druga po zbożach 
pod względem powierzchni 
uprawa krajowa, której dalszy 
rozwój ma wciąż – biorąc pod 
uwagę perspektywy rynkowe 
w kolejnych latach – głęboki 
sens ekonomiczny. Według 
danych KOWR w I kwartale 
br. do produkcji estrów mety-
lowych trafiło ponad 190 tys. 
ton oleju rzepakowego i jestem 
przekonany, że zdecydowana 
większość z tego to surowiec 
krajowy przerobiony przez 
naszych Członków. Sytuacja 
w perspektywie 2020 roku, 
wobec rosnącego zapotrzebo-
wania na biopaliwa w ramach 
Narodowego Celu Wskaźni-
kowego, mocno sprzyja rolni-
kom, którzy miejmy nadzieję 
pozytywnie odpowiedzą na 
zwiększony na ten cel popyt 
na rzepak ze strony krajowych 
tłoczni” – podsumował Adam 
Stępień, Dyrektor General-
ny PSPO.

Źródło: PSPO
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Ochrona herbicydowa pszenicy ozimej
Efektywne wyeliminowanie 

chwastów z pszenicy ozimej 
zależy od dwóch czynników: 
optymalnego doboru prepa-
ratów herbicydowych oraz 
momentu ich aplikacji. Naj-
wyższą skuteczność przynoszą 
jesienne zabiegi powschodowe 
– i to właśnie one są najczęściej 
rekomendowanym rozwiąza-
niem. Na jakie aspekty nale-
ży zwrócić uwagę i po jakie 
kombinacje środków sięgnąć? 
Czy istnieje alternatywa dla je-
siennej ochrony herbicydowej? 
Specjaliści z firmy INNVIGO 
przeprowadzili doświadczenia 
polowe, które przyniosły od-
powiedzi na te pytania.

Zwalczanie zachwaszczenia 
pszenicy ozimej jest jednym 
z tych zagadnień, o których 
warto pomyśleć jak najwcze-
śniej, najlepiej już jesienią. 
Specjaliści podkreślają, że 
opóźnienie stosowania zabie-
gów herbicydowych lub próba 
przeprowadzenia ich w termi-
nach późniejszych zawsze ma 
niższą skuteczność, a ponadto 
rezultat zależy od umiejętnego 

doboru preparatów. Celowość 
i efektywność jesiennych za-
biegów herbicydowych w psze-
nicy ozimej wykazały także 
doświadczenia polowe pro-
wadzone przez INNVIGO 
w okolicy Gliwic.

Zabiegi powschodowe 
przynoszą optymalne efekty

Na początku czerwca 
2018 roku Andrzej Bracha-
czek podsumował skuteczność 
prowadzonych doświadczeń, 
prezentując wybrane poletka 
i omawiając zastosowane kom-
binacje preparatów herbicy-
dowych. W bloku jesiennych 
doświadczeń powschodowych 
wyraźnie było widać, że od-
powiednio dobrane preparaty 
przyniosły najlepsze efekty, 
polegające na wyeliminowaniu 
chwastów z danego obszaru, 
jak też na ograniczeniu ich 
konkurencyjności wobec roślin 
chronionych. Chwasty zostały 
całkowicie wyeliminowane, co 
więcej – w bardzo wczesnych 
fazach wzrostu. Poprawiło 
to konkurencyjność uprawy 
chronionej, która miała więcej 

przestrzeni życiowej, a przede 
wszystkim więcej składników 
pokarmowych oraz światła, 
żeby rozwijać się i groma-
dzić plon.

Na poletku doświadczalnym 
zaprezentowano dwanaście 
różnych wariantów ochro-
ny, które są dostosowane do 
konkretnych warunków i mogą 
mieć określony tzw. pozycjo-
ning techniczny. Jednak część 
z nich ma zastosowanie uni-
wersalne dla prawie wszyst-
kich scenariuszy polowych. 
Uwzględniają one obecność 
i duże nasilenie szerokiego 
spektrum chwastów, potocz-
nie w branży nazywanego 
zielnikiem, w tym także od-
pornych form chwastów jedno-
liściennych. Wśród rozwiązań 
uniwersalnych na szczególną 
uwagę zasługuje mieszanina 
zbiornikowa zawierająca Ce-
vino 500 SC (flufenacet), Ad-
iunkt 500 SC/Saper 500 SC 
(diflufenikan) i Primstar 20 SG/
Galmet 20 SG (metsulfuron 
metylu) – aplikowana zgod-
nie z zapisani etykietowymi 

preparatu Cevino 500 SC: po-
wschodowo, od fazy pierwsze-
go liścia zboża, a zarazem po 
wschodach chwastów. Prze-
prowadzony zabieg stanowi 
bardzo dobre rozwiązanie 
do zwalczania nie tylko na 
chabra bławatka, maku po-
lnego, maruny nadmorskiej, 
fiołka polnego, przetaczników 
i bodziszków, ale również do 
wyeliminowania chwastów 
jednoliściennych, w tym od-
pornych form miotły zbożowej 
oraz wyczyńca polnego. Polet-
ko doświadczalne było stupro-
centowo czyste od chwastów, 
a roślina chroniona całkowicie 
bezpieczna. Tak wczesna eli-
minacja chwastów pozwoliła 
zarazem maksymalnie ogra-
niczyć konkurencyjność ro-
ślin niepożądanych na polu. 
W dalszym okresie wegetacji 
nie było konieczności wykona-
nia zabiegów poprawkowych, 
a podczas oględzin polowych 
w czerwcu nie znaleziono żad-
nych pozostałości chwastów 
w łanie pszenicy.

Przy okazji prezentowania 
wyników doświadczeń porów-
nano poletka, na których zo-
stała zaaplikowana mieszanina 
preparatów Cevino 500 SC, 
Adiunkt 500 SC/Saper 500 SC 
i Primstar 20 SG/Galmet 

20 SG, z kontrolą. Chaber bła-
watek miał tam wysokość ok. 
70-80 cm i był w pełni kwit-
nienia. Mak polny osiągał ok. 
40-50 cm wysokości, w więk-
szości przypadków przekwitł 
i miał owoce. Widoczna była 
również pomiędzy nimi ma-
runa nadmorska.

Bardzo wysoka skuteczność 
to nie jedyny atut omawiane-
go zabiegu jesiennego. Dzięki 
niemu użytkownicy nie będą 
mieli do czynienia z problema-
mi związanymi z wiosenną 
aplikacją herbicydów, takimi 
jak niskie temperatury i przy-
mrozki, opady czy złe warunki 
trakcyjne. Dlatego mieszanina 
zbiornikowa preparatów Cevi-
no 500 SC, Adiunkt 500 SC/
Saper 500 SC i Primstar 20 SG/
Galmet 20 SG jest rekomen-
dowana przez INNVIGO do 
jesiennej ochrony pszenicy 
ozimej.

Możliwości ochrony her-
bicydowej wiosną

Oprócz doświadczeń z je-
siennymi zabiegami powscho-
dowymi w pszenicy ozimej na 
poletkach INNVIGO spraw-
dzane były także w praktyce 
możliwości stosowania herbi-
cydów w okresie wiosennym. 
Ich skuteczność również zosta-
ła zweryfikowana na początku 

czerwca 2018 roku. Doświad-
czenia te obrazowały sytuację, 
gdy z jakichś względów nie 
może być wykonany zabieg 
jesienny – zazwyczaj skutecz-
niejszy i pewniejszy – ale ist-
nieje opcja aplikacji zabiegu 
wiosennego.

Analiza kompleksu doświad-
czeń i powtórzeń wykazała, 
że możliwe jest również osią-
gnięcie zadowalającego efektu 
dzięki dobrze dobranej miesza-
ninie herbicydów wiosennych. 
W eliminacji chwastów w psze-
nicy ozimej wiosną pomocne 
są substancje aktywne z grupy 
regulatorów, jak też ich kom-
binacje z sulfonomocznikami. 
Trzeba pamiętać jednak, że 
zabiegi tego typu powinny być 
wykonywane wyłącznie w sy-
tuacjach awaryjnych, np. kiedy 
inne rozwiązanie herbicydo-
we okazało się nieskuteczne, 
nie było wcześniej możliwości 
wjazdu na pole albo warun-
ki nie pozwalały na działanie 
preparatów – natomiast roz-
wiązaniem rekomendowanym 
w pierwszej kolejności są zde-
cydowanie jesienne zabiegi po 
wschodach zbóż.

Więcej informacji na 
stronie: www.innvigo.com

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Im wcześniej, tym skuteczniej.

Mieszaniny zbiornikowe 
agrochemikaliów

Samodzielne sporządzanie 
mieszanin zbiornikowych 
agrochemikaliów, jest jak 
najbardziej korzystnym roz-
wiązaniem przy wykonywaniu 
wielu zabiegów opryskiwania, 
pozwala bowiem zaoszczędzić 
na czasie, paliwie oraz samych 
środkach ochrony roślin czy 
nawozach.

Jednak stosowanie agroche-
mikaliów w postaci samodziel-
nie sporządzonych mieszanin 
zbiornikowych, bardzo często 
bywa obarczone pewnym ryzy-
kiem, ze względu na możliwość 
uszkodzenia roślin uprawnych, 
obniżenia skuteczności dzia-
łania lub uszkodzenia sprzętu 
opryskującego. W szczegól-
ności dotyczy to zapychania 

się części roboczych opry-
skiwacza, np. filtrów i dysz. 
Jednym z powodów wystą-
pienia takiego stanu rzeczy 
może być niezgodność fizy-
ko-chemiczna łączonych ze 
sobą agrochemikaliów.

Dlaczego tak się dzieje?
Odpowiadając najprościej 

– wynika to z praw fizyki 
i chemii, ponieważ zawar-
tość zbiornika składającego 
się z kilku komponentów, 
może wejść ze sobą w róż-
ne reakcje fizyko-chemiczne 
i wytrącić, np. osad. Jednym 
z łatwiej dostrzegalnych ob-
jawów niewłaściwego dobra-
nia komponentów mieszaniny 
agrochemikaliów jest proces 
flokulacji, czyli tworzenia się 

zmętnień, wytrącania grudek 
lub kłaczków w sporządzonej 
cieczy roboczej. Na proces 
flokulacji, bardzo często ma 
wpływ sam rozpuszczalnik, 
czyli w tym przypadku woda, 
a ściślej ujmując jej twardość 
(pH wody).

Czy można temu zjawisku 
przeciwdziałać?

Oczywiście, że można a na-
wet trzeba!

Po pierwsze, łącząc różne 
środki (fungicydy, insekty-
cydy, herbicydy, biostymula-
tory, adiuwanty czy nawozy 
mineralne) w jednym zabiegu, 
należy bezwzględnie pamię-
tać o przestrzeganiu zaleceń 
i przeciwwskazań zawartych 
w instrukcjach ich stosowania.

Nie wszystko da się ze sobą mieszać bez szkody dla 
roślin uprawnych.

c.d. art. na str. 14
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Ciecz użytkową należy za-
wsze sporządzać bezpośred-
nio przed spodziewanym 
zabiegiem, gdyż jej przecho-
wywanie w zbiorniku może 
być powodem wytrącania się 
poszczególnych składników 
lub też powstawania innych 
związków, które mogą powo-
dować fitotoksyczne objawy 
na roślinie chronionej.

Podczas tworzenia mie-
szaniny zbiornikowej należy 
przestrzegać zasady, zgodnie 
z którą najpierw przygoto-
wuje się ciecz z nawozem 

mikroelementowym i ś.o.r. 
o formulacjach WG i WP (tzw. 
proszków). W następnej kolej-
ności dodaje się preparaty ma-
jące w swoim składzie cząstki 
stałe, czyli posiadające formu-
lację SC, CS i SE. Natomiast 
na samym końcu dodaje się 
roztwory, czyli środki których 
formulacja oznaczona jest jako: 
SL, OD, EW, EC, następnie 
nawozy mikroelementowe 
płynne, regulatory wzrostu 
i biostymulatory.

Ewentualne odstępstwa 
w technice przygotowywania 
cieczy roboczej do zabiegów 

łączonych, podawane są w ety-
kietach-instrukcjach stosowa-
nia poszczególnych środków 
ochrony roślin.

Sporządzanie cieczy robo-
czej z dwóch lub kilku środków 
zawsze powinno odbywać się 
bardzo powoli przy włączo-
nym mieszadle opryskiwa-
cza. Do zabiegów nie należy 
używać wody z nieznanego 
źródła (zanieczyszczonej fi-
zycznie lub chemicznie) o ni-
skiej temperaturze (bardzo 
zimnej poniżej 120C), bar-
dzo kwaśnej (optymalne pH 
to 5,5-6,5) oraz wody zbytnio 

twardej (suma kationów wap-
nia, magnezu, sodu i żelaza, 
powyżej 200 mg/l).

Jak postępować, gdy w ety-
kiecie-instrukcji stosowania 
nie ma wytycznych, co do 
tworzenia mieszanin zbiorni-
kowych z innymi środkami?

W takim przypadku na-
leży przeprowadzić bardzo 
prosty test, który polega na 
stworzeniu mieszaniny w mi-
kroskali. W tym celu należy 
odpowiednio wcześniej zmie-
szać niewielką ilość (określoną 
procentowo), planowanych do 
oprysku komponentów. W ten 

sposób tworzymy miniaturę 
naszego opryskiwacza w ska-
li mikro. Jeżeli między połą-
czonymi komponentami nie 
zachodzi reakcja, np. wytrą-
cenia osadu, pojawienie się 
tzw. „kłaczków” czy rozwar-
stwienia mieszaniny, to ozna-
cza, że również i w naszym 
opryskiwaczu nie wystąpi 
proces flokulacji. W dalszej 
kolejności należy wykonać 
zabieg opryskiwania uzyska-
ną w ten sposób mieszaniną, 
na niewielkiej powierzchni 
pola, sprawdzając skuteczność 
działania a w szczególności 

selektywność wobec rośliny 
uprawnej.

Dostosowanie się do powyż-
szych zaleceń pozwoli uniknąć 
błędów i może być dodatko-
wą gwarancją uzyskania ko-
rzystnego efektu w tworzeniu 
i stosowaniu mieszanin zbior-
nikowych agrochemikaliów 
w uprawach rolniczych.

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

mgr inż. Katarzyna Dereń
Instytut Inżynierii Rolniczej,

Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu

Krzem w nawożeniu

Do niedawna fizjologowie ro-
ślin i specjaliści od nawożenia nie 
uznawali tego pierwiastka jako 
niezbędnego dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu ro-
ślinnego, mimo, iż jego procento-
wa zawartość w roślinach mniej 
więcej równa się zawartości ma-
kroelementów. Na szczęście to 
podejście się zmienia. Udowod-
niono, iż krzem nie tylko sty-
muluje procesy życiowe, ale także 
zwiększa tolerancję i odporność 
roślin na stres. Ponadto, redu-
kuje on wnikanie patogenów, 
zwiększa efektywność procesu 
fotosyntezy, zmniejsza podat-
ność roślin na wyleganie oraz 
chroni przed zbyt dużą utratą 
wody. Opierając się na obecnym 
stanie wiedzy, można stwierdzić, 
iż krzem korzystnie wpływa na 
tworzenie się mechanicznej ba-
riery w ścianach komórkowych, 
przestrzeniach międzykomórko-
wych i wnętrzach komórek, jak 
i na metaboliczną i fizjologiczną 
aktywność roślin. Podnosi ich 
zdrowotność i korzystnie wpły-
wa na jakość plonu.

Nawozy krzemowe od lat wy-
korzystywane są w uprawach 
specjalnych, obecnie trwają 
intensywne prace nad ich wy-
korzystaniem w rolnictwie. 
Doniesienia naukowe dotyczą 
głównie roślin strefy tropikal-
nej, gdzie uprawy standardowo 
nawozi się tym pierwiastkiem 
z uwagi na jego małą zawartość 
w podłożu. Wynika z nich, iż do-
karmianie doglebowe i dolistne 
krzemem, poprzez zwiększenia 
odporności, wpływa dodatnio na 
ogólną kondycję roślin, a przez 
to i na wzrost plonu (w skraj-
nych warunkach, na przykład 
na kwaśnych glebach orga-
nicznych odnotowano nawet 
50% zwyżki plonów). Te ob-
serwacje skłoniły naukowców 
do zbadania możliwości wyko-
rzystania krzemu w praktyce 

rolniczej także w innych stre-
fach klimatycznych.

Krzem, zaraz po tlenie jest 
najbardziej rozpowszechnionym 
pierwiastkiem, jaki występuje 
w skorupie ziemskiej. Niestety, 
ilość przyswajalnego dla roślin 
krzemu jest niewielka przez co 
często odczuwają one deficyty 
tego składnika. W glebach krzem 
występuje w postaci krzemionki, 
która jest praktycznie niedostęp-
na dla roślin lub różnego rodzaju 
minerałów, które są dość trudno 
rozpuszczalne i odporne na pro-
ces wietrzenia, co również utrud-
nia możliwość jego pobierania. 
Osobliwe zatem jest zjawisko, 
gdy rośliny rosnąc właściwie na 
krzemie nie mogą pokrywać nie-
doborów tego pierwiastka.

Dokarmianie roślin krzemem 
ma kluczowe znaczenie 
w przypadku roślin poddanych 
działaniu zarówno stresom bio-
tycznym, jak i abiotycznym, gdyż 
impregnuje on zewnętrzne ko-
mórki epidermy – wzmacnia 
ściany komórkowe. Poprzez 
fizyczną ochronę na poziomie 
komórkowym krzem ogranicza 
straty wody w procesie transpi-
racji, gwarantuje sprawniejszą 
osmoregulację i korzystniejszy 
status wodny oraz przyczynia się 
do prawidłowego zaopatrzenia 
roślin w składniki pokarmowe 
(badania dowodzą, iż krzem 
wspomaga przede wszystkim 
pobieranie fosforu). W warun-
kach stresu wodnego, poprawia 
kondycję roślin, zapobiega zaha-
mowaniu ich rozwoju i wzrostu. 
Wzmocnienie ścian komórko-
wych stanowi wzmocnienie 
naturalnej bariery dla inwazji 
patogenów. Podwyższona od-
porność roślin daje możliwość 
redukcji ilości zabiegów ochro-
ny roślin i zmniejszenie dawek 
substancji aktywnych stosowa-
nych do ich przeprowadzenia 
– ma to ogromne znaczenie dla 

kondycji środowiska naturalne-
go. Odpowiednie dokarmienie 
roślin krzemem oraz zreduko-
wanie obciążenia różnego ro-
dzaju środkami chemicznymi 
daje możliwość osiągnięcia plo-
nu o podwyższonych właściwo-
ściach zdrowotnych.

Krzem do organizmu rośliny 
wnika przez korzenie albo drogą 
dyfuzji (rośliny dwuliścienne) 
albo poprzez specyficzne trans-
portery (trawy). Intensywność 
pobierania skorelowana jest 
z nasileniem transpiracji – im 
wyższa, tym większe ilości krze-
mu zostają zabsorbowane przez 
roślinę. Pierwiastek gromadzony 
jest bezpośrednio pod kutykulą 
– tworzy nierozpuszczalną war-
stwę krzemowo-kutykularną.

Efektywność stosowania 
krzemu w uprawie roślin jest 
w Polsce zagadnieniem stosun-
kowo nowym i otwartym. Jak 
już wspomniano, na polskim 
rynku nawozowym dostęp-
nych jest jedynie kilka prepa-
ratów zawierających w swym 
składzie krzem. Na wyróżnie-
nie wśród nich zasługuje nawóz, 
który zawiera najwyższą dawkę 
krzemu, a który został podda-
ny specjalnej obróbce, pewnego 
rodzaju uszlachetnieniu, dzięki 
czemu pierwiastek ten jest łatwo 
przyswajalny dla roślin. Prepa-
rat Akra Kombi jest jedynym na 
rynku nawozem, który zawiera 
w swym składzie aż 30% krzemu.

Z uwagi na zawartość zeolitu 
i istotnych dla fizjologii roślin 
8 makro i 17 mikroskładników 
odżywczych, warto wypróbo-
wać ten bezazotowy, doglebowy 
preparat, który nie tylko dokar-
mia rośliny, ale także poprawia 
strukturę gleby.

Nawożenie krzemem jest in-
nowacyjnym sposobem poprawy 
kondycji roślin, a w konsekwen-
cji zwiększenia ich plonowania.

Anna Rogowska

Na rynku dostępnych jest zaledwie kilka nawozów 
zawierających krzem.

Odchwaszczanie zbóż 
ozimych po wschodach

Powschodowe zwalczanie 
chwastów w zbożach ozimych 
jesienią można przeprowadzić 
za pomocą herbicydów o dzia-
łaniu doglebowo-nalistnym, jak 
i za pomocą środków o działa-
niu typowo nalistnym.

Środki doglebowo-nalistne 
zwalczają nie tylko pojawia-
jące się jesienią chwasty, ale 
również zabezpieczają plantację 
przed kolejnymi wschodami. 
Do tej grupy należą herbicy-
dy zawierające w swym skła-
dzie diflufenikan (np. Delfin 
500 SC, Kinara 500 SC, Mendel 
500 WG, Ossetia), które sku-
tecznie eliminują gatunki chwa-
stów dwuliściennych, między 
innymi: gwiazdnicę pospolitą, 
jasnotę purpurową, rumianek 
pospolity, przetacznik perski. 
Inne substancje doglebowo-
-nalistne dostępne obecnie na 
polskim rynku to prosulfokarb 
(np. Boxer 800 EC, Pluto, Roxy 
800 EC) oraz jego mieszanina 
z diflufenikanem (Boxer Evo 
EC, Jura EC), chlorosulfuron 
(Glean 75 WG, Nuher 75 WG) 
i mieszanina flufenacetu z piko-
linafenem (Pontos), które do-
brze zwalczają zarówno miotłę 
zbożową i wyczyńca polnego, 
jak również wiele gatunków 
dwuliściennych w tym niezwy-
kle uciążliwą przytulię czepną. 
Flufenacet w formie herbicydów 
Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC, 
Inker 500 S skutecznie eliminu-
je głównie gatunki chwastów 
jednoliściennych (miotłę zbożo-
wą, stokłosy i życice), a środki 
Fence 480 SC i Palisade 480 SC 
dodatkowo jeszcze zwalczają 
przytulię czepną.

Herbicydy nalistne stano-
wią obecnie najliczniejszą 
grupę środków do jesiennej, 
powschodowej ochrony zbóż 

przed chwastami. Dobór pre-
paratu, jego dawkę i termin 
aplikacji możemy dostosować 
do odpowiedniego składu ga-
tunkowego chwastów oraz ich 
faz rozwojowych. Wśród tych 
herbicydów znajdują się takie, 
które zwalczają tylko chwasty 
jednoliścienne. Na dzień dzi-
siejszy zarejestrowana jest tylko 
jedna substancja – pinoksaden 
w formie herbicydów: Aron 
50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 
50 EC oraz Paxio 50 EC. Są to 
środki przeznaczone do zwal-
czania miotły zbożowej i wy-
czyńca polnego w uprawach 
pszenicy, jęczmienia, pszenżyta 
oraz żyta. Można je stosować 
już od pierwszego liścia zbóż 
do końca jesiennej wegetacji. 
W celu poszerzenia spektrum 
działania pinoksadenu powsta-
ła mieszanina tej substancji 
z florasulamem (herbicydy 
Axial Komplett oraz Axial One 
50 EC), która dodatkowo zwal-
cza liczne chwasty dwuliścien-
ne, między innymi niezwykle 
konkurencyjne dla zbóż: chaber 
bławatek, mak polny, maruna 
bezwonna, przytulia czepna 
czy samosiewy rzepaku.

Obok środków niszczących 
tylko chwasty jednoliścienne są 
również takie, które zwalczają 
tylko gatunki dwuliścienne. 
Są to preparaty zawierające 
w swym składzie tribenu-
ron metylowy (np. Helgran 
75 WG, Helmstar 75 WG, Ple-
ban 75 WG, Tribex 75 WG) lub 
2,4-D (herbicyd Pielik 85 SP). 
Tribenuron metylowy stoso-
wany jest w uprawie pszenicy 
i pszenżyta od fazy 3 liścia. 
Skutecznie eliminuje między 
innymi chabra bławatka, samo-
siewy rzepaku, mak polny i nie-
które rumianowate. Herbicyd 

Pielik 85 SP natomiast dobrze 
zwalcza w uprawach pszenicy 
i żyta oprócz chabra bławatka 
i samosiewów rzepaku również 
bodziszka drobnego, stulichę 
psią, ostróżeczkę polną i inne.

Najliczniejszą grupę środków 
nalistnych stanowią herbicy-
dy, które zwalczają zarówno 
gatunki chwastów jedno- jak 
i dwuliściennych. Wśród nich 
znajdują się preparaty zawie-
rające pendimetalinę (Activus 
400 SC) oraz jej mieszaninę 
z diflufenikanem (Cayman Pro 
440 SC, Ordago Pro 440 SC), 
które skutecznie eliminują 
z upraw miotłę zbożową i nie-
które gatunki dwuliścienne. 
Mieszanina pendimetali-
ny z pikolinafenem (Picona) 
w średnim stopniu niszczy 
miotłę zbożową ale skutecznie 
eliminuje liczne gatunki dwu-
liścienne (np.: bodziszek drob-
ny, fiołek polny, mak polny, 
maruna bezwonna, przytulia 
czepna, samosiewy rzepaku). 
Dodatkowo środki zawierające 
samą pendimetalinę takie jak: 
Jet Pendy 330 EC, Pendigan 
330 EC oraz Yellow Hammer 
należy stosować tylko łącznie 
z herbicydem Protugan 500 SC 
w dawce 3,0 l/ha + 1,0 l/ha.

Pośród środków nalistnych 
stosowanych jesienią, po 
wschodach zbóż znajdują się 
również te zawierające chlo-
rotoluron oraz jego miesza-
niny z innymi substancjami. 
Chlorotoluron (np. Lentipur Flo 
500 SC, DicuRex Flo 500 SC, 
Desperado 500 SC) skutecznie 
niszczy miotłę zbożową oraz 
wyczyńca polnego i niektóre 
gatunki dwuliścienne. Diflu-
fenikan stosowany w pszenicy 
i pszenżycie, w fazie 2-4 liści 
w średnim stopniu ogranicza 

W początkowej fazie wzrostu zboża są bezsilne wobec 
agresywnych chwastów.

c.d. art. ze str. 12
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wzrost miotły zbożowej, ale 
skutecznie eliminuje fiołka 
polnego, gwiazdnicę pospo-
litą, niezapominajkę polną 
przetaczniki i inne. Dodatek 

do tej substancji w postaci 
mezosulfuronu metylowe-
go z jodosulfuronem mety-
losodowym (Alister Grande 
190 OD) lub flufenacetu (np. 

Bat 600 SC, Expert 600 SC, 
Kompleks 560 SC, Mertil 
60 SC) albo florasulamu z pe-
noksulamem (Bizon, Legion, 
Viper) zwiększa skuteczność 

tych środków w niszczeniu 
miotły zbożowej.

Pełny wykaz obecnie zare-
jestrowanych herbicydów do 
powschodowego, jesiennego 

zwalczania chwastów w zbo-
żach zawiera tabela 1. Wszyst-
kie środki należy aplikować 
zgodnie z instrukcjami sto-
sowania, w których zawarte 

są informacje odnośnie wraż-
liwości chwastów na dany 
herbicyd oraz jego dawek 
i terminów stosowania.

Tabela 1. Wykaz herbicydów do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów w zbożach (wykaz z dn. 25.09.2018)

Substancja aktywna herbicydu Nazwa herbicydu Maksymalna dawka 
herbicydu na ha Roślina uprawna Termin stosowania 

herbicydu (skala BBCH)
działanie doglebowo-nalistne

diflufenikan Delfin 500 SC; Kinara 500 .C; Matrix; Sempra 500 SC 0,375 l po, jo, zo 01-29
Fenfludi 500 WG; Mendel 500 WG; Ossetia 0,24 kg po 10-14

prosulfokarb Boxer 800 EC 3 l po, jo , to, zo 00-13
Fidox 800 EC; Pluto; Roxy 800 EC 4 l po 01-13

prosulfokarb, diflufenikan Boxer Evo EC; Jura EC 4 l po, jo, to, zo 10-13
flufenacet Cetnik 500 SC; Cevino 500 SC; Inker 500 SC 0,35 l po 11-20

Fence 480 SC; Palisade 480 EC 0,5 l po 11-12
chlorosulfuron Glean 75 WG

Nuher 75 WG 25 g po, to, ,zo,
jo

11-30
11-30

flufenacet, pikolinafen Pontos 1,0 l po, jo, to, zo 00-29
działanie nalistne

pinoksaden

Aron 50 EC
Axial 50 EC

Fraxial 50 EC
Paxio 50 EC

0,9 - 1,2 l po, jo, to 11- do końca jesiennej 
wegetacji

0,9 l zo 11- do końca jesiennej 
wegetacji

pinoksaden, florasulam Axial Komplett; Axial One 50 EC 1,0 l po, jo, to, zo 12- do końca jesiennej 
wegetacji

tribenuron metylowy Helgran 75 WG; Helm Tribi 75 WG; Helmstar 75 WG
Pleban 75 WG; Ranga 75 WG; Tribe 75 WG 20 g po, to 13-29

2,4-D Pielik 85 SP 2 kg po, zo 14-15 do końca 
krzewienia

pendimetalina Activus 400 SC 4 l po, jo, zo, to 10-13
Jet-Pendy 330 EC; Pendigan 330 EC; Yellow Hammer 3 l po, to, zo 11-12

pendimetalina, pikolinafen Picona 3 l po, jo, to 10-25
pendimetalina, diflufenikan Cayman Pro 440 SC; Ordago Pro 440 SC 2,5 l po, jo, to, zo 10-13

diflufenikan

Adiunkt 500 SC; Herubin 500 SC; Saper 500 SC 0,3 l po, to 14-23
Clayton El Nino; Diflanil 500 SC; Dina 500 SC

Flufenik 500 SC; Legato 500 SC; Premazor Sad 500 SC
Stakato 500 S.C.; Talos 500 S.C.; Ukulele 500 SC

0,3 l po 12-13

diflufenikan, mezosulfuron metylowy, jodosul-
furon metylosodowy Alister Grande 190 OD 1 l po, to, zo 13-25

diflufenikan, flufenacet

Bat 600 SC; Battle Delta 600 SC 0,35 l po, jo, to, zo 10-13
Czarnobyl; Naceto SC 0,6 l po, jo 10-13

Expert 600 SC
Herold 600 SC 0,35 l po, to, jo, zo 10 – do końca jesiennej 

wegetacji

Komandos 560 SC; Kompleks 560 SC; Komplet 560 SC 0,5 l po, jo, to, zo 10-25
Mertil 600 SC; Reliance 600 SC 0,6 l po, jo, to, zo 10-21

diflufenikan, florasulam, penoksulam
Bizon
Legion
Viper

1,0 l
po, jo, to, 11-23

zo 11-14
metrybuzyna, flufenacet Expert Met 56 WG 0,35 kg po, jo, to, zo 11-13

chlorotoluron

Desperado 500 SC; DicuRex Flo 500 SC
Lentipur Flo 500 SC 2,0 l po, jo, to, zo

13- do wystąpienia 
pierwszych 

przymrozków
Opal 500 SC; Złotosar 500 SC 2,0 l po 13-29

Tolurex 500 SC 2,5 l po, to, jo
13- do wystąpienia 

pierwszych 
przymrozków

2,0 l zo 25

Toluron 700 SC 1,4 l po, jo, to
12-13 do wystąpienia 

pierwszych 
przymrozków

zo 25
chlorotoluron, diflufenikan Dyplomat 600 SC; Sheriff 600 SC; Snajper 600 SC 1,5 l po

jo, to
10-29
13-29

chlorotoluron, diflufenikan, pendimetalina Trinity 590 SC 2,5 l po, to, zo 12-14
beflubutamid BeFlex 500 SC 0,5 l po, jo 10-25

chlorosulfuron

Agrosulfuron 750 WG 25 g po 11-12
Arubis 50 SG; Spoton 50 SG

Surfer 50 SG 37,5 g po, zo, to 11 do końca jesiennej 
wegetacji

Chlorosulfuron 75 WG; Sulfen 75 WG;
Tacyt 75 WG 20 g po 12-14

chlorosulfuron, diflufenikan DuPont Glean Strong 54 WG 120 g po, jo, to, zo 11-29
jodosulfuron metylosodowy Huzar 05 WG 200 g po, to, zo 13-14

flopyrsulfuron metylowy Lexus 50 WG 20 g po, to, zo 11-29
po- pszenica ozima, jo- jęczmień ozimy, to- pszenżyto ozime, zo- żyto ozime
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R E K L A M A

Pogłówne nawożenie zbóż 
ozimych jesienią

Bardzo ważnymi elementa-
mi jest przygotowanie gleby, 
dobór odmiany, termin i gę-
stość siewu oraz właściwe za-
opatrzenie roślin w składniki 
mineralne. Odpowiednie za-
stosowanie nawozów jesienią 
pozwala na właściwy rozwój 
roślin i przygotowanie ich do 
przetrwania zimy. Aby zastoso-
wane nawozy były efektywnie 
wykorzystane przez rośliny 
zbożowe, należy wysiewać zbo-
ża w terminie optymalnym dla 
danego gatunku, co zapewni 
odpowiedni rozwój systemu 
korzeniowego, a tym samym 
wpłynie na dobre pobranie 
składników odżywczych.

Zboża ozime są szczególnie 
wrażliwe na jesienny niedobór 
fosforu, a w naszym kraju oko-
ło 40% powierzchni użytków 
rolnych to gleby o niskiej lub 
też bardzo niskiej zasobności 
w ten pierwiastek. Rola fosforu 
jest bardzo duża. Wpływa on 
na rozwój systemu korzenio-
wego, krzewienie się roślin czy 
ilość ziaren w kłosie. Rośliny 
optymalnie zaopatrzone w fos-
for charakteryzuje lepsza od-
porność na suszę, zimowanie, 
wyleganie i choroby.

Fosfor jest pierwiastkiem 
mało ruchliwym w glebie. Wy-
korzystanie go z nawozów jest 
stosunkowo niskie (20-30%), 
zależy od odczynu gleby (opty-
malne pH 6,0-7,2), a także od 
jej wilgotności i temperatury. 
Zbyt wilgotna lub zbyt sucha 
gleba jak również niska tem-
peratura powodują ogranicze-
nia dla roślin w dostępie do 
fosforu.

Potas spełnia ważną rolę 
w wytwarzaniu przez zboża 
związków organicznych: wę-
glowodanów i skrobi. Rośliny, 
które są dobrze zaopatrzone 
w potas lepiej wykorzystują 
zapasy wody, mają większą od-
porność na niekorzystne wa-
runki zimowe. Pierwiastek ten 

gromadzony jest w roślinach 
w początkowym okresie ich 
wzrostu, a wykorzystywany 
w późniejszym okresie we-
getacji. Jesienny termin jest 
odpowiedni do zastosowania 
tego pierwiastka, jednak łatwo 
ulega wymyciu w głąb profilu 
glebowego.

Najważniejszym etapem jest 
określenie wymagań pokarmo-
wych roślin, określenie ilości 
fosforu i potasu, jaką rośliny 
pobiorą. Wymagania pokar-
mowe można traktować jako 
zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe. Zboża ozime na 
wydanie 1 t ziarna pobierają 
10-12 kg P2O5 i 20-25 kg K2O. 
Zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe wylicza się mno-
żąc wielkość plonu jaki jest 
możliwy do uzyskania w wa-
runkach danego pola przez po-
branie P i K. Zapotrzebowanie 
na fosfor i potas zależy również 
od zasobności gleb. Racjonal-
ne nawożenie zbóż wymaga 
zatem określenia zasobności 
tych składników w glebie.

Z kolei jesienne nawożenie 
azotem zależy od stanowiska 
na jakim prowadzona jest 
uprawa. Na bardzo dobrych 
stanowiskach (po motylkowa-
tych, okopowych czy zbożach 
nawożonych azotem) z reguły 
nie ma konieczności stosowa-
nia nawozu azotowego. Dużo 
większe znaczenie ma stoso-
wanie nawożenia azotowego 
wiosną (w okresie ruszenia 
wegetacji, strzelania w źdźbło 
i kłoszenia). Nawożenie azotem 
stosuje się jesienią na przyora-
ną słomę w ilości około 8 kg 
N na 1 tonę słomy.

Odpowiednio dobrane 
nawożenie pozwala roślinie 
na prawidłową gospodarkę 
wodną. Podczas niedoboru 
wody w glebie jest ona wów-
czas mniej narażona na stres. 
Prawidłowe odżywienie ro-
ślin jesienią wpływa na lepszy 

i głębszy rozwój systemu korze-
niowego, lepsze przezimowa-
nie, a także szybsze ruszenie 
wegetacji wiosną i lepszą re-
dukcję uszkodzeń pozimo-
wych. W rezultacie następuje 
szybsze pokrycie powierzchni 
glebowej, następują mniejsze 
straty wody (zmniejsza się pa-
rowanie) a rośliny są bardziej 
konkurencyjne dla chwastów 
i utrudniają im wzrost.

Na przezimowanie oraz 
wiosenne ruszenie wegetacji 
mają wpływ:
• cynk i mangan, które sty-

mulują wzrost systemu 
korzeniowego, podnoszą od-
porność na stres spowodo-
wany niedoborem wody;

• miedź i cynk podno-
szą odporność na niskie 
temperatury;

• mangan, miedź i cynk wpły-
wają na podniesienie odpor-
ności na choroby grzybowe, 
co jest szczególnie ważne 
w przypadku długiej i cie-
płej jesieni.
Z kolei na wartość technolo-

giczną ziarna wpływają:
• miedź i bor, które de-

cydują o zawiązywaniu 
ziarniaków

• miedź wpływa na zawartość 
białka w ziarnie

• cynk determinuje lepsze wy-
kształcenie ziarna ( MTZ)
Nawożenie cynkiem, mie-

dzią i manganem, najlepiej 
wykonać po wschodach zbóż 
dostarczając te mikroelementy 
w formie szybko przyswajalnej, 
poprzez opryskiwanie roślin.

W podsumowaniu należy 
stwierdzić, że zaniedbanie od-
powiedniego zaopatrzenia ro-
ślin w składniki pokarmowe 
w okresie jesieni niekorzystnie 
wpływa na plon, a zastosowa-
nie nawozów w późniejszych 
terminach (wiosną) nie rekom-
pensuje strat. Niedobór skład-
ników pokarmowych wpływa 
na gorszą efektywność azotu 
stosowanego wiosną.

Zarówno wielkość jak i jakość plonów w dużym 
stopniu zależy od odpowiedniej agrotechniki.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach
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Bezpieczne wspomaganie warzyw i ziemniaków

Z jednej strony muszą za-
pewnić uprawom optymalną 
ochronę, odpowiednio reago-
wać na warunki meteorolo-
giczne i wywoływane przez 
nie stresy, z drugiej – zadbać 
o jakość i bezpieczeństwo plo-
nów. Konsumenci oczekują 
smacznych, zdrowych warzyw, 
firmy przetwórcze dodatkowo 
stawiają kryteria dotyczące ich 
wagi i kształtu oraz braku po-
zostałości. Jak rolnicy mogą 
wspomagać swoje uprawy, aby 
spełnić te wymagania?

Andrzej Kędziora z Gro-
dziska Dolnego jest współ-
właścicielem gospodarstwa, 
w którym uprawiane są buraki 
cukrowe, ziemniaki jadalne 
oraz kilkanaście odmian wa-
rzyw, a w płodozmianie zboża. 
Produkty rolne sprzedaje do 
sklepów, hurtowni i zakładów 
przetwórczych. Priorytetem 
jest dostarczanie konsumen-
tom zdrowych, czyli wolnych 
od pozostałości warzyw o wy-
sokich walorach smakowych. 
– Środki ochrony roślin i na-
wozy staramy się zawsze tak 
dobierać, żeby produkty, które 
wytwarzamy w gospodarstwie, 
nie zawierały niedozwolonych 
substancji – wyjaśnia produ-
cent. – Przestrzegamy reguł, 
które związane są ze zintegro-
waną ochroną, stosujemy pre-
paraty dozwolone w rolnictwie 

ekologicznym, żeby zabie-
gów środkami chemicznymi 
było jak najmniej. Robimy je 
w ostateczności, kiedy presja 
chorobowa czy szkodników 
jest bardzo duża. Preparaty, 
które mają długą karencję, są 
używane tylko na początku 
uprawy, kiedy sadzimy rozsa-
dy. Muszę się czymś ratować 
i szukam różnych rozwiązań, 
ale na takiej zasadzie, że jak 
najmniej tej „twardej” chemii.

Polscy konsumenci ocze-
kują, żeby zarówno latem czy 
jesienią, jak i wiosną kolejne-
go roku warzywa były przede 
wszystkim smaczne i by nie 
były w nich wyczuwalne do-
mieszki nienaturalnych sma-
ków czy zapachów. Dlatego 
tak istotną kwestią jest jakość 
produktów przeznaczonych 
do przechowywania. Więk-
sza część plonów z gospodar-
stwa państwa Kędziorów jest 
sprzedawana dopiero wiosną, 
wyzwanie stanowi więc po-
godzenie dwóch aspektów: 
zapewnienie dobrej kondy-
cji zbiorów przy użyciu jak 
najmniejszej ilości środków 
chemicznych oraz zacho-
wanie ich jakości w okresie 
przechowalniczym.

– Część warzyw przecho-
wujemy do następnego roku, 
w związku z tym nie mogą być 
zbyt intensywnie nawożone, 

dlatego że się nie przechowają 
dobrze. Moje produkty muszą 
spełniać wysokie wymagania, 
na wiosnę tak samo smakują 
jak jesienią – mówi Andrzej 
Kędziora. Po chwili dodaje: 
– Przede wszystkim sami to 
jemy, ja nie mam drugiego 
poletka, jak to powszechnie 
uważają, że rolnik ma jedno 
dla siebie, drugie dla kogoś. 
Po prostu mogę wejść w każdą 
uprawę, polecić to do jedzenia 
i sam zjem. Kładziemy na to 
duży nacisk. Potwierdzeniem 
tego faktu są opinie wielu za-
dowolonych klientów, którzy 
zaopatrują się w gospodarstwie 
w warzywa właśnie ze względu 
na ich smak.

Jaka jest zatem recepta na 
uzyskanie takiej jakości zbio-
rów? – Dbanie o płodozmian 
przede wszystkim i stosowanie 
preparatów „twardej” chemii 
w ostateczności – podkreśla 
producent. Na wszystkich po-
lach w gospodarstwie prak-
tykowany jest siedmioletni 
płodozmian, co ma szczególne 
znaczenie w trudnych latach, 
do jakich zalicza się obecny 
rok. Dzięki temu, że roślina da-
nego gatunku nie wraca na to 
samo pole przynajmniej przez 
7 lat, uprawy są mniej nara-
żone na wystąpienie chorób 
czy atak szkodników.

Wysokie wymagania kon-
sumentów przekładają się na 
oczekiwania, jakie rolnik ma 
wobec preparatów agroche-
micznych stosowanych w go-
spodarstwie. Środkiem, który 
odpowiada na te potrzeby – za-
równo w kwestii skuteczności, 
jak i bezpieczeństwa – okazał 
się MEGAFOL firmy Amagro. 
To unikalny roślinny biosty-
mulator, który ma działanie 
antystresowe, aktywuje wzrost 
roślin, zwiększa plon i popra-
wia jego jakość.

– MEGAFOL stosuję od 
kilku lat do poprawienia 

działania mieszanek do opry-
sków. W tym roku stosowałem 
go we wszystkich uprawach 
kapustnych: kapusta, kala-
fior, brokuł; w marchwi, ce-
buli, selerach, w pietruszce 
i buraczkach ćwikłowych – 
stwierdza plantator. – Dodaje-
my go w ilości 200-300 ml na 
100 litrów wody, w zależności 
od fazy rozwojowej rośliny. 
Sam MEGAFOL, patrząc na 
to, co zawiera, ma działanie 
pozytywne. Jeżeli podaję jakiś 
nawóz dolistny czy preparat 
grzybobójczy lub owadobójczy, 
on wzmacnia to działanie i nie 
muszą być tak często używane 
inne preparaty do zwalczania 
chorób czy szkodników. An-
drzej Kędziora zaobserwował 
jeszcze jeden atut biostymula-
tora. Otóż dzięki jego właści-
wościom mógł zrezygnować 
z adiuwantów, które wcześniej 
stosował. MEGAFOL doda-
ny do mieszaniny opryskowej 
zatrzymuje ją na powierzch-
ni roślin, nie występuje więc 
problem ze słabą rozpływal-
nością kropli czy zmywaniem 
środków.

Obecny sezon wegetacyj-
ny był w warzywnictwie dość 
trudny, o czym również wspo-
mniał rozmówca. Uprawy albo 
były narażone na znaczne za-
lania wodą, albo zagrożone 
bardzo wysokimi temperatu-
rami, co sprzyjało rozwojo-
wi niełatwych do zwalczenia 
chorób. Tymczasem warzywa 
na całej plantacji zachowały 
dobrą kondycję i były zdrowe, 
powinny więc dotrwać w tym 
stanie aż do zbiorów. – Myślę, 
że to między innymi zasługa 
MEGAFOL-u, bo był kilka 
razy w sezonie stosowany, 
łącznie z innymi preparata-
mi – podsumowuje rolnik.

Konrad Rakszawski pro-
wadzi gospodarstwo rolne 
w Obszy. Specjalizuje się 
w produkcji ziemniaków 

na cele przetwórcze (frytki 
i produkty mrożone), a tak-
że uprawia buraki cukrowe, 
rzepak, jęczmień ozimy i jary 
oraz pszenicę. Z perspektywy 
producenta największym pro-
blemem w uprawie ziemniaka 
w tym roku jest deficyt wody 
i niska ilość opadów, które 
nie są sukcesywnie rozłożo-
ne w czasie, co sprawia, że 
uzyskanie wysokiego plo-
nu dobrej jakości jest dosyć 
trudne. Natomiast odbiorca 
wymaga, aby bulwy ziemnia-
ków przeznaczonych do prze-
twórstwa charakteryzowały 
się odpowiednim kształtem, 
były wyrównane, cechowały 
się dużą zdrowotnością i nie 
wykazywały żadnych uszko-
dzeń. Co można zrobić, żeby 
spełnić te kryteria? Również 
w takich przypadkach po-
mocny jest biostymulator od 
Amagro.

– MEGAFOL stosowali-
śmy już w ubiegłym sezonie 
wegetacyjnym, z pierwszym 
i trzecim zabiegiem fungicy-
dowym, żeby podnieść poziom 
odporności rośliny, oraz spo-
dziewaliśmy się zwiększenia 
bądź wyrównania bulw. – Jakie 
różnice zostały odnotowane po 
aplikacji preparatu? – Ziemnia-
ki, które były nim opryskane, 
cechują się wyższą tolerancją 
na okresowe niedobory wody. 
Jest mniejszy udział bulw ma-
łych, poniżej 45 mm oraz za-
obserwowaliśmy zwiększenie 
plonu o ok. 4%.

– Biostymulator MEGAFOL 
jest obecny na polskim rynku 
od prawie piętnastu lat. Dał 
się poznać jako produkt uod-
parniający rośliny na stresy, 
ale również jako preparat do 
wspomagania działania środ-
ków ochrony roślin, nawozów 
– mówi Krzysztof Komisar-
czuk, doradca z firmy Amagro. 
– Jest to związane z jego skła-
dem, bo oprócz aminokwasów 

zawiera między innymi hor-
mony, witaminy, azot, potas, 
węgiel, który jest składnikiem 
chlorofilu, betainy – związek 
szczególnie ważny podczas su-
szy, różnego rodzaju kwasy – 
m.in. alginowy. To wszystko 
sprawia, że produkt, oprócz 
wpływu antystresowego, rów-
nież działa wspomagająco jako 
adiuwant przy stosowaniu ze 
środkami ochrony roślin czy 
nawozami. Jak wynika z prak-
tycznych obserwacji, gdy wy-
stępują czynniki stresowe, np. 
zalania, MEGAFOL powodu-
je, że zmienia się mechanizm 
fotosyntezy i tlen pobierany 
jest bardziej przez liście niż 
korzenie rośliny, dzięki czemu 
może ona przetrwać krytycz-
ny okres. Z kolei po gradach 
czy przymrozkach następuje 
nawet do 52 razy szybsza rege-
neracja i odbudowa. W wielu 
przypadkach rolnicy, którzy 
stosowali wcześniej same na-
wozy dolistne, obserwowali 
znikome efekty ich działania. 
Dopiero po połączeniu tych 
produktów z MEGAFOL-em 
rośliny zwiększały pobiera-
nie substancji aktywnych, 
a tym samym zaczynały za-
uważalnie rosnąć. Zarówno 
w ziemniakach, jak i w wa-
rzywach zalecane jest stoso-
wanie MEGAFOL-u w dawce 
1 l/ha w celu wspomagania 
działania środków ochrony 
roślin czy nawozów dolist-
nych. W przypadku stresu 
należy zwiększyć jego daw-
kę do 2-3 l/ha. MEGAFOL 
nie tylko walczy ze stresem 
przed jego wystąpieniem, ale 
również po tym, gdy taka sy-
tuacja wystąpi. Potwierdziły 
to wyniki przeprowadzonych 
badań – stwierdzono, że pro-
dukt wpływa na 128 różnych 
genów, przy czym wzięto pod 
uwagę tylko te, które przynaj-
mniej trzykrotnie powodowały 
wzrost aktywności rośliny po 
zastosowaniu MEGAFOL-u.

Krzysztof Komisarczuk 
przypomina jeszcze jeden fakt, 
istotny dla wielu rolników: – 
Produkty Amagro wyróżnia-
ją się tym, że są bezpieczne, 
oparte na wyciągach roślin-
nych, w związku z tym nie 
występują pozostałości po ich 
stosowaniu. W wielu krajach 
w Europie mają zastosowanie 
w uprawach ekologicznych.

Źródło: RedM
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

Producenci warzyw i ziemniaków każdego roku stają przed wieloma wyzwaniami.
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Pozwólmy rzekom płynąć!
Przegradzanie rzek jest jed-

nym z głównych powodów 
złego stanu ekosystemów 
rzecznych i wymierania ga-
tunków ryb wędrownych. Jak 
wynika z raportu opracowa-
nego przy udziale WWF, do 
odbudowania zniszczonej 
przyrody europejskich i pol-
skich rzek konieczne jest zatem 
usunięcie dziesiątków tysięcy 
niepotrzebnych zapór.

Tylko we Francji, Hiszpa-
nii, Polsce i Wielkiej Bryta-
nii istnieje obecnie około 
30 000 przestarzałych bu-
dowli piętrzących wodę, a za-
gęszczenie zapór, jazów i śluz, 
szczególnie tych o wysokości 
poniżej 10 m, jest w Europie 
znacznie wyższe niż wcześniej 
podejrzewano. Oznacza to tyle, 
że łososie, węgorze, jesiotry 
i inne wędrowne gatunki ryb 
napotykają przeszkody średnio 
co kilometr. Właśnie został 
opublikowany raport: „Usuwa-
nie Zapór: Opłacalne rozwią-
zanie dla przyszłości naszych 
europejskich rzek”, organizacji 
Dam Removal Europe, opra-
cowany przy udziale WWF.

Cena tam dla przyrody
„Rzeki stanowią w naturze 

korytarze ekologiczne, a prze-
rywanie ich ciągłości ma wy-
soką cenę. Europejskie rzeki 
są w tragicznym stanie i to 
głównie z powodów tam”, 
mówi Andreas Baumüller, Szef 
Działu Zasobów Naturalnych 
w Biurze Polityki Europejskiej 

WWF. „Mamy w Europie 
tysiące starych i często nie-
potrzebnych zapór, które naj-
pewniej zbudowano niegdyś 
w dobrej wierze. Ale dziś już 
wiemy, że było to błędem”. 
Obecnie tylko 40 procent rzek 
w Europie jest w dobrym sta-
nie. Opublikowane dziś wyniki 
badań dobitnie wskazują na 
konieczność usunięcia zbęd-
nych zapór i innych barier 
w celu udrożnienia rzek oraz 
jezior. Działania te doprowa-
dzą do zwiększenia popula-
cji dzikich zwierząt żyjących 
w rzekach i morzach, przy-
nosząc jednocześnie korzyści 
wszystkim Europejczykom.

Chociaż bariery te często nie 
przynoszą obecnie żadnych 
istotnych korzyści ekono-
micznych i społecznych, na-
dal uniemożliwiają swobodny 
przepływ wód i przyczyniają 
się do zanikania gatunków 
wodnych, a w szczególności 
ryb wędrownych dwuśrodo-
wiskowych, które nie mogą 
docierać do swoich tarlisk. To 
z kolei przekłada się na stan 
populacji gatunków żywiących 
się rybami, jak i na kondycję 
rybołówstwa, zarówno na 
wodach śródlądowych jak 
i morskich.

Przyroda naprawi się sama
„Jeśli dać jej szansę, natura 

potrafi odradzać się niezwy-
kle szybko: w wyniku usu-
wania zapór w Europie ryby 
natychmiast wracały do rzek, 

w których nie były widziane 
od dekad”, mówi Peter Gough 
z World Fish Migration Fo-
undation, jeden z autorów 
raportu. „W miarę, jak ryby 
wracają, wracają też rybożerne 
ptaki i inne gatunki zależne od 
zdrowych systemów rzecznych 
oraz obszarów podmokłych. 
Na takich terenach pojawia-
ją się znowu wędkarze oraz 
obserwatorzy ptaków, da-
jąc tym obszarom nową siłę 
napędową”.

Europa usuwa, 
Polska stawia

Usuwanie zapór powoli jed-
nak nabiera tempa w Europie, 
a pomogły w tym ustalone am-
bitne cele, plan oraz wizjoner-
skie podejście do gospodarki 
wodnej zawarte w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej. W Ho-
landii, po usunięciu dwóch 
jazów ze strumienia „Boven 
Slinge” w 2015 roku, liczba 
gatunków w nowo połączo-
nych odcinkach zwiększyła się 
średnio o 30 procent, a liczba 
osobników zwierząt wzrosła 
o 148 procent. W pobliskiej 
Danii, usunięcie zapory na 
rzece Gudenå poskutkowało 
zwiększeniem liczby pstrągów 
w jej górnym biegu z zera do 
4-5 osobników na m2. Usunię-
cie tamy Maisons-Rouges we 
Francji w 1999 roku spowodo-
wało spektakularne zwiększe-
nie liczby ryb, z liczebnością 
minoga morskiego wzrastającą 
z praktycznie nieobecnego do 

ponad 41000 sztuk w przecią-
gu ośmiu lat.

„Niestety w naszym kra-
ju budowle piętrzące wodę 
są usuwane na bardzo małą 
skalę” mówi Piotr Nieznański, 
Dyrektor ds. Polityki Środo-
wiskowej w Fundacji WWF 
Polska. „Na domiar złego, pod 
pretekstem ekologizacji trans-
portu, rozważana jest budowa 
ponad 20 tam na Odrze i 9 tam 
na Wiśle oraz dofinasowanie 
z środków publicznych budo-
wy małych elektrowni wod-
nych. Dobije to polskie rzeki”.

Rozwiązanie jest: wyburz-
my niepotrzebne tamy!

Realizacja rekomendacji ra-
portu pozwoli krajom człon-
kowskim na wypełnienie ich 
zobowiązań wynikających 
z Ramowej Dyrektywy Wodnej 
UE, według której wszystkie 
kraje muszą osiągnąć dobry 
stan większości swoich wód, 
w tym rzek, jezior oraz obsza-
rów podmokłych, najpóźniej 
do 2027 roku. Raport został 
opublikowany przez organi-
zację Dam Removal Europe 
przed planowanymi konsul-
tacjami publicznymi UE doty-
czącymi Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, które stanowią część 
standardowej rewizji przepi-
sów UE i odbędą się pod koniec 
roku. Raport między innymi, 
wzywa do tego aby usuwa-
nie zapór zostało włączone 
do planów gospodarowania 
wodami w dorzeczach krajów 

członkowskich oraz do włą-
czenia lokalnych społeczności 
w usuwanie zapór i do poważ-
nego rozpatrzenia alternatyw 
dla budowania nowych zapór.

* Dam Removal Europe 
”Usuwanie Zapór: Opłacal-
ne rozwiązanie dla przyszłości 
naszych europejskich rzek”

Pełen raport (w wersji an-
gielskiej) jest dostępny pod po-
niższym linkiem: https://www.
damremoval.eu/policy-report/

O Usuwaniu 
Zapór w Europie

Dam Removal Europe 
(DRE) to koalicja 5 organi-
zacji: WWF, World Fish Mi-
gration Foundation, European 
Rivers Network, The Rivers 
Trust and Rewilding Europe. 
DRE pragnie stworzyć spo-
łeczność osób, organizacji 
oraz rządów, które są gotowe 
zapewnić europejskim rzekom 
więcej swobody, bo są piękne 
i pełne możliwości. DRE czy-
ni to poprzez usuwanie zbęd-
nych małych i dużych zapór 
z europejskich rzek wspólnie 
z lokalnymi partnerami. Ra-
zem gwarantujemy swobodny 
przepływ europejskich rzek 
dla ludzi i zwierząt.

O Ramowej Dyrektywie 
Wodnej (WFD)

Ramowa Dyrektywa Wod-
na jest jednym z najbardziej 
postępowych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony środowiska. Wyma-
ga ona ochrony, ulepszania 

i przywracania naszych rzek, 
obszarów podmokłych, jezior 
oraz wód przybrzeżnych, ale 
dotychczas kraje członkowskie 
zawodzą we wdrażaniu jej po-
stanowień na swoim terenie;

Zgodnie z Ramową Dyrekty-
wą Wodną, rządy UE zobowią-
zały się do zagwarantowania, 
że do 2015, a najpóźniej do 
2027 roku nie nastąpi po-
gorszenie i zostanie osiągnię-
ty dobry stan dla znaczącej 
większości wód;

Tam, gdzie jej postanowie-
nia zostały wprowadzone, 
Ramowa Dyrektywa Wodna 
wykazała skuteczność w osią-
ganiu dobrego stanu wód oraz 
nie pogarszania tegoż stanu, 
skutecznie równoważąc wy-
mogi środowiskowe, społeczne 
i gospodarcze.

Ramowa Dyrektywa Wodna 
podlega obecnie standardo-
wej rewizji w formie „kontroli 
efektywności”, który to proces 
przechodzi każdy element pra-
wa UE. Kontrola efektywności 
oceni znaczenie, skuteczność, 
wydajność, spójność i wartość 
dodaną dla UE płynącą z Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej 
(i jej dyrektyw pochodnych) 
oraz Dyrektywy Powodzio-
wej. Obejmuje to konsultacje 
ze stronami zainteresowanymi 
oraz konsultacje publiczne.

Źródło: Fundacja WWF Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

W Europie na 1 km rzeki przypada średnio jedna budowla piętrząca wodę.

Trendy żywieniowe
Młodzież i kobiety kluczo-

we dla przyszłości globalnego 
przemysłu rolno-spożywczego.

Młode pokolenie i kobiety 
będą kształtować zwyczaje ży-
wieniowe na świecie – oceniają 
analitycy Banku BGŻ BNP Pa-
ribas w raporcie poświęconym 
przyszłości globalnego sektora 
rolniczego i spożywczego.

-Przedstawiciele młodego 
pokolenia i kobiety - niezależ-
nie od ich wieku - są to grupy 
przykładające dużą wagę do 
jakości jedzenia, aktywnie 
szukające informacji o wła-
ściwościach odżywczych. Źró-
dłem ich wiedzy już wkrótce 
będą lokalne społeczności 
oraz w większej mierze me-
dia społecznościowe. Można 
zatem stwierdzić, że wpływ 

konsumentów na branżę spo-
żywczą będzie większy niż 
kiedykolwiek – mówi Bartosz 
Urbaniak, szef Bankowości 
Agro BNP Paribas na Europę 
Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Zdaniem autorów raportu 
„Przyszłość globalnego sektora 
rolno-spożywczego”, rosnąca 
świadomość konsumentów, 
szczególnie tych młodych, 
objawiać się będzie m.in. 
wzrostem zainteresowania 
dobrostanem zwierząt i tym, 
jak traktowane są przez firmy 
spożywcze. Może to skłonić 
konsumentów do zaintereso-
wania się alternatywnymi, bo-
gatymi w białko produktami, 
jak tofu czy owoce morza.

- Klasyczne źródła białka 
pierwszej generacji to soja, 

groszek i serwatka, jednak 
coraz większą rolę odgrywać 
będą źródła drugiej genera-
cji, jak wodorosty, ryż, rze-
pak, a na horyzoncie widać 
już trzecią generację - owady, 
algi, pływające rośliny wodne 
oraz biologiczne źródła synte-
tyczne. Rosnąca świadomość 
społeczna wywiera presję na 
firmy, aby postępowały w spo-
sób bardziej odpowiedzialny 
społecznie oraz pojmowały 
tworzenie wartości jako dłu-
gofalową inwestycję w społe-
czeństwo – tłumaczy Bartosz 
Urbaniak.

Bank wskazuje też na wzrost 
emancypacji i siły nabywczej 
kobiet jako istotny czynnik 
kształtujący przyszłość branży 
spożywczej. Kobiety nie tylko 

zarabiają coraz więcej (w skali 
światowej 12 bln USD rocznie), 
ale również kontrolują istotną 
część wydatków gospodarstw 
domowych - ok. 20 bln USD 
w rocznych wydatkach kon-
sumpcyjnych (Global Gender 
Gap Index 2017, World Econo-
mic Forum). Co więcej, szacuje 
się, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat zarobki mogą wzro-
snąć do 18 bln USD, a kontro-
lowane przez kobiety wydatki 
gospodarstw domowych do 
28 bln USD.

- Te procesy są bardzo istot-
ne dla systemu żywności, po-
nieważ badania pokazują, że 
większa kontrola w rękach ko-
biet w zakresie wydatków go-
spodarstw domowych oznacza 
rosnące wydatki na żywność, 

zdrowie, edukację oraz ubrania 
dla dzieci. Kobiety są także 
bardziej skłonne do zmiany 
swoich nawyków żywienio-
wych. Jeżeli są aktywne za-
wodowo, częściej sięgają po 
przetwarzane posiłki gotowe 
do spożycia, ale jednocze-
śnie zdrowe – dodaje Bartosz 
Urbaniak.

Alternatywne źródła białka 
będą zyskiwały na znaczeniu 
również dlatego, że wzrost li-
czebności klasy średniej w Azji 
i Afryce może spowodować 
westernizację wzorców kon-
sumpcji i pociągnąć za sobą 
wzrost spożycia białka zwie-
rzęcego, co przełoży się na 
spadek eksportu tego typu 
żywności z tych krajów.

Zmiany demograficzne i ro-
snąca świadomość konsumen-
tów to nie jedyne czynniki, 
które eksperci Banku BGŻ BNP 
Paribas wskazują jako istotne 
dla przyszłości branży. Dużą 

rolę odegra postęp technolo-
giczny, który zwiększy wydaj-
ność produkcji rolnej.

- Rosnące koszty siły ro-
boczej, zindywidualizowane 
potrzeby sektora detalicznego, 
coraz szybsze tempo współ-
czesnego życia oraz kwestie 
środowiskowe tworzą silny 
popyt na innowacje, wśród 
których można wymienić ho-
dowlę owadów, rolnictwo wer-
tykalne oraz wszelkie sposoby 
przemiany produkcji roślin 
i białka na powietrzu w pro-
dukcję wewnątrz budynków. 
Na branżę rolno-spożywczą 
wpływ mają naturalnie także 
zmiany zachodzące w powią-
zanych sektorach, jak inter-
netowe sklepy spożywcze czy 
rynki restauracyjne – podsu-
mowuje Bartosz Urbaniak.

Źródło: BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos



19październik 2018r. | Raport Rolny G O S P O D A R S T W O

R E K L A M A

Sposoby zagospodarowania ziarna kukurydzy

W stosunku do lat ubiegłych we-
getacja uległa skróceniu o 2-3 tygo-
dnie. W większości rejonów Polski 
kukurydzę na kiszonkę z całych 
roślin zebrano już do końca sierp-
nia. Nierzadko zawartość suchej 
masy w zebranej zielonej masie do 
zakiszania przekroczyła 40%, co 
jest wynikiem nienotowanym od 
wielu lat. Kukurydza o tak wysokiej 
zawartości suchej masy jest trudna 
do zakiszania. Wymaga ona dobrego 
rozdrobnienia i ugniecenia, a także 
dodatku inokulantów.

Już od połowy września trwa-
ją zbiory kukurydzy na ziarno, 
w szczególności odmian z grupy 
wczesnej, a także z grupy średniow-
czesnej. Znakomite warunki ter-
miczne spowodowały, że w ostatnim 
tygodniu września, w wielu przy-
padkach, wilgotność ziarna spadała 
do około 20%, a nawet poniżej. Pro-
gnozy pogody na pierwszą połowę 
października są korzystne, co może 
wpłynąć na dalszy spadek wilgot-
ności ziarna. Oczywiście, ziarno 
będzie wymagało dosuszania do wil-
gotności przechowalniczej, czyli do 
około 14%. Notowana relatywnie 
niska wilgotność ziarna przy zbio-
rze wpłynie korzystnie na koszty 
jego dosuszania. W „normalnym” 
roku koszty dosuszania ziarna mogą 
stanowić nawet 1/3 całkowitych 
kosztów produkcji kukurydzy na 
ziarno. Trzeba jednak uwzględ-
nić, że aktualnie wzrastają koszty 
nośników energii używanych do 
dosuszania ziarna, w więc gazu, 
oleju opałowego. Spodziewane są 
też podwyżki energii elektrycznej. 
Te fakty mogą skorygować wyrażo-
ny optymizm dotyczący kosztów 
dosuszania ziarna.

Pojawia się pytanie, czy sprze-
dawać ziarno kukurydzy, czy też 
przechowywać je oczekując na wyż-
sze ceny?. Opinie w tej sprawie są 
podzielone. Aktualnie za 1 tonę 
ziarna kukurydzy (przełom wrze-
śnia i października) można uzyskać 
około 720-750 zł. Jest to poziom 
wyższy o około 100 zł wyższy niż 
w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku. Jednak przewiduje się, że 
w związku z wystąpieniem suszy, 
plony będą niższe w zależności od 
rejonu średnio o 10-20%. W re-
jonach o największej suszy, duża 
część woj. wielkopolskiego, woj. 
lubuskie, zachodniopomorskie, 
część woj. kujawsko–pomorskiego, 
spadki plonów będą jeszcze wyższe. 
Relatywnie lepsza sytuacja jest we 
wschodniej i centralnej części kraju. 
Część upraw kukurydzy na ziarno, 
podobnie jak w 2015 roku, została 
zebrana na kiszonkę, co pozwoli 

w wielu gospodarstwach zabezpie-
czyć bazę paszową. Mniejsza podaż 
kukurydzy spowoduje wzrost im-
portu tańszego ziarna, co niewąt-
pliwie wpłynie na obniżenie jego 
ceny. Zawsze „na przednówku” 
ceny na ziarno zbóż, w tym rów-
nież kukurydzy, są wyższe. W miarę 
zawansowania zbiorów, ceny ziarna 
ulegają redukcji. Nie bez znaczenia 
na poziom cen wpływa też poziom 
produkcji na Świecie i w rejonie ba-
senu morza Czarnego. Przykładowo 
w USA produkcja ziarna kukurydzy 
jest rekordowa. Wyniesie 377 mln 
ton, przy średnim plonie z 1 hek-
tara ponad 11 ton suchego ziarna.

Pomimo niższych plonów, w bie-
żącym sezonie, przy spadku plonu 
zbóż o około 16% i przy produk-
cji na poziomie około 26 mln ton, 
zbiory ziarna kukurydzy przyczynią 
się do stabilizacji produkcji zbóż. 
Ziarno kukurydzy z tegorocznych 
zbiorów jest lepszej jakości, gdyż 
w mniejszym nasileniu wystąpiła 
omacnica prosowianka, mniejszy 
jest poziom porażenia przez choroby 
fuzaryjne i relatywnie niski poziom 
zawartości mikotoksyn. Jest to do-
skonały towar eksportowy, za który 
producenci mogą uzyskać lepsze 
ceny. Głównym odbiorcą polskiego 
ziarna kukurydzy pozostają Niemcy.

Innym sposobem zagospodaro-
wania jest sprzedaż mokrego ziarna 
kukurydzy, prosto od kombajnu. 
Aktualnie za takie ziarno jest ofero-
wana cena około 520-550 zł za tonę.
Oczywiście wilgotność ziarna nie 
może przekraczać 30%, gdyż za każ-
dy dodatkowy procent jest potrąca-
ne od 10-13 zł za tonę. Przy niższej 
wilgotności niż 30% uzyskuje się 
odpowiednią zwyżkę ceny. Jednak 
nie wiadomo czy przy relatywnie 
niskiej wilgotności ziarna, polityka 
premiowa firm będzie taka sama 
jak w latach ubiegłych. W Polsce 
z roku na rok rośnie rynek na ziarno 
kukurydzy „mokrej”. Stwarza to 
szansę uprawy tej cennej rośliny dla 
mniejszych gospodarstw, które nie 
maja infrastruktury do dosuszania 
i przechowywania ziarna.

W gospodarstwach prowadzą-
cych chów bydła i trzody chlewnej 
prowadzi się konserwację mokrego 
ziarna w warunkach beztlenowych. 
Można je zakisić po uprzednim roz-
drobnieniu lub zgnieceniu. Tak 
przygotowane ziarno jest wtłaczane 
do rękawów foliowych. Koszt wy-
nosi 70-80 zł za tonę. W mniejszych 
gospodarstwach używa się do za-
kiszania opakowań typu big bag.

Całe ziarno jest zakiszane 
w szczelnych rękawach folio-
wych. Środkiem konserwującym 

jest wydzielający się procesie od-
dychania dwutlenek węgla oraz-
powstający w procesie fermentacji 
kwas mlekowy. Ten sposób przecho-
wywania ziarna nosi nazwę samo-
konserwacji lub inertacji. Stosowany 
jest głównie do przechowywania 
ziarna w gorzelniach.

W konserwacji mokrego ziarna 

kukurydzy zalecane jest stosowanie 
inokulantów. Są to preparaty bakte-
ryjne lub bakteryjno-enzymatyczne. 
Zawierają one bakterie Lactobacillus 
buchnerii, które są odpowiedzialne 
za produkcję kwasu mlekowego. 
Ponadto produkowany jest kwas 
octowy zapewniający stabilność 
kiszonki i kwas propionowy, który 

hamuje rozwój pleśni i drożdży. 
W procesie konserwacji mokrego 
ziarna kukurydzy mogą być użyte 
kwasy organiczne: kwas propio-
nowy lub preparaty na bazie kwa-
su mrówkowego i propionowego. 
Służą one do konserwacji ziarna 
zarówno na potrzeby paszowe jak 
i do gorzelni.

Nietypowy przebieg warunków pogodowych w sezonie uprawy kukurydzy 
spowodował znaczne przyśpieszenie okresu wegetacji.

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR - PIB Radzików
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Bezpiecznie przechować sprzęt w gospodarstwie

Jeszcze przed zakończeniem 
sezonu prac polowych warto 
pomyśleć o bliskim okresie 
niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. Użytkowane 
w gospodarstwach maszyny 
i ciągniki rolnicze są coraz bar-
dziej wyrafinowane technicz-
nie i kosztowne, stąd trzeba 
zadbać o ich właściwe miejsce 
postoju i przygotowanie do 
postoju.

Po zakończonym sezonie 
pracy w polu przeprowadza 
się czyszczenie, mycie i osusza-
nie sprzętu. Łącząc dokładne 
czyszczenie z myciem usuwa 
się tzw. zanieczyszczenia 
eksploatacyjne, a wśród nich 

pozostałości gleby, kurz, ma-
teriały organiczne (obornik, 
słoma, ziarno, plewy), środki 
chemiczne (nawozy mineralne 
i środki ochrony roślin), oleje 
i smary. Materiały organicz-
ne przyciągają gryzonie, które 
mogą uszkodzić elementy in-
stalacji elektrycznej i hydrau-
licznej. Pozostałości chemiczne 
wpływają zaś na przyspieszone 
zużycie korozyjne. Stąd trzeba 
te zanieczyszczenia usunąć.

Po czyszczeniu sprzęt podda-
je się konserwacji. Powierzch-
nie zabezpieczone powłoką 
malarską odnawia się farba-
mi o działaniu antykorozyj-
nym. Do zapobiegania korozji 

wykorzystuje się oleje i sma-
ry konserwacyjne. Olejami na 
ogół pokrywa się powierzchnie 
metalowe składowane w ła-
godnych warunkach atmosfe-
rycznych, w pomieszczeniach 
zamkniętych. Natomiast 
smary są wykorzystywane 
do konserwacji powierzchni 
metalowych przechowywa-
nych w normalnych i trudnych 
warunkach atmosferycznych. 

Garaże, wiaty, parkingi … 
Najkorzystniejsze warunki 

przechowywania sprzętu rol-
niczego osiąga się w obiektach 
zamkniętych – magazynach, 
chroniących przed opadami 
atmosferycznymi, promienia-
mi słonecznymi i wiatrem. 
Dlatego w pomieszczeniach 
parkuje się sprzęt kosztowny, 
o dużej wrażliwości na szko-
dliwe działanie warunków 

atmosferycznych. Oprócz 
ciągników, w zamkniętych 
obiektach przechowuje się 
kombajny zbożowe, ziemnia-
czane i buraczane, maszyny do 
ochrony roślin i inne. Niektóre 
pomieszczenia do magazyno-
wania sprzętu, a szczególnie 
garaże dla ciągników mogą 
być wyposażane w instalację 
grzewczą, co ułatwia wyko-
nywanie napraw i przeglądów 
w okresie zimowym.

Do prostszych i mniej 
kosztochłonnych rozwiązań 
w porównaniu z magazynami 
i garażami zalicza się wiaty. Te 
zadaszone konstrukcje z osło-
nami ściennymi z jednej lub 
trzech stron stanowią dosta-
teczną ochronę przed działa-
niem promieni słonecznych 
i deszczu. Słabiej chronią 
natomiast przed opadami 

śniegu. Wiaty są dostatecznym 
zabezpieczeniem dla takich 
maszyn jak: siewniki rzędowe 
i nawozowe, kosiarki, prasy 
zbierające, roztrząsacze i ła-
dowacze obornika, kopaczki 
i sortowniki do ziemniaków. 
Podobne przeznaczenie mają 
także szopy, tj. proste zada-
szenia o konstrukcji nośnej 
z materiałów drewnianych, 
betonowych lub stalowych. 
Szopa jest najczęściej dobu-
dowywana do innego obiektu: 
magazynu lub warsztatu.

Do pomieszczeń przezna-
czonych na potrzeby przecho-
wywania sprzętu rolniczego 
można także zaliczyć tunele 
foliowe lub brezentowe, bu-
dowane na stalowych stela-
żach. W zależności od rodzaju 
i grubości materiału, a także 
przebiegu warunków atmosfe-
rycznych ich trwałość wynosi 
na ogół kilka sezonów.

W miejscach przechowywa-
nia sprzętu rolniczego powinny 
być zachowane warunki bez-
pieczeństwa przeciwpożarowe-
go. Zamknięte pomieszczenia 
trzeba wyposażyć w wentylację 
do usuwania par produktów 
naftowych stosowanych do 
konserwacji sprzętu, a ponadto 
sprawne gaśnice. Duże znacze-
nie ma lokalizacja pomieszczeń 
ze sprzętem, które nie powinny 
przylegać do obiektów przezna-
czonych do magazynowania 

materiałów łatwopalnych, 
w tym słomy i siana.

Z założenia najprostszym 
sposobem przechowywania 
sprzętu rolniczego jest jego 
postawienie „pod chmurką”. 
Przeznaczone do tego miej-
sce powinno być suche, nie 
zalewane przez wody opa-
dowe, zaś teren ogrodzony. 
Powierzchnia do ustawienia 
sprzętu jak i drogi przejazdo-
we powinny być utwardzone, 
zapewniając łatwe odprowa-
dzenie wód opadowych. Na 
terenach otwartych przecho-
wuje się najczęściej maszyny 
i narzędzia o prostej konstruk-
cji, mniej wrażliwe na szko-
dliwe działanie warunków 
atmosferycznych. Zalicza się 
do nich narzędzia uprawowe 
i pielęgnacyjne. Niezależnie od 
przeprowadzonej konserwacji, 
przechowywany pod gołym 
niebem sprzęt można zabez-
pieczyć pokrowcami z folii lub 
brezentu.

Jesienno-zimowe warunki nie pozostają bez wpływu na stan przechowywanego parku maszynowego.

Dr hab. inż. Marek Gaworski, 
prof. nadzw. SGGW 

w Warszawie

Rekord świata w odśnieżaniu

Firmy Nokian Tyres oraz 
Valtra ustanowiły rekord 
świata w odśnieżaniu dróg 
ciągnikiem autonomicznym. 
Rekord prędkości został usta-
nowiony w marcu 2018 roku 
bezzałogowym ciągnikiem 

Valtra T254 Versu. Pozbawio-
ny kierowcy ciągnik odśnieżał 
zamkniętą drogę w południo-
wej Finlandii z prędkością 
73,171 km/h.

Model Valtra T254 Versu 
zdobył nagrodę ciągnika roku 

2018 i jest szeroko ceniony za-
równo przez usługodawców, 
jak i rolników za wszech-
stronność w wielu zadaniach, 
m.in. w rolnictwie, leśnictwie 
i utrzymaniu infrastruktury 
komunalnej. Choć nie przyczy-
niło się to do ustanowienia re-
kordu prędkości, standardowy 
model T254 Versu jest wypo-
sażony w nowatorski interfejs 
użytkownika SmartTouch 
zbierający wiele pochlebnych 
opinii operatorów ciągników 
z uwagi na intuicyjność.

„Dla wielu naszych klientów 
łatwość korzystania z podło-
kietnika SmartTouch obniżyła 
próg inwestowania w techno-
logie dotąd uważane za mile 

widziane lub zbyt złożone, 
takie jak kierowanie automa-
tyczne, zarządzanie zadaniami 
czy telemetria. Jednocześnie 
zauważamy rosnące zapotrze-
bowanie na nowe technolo-
gie pomagające zwiększyć 
efektywność i integrujące się 
z istniejącymi systemami biz-
nesowymi. Zależy nam, aby 
w naszych ciągnikach Smart-
Touch stale oferować inno-
wacyjne technologie”, mówi 
Mikko Lehikoinen, dyrektor 
ds. marketingu w spółce Val-
tra EME.

Przekroczenie zwyczajnej 
prędkości ciągnika na śliskiej 
nawierzchni i z zamontowa-
nym z przodu specjalistycznym 

narzędziem stanowi obcią-
żenie dla ciągnika i dla jego 
opon. Układ klocków bieżnika 
w oponach Nokian Hakkape-
liitta TRI został zaprojektowa-
ny specjalnie tak, aby dawał 
stabilność na oblodzonych i za-
śnieżonych nawierzchniach.

„Przewidywalność opon No-
kian Hakkapeliitta TRI i ich 
zachowanie jak w samochodzie 
osobowym, a także ich przy-
czepność sprawiają, że stały 
się one popularnym wyborem 
wśród firm wykonujących pra-
ce zimowe”, oznajmia Toni 
Silfverberg, dyrektor ds. sprze-
daży i marketingu w spółce 
Nokian Heavy Tyres. „Właśnie 
te cechy sprawiają, że pracują 

one świetnie na rekordowych 
prędkościach”.

To drugi rekord świata po-
bity przez firmy Nokian Ty-
res i Valtra w temperaturze 
poniżej zera stopni Celsju-
sza. W 2015 roku obaj fiń-
scy producenci zaprosili do 
współpracy legendę rajdów 
Juhę Kankkunena i ciągni-
kiem Valtra T234 Versu na 
oponach Nokian Hakkape-
liitta TRI ustanowili aktualny 
rekord prędkości jazdy trak-
torem po lodzie wynoszący 
130,165 km/h.

Źródło: AGCO SP Z O O
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bezzałogowy ciągnik Valtra odśnieża z prędkością 73,171 km/h.
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Opony Continental 
w ciągnikach rolniczych Valtra

Już od października br. nowe 
ciągniki Valtra serii A będą 
dostępne z oponami Trac-
tor70 oraz Tractor85. Obecnie 
produkty Continental ofero-
wane są przez Valta Unlimited 
Studio.

Ogumienie Continental 
będzie dostępne w dodatko-
wych opcjach wyposażenia 
ciągników kompaktowych 
i sadowniczych.

Bezpieczeństwo, wydajność 
oraz komfort na pokrytym 
śniegiem i lodem gruncie to 
czynniki o kluczowym zna-
czeniu dla naszych skandy-
nawskich klientów. Poza tym 
na rynku europejskim dużym 
zainteresowaniem cieszą się 
innowacyjne i zaawansowane 

technologicznie rozwiązania. 
Nowa gama opon marki Con-
tinental doskonale wpisuje się 
w ten trend, a także spełnia 
wymagania naszych klientów.

Opony radialne Continental 
Tractor70 i Tractor85 wyróż-
nia innowacyjna technologia 
N.flex oraz specjalna budo-
wa stopki. Wykorzystany 
w karkasie nylon jest zdecy-
dowanie bardziej elastyczny, 
a jednocześnie bardziej sta-
bilny wymiarowo niż inne 
podobne materiały. Dzięki 
temu zapewnia lepsze tłu-
mienie wstrząsów, a przez to 
większy komfort jazdy. Jed-
nocześnie zapobiega tymcza-
sowemu odkształceniu opony 
oraz powstawaniu spłaszczeń 
bieżnika po dłuższym postoju. 
Istotna jest również konstruk-
cja stopki wykonana z jednego 
kawałka drutu, która sprawia, 
że ogumienie jest wyjątko-
wo wytrzymałe i łatwiejsze 

w montażu. Może również 
pracować przy niższych ciśnie-
niach, przez co mniej obciąża 
glebę. Nawet przy wysokich 
siłach trakcyjnych opony ra-
dialne Continental zapewniają 
minimalne uślizgi oraz więk-
szą powierzchnię styku opony 
z podłożem.

Wszystkie opony rolnicze 
marki Continental produ-
kowane są w nowej fabryce 
w Lousado w Portugalii. Jest 
to jeden z najnowocześniej-
szych zakładów, do którego 
przylega też ośrodek badaw-
czo-rozwojowy, gdzie toczą się 
prace nad nowymi produkta-
mi, które są trwalsze, bardziej 
wydajne, mniej szkodliwe dla 
upraw i zapewniają wysoki 
komfort pracy.

Źródło: ConTrust 
Communication

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

To pierwsza marka, która w montażu fabrycznym 
będzie stosować opony radialne Continental.

Układ hamulcowy Case IH

Unikalny, zaawansowany 
układ hamulcowy Case IH za-
pobiega zachodzeniu na boki 
przeczep oraz innego ciężkiego 
osprzętu ciąganego. Wyposa-
żenie opcjonalne w nowych 
ciągnikach Case IH Puma 
185-240 CVX. Ekonomiczne 
rozwiązanie zwiększające bez-
pieczeństwo zostanie przeniesio-
ne również na pozostałe modele 
Case IH.

Zaawansowany układ hamul-
cowy stanowi istotną zaletę na 
mokrych drogach oraz w warun-
kach polowych podczas pracy 
na pochyłościach, zawracania 
czy redukcji prędkości. Znajdu-
je on szczególne zastosowanie 

w przypadku holowania cięż-
kiego osprzętu, takiego jak duże 
przyczepy, prasy belujące, przy-
czepy asenizacyjne czy opryski-
wacze ciągnione, zwłaszcza na 
mokrej trawie lub glebie. Spraw-
dzi się również podczas jazdy 
z przyczepami z wahliwą osią 
przednią, których stabilność 
w sytuacji, gdy ciągnik zwolni 
bez załączenia hamulca ulega 
znacznemu zmniejszeniu.

Zaawansowany układy ha-
mulcowy Case IH monitoruje 
i rozpoznaje warunki jazdy, 
a w przypadku załączenia au-
tomatycznie stabilizuje ciągnik 
wykorzystując hamulce przy-
czepy. Gdy operator ciągnika 

wydaje polecenie zmniejszenia 
prędkości – czy to za pośrednic-
twem Multicontrollera, czy po 
przez zwolnienie pedału jazdy 
– system oszacowuje wymaga-
ną siłę hamowania poprzez po-
równanie docelowej prędkości 
pojazdu z bieżącą prędkością. 
Następnie dostosowuje on za-
stosowaną siłę hamowania do 
pomiaru wejściowego momentu 
obrotowego przekładni napędo-
wej, dokonanego na podstawie 
czujnika momentu obrotowego 
koła zamachowego oraz danych 
ze sterownika silnika.

– To niezwykle ważna funk-
cja, którą może zaoferować Case 
IH, a która nie jest dostępna 
u żadnego innego producenta. 
Oprócz większego bezpieczeń-
stwa zapewnia ona również 
większy spokój operatorowi 
podczas pracy w trudnych wa-
runkach z ciężkim osprzętem 
ciągnionym – mówi Hans-Wer-
ner Eder, Product Marketing 
EMEA, Case IH.\

Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Zwiększa stabilność i bezpieczeństwo ciągnika.

Orali i młócili na pikniku 
koło Żnina

V Krajowy Konkurs Orki In-
ter-VAXu odbył się w Podgó-
rzynie koło Żnina. Zjawiło się 
na nim liczne grono zawodni-
ków oraz ogromne rzesze rolni-
ków z bliższej i dalszej okolicy, 
którzy prócz konkursów, przy-
jechali obejrzeć maszyny przy 
młóceniu kukurydzy. O spo-
sób na udaną imprezę pytamy 
Wacława Górnego, właściciela 
Inter-VAXu.

Jak pan to robi?
Jak ja to robię? Prosto! Fir-

ma istnieje 28 lat, staramy się 
mieć dobre relacje z klientami, 
korzystamy z różnych środ-
ków przekazu, żeby z nimi 

na bieżąco się komunikować, 
więc są dobrze poinformowani 
i licznie przybywają. Na dzisiaj 
przygotowaliśmy sporo atrak-
cji. Oprócz konkursu orki, jest 
też na sąsiednim polu 8 ze-
stawów maszyn z ciągnikami 
różnej mocy, które każdy może 
przetestować. Jest też 70 firm, 
które współpracują z Inter-VA-
Xem i prezentują swój asorty-
ment, w tym sporo nowości.
Następną atrakcją jest pro-
mocja zdrowej wieprzowiny, 
a ponieważ promujemy polskie 
mięso i polskich rolników, to 
każdy widzi, że to działania 
dla niego. Do tego wszystkiego 

jeszcze mamy polowy turniej 
piłki nożnej dla dzieci z VI klas 
szkół podstawowych.

Konkurs orki to jedna 
konkurencja, piłka nożna to 
druga, ale o palmę pierwszeń-
stwa rywalizowały również 
odmiany kukurydzy, które 
też były tu młócone.

Tu, na polu pana Wincen-
tego Włodarczaka, z którym 
współpracuję już kilka lat, 
zasialiśmy kukurydze marki 
Pioneer. Od razu po omłocie-
próbki były ważone i mierzone.
Pomimo tego, że jest susza, to 
kukurydza bardzo dobrze się 
udała. Zbiory są super!

Niedawno otrzymał pan 
Firmowy Hit Roku dla nowo 
otwartego punktu sprzeda-
ży. Jak się pana sieć rozwija?

Lekko nie jest, ale cały czas 
się rozwijamy i rozbudowujemy 
nasze punkty. Teraz moderni-
zujemy punkt w Wałczu, który 
przejęliśmy po Agromie-Wałcz 
i we Flantrowie koło Janowca 
Wlkp. Myślę, że już niedługo, 
jeszcze jesienią, przeniesiemy 
sklep w Barcinie do nowych 
pomieszczeń.

Rozmawiał Roman Barszcz.

R E K L A M A
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Tworzymy urodzaj

Odporni na jesień!

Pory roku dzielimy na kalen-
darzowe i astronomiczne. Nie 
zawsze obie daty pokrywają 
się w tym samym terminie. 
W przypadku jesieni astrono-
micznej uzależnione jest to od 
Słońca, które wędruje przez 
tzw. punkt równonocy jesien-
nej. Jesień będziemy przyswa-
jać aż do 21 grudnia. Jak nie 
dać się „deszczowej pogodzie”? 

Korzystaj z warzyw i owo-
ców sezonowych.

Niech w kuchni zagości, dy-
nia, cukinia, bakłażan i wszel-
kiego rodzaju kabaczki oraz 
pyszna czerwona papryka. 
Z tych produktów możemy 
wyczarować pyszne leczo 
lub zupy krem. Do mlecznych 
lub jogurtowych koktajli nie 
żałujcie malin, borówki, ja-
błek lub gruszek. Koniecznie 
z dodatkiem rozgrzewających 
przypraw jak np. imbir.

Nie wychodź z domu bez 
śniadania.

Pierwszy posiłek dnia pe-
wien być energetyczny i tre-
ściwy. To sprawdzony sposób 
na wyzwania dnia w szkole lub 
pracy. Najlepiej przygotować 
go na ciepło. Gdy brakuje nam 
czasu, warto ugotować owsian-
kę na mleku z dodatkiem cyna-
monu oraz świeżych owoców 
lub domowej konfitury. Płatki 
owsiane można zastąpić rów-
nie sycącą kaszą jaglaną lub 
pełnoziarnistym ryżem.

Wybieramy produkty za-
wierające witaminę D.

Gdy brakuje nam Słońca, 
które pomaga wyprodukować 
w organizmie tę witaminę, 
wzbogaćmy dietę w mleko 
i produkty mleczne jak jogurt, 
kefir, maślankę oraz ser żółty. 
Dieta powinna zawierać jaja, 

oraz tłuste ryby jak makrela 
lub śledź.

Postaw na probiotyki.
Znakomitym źródłem tych 

bakterii jest mleko i jego prze-
twory. Wzmacniają one system 
immunologiczny organizmu 
i pełnią funkcje tarczy ochron-
nej przed drobnoustrojami 
chorobotwórczymi, unie-
możliwiając ich namnażanie 
i przedostanie się do krwi. 
Dodatkowo wspomagają one 
trawienie i wchłanianie pro-
duktów przemiany materii. Co 
więcej dostarczają cennych wi-
tamin z grupy B i minerałów 
jak wapń i magnez. To właśnie 
w prawidłowym funkcjono-
waniu jelit kryje się tajemnica 
odporności.

Stosuj sprawdzone sposoby 
naszych babć.

Przygotuj mleko z miodem, 
masłem i czosnkiem. Potrze-
bujesz: 2 szklanki mleka, 
1 łyżeczkę masła, 1 łyżecz-
kę miodu i 2 ząbki czosnku 
przeciśnięte przez praskę. Po 
przygotowaniu produktów 
wlej mleko do rondelka. Na-
stępnie dodaj pozostałe skład-
niki i podgrzej. Mikstura nie 
powinna się zagotować, ze 
względu na dodatek miodu, 
który pod wpływem tempe-
ratury traci swoje właściwości 
odżywcze. Po wypiciu napoju 
natychmiast kładź się do łóżka.

Więcej informacji o wartości 
odżywczej mleka i inspirują-
cych pomysłów na przepisy na 
bazie produktów mlecznych 
możesz uzyskać odwiedzając 
stronę internetową www.ko-
chammleko.pl prowadzoną 
przez Kampanię Mamy kota 
na punkcie mleka tworzoną 
przez Polską Izbę Mleka we 

współpracy z Polską Federa-
cje Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka i finansowaną 
z Funduszu Promocji Mleka. 
Przypominamy, iż cały czas 
trwa rekrutacja szkół pod-
stawowych klas I-III do bez-
płatnego programu „Mamy 
kota na punkcie mleka”. Za-
praszamy serdecznie uczniów 
i nauczycieli do wspólnej za-
bawy w krainie mleka z kotem 
Mleczysławem.

Materiał sfinansowany ze 
środków Funduszu Promo-
cji Mleka.

Źródło: Biuro Prasowe Kampanii 
Mamy kota na punkcie mleka

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Jesień zawita do nas podwójnie.



23październik 2018r. | Raport Rolny T R A K T O R

IDEAL Massey Ferguson z nagrodą

Massey Ferguson, mię-
dzynarodowa marka AGCO 
(NYSE: AGCO) z dumą przy-
jęła nagrodę „Red Dot”: Wy-
różnienie „Best of the Best” 

w ramach konkursu Red Dot 
Design Award w kategorii po-
jazdów użytkowych: Design 
Produktów 2018. Prestiżowa 
nagroda została wręczona 

9 lipca podczas uroczystości 
w Aalto Theatre w niemiec-
kim Essen.

Do tegorocznego konkursu 
zgłoszono łącznie 6300 pro-
duktów z 59 krajów. Wszyst-
kie produkty zostały ocenione 
indywidualnie przez między-
narodowe jury składające się 
z 39 niezależnych profesjona-
listów z branży projektowania. 
Najwyższe wyróżnienie otrzy-
mało jedynie 1,1% projektów 
konkursowych – znak jakości 
„Red Dot: Best of the Best”.

Jako jeden z nielicznych 
projektów odznaczonych 
znakiem „Best of the Best”, 
MF IDEAL dołączył do innych 
zwycięzców tegorocznej edycji 

konkursu, takich jak samocho-
dy sportowe Ferrari Portofino 
czy McLaren 720S.

„Wyrafinowany design spra-
wia, że ten wysokowydajny 
kombajn stanowi innowacyj-
ny i doskonale przystosowany 
sprzęt wychodzący naprzeciw 
wymaganiom przyszłości” - 
uzasadniło jury. Sędziowie do-
cenili elegancki design, wysoką 
ergonomię kabiny operatora 
i doskonałą widoczność, do-
dając: „Kombajn IDEAL jest 
wydajny, wytrzymały i jedno-
cześnie wyjątkowo komforto-
wy w użyciu”. Eric Hansotia, 
Senior Vice President Global 
Crop Cycle and Fuse Con-
nected Services, and Barry 

O’Shea, Vice President & Pro-
duct Line Leader Global Gold 
Harvesting, z AGCO, partnera 
Massey Ferguson, odebrali na-
grodę w imieniu zespołu ds. 
rozwoju i projektowania mię-
dzynarodowego. „Kombajn 
IDEAL jest efektem wielu lat 
badań i rozwoju, zaangażowa-
niu wielu zespołów projekto-
wych o różnych specjalizacjach 
i najwyższego poziomu wie-
dzy eksperckiej”, powiedział 
Eric Hansotia. „Poszukujemy 
zawsze nowoczesnych, inno-
wacyjnych i trwałych roz-
wiązań dla rolników, którzy 
oczekują od nas najwyższej 
jakości. Kombajn IDEAL to 
doskonały przykład na to, jak 

AGCO realizuje misję zapew-
niania najlepszych rozwiązań 
rolnikom, którzy produkują 
żywność dla całego świata”.

IDEAL marki Massey Fergu-
son to całkowicie nowa linia 
najwyższej jakości kombaj-
nów, zaprojektowana zgod-
nie z wymaganiami rolników 
i operatorów kombajnów na 
całym świecie. Linia IDEAL 
wyznacza nowe standardy wy-
dajności w branży. Obejmuje 
ona trzy modele od 451 do 
647 KM, które zapewniają naj-
wyższy poziom produktywno-
ści i efektywności działania.

Źródło: AGCO
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Innowacyjny projekt kombajnu IDEAL Massey Ferguson uhonorowany nagrodą Red Dot Award.

Wydajny i precyzyjny oprysk

Obecnie rolnik to przedsię-
biorca, który dokładnie liczy 
swoje koszty, aby określić re-
alny zysk ze swojej działalno-
ści gospodarczej. Przy takim 
podejściu szczególnie ważny 
staje się zakup maszyny, przez 
którą przepływa dosłownie 
i w przenośni najwięcej pie-
niędzy podczas całego cyklu 
produkcyjnego na polu.

Zacznijmy od serca…
Sercem opryskiwacza jest 

pompa. W przypadku opry-
skiwaczy John Deere można 
je zamówić zarówno z jedną, 
jak i dwoma pompami tłokowo 
– membranowymi o łącznym 
wydatku 560 l/min. Wyróżni-
kiem w maszynach amerykań-
skiego producenta jest jednak 
system PowrSpray.

- W najbogatszej konfiguracji 
system ten składa się dwóch 
pomp odśrodkowych(wi-
rowych) napędzanych hy-
draulicznie. Jedna z pomp 
o wydatku 1200 l/min służy do 

napełniania nawet na obrotach 
jałowych silnika w ciągniku, 
zmniejszając jednocześnie zu-
życie paliwa i poziom hałasu 
podczas napełniania. Druga 
pompa o wydatku 1000 l/min 
przeznaczona jest do oprysku 
– mówi Bogdan Kazimierczak 
z John Deere Polska.

Co to oznacza dla rolnika? 
Między innymi możliwość 
napełnienia opryskiwacza 
do pojemności 6200l w cią-
gu pięciu minut. System Po-
wrSpray umożliwia również, 
bardzo szybką kontrolę wy-
datku – pompa opryskowa 
jest wyposażona w funkcję 
bezpośredniej kontroli dawki, 
dzięki czemu ciśnienie może 
być zmienione z minimalne-
go na maksymalne w ciągu 
niecałych 3 sekund. Ponadto 
konstrukcja pomp odśrodko-
wych eliminuje o 50 proc. ilość 
części ruchomych (membrany, 
regulator wysokiego ciśnienia) 
w porównaniu z pompami 

przeponowymi. Oznacza to 
wysoką wydajność, zmniejsze-
nie kosztów eksploatacyjnych 
i oszczędność paliwa, dzięki 
napędowi hydraulicznemu 
pomp opryskiwacza.

System automatycznej kon-
troli sekcji

W precyzyjnym napełnianiu 
opryskiwacza bardzo pomocne 
mogą być systemy, które pozwa-
lają na automatyczne zakończe-
nie napełniania w momencie 
osiągniecia wymaganego po-
ziomu wody w zbiorniku. Daje 
to możliwość zaoszczędzenia 
środków chemicznych, ponie-
waż zabieramy ze sobą tylko 
potrzebną ilość cieczy robo-
czej na pole. Jednocześnie nie 
musimy już myśleć o zbędnym 
zapasie oprysku na pola o niere-
gularnych kształtach, ponieważ 
system automatycznej kontroli 
sekcji (Section Control) pozwa-
la bardzo precyzyjnie wykonać 
każdy zabieg opryskowy.

- System kontroli sekcji 
współpracuje z odbiornikami 
satelitarnymi umieszczonymi 
na ciągniku. Dzięki niemu 
możliwa jest precyzyjna i auto-
matyczna kontrola sekcji opry-
skowych. Inwestycja w system 
automatycznej kontroli sekcji 
(Section Control) wraz z sys-
temem automatycznego pro-
wadzenia maszyny (AutoTrac) 
przekłada się na bardzo duże 
oszczędności środków chemicz-
nych na poziomie 8 procent 

– podkreśla przedstawiciel 
John Deere.

Automatyczne sterowanie 
wysokością i nachyleniem

Bardzo ważną kwestią jest 
optymalna odległość rozpyla-
czy od opryskiwanej uprawy. 
Prowadzenie oprysku zawsze na 
dokładnej zadanej wysokości 
umożliwia system automatycz-
nego sterowania wysokością 
i nachyleniem belki. Dla za-
czepianych i samojezdnych 
opryskiwaczy produkowanych 
w fabryce John Deere w Horst 
w Holandii są dostępne teraz 
dwa nowe automatyczne syste-
my kontroli belki. John Deere 
TerrainControl™ Pro oraz John 
Deere TerrainCommand™ Pro. 
Oba nowe systemy są wyposa-
żone w aktywną kontrolę prze-
chyłu, która aktywnie reguluje 
ruch ramy środkowej belki 
w celu zwiększenia dokładności 
pozycjonowania belki. Systemy 
poziomowania wykorzystują 
nowy typ ultradźwiękowych 
czujników pozycji belki opry-
skowej. W przeciwieństwie do 
poprzednich uniwersalnych 
konstrukcji, te czujniki potrafią 
równocześnie rozróżniać glebę 
i rosnące uprawy czyli praco-
wać w tzw. trybie hybrydowym. 
W trybie tym system określa 
średnią wysokość uprawy, prze-
prowadzając wiele pomiarów 
samej uprawy oraz odległość 
do gleby. W przypadku napo-
tkania obszarów o mniejszej 

gęstości uprawy lub z uprawami 
wyległymi system John Deere 
TerrainControl Pro oraz John 
Deere TerrainCommand Pro 
utrzymuje belkę na odpowied-
niej pozycji nad zmierzoną 
średnią wysokością uprawy.

W jaki sposób utrzymać 
dokładną dawkę oprysku?

Kolejnym rozwiązaniem ma-
jącym wpływ na wydajność 
jest krzyżowa kontrola dawki 
z wykorzystaniem czujnika 
ciśnienia i przepływomierza. 
Gdy zostają osiągnięte limity 
przepływomierza, następuje 
automatyczne przełączenie 
na czujnik ciśnienia. Ponad-
to funkcja weryfikacji w obu 
czujnikach pozwala na bardzo 
szybkie wykrywanie błędów 
w systemie wykonywania opry-
sku, zanim dojdzie do poważne-
go uszkodzenia roślin. Kontrola 
krzyżowa daje nam pewność, 
że oprysk będzie zawsze pro-
wadzony z zadaną dawką bez 
względu na ilość włączonych 
sekcji opryskowych.

Cyrkulacja ciśnieniowa
Innym ważnym elementem 

„sztuki” oprysku jest równo-
mierne przekazanie cieczy na 
całą belkę opryskową w mo-
mencie rozpoczęcia oprysku. 
Odpowiada za to cyrkulacja ci-
śnieniowa. - W opryskiwaczach 
John Deere ciecz robocza jest 
doprowadzona do przewodu 
opryskowego z dwóch stron 
a sam oprysk jest załączany za 

pomocą suwaków tłoczkowych 
otwieranych pneumatycznie. 
Zapewnia to wypełnienie i cią-
głą cyrkulację w przewodach 
opryskowych jeszcze przed 
rozpoczęciem oprysku – mówi 
Bogdan Kazimierczak.

Skuteczny system 
rozcieńczania

Po wykonanym zabiegu 
opryskowym równie ważne 
jest rozcieńczenie pozostałe-
go środka chemicznego oraz 
dokładne wypłukanie opryski-
wacza (system Auto Dilute). Za 
cały ten proces odpowiada zin-
tegrowany i zautomatyzowany 
system rozcieńczania. Zapew-
nia on operatorowi dokładne 
dostosowanie rozcieńczania 
pozostałego płynu w zależno-
ści od rodzaju opryskiwanych 
roślin i środków chemicznych 
stosowanych podczas płuka-
nia opryskiwacza po zakoń-
czeniu pracy.

Wszystkie opisane rozwią-
zania i systemy pozwalają 
na wykonanie precyzyjnych 
oprysków naszych upraw oraz 
oszczędność czasu i pieniędzy, 
co jest przecież najważniejsze 
dla rolników. Warto pamiętać 
również o tym, że opisane ele-
menty wyposażenia opryskiwa-
czy John Deere pozwalają na 
uzyskanie maksymalnej ilości 
punktów w PROW 2014-2020. 

Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wykorzystanie precyzyjnych maszyn w rolnictwie dzisiaj już nikogo nie dziwi.
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