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Aż pięć projektów innowacyjnych rozwiązań zaprezentowanych podczas
Forum XIII edycji ARP Innovation Pitch.
REKLAMA

Zdaniem ekspertów, którzy mieli okazję zapoznać się
z nimi podczas sesji networkingowej, mają one nie tylko
wysoki potencjał innowacyjny,
ale też doskonale wpisują się
w potrzeby naszej spółki.
Grupa Azoty PUŁAWY
w październiku 2017 r. przystąpiła do XIII edycji ARP Innovation Pitch, prowadzonej
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Na zaproszenie
do udziału w tym przedsięwzięciu odpowiedziało kilkanaście podmiotów. Dziesięć
z nich zostało zaproszonych
do udziału w Forum ARP
Innovation Pitch, zorganizowanym 14 grudnia 2017 r.
w Puławach, podczas którego
mieli okazję zaprezentować
swoje pomysły, porozmawiać
o potencjalnej współpracy oraz
odpowiedzieć na liczne pytania specjalistów z zespołów
eksperckich z PUŁAW.
Przypomnijmy, Grupa Azoty PUŁAWY oczekiwała na

propozycje innowacyjnych
rozwiązań z następujących
obszarów:
NAWOZY – poszerzenie
oferty nawozowej spółki
o nowe produkty i sposoby
ich aplikacji;
BIOTECHNOLOGIA –
z wykorzystaniem surowców roślinnych oraz rozwój
produktów przyjaznych
środowisku;
PRODUKTY – wydłużenie
łańcuchów produktowych
spółki; tworzenie nowych produktów bazujących na surowcach posiadanych przez spółkę;
TECHNOLOGIE – optymalizacja efektywności procesów
produkcji spółki.
Spośród dziesięciu rozwiązań zaprezentowanych podczas
grudniowego Forum i poddanych ocenie przez specjalistów
z Grupy Azoty PUŁAWY wybrano pięciu laureatów, z którymi podjęte zostaną rozmowy
biznesowe.
- Nasze otwarcie na nowe

technologie, współpraca ze
startupami, skupienie się na
dostarczaniu klientom wartości dodanej stanowią istotny
czynnik warunkujący sukces
Grupy w przyszłości. Dzięki
wykorzystaniu unikatowych
kompetencji Grupa staje się
aktywnym uczestnikiem
inicjatyw w zakresie badań,
rozwoju i innowacji w Polsce.
Przykładem może być także
Idea4Azoty – platforma wymiany pomysłów o wysokim
stopniu innowacyjności. Zgłoszone projekty mają szansę
uzyskać wsparcie dofinansowania do kwoty 20 mln zł,
poprzez zaplecze infrastrukturalne czy usługi doradcze.
Zgodnie z założeniami strategii
do 2020 r. wydatki na obszar
B+R+I osiągną poziom 1 proc.
przychodów Grupy – mówi
dr Grzegorz Kądzielawski,
wiceprezes zarządu Grupy
Azoty S.A.
– Wybrane przez naszych
ekspertów projekty wpisują się

w potrzeby naszej spółki, a ich
realizacja jest szansą rozwoju
Grupy Azoty PUŁAWY i docelowo każdej ze spółek Grupy
Azoty. Sukcesem będzie pełne wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Dla każdego
z Laureatów Innowacyjności
określono ścieżkę współpracy, którą uruchomimy w roku
2018 r. Mam nadzieję, że będzie ona dla naszych partnerów interesująca – mówi Jacek
Janiszek, prezes zarządu Grupy
Azoty PUŁAWY.
Wśród laureatów XIII edycji
ARP Innovation Pitch znaleźli
się zarówno przedstawiciele
świata nauki, jak i specjalistyczne firmy działające na
rynku nowych technologii.
Zwycięskie projekty dotyczą
m.in. nowoczesnych nawozów
i środków ochrony roślin oraz
ciekawych rozwiązań z zakresu
optymalizacji technologii np.
poprzez zastosowanie nowoczesnych katalizatorów w procesie chemicznym. Docenione

zostało też ciekawe rozwiązanie z pogranicza elektroniki
i informatyki.
Oto pełna lista Laureatów
Innowacyjności XIII edycji
ARP Innovation Pitch:
Zespół naukowy z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety
Bezak-Mazur;
Zespół naukowy z Instytutu Chemii Przemysłowej pod
kierunkiem dr inż. Katarzyny
Kurzepy;
Zespół z IC Solutions sp.
z o.o. reprezentowany przez
Rafała Witkowskiego;
Zespół naukowy z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem
prof. dr hab. inż. Wioletty
Raróg-Pileckiej;
Zespół z Fine Bubble Technologies sp. z o.o. reprezentowany przez Jacka Kosieca.
Źródło: Grupa Azoty PUŁAWY
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

REKLAMA

www.pom.com.pl
REKLAMA

www.bin.agro.pl
REKLAMA

™

www.oseva.pl
REKLAMA

2

RAPORT

marzec 2018 r. | Raport Rolny

Spełniają oczekiwania rolników

Zima nie taka zła

INNVIGO działa na polskim rynku od trzech lat.

27 stycznia minęły trzy lata
od rozpoczęcia działalności
polskiej firmy INNVIGO.
Z tej okazji 16 lutego odbyła się konferencja prasowa.
Taka rocznica to doskonały
moment, żeby zaprezentować
dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, dotychczasowe
działania i osiągnięcia, a także
nakreślić perspektywy rozwoju
na przyszłość.
– To już trzy lata INNVIGO
– niewiele, ale z drugiej strony
byliśmy zaskoczeni, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, jak szybko
ten czas upłynął – powiedział
Krzysztof Golec, Prezes Zarządu INNVIGO, rozpoczynając
konferencję. – Działamy na
nowym obszarze i na tak dużą
skalę – to zasługa wszystkich
pracowników.
Hasło „Polska firma – światowa jakość – rewelacyjna

cena”, które klienci znają z reklam INNVIGO, doskonale
pokazuje, jakie wartości i cele
przyświecają przedsiębiorstwu.
Jako polska firma zna krajowe realia, dba więc o to, żeby
producenci rolni otrzymywali
skuteczne środki i przekonali
się, że ich stosowanie jest opłacalne – bo „dobre rozwiązania
nie muszą być drogie”.
Nadchodzący sezon, ze
względu na trudne warunki
atmosferyczne jesienią i zimą
oraz niezbyt korzystne ceny na
rynku płodów rolnych, będzie
wymagał rozsądnych decyzji
inwestycyjnych w planowaniu produkcji roślinnej. Dzięki
znacznemu poszerzeniu oferty
INNVIGO rolnicy będą mieli
możliwość zbudowania kompletnych, skutecznych i ekonomicznych technologii ochrony.
Udział INNVIGO w całym

rynku środków ochrony roślin
w Polsce jest szacowany na ponad 4%. Dziś oferta firmy to
ponad 30 środków ochrony
roślin, a w najbliższym czasie
planowane są kolejne rejestracje nowych oraz rozszerzenia
rejestracji znanych produktów.
Dzięki temu możliwe jest już
zbudowanie pełnej technologii ochrony upraw wyłącznie
w oparciu o środki od INNVIGO. – Nasz udział w całym
rynku, jak na firmę z trzyletnim stażem, to duże osiągnięcie. To oznacza, że zaufali nam
rolnicy w całej Polsce. Nasze
produkty spełniają wszystkie
kryteria wymagane normami – ale nie tylko normami,
spełniają oczekiwania rolników – mówił Krzysztof Golec.
– Jestem z tego bardzo dumny.
Ważnym aspektem działalności INNVIGO jest obszar
badań i rozwoju, obejmujący kilkadziesiąt projektów
badawczych w warunkach
laboratoryjnych i szklarniowych. W laboratoriach stosowane są nowoczesne narzędzia
diagnostyczne: testy szalkowe, testy wazonowe, komory
wzrostowe i badania molekularne. Firma organizuje także
specjalistyczne warsztaty badawcze. Kolejny etap prac stanowią doświadczenia Demo,
w sezonie 2017/18 realizowane w 15 lokalizacjach w całej
Polsce. Każdego roku eksperci
prowadzą ok. 2000 kombinacji

doświadczeń polowych – rejestracyjnych i wdrożeniowych.
Istotnym wydarzeniem są również Dni Pola – tegoroczne
główne spotkanie odbędzie
się w HR Danko w Sobiejuchach 7 czerwca. INNVIGO
stawia nie tylko na innowacje,
ale także na relacje i kontakty
z klientami. O sukcesie, jaki
polska firma osiągnęła w tak
krótkim czasie, świadczy nie
tylko powiększane wciąż portfolio produktów oraz rozbudowana sieć dystrybutorów
i doradców, ale także lista osiągnięć i coraz ambitniejszych
planów rozwoju międzynarodowego. INNVIGO jest obecne
już w 5 krajach Europy (Polska,
Czechy, Słowacja, Rumunia,
Węgry). Firma prowadzi procesy rejestracji swoich środków w wielu innych krajach
europejskich.
Podsumowując konferencję,
Krzysztof Golec powiedział:
– Trzy lata temu zaprezentowaliśmy firmę, zespół, wizję
i 6 produktów. Zrobiliśmy
kroki milowe i zapewniam,
że cele, które obraliśmy, zdecydowanie realizujemy. Dzisiaj
mamy 31 preparatów, a na koniec 2019 roku będziemy mogli
mówić o kilkunastu nowych
rejestracjach i zbliżymy się
do 50 produktów w portfolio INNVIGO.

Rozwiązania Bayer Digital Farming dostępne dla europejskich rolników.
umożliwia rolnikom bardziej proaktywne podejście
do zarządzania uprawami,
[…]– mówi Andree-Georg
Girg, dyrektor w Bayer Digital
Farming – Ponieważ aplikacja
Field Manager jest dostępna
również w wersji na smartfony,
rolnicy w każdej chwili mają
dostęp do bieżących informacji
na temat stanu pól i otrzymują
powiadomienia o zbliżaniu się
odpowiedniego terminu dla
zapewnienia ochrony ich uprawom – jedynie na tych polach,
na których jest to konieczne,
i w odpowiedniej dawce.
xarvio Field Manager oferuje

trzy podstawowe funkcje, niezbędne do proaktywnego, skutecznego i ukierunkowanego
stosowania środków ochrony
roślin:
Funkcja „Terminarz zabiegów” ustala właściwy moment
zastosowania środka ochrony
roślin, powiadamiając rolników o zagrożeniach z odpowiednim wyprzedzeniem.
Przetwarza wszystkie dostępne dane z pola i wykorzystuje
sprawdzone moduły do ścisłego monitorowania zagrożeń
określonymi agrofagami.
Funkcja „Status” umożliwia rolnikom sprawdzanie

W tym roku spotkania
z Klientami odbywały się
w sześciu lokalizacjach.
W Kołobrzegu dla regionów
Wielkopolska oraz Zachodnie
Pomorze; w Krynicy Zdrój dla
regionu południowego wschodu; we Wrocławiu dla regionu
Dolny Śląsk i Opolskie; w Gdyni dla klientów z Pomorza i Kujaw; w Olsztynie dla regionu
Warmia i Mazury oraz Żuławy
i Powiśle.
Każde ze spotkań cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Poza podsumowaniem ubiegłego sezonu oraz wysłuchaniem wykładów na temat
agrotechniki zbóż i rzepaku
na rok 2018, goście, w formie
testu, mogli skonfrontować
między sobą wiedzę m.in.
w zakresie rozpoznawania chorób i szkodników w uprawach
oraz produktów czynnie zwalczających wskazane agrofagi.

Główny patronat nad tym
pionierskim projektem objął
Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM wraz z Doradcami z Grupy Technicznej.
Z rywalizacji wyłonionych
zostało blisko 80 finalistów,
którzy jesienią 2018 roku wezmą udział w ogólnopolskim
finale wiedzy agronomicznej.
Wszyscy Uczestnicy otrzymali premierową publikację pn.
„Katalog Agrofagów”, która
wydana została w ramach Instytutu Praktycznej Agronomii
PROCAM.
Po oficjalnej części każdej
konferencji, gdzie nie brakowało wymiany opinii i żywych
dyskusji, odbyły się losowania
w ramach Zimowych Loterii
PROCAM, które zorganizowano specjalnie dla Uczestników
Konferencji.

o konieczności podjęcia działań w odpowiednim momencie
i miejscu.
Funkcja „Opryskiwania
strefowego” (w Polsce będzie
dostępna w 2019 r.) precyzyjnie ustala właściwą dawkę dla
określonych części pola. Często uaktualniane obrazy satelitarne są przetwarzane w celu
określenia stref wegetacyjnych
na polu, a dla każdej strefy
wyliczana jest optymalna
dawka produktu. Zalecenia
są automatycznie nanoszone
na mapy zmiennego dawkowania oprysków, które można
pobrać do pamięci USB. Mapy
są kompatybilne ze wszystkimi
terminalami najczęściej stosowanych opryskiwaczy.

Rolnicy w łatwy sposób
mogą korzystać z xarvioTM
FIELD MANGER na swoim
komputerze i smartfonie. Wystarczą tylko trzy proste kroki
do uruchomienia aplikacji:
Rejestracja na komputerze
na stronie https://www.xarvio.
com/pl-PL
Uzupełnienie informacji
o gospodarstwie i polach
w wersji komputerowej
Pobranie aplikacji mobilnej
i zalogowanie się używając loginu FIELD MANAGER. Informacje będą automatycznie
zsynchronizowanie z kontem
internetowym.

Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Zaawansowane
zarządzanie ochroną upraw
Bayer wprowadził aplikację
xarvioTM FIELD MANAGER
w pięciu krajach – Niemczech, Francji, Austrii, Polsce
i na Ukrainie – dla pszenicy,
jęczmienia, rzepaku, ziemniaka. Nowe narzędzie pomoże
w utrzymaniu dobrego stanu
upraw, udzielając wskazówek
dotyczących terminów i właściwego dawkowania środków
ochrony roślin. Wesprze rolników w radzeniu sobie z niektórymi spośród najbardziej
niszczycielskich chorób zbóż,
takich jak septorioza paskowana i brunatna plamistość liści.
– xarvio Field Manager

Zimowe Konferencje
Agronomiczne PROCAM
2018 zakończone.

stanu ich pól w dowolnym
momencie. Na ekranie smartfona wyświetlane są wszystkie
przydatne informacje „w pigułce” – zagrożenie chorobami
i atakiem szkodników, fazy
wzrostu, szczegółowe dane
o bieżącej i prognozowanej
pogodzie. Aplikacja wysyła również przypomnienia

Źródło: Omega Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Artykuły dotyczące naszych wyrobów
znajdują się na stronie internetowej www.pom.com.pl
Zapraszamy do lektury!
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Jakie było Mazurskie AGRO SHOW
Impreza w obiekcie Expo Mazury w Ostródzie, zgromadziła tłumy
rolników z regionu północno-wschodniej Polski.

MAZURSKIE AGRO SHOW
to wystawa, przede wszystkim
regionalna, stworzona z myślą
o rolnikach, którzy mieszkają i pracują w województwie
warmińsko-mazurskim i województwach ościennych oraz
regionalnych producentach
i dystrybutorach z branży
rolnicze.
„Po raz kolejny przekonujemy się, że pomysł zorganizowania wystawy w tym rejonie
kraju był jak najbardziej uzasadniony. Po wcześniejszych
trzech edycjach impreza zyskała już na znaczeniu i udało
nam się przekonać wystawców i rolników, że warto tu

przyjeżdżać. W tym roku
ponownie stoiska firm zajęły
całą dostępną powierzchnię
wystawienniczą. Przypomnę,
że jest to wystawa regionalna,
a odwiedziło ją ponad 40 tys.
rolników. Dokładnie było to
41 336 osób.”- mówi Michał
Spaczyński wiceprezes Polskiej
Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych.
Wystawa odbyła się w największych halach obiektu
Expo Mazury i pomieściła
stoiska 230 firm. Jest to rekordowy wynik i lepszy od
zeszłorocznego o niemal 10%.
Wystawa to również miejsce
gdzie rolnicy mają możliwość

uzupełnienia swojej wiedzy.
Tym razem mogli to zrobić na
seminariach prowadzonych
przez urzędników Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematyka
seminariów była bardzo aktualna, a dotyczyła płatności
bezpośrednich – eWniosku
i ważnych zmian jakie mają
miejsce w tym temacie oraz
PROW 2014-2020 – aktualnych naborów wniosków,
w tym dotyczących: modernizacji gospodarstw rolnych
i innych działań. Również
KRUS wystąpiła z ciekawym
seminarium, dotyczącym bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
„[…].Cieszy nas, że Mazurskie
AGRO SHOW z roku na rok się
rozwija. […],tak jak w poprzednich latach rolnicy z tego regionu mogli jeszcze przed sezonem
zapoznać się z bogatymi ofertami krajowych i zagranicznych
producentów maszyn i urządzeń
rolniczych i bezpośrednio spotkać z ich dystrybutorami na
tym terenie. Wierzymy, że cześć

Raport Banku Światowego

rozmów zakończy się udanymi transakcjami [..]..” - mówi
Michał Spaczyński. „Na koniec dodam, że wystawa odbywać się będzie w Ostródzie
przez najbliższe kilka lat, tym
samy chciałbym zdementować
nieprawdziwe informacje, jakie docierają również do nas,
jakoby tegoroczna edycja była
ostatnią czy przedostatnią. Wystawa przyjęła się znakomicie
w regionie i chcemy, by zadomowiła się tu na długie lata.”
Równolegle z wystawą
Mazurskie AGRO SHOW,
odbywała się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych.
Wy s t awa M a z u r sk ie
AGRO SHOW odbędzie się
za rok w dniach 9-10 lutego
2019 roku.
Więcej o Mazurskim AGRO
SHOW i innych imprezach
PIGMIUR można znaleźć na
stronach:
www.agroshow.pl
www.pigmiur.pl
Źródło: PIGMiUR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kärcher
z certyfikatem
„Szlachetnej Firmy”
Karcher Sp. z o.o.

W roku 2017 pracownicy
firmy Kärcher Sp. z o.o. jak co
roku otrzymali od swojego pracodawcy karty podarunkowe
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie byłoby w tym nic
niezwykłego, gdyby nie fakt,
iż były to specjalne Szlachetne Karty - będąc prezentem
dla pracowników Kärcher,
równocześnie stanowiły finansowe wsparcie akcji Szlachetna Paczka, której celem
jest walka z biedą i wykluczeniem społecznym.

Obchodząca w 2018 roku
jubileusz ćwierćwiecza istnienia firma Kärcher Sp. z o.o.,
swoją 25-letnią obecność na
polskim rynku jako dostawcy
kompleksowych rozwiązań Kärcher z utrzymaniem czystości
i w domu i w pracy uzupełnia,
nie od dziś, inicjatywami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W tym także,
jak w latach poprzednich stając
się zbiorowym darczyńcą Szlachetnej Paczki angażującym
pracowników w pomoc innym.
Organizator akcji Szlachetna
Paczka, Stowarzyszenie Wiosna
wraz ze współpracującą w akcji
Szlachetna Paczka firmą Edenred postanowił w 2018 przyznać firmie Kärcher Certyfikat
Szlachetnej Firmy.
Wyróżnienie to trafia co
roku do firm, które decydują
się wesprzeć, tak potrzebną
społecznie inicjatywę, jaką jest
akcja prowadzona już od lat
przez księdza Jacka Stryczka
i Stowarzyszenie Wiosna.
Źródło: Kärcher Sp. z o.o.

Corteva Agriscience

Dobrze płatne miejsca pracy w rolnictwie powstają w połowie krajów UE, Pion rolniczy DowDuPont stanie
się samodzielną firmą i przyjmie
pozostałe muszą nadrabiać zaległości.
nazwę Corteva Agriscience.
Dzięki Wspólnej Polityce
Rolnej (WPR) zaledwie połowa krajów Unii Europejskiej
(UE) zdołała ograniczyć ubóstwo i utworzyć lepiej płatne
miejsca pracy w rolnictwie,
tak wynika z nowego raportu
Banku Światowego.
Raport analizuje, w jaki sposób nowe inwestycje i usługi
w sektorze rolnictwa wspierane flagową polityką UE, mogą
przyczyniać się do obniżenia
ubóstwa i zmieniać rolnictwo
w sektor dający rolnikom lepiej płatną i bardziej atrakcyjną pracę.
Węgry, Słowacja, Estonia,
Dania czy Holandia to przykłady tych krajów UE, które
były w stanie z powodzeniem
zmodernizować swoje rolnictwo dzięki zaoferowaniu rolnikom odpowiedniego wsparcia
doradczego. Ponadto kraje te
wybudowały lokalne drogi, zadbały o stabilne prawo własności, zainwestowały w edukację
i zdrowie na terenach wiejskich.
Inne kraje, takie jak Bułgaria, Portugalia, Rumunia, Słowenia czy Grecja, nie zdołały

zredukować ubóstwa w rolnictwie. Aby tak się stało, należy
zapewnić podstawowe warunki
dla rozwoju rolnictwa poprawiające rezultaty inwestycji realizowanych w ramach WPR.
Pozostałe kraje UE również
można podzielić według kryterium sukcesu na polu transformacji sektora rolniczego.
„W połowie krajów UE
rolnictwo i bieda nie idą ze
sobą w parze – tam różnica
w dochodach pomiędzy rolnictwem a innymi segmentami gospodarki zawęża się. Co
więcej, w krajach takich jak
na przykład Holandia, praca
w rolnictwie może gwarantować wyższe dochody niż praca
w innych sektorach” – mówi
Arup Banerji, Dyrektor Regionalny Banku Światowego na
Unię Europejską.
„Dziś około połowa krajów
UE dostrzega fakt, że rolnictwo
może wspierać zrównoważony
wzrost gospodarczy. Pozostałe
kraje wciąż mają sporo do zrobienia w zakresie zapewnienia
podstawowych warunków do
rozkwitu rolnictwa” – dodaje

Arup Banerji.
Z raportu Banku Światowego wynika, że WPR poprawiła
warunki zatrudnienia w rolnictwie. Płatności bezpośrednie
„oddzielone od wielkości produkcji” (decoupled payments)
oraz współfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych zdecydowanie przyczyniły
się do poprawy kondycji sektora
rolnictwa. Na przykład, w nowych krajach UE 10-procentowy wzrost tych wydatków
w ramach WPR oznaczałby
poprawę wydajności pracy
w rolnictwie z 3,1 procent do
4,7 procent.
Innego rodzaju wsparcie
w postaci płatności ściśle powiązanych z poziomem produkcji (coupled payments) nie ma
z kolei takiego pozytywnego
wpływu, wynika z raportu.
W przeszłości tego typu płatności potrafiły prowadzić do
masowej nadprodukcji i zawirowań cenowych na międzynarodowych rynkach.
„Niektóre kraje wspierają
rolników zanim jeszcze zagwarantuje się im dostęp do

infrastruktury potrzebnej do
tego, aby skutecznie wprowadzać swoje produkty na rynek”
– mówi Rogier van den Brink,
ekonomista Banku Światowego.
„Faktem jednak jest, że WPR
zdecydowanie poprawiła sytuację sektora rolnego, docierając
do rolników w każdym zakątku
Unii Europejskiej. Wierzymy, że
rekomendacje zawarte w raporcie dodatkowo umocnią WPR
jako silny instrument transformacji strukturalnej wspólnoty”
– dodaje Rogier van den Brink.
Raport Banku Światowego
wskazuje, że monitoring WPR
w przyszłości powinien skupiać się na analizie skutków
działań, a nie na mierzeniu
skomplikowanych procesów
biurokratycznych. Takie podejście powinno sprzyjać także
wzrostowi prywatnych inwestycji w projekty wspierane przez
WPR, które biorą pod uwagę
również interes publiczny, czyli
w środowisko, rolnictwo ekologiczne czy dobrostan zwierząt.
Źródło: Komunikat
Banku Światowego
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Nazwa nowej firmy - Corteva Agriscience™ - składa się
z kombinacji słów oznaczających „serce” oraz „naturę”.
„To początek ekscytującej
podróży”, powiedział James
C. Collins Jr, prezes ds. operacyjnych (COO), pionu rolniczego DowDuPont. „Corteva
Agriscience™ łączy trzy mocno
ze sobą powiązane jednostki
biznesowe, oddane pokoleniom
rolników. Nowa nazwa to afirmacja naszej historii, ale i krok
w przyszłość, w której poświęcimy się zwiększeniu produktywności rolników oraz trosce
o stan zdrowia i dobrobyt konsumentów. Dzięki najbardziej
zróżnicowanej ofercie produktów na rynku, niemal stuletniemu doświadczeniu w rolnictwie
oraz wyjątkowym innowacjom,
Corteva Agriscience™ stanie się
wiodącą firmą w branży rolniczej, która, we współpracy z całym przemysłem spożywczym,
skoncentruje się na dostarczaniu
bezpiecznej, zdrowej żywności.
Corteva Agriscience™

połączy jednostki biznesowe
DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer i Dow AgroSciences,
tworząc samodzielną firmę rolniczą, która będzie kształtować
rynek i wyznaczać trendy w takich obszarach jak produkcja
nasion, ochrona roślin i technologie cyfrowe w rolnictwie.
„Będziemy dalej inwestować w nasze najbardziej rozpoznawalne wysokiej jakości
produkty dla rolnictwa, jak:
nasiona Pioneer®, Mycogen®
oraz dostępne od niedawna
nasiona Brevant™, a także
wyróżniane nagrodami środki
ochrony roślin takie jak fungicyd Approach® Prima, czy
Quelex® - herbicyd zawierający
substancję aktywną Arylex™.
Jednocześnie będziemy wciąż
opracowywać i wprowadzać
na rynek nowe produkty wykorzystując nasze technologie
i zgromadzoną wiedzę z zakresu chemii”, powiedział Collins.
Źródło: Rechters
Communications
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zielona opieka

Seniorzy spędzają aktywnie czas
na wsi.

RAPORT
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Finansowanie fabryczne SaMASZ

Nowość w ofercie BZ WBK Leasing
Tabela. Finansowanie fabryczne SaMASZ

Pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych
oraz interesujące, dostosowane do
zainteresowań i potrzeb zajęcia
oferuje seniorom projekt „Zielona
opieka”. W 15 gospodarstwach
opiekuńczych w powiatach brodnickim, mogileńskim, świeckim,
tucholskim i wąbrzeskim w kilkuosobowych grupach integruje się łącznie 225 starszych pań
i panów.
- Zielona opieka to naprawdę
atrakcyjna oferta zarówno dla
seniorów, dla których wieś jest
wręcz wymarzonym miejscem,
jak i właścicieli gospodarstw,
przykład dobrego, innowacyjnego rozwiązania w sferze polityki
senioralnej – podkreśla marszałek
Piotr Całbecki. - Projekt który
kończy się w tym roku będzie
kontynuowany.
Wybrane do projektu gospodarstwa to zarówno te specjalizujące się w agroturystyce, jak
i typowe gospodarstwa rolne
położone w ładnej okolicy. Zajęcia, przygotowane i prowadzone
przez przeszkolonych opiekunów,
którymi są osoby mieszkające
REKLAMA

w gospodarstwach, to m. in.
wycieczki i spacery po okolicy,
opieka nad zwierzętami, wspólne
robienie wypieków, nauka rękodzieła, wspólne czytanie książek
i słuchanie muzyki. Gospodarze
przyjmują u siebie także osoby
niepełnosprawne ruchowo i takie,
które ze względu na stan zdrowia
wymagają specjalistycznej diety.
Seniorzy przebywają w gospodarstwach 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, otrzymują
obiad i relaksują się przy herbacie.
Grupy liczą średnio 5 osób.
Przedsięwzięcie, dofinansowane z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, prowadzi
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
w partnerstwie z Lokalną Grupą
Działania Bory Tucholskie. Oferta
„Zielonej opieki” jest aktualna
do czerwca 2018, ale pracujemy
nad drugą edycją.
Więcej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
(http://www.opieka.kpodr.pl/pl/front/ )
Komunikat KujawskoPomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego

Nazwa produktu

SaMASZ Pożyczka 0% UW.
34% 2X33%

SaMASZ Pożyczka 0% UW
25% 3X25%

Suma wszystkich opłat

100 %

101 %

Udział własny

34%

25%

Ilość i wartość % rat

2 x 33%

3 x 25%

Okres finansowania

12 miesięcy

18 miesięcy

Sposób spłat
BZ WBK Leasing poszerza
swoją ofertę dla rolników
o finansowanie fabryczne
produktów SaMASZ, jednego
z największych w Europie producentów maszyn rolniczych.
Oferta obejmuje roczną i półtoraroczną pożyczkę 0 proc.
- Pozycja lidera w obszarze finansowania maszyn
i urządzeń zobowiązuje nas
do stałego poszerzania oferty i współpracy z najlepszymi – tłumaczy Jacek Zwierski,
dyrektor sprzedaży ds. rynku maszyn i urządzeń w BZ
WBK Leasing. – SaMASZ należy nie tylko do polskiej, ale

ogólnoeuropejskiej czołówki
producentów maszyn rolniczych. Jestem przekonany, że
nasi klienci docenią zarówno
jakość oferty produktowej, jak
i bardzo dobre warunki finansowe, które im zaoferowaliśmy
– dodaje Zwierski.
W ramach współpracy BZ
WBK Leasing zaoferował klientom dwie możliwości finansowania fabrycznego maszyn
rolniczych SaMASZ – w dwóch
oraz trzech ratach (tabela).
W obu propozycjach, BZ
WBK Leasing finansuje jedynie
maszyny rolnicze. Ich wiek nie
może przekroczyć 3 lat. Suma

Raty półroczne
wszystkich opłat to odpowiednio 100 proc. dla dwóch rat
i 101 proc. dla trzech.
- […] Oprócz zerowego oprocentowania, rolnicy mogą
liczyć także na dwuletnią
gwarancję i bezpłatny dowóz
maszyn na terenie całej Polski
– komentuje Jacek Zwierski.
Do zakupu maszyn zachęca
też dobra koniunktura w rolnictwie. Wyniki branży leasingowej są zawsze skorelowane
z nastrojami w poszczególnych
sektorach. Jeśli możliwości inwestycyjne polskich rolników
będą rosły, to zaobserwujemy również rosnące statystyki

w zakresie finansowania maszyn rolniczych.
Biorąc pod uwagę cały
rynek, dynamika wzrostu
w pierwszych trzech kwartałach roku sięgnęła 39,5 proc.
r/r. Wyniki BZ WBK Leasing rosły jeszcze szybciej
– o 41,2 proc. r/r. BZ WBK
Leasing jest wśród liderów
finansowania maszyn rolniczych, finansując blisko
18 proc. wszystkich środków
trwałych tego typu.
Źródło: Biuro Prasowe
BZ WBK Leasing
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Odmiany pszenicy jarej zalecane do siewu na 2018 rok
Krajowy rejestr zbóż oferuje szeroką gamę odmian różnych gatunków i każdego roku
powiększa się o kolejne, wartościowe odmiany.

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

84

212

5

5

6

6

7

5

5

5

Jarlanka

2017

71,6

77,9

43,8

8

7

8

87

212

4

6

6

6

7

5

5

5

WPB Skye

2016

71,4

79,7

43,7

8

7

8

86

212

4

5

6

5

7

5

5

5

Goplana

2015

71,3

79,6

42,2

8

7

7

90

213

4

5

6

5

5

5

5

5

Atrakcja

2018

71,2

78,9

37,6

8

6

8

90

213

4

6

5

5

6

6

6

6

Rusałka

2016

71,2

80,4

42,5

8

7

8

89

212

5

5

5

5

3

5

5

5

Varius

2016

71,1

78,0

39,8

8

7

8

84

212

6

5

6

5

6

5

6

5

Fala

2018

71,0

77,6

44,0

8

7

8

84

212

5

5

5

5

6

5

5

5

MHR Jutrzenka

2018

70,6

76,3

44,0

8

8

8

87

212

6

6

5

5

6

5

5

6

Tybalt

2005

70,4

78,7

42,8

8

7

8

84

212

5

5

6

6

7

6

5

5

KWS Sunny

2018

70,4

77,8

40,9

8

7

8

81

213

6

5

5

6

6

6

5

5

Mandaryna

2014

69,4

76,8

36,6

8

5

9

93

211

6

5

6

5

4

5

6

5

Arabella

2011

69,1

75,9

39,5

7

7

9

91

211

5

5

6

5

6

5

5

5

KWS Torridon

2012

68,5

77,2

40,7

8

7

8

83

213

7

5

4

5

6

6

5

5

Kandela

2010

67,8

75,3

42,7

8

7

9

90

212

5

5

6

6

6

6

6

6

Serenada

2015

67,3

76,3

46,1

8

8

9

93

213

4

5

5

5

5

6

4

5

Struna

2013

67,1

75,8

40,6

6

6

9

97

211

3

5

5

5

5

5

6

5

Izera

2012

64,3

74,3

40,3

6

7

8

97

210

5

5

4

4

3

5

5

5

Ostka Smolicka *

2010

64,0

75,3

41,6

7

5

9

93

212

4

5

3

4

2

4

5

5

Rdza żółta

8

skala 9o

Rdza brunatna

8

Wyleganie

8

Dojrzałość pełna
(liczba dni od 1.01)

43,9

Wysokość roślin (cm)

78,8

Zawartość białka

71,9

Liczba opadania

2016

Masa 1000 ziaren (g)

Nimfa

Odmiany

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Septoriozy liści

Mączniak prawdziwy

Choroby podst. źdźbła

Wsk. sedymen. SDS

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (wg COBORU)

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Wysoki poziom agrotechniki
(a2) różni się od przeciętnego
zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów
wieloskładnikowych (łącznie
z fungicydami), ochroną przed
wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się dodatkowe stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu
lub ograniczenie liczby stosowanych zabiegów. Pozwala to
oceniać reakcję odmian przy
dodatkowych nakładach na
nawożenie i ochronę. Różnice
w przyroście plonu poszczególnych odmian bywają znaczne,
co oznacza że takie same nakłady na ochronę mogą dać różne
efekty ekonomiczne.
Szeroki zestaw odmian daje
producentowi duże możliwości
wyboru najodpowiedniejszej
do określonych warunków środowiska i kierunku użytkowania. Odpowiednia odmiana
i dostosowana do niej poprawna agrotechnika warunkuje
uzyskanie wysokich plonów,
o pożądanej jakości.
Istotnym kryterium wyboru odmiany jest jej plenność,
która w głównej mierze decyduje o opłacalności uprawy.
W wieloleciu 2015-2017 najlepiej plonowały odmiany z grupy B – Frajda oraz Harenda.
Wysoki plon uzyskały także
jakościowe odmiany chlebowe
(grupa A) – Nimfa, Jarlanka,
WPB Skye oraz Goplana.
Oprócz wielkości i jakości
plonu, znaczenie przy wyborze odmiany mają też te cechy, w obrębie których różnice
odmianowe są największe.
Dotyczy to wysokości roślin,
odporności na wyleganie i choroby czy też cech ziarna (masa
1000 ziaren, wyrównanie). Ponadto wiedza na temat odporności odmian na choroby, czy
też wyleganie, pozwala przyjąć
optymalny program ochrony.
Pszenica jara jako gatunek
odporny na wyleganie, przy
niskim poziomie nawożenia
azotowego, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu,
natomiast przy wyższym nawożeniu azotem zabieg skracania
źdźbła może być traktowany
jako drugoplanowy. Największą odpornością na wyleganie,
wśród wszystkich zarejestrowanych odmian pszenicy
zwyczajnej jarej, cechuje się
jakościowa odmiana chlebowa

Rok rejestracji

Na początku 2018 roku do
Krajowego rejestru pszenicy
zwyczajnej jarej wpisano cztery nowe jakościowe odmiany
chlebowe (grupa A): Atrakcja,
Fala, KWS Sunny oraz MHR
Jutrzenka. W bieżącym roku
zarejestrowano również kolejną
odmianę pszenicy orkisz Kuiavia. Pszenica orkisz cieszy się
coraz większym zainteresowaniem ze względu na swoje walory żywieniowe i zdrowotne.
Uprawiana jest głównie w gospodarstwach ekologicznych.
W Krajowym rejestrze pszenicy jarej znajdują się obecnie
33 odmiany pszenicy zwyczajnej oraz dwie odmiany pszenicy orkisz i jedna odmiana
pszenicy twardej. Wśród odmian pszenicy zwyczajnej najliczniej reprezentowana jest
grupa jakościowych odmian
chlebowych A (25 odmian),
znacznie mniej odmian jest
w grupie pszenic chlebowych B (5) i w grupie elitarnych odmian chlebowych E
(2). W grupie pszenic pastewnych lub innych C jest tylko
jedna odmiana Radocha. Odmiany pszenicy zwyczajnej
jarej w większości pochodzą
z krajowej hodowli, liczba odmian zagranicznych wynosi
obecnie siedem. Dwie spośród
wszystkich zarejestrowanych
odmian pszenicy zwyczajnej
jarej (Ostka Smolicka i Zadra)
cechują się ościstym kłosem,
co czyni je bardziej przydatnymi do uprawy na terenach
przyleśnych gdyż w mniejszym
stopniu są uszkadzane przez
dziką zwierzynę. Oścista jest
również odmiana pszenicy
twardej SMH87.
Wybierając materiał siewny warto przeanalizować odmiany w oparciu o wyniki
badań PDO zawartych w tabeli 1. W tabeli zamieszczono
trzyletnie wyniki ważniejszych
cech rolniczo-użytkowych odmian pszenicy jarej. Pominięto w niej jedynie 11 odmian
które nie były badane w ostatnich dwóch lub trzech latach.
Kolejność odmian w tabeli
uszeregowano według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki
(a1) w poszczególnych grupach
technologicznych.
Badania rejestrowe i porejestrowe pszenicy prowadzi
się przy uprawie na dwóch,
znacznie zróżnicowanych
poziomach agrotechniki.

skala 9o

jakościowe chlebowe (grupa A)

chlebowe (grupa B)
Frajda

2017

72,7

78,9

40,0

6

7

7

91

211

5

5

6

5

5

5

5

6

Harenda

2014

72,2

79,5

41,4

7

6

9

90

212

6

5

5

6

7

6

6

5

Kamelia

2015

67,6

75,9

40,9

9

7

7

85

212

5

4

5

6

5

5

5

5

* – odmiana o kłosie ościstym
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie
grupa technologiczna: A – jakościowe chlebowe, B – chlebowe

KWS Torridon.
Z reguły odmiany pszenicy jarej wykazują zróżnicowaną odporność na choroby.
W ostatnich latach na pszenicy
jarej powszechnie występują
septoriozy liści, mączniak
prawdziwy i rdza brunatna.
Spośród wymienionych chorób

największe różnice odmianowe
notuje się w przypadku porażenia mączniakiem prawdziwym
i rdzą żółtą. Odmianami o największej podatności na mączniaka prawdziwego są Ostka
Smolicka, Izera oraz KWS
Torridon, natomiast największą odpornością na patogen

powodujący rdzę żółtą cechują
się Nimfa, Jarlanka, WPB Skye,
Tybalt oraz Harenda.
Informacje na temat nowych
odmian można uzyskać ze strony internetowej COBORU oraz
z wydawanej co roku Listy Opisowej Odmian. Ponadto przy
wyborze odmiany do uprawy

wspomóc się można „Listą odmian zalecanych do uprawy na
obszarze województw”. W najbliższym czasie tworzone będą
Listy na rok 2018.
Mgr Anna Skrzypek
COBORU
Słupia Wielka

URODZAJ
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Taki duet to same plusy!

Oferta Ampol-Merol poszerzyła się o najnowszy
produkt z grupy pestycydów.
Elatus Plus to fungicyd nowej generacji, który zawiera innowacyjną substancję aktywną
należącą do grupy karboksamidów – solatenol. Dla pełnej
i bardziej skutecznej ochrony
roślin Elatus Plus został połączony w pakiet z doskonałym
preparatem triazolowym o nazwie Menara 410 EC. W takim
duecie mieszanina substancji aktywnych jak solatenol,
propikonazol i cyprokonazol
wykazuje różne mechanizmy
zwalczania grzyba oraz jest
skuteczna na jego każdym
etapie rozwoju. To połączenie gwarantuje nam długie
profilaktyczne zabezpieczenie
roślin przed chorobami, jak
również wykazuje działanie
lecznicze oraz interwencyjne
w przypadku już zainfekowanych roślin.
Pakiet Elatus Plus Menara
to skuteczne rozwiązanie przy
zwalczaniu wielu chorób zbożowych, takich jak:
• w pszenicy: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta,
septorioza paskowana

liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści (DTR), mączniak
prawdziwy
• w pszenżycie: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna,
septorioza paskowana liści,
septorioza plew, brunatna
plamistość liści (DTR),
mączniak prawdziwy
• w życie: rdza brunatna żyta,
rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy
• w jęczmieniu: plamistość
siat kowa jęczm ienia ,

Choroby grzybowe
w zbożach wiosną
Pierwszy zabieg fungicydowy
w zbożach po ruszeniu wiosennej
wegetacji.
Ciepła i wilgotna jesień
sprawiły, że zbożom oziminom nie brakowało wody
w glebie. Pozwoliło to na dobry rozwój roślin, zwłaszcza
tych zasianych w optymalnym terminie. W przypadku
opóźnień w zasiewach spowodowanych utrudnionym
wjazdem w pole z powodu
nadmiernej ilości wody nie
wszystkie zboża ozime wykształciły odpowiednią liczbę
rozkrzewień. Jeszcze jesienią
zauważalne na plantacjach
były oznaki porażenia przez
grzyby chorobotwórcze. Na
liściach pszenicy występowała septorioza paskowana liści
pszenicy oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw, a rośliny
jęczmienia porażone były
przez sprawców plamistości siatkowej oraz rdzy jęczmienia. W przypadku silnego
wystąpienia tych chorób,
zwłaszcza na odmianach

bardziej podatnych, na niektórych plantacjach wykony
został zabieg w terminie tzw.
T-0. Kolejnym zabiegiem, którego celem przede wszystkim
jest ochrona przed chorobami podstawy źdźbła, a mianowicie fuzaryjną zgorzelą
podstawy źdźbła i korzeni
oraz łamliwością źdźbła. Wykonywany jest on w terminie tzw. T-1. W tym sezonie
będzie to koniec krzewienia,
początek strzelania w źdźbło,
ale należy też rozważyć zabieg wykonany później, czyli
w fazie pierwszego, a niekiedy
drugiego kolanka (BBCH 2931-32). Oczywiście zastosowane w tym czasie fungicydy
ograniczać będą występujące
w tym czasie choroby liści.
W tym sezonie z powodu
znacznego nasilenia występowania chorób podstawy
źdźbła zalecane jest wykonanie zabiegu jak najszybciej.

rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia,
mączniak prawdziwy
Pakiet Elatus Plus Menara
można stosować od fazy pierwszego kolanka BBCH 31 do
końca fazy kłoszenia BBCH
59. Choć ze względu na jego
wysoką skuteczność ograniczania chorób liści zalecany jest
w terminie od fazy wczesnego
pojawienia się liścia flagowego
BBCH 37 do BBCH 39.
Źródło: Ampol-Merol
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dr Joanna Horoszkiewicz -Janka
IOR – PIB, Poznań

W tabeli zestawiono przykłady fungicydów do zwalczania
chorób w pszenicy ozimej.
Plantatorzy rolni mają bardzo dużą możliwość wyboru spośród zarejestrowanych
do zastosowania w terminie
T-1 fungicydów. Wskazane
jest zwrócenie uwagi aby nie
stosować w kolejnych zabiegach, albo już użytych do zaprawiania ziarna tych samych
substancji czynnych. Związane jest to z ryzykiem powstawania odporności grzybów
na stosowane fungicydy.
Zaleca się wykonanie zabiegu w terminie T-1 przy
użyciu fungicydów, ponieważ
na większości plantacji będzie
to pierwszy zabieg chroniący
zboża ozime prze chorobami. Wykonanie tego zabiegu
zapewni zdrową podstawę
źdźbła oraz liści i będzie podstawą do dobrego plonowania
zbóż ozimych.
c.d. art. na str. 8
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7

8

URODZAJ

marzec 2018 r. | Raport Rolny

Tabela 1. Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej w terminie T-1
Fuzaryjna
Łamli- wość zgorzel podsta- Mącz- niak
źdźbła
wy źdźbła
prawdzi-wy
i korzeni

Rdza
brunat- na

Septor-ioza Septor-ioza Brunat- na
pasko-wa- plew (objawy plamisna liści
na liściach) -tość liści

Fungicyd

Substancja czynna

Acanto 250 SC + Unix 75 WG
Acanto Prima 38 WG
Adexar Plus
Allegro 250 SC
Atak 450 EC
Atlas 500 SC
Aviator Xpro 225 EC

pikoksystrobina + cyprodynil
cyprodynil, pikoksystrobina
fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina
epoksykonazol, krezoksym metylu
prochloraz
chinoksyfen

+
+
+
+
+
–

–
–
–
+
–
–

–
+
+
+
+
+

–
+
+
+
–
–

–
+
+
+
+
–

–
+
+
+
+
–

–
+
+
+
+
–

protiokonazol, biksafen

+

+

+

+

+

+

+

Bansuri

prochloraz

+

–

–

–

+

–

–

boskalid, epoksykonazol + metrafenon

+

–

+

+

+

–

+

Biromil 75 WG
Bolid 250 SE
Boogie Xpro 400 EC
Bumper Super 490 EC
Capalo 337,5 SE
Ceando 183 SC

cyprodynil
azoksystrobina
protiokonazol, biksafen, spiroksamina
prochloraz, propikonazol
fenpropimorf, epoksykonazol, metrafenon

+

+
–
+
+
+

–
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
–
+
+
+

+

+
+
+

+
–
–
–
+

+
–
+

metrafenon, epoksykonazol

+

+

+

+

+

–

–

Ceando Plus
Envoy
Faxer
Galileo 250 SC + Unix 75 WG
Halny 200 EC
Halny 200 EC + Zamir 400 EW
Helmptop 500 SC
Input 460 EC

fenpropimorf, metrafenon, epokksykonazol
piraklostrobina, epoksykonazol
prochloraz
pikoksystrobina + cyprodynil
proquinazid
Proquinazid + prochloraz, tebukonazol
tiofanat metylowy

+
+
+
+
–
+
+

+
+
–
–
+
–
–

+
+
–
–
+
+
+

+
+
–
–
–
+
–

+
+
+
–
+
+
+

+
–
–
–
+
+
–

+
+
–
–
+
+
–

protiokonazol, spiroksamina

+

+

+

+

+

+

+

Juwel TT 483 SE
Matador 303 SE
Mirage 450 EC
Moderator 303 SE

epoksykonazol, krezoksym metylowy, fenpropimorf
tiofanat metylowy, tetrakonazol
prochloraz

+
+
+

+
+
–

+
+
+

+
+
–

+
+
+

+
+
+

+
+
–

tiofanat metylowy, tetrakonazol

+

+

+

+

+

+

+

Mondatak 450 EC
Murena
Ogam
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
Oranis 250 SC + Unix 75 WG
Osiris 65 EC

prochloraz
prochloraz
epoksykonazol, krezoksym metylu
piraklostrobina, epoksykonazol
piraklostrobina, epoksykonazol
pikoksystrobina + cyprodynil

+
+
+
+
+
+

–
–
+
+
+
–

+
–
+
+
+
–

–
–
+
+
+
–

+
+
+
+
+
–

+
–
+
–
–
–

+
–
+
+
+
–

epoksykonazol, metkonazol

+

+

+

+

+

+

+

Palazzo
Prochlorus 450 EC
Proline Max 460 EC
Pro–Prochloraz 450 EC
Secardo XE 125 EC
Talius 200 EC
Talius 200 EC + Zamir 400 EW
Toben
Tocata
Tocata Duo
Topsin M 500 SC 1
Track 300 SC + Flexity 300 SC
Unix 75 WG
Vangard 75 WG
Vareon 520 EC

fenpropimorf, epoksykonazol, merafenon
prochloraz
protiokonazol, spiroksamina
prochloraz
fluksapyroksad, epoksykonazol
proquinazid
Proquinazid + prochloraz, tebukonazol
tiofanat metylowy
fenpropimorf, epoksykonazol, metrafenon
epoksykonazol, krezoksym metylu
tiofanat metylowy
boskalid, epoksykonazol + metrafenon
cyprodynil
cyprodynil
prochloraz, tebukonazol, proquinazid

+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
+
–
–
+
+
+
–
+
+
+

+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
–
+
–
+
+
+
+
–
–
+

+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+

+
–
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+

Ventur 300 SC + Flexity 300 SC

boskalid, epoksykonazol + metrafenon

+

–

+

+

+

–

+

Wirtuoz 520 EC
Yamato 303 SE

prochloraz, tebukonazol, proquinazid
tiofanat metylowy, tetrakonazol

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Bell 300 SC + Flexity 300 SC

1 Fungicyd posiada również rejestrację do zwalczania rdzy żółtej
2 Fungicyd posiada również rejestrację do zwalczania rdzy źdźbłowej
3 Fungicyd posiada również rejestrację do zwalczania fuzariozy liści
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Proponujemy
najszerszą ofertę
wapna nawozowego:
Wapniowe zawierające magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%

9

Nie ma plonu
bez wapna

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

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

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

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25%.

Wapnujesz = zyskujesz

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

www.lhoist.pl

Fungicyd do ochrony Twoich
plonów i Twojego portfela!

PEWNOŚĆ – osiągasz wyższe plony i zyski dzięki dwóm sprawdzonym substancjom czynnym
SKUTECZNOŚĆ – Twoje zboża są zabezpieczone przed głównymi chorobami: septoriozą,
rdzami, plamistością siatkową
ELASTYCZNOŚĆ – zyskujesz większą niezależność od pogody dzięki doskonałej formulacji
i szybkiemu pobieraniu
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Priaxor 248x154 BASF ramka JW 2018.indd 1
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Kiła kapusty
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Jak zapobiegać i czym
zwalczać?
Kiła kapusty jest nadal jedną
z groźniejszych i trudniejszych
do opanowania ale również
i zwalczania chorobą wszystkich roślin z rodziny kapustnych, zarówno uprawnych
jak też i chwastów. Sprawcą
choroby jest infekcyjny organizm glebowy Plasmodiophora
brassicae, wytwarzający zarodniki pływkowe, które bardzo łatwo rozprzestrzeniają się
w wilgotnej i kwaśnej glebie,
w której mogą przetrwać nawet
do 8(10) lat, nie tracąc przy
tym nic ze swojej żywotności.

Do czynników sprzyjających
infekcji i rozprzestrzenianiu się
tej choroby można zaliczyć:
• Niskie pH gleby, gdyż najszybciej do infekcji dochodzi kiedy odczyn zawiera
się w przedziale 5,3-5,7.
• Temperatura oraz wilgotność gleby. Choroba
najlepiej rozwija się w temperaturze 15-250C i przy
nadmiernej wilgotności gleby.
• Gleba, która przyczepia się
do kół, czy części narzędzi

czynnych, maszyn pracujących na zainfekowanym
polu i roaprzestrzenia się na
inne pola.
• Chwasty (tzw. zielony most
infekcyjny), tj. tobołki polne, tasznik pospolity, rzodkiew świrzepa, stulicha psia,
mak polny czy samosiewy
rzepaku, rzepiku lub gorczycy polnej oraz zbyt wczesny siew roślin z rodziny
kapustnych (np. rzepaku
ozimego). Niestety tempo
infekcji roślin żywicielskich
jest bardzo szybkie, gdyż po
pierwszym roku infekcji roślin na poziomie 1-2%, już
w trzecim lub najpóźniej
w czwartym roku, obserwuje się 100% porażenie roślin
na zainfekowanym polu.
Metody ograniczające
infekcję
Metoda zapobiegawcza czyli
profilaktyka – polega na zapewnieniu roślinom uprawnym optymalnych warunków
do wzrostu i rozwoju, dzięki
którym będą mogły wykorzystać swój naturalny potencjał
obronny. Ważnym czynnikiem jest niedopuszczenie
do „zanieczyszczenia” gleby

marzec 2018 r. | Raport Rolny

zarodnikami pływkowymi
z innych źródeł, tj. nawozy
organiczne (obornik, kompost)
oraz narzędzia i maszyny do
uprawy roli czy siewu.
Metoda agrotechniczna
– polega na podwyższeniu
zdrowotności roślin uprawnych poprzez prawidłowe
i terminowe wykonanie oraz
wykorzystanie różnych zabiegów poprawiających warunki
bytowe roślin ale równocześnie
pogarszających warunki siedliskowe agrofagów. W skład
tej metody wchodzi większość
zabiegów zalecanych w odpowiednio ułożonym płodozmianie i zmianowaniu czy też
prawidłowej uprawie gleby. Poprawnie ułożony płodozmian
spełnia bardzo wiele ważnych
funkcji. Zasadniczym celem
jest zachowanie i systematyczne podnoszenie żyzności gleby.
Natomiast w dłuższym przedziale czasowym przyczynia
się do ogólnej poprawy zdrowotności gleby i roślin. Płodozmian powinien być tak
zaplanowany, aby gleba przez
cały okres wegetacyjny była
pokryta/przykryta roślinnością. Bardzo ważną zasadą jest

Komu szkodzi szara strefa?

PRONOCJA

Nielegalny obrót materiałem do siewu – zmora
hodowców i licencjonowanych producentów nasion.
Niestety, ziarno do siewu za
pół ceny ciągle jeszcze znajduje
nabywców wśród rolników,
nieświadomych tego, że kupując nasiona w szarej strefie
najbardziej szkodzą sami sobie.
Przygodni sprzedawcy
Przypadkowi handlarze na
targowisku, ogłoszeniodawcy
w Internecie lub prasie zwykle nie posiadają uprawnień,
aby sprzedawać ziarno do
siewu – nie są zarejestrowani
w PIORiN-ie jako podmioty prowadzące obrót mat.
siewnym, ani też nie mają
pisemnej zgody (licencji) od
odpowiedniego hodowcy.
Oferując i sprzedając materiał
do siewu, naruszają wyłączne
prawo, ryzykując sankcje cywilnoprawne i karne.
Dobra cena, którą proponuje
handlarz, nie zrekompensuje
ryzyka, jakie ponosi rolnik,
który z jego oferty skorzysta.
Przede wszystkim rolnik nie
otrzyma faktury, przez co
pozbawia się możliwości reklamacji w razie niepowodzenia uprawy – a jest to bardzo

możliwe, bo nie może być pewien ani jakości kupionego
ziarna, ani też, czy wszystkie
dane w ofercie były zgodne
z prawdą. Może też zostać
obciążony odszkodowaniem
przez hodowcę, którego wyłączne prawo naruszył.
Wymiana sąsiedzka
Pomimo rosnącej świadomości rolników, ciągle jeszcze zdarzają się przypadki tzw.
„wymiany sąsiedzkiej”. Rolnicy wymieniają się zebranym
ziarnem do siewu, często nie
zdając sobie sprawy, że łamią
przepisy. Wyłączne prawo dotyczy bowiem nie tylko oferowania i sprzedaży, ale także
zbywania w inny sposób (czyli
np. zamiany) materiału odmiany chronionej do siewu. Aby
taka wymiana nie naruszała
wył. prawa, hodowca musiałby
wyrazić na nią zgodę.
Siew ze zbioru – tak, ale…
Rolnik może użyć do siewu
ziarno z własnego zbioru. Musi
tylko upewnić się, czy dana
odmiana jest chroniona i czy

częste stosowanie poplonów,
które mogą być wykorzystane jako nawóz zielony, mulcz
lub rośliny fitosanitarne (np.
żyto, owies, facelia, gryka), co
w konsekwencji prowadzi do
stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju pożytecznej entomofauny i edafonu. Na
polach zainfekowanych kiłą
kapusty, przerwa w uprawie
rzepaku i innych roślin z rodziny kapustnych powinna
wynosić minimum 4 lata,
a w przypadku silnej infekcji
przerwa ta powinna być przedłużona do 8-10 lat. W tym
czasie powinny być uprawiane
rośliny niebędące żywicielami
kiły kapusty, tj. zboża, ziemniaki, kukurydza czy groch,
w których powinno się wykonywać zwalczanie chwastów z rodziny kapustnych.
W skład metody agrotechnicznej wchodzi również regulacja
odczynu gleby, wapnowanie
gleby bezpośrednio przed
uprawą rzepaku, stosowanie
nawozów wapniowych szybko działających, które ograniczają kiełkowanie zarodników
pływkowych.
Metoda hodowlana – polega

ma on obowiązek rozliczenia
się z hodowcą za odstępstwo
rolne. Inaczej siew będzie naruszał wyłączne prawo.
Pamiętajmy, że niektóre gatunki i odmiany nie są dozwolone do odstępstwa rolnego;
jeśli chcemy je wysiewać, należy każdorazowo kupić kwalifikat. Ze zbioru nie można
też siać odmian syntetycznych
i mieszańcowych (F1).
Kto na tym traci?
Szara strefa szkodzi hodowcom, pozbawiając ich wynagrodzenia za żmudną i kosztowną
pracę. Szkodzi licencjonowanym
producentom mat. siewnego,
którym nieuczciwa konkurencja
odbiera klientów. Ale szkodzi też
rolnikom, którzy kupują nasiona
niewiadomego pochodzenia,
gorszej jakości, często zarażone chorobami, bez możliwości
reklamacji. Siew takiego ziarna w najlepszym razie może
skończyć się niepowodzeniem
zbiorów, a w najgorszym roszczeniami ze strony hodowcy za
poniesione straty.
Źródło: Agencja Nasienna

na wysiewaniu odmian rzepaku o podwyższonej odporności (tolerancji) na infekcję kiły
kapusty w szczególności na
polach zainfekowanych lub
zagrożonych tym patogenem.
Przykładowe odmiany rzepaku
ozimego które wykazują podwyższona odporność: Alister,
Alistorm, Archimedes, Mentor, Platinium, Andromeda
czy Cracker.
Metoda chemiczna – polega na możliwości zastosowania skutecznych substancji
czynnych fungicydów, które
można stosować prewencyjnie
lub interwencyjnie na plantacji rzepaku, porażonej kiłą
kapusty. Pod koniec 2017 roku
został rozszerzona rejestracja
fungicydu - Topsin M 500 SC
(s.cz. tiofanat metylowy), o kiłę
kapusty w rzepaku ozimym.
Zabieg fungicydem Topsin
M 500 SC w dawce 1,2 kg/
ha, należy wykonać w okresie jesiennym, zapobiegawczo lub interwencyjnie po
zaobserwowaniu pierwszych
objawów porażenia, w fazie
BBCH 14-16 (4-6 liści) rzepaku
ozimego. Ewentualnie jeszcze
w terminie wiosennym, gdy

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
rzepak znajduje się w fazie
BBCH 30-33 (początek wydłużania pędu do widocznego
3 międzywęźla) można wykonać drugi zabieg, jednak skuteczność tego oprysku może
być niewystarczająca. Pamiętajmy, że całkowite ograniczenie kiły kapusty jest bardzo
trudne, ponieważ pierwotniak
odpowiedzialny za jej rozwój
wykazuje bardzo duże zróżnicowanie patotypów. Niemniej
jednak, znaczne ograniczenie
rozwoju tej choroby jest już
bardzo dużym sukcesem.
A zastosowanie zapobiegawcze lub interwencyjne fungicydu Topsin M 500 SC, może
w większości przypadków zapobiec konieczności wykonania przesiewu takiej plantacji.
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Rewelacyjny fungicyd!
Priaxor to nowy fungicyd
stworzony do skutecznej
ochrony zbóż (pszenicy ozimej,jęczmienia ozimego i jarego,pszenżyta ozimego,żyta
ozimego). Zawiera Xemium
(fluksapyroksad) a w połączeniu z najlepszą strobiluryną
F500 (piraklostrobina) oraz
dzięki optymalnej formulacji
tworzy idealne narzędzie pracy
dla każdego rolnika. Zdajemy sobie sprawę, że to, co jest
na sam koniec najważniejsze
w uprawie każdej rośliny to
plon. Dzięki zastosowaniu

produktu Priaxor można uzyskać wysokie plony, a co z tym
się wiąże – wyższy zysk. Produkt ten można stosować we
wszystkich zbożach ozimych
oraz w jęczmieniu jarym już od
fazy pełni krzewienia (BBCH
25) do końca fazy kwitnienia
(BBCH 69).Zabieg zastosowany
około fazy BBCH25 pozwala na wyprzedzenie chorób
i zniszczenie patogenów przed
zainfekowaniem rośliny.
Jest jednym z fungicydów na
zboża, który z powodzeniem
można stosować w dowolnym

Co jakiś czas firmy chemiczne informują nas o wprowadzeniu na rynek nowych
herbicydów.
Większość tych środków
rejestrowanych jest w oparciu o znane już substancje
czynne ale nie brakuje również informacji o preparatach
znanych, których rejestracje
zostały odnowione i rozszerzane o kolejne uprawy wielko
czy małoobszarowe.
Nwe herbicydy o znanych
substancjach czynnych
Boxer Evo EC (s.cz. prosulfokarb, diflufenikan), dawka
4,0 l/ha. Zakres stosowania:
pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.
Zorro 300 SL (s.cz. pikloram), dawka 0,078 l/ha. Zakres stosowania: rzepak ozimy.
Pikas 300 SL (s.cz. pikloram), dawka 0,078 l/ha. Zakres stosowania: rzepak ozimy.
Wicher 500 SC (s.cz. napropamid), dawka 2,0-2,4 l/
ha. Zakres stosowania: rzepak
ozimy, kapusta głowiasta biała, kalafior.
Baristo 500 SC (s.cz. napropamid), dawka 2,0-2,4 l/ha.
Zakres stosowania: rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała,
kalafior.
Butisan Duo 400 EC (s.cz.
metazachlor i dimetenamid-P), dawka 2,5 l/ha. Zakres
stosowania: rzepak ozimy,
por z rozsady i siewu, kalafior i brokuł z rozsady, kalafior i brokuł z siewu, kapusta
głowiasta z rozsady i siewu,
kalarepa z rozsady, jarmuż
z rozsady oraz rośliny małoobszarowe: rzepa z siewu,
brukiew z siewu, szkółki drzew
i krzewów ozdobnych, szkółki
drzew leśnych i szkółki drzew
owocowych.
Atlantis Star (s.cz. mezosulfuron metylowy, tienkarbazon

metylu, jodosulfuron metylosodowy), dawka 0,2-0,333 kg/
ha. Zakres stosowania (wyłącznie w mieszaninie
z adiuwantem Biopower):
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto.
Monolith 11,25 WG (s.cz.
propoksykarbazon sodowy,
mezosulfuron metylowy),
dawka 0,2-0,333 kg/ha. Zakres stosowania (wyłącznie
w mieszaninie z adiuwantem
Biopower): pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto ozime.
Naceto SC (s.cz. diflufenikan, flufenacet), dawka 0,6 l/
ha. Zakres stosowania: pszenica ozima, jęczmień ozimy.
Nimbus Gold (s.cz. dimetenamid-P, metazachlor,
chlomazon), dawka 2,5 l/
ha. Zakres stosowania: rzepak ozimy.
Pendifin 400 SC (pendimetalina), dawka 2,0-4,0 l/ha.
Zakres stosowania: ziemniak
oraz ostropest plamisty.
Kukugran 340 SE (s.cz.
bromoksynil, terbutyloazyna), dawka 2,0 l/ha. Zakres
stosowania: kukurydza.
Barracuda (s.cz. mezotrion),
dawka 1,5 l/ha. Zakres stosowania: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza
paszowa.
Faktor (s.cz. mezotrion),
dawka 1,5 l/ha. Zakres stosowania: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza
paszowa.
Raikiri 100 SC (s.cz. mezotrion), dawka 1,5 l/ha. Zakres stosowania: kukurydza
uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa.
Randil Fast 680 EC (s.cz.
kwas nonanowy), dawka
2-5 l/100 m2. Zakres stosowania: użytkownicy profesjonalni: w sadach, winnicach oraz
do desykacji naci ziemniaka

momencie aplikacji fungicydowej – w fazie T1, również na T2
(ochrona liścia flagowego), jak
również podczas zabiegu T3.
Substancje zawarte w fungicydzie Priaxor bardzo szybko
przemieszczają się w roślinie i są
przez nią błyskawicznie pobierane. Strobiluryna,w formie
piraklostrobiny (F 500), działa
zapobiegawczo, natomiast fluksapyroksad (Xemium) ma właściwości lecznicze i zapobiegawcze

Tani i prosty
sposób na wzrosty!
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Co nowego w herbicydach
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przed zbiorem. Użytkownicy
nieprofesjonalni: w ogrodach
działkowych i przydomowych
w amatorskiej uprawie drzew
owocowych i winorośli.
A t u t H o b b y (s . c z .
kwas nonanowy), dawka
2-5 l/100 m2. Zakres stosowania: użytkownicy nieprofesjonalni: w ogrodach
działkowych i przydomowych
w amatorskiej uprawie drzew
owocowych i winorośli.
Effect 24 H 680 EC (s.cz.
kwas nonanowy), dawka
2-5 l/100 m2. Zakres stosowania: użytkownicy nieprofesjonalni: w ogrodach
działkowych i przydomowych
w amatorskiej uprawie drzew
owocowych i winorośli.
Herbicydy o znanych substancjach czynnych, posiadające nowe zezwolenie
Tayson 464 SL (s.cz. 2,4-D,
dikamba), dawka 0,8-1,0 l/ha.
Zakres stosowania: jęczmień
jary, pszenica jara, pszenica
ozima, pszenżyto ozime.
Aminopielik D Maxx
430 EC (s.cz. 2,4-D, dikamba), dawka 1,5 l/ha. Zakres
stosowania: pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto ozime,
jęczmień jary, pszenica jara.

Zwalczysz mączniaka, septoriozę i rdzę
już na STARCIE
Możesz STARTOWAĆ z ochroną nawet
w niskich temperaturach
Zapewnisz Twoim wszystkim zbożom
niezakłócony START

BASF Polska Sp. z o.o.,
infolinia: (22) 570 99 90,
www.agro.basf.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Do zastosowania w uprawie zbóż jarych, zarejestrowanych jest ponad 150 herbicydów.
Stając przed wyborem konkretnego preparatu musimy
wziąć pod uwagę co chcemy
zwalczyć (traktując priorytetowo chwasty o wysokiej szkodliwości dla zbóż), ale również
w czym i kiedy (roślina uprawna i jej faza rozwojowa). Kłopotliwe dla upraw zbóż jarych
przede wszystkim są gatunki
jednoliścienne - owies głuchy
i chwastnica jednostronna
oraz dwuliścienne, zarówno
jare, takie jak komosa biała,
gorczyca polna, rdesty, jak
i występujące także w oziminach – przytulia czepna, fiołek
polny, rumianowate.
Nowością w ochronie
zbóż jarych jest możliwość
REKLAMA

przeprowadzenia zabiegu
przedwschodowego. Służy
temu, zarejestrowany w 2017r.,
zawierający w swoim składzie
diflufenikan, herbicyd Ossetia.
Pozwala on na wyeliminowanie z upraw głównie chwastów
dwuliściennych np. fiołka polnego lub komosę białą.
Od fazy pierwszego liścia,
do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych, można
zastosować chlorosulfuron
(wrażliwa np. komosa, rdest
kolankowy) lub diflufenikan
(np. fiołek polny). Do eliminacji chwastnicy jednostronnej
i owsa głuchego dostępny jest
pinoksaden.
Faza 2 liści to termin,

w którym można zwalczać
chwasty dwuliścienne preparatami z tribenuronem
metylowym (np. zawierający
750 g/kg s.cz. niszczy komosę
białą, rumianowate) oraz jego
mieszaniną z florasulamem
(niszczy np. komosę, przytulię,
fiołka). Usunięcie z łanu gatunków dwuliściennych zapewnia
także zastosowanie mieszanin:
2,4-D + florasulam (wrażliwa
np. gorczyca, komosa, przytulia), diflufenikan + florasulam
(np. fiołek, gorczyca, przytulia), fluroksypyr + florasulam
(np. przytulia, samosiewy rzepaku) oraz tifensulfuron metylowy + chlorosulfuron wraz
z adiuwantem Trend 90 EC

(np. komosa, przytulia, rdesty).
Środki stosowane od fazy
3 liścia zbóż w celu eliminacji
gatunków dwuliściennych to
preparaty jednoskładnikowe
zawierające florasulam (wrażliwe np. gorczyca, przytulia),
fluroksypyr (w stężeniu 250 g/l
niszczy m.in. gorczycę, przytulię, rumianowate), metsulfuron
metylowy (np. fiołek, maruna)
oraz tribenuron metylowy +
adiuwant (np. gorczyca, komosa). Zarejestrowane środki wieloskładnikowe to mieszaniny
2,4-D + fluroksypyr (wrażliwe na ten herbicyd są np. komosa, przytulia, samosiewy
rzepaku), amidosulfuron +
jodosulfuron metylosodowy

(np. gorczyca, komosa, przytulia), aminopyralid + florasulam (np. komosa, przytulia),
w niekorzystnych warunkach
stosowany z adiuwantem Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC,
chlopyralid + florasulam (np.
gorczyca, przytulia, samosiewy
rzepaku), dikamba + tritosulfuron (np. komosa, przytulia,
rdesty), metsulfuron metylu
z tribenuronem metylu (np. fiołek, samosiewy rzepaku), tritosulfuron + florasulam, którego
skuteczność działania można
wspomóc adiuwantem Dash
HC (np. przytulia, rumianowate) oraz tifensulforn metylowy
(w różnych proporcjach) z metsulfuronem metylowym (np.
w stężeniu 682 g/kg + 68 g/kg
zwalcza m.in. fiołka, komosę,
rumianowate) lub tribenuronem metylowym + wspomagacz Trend 90 EC (wrażliwe
np. fiołek, przytulia).
Po osiągnięciu przez zboża
fazy 4 liści mamy możliwość
zwalczania owsa głuchego
i niektórych chwastów dwuliściennych mieszaniną pinoksadenu z florasulamem.
Pozostałymi herbicydami
możemy wykonać oprysk tylko na chwasty dwuliścienne.
Preparaty te zawierają 2,4-D
w stężeniu 600 g/l i 850 g/
kg (usuwają m.in. komosę,
samosiewy rzepaku) oraz
mieszaninę 2,4-D wraz z aminopyralidem i florasulamem
(np. fiołek, komosa, przytulia),
a także środki z MCPA (np.
gorczyca, komosa) i mekoprop-P z karfentrazonem etylowym
(np. komosa, przytulia).
Od fazy 5 liści zbóż, w celu
zwalczenia chwastów dwuliściennych (zwłaszcza przytuli czepnej) można użyć
amidosulfuronu.
Po rozpoczęciu przez zboża
fazy krzewienia owies głuchy
i chwastnicę jednostronną
zwalczamy za pomocą preparatów z fenoksapropem-P-etylu.
Środki zawierające tę substancję w ilośći 69 g/l można
stosować w mieszaninie zbiornikowej z herbicydem Sekator
125 OD lub Chwastox Turbo
340 SL, a te, które zawierają jej
110 g/l z Tristar 50 SG, Trimax
50 SG, Triben Super 50 SG,
Galaper 200 EC, Fluroherb
200 EC lub Herbistar 200 EC,
dzięki czemu pozbędziemy
się jednocześnie chwastów
dwuliściennych. Chwastnicę

jednostronną oraz w średnim stopniu owies głuchy,
wraz z niektórymi gatunkami
dwuliściennymi (np. gorczyca,
rdest plamisty) pozbędziemy
się stosując sulfosulfuron. Pozostałymi herbicydami wyeliminujemy wyłącznie chwasty
dwuliścienne. Do dyspozycji
mamy fluroksypyr (zwalcza
np. przytulię, rdestówkę powojowatą), metsulfuron metylu
(wrażliwe np. fiołek, maruna),
tribenuron metylu (np. maruna, gwiazdnica), mieszaninę
2,4-D z dikambą (np. komosa,
przytulia), mekoprop-P wraz
z Chwastoxem Turbo 340 SL
(np. gorczyca, komosa, rumianowate), mieszaninę mekoprop-P z MCPA i dikambą (np.
komosa, maruna) oraz środki
na bazie MCPA w różnych stężeniach (np. gorczyca, komosa)
i mieszaninach z dikambą oraz
mekopropem-P i dikambą (np.
komosa, przytulia, maruna).
Po wytworzeniu 2 rozkrzewienia w zbożach jarych
możemy wykonać opryski na
chwasty jednoliścienne za pomocą fenoksapropu-P-etylu,
a zastosowanie łączne z MCPA
+ dikamba, pozwoli kompleksowo pozbyć się także m.in.
przytulii, komosy czy rdestówki powojowatej.
Preparaty zarejestrowane
do stosowania od fazy 3 rozkrzewień to jednoskładnikowy
florasulam (na który wrażliwe
są m.in. przytulia, samosiewy
rzepaku, rdestówka powojowata) i MCPA (np. komosa,
mak polny) oraz mieszaniny
mekoprop-P + tribenuron metylowy (np. komosa, przytulia,
rdesty) i tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy
wraz z Trend 90 EC (np. fiołek,
komosa, mak).
Pełnia krzewienia to termin rozpoczęcia ochrony
upraw przed chwastami jednoliściennymi i niektórymi
dwuliściennymi za pomocą
propoksykarbazonu sodowego.
Gatunki dwuliścienne zwalczamy diflufenikanem (usuwa
np. gwiazdnicę pospolitą, rdest
ptasi) lub metsulfuronem metylowym (wrażliwe np. komosa, fiołek), a w celu zwalczenia
chwastów średnio wrażliwych
i średnio odpornych środek
ten zaleca się stosować łącznie
ze środkiem Aurora 40 WG.

c.d. art. na str. 14
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c.d. art. ze str. 12

Tabela 1. Herbicydy dla zbóż jarych
Substancja czynna i jej zawartość

Przykładowy preparat*

Stosowanie w zbożach jarych

przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09)
diflufenikan

500 g/kg

OSSETIA

pszenica, jęczmień

od fazy pierwszego liścia (BBCH 11)
chlorosulfuron

750 g/kg

GLEAN 75 WG, NUHER 75 WG

pszenica, jęczmień, owies

diflufenikan

500 g/kg

OSSETIA

pszenica, jęczmień

pinoksaden

50 g/l

AXIAL 50 EC, FRAXIAL 50 EC

pszenica, jęczmień

od fazy 2 liści (BBCH 12)
2,4-D + florasulam

300 g/l + 6,25 g/l

CAMARO 306 SE

jęczmień

DRESZ 306 SE, MUSTANG 306 SE

jęczmień, pszenica, pszenżyto miesz. zbożowe bez owsa
jęczmień

diflufenikan + florasulam

500 g/ l+ 50 g/l

SARACEN DELTA 550 SC

fluroksypyr + florasulam

100 g/l + 2,5 g/l

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

jęczmień

tifensulfuron metylowy + chlorosulfuron

469 g/kg + 47 g/kg

CHISEL NOWY 51.6 WG

pszenica, jęczmień, owies

500 g/kg

LUMER 50 WG

jęczmień

750 g/kg

TRIBE 75 WG

jęczmień

600 g/kg + 200 g/kg

SARACEN MAX 80 WG

jęczmień

tribenuron metylowy
tribenuron metylowy + florasulam

od fazy 3 liści (BBCH 13)
2,4D + fluroksypyr

360 g/l + 90g/l

GOLD 450 EC

pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies

amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy

100 g/l + 25 g/l

SEKATOR 125 OD

pszenica, jęczmień

aminopyralid+ florasulam

300 g/kg + 150 g/kg

DRAGON 450 WG

pszenica, jęczmień

chlopyralid + florasulam

300 g/l + 25 g/l

KANTOR PERFEKT 325 SC

pszenica, jęczmień, owies

dikamba + tritosulfuron

500 g/kg + 250 g/kg

MOCARZ 75 WG, NOKAUT 75 WG

pszenica, jęczmień, owies

florasulam

50 g/l

FLORAM 050 SC, SARACEN 050 SC

pszenica, jęczmień, owies

fluroksypyr

200g/l

FLUXYR 200 EC

jęczmień

250 g/l

STARANE 250 EC, TAMIGAN 250 EC

pszenica, jęczmień

metsulfuron metylowy

200 g/kg

FINY 200 WG

jęczmień

metsulfuron metylu, tribenuron metylu

250 g/kg + 250 g/kg

BLUSKY 500 WG, MOFAT 500 WG

pszenica, jęczmień

400 g/kg + 40 g/kg

CONCERT SX 44 SG

pszenica, jęczmień, owies

682 g/kg + 68 g/kg

ERGON 750 WG, LOOMA 750 WG

jęczmień

190 g/l + 19 g/l

TIVMETIX OD

pszenica, jęczmień

tifensulfuron metylowy, metsulfuron metylowy

33,3 % + 16,7 %

CALIBRE SX 50 SG, PRAGMA SX 50 SG

pszenica, jęczmień

25 % + 25 %

GRANSTAR ULTRA SX 50 SG, PICARO SX 50 SG

pszenica, jęczmień, owies

tribenuron metylowy

500 g/kg

BRON 500 SG, TRIBEN X 500 SG

pszenica, jęczmień

tritosulfuron + florasulam

714 g/kg + 54 g/kg

BIATHLON 4D

pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto

tifensulfuron metylowy, tribenuron metylowy

od fazy 4 liści (BBCH 14)
600 g/l

DICOPUR 600 SL, ESTERON 600 EC

pszenica, jęczmień

850 g/kg

PIELIK 85 SP

pszenica, jęczmień

2,4-D + aminopyralid + florasulam

180 g/l + 10 g/l + 5g/l

AMINOPYRALID 195 SE, MUSTANG FORTE 195 SE

pszenica, jęczmień, owies, mieszanki jęczmienia z owsem

MCPA

750 g/l

AGROXONE MAX 750 SL

pszenica, jęczmień, owies

mekoprop-P + karfentrazon etylowy

600 g/kg + 15 g/kg

PLATFORM 61,5 SG

pszenica, jęczmień

pinoksaden + florasulam

45 g/l + 5 g/l

AXIAL KOMPLETT, AXIAL ONE 50 EC

pszenica, jęczmień

amidosulfuron

750 g/kg

2,4-D

od fazy 5 liści (BBCH 15)
FARAON 75 WG, GRODYL 75 WG

pszenica, jęczmień, pszenżyto

od początku fazy krzewienia (BBCH 20-21)
2,4-D + dikamba

fenoksaprop-P-etylu
fluroksypyr

344 g/l + 120 g/l

AMINOPIELIK SUPER 464 SL, TAYSON 464 SL

pszenica, jęczmień

376 g/l + 54 g/l

AMINOPIELIK D MAXX 430 EC

pszenica, jęczmień

69 g/l

PUMA UNIWERSAL 069 EW, FANTOM 069 EW

pszenica, jęczmień

110 g/l

FENOXINN 110 EC, HERBOS 110 EC

pszenica, jęczmień

200 g/l
333 g/l
300 g/l

MCPA

500 g/l

jęczmień

TOMAHAWK 200 EC

pszenica, jęczmień, owies

STARANE 333 EC

pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto

CHWASTOX EXTRA 300 SL, PREMIER 300 SL

pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies

MCPA 300 SL, WEEDOX 300 SL

pszenica

CHWASTOX 500 SL, PREMIER 500 SL

pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies

600 g/l

CHWASTOX AS 600 EC

jęczmień

750 g/l

CHWASTOX 750 SL, PREMIER 750 SL

pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies

CHWASTECH TURBO 340 SL

jęczmień, owies

300 g/l + 40 g/l
MCPA + dikamba
660 g/l + 90 g/l
MCPA - + mekoprop-P + dikamba

FLUROHERB 200 EC w mieszaninie

WEEDOX PLUS 340 SL

pszenica

AGRITOX TURBO 750 SL

pszenica, jęczmień, owies

WEED-TOX TURBO 750 SL

pszenica, jęczmień

200 g/l + 150 g/l + 40g/l

CHWASTOX NOWY TRIO 390 SL

pszenica, jęczmień, owies

mekoprop-P

600 g/l

CHWASTOX MP 600 SL w mieszaninie

jęczmień

mekoprop + MCPA + dikamba

300 g/l + 200 g/l + 40g/l

CHWASTOX TRIO 540 SL

jęczmień, owies

metsulfuron metylu

200 g/kg

GALMET 20 SG, PRIMSTAR 20 SG

jęczmień

sulfosulfuron

750 g/kg

APYROS 75 WG, OGAR

pszenica

500 g/kg

DRACO 50 SG, TRISTAR 50 SG

jęczmień

BRON 750 WG, GRANSTAR 75 WG

pszenica, jęczmień

tribenuron metylowy

750 g/kg

od fazy 2 rozkrzewień (BBCH 22)
fenoksaprop-P-etylu

69 g/l

FENIKS 069 EW, HERMES 069 EW

jęczmień

MCPA , dikamba

300 g/l + 40 g/l

MCPA PLUS 340 SL w mieszaninie

jęczmień

florasulam

50 g/l

DOBLER 50 SC

jęczmień

MCPA

500 g/l

AGRITOX 500 SL

pszenica, jęczmień, owies, mieszanki

od fazy 3 rozkrzewień (BBCH 23)

mekoprop-p + tribenuron metylowy

734 g/kg + 10 g/kg

GRADIO 74.4 SG, GRANSTAR POWER 74,4 SG

pszenica, jęczmień

tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy

333 g/kg + 67 g/kg

FINISH SX 40 SG

pszenica, jęczmień, owies

diflufenikan

500 g/l

DELFIN 500 SC, SEMPRA 500 SC

jęczmień

metsulfuron metylowy

200 g/kg

COMA 20 WG, PIKE 20 WG

pszenica, jęczmień, owies

propoksykarbazon sodowy

70 %

ATTRIBUT 70 SG

pszenica

od fazy pełni krzewienia (BBCH 25-26)

* Pełna lista dostępnych w handlu środków znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG - PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Wiosenne odchwaszczanie rzepaku ozimego

marzec 2018 r. | Raport Rolny

Na przedwiośniu w pierwszej kolejności ważna będzie ocena kondycji roślin uprawnych.
Rolnicy, którzy spóźnią się
z terminem siewu rzepaku ozimego mają problem z wykonaniem prawidłowych zabiegów
ochrony rzepaku jesienią, a często odkładają wykonanie tych
zabiegów dopiero na wiosnę.
Jednak podstawowe zabiegi
zwalczania chwastów należy
wykonać już jesienią, zabiegi wiosenne powinny tylko
REKLAMA

uzupełniać ochronę.
W okresie wiosennego ocieplenia następuje uwodnienie
tkanek i rozhartowanie roślin
a w przypadku ponownego
ochłodzenia rozhartowane
rośliny rzepaku mogą ulec
zniszczeniu.
W marcu, należy jak najwcześniej przystąpić do zwalczania
chwastów na plantacjach, na

których nie wykonano zabiegu jesienią. Aby uzyskać dobrą
skuteczność oprysku, ważne
jest żeby dokonać właściwego
wyboru herbicydu skutecznie
niszczącego chwasty, występujące w rzepaku Chwasty które
jesienią występowały w rzepaku, wiosną są już mocno rozwinięte i zahartowane w niższych
temperaturach, dlatego podczas

wiosennych zabiegów zwykle
musimy stosować maksymalne
zalecane dawki herbicydów.
Chwasty jednoliścienne
Z uwagi na uproszczony płodozmian bardzo często rzepak
ozimy wysiewa się po roślinach
zbożowych, co jest główną
przyczyną zachwaszczenie rzepaku samosiewami zbóż, a występowanie miotły zbożowej

oraz perzy właściwego może
powodować dodatkowe straty
w plonie nasion rzepaku.
Do zwalczania samosiewów
zbóż i miotły zbożowej doskonale nadają się graminicydy,
które wiosną zaleca się stosować po ruszeniu wegetacji do
momentu wybijania rzepaku
w pęd. Preparaty te pobierane są przez liście chwastów
i przemieszczane do korzeni
lub rozłogów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin a następnie ich zamieranie.
Wiele środków znajdujących
się w handlu zawiera w swoim składzie tą samą substancję
czynną jak np.: chizalofop-P-etylowy, występującą w preparatach Pilot 10 EC, Pilot Max
10 EC, Targa 10 EC, Targa
Max 10 EC zalecanych zwykle
w dawce 0,5 l/ha do zwalczania samosiewów zbóż. Tą samą
substancję czynną zawierają
preparaty Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC
i Supero 05 EC zalecane w dawce 1 – 1,2 l/ha do zwalczania
miotły zbożowej.
W przypadku zwalczania
perzu właściwego graminicydy należy stosować w wyższych
dawkach np.: Pilot 10 EC, Targa Max 10 EC 1 – 1,25 l/ha,
Targa Super 05 EC 2 – 2,5 l/ha.
Ze względu na fakt, że producenci środków podają różne
szczegółowe zalecenia stosowania graminicydów rolnicy są
zobowiązani przed zastosowaniem tych środków przeczytać
dokładnie etykietę instrukcję
stosowania i przestrzegać zawartych w niej zaleceń.
Chwasty dwuliścienne.
Wy s t ę p ują c e w io s n ą
w rzepaku ozimym chwasty

dwuliścienne możemy obecnie
zwalczać herbicydami zawierającymi w swoim składzie substancję czynną chlopyralid jak:
Lontrel 300 SL i jego generyki
Cliophar 300 SL Effigo, Faworyt 300 SL, Helion 300 SL
i Vivendi 300 SL. Wymienione
środki zaleca się stosować wiosną w dawce 0,3 – 0,4 l/ha od
momentu ruszenia wegetacji do
początku wykształcania pąków
kwiatowych (BBCH 20-50) do
zwalczania: chabra bławatka,
maruny bezwonnej, ostrożnia
polnego i rumianków, nie zwalczają one bodziszka drobnego,
fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, przytulii czepnej.
Galera 334 SL i jej generyki
( np.; Barka 334 SL, Curlew
334 SL) zawierają dwie substancje czynne: chlopyralid i pikloram, które są pobierane przez
liście chwastów, a następnie
szybko przemieszczane w całej
roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu oraz
zamieranie całego chwastu. Galerę 334 SL zaleca się stosować
wiosną w fazie BBCH 20-50 roślin rzepaku, w dawce 0,35 l/ha,
do zwalczania chabra bławatka,
dymnicy pospolitej, koniczyny,
maruny bezwonnej, ostrożnia
polnego, podbiału pospolitego,
psianki czarnej, przytulii czepnej (do 8 cm wysokości), rdestu
powojowego, rdestu plamistego,
rumianków, żółtlicy drobnokwiatowej. Galera słabo działa
na fiołka polnego, gwiazdnicę
pospolitą, jasnoty, mak polny
i niezapominajkę polną.
mgr Marek Badowski
IUNG - PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław
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NASIONA SAATBAU
W gruncie najlepsze!

Korzyści czekają na chętnych
Perspektywy uprawy soi są dobre, a nawet
bardzo dobre.

160
tys. nasion

ABELINA

Niepodważalny potencjał!

NOWE WIĘKSZE
JEDNOSTKI

MERLIN

Pierwszy raz tylko z MERLIN!

LISSABON

Dopracowana do perfekcji!

AMANDINE

Dobre strąków rozłożenie, łatwiejsze
koszenie!

SG ANSER

Białko z wigorem!

MALAGA

Perła południa!

www.saatbau.pl

SOJA
WOLNA OD
GMO

Dobre nasiona,
Dobre plony.

/saatbaupolska/

Stworzone możliwości powodują, że możemy uniezależnić się od importu białka.
Teraz jednak czas na ruch ze
strony rolników. Rozmowa
z Przemysławem Gawlasem ze
stowarzyszenia Danube Soja.
Dopłaty do bobowatych są,
środki chemiczne zarejestrowane w soi są, firmy skupujące
są, a dodatkowo soja jest niskonakładowa, daje oszczędności na nawozach azotowych
i użyźnia glebę. Dlaczego więc
rolnicy jeszcze nie zaczęli jej
masowo uprawiać?
Z tym samym pytaniem i ja
się zmagam, szukając odpowiedzi, dlaczego to nie chce ruszyć
w masowej skali. W 2015 weszły dopłaty do bobowatych
i rzeczywiście tendencja była
wzrostowa - odnotowaliśmy
największy udział uprawy soi
w Polsce. Jednak rok był zły
dla uprawy wszystkich jarych,
więc ci, którzy zaczęli, sparzyli
się. To może być jedna z przyczyn złej opinii. A zły start
to jest najgorsze, co może się
zdarzyć. Niestety w 2015 roku
była susza, a słońce dosłownie
spaliło strąki. Teraz staramy
się odbudowywać to, co zburzył ów rok.
Bo korzyści są ewidentne.
Oprócz korzyści dla gleby
i uprawy następczej, dopłat,
zarejestrowanej chemii i firm
skupujących, atutami są także opracowana agrotechnika,
metody zbioru i przetwórstwa
oraz odmiany, które na większości terenu Polski się udają.
Wszystko jest, brakuje nam
już tylko hektarów, aby soję
z powrotem wprowadzić do
płodozmianu w Polsce.
Z powrotem? Uprawialiśmy już soję w Polsce?
No tak! Przed II Wojną Światową mieliśmy stale ok. 3 tys
ha soi. Wówczas soja była traktowana jako roślina oleista,
a obecnie rzepak daje więcej
oleju, to odeszliśmy od uprawy
soi. Nie traktowano wówczas
soi jako źródła białka, bo produkcja zwierzęca była bardzo

ekstensywna. Obecnie, po kryzysie związanym z mączkami
mięsno-kostnymi, soja stała
się głównym źródłem białka:
pasującym do diety wszystkich zwierząt i najłatwiejszym
w stosowaniu. Teraz, propagując jej uprawę, poza wszystkimi korzyściami, o których
wspomnieliśmy, podkreślamy
również to, że jej opłacalność
jest na poziomie pszenicy ozimej. Rzepak jest bardziej opłacalny, ale pod warunkiem, że
da dobry plon. Soja plasuje się
na 2-3 miejscu pod względem
rentowności. Patrząc z perspektywy polskiego rolnictwa:
mamy ogromne areały zbóż,
przez co ziarna jest nadmiar,
a więc cena nie będzie rosła.
Upieranie się rolników przy
zbożach jest dla mnie nie do
końca zrozumiałe. W takiej
sytuacji rynkowej rolnicy powinni szukać innych, opłacalniejszych upraw. I tu soja
dobrze się wpisuje w realia.
Jakie są perspektywy na
najbliższe lata?
W ciągu najbliższych kilku lat, w związku z różnymi
programami rządowymi i tym
co rynek potrzebuje, będą następowały zmiany: rolnictwo
zacznie odchodzić od zbóż
na rzecz soi. 70-procentowy
udziału zbóż w strukturze zasiewów nie jest dobry ani dla
ziemi, ani dla cen.
Trzymając się zbóż, mamy
też sytuację taką, że rynek
sobie, a rzeczywistość sobie.
Jęczmień browarny, który
z powodzeniem moglibyśmy
wyprodukować w kraju w takiej ilości, by zaspokoić popyt
krajowy i jeszcze eksportować,
musi być importowany, bo krajowa produkcja nie wystarcza
nawet na zaspokojenie krajowego popytu. Podobna historia
jak z białkiem, którego moglibyśmy wyprodukować tyle, by
być niezależnymi od importu,
a jednak tego nie robimy.
Coś w tym jest. Żeby całkowicie zastąpić import śruty
sojowej do Polski, potrzebujemy nieco ponad 1 mln ha
soi. Z jednej strony nie jest
to dużo, bo to zaledwie ok.
10% naszego całego areału, ale
z drugiej strony patrząc na to,
że w zeszłym roku mieliśmy
16 tys. ha, to jest to ogrom.
Jak więc ją wkomponować
w płodozmian? Czy to roślina
dla każdego?
Powinna ona iść na glebach

średnich i lepszych, przed roślinami bardziej wymagającymi
jak pszenica i rzepak. Wyniki
uprawy tych roślin po soi są
wyraźnie lepsze, bo soja zostawia świetne stanowisko. Nie
jest to roślina na słabsze gleby, ani też nie zda egzaminu
obsiewanie nią nieużytków.
Wracając do liczb. Mieliśmy
w zeszłym roku 700 tys. ha
pod roślinami bobowatymi,
a wynik ten w dużej mierze
został zrobiony łubinami,
które można uprawiać nawet
na szczerych piaskach. Udział
soi we wzroście nie był duży,
a próg już 100 tys. ha stanowi
wciąż konkretne wyzwanie.
Jest wyzwaniem, ale pamiętajmy, że te 700 tys. ha
roślin bobowatych w większości zostało osiągnięte
drobnonasiennymi, bo było
to technologicznie łatwiejsze, a wykorzystanie na paszę – prostsze. To nie sztuka
posiać łubin, groch czy bobik.
Sztuką jest sprzedać ziarno.
Na dzień dzisiejszy potencjał
polskiego przemysłu paszowego nie jest w stanie zagospodarować takich ilościach
nasion tych roślin, ale ziarno
soi jak najbardziej! Przemysłu
paszowego nie musimy przekonywać do soi, a technologia przetwórstwa jest znana
i sprawdzona. Taka sama
u nas jak i za oceanem, a to
dodatkowo ułatwia działania.
W naszej sytuacji możemy być
bardziej elastyczni, bo na dzień
dzisiejszy importujemy samą
śrutę poekstrakcyjną, a mając
produkcję i przetwórstwo u siebie, możemy uruchomić cały
wachlarz produktów, od ziarna
pełnotłustego począwszy, na
makuchu sojowym skończywszy. Przemysł jest na to gotowy,
trzeba mieć tylko nasiona soi.
I trzeba mieć też określone ilości.
Ilości rzeczywiście muszą
być w miarę sensowne. Ale
teraz w związku z boomem
na produkcję pasz non-GMO,
soja uprawiana w kraju świetnie się wpisuje w tendencję.
Zaczęliśmy rozpracowywać
ten temat od bydła, bo tam
udział soi w dawkach pokarmowych jest najmniejszy, ale
z roku na rok przejdziemy sukcesywnie do innych gatunków
zwierząt. Fundamentem jest
jednak wciąż to samo: musi
być sygnał ze strony rolników.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Sukces tkwi
w IDEALNIE DOPASOWANYCH
SKŁADNIKACH

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

nawozy.eu
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Napędza nas kukurydza
Zwiedzanie Zakładu Przerobu Nasion
w Środzie Śląskiej było jedną z atrakcji
konferencji firmy Saatbau.

Niepowtarzalne rozwiązanie
w standardzie dla odmian
SAATBAU!
1. Dynamiczny wzrost PoczĄtKowy
2. ochrona PrzeD PtaKami
3. ochrona PrzeD chorobami grzybowymi
Prezes Zygmunt Król

Grupa wczesna
(FAO 170-220)

AALBORG, MARCAMO, ROGOSO, PIRRO,
RIZZO, MOSSO, EDUARDO, ISANTO
Grupa średniowczesna
(FAO 230-250)

PAULINO, ARTURO, OKATO, ASSANO,
FERRETO, MAGNATO, ODILO, SL ENORMO,
NORICO, DANUBIO, CYRANO, GARRIDO,
PERRERO, RIGOLETTO, CASANDRO,
FARRAGO, CHICAGO, SL MAGELLO,
SATIVO
Grupa średniopóźna
(FAO 260-290)

DUBLINO, ALBIREO, VINCENTO, MATTEO

www.saatbau.pl

Dobre nasiona,
Dobre plony.

/saatbaupolska/

Spotkanie dla mediów i gości specjalnych, miało na celu
pokazanie technologii produkcji materiału siewnego oraz
zaprezentowanie nowych
odmian.
Zgromadzonych gości przywitał prezes Zygmunt Król,
który przedstawił prelegentów.
- Zarejestrowaliśmy ponad 300 odmian kukurydzy.
Ta roślina jest najważniejsza w naszej hodowli, choć
mamy też odmiany rzepaku,
zbóż i soi, a od 4 lat również
słonecznika – mówił Andriej
Rekrut, dyrektor firmy w Europie Środkowej. Dostępne
w naszym kraju odmiany to
mieszańce o liczbie FAO od
170 do 270, a w krajach położonych od nas na południe
firma oferuje również odmiany o większym FAO. - Zawsze
zależało nam na własnej hodowli twórczej, aby mieć swoje
własne dobre odmiany i być
niezależnymi. Naszym celem
nie było być dealerem obcych
odmian, ale oferować swoją,
dobrą genetykę. Najlepszy dowód, że polski rynek jest dla
Saatbau bardzo ważny, to ilość
rejestracji: w ciągu minionych
5 lat byliśmy pod tym względem w krajowej czołówce –
dodał Rekrut.
Najważniejszymi odmianami kukurydzy są: Danubio (FAO 240), Chicago
(FAO 250), Cyrano (FAO
240) Dublino (FAO 260), Tolentro (FAO 260), Casandro
(FAO 240-250), Perrero (FAO
240) i Rigoletto (FAO 240).

Saatabau Polska ma w ofercie
ponadto 22 odmiany zbóż,
8 odmian soi, 12 odmian rzepaku. Najnowszymi odmianami soi są Paradis i Regina
(rejestracja w Polsce spodziewana na 2018 r.) i dobrze znane: Abelina, Merlin, Lissabon.
Rzepak reprezentowany jest
przez topowe odmiany mieszańcowe: Pantheon, President, Clarus, i populacyjne:
Stanley, Randy, Ray, Jeremy.
Spośród zbóż ozimych wspomnieć należy: żyto ozime mieszańcowe: Forsetti, pszenica:
odmiana Tonnage (grupa C),
Activus (A/B) – oścista, Faunus (A), Cecilius (B), jęczmień
ozimy – dwurzędowa odmiana Ordinale.
- Dodatkowo w tym roku
spodziewamy się polskiej rejestracji dwóch nowych odmian
kukurydzy Brigado i Ligato
oraz jednej odmiany soi: Regina. Z nowości w krajowym
rejestrze mają się pojawić takie
odmiany pszenicy ozimej jak:
Tonnage (C), Cecilius B (oścista), Activus (A/B) oścista, Faunus (A) - powiedział dyrektor
marketingu Daniel Niewiński.
Temat odmian i ich charakterystykę rozwinął dyrektor ds.
zaopatrzenia i reprodukcji –
Grzegorz Słonecki.
Daniel Niewiński omówił
także nowoczesne technologie pomagające w organizacji
gospodarstwa. Saatbau Profit
Manager to aplikacja pomagająca w lepszym zarządzaniu
produkcją. Jak podkreślił Niewiński, program ten otrzymał

złoty medal na tegorocznych
targach Polagra Premiery.
O nowoczesnych technologiach przerobu nasion mówiła
Katarzyna Macała – dyrektor
zakładu w Oławie, w którym
zaimplementowano sortownik
optyczny ziarna. Przydatny
jest on przy przetwórstwie
rzepaku, jęczmienia, grochu
a szczególnie - soi. Warta
podkreślenia jest ta ostatnia
roślina, bo analogicznie do
istniejących spotkań z cyklu
Agro Akademia oraz Agro
Akademia Jęczmienia, zostaną
w tym roku zorganizowane
konferencje i pokazy polowe
zatytułowane Agro Akademia Soi.
Saatbau Polska jest spółką-córką spółdzielni austriackich
rolników Saatbau założonej
w 1950 roku. Spółdzielnia
początkowo działała tylko na
rzecz swoich spółdzielców, ale
z czasem się rozwinęła, obejmując swoim zasięgiem sąsiednie kraje. Jak podkreślił
prezes Zygmunt Król prawie
97% produkcji nasiennej kukurydzy pochodzi z Polski:
od rolników z woj. opolskiego i dolnośląskiego. Z producentami rolnymi współpracują
oddziały firmy w Środzie Śl,
Kobierzycach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie oraz magazyny
w Olszance, Kurowie i Wierzbowie. Cały materiał siewny
kukurydzy przerabiany jest
w Środzie Śl. - dodał Zygmunt Król.
Alicja Szczypta

REKLAMA

marzec 2018r. | Raport Rolny

™

Na sezon 2018 polecamy
KUKURYDZIANE NOWOŚCI:
SILICIA FAO 140 – NOWOŚĆ - najwydajniejsza w swojej klasie, ponad 60% s.m. kolb w plonie s.m.
ELAMIA FAO 210 – NOWOŚĆ - mocna GRACZKA na rynku
CEFOX FAO 230 - NOWOŚĆ - z maksymalną koncentracją energii
PROPHET FAO 240- NOWOŚĆ - 106% wzorca w plonie świeżej masy w PZPK
SCHELEM FAO 250-260 - NOWOŚĆ – 107% wzorca w doświadczeniach PZPK w 2017 r.
RUDILIA FAO 260 NOWOŚĆ – maksimum wysokoenergetycznej kiszonki i biomasy
DEKANIA FAO 280-300- NOWOŚĆ – 14 ton suchego ziarna z hektara na południu Polski

TRAWY-MIESZANKI:
PL-1 - EKSPRESOWY wiosenny plon
PL-2 – pasza z TURBO-doładowaniem
PL-3 – WYSOKOBIAŁKOWA karma przez wiele lat
PL-4 – UNIWERSALNE źródło paszy
PL-5 – dopasowana na ŁĄKI i PASTWISKA
PL-6 – wieloletnie PASTWISKO również na słabszej glebie
PL-11 – WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS
Pl-12 – JEDYNA TAKA na stanowiska WILGOTNE i ZALEWOWE

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

Polska Wschodnia:
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

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

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

Polska Północno-Zachodnia
Wiesław Pawelec
tel. +48 502 447 541
wieslaw.pawelec@oseva.pl

WWW.OSEVA.PL
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Nowe odmiany kukurydzy
W połowie lutego odbyło
się posiedzenie Komisji ds.
rejestracji odmian kukurydzy.
Każdego roku Krajowy rejestr
wzbogaca się o szereg nowych
odmian kukurydzy, które przeszły pozytywnie dwuletni cykl
badań oceny wartości gospodarczej (WGO) oraz odrębności,
wyrównania i trwałości (OWT).
W tym roku Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie
do Krajowego rejestru 23 nowych
odmian kukurydzy, w tym osiemnaście zalecanych do użytkowania
na ziarno oraz siedem w uprawie
na kiszonkę.

Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych odmian.
Uszeregowano je alfabetycznie
według kierunków użytkowania
i grup wczesności, w których były
oceniane przed zarejestrowaniem.
Litery SC i TC oznaczają odmiany
mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe.
Użytkowanie na ziarno.
Odmiany przydatne do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.
Grupa wczesna
Amanova (KWS)
Odmiana TC, wczesna, FAO
230. Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Wysokość roślin powyżej
średniej. Udział rdzenia w masie
kolby średni. Dość duża odporność
na głownię kolb. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji;
w fazie dojrzałego ziarna liście
i łodygi zasychają
Kaprilias (KWS)
Odmiana TC, wczesna, FAO
230. Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Odmiana tworzy wysokie
rośliny o średniej odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolby średni. Dość duża odporność
na głownię kolb. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji.
W fazie dojrzałego ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
KWS Kampinos (KWS)
Odmiana SC, wczesna, FAO
230. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy rośliny o średniej wysokości i odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolb średni. Dość duża odporność
na głownię łodyg i kolb. Średni
wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego
ziarna, liście częściowo pozostają
zielone.
KWS Krogulec (KWS)
Odmiana TC, wczesna, FAO
230. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy dość wysokie
rośliny, o dość dużej odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolb średni. Średni wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji.
W fazie dojrzałego ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
MAS 11K (Maisadour)
Odmiana SC, wczesna, FAO
210. Plon ziarna duży. Odmiana
tworzy wysokie rośliny, o średniej
odporności na wyleganie. Udział
rdzenia w masie kolby mniejszy.
Dość duża odporność na głownię
łodyg i kolb. Średni wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji.

W fazie dojrzałego ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
RGT Metropolixx (RAGT)
Odmiana TC, wczesna, FAO
230. Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Odmiana tworzy dość
wysokie rośliny, o średniej odporności na wyleganie. Udział
rdzenia w masie kolb mniejszy.
Dość duża odporność na głownię
kolb. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie
dojrzałego ziarna, liście częściowo
pozostają zielone.
SM Polonez (HR Smolice)
Odmiana TC, wczesna, FAO
220-230. Plon ziarna duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny,
o średniej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolb
średni. Dość duża odporność na
fuzariozę i głownię kolb. Średni
wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego
ziarna, liście częściowo pozostają
zielone.
Grupa średniowczesna
ES Hemingway (Euralis)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 250. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy wysokie rośliny,
o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolb średni. Średni wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji.
W fazie dojrzałego ziarna, liście
pozostają zielone.
ES Inventive (Euralis)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 240. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy wysokie rośliny,
o średniej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolb
średni. Dość duża odporność na
głownię łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji.
W fazie dojrzałego ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
ES Perspective (Euralis)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 240. Plon ziarna duży do
bardzo dużego. Odmiana tworzy
bardzo wysokie rośliny, o średniej
odporności na wyleganie. Udział
rdzenia w masie kolb średni. Średni
wigor roślin w początkowej fazie
wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna,
liście częściowo pozostają zielone.
Janero (Syngenta)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 240. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy dość niskie rośliny, o średniej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolb
mniejszy. Dość duża odporność

c.d. art. na str. 24
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na głownię łodyg. Średni wigor
roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna,
liście częściowo pozostają zielone.
Joffrey (Limagrain)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 240. Plon ziarna duży do
bardzo dużego. Odmiana tworzy wysokie rośliny, o średniej
odporności na wyleganie. Udział
rdzenia w masie kolb średni. Dość
duża odporność na głownię łodyg.
Średni wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji. W fazie dojrzałego
ziarna, liście częściowo pozostają
zielone.
Plantus (Freiherr von Moreau)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 250. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy dość niskie rośliny, o średniej odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolb większy. Średni wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji.
W fazie dojrzałego ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
SY Pandoras (Syngenta)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 240. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy dość wysokie
rośliny, o średniej odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie kolb mniejszy. Średni wigor
roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna,
liście częściowo pozostają zielone.
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Grupa średniopóźna
ES Faraday (Euralis)
Odmiana SC, średniopóźna,
FAO 260. Plon ziarna bardzo duży.
Odmiana tworzy dość wysokie
rośliny, o średniej odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolb średni. Dość duża odporność
na głownie (kolb i łodyg). Średni
wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego
ziarna, liście częściowo pozostają
zielone.
LG31250 (Limagrain)
Odmiana TC, średniopóźna,
FAO 250-260. Plon ziarna duży do
bardzo dużego. Odmiana tworzy
dość wysokie rośliny, o średniej
odporności na wyleganie. Udział
rdzenia w masie kolb większy.
Dość duża odporność na głownię
łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie
dojrzałego ziarna, liście częściowo
pozostają zielone.
Użytkowanie na Kiszonkę.
Odmiany przydatne do uprawy
na kiszonkę w całym kraju.
Grupa wczesna
KWS Salamandra (KWS)
Odmiana SC, wczesna, FAO
230. Plon ogólny suchej masy
i plon suchej masy kolb bardzo
duży, plon jednostek pokarmowych duży. Struktura plonu lepsza
od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii powyżej średniej, plon

świeżej masy duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Odporność na głownię
kukurydzy na kolbach poniżej
poziomu wzorca, a na łodygach
na poziomie wzorca. Strawność
roślin – dobra.
Ligato (Saatbau Linz)
Odmiana SC, wczesna, FAO
230, badana dwa sezony wegetacyjne. Plon ogólny suchej masy
duży, plon suchej masy kolb średni, plon jednostek pokarmowych
średni. Struktura plonu średnia.
Wskaźnik koncentracji energii
średni, plon świeżej masy dość
duży. Odmiana tworzy wysokie
rośliny.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Odporność na głownię kukurydzy na
kolbach poniżej poziomu wzorca,
a na łodygach na powyżej wzorca.
Strawność roślin – średnia.
Grupa średniowczesna
Amalfredo (KWS)
Odmiana TC, średniowczesna,
FAO 240. Plon ogólny suchej masy,
plon suchej masy kolb i plon jednostek pokarmowych duży. Struktura
plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii powyżej wzorca, plon
świeżej masy średni. Odmiana
tworzy dość wysokie rośliny.
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność

na głownię kukurydzy na kolbach
i na łodygach powyżej wzorca.
Strawność roślin – poniżej
średniej.
Brigado (Saatbau Linz)
Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 250. Plon ogólny suchej masy
i plon jednostek pokarmowych
bardzo duży, plon suchej masy
kolb duży. Struktura plonu gorsza
od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej wzorca, plon
świeżej masy duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Odporność na głownię
kukurydzy na kolbach i na łodygach poniżej wzorca. Strawność
roślin – średnia.
Odmiany do uprawy na ziarno
i kiszonkę
Agro Janus (KWS)
Odmiana TC, średniowczesna,
FAO 240. Użytkowanie na ziarno:
plon ziarna duży do bardzo dużego. Odmiana tworzy dość wysokie
rośliny, o średniej odporności na
wyleganie. Udział rdzenia w masie
kolb średni. Dość duża odporność
na głownię łodyg. Średni wigor
roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna,
liście częściowo pozostają zielone.
Odmiana przydatna do produkcji
ziarna w rejonach południowym
i środkowym.
Użytkowanie na kiszonkę: plon

ogólny suchej masy, plon suchej
masy kolb i plon jednostek pokarmowych duży. Struktura plonu
średnia. Wskaźnik koncentracji
energii na poziomie wzorca, plon
świeżej masy duży. Odmiana tworzy dość wysokie rośliny. Wigor
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię
kukurydzy na kolbach i na łodygach powyżej wzorca. Strawność
roślin – poniżej średniej. Odmiana
przydatna do uprawy na kiszonkę
w całym kraju.
Keops (KWS)
Odmiana TC, wczesna, FAO
230. Użytkowanie na ziarno: plon
ziarna bardzo duży. Odmiana tworzy dość wysokie rośliny, o średniej
odporności na wyleganie. Udział
rdzenia w masie kolby średni. Dość
duża odporność fuzariozę łodyg.
Średni wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji. W fazie dojrzałego
ziarna, liście częściowo pozostają
zielone. Odmiana przydatna do
produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.
Użytkowanie na kiszonkę: plon
ogólny suchej masy i plon suchej
masy kolb duży, plon jednostek
pokarmowych średni. Struktura
plonu dobra. Wskaźnik koncentracji energii powyżej wzorca, plon
świeżej masy średni. Odmiana
tworzy dość wysokie rośliny.
Wigor roślin w początkowej fazie

wegetacji średni. Odporność na
głownię kukurydzy na kolbach
i łodygach powyżej poziomu wzorca. Strawność roślin – średnia. Odmiana przydatna do uprawy na
kiszonkę w całym kraju.
SM Pokusa (HR Smolice)
Odmiana TC, wczesna, FAO
230. Użytkowanie na ziarno: Plon
ziarna duży. Odmiana tworzy dość
wysokie rośliny, o średniej odporności na wyleganie. Udział rdzenia
w masie kolb powyżej średniej.
Średni wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji. W fazie dojrzałego
ziarna, liście częściowo pozostają
zielone. Odmiana przydatna do
produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.
Użytkowanie na kiszonkę: plon
ogólny suchej masy duży, plon
suchej masy kolb i plon jednostek
pokarmowych średni. Struktura
plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii poniżej wzorca,
plon świeżej masy duży. Odmiana tworzy dość wysokie rośliny.
Wigor roślin w początkowej fazie
wegetacji średni. Odporność na
głownię kukurydzy na kolbach na
poziomie wzorca, a na łodygach
poniżej poziomu wzorca. Strawność roślin – poniżej średniej.
Odmiana przydatna do uprawy
na kiszonkę w całym kraju.
Karolina Piecuch
COBORU, Słupia Wielka

Optymalna ochrona buraków cukrowych
Mijający sezon przyniósł plantatorom buraka cukrowego kolejne wyzwania.

Okres po zbiorach sprzyja planowaniu strategii uprawy i ochrony na przyszły rok. Optymalny
dobór fungicydu pozwoli ustrzec
plantację przed chorobami. Ale
na co jeszcze należy zwracać uwagę, żeby zapewnić dobrą kondycję
roślin i wysokiej jakości plon?
Zakończył się okres zbiorów
buraka cukrowego, pora zatem
na podsumowanie sezonu, przyjrzenie się stosowanym strategiom
ochrony plantacji przed chorobami i kondycji tegorocznych
plonów. To także odpowiedni
moment, żeby rozważyć i zaplanować sposoby ochrony buraka
w przyszłym roku. Pomocne dla
rolników będą obserwacje, jakie

prowadzili specjaliści z firmy INNVIGO na plantacji produkcyjnej. Znajduje się ona na Kociewiu
– w regionie Pomorza Gdańskiego, na lewym brzegu Wisły.
Tuż przed zbiorami na plantacji produkcyjnej widoczne było
intensywne porażenie chorobami
liści buraka cukrowego. Chociaż
na ogół tego typu schorzenia są
kojarzone z chwościkiem buraka,
na Kociewiu masowo występowała brunatna plamistości liści.
Nać buraka została zdominowana
przez tę chorobę grzybową, której szkodliwość polega na tym,
że opanowuje blaszkę liściową,
powodując utratę powierzchni
asymilacyjnej. Buraki miały

dużą ilość nekroz – te charakterystyczne plamy na liściach
spowodowały, że rośliny kończące wówczas wegetację słabiej
się rozwijały. Nekrozy obejmowały od 20 nawet do 100% blaszek
liściowych, koncentracja chlorofilu była bardzo niska, a liście
żółkły, rozkładały się, rozpoczęły
się już procesy gnilne. Jak przewidywali eksperci prowadzący
plantację, skutkowało to mniejszą
masą części korzennej i niższym
plonem o gorszych parametrach
przetwórczych, czyli o mniejszej
zawartości cukru netto.
Jaka była przyczyna wystąpienia tej choroby? Plantację produkcyjną chroniono standardowymi

fungicydami. Błąd polegał na
tym, że zabieg został wykonany zbyt wcześnie, przy użyciu
preparatów o krótkotrwałym
działaniu. Tymczasem w rejonie
Kociewia infekcja miała miejsce później niż przewidywano.
Co więcej, zastosowane zostały
preparaty, które nie obejmowały
swoim spektrum sprawcy brunatnej plamistości liści buraka.
Oczywiście nie można było już
nic zrobić – ze względu na okres
karencji fungicydów oraz na zbliżającą się porę zbiorów. Plantatorzy, którzy również znaleźli się
w takiej sytuacji, niestety musieli pogodzić się z poniesioną
stratą, czyli ze zdecydowanym

spadkiem plonu korzeni buraków, a zarazem mniejszą ilością
produkowanego z nich cukru.
Czy można było coś zaradzić
na ten problem i powstrzymać
zagrożenie? – W tych warunkach
należało obserwować buraki,
a w zasadzie buraczki czerwone,
dlatego że są one szybciej infekowane przez sprawców chorób
grzybowych. Jeżeli zidentyfikujemy symptomy zakażenia na buraczkach – czy to będzie brunatna
plamistość liści, czy chwościk
buraka – mamy 10 dni na wykonanie zabiegu fungicydowego
w burakach cukrowych. Często
plantatorzy wsiewają buraczki
w środek pola, żeby wykorzystać
tę prostą metodę wskaźnikową –
radzi Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie
INNVIGO. – Trzeba pamiętać,
że stosowanie fungicydów w burakach cukrowych należy do
najbardziej efektywnych ekonomicznie narzędzi. Wartość
plonu uratowanego dzięki użyciu prawidłowych fungicydów
w odpowiednim terminie jest na
pewno wyższa niż porównywalny

efekt np. w produkcji zbóż – przypomina ekspert.
Andrzej Brachaczek wyjaśnia,
jakie cechy powinien mieć optymalnie działający fungicyd do
buraków cukrowych: – Warunkiem podstawowym jest kontrola
porażenia i rozwoju grzybów,
a drugim dostatecznie długie
działanie. Równie ważny jest
wpływ na fizjologię roślin, żeby
poprawić procesy metaboliczne,
a w konsekwencji budować lepszy, większy plon – z korzyścią
dla producenta, jak i dla przetwórstwa. Rekomendowanym
przez INNVIGO rozwiązaniem są
fungicydy Porter 250 EC / Dafne
250 EC. Zawierają one difenokonazol, substancję aktywną
z grupy triazoli, zarejestrowaną
w Polsce po raz pierwszy właśnie
przez tę firmę. Z punktu widzenia
plantatorów ważne jest również,
że dotychczas nie stwierdzono
występowania odporności patogenów na difenokonazol.
Więcej informacji na stronie:
www.innvigo.com
Źródło:RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Uprawa ziemniaka bardzo wczesnego jest kosztochłonna i pracochłonna.
Podejmując się uprawy
ziemniaka na bardzo wczesny zbiór, chcąc uzyskać po
40 dniach od wschodów plon
na poziomie 18–20 a nawet
25 ton z ha należy pamiętać
o kilku ważnych i specyficznych elementach jego uprawy.
Różnice w plonie i tempie
jego przyrostu, związane są
ściśle z właściwym doborem
odmiany oraz odpowiednio
przeprowadzonym zabiegiem
podkiełkowania bulw.
Ponadto uprawiający jest
narażony na ryzyko dużych
zmian cenowych tj. ich spadków w krótkim okresie czasu.
Z jednej strony uprawiający
konkuruje z rolnikami na krajowym rynku a ściślej lokalnym, ponieważ w całym kraju
nie uprawia się bardzo wczesnego ziemniaka, a z drugiej
strony konkuruje z globalnym
rynkiem sieci handlowych. To
wywiera, w dobie gospodarki rynkowej, duży wpływ na
ceny młodych czy też świeżych ziemniaków poprzez
ich import z krajów basenu
morza śródziemnego, gdzie
okres wegetacji rozpoczyna się
znacznie wcześniej niż w kraju
nad Wisłą.
Robiąc analizę ekonomiczną opłacalności tego
typu uprawy rolnik musi
uwzględnić zmienność warunków pogodowych okresu
wegetacji, kiedy sadzeniaki lub
rośliny narażone są na wiosenne przymrozki. Powodzenie
uprawy ziemniaków na wczesny zbiór zależy również od
warunków wilgotnościowych.
W początkowej fazie wzrostu
roślina wspomaga się wodą
dostępną w bulwie, ale niedobór wody w czerwcu hamuje
wzrost i rozwój nowo wytworzonych bulw a następnie
wpływa ujemnie na wielkość
plonu, w szczególności frakcji
handlowej (powyżej 28 mm).
Na rynku nasiennym bardzo wczesnych odmian ziemniaka jest około 30. Prawie
połowa z nich wpisana jest
do krajowego rejestru (KR).
Natomiast wśród odmian
wczesnych, których okres
wegetacji jest dłuższy od
5 do 10-15 dni, rolnicy mają
wybór wśród oferowanych aż
50 odmian, z czego 26 jest
wpisanych do KR. Odmiany
zarejestrowane w naszych
warunkach klimatyczno-glebowych dają częściową gwarancję powodzenia uprawy, na
pewno większą niż odmiany

wpisane do wspólnotowego
katalogu odmian (CCA). Dlatego przy wyborze odmiany
rolnicy powinni kierować
się wynikami badań odmianowych przeprowadzanych
w warunkach przyrodniczo-rolniczych naszego kraju.
Takie wyniki zapewnia system Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(PDO), koordynowany przez
COBORU na terenie całego
kraju. W załączonych tabelach (1, 2, 3) przedstawione
są wyniki dla poszczególnych
grup wczesności, gdzie plony podano w odniesieniu do
wzorca, który stanowi średnią ze wszystkich badanych
odmian w grupie wczesności.
Wśród siedmiu prezentowanych odmian bardzo wczesnych po 40 dniach od pełni
wschodów najwyższymi plonami wykazały się odmiany:
holenderskie Riviera i Arielle oraz polskie Miłek, Denar
i Lord (tab.1). Natomiast po
zakończeniu wegetacji (tab.2.)
najwyższy poziom plonowania wykazały dwie krajowe
odmiany Lord oraz Denar
zarejestrowane w 1999 roku
oraz zagraniczne kreacje takie
jak: Arielle i Impala.
W grupie odmian wczesnych w latach 2016 2017 przetestowano jedenaście
odmian (tab.3). W tej grupie
wczesności najpopularniejsza
jest niemiecka odmiana Vineta. Jednak na szczególną uwagę zasługują również polskie
odmiany takie jak: Gwiazda,
Ignacy czy Michalina, cechujące się wysoką wartością kulinarną i kształtnymi bulwami
o płytkich oczkach, które plonują powyżej 50 t/ha.
Należy jednak pamiętać,
że podstawowym warunkiem
uzyskania takiego plonu bulw
jest przede wszystkim zdrowy,
kwalifikowany materiał sadzeniakowy. Ziemniaki tej samej
odmiany wysadzane przez
kilka lat, wykazują znacznie
niższą zdolność plonotwórczą. Główną przyczyną jest
zawirusowanie oraz choroby
bakteryjne (głównie czarna
nóżka).
Przy tego typu uprawie (szczególnie na bardzo
wczesny zbiór bez okrywy),
należy brać pod uwagę warunki pogodowe. Ziemniak
mocno reaguje na skrajne
warunki hydrotermiczne,
w szczególności przygruntowe przymrozki i chłody, które

wydłużają wschody i tym samym wegetację.
W doświadczeniach zastosowano nawożenie mineralne dostosowane do potrzeb
ziemniaka i zasobności makroskładników w glebie.
Stosowane jest odpowiednie
zmianowanie oraz jesienna
i wiosenna uprawa roli. Należy
podkreślić, że doświadczenia
są prowadzone w warunkach
pełnej ochrony przed chwastami, stonką oraz zarazą
ziemniaka.
Dodatkowym ułatwieniem
przy wyborze odmian do uprawy dla rolników są „Listy odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województw”. Listy te zawierają od kilku do
kilkunastu odmian najwartościowszych i najbardziej dostosowanych do lokalnych
warunków uprawy.
Pełna charakterystyka
wszystkich odmian zawarta
jest w corocznie aktualizowanej i publikowanej przez
COBORU „Liście Opisowej
Odmian”, ponadto pełne
informacje wynikowe dotyczące doświadczeń PDO odmian ziemniaka oraz innych
roślin uprawnych dostępne
są na stronie www.coboru.pl/
pdo oraz wielu licznych regionalnych opracowaniach
dotyczących PDO.
Dr inż. Tomasz Lenartowicz
COBORU
Słupia Wielka

Tabela 1. Ziemniak – odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po 40 dniach od wschodów. Plon
bulw. Lata zbioru 2016-2017
Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiana

2017

Plon handlowy
(% wzorca)

2016

1

2017

2016

2

Wzorzec,
dt z ha, %

3

207

234

193

222

1

Riviera

NL

109

112

111

114

2

Viviana

DE

103

95

104

94

3

Denar

PL

102

97

100

97

4

Miłek

PL

102

81

102

81

5

Arielle *

NL

100

115

101

117

6

Lord

PL

99

94

98

93

7

Impala

NL

85

105

84

105

Tabela 2. Ziemniak – odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po zakończeniu wegetacji.
Plon bulw i zawartość skrobi. Lata zbioru 2016-2017
Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiana

2017
1

Plon handlowy
(% wzorca)

2016

2017

2

Wzorzec,
dt z ha, %

475

Zawartość skrobi
(%)

2016

2017

3

2016
4

527

448

499

11,8

11,8

1

Lord

PL

108

108

108

109

11,7

11,7

2

Arielle *

NL

108

106

110

108

12,4

12,2

3

Denar

PL

107

110

107

111

11,4

11,5

4

Impala

NL

103

111

101

110

11,2

11,2

5

Viviana

DE

93

90

94

90

11,6

11,8

6

Miłek

PL

91

86

90

83

13,5

13,6

7

Riviera

NL

90

89

90

89

11,0

10,8

Tabela 3. Ziemniak – odmiany jadalne wczesne.
Plon bulw i zawartość skrobi. Lata zbioru 2016-2017
Lp.

Plon ogólny
(% wzorca)

Odmiana

2017
1

2016

Plon handlowy
(% wzorca)
2017

2

Wzorzec,
dt z ha, %

512

2016

Zawartość skrobi
(%)
2017

3
536

484

2016
4

509

112

13,1

12,6

w1

Bohun

PL

116

12,6

2

Michalina

PL

111

108

112

109

12,5

12,3

3

Ignacy

PL

107

116

106

117

12,2

12,4

4

Owacja

PL

105

93

105

93

13,7

12,8

5

Gwiazda

PL

103

105

103

105

12,1

12,0

6

Madeleine

NL

100

101

101

102

11,9

12,0

7

Magnolia

PL

96

8

Vineta

DE

95

95

97

96

12,9

12,7

9

Bellarosa

DE

93

96

95

98

12,3

12,2

10

Aruba

PL

89

96

87

96

15,4

15,2

11

Altesse

FR

86

101

85

98

12,9

12,8

97

15,9

Ziemniaki średniopóźne i późne
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W KR odmian ziemniaka, najliczniejszą grupę stanowią odmiany jadalne do konsumpcji
bezpośredniej.
Cechy które je wyróżniają
to przede wszystkim: smakowitość, typ konsumpcyjny
(A – sałatkowy, B – ogólnoużytkowy, C – mączysty),
kształt bulw, głębokość
oczek, gładkość skórki,
barwa miąższu. W tej grupie znajduje się 58 odmian
w tym 36 uzyskanych przez
krajowe hodowle. Wśród jadalnych odmian krajowych
4 wykazują przydatność do
produkcji chipsów (Justa,
Etiuda, Etola, Legenda)
oraz 2 do produkcji frytek
(Finezja, Gawin). Natomiast
w grupie jadalnych odmian
zagranicznych 6 odmian
jest polecanych głównie
do przetwórstwa na chipsy
(Augusta, Fianna, Fresco,
Honorata, Lady Claire,
VR808) i 4 głównie na frytki
(Amora, Asterix, Innovator,
Victoria).
Zachęcamy do zapoznania
się z wynikami odmian średniowczesnych oraz średniopóźnych, które mogą być
używane do konsumpcji
bezpośredniej jak również
do przechowywania.
W najliczniejszej grupie
odmian średniowczesnych,
najwyższymi plonami wykazały się odmiany Oberon, Jurek oraz Mazur. Dostępność
sadzeniaków tych odmian
będzie średnia. Ciekawie
zapowiada się Lech zarejestrowany w 2016 roku Ze
względu na „kryterium nowości” i niski współczynnik
rozmnażania ziemniaka, dostępność tej odmiany może
być ograniczona. Wśród

odmian zagranicznych stabilny poziom plonu, powyżej
średniej wzorca, uzyskała
Satina, która cieszy się od
kilkunastu lat dużym zainteresowaniem rolników
oraz holenderska odmiana
El Mundo która pochodzi
ze Wspólnnotowego katalogu Odmian roślin Rolniczych (CCA).
Wśród odmian średniopóźnych i późnych jadalnych, które mają najmniejszy
udział w strukturze KR, warto zwrócić uwagę na średniopóźną, plenną, niemiecką
odmianę Jelly, cechującą się
dobrymi walorami kulinarnymi, i wysoką wartością
przechowalniczą. W omawianym okresie odmiana ta
miała największą powierzchnię plantacji nasiennych
w swojej grupie wczesności.
Należy wspomnieć, że
w 2018 roku Krajowy rejestr
wzbogacił się o trzy nowości ziemniaczane, z których
jedna, średniowczesna o nazwie Gardena, ze względu
na wysoką odporność na porażenie zarazą ziemniaka,
może być dobrym wyborem
dla gospodarstw preferujących niskonakładowy system
uprawy. Również z powodzeniem może być uprawiana
na ogródkach działkowych.
Pozostałe dwie nowości są
również jadalne: wczesna
Ismena i średniowczesna
Irmina.
Dr inż. Tomasz Lenartowicz
COBORU
Słupia Wielka

Tabela 1. Wybrane cechy użytkowe ziemniaków jadalnych średniowczesnych i średniopóźnych
Odmiana

Zbiór po zakończ. weget.
(plon, dt/ha)
plon ogólny
2017

2016

Zawartość skrobi (%)

plon handlowy
2017

2016

2017

Kształt bulw

Typ
Smk bulw
kuli-narny

2016

Odporn. na choroby (skala 9°)
Wiru-sy

alZaraparch zwykły
-za ziemn. ternarioz.

odmiany średniowczesne
Wzorzec

574

561

534

526

13,7

14,2

–

–

–

–

–

–

–

Oberon

631

583

569

515

13,1

13,2

ow

AB

7,0

8

3,5

8,1

8,2

Jurek

624

589

590

552

13,0

13,4

oow

B–BC

7,2

8

4,5

7,9

7,8

Mazur

604

583

580

552

14,8

15,5

ow

AB

6,6

7

3

8,3

8,1

Lech

600

-

542

-

13,7

-

oow

B-BC

7,0

8

5

8,2

7,3

El Mundo

584

662

548

631

11,4

12,2

ow

AB-B

7,2

bd

bd

8,6

7,3

Tajfun

582

567

553

542

16,2

16,6

ow

B–BC

7,0

7

5

8,1

7,9

Laskara

570

595

535

558

15,7

16,3

oow

B-BC

6,7

5-6

4,5

8,6

7,7

Finezja

566

555

519

510

15,6

16,3

oow

BC

6,5

9

4,5

8,5

7,8

Satina

554

589

529

568

13,0

13,5

oow

B

7,5

5

3

7,9

8,2

Cekin

544

-

510

-

15,0

-

oow

B–BC

7

5

4

7,9

7,7

Malaga

526

-

473

-

11,8

-

ow

B–BC

6,4

8

7

7,4

7,7

Orchestra

486

477

454

447

11,2

11,0

oow

AB

6,5

8

2

7,9

8,0

Honorata

-

471

-

442

-

16,1

oow

BC

6,7

5-6

3

8,4

7,4

Wzorzec

574

570

534

541

Mondeo

-

593

-

568

Syrena

-

570

-

530

Jelly

585

547

560

525

odmiany średniopóźne i późne
14,7

–

–

–

–

–

–

–

-

14,7

oow

B–BC

6,7

3–4

3–4

7,9

7,3

-

14,9

ow

B

7,0

8

5

7,1

7,6

14,6

ow

B

7,5

5

5

7,6

7,9

Objaśnienia: kształt bulw: oow – okrągłoowalny, ow – owalny, o – okragły, typ konsumpcyjny:
AB – sałatkowy, B – ogólnoużytkowy, BC – lekko mączysty, C – mączysty; skala: 9 – odmiana
bardzo odporna, 1 – odmiana bardzo podatna.
Typ
użytkowy

jadalne
- przetwórstwo*
skrobiowe
liczba
razem
%

Grupa wczesności
bardzo
wczesne

wczesne

średnio-wczesne

13

18

25

4

1
14
12

5
1
24
25

7
12
41
43

1
3
9
10

Tabela 2. Liczba odmian w Krajowym Rejestrze

średnio- późne

Krajowe

Zagraniczne

-

36

22

9
9
10

1
23
60
61

13
2
38
39

późne

liczba odmian w KR

Nowości od INNVIGO

Oferta INNVIGO powiększyła się o nowy herbicyd.
JUPITER 700 SC to herbicyd
zawierający substancję czynną
metamitron. Jest on przeznaczony do zwalczania chwastów
w buraku cukrowym.
Etykieta preparatu JUPITER
700 SL jest dostępna na stronie:
ht t p: // i n nv igo.com /
jupiter-700-sc/
Jest również rozszerzenie

rejestracji herbicydu BARISTO
500 SC oraz insektycydu LOS
OVADOS 200 SE.
Rozszerzenie etykiety herbicydu BARISTO 500 SC, zawierającego substancję czynną
napropamid, dotyczy stosowania w truskawce.
Nowa etykieta preparatu BARISTO 500 SC jest dostępna

na stronie:
ht t p: // i n nv igo.com /
baristo-500-sc/
LOS OVADOS 200 SE, zawierającego substancję czynną
acetamipryd, dotyczy:
Zwalczania w rzepaku ozimym chowacza podobnika
i pryszczarka kapustnika w fazach BBCH 62-69

Zwalczania w rzepaku jarym
chowaczy, pryszczarka kapustnika, słodyszka, gnatarza rzepakowca i mszyc
Zwalczania w jabłoni mszyc
i owocówki jabłkóweczki
Zwalczania wskazanych
w etykiecie rejestracyjnej szkodników w uprawach małoobszarowych: wiśnia, czereśnia,

orzech włoski, leszczyna, grusza, śliwa, tytoń, pomidor pod
osłonami, papryka pod osłonami, oberżyna pod osłonami,
rośliny szkółkarskie ozdobne
i leśne oraz wierzba energetyczna i purpurowa (wiklina).
Nowa etykieta preparatu
LOS OVADOS 200 SE jest
dostępna na stronie:

ht t p: // i n nv igo.com /
los-ovados-200-se/
Oprócz insektycydu LOS
OVADOS 200 SE INNVIGO
oferuje drugi środek zawierający acetamipryd o takich samych właściwościach o nazwie
APIS 200 SE.
Źródło: INNVIGO
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Ziemniaki nie tuczą!
Jedz ziemniaki – w zdrowej formie.
Ziemniaki, lubiane przez
80% Polaków, często goszczą
na polskich stołach. Z badań
zrealizowanych na potrzeby
kampanii „Ziemniaki czy
kartofle? Wybierz, smakuj
i jedz” wynika, że kilka razy
w tygodniu spożywa je aż
77% ankietowanych, a każdego dnia – 14%! Uwzględniając te produkty w codziennym
żywieniu, warto wiedzieć, jak
je przygotować, by służyły nie
tylko naszemu zdrowiu, ale
i… sylwetce. O sposobach na
zachowanie walorów odżywczych i dietetycznych kartofli
opowie dietetyk Urszula Somow, ekspert kampanii „Ziemniaki czy kartofle?”.
- Ziemniaki często, choć
niesłusznie, postrzegane są
jako tuczące. Biorąc jednak
pod uwagę ich zalety, kartofle mogą być bez obaw wykorzystywane w codziennym
jadłospisie, z korzyścią zarówno dla zdrowia, jak i masy ciała. Ważne jest, jaką technikę
kulinarną wybierzemy, oraz
z jakimi dodatkami je połączymy – mówi Urszula Somow,
ekspert kampanii „Ziemniaki
czy kartofle?”.
2/3 pytanych Polaków twierdzi, że wie, jak przygotować
ziemniaki, by zachowały one
wartości odżywcze. Czy rzeczywiście mamy świadomość,
w jaki sposób właściwie je
przyrządzić i podać?
- 100g upieczonego w skórce
ziemniaka ma ok. 90 kcal, co
czyni go produktem o umiarkowanej ilości energii. Ziemniaczany posiłek staje się
wysokokaloryczny głównie
z powodu skwarek, zawiesistych sosów lub dużej ilości masła, bądź podawanego
razem z kartoflami smażonego,
panierowanego kotleta, przy
braku świeżych warzyw. To
jedne z najczęstszych błędów,
jakie popełniamy, wykorzystując ziemniaki w naszej kuchni
– uważa dietetyk.
Istnieje jednak sposób,
który pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć kaloryczność ziemniaków. To dzięki
skrobi ziemniaczanej, która
po ugotowaniu, a następnie
schłodzeniu (np. wstawiając kartofle do lodówki) jest
oporna na działanie enzymów
trawiennych. Ponieważ skrobia staje się nieprzyswajalna,
organizm nie może pozyskać
z niej energii, czyli kalorii.
- Ugotowane i ostudzone ziemniaki nie tylko mają
mniej kalorii, ale także zyskują wartości zdrowotne, m.in.
pomagają kontrolować poziom

glukozy po posiłku, korzystnie
wpływają na stan mikroflory
bakteryjnej, chronią przed niektórymi nowotworami i regulują poziom cholesterolu we
krwi. Zimne kartofle idealnie
sprawdzają się w sałatkach –
przekonuje ekspert kampanii
„Ziemniaki czy kartofle?”.
Co istotne, ziemniaki odznaczają się wysokim indeksem
sytości. Po spożyciu dania, zawierającego kartofle, dłużej
będziemy czuć się najedzeni
i zmniejszymy prawdopodobieństwo podjadania między
posiłkami, a to niewątpliwie
sprzyja utracie zbędnych kilogramów i utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach
kampanii, ziemniaki stanowią dla Polaków głównie
dodatek do obiadu. Niemal
80% respondentów najczęściej
spożywa ten posiłek właśnie
z kartoflami!
- Jedząc obiad z ziemniakami, starajmy się ich nie smażyć
i pamiętajmy, że o całkowitej
kaloryczności decydować będą
zastosowane techniki kulinarne oraz wybrane do posiłku
dodatki. Podstawą większości
dań powinny być warzywa,
na przykład w postaci surówki lub w innej kolorowej
formie. Startą marchewką czy
cukinią możemy wzbogacić
placki ziemniaczane, koniecznie pieczone, a nie smażone.
Podobnie upiec można frytki lub łódeczki z ziemniaków, które w towarzystwie
tymianku bądź rozmarynu
będą smakowały wybornie.
Sprawdźmy też warzywne zapiekanki z ziemniakiem oraz
zupy krem z dodatkiem kartofli – to pyszne sposoby na
zachowanie zdrowia i zgrabnej
sylwetki – podkreśla dietetyk
Urszula Somow.
Ogólnopolska kampania
informacyjno-edukacyjna
„Ziemniaki czy kartofle?
Wybierz, smakuj i jedz” sfinansowana jest ze środków
Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw. Organizatorem
kampanii jest Polski Związek Producentów Ziemniaków
i Nasion Rolniczych.
Więcej informacji o kampanii oraz przepisy na niestandardowe dania z wykorzystaniem
polskich ziemniaków można
znaleźć na stronie internetowej
oraz na profilu na Facebooku:
www.ziemniakiczykartofle.pl; www.facebook.com/
ziemniakiczykartofle
Źródło: ITBC Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

VAT po nowemu
Z początkiem roku weszły
nowe przepisy dotyczące podatku VAT.
Rolnicy, na równi z przedsiębiorcami, będą teraz podlegać temu opodatkowaniu.
Oznaczać to będzie sporo
utrudnień. Jak to wygląda
w szczegółach? Pytamy Z-cę
dyrektora departamentu VAT,
Zbigniewa Makowskiego, z Ministerstwa Finansów.
Od kiedy wchodzą w życie
nowe przepisy?
W 2018 r. wchodzą w życie dwie istotne zmiany w zakresie podatku VAT. Pierwszą
jest obowiązek prowadzenia
również przez mikroprzedsiębiorstwa elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży
VAT i rejestr zakupów VAT)
i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla
potrzeb VAT (JPK_VAT), który obowiązuje od 1 stycznia
2018 r.
Drugą zmianą jest wprowadzenie nowej formy rozliczeń czyli metoda podzielonej
płatności, która będzie mogła
być stosowana począwszy od
1 lipca 2018 r.
Zacznijmy od tych rolników, których jest najwięcej, czyli ryczałtowych. Czy
ich będą dotyczyły zmiany
przepisów?
Jeśli chodzi o obowiązek
przesyłania JPK_VAT to rolnicy
ryczałtowi, a więc zwolnieni
od podatku VAT (w zakresie
sprzedaży produktów rolnych
z własnej działalności rolniczej
i świadczenia usług rolniczych)
nie mają obowiązku składania JPK_VAT. Mogą natomiast
korzystać z opisanej poniżej
nowej formy rozliczeń czyli mechanizmu podzielonej
płatności.
A dla rolników – VATowców – jakie zmiany są
najważniejsze?
Rolnicy „VATowcy” są traktowani jak inni podatnicy podatku VAT czynni i mają do
nich zastosowanie wprowadzane przepisy.
Jak wysyłanie JPK ma działać w praktyce?
Od 1 stycznia 2018 r. rolnicy
rozliczający podatek VAT, jako
podatnicy VAT czynni (tzw.
VATowcy) mają obowiązek
prowadzenia elektronicznej
ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów
VAT) i przesyłania jej jako
Jednolitego Pliku Kontrolnego
dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
Podmioty te będą zobowiązane
do składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie
pliku JPK_VAT bez wezwania

do 25. dnia po zakończeniu
danego miesiąca. Jeśli podmioty te rozliczały się do tej
pory metodą kwartalną, plik
JPK_VAT będą musiały przesyłać co miesiąc. Pierwszy termin
przesłania JPK_VAT to 25 luty
2018 r. (za styczeń 2018 r.).
Z myślą o najmniejszych
przedsiębiorcach Ministerstwo
Finansów udostępniło bezpłatną
aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT,
która pozwoli również na generowanie i wysyłanie JPK_VAT.
Split payment, czyli płatność podzielona, oznacza,
że osobno przelewamy kwotę netto a osobno kwotę
VAT. Czy ten mechanizm
dotyczy rolników? Czy jest
obowiązkowy?
Wprowadzany od dnia
1 lipca 2018 r. mechanizm
podzielonej płatności to nowa,
dodatkowa forma rozliczeń
należności wynikających
z otrzymanych faktur i może
być stosowana pomiędzy
kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą
do zapłaty za fakturę z VAT.
Nowe regulacje będą dotyczyły również rolników, o ile
są posiadaczami rachunków
rozliczeniowych w bankach
lub mają imienne rachunki
w SKOK, założone w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Rolnik, który jest
tzw. VATowcem będzie mógł
wykorzystywać podzieloną
płatność do zapłaty za nabyte towary lub usługi, a także
będzie mógł otrzymać zapłatę w podzielonej płatności od
swojego kontrahenta. Natomiast rolnik ryczałtowy będzie
mógł korzystać z podzielonej
płatności tylko do zapłaty za
nabywane towary i usługi,
o ile oczywiście nabycie będzie dokumentowane fakturą
z wykazanym VAT.
Mechanizm podzielonej
płatności polega na tym, że
zapłata kwoty odpowiadającej
całości lub części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury jest dokonywana na
rachunek VAT, natomiast zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości
sprzedaży netto jest płacona
na rachunek rozliczeniowy (lub
rachunek w SKOK) nabywcy
lub jest rozliczana w inny
sposób.
Mechanizm podzielonej
płatności dotyczy tylko rozliczeń dokonywanych w formie przelewu, nie dotyczy np.
kart płatniczych, przekazów,
weksli, gotówki, kompensat,
potrąceń.

OSPODARSTWO

Jest to dobrowolna forma,
o wyborze której decydują
strony transakcji, a w szczególności nabywca towarów lub
usług. Co więcej dobrowolność
oznacza również, że można ten
mechanizm stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda
faktura musi być uregulowana
z zastosowaniem mechanizmu
– nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem
tego mechanizmu i w jakiej
części oraz wobec którego dostawcy go zastosuje.
Zapłata przy użyciu tego mechanizmu będzie opierała się
na jednym przelewie (specjalny
komunikat przelewu). Nabywca
nie musi znać numeru rachunku
VAT dostawcy gdyż na przelewie, tak jak dotychczas będzie
wskazywał rachunek rozliczeniowy dostawcy. Jeżeli wybierze
ten specjalny przelew to będzie
wskazywał w nim kwotę brutto
z faktury, kwotę podatku VAT,
numer faktury za którą płaci
i numer NIP dostawcy. Wówczas
kwota netto zostanie przelana
dostawcy na rachunek rozliczeniowy w banku lub rachunek
w SKOK-u a kwota podatku
VAT trafi na jego rachunek VAT.
Środki zgromadzone na
rachunku VAT będą mogły
być przeznaczone na zapłatę
zobowiązania VAT do urzędu
skarbowego lub zapłatę kwoty
odpowiadającej kwocie VAT
z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.
Jeżeli na rachunku VAT
zgromadzą się środki, których w ocenie podatnika - nie będzie
mógł spożytkować na zapłatę
podatku VAT do urzędu lub zapłacenie podatku VAT swoim
kontrahentom z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, wówczas można
złożyć wniosek do naczelnika
urzędu skarbowego o przekazanie środków z rachunku VAT na
rachunek rozliczeniowy.
Naczelnik na podjęcie decyzji ma 60 dni. Może odmówić
wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy podatnik posiada
zaległości w podatku VAT
(do wysokości tej zaległości)
lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania
podatkowe z tego tytułu nie
zostaną wykonane. W takiej
sytuacji wydaje decyzję, od
której można się odwołać.
Dla podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym
stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności przewidziane są zachęty. W szczególności
w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą
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miały zastosowania przepisy
związane ze stosowaniem niektórych sankcji oraz nie będzie się stosować przepisów
o odpowiedzialności solidarnej. Płacenie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności będzie także wykazywać,
że nabywca dochował należytej staranności zawierając
transakcję z kontrahentem, co
będzie miało bardzo istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa
VAT naliczonego nabywców.
Ponadto, jeżeli podatnik
zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT,
wówczas taki zwrot będzie
dokonany w przyspieszonym
terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu
zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.
Co do możliwości stosowania mechanizmu podzielonej
płatności przez rolników to
jak najbardziej jest to grupa,
która może wykorzystywać
nową formę rozliczeń.
W niedługim czasie na stronie Ministerstwa Finansów
zostaną zamieszczone objaśnienia podatkowe przedstawiające działanie mechanizmu
podzielonej płatności i zachęty
wynikające z takiej formy rozliczeń. Zachęcam rolników do
zapoznania się z tymi objaśnieniami bez względu na to czy
zdecydują się stosować w swoich
rozliczeniach mechanizm podzielonej płatności czy też nie.
Czy rolnik będący VATowcem może wrócić na ryczałt?
Rolnik ryczałtowy, a więc
zwolniony od podatku VAT
(w zakresie sprzedaży produktów rolnych z własnej działalności rolniczej i świadczenia
usług rolniczych) może zrezygnować z tego zwolnienia,
będzie on wtedy miał status
podatnika VAT czynnego i będzie rozliczał ten podatek na
zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT.
Rolnik będący podatnikiem
VAT czynnym (który zrezygnował ze zwolnienia) może
ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku – nie wcześniej jednak niż po upływie
trzech lat od daty rezygnacji
ze zwolnienia. Zwolnienie to
będzie obowiązywać pod
warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu
skarbowego przed początkiem
miesiąca (lub kwartału – w zależności od okresu rozliczeniowego), od którego chce on
ponownie z tego zwolnienia
skorzystać.
Rozmawiała Alicja Szczypta

100 lat ciągników John Deere, cz. II
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Jak zbudować ciągnik, który będzie najbardziej innowacyjny na rynku.
Największe ciągniki, nowe
modele, imponujące wzrosty
sprzedaży, innowacyjna kabina – to tylko kilka najważniejszych wydarzeń z życia
firmy John Deere w okresie
1951- 1980.
Cofnijmy się w czasie, aby
poznać drugą część historii
ciągników amerykańskiego
producenta.
Początek lat 50-tych to
znikające ślady wojennych
ograniczeń i początek dużej
konkurencji na rynku rolniczym. John Deere decyduje
się na zmianę nazewnictwa
swoich coraz bardziej wydajnych maszyn, na oznaczenia
numeryczne.
Podbój Europy
W 1956 roku John Deere
przejmuje firmę Lanz Company w Mannheim rozpoczynając ofertę maszyn w Europie.
Ostatni model produkowany pod marką Bulldog to
D4016. Dwa lata później
w 1958, ciągnik ten jest już
produkowany pod marką John
Deere w kolorach zielono –
żółtych. Moce tego modelu
to 40 KM generowane przez
1- cylindrowy silnik. Ciągnik
o masie 2650 kg wyposażony był w przekładnię z 6-cioma przełożeniami do jazdy
w przód i jednym biegiem do
tyłu. Prędkość maksymalna to
18 km/h. Jednocześnie w tym
samym roku marka rozpoczyna
produkcję modelu 520, dedykowanego przede wszystkim do
prac międzyrzędowych. Został
on wyposażony w silnik 2-cylindrowy o mocy 36 KM. Silnik
ten charakteryzował się dużą
ekonomicznością i niskim zużyciem paliwa podczas testów,
co zostało potwierdzone w instytucie Nebrasca. Rekordowo
niskie spalanie zostało „pobite”
w ostatnich latach przez serię
ciągników 8R.
Model 730 – ciągnik do
upraw rzędowych
W 1958 roku na rynek trafia
model 720, czyli największy
z dotychczasowych produkowanych ciągników do upraw
rzędowych. Model ten był
ostatnią generacją ciągników
John Deere z wysokoprężnym
silnikiem 2-cylindrowym. Początkowo dostępny z silnikiem
benzynowym, przystosowanym do zasilania różnymi rodzajami paliw lub silnikiem
zasilanym gazem LPG.
Trzy lata później, w 1961 roku,
następuje istotny moment

w dziejach firmy, która przekształca się w ogólnoświatowy
koncern produkcyjny. Właśnie
wtedy zapada decyzja o wybudowaniu w Meksyku zakładu
montażowego małych ciągników. W ciągu następnych kilku lat marka John Deere trafia
do takich krajów jak: Francja,
Argentyna czy Republika Południowej Afryki.
Ciągnik 8010 - największy
ciągnik jaki kiedykolwiek
zbudowano
Jesienią 1959 roku, John Deere wprowadził do produkcji
ciągnik 8010 Goliath. Porównania do biblijnego wojownika
Goliata nie są przypadkowe,
ponieważ był to ogromny model z sześciocylindrowym silnikiem diesla o mocy 150 KM.
Aby wyobrazić sobie jaką
dysponował mocą wystarczy
wspomnieć, że mógł on ciągnąć pług 8-odkładnicowy
z prędkością siedmiu mil na
godzinę. O silniku 6-cilindrowym warto wspomnieć, że była
to trzykrotnie większa liczba
cylindrów niż w każdym poprzednim ciągniku John Deere
i ponad dwa razy więcej koni
mechanicznych. Sprzedano ich
zaledwie kilka egzemplarzy, ale
jego produkcja oznaczała nowy
początek dla marki i jeszcze
szybszy rozwój.
Prawie w tym samy okresie, w roku 1960, John Deere
rozpoczyna produkcję modelu 3010, który jest jednym
z pierwszych modeli wyposażonych w silniki nowej
technologii - 4 cylindrowe.
Wcześniej wszystkie ciągniki
miały silniki 1-2 cylindrowe.
Nowy model posiadał moc
65 KM i osiągał prędkość aż
23 km/h. Reprezentował rewolucyjną konstrukcję.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
W kolejnych latach rozwój
rolnictwa był intensywny,
a gospodarstwa rolne przekształcały się w profesjonalne
firmy poszukujące wydajnych
i bezpiecznych maszyn. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, w roku 1963 został
skonstruowany nowy model
4020, wyposażony w pierwszą
innowacyjną przekładnię typu
PowerShift oraz pierwszą konstrukcję ramy przeciwkapotażowej „Roll-Gard”, chroniącej
operatora przed przygnieceniem przez ciągnik, podczas
przewrócenia się ciągnika,
szczególnie na pochyleniach.

Ten model stał się bardzo popularny w ofercie John Deere
w tamtym czasie i przyczynił
się do świetnego okresu w dziejach firmy.
W 1966 roku John Deere
opatentuje konstrukcję Roll-Gard pod nazwa ROPS (Roll
Over Protection System) jednak
widząc, jaki wpływ to rozwiązanie ma na kluczowe podniesienie bezpieczeństwa pracy
rolników, John Deere zrzekł się
praw patentowych do tej istotnej funkcji bezpieczeństwa, nie
pobierając za to żadnych opłat
i jednocześnie udostępniając tę
konstrukcję innym producentom ciągników.
Pierwsza konstrukcja
„traktorka” do pielęgnacji
trawników
W 1963 roku główna siedziba John Deere zostaje przeniesiona do nowego biurowca
w Moline w stanie Illinois. Park
otaczający nową siedzibę wymagał wydajnej kosiarki, co zainspirowało ówczesnego CEO
Williama Hewitt’a do podjęcia decyzji o opracowaniu,
przetestowaniu i rozpoczęciu
produkcji pierwszej kosiarki
samojezdnej model 110, która
zapoczątkowała bardzo szeroką
ofertę profesjonalnych maszyn
do pielęgnacji zieleni, podzieloną na trzy grupy: maszyny
rezydencjonalne, urządzenie do pielęgnacji stadionów
i pól golfowych oraz maszyny
komunalne.
Szczególną datą jest rok
1965, ponieważ właśnie wtedy
zostaje otwarta nowa fabryka
John Deere w Sarane (Francja)
rozpoczyna produkcję nowoczesnych silników Diesel do
najnowszych serii ciągników:
310, 510, 710. Obecnie John
Deere jest jedną z niewielu marek, która produkuje własne
silniki do większości swoich
maszyn.
7020 – pierwszy ciągnik
przegubowy
Rosnące operacje w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza
w Ameryce Północnej, wymagały bardzo wydajnej pracy
na większych powierzchniach
pół w krótkim czasie. Widząc
to w 1971 roku, John Deere
wyprodukował nowe ciągniki przegubowe, które zapewniały moc niezbędną do
obsługi dużych narzędzi. Był
to pierwszy ciągnik przegubowy John Deere, który został
wyprodukowany w dużej liczbie. Rok później pojawiła się

wersja z turbodoładowaniem
o numerze 7520, która miała
sprostać oczekiwaniom jeszcze
bardziej wymagających farm.
Seria „Generation II” z innowacyjna kabiną
Początek lat 70-tych to wielki boom na produkty firmy
John Deere. Wprowadzone zostały m.in. cztery nowe modele
ciągników serii „Generation
II”. W tym model 4630 napędzany silnikiem 6 cylindrowym, o mocy 169 KM, a jego
ciężar wynosił 7,4 tony. Nowa
generacja ciągników zwiększyła bezpieczeństwo i komfort
operatora, dzięki zastosowaniu ekskluzywnych kabin „Sound Gard”. Była to pierwsza
udana konstrukcja tego typu
na rynku.
Innowacyjna kabina została odizolowana od ciągnika
przez duże gumowe tuleje, które tłumiły drgania, a wnętrze
zostało wygłuszone i odizolowane, aby zmniejszyć hałas
wewnątrz i chronić operatora
przed ekstremalnymi temperaturami panującymi na zewnątrz. Kabina „Sound Guard”
posiadała również zaokrągloną
przednią szybę ze zintegrowanymi drzwiami, aby zapewnić
jak najlepszą widoczność.
Do wyposażenia kabiny
należały takie elementy jak:
ogrzewanie, klimatyzacja,
wycieraczki przedniej szyby,
głośniki do opcjonalnego radia, które wreszcie można było
zamontować i słyszeć w kabinie. Wprowadzona kabina była
najcichsza w branży i stanowiła ogromny postęp w porównaniu z kabinami na rynku
wtórnym, które John Deere
wcześniej montował w swoich
ciągnikach.
Ciągniki Generation II oferowały również inne innowacyjne funkcje. Jedną z nich była
skrzynia Quad Range, która
ulepszyła sprawdzoną skrzynię
biegów, dzięki dodaniu wysokich oraz niskich biegów.
Całe lata 70-te to bardzo dobry okres dla branży rolniczej
i olbrzymie zapotrzebowanie
na nowe maszyny. Jednak z początkiem lat 80-tych nadchodzi
kryzys na rynku, ale John Deere nie zwalnia tempa i opracowuje nowe innowacyjne
konstrukcje.
Ciąg dalszy nastąpi…
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Waterloo boy 1918

Model D 1923 03 SP
Model R 1949 10

JD4020 1963

JD7020 1971

Lepiej zapobiegać niż leczyć
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Technologie komputerowe pomagają w pracy i zapobiegają uszkodzeniom.
Przeglądy, przeglądy i jeszcze
raz przeglądy – to doradzi każdy
mechanik, ale co zrobić, gdy nie
ma na to czasu? W traktorach marki John Deere pomagają w tym na
bieżąco JDLink oraz przeprowadzany posezonowo Expert Check.
Expert Check dotąd stosowany
był w kombajnach, a obecnie można wykonać go również w traktorach. - Celem takiego badania jest
kontrola większej ilości punktów
i parametrów niż przy zwykłym
przeglądzie, gdzie sprawdzamy
płyny, robimy wizualne oględziny i słuchamy czy coś nie stuka.
W Expert Checku sprawdzamy
działanie każdej funkcji i zaglądamy w głąb podzespołów, układów i części. Cały urok polega na
tym, że stworzyliśmy odpowiednią
sieć punktów pomiarowych, do
których się z komputerem podpinamy i w bardzo krótki czasie
mamy wszystkie parametry pracy
poszczególnych elementów – wyjaśnia Piotr Grabiński z John Deere.
Maszyny John Deere są wyposażone w komputer pokładowy
oraz JDLink. Co ważne, istnieje możliwość montażu JDLinka
również w starszych maszynach,
które fabrycznie go nie posiadały.
Jest to prosty moduł zapewniający
łączność z fabryką i przesyłanie
danych dotyczących stanu poszczególnych podzespołów kombajnu
lub traktora.
Na nim opiera się Expert Alert.
Dzięki temu, że inżynier w fabryce
widzi zachowanie podzespołów
maszyny podczas pracy w polu,
jest w stanie przewidzieć awarię,
a więc podjąć działania zaradcze

Piotr Grabiński

zanim ona nastąpi. Opiera się to
nie tylko na śledzeniu kodów błędów, ale kodów ostrzeżeń. Dzięki
temu jest możliwe stwierdzenie, że
za określoną w przybliżeniu liczbę
motogodzin konkretna część ulegnie awarii, bo już teraz straciła
swoje parametry lub zbliżają się
one do niebezpiecznych wartości.
Expert Alert jest więc permanentnym monitoringiem sprawności
maszyny. Centra przetwarzania
tych danych znajdują się w Waterloo w stanie Iowa (USA) oraz
w Mannheim (Niemcy). Rolnikowi daje on korzyść w postaci
zawsze sprawnej maszyny, natomiast fabryce i dealerowi pozwala z wyprzedzeniem zaplanować
dostarczenie części zamiennych,
a nie działać w sytuacji alarmowej.
Innym udogodnieniem jest
zdalny pulpit, taki jak wiele osób
używa na zwykłym domowym
komputerze. Tak samo i w traktorze wyposażonym w komputer
pokładowy, istnieje możliwość, aby
ekspert znajdujący się w fabryce
lub u dealera, zajrzał w czasie rzeczywistym do parametrów pracy
maszyny i rozmawiając z operatorem

Bogdan Kazimierczak

równocześnie przez telefon, mógł
doradzić mu zmianę ustawień. Jest to system zdalnego dostępu do
wyświetlacza w traktorze, opryskiwaczu, sieczkarni lub kombajnie za
pośrednictwem systemu telematycznego JDLink. JDLink jest to bramka
MTG, która zbiera informacje na
temat maszyny: parametry pracy
silnika, spalanie, czas, kody błędów
itp. Dzięki temu, że połączona jest
REKLAMA

z wyświetlaczem, umożliwia również podgląd parametrów na nim
wyświetlanych. Wówczas zdalny
doradca widzi dokładnie to samo,
co operator, więc łatwo może nim
pokierować, by zoptymalizował on
swoje ustawienia – tłumaczy Bogdan
Kazimierczak z firmy John Deere.
Nie istnieje jednak możliwość,
by zdalnie zmieniono ustawienia
maszyny.

Kolejne udogodnienie to WDT
(Wireless Data Transfer), które
umożliwia przesłanie danych o wykonanych przez traktor, kombajn,
sieczkarnię czy opryskiwacz pracach i ich parametrach do centrum
operacyjnego, do którego rolnik
ma dostęp zarówno przez komputer jak i urządzenia mobilne.
Ciekawostką jest, że JDLink
zainstalowany na 2 maszynach

pracujących na tym samym polu
umożliwi im automatyczne podzielenie się mapą pokrycia, dzięki
czemu nie będą dublować swojej
pracy. W przypadku opryskiwaczy
nie będzie ani miejsc niedopryskanych ani nakładek, a w przypadku
maszyn uprawowych, nie będzie
miejsc uprawionych dwukrotnie
ani pominiętych.
Alicja Szczypta
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Kasze – wartościowy
składnik codziennej diety
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Kasze nie tylko urozmaicą i wzbogacą nasz jadłospis
o różne smaki, ale dostarczą
porcji wartościowych składników odżywczych: witamin
i minerałów oraz cennego
błonnika, który dając uczucie sytości ułatwi nam przestrzegani zasad prawidłowego
żywienia.
Aby zadbać o formę a także wdrożyć w życie postanowienia związane z zadbaniem
o zdrowie swoje i rodziny, najlepiej postawić na jadłospis
oparty o Piramidę Zdrowego
Żywienia i Aktywności Fizycznej, w której znajdziemy
odpowiedź na to, co i w jakich proporcjach każdego dnia
powinno znaleźć się na naszym talerzu. Jedną z podstawowych grup spożywczych
w niej wyszczególnionych, zaraz po warzywach i owocach,
są produkty zbożowe – wśród
nich kasze, które w polskiej
kuchni są obecne od wieków.
Gryczana, jaglana, jęczmienna…spróbuj wszystkich!
Ten wybór chwali również
ekspert akcji „Zboże smakuje
i inspiruje”, dr hab. Dariusz
Włodarek z Wydziału Nauk
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
–[…]. Kasze to bardzo wartościowy element codziennej diety i źródło cennych składników
odżywczych. Fakt, że osłonka
ziarna nie jest usuwana podczas procesu ich przetwarzania powoduje, że mają one
większą zawartość witamin
z grupy B oraz składników mineralnych: potasu, magnezu,
żelaza, manganu czy cynku.
W zależności od wybranego
rodzaju kaszy dostarczymy
do organizmu wielu cennych,
zawartych w niej substancji.
Na przykład kasza gryczana
została uznana za produkt
wartościowy pod względem
odżywczym, ze względu na
zawartość białka, polifenoli

i substancji mineralnych. Jej
100g zapewni nam m. in. porcję fosforu, niezbędnego do
utrzymania zdrowych kości
i zębów, a także manganu. Istnieją też doniesienia o właściwościach przeciwutleniających
gryki, w związku z zawartą
w tym ziarnie rutyną i kwercetyną. Po kaszę jaglaną warto
sięgnąć po treningu, dostarcza
węglowodanów złożonych jak
również białka, co korzystnie
wpłynie na regenerację mięśni po wysiłku fizycznym.
Z kolei kasza jęczmienna ma
wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu. Jedną z jej
odmian jest pęczak, którego
100g dostarczy nam m. in. żelaza. Pamiętajmy też, że generalnie kasze to źródło cennego
błonnika oraz węglowodanów
złożonych o niskim indeksie
glikemicznym.
Dzięki tym właściwościom
chronią nas przed napadami
nagłego głodu. Są zatem dobrą
propozycją dla tych, którzy
chcą szczególnie uważnie zacząć dbać nie tylko o zdrowie,
ale też sylwetkę.
Kasze to typowo polski produkt, który na naszych stołach
jest obecny od setek lat. Można
wręcz pokusić się o stwierdzenie, że kasze to nasze kulinarne
dobro narodowe.
Należy podkreślić, że warto sięgać po kasze krajowych
producentów, którzy oferują
wysoką jakość produktu – polskie kasze powstają bowiem
z najlepszych ziaren, procesy
produkcji są zgodne z zachowaniem wymagań stawianych
przez normy prawa, zarówno
unijnego, jak i krajowego – rekomenduje Rafał Mładanowicz, Prezes Krajowej Federacji
Producentów Zbóż.
Niewątpliwą zaletą kasz –
oprócz dostarczania wartościowych składników odżywczych,
jest fakt, że ich szeroki wybór
daje nam wiele możliwości
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kulinarnych do skomponowania pełnowartościowych posiłków. Stanowią one zarówno
znakomity składnik dań, jak
również w wersji na słodko.
Jedzmy kasze! To znakomity sposób, by nasze menu
stało się bardziej urozmaicone, organizm otrzymał wartościowe składniki odżywcze,
a nasze noworoczne postanowienia przerodziły się w codzienne, prawidłowe nawyki
żywieniowe.
Źródło: Michael Bridge
Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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FENIX 3000/3
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Półzawieszany zestaw uprawowo-siewny.
Marka UNIA, największy
polski producent maszyn rolniczych powiększył ofertę o zestaw uprawowo-siewny FENIX
3000/3. Oznacza to rozwinięcie
gamy tych maszyn o model
o szerokości roboczej wynoszącej 3 m. Dotychczas dostępne
były modele 4- i 6-metrowe,
czyli odpowiednio FENIX
3000/4 i 3000/6.
Pierwszym elementem roboczym półzawieszanego
zestawu uprawowo-siewnego FENIX 3000/3 mogą być
4 koła zamontowane na zaczepie maszyny. Ich zadaniem jest
dogniatanie gleby pomiędzy
oponami ciągnika. Ich montaż parami na dwóch sworzniach powoduje, że są skrętne.
Kolejnym elementem zestawu
może być włóka ze sprężystymi łapami zakończonymi wymiennymi końcówkami, która
wyrównuje powierzchnię gleby
przed sekcjami talerzy i niweluje ślady pozostawione przez
koła ciągnika. Kąt natarcia na
glebę łap jest sterowany mechanicznie za pomocą śrub
rzymskich. Za włóką zamontowane są dwa rzędy znanych
z agregatów ARES talerzy uzębionych o średnicy 485 mm.
Każdy talerz zabezpieczony jest
poprzez amortyzatory gumowe i ma bezobsługowe łożyska dwurzędowe. Zapewnia to

wygodną pracę bez potrzeby
ich smarowania.
Rozstaw pomiędzy rzędami talerzy wynosi aż 820 mm,
co umożliwia pracę na polach
z dużą ilością resztek pożniwnych np. po kukurydzy
zebranej na ziarno. Dodając
do tego prędkość pracy wynoszącą 15 km/h gwarantuje
to idealne przykrycie resztek
pożniwnych. Przy tak dużej
prędkości roboczej ważną rolę
pełnią masywne i profilowane deflektory boczne, które
zapobiegają przedostawaniu
się gleby poza obszar roboczy
agregatu.
Głębokość roboczą talerzy można regulować nawet
w czasie pracy zestawu FENIX
3000/3 z kabiny ciągnika sterując pracą siłowników hydraulicznych. Układ opiera się na
niezależnym zawieszeniu sekcji
talerzowej na równoległoboku.
Za sekcją talerzy uprawowych zamontowany jest wał
oponowy. Jego specjalna, unikatowa konstrukcja zapewnia uzyskanie optymalnych
warunków agrotechnicznych do siewu. Wał składa
się z sześciu kół o rozmiarze
420/55-17 i średnicy 910 mm.
Agregat uprawowo-siewny
FENIX 3000/3 marki UNIA ma
zamontowane 24 redlice dwutalerzowe V-TECH o średnicy

350 mm zamontowane w układzie „V”. Za nimi znajdują się
koła kopiujące mające 300 mm
średnicy i 50 mm szerokości.
Za ich pomocą można bardzo
dokładnie ustawić głębokość
siewu. Czas potrzebny do zmiany głębokości pracy wszystkich
24 redlic to niespełna 3 min.
Redlice dociskane są mocną
sprężyną, co przekłada się na
stały nacisk minimalny wynoszący 40 kG na każdą redlicę. Nie zmniejsza się on nawet
przy dużej prędkości roboczej
wynoszącej 15 km/h. Docisk
redlic zmienia się centralnie
poprzez siłowniki hydrauliczne. Tradycyjny układ zawiasu
i masywnej sprężyny dociskowej gwarantuje bardzo dobre
kopiowanie powierzchni pola
przez redlicę. Rozstaw rzędów
wynosi 12,5 cm.
Za redlicami dwutalerzowymi z kołami kopiująco-dogniatającymi zamontowane
są indywidualne sprężynowe
zagarniacze, które wygarniają ziemię z międzyrzędzi
i pozostawiają w tym miejscu mini zagłębienia. W tych
miejscach może gromadzić się
woda, o którą jak wiadomo
toczy się walka na wielu polach europejskich rolników.
Każdy zestaw palców zagarniających ma indywidualną
regulację śrubową.

Agregat uprawowo-siewny
FENIX 3000/3 marki UNIA ma
montowane masywne hydrauliczne znaczniki boczne, które
szybko składają się wzdłuż maszyny. Rozwiązanie to ułatwia
przejazdy po drogach publicznych oraz składanie maszyny
do pozycji transportowej.
FENIX 3000/3 ma zbiornik na ziarno o pojemności
aż 3000 l. W środku zbiornika
zamontowane są solidne sita,
na których można oprzeć dużego BIG BAGA.
Agregat pozwala wysiewać
nasiona w dawkach od 1,8 do
400 kg/ha. W dnie zbiornika
znajduje się jeden lej zsypowy,
którym nasiona trafiają do aparatu wysiewającego. Ten precyzyjny podzespół napędzany
jest silnikiem elektrycznym,
którego praca sterowana jest
przez czujnik radarowy. Odczytuje on dokładną prędkość
jazdy zestawu na polu i uniezależnia siew od poślizgu kół.
Napęd elektryczny aparatu wysiewającego pozwala również
na szybką i łatwą zmianę dawki
wysiewu nasion nawet w czasie
pracy. Wtedy za pomocą pulpitu komputera można zwiększać
lub zmniejszać dawkę wysiewu poprzez kliknięcie palcem
w znak plusa lub minusa, co
za każdym razem oznacza
zmianę o ustalony przedział
procentowy. Na postoju nie ma
najmniejszego problemu z przeprowadzeniem próby kręconej, bo wystarczy wprowadzić
dane do komputera, podstawić
pojemnik na nasiona i nacisnąć przycisk znajdujący się
na siewniku. Ziarno pobrane
ze zbiornika transportowane

jest elastycznym przewodem
w strumieniu powietrza wytworzonego przez wentylator.
Trafia do rozdzielacza, od którego odchodzą przewody do
wszystkich 24 redlic.
Za transport nasion do redlic
odpowiada wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym
o przepływie oleju wynoszącym 16 l/min. Jest on zasilany
poprzez pompę nakładaną na
WOM ciągnika. W skład układu niezależnej hydrauliki agregatu FENIX 3000/3 wchodzą
jeszcze: chłodnica wyposażona
w termostat i zbiornik oleju
ze wskaźnikiem jego poziomu
oraz czujnikiem temperatury.
Do kontroli ciśnienia powietrza
w układzie wysiewającym służy widoczny z kabiny ciągnika
manometr.
Zestaw uprawowo-siewny
FENIX 3000/3 marki UNIA
został wyposażony w komputer
firmy Müller Elektronik o nazwie DRILL CONTROL. Ma
on następujące funkcje:
• przetwarza dane prędkości
jazdy, które przekazywane
są z radaru. W ten sposób
utrzymuje stałą dawkę nasion na hektar niezależnie
od poślizgu kół,
• zakłada
ścieżki
technologiczne,
• informuje o dawce wysiewanego ziarna w kg/ha,
• zlicza przepracowane hektary i ilość wysianych nasion
– funkcja historii pól,
• informuje o poziomie ziarna
w zbiorniku i włącza alarm
rezerwy,
• pozwala przygotować aparaty wysiewające do wykonania próby kręconej na

KUHN na targach AGROTECH w Kielcach

Źródło: UNIA
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Na targach w Kielcach, firma zaprezentuje, między innymi, 6-rzędowy siewnik punktowy
MAXIMA 3 TS i przetrząsacz karuzelowy GF serii 1012.
MAXIMA 3 – nowa generacja siewników punktowych KUHN
Nowy siewnik punktowy
MAXIMA 3 zapewnia precyzyjny siew przy dużej prędkości, nawet 10 km/h. MAXIMA
3 gwarantuje regularne odstępy między nasionami również
w trudnych warunkach glebowych. Beznarzędziowa regulacja ustawień roboczych
oraz sterowanie elektroniczne.
Wszystkie regulacje (głębokość, aparat wysiewający,
nacisk na podłoże, system zasypywania bruzdy itd.) można
wykonać w łatwy sposób bez
użycia narzędzi, co daje dużą
oszczędność czasu.
GF seria 1012 – nowa seria
przetrząsaczy karuzelowych

KUHN GF 1012 została powiększona o 4 nowe zawieszane
i zaczepiane modele: GF 8712 /
8712T i GF 10812 / 10812T (kolejno 8 i 10 karuzel przy szerokościach roboczych 8.70 m
i 10.80 m).
Model GF 10812 wyposażony w 10 karuzel to najszerszy zawieszany przetrząsacz
w ofercie KUHN.
Nowe przetrząsacze karuzelowe serii 1012 zostały wyposażone w szereg rozwiązań
poprawiających komfort obsługi,ograniczenie kosztów konserwacji (bezobsługowy system
napędu karuzel DIGIDRIVE).
Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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postoju, wystarczy wpisać dane potrzebne do jej
wykonania.
Funkcja E-DRIVE komputera pozwala zmieniać dawką
wysiewu nasion w czasie siewu! Ten bardzo pomocny system przydaje się w momencie
zakładania ścieżek technologicznych lub pracy na polach
mozaikowatych. Zwiększenie
lub zmniejszenie dawki wysiewu polega na kliknięciu palcem w znak plusa lub minusa,
co za każdym razem oznacza
zmianę o ustalony przedział
procentowy.
Agregat uprawowo-siewny
FENIX 3000/3 marki UNIA
ma zamontowany blok elektrozaworów hydraulicznych,
który nadzoruje sterownik UniControl. Obsługuje on automatykę układów hydraulicznych
polegającą na sekwencyjnej
pracy jej obwodów. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk
i maszyna rozkłada lub składa
się sama, albo automatycznie
zmienia pozycję znaczników
na uwrociach. Moduł sterowania hydrauliką posiada zawór
proporcjonalny HYDROMAX.
Agregat FENIX 3000/3 marki UNIA przystosowany jest do
transportu po drogach publicznych. Jego szerokość transportowa nie przekracza 3 m. Maszyna
opiera się na czterech bardzo szerokich kołach jezdnych, co daje
dużą stabilność w czasie transportu nawet po kiepskiej jakości
drogach gruntowych. To skrajne
koła wału oponowego – środkowe
dwa na czas transportu unoszone
są hydraulicznie do góry.
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